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في اللقاء التشاوري حول تداعيات وآثار تراجع سعر العملة على االقتصاد الوطني والقطاع الخاصفي اللقاء التشاوري حول تداعيات وآثار تراجع سعر العملة على االقتصاد الوطني والقطاع الخاص

الثورة/ أحمد الطيار

ــاوري حول تداعيات وآثار تراجع  دعا اللقاء التش
ــام العمالت الخارجية  ــعر رصف العملة الوطنية أم س
عىل االقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي نظمته 
ــه العاصمة امس بصنعاء كافة  الغرفة التجارية بأمان
الجهات الحكومية والدولية إلتاحة الفرصة للتنسيق 
ــي يف كل من عدن  ــزي اليمن ــك املرك ــني البن ــل ب الكام
ــة موحدة للبالد  ــة نقدي وصنعاء ومارب إلدارة سياس
ــال ووضع معالجات  ــل عىل الحد من تدهور الري تعم
ــرق  ــرصف بالط ــوق ال ــط س ــتقراره وضب ــة الس فعال

القانونية .
كما اكد اللقاء عىل تحييد االقتصاد الوطني وكافة 
ــر الحرب  ــاص وتجنيبه مخاط ــاع الخ ــطة القط أنش
ــتمرت وترية  وحذر من انهيار االقتصاد الوطني إن اس
ــكل قائال: حينها لن  ــع العملة الوطنية بهذا الش تراج
ــيكون 30 مليون إنسان يمني  ــيئاً وس يجدي الندم ش

يف مهب الريح .
ودعا اللقاء إىل تعاون الجميع بإخالص ووطنية يف 
ــاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدا أن القطاع الخاص طرح  إنق
ــام 2016م وكانت كفيلة  مبادرة تحييد االقتصاد يف ع
وما تزال بتجاوز التأثريات السلبية واستمرار النشاط 
ــرب والرصاعات  ــن الح ــن براث ــداً ع ــادي بعي االقتص
ــعب  ــة للش ــد األدنى من املعيش ــري الح ــة بتوف وكفيل

اليمني .
ــد صالح نائب  ــدد محمد محم ويف بداية اللقاء ش
ــس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة   رئي
ــمية بواجبها  ــات الرس ــة الجه ــىل رضورة قيام كاف ع
ــة وحماية  ــتقرار العمل ــي يف املحافظة عىل اس الوطن
الريال اليمني وتجنب االنزالق نحو الهاوية واالنهيار 
رؤوس  ــىل  ع األوىل  ــة  وبالدرج ــع  الجمي رأس  ــىل  ع
ــر والعلقم  ــون امل ــن يتجرع ــطاء الذي ــني البس املواطن
ــادر الدخل  ــم واالفتقار ملص ــتريية التضخ ــراء هس ج
ــت تمثل 85  ــرث فقرا والتي بات ــص الفئات األك وباألخ
% من السكان حسب املنظمات الدولية التابعة لألمم 

املتحدة .
ــاري  ــاص التج ــاع الخ ــالح : إن القط ــاف ص و أض
ــعر  ــن يعاني من مخاطر تراجع س ــي أول م والصناع
ــن ويالت هذه  ــه النصيب األكرب م ــرصف بل إنه ينال ال
ــآكل رأس ماله  ــبب يف ت ــي تتس ــة الت ــة املرصفي الحال
وانهيار أنشطته وتعرض التجار ومنشآتهم لإلفالس .
ــذا املصري من  ــاليف ه ــىل رضورة ت ــالح ع ــدد ص وش
ــة  املمكن ــراءات  ــري واإلج التداب ــة  كاف ــاذ  اتخ ــالل  خ
ــا كانت  ــدل ومهنية مهم ــف بع ــذا املل ــل مع ه للتعام

الظروف.
ــة  بأمان ــة  الصناعي ــة  التجاري ــة  الغرف إن  ــال  وق
العاصمة تنطلق يف مناقشة وتبيان مخاطر وتداعيات 
ــاع  ــي والقط ــاد الوطن ــىل االقتص ــة ع العمل ــع  تراج
ــؤوليتها  أمام الله  ــا الوطني ومس الخاص من واجبه
لتوضيح مخاطر هذه األزمة والتأثريات السلبية التي 
خلفتها األوضاع االقتصادية يف الساحة الوطنية عىل 

كل القطاعات .
ــار الدكتور يحيى بن يحيى املتوكل  من جانبه أش
ــات  ــات والتوقع ــادي للدراس ــد االقتص ــس املرص رئي
ــباباً  ــاء إىل أن هناك أس ــم اللق ــارك يف تنظي ــذي ش ال
جوهرية لضعف العملة الوطنية وتراجعها باستمرار 
ــباب  ــن أهم تلك األس ــة وتكم ــالت األجنبي ــام العم أم

ــاد الوطني ليس  ــن لالقتص ــف الهيكيل املزم يف الضع
ــث يعاني  ــت طويل حي ــن منذ وق ــط ولك ــن اآلن فق م
ــل هيكيل يف  ــن خل ــاس م ــي يف األس ــاد الوطن االقتص
قطاعاته تمثل يف االعتماد عىل مورد اقتصادي واحد 
فقد عىل إثره القدرة اإلنتاجية املتوازنة وهذا ناتج عن 
ــي وكل ذلك جعل  ــوع االقتصاد الوطن ــدم قدرة وتن ع

العملة الوطنية تتعرض الهتزازات من حني آلخر .
ــريا إىل أن التعامل مع هذا امللف يجب أن يكون  مش
ــيون  ــي يتغنى بها السياس ــن الهرقطات الت بعيدا ع
ــريا إىل  ــن عن الوطنية، مش ــا أولئك البعيدي خصوص
ــذا الضعف  ــج عن ه ــة نات ــايل للعمل ــع الح أن الرتاج
ــي أوال فيما يتحمل العدوان  الهيكيل لالقتصاد الوطن
ــعودي األمريكي ومرتزقته الجانب الثاني وهو ما  الس

يجب عىل السياسيني االعرتاف به.
ــهمت يف تراجع  منوها بجملة من املؤثرات التي أس
ــل حكومة بن  ــة من قب ــا األموال املطبوع ــال منه الري
ــا يف زمن قيايس وما نجم  ــر والفار هادي وإصداره دغ
ــب للتمويالت،  ــن أيضا من طل ــن العدوان عىل اليم ع
ــدوان يف حربها  ــي اتخذتها دول الع ــات الت والسياس
ــا  ــة وإصداره ــة اليمني ــاف العمل ــة بإضع االقتصادي
ــن، كما لعب  ــل عدوانها عىل اليم ــدون رصيد لتموي ب
ــف  ــألة وهذا يكش ــون دورا كبريا يف تفاقم املس املضارب
ــعب اليمني ألن املعالجات  كله املخاطر املحدقة بالش

ال يجب أن تهم طرفاً دون آخر.
كما قدم الدكتور عيل سيف كليب استاذ االقتصاد 
ــل االقتصادي  ــل، التحلي ــاء ورقة عم ــة صنع بجامع
ــا إىل أن  ــار فيه ــال اليمني" أش ــرصف "الري ــعر ال لس
ــت وليدة اللحظة بل هي  ــعر الرصف ليس ــكلة س مش
ــدم التقييم  ــل وهذا ناجم عن ع ــة منذ زمن طوي قائم
ــي"، مبينا أن  ــعر الرصف "الريال اليمن الحقيقي لس
ــوق الرصف  ــاك عدداً من الالعبني الحقيقيني يف س هن
ــطاء  ــوك والوس ــزي والبن ــك املرك ــم البن ــن ضمنه م
ــل  يعم ــن  م ــاك  وهن ــمارسة  والس ــة  الرصاف ورشكات 
ــعر  ــح آخرين، منوهاً بأن وظيفة س ــه ومصال ملصلحت
ــة حقيقية  ــن يف يوم ما وظيف ــن لم تك ــرصف يف اليم ال
تعمل بأسس علمية واقتصادية وغابت األهداف لهذه 
ــة ولم يتم تنفيذ آلية عملية وحقيقية مرتابطة  الوظيف
ــكلة الحقيقية  ــة فيما املش ــع القطاعات االقتصادي م
تتمثل يف عدم نموذج تنموي لليمن يعمل عليه ,ودعا 
ــية علمية حقيقية متوازنة تراعي  ــتخدام سياس الس

الجوانب النقدية والتجارية واملالية يف اليمن .
ــد فتح النقاش حيث ادىل رجال األعمال برؤاهم  وق
ــوا كيف اثر  ــات وبين ــول واملعالج ــم للحل ومقرتحاته
ــترياد  ــات االس ــىل قطاع ــة ع ــة الوطني ــع العمل تراج
ــعار السلع  ــلع وارتفاع أس ــتوى الطلب عىل الس ومس

ــة  ــتهلكني وتغطي ــىل املس ــع ع ــري املتوق ــدى التأث وم
احتياجاتهم.

ــتويات الفقر  ــر يف مس ــام املخاط ــا بينوا باألرق كم
ــا  ــكان مم ــن الس ــوق %85 م ــوم تف ــت الي ــي بات والت
يستدعي تحركا محليا وإقليما ودوليا إلنقاذ الوضع 
ــرب تنهش  ــا وان الح ــن خصوص ــادي يف اليم االقتص

اليمنيني من جهة والفقر والجوع من جهة أخرى.
ــات ابرزها  ــن التوصي ــاء بجملة م ــرج اللق ــد خ وق
ــد عىل تحييد االقتصاد الوطني ورفض اتخاذه  التأكي
ــع والدعوة  ــكرية من قبل الجمي ــية وعس ورقة سياس
ــة يف اليمن  ــة املرصفي ــة بالعملي ــادة الثق ــرضورة إع ل
ــل املرصيف  ــة بالعم ــوك الوطني ــال للبن ــة املج وإتاح
ــد املجتمعون عىل  ــيولة النقدية إليها وأك وعودة الس
رضورة التعامل بحزم ضد املتالعبني بالعملة الوطنية 

يف سوق الرصف وفقا لنصوص وإجراءات القانون .
ــاص اليمني  ــىل أن القطاع الخ ــاء ع ــا أكد اللق كم
ــرك األول له  ــادي واملح ــاط االقتص ــد للنش ــو الرائ ه
ــرؤى واملقرتحات التي  ــذا يجب أن تحظى كافة ال وله
يطرحها بالتنفيذ والعناية واالهتمام من قبل الجهات 

الحكومية دون تسويف.
ــة التجارية  ــدور الذي تلعبه الغرف ــا اللقاء ال  وحي
ــام وكافة  ــاد الع ــة واالتح ــة العاصم ــة بأمان الصناعي
ــد رؤى  ــل وتوحي ــري التواص ــة لتجس ــرف اليمني الغ
ــدد عىل تعزيز  وخطوات القطاع الخاص اليمني، وش
هذه الخطوات ومباركتها عىل كل الصعد ،ونوه بأهمية 
ــن يف تعزيز خطوات  ــاطات كل الخريي ــركات ونش تح
ــروج بالبلد ومجابهة  ــطته للخ القطاع الخاص وأنش

ازماته وتوضيحها وبيان املعالجات حيالها .
ــات املجتمع املدني  ــاون مع منظم ــاد بالتع كما أش
ــالم ورفع املعاناة عن الشعب  يف الضغط للوصول لس

اليمني جراء الحرب العدوانية الظاملة .
ــة والدولية  ــات املحلي ــاء كافة املنظم ــب اللق وطال
ــي والضغط عىل  ــع القطاع الخاص اليمن ــوف م بالوق
ــادة اإلعمار وتنمية  ــف الحرب وإع كافة األطراف لوق
ــة  ــن املعيش ــى م ــق األدن ــي لتحقي ــاد الوطن االقتص

للشعب اليمني .
وقد دعا الحارضون كافة مجتمع األعمال يف اليمن 
ــد تحت مظلة الغرف التجارية وتعزيز عالقات  للتوح
ــع العمل  ــة األطر م ــم ويف كاف ــاون بينه ــاء والتع اإلخ
ــال األعمال  ــع رج ــمية تجم ــم لقاءات رس ــىل تنظي ع
ــي واألكاديميني للتباحث يف  ومنظمات املجتمع املدن
ــول عاجلة وفقا لرؤية مصلحة الجميع ومصلحة  حل
ــط  ــة للضغ ــركات جماعي ــوا بتح ــا طالب ــالد، كم الب
ــيني يف  ــني الرئيس ــىل الفاعل ــدويل ع ــريي وال الجماه

الحروب عىل اليمنيني. 

ــون الجهات  ــاد ويطالب ــد االقتص ــى تحيي ــدون عل ــال يؤك ــال األعم ــون الجهات رج ــاد ويطالب ــد االقتص ــى تحيي ــدون عل ــال يؤك ــال األعم رج
الحكومية بالتنسيق الكامل بين البنك المركزي في الحكومية بالتنسيق الكامل بين البنك المركزي في صنعاءصنعاء وعدن ومارب وعدن ومارب

قيادي في الحراك الجنوبي يكشف تفاصيل سيطرة اإلمارات على منابع نفطية في حضرموتقيادي في الحراك الجنوبي يكشف تفاصيل سيطرة اإلمارات على منابع نفطية في حضرموت

تعزيزات عسكرية سعودية تصل إلى الغيظة تعزيزات عسكرية سعودية تصل إلى الغيظة 

الثورة / عباس السيد 

ــاحنة  ــادت مصادر محلية يف املهرة  إن أكرث من 30 ش أف
عسكرية سعودية وصلت األحد إىل مطار الغيظة عاصمة 

محافظة املهرة رشقي اليمن .
ــاحنات  ونقلت قناة الجزيرة عن املصادر قولها إن الش
ــيارات من  ــعودية تحمل عرشات الس ــة للقوات الس التابع
ــعودية بتعزيزات  نوع فورد ، وذلك بعد يومني من دفع الس

عسكرية إىل املهرة.
ــق الغربية  ــهدت املناط ــة فقد ش ــادر محلي ــاً ملص ووفق
ــا  ــكرية جندته ــوات عس ــني ق ــرا ب ــيلة توت ــة املس بمديري
ــعودية قوة  ــال الس ــعودية وبني أبناء القبائل إثر إرس الس
ــة لها يف  ــوات التابع ــكر للق ــاء معس ــرض بن ــكرية لف عس

املنطقة.
ــعودية  الس ــت  دفع  2018 ــر  ويناي  2017 ــمرب  ديس ويف 
ــكرية إىل املهرة تحت شعار محاربة  بقوات وتعزيزات عس

التهريب.
ميناء نفطي يف املهرة 

ــتخباراتية إن  ــية االس ــت مجلة إنتليجنس الفرنس  قال
ــة "هوتا  ــدا مع مجموع ــعودية أبرمت عق ــلطات الس الس
ــط جديدة يف  ــن الدن " لبناء محطة نف ــدى رشكات ب ـ إح
ــذا العقد يمثل  ــرة رشقي اليمن ، وقالت أن ه محافظة امله
ــة  ــاب حمل ــهرة يف أعق ــة والش ــة إىل الواجه ــودة الرشك ع
ــلمان يف  ــن س ــد ب ــا محم ــام به ــي ق ــرية الت ــري األخ التطه

السعودية قبل أشهر بزعم مكافحة الفساد.
ــاء النفط يف اليمن  ــة ، أن مرشوع بناء مين وذكرت املجل
ــرشوع بناء  ــاض، ويتضمن امل ــبة للري ــة بالنس ــم للغاي مه
ــىل  ــرة، ع ــة امله ــاق يف محافظ ــل النط ــي كام ــاء نفط مين
ــاء  الناقالت من تجنب  ــيمكن املين ــدود مع ُعمان، وس الح
ــعودي  ــح النفط الس ــز، ومن ــدب وهرم ــاب املن ــي ب مضيق
إمكانية الوصول إىل املحيط الهندي، وأكدت أن املسؤولني 
املحليني واالجتماعيني يف املهرة القريبة من عمان، إضافة 

لسلطنة عمان يعارضون املرشوع.
ــعودية لبناء  ــة أظهرت توجه الس ــائل مرسب وكانت رس
ميناء نفطي يف محافظة املهرة، وكشفت مصادر صحافية 
ــي يف محافظة  ــاء ميناء نفط ــعودية إنش ــن اعتزام الس ع
ــا قوات  ــد فيه ــي تتواج ــن الت ــي اليم ــوب رشق ــرة جن امله

سعودية تمنع حركة املالحة والصيد.
ــن رشكة هوتا  ــاة الجزيرة م ــالة نرشتها قن ــرت رس وأظه
ــكره  ــعودي باليمن، تش ــفري الس لألعمال البحرية إىل الس
ــدم بعرض فني ومايل  ــه بالرشكة وطلبه التق فيها عىل ثقت

لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط.

ــتقوم بالرتتيب لزيارة  ــالة إنها س وقالت الرشكة يف الرس
ــتيفاء البيانات  ــوحات الالزمة، واس ــام باملس ــع والقي املوق

الرضورية إلدراجها بالعرض الفني واملايل.
ــعودية،  ــع الرشكة مجموعة بن الدن التجارية الس وتتب
وقامت يف وقت سابق ببناء ميناء امللك عبدالله الذي يعد 

أكرب محطة خاصة يف اململكة العربية السعودية.
وتقول دورية إنتلجنس : إن رئيس املجموعة صالح بن 
ــا" (رشكة األعمال  ــاول من خالل "مجموعة هوت الدن يح
ــتعادة مكانة عائلته عند محمد  ــة) التابعة له، اس البحري
ــنها بن سلمان عىل  ــلمان، بعد تلك الحملة التي ش بن س

عدة شخصيات يف السعودية بدعوى الفساد.
ــا مارين"، وهي  ــاركة رشكة "هوت ــة مش ــربت الدوري واعت
ــرشوع يحكي ما  ــا" يف هذا امل ــة ملجموعة "هوت ــة تابع رشك
ــة التي كانت يف  ــبة للرشك ــه من تغيري يف الرثوة بالنس يمثل
ــلمان بن  ــك امللك س البداية مهملة، وتضيف: عندما أمس
ــا" بيد  ــة رشكة  "هوت ــلطة، كانت ملكي ــز بالس ــد العزي عب
ــقيق بكر بن الدن، رئيس  صالح بن محمد بن الدن وهو ش

مجموعة بن الدن السعودية "أس بي جي".
وتشري الدورية إىل أن هذه األرسة كانت هدفا خاصاً لويل 
ــلمان يف حملته التي أطلقها يف نوفمرب  العهد محمد بن س
ــرى اعتقال العديد  ــاد، وج من العام املايض ملكافحة الفس
ــال األعمال  ــرشات من رج ــابيع، مع ع ــا ألس ــن أعضائه م

واملسؤولني اآلخرين يف فندق ريتز كارلتون يف الرياض.

ــعودي الذي تدين له  ــت إنتلجنس : النظام الس وأضاف
مجموعة "إس بي جي" بمليارات، توىل السيطرة اإلدارية 
ــي جي" اآلن  ــة أصبحت "إس ب ــة، ويف ملح ــىل املجموع ع
ــاً، كما فعلت  ــمها قريب ــد يتغري اس ــام، وق ــب النظ إىل جان
ــم رشكة  ــه" التي أصبحت اآلن باس ــعودي أوجي رشكة "س
ــاوالت املعمارية الحديثة، وتردف: "يبدو أن هوتا، التي  املق
ــيطرة  تربطها عالقات وثيقة مع "إس بي جي"، قد تم الس

عليها من قبل النظام السعودي".
ــس مجموعة  ــد بن الدن رئي ــح بن محم ــت إن صال وقال
"هوتا" هو شقيق رئيس مجموعة بن الدن السعودية"إس 
بي جي"، بكر بن محمد بن الدن، ولدى "هوتا" العديد من 
ــدات، أكربها "هوتا مارين"، بينما يعد صالح بن الدن  الوح
هو أيضا مشارك بشكل وثيق يف مجموعة "إس بي جي".

باعوم يتهم اإلمارات 
ــراك الثوري  ــادي يف مجلس الح ــم قي ــن جانبه ، اته م
ــيطرة  ــدة بالس ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول الجنوب
العسكرية عىل مواقع نفطية يف محافظة حرضموت رشقي 
اليمن، كاشفاً أسماء ضباط إماراتيني وأسماء املواقع التي 

تسيطر عليها.
وقال رئيس املكتب السيايس يف مجلس الحراك الثوري 
ــن باعوم مساء أمس االثنني، إن نفط  الجنوبي فادي حس
ــواء كامل من  ــة ل ــع تحت حماي ــوت "يق ــيلة بحرضم املس
ــط إماراتي ُيدعى  ــوات الخاصة اإلماراتية بقيادة ضاب الق

ــع طائرات  ــزودة بأرب ــوة م ــك الق ــي، وتل ــد اإلمارات أبوراش
ــيال  ــودة داخل مطار رشكة برتومس ــيش إماراتية موج أبات

كنديان نكسن سابقاً يف قطاع 14 النفطي يف املسيلة".
وأكد باعوم يف صفحته عىل موقع التواصل االجتماعي 
ــي واملخصص لتصدير  ــبوك أن "ميناء الضبة النفط فيس
ــة بقيادة ضابط  ــي يخضع لكتيبة إماراتي النفط الحرضم
ــتخبارات إماراتي يدعى أبوسلطان الشحي, واتخذت  اس
القوات اإلماراتية من امليناء مقراً الستخباراتها العسكرية 

يف حرضموت".
ــس اإلثنني تظاهر العرشات يف مدينة زنجبار  وصباح أم
ــي اليمن تأييداً لرئيس  ــة محافظة أبني جنوب رشق عاصم
ــن باعوم  ــراك الثوري الجنوبي حس ــس األعىل للح املجل
ــن  ــة يف اليم ــم الرشعي ــي لدع ــف العرب ــة للتحال ومناهض

والحكومة املعرتف بها دولياً.
ــاك  ــيطرة هن ــة املس ــوات اإلماراتي ــذه الق ــاف: "ه وأض
تريدها حكومة أبوظبي الضامن للرشكات الغربية املنتجة 
ــاء وديمومة  ــة ضامنة لبق ــا دول ــاك وتريد منه ــط هن للنف
ــنوات  العمل بعقودها واتفاقياتها النفطية املوقعة يف الس
ــيطرة اإلماراتية عىل  ــة وكذلك تحت الحماية والس املاضي
ــية وأمنية أمام  ــيلة تجعل لإلمارات قيمة سياس نفط املس
ــا أمريكا  ــك, ومن بينه ــوق األوب ــن س ــتهلكة م ــدول املس ال

والصني أملانيا والهند والربازيل".
ــبة %10 من  ــذ اإلماراتي نس ــادي باعوم: "يأخ وتابع ف

ــرشكات مقابل الحماية,  ــاج اليومي من تلك ال حجم اإلنت
ــكرية التي  ــكيالت العس ويرصف منها اإلماراتي عىل التش
ــبة %3 من تلك النسبة املأخوذة  ــأها تحت إمرته نس أنش
من 3 رشكات إنتاجية للنفط الخام يف املسيلة بحرضموت 
(برتومسيال الحكومية) و(توتال الفرنسية) و(دي.إن.أوه 
ــن (قطاع 14، قطاع 10، وقطاع 32)،  الرنويجية), يف كل م
ــة تعمل يف الباطن), أي يف  ــة إىل (11 رشكة أجنبي باإلضاف
ــات النفطية, من بينها رشكة (هرييبريتون  مجاالت الخدم
األمرييكية)، ورشكة (راذر فورد األمرييكية)، و(شلمربجر 

الدينماركية)، و(كالفايل).. وغريها".
وكانت مصادر محلية قالت لوكالة "ديربيفر" لألنباء إن 
املتظاهرين حملوا الفتات أشادت بالدور النضايل لباعوم 
ــنوات، ورددوا  ــتمر لس ــذي اس ــة ال ــة اليمني ــد الحكوم ض
ــة". كما  ــي والرشعي ــف العرب ــة للتحال ــات "مناهض هتاف
ــوارع املدينة تطالب  ــرون بكتابة عبارات يف ش قام املتظاه
ــف  ــيس يف التحال ــك الرئي ــارات, الرشي ــة اإلم ــل دول برحي

العربي الذي تقوده السعودية يف اليمن.
ــن  ــايض تظاهر املئات من أنصار حس ــوم الجمعة امل وي
ــوت، وتصدت  ــيئون بمحافظة حرضم ــوم يف مدينة س باع
ــايل الجنوبي  ــس االنتق ــار املجل ــن أنص ــة م ــم مجموع له

وقامت بإحراق صور القيادي باعوم.
ــة  جنوبي ــدن  م ــدة  ع ــهدت  ش ــايض  امل ــبوع  واألس
ــف العربي  ــل التحال ــت برحي ــعة طالب ــات واس احتجاج
ــارات من جنوب  ــا اإلم ــعودية ورشيكته ــذي تقوده الس ال
ــبب التدهور املخيف لألوضاع املعيشية وارتفاع  اليمن بس
ــدوالر األمريكي  ــة الوطنية أمام ال ــار العمل ــعار وانهي األس
ــة اليمنية ودول التحالف  ــل تجاهل من قبل الحكوم يف ظ

العربي الداعمة لها.
وقام محتجون غاضبون بتمزيق لوحات إعالنية كبرية 
فيها صور لقادة دولة اإلمارات يف مدينة املكال رشقي البالد.
ــهور املاضية  ــرة خالل الش ــهدت محافظة امله ــا ش فيم
ــعودية  ــلمية للمطالبة بخروج القوات الس اعتصامات س
ــت وميناء  ــحن وصريف ــذي ش ــليم منف ــة ، وتس واإلماراتي
ــطون ومطار الغيضة الدويل للقوات املحلية، والحفاظ  نش

عىل السيادة الوطنية.
ــعودية يف  ــت الس ــام أعلن ــىل االعتص ــابيع ع ــد أس وبع
ــو املايض ، موافقتها عىل مطالب املعتصمني  منتصف يولي
ــة،  ــرية باملحافظ ــكرية األخ ــا العس ــني إلجراءاته الرافض
وبدأت بسحب قواتها من مطار الغيطة، لكنها التفت عىل 

االتفاق بمجموعة من القرارات واإلجراءات عىل األرض .
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