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اغتيال قيادي في ميليشيات هادي 
وشقيقه في المنصورة

تل قيادي في ميليشيات هادي بأبين وشقيقه برصاص مسلحين 
ُ
ق

ف��ي المنصورة بعدن الخميس 3 م���ارس، وق��ال شهود عيان ان 
المسلحين ط��اردوا القيادي في ميليشيات ابين حسين الوحيشي 
وشقيقه في شارع التسعين بمديرية المنصورة، واطلقوا عليهما 

الرصاص والذوا بالفرار.

اغتيال العقيد الدقيل في القطن
ت��ع��رض العقيد عيضة ال��دق��ي��ل -ض��اب��ط ف��ي ق��ي��ادة المنطقة 
العسكرية الثانية بحضرموت- لعملية اغتيال في مدينة القطن 
ب��وادي حضرموت..وذكرت مصادر محلية ان مسلحين مجهولين 
اطلقوا الرصاص على العقيد الدقيل اثناء خروجه من منزله وأردوه 

قتياًل.. هذا فيما الذ المسلحون بالفرار.

مصرع 4 إرهابيين في شبوة
> لقي أربعة من عناصر تنظيم القاعدة الجمعة مصرعهم في 
غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار في منطقة النشيمة التابعة 
لمديرية رضوم محافظة شبوة، حيث قصفت سيارة كانت تسير 
في الطريق الرئيسي لمنطقة النشيمة، واسفر القصف عن مصرع 4 

عناصر من القاعدة وفقًا لمصادر محلية.

وفاة الناخبي بالهند

ي األسبوع الماضي القيادي في 
ّ
وف

ُ
> ت

الحراك الجنوبي عبدالله حسن الناخبي 
في إحدى مستشفيات الهند، وذلك بعد 

صراع طويل مع المرض.

قبائل باكازم تستهدف 
طقمًا للقاعدة بالمحفد

هاجم مسلحون من آل باكازم بمدينة المحفد االثنين 29 فبراير 
طقمًا تابعًا لتنظيم القاعدة وسط سوق المحفد بأبين. 

وأفاد مصدر محلي بسقوط عدد كبير من الجرحى حالة بعضهم 
خطيرة جدًا. 

مدير شرطة التواهي ضحية االنفالت األمني 

أقدم مسلحون مجهولون- أمس األول السبت- على اغتيال قائد 
شرطة مديرية »التواهي« في محافظة عدن.. وأوضحت مصادر 
محلية اعتراض مجهولين لسيارة مدير شرطة »التواهي« العقيد 
سالم ملقاط أثناء مرورها من تقاطع كالتكس بمديرية المنصورة، 
وباشروا إطالق النار عليها، ما أدى إلى مقتله إلى جانب أحد مرافقيه.

اعتداء على مدير مدرسة لنهب رواتب معلمين بلحج
هاجم مسلحون مجهولون مدير مدرسة سفيان بحوطة لحج 
الخميس 3 مارس بغرض سرقة رواتب المعلمين . وكان المهاجمون 
قاموا باالعتداء على مدير المدرسة عند جسر بيزج على طريق 
قرية سفيان اثناء عودته هو واسرته ، وقد تم انزالهم جميعًا من 
السيارة وعندما لم يجدوا بحوزته المبالغ المالية أوسعوه ضربًا ثم 

الذوا بالفرار.

نهب سيارة تابعة لمؤسسة كهرباء عدن
تعرضت سيارة تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء للسرقة األربعاء 
2 مارس من قبل مسلحين بمنطقة ريمي بمدينة المنصورة.. وأفاد 
مدير المنطقة الثالثة توفيق سيف هزاع أن السيارة كانت في مهمة 
عمل في مدينة المنصورة وفجأة اعترضها مسلحون نزلوا من سيارة 

)ماتريكس( لون رمادي، وأخذوها بالقوة. 

داعش تغتال الشيخ العدني

اغتال مسلحان شيخ دار الحديث في 
الفيوش بمحافظة لحج عبدالرحمن 

العدني..
وأف������ادت ال��م��ص��ادر ب���أن مسلحين 
يستقالن سيارة حمراء باشرا الشيخ 
العدني بإطالق النار عقب خروجه من 
منزله ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات 
ولكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، وقد 

تم القاء القبض على احد القتلة وقتل اآلخر على اثر انقالب سيارتهما.

مقتل موظف بجوازات شبوة وسط عتق
تل 

ُ
قالت مصادر محلية ان موظفًا يعمل في ج���وازات شبوة ق

الخميس 3 مارس وسط عتق بمحافظة شبوة ، حيث قامت مجموعة 
مسلحة تستقل سيارة بإطالق الرصاص على فهد باحنان في الشارع 

بمدينة عتق وتم نقله الى مستشفى عتق جثة هامدة. 

4 شهداء بتفجير سيارة مفخخة بدار سعد
استشهد 4 من افراد نقطة امنية في مديرية دار سعد وجرح 8 

آخرين عندما فجر انتحاري االثنين سيارة مفخخة بالنقطة.

العثور على جثث داخل معسكر الدفاع الجوي بعدن

تم العثور على ثالث جثث في معسكر الدفاع الجوي الواقع في 
منطقة بئر فضل بمحافظة عدن الجمعة وتم على الفور تحريز 
الموقع واج��راء التحقيقات الالزمة لمعرفة هوية الجثث واسباب 

وجودها في معسكر الدفاع الجوي.

وفي هذا الشأن ذكر مسؤول محلي أن مسلحين يتبعون 
المقاولة شنوا اعتداًء على الحراسة الرئاسية والقوات 
الغازية المتواجدة داخل قصر المعاشيق بسبب رفض 
هادي مناقشة ملفي الجرحى والمصابين والمرتبات ، 
وأشار المسؤول المحلي الى أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 
أشخاص وإصابة آخرين، كما أفاد المواطنون باستعمال 
)آر بي جي( وعربات  األسلحة الرشاشة والمعدالت وال���
»بي إم بي« في االشتباكات ، وُيذكر أن االشتباكات  ال�
تمددت لتصل إلى مبنى المركز المحلي لمديرية كريتر 
ومبنى قرب منزل "البيض" ومرتفعات جبال "حديد" 
التي تم استهدافها بقذائف الهاون من بوابة "حقات" 
بعد أن تمركز مسلحون بأعلى المرتفعات، وعلى الفور 
حلقت طائرات االباتشي بشكل منخفض، كما قامت بإجالء 
مسؤولين وجنود وضباط أجانب من قصر المعاشيق 
نحو منطقة مجهولة . والجدير ذكره أن رئيس ما يسمى 
بالمقاومة الجنوبية بعدن عبدالناصر أبو همام حذر دول 
تحالف العدوان وحلفاءهم من ميليشيات هادي بالتحرك 
لمعالجة الجرحى مهددًا بأن المقاومة ستتحرك عسكريًا 

ضد هادي وميليشياته إذا لم تتحقق مطالبهم.
وفي هذا االتجاه حذر مراقبون محليون من خطورة 
الوضع العسكري واألمني الذي تمر به محافظة عدن 
بسبب انفجار الوضع العسكري بين هادي وميليشياته 
المتحصنة في قصر المعاشيق، وبين الفصائل المسلحة 

األخرى الغاضبة والناقمة من فساد هادي وأتباعه..
 وأوضح المراقبون أن االشتباكات المتكررة في عدن 
بين تلك الميليشيات المسلحة وك��ذل��ك ت��زاي��د نفوذ 
وسطوة داعش في ظل االنفالت األمني تنذر بكارثة 
إسقاط عدن في فوضى الصراع والقتل وتهدد بانهيار 

السلطة المحلية وانعدام الخدمات . 
وفي سياق آخر تتفاقم الصراعات بين قطبي الشرعية 
ال��م��زع��وم��ة المتناقضين ه���ادي وب��ح��اح، حيث تفيد 
معلومات بأن بحاح يعمل لمواجهة التدهور السريع 
العسكري واألمني في العاصمة عدن بنقل مؤسسات 
الحكومة وإدارات��ه��ا إلى مدينة م��أرب بإيعاز من دولة 
اإلم����ارات ال��ت��ي سحبت ق��وات��ه��ا العسكرية م��ن قصر 
المعاشيق ومن مطار عدن إثر تعرضها لهجوم مسلح 
من جماعات تنتمي لميليشيات هادي واإلصالح ، حيث 
أكد العديد من المسؤولين المقيمين في عدن تلقيهم 
توجيهات مباشرة من بحاح لنقل مقر عملهم إلى مدينة 
مأرب، وتم تهديدهم بتجميد رواتبهم ومخصصاتهم 
إذا ل��م يستجيبوا للتوجيهات، كما أف���اد مواطنون 
بمحافظة مأرب عن قيام دولة اإلمارات بإنشاء وتجهيز 
العديد من المباني استعدادًا لنقل مقرات حكومية إليها، 
وكذلك تم نقل العديد من اإلعالميين لتأسيس مركز 

إعالمي يمارسة مهامه من المدينة.
وفي هذا الشأن نفى اللواء أحمد سيف اليافعي -قائد 
المنطقة العسكرية الرابعة- أي لقاء جمعه مع رئيس 
الحكومة خالد بحاح ومدير شرطة ع��دن والمحافظ 
عيدروس لمناقشة الوضع األمني في عدن ، وأوضح 
بيان صادر عن المنطقة العسكرية الرابعة نفيها لما 
نقلته وكالة األنباء التابعة لهادي بخصوص لقاء بحاح 
بقائد المنطقة العسكرية ومدير الشرطة ومحافظ عدن 

لمناقشة الملف األمني المتأزم..
الجدير بالذكر أن القوات اإلماراتية التي تقوم بحراسة 

قصر المعاشيق قامت الشهر الماضي بتوقيف اللواء 
اليافعي المقرب من هادي ألسباب مجهولة غير أنه تم 

تداول تورطه في تهم فساد ورشوة.
وف��ي السياق ذات��ه يصر الخائن ه��ادي على التمسك 
بالمخطط ال��س��ع��ودي ب��ات��خ��اذ ع��دن م��ق��رًا لحكومته 

لالنطالق منها لمهاجمة المحافظات الشمالية وصواًل 
إلى العاصمة صنعاء، وقد طالب الفار هادي من رئيس 
حكومته بالتواجد وإدارة الدولة من العاصمة عدن، 
علمًا بأن بحاح على الرغم من التصريحات المتكررة 
التي أطلقها بعودته وحكومته لالستقرار في عدن 

فإنه اليستقر إاّل لمدة قصيرة ليغادر إلى الرياض أو أبو 
ظبي.. هذا ويعمل هادي لمواجهة سيطرة تنظيمي 
داعش والقاعدة على الوضع العسكري واألمني في عدن 
وغيرها من خالل المراهنة على التفاوض وإقناع داعش 
بالخروج من المحافظة وتسليمها لميليشياته ، غير 
ت  أن تلك المفاوضات التي تجري برعاية سعودية باء
ت عدن لمواجهات مفتوحة بين ميليشيات  بالفشل وجرَّ
الحراك الجنوبي والسلفيين من جهة وعناصر داعش 
وال��ق��اع��دة م��ن جهة أخ��رى.وف��ي س��ي��اق مشابه ناشد 
سياسيون وقيادات وشخصيات اجتماعية وناشطون 
دول تحالف العدوان العمل على انقاذ الجنوب من تمدد 
القاعدة التي تقوم بتفجير المباني العامة والمرافق 
الحكومية واألمنية وتعبث باألمن واالستقرار.. وحذروا 
في بيان نشرته وسائل اإلع��الم من استمرار األوض��اع 
المأساوية التي تعيشها المحافظات الجنوبية الواقعة 
تحت سيطرة القاعدة في ظل استمرار انفالت أمني 
وعسكري وغياب ألي تنمية والذي بات ينذر بتالشي 
ما تبقى من سلطة محلية بالمحافظات، وذك��ر البيان 
بأن ما تشهده المحافظات الجنوبية يعد فشاًل ذريعًا 
لتحالف العدوان في الحفاظ على استقرار وأمن المدن 

في الجنوب ..
وبهذا الخصوص دان المجلس األعلى للحراك عمليات 
القتل واالغتيال وتزايد االنفالت األمني في عدن، التي 
لم تشهد في تاريخها أعمااًل إجرامية وضيعة مماثلة 
في أي وقت من األوق��ات مثل ما يحصل اآلن ، وطالب 
المجلس قوات ما يسمى بالشرعية وقوات تحالف العدوان 
بالتعامل بجدية لوقف أعمال القتل، داعيًا إلى االنفتاح 
على الحراك وتمكينه من األجهزة العسكرية واألمنية، 
واتهم تحالف العدوان بإهمال الحراك الجنوبي وعدم 
إشراكه في ادارة الوضع في الجنوب مما أدى إلى خلق 

بيئة لإلرهاب والعنف.
وفي سياق انتشار الفوضى واالنهيار المتزايد لألمن 
وللخدمات الضرورية ه��دد مدير أم��ن محافظة لحج 
العميد ع��ادل الحالمي باالستقالة من منصبه، متهمًا 
حكومة هادي بعدم توفير واحد بالمائة من الوعود وان 
وزير الداخلية تنصل عن مهامه، ولم يصرف للمحافظة 
طقمًا واح��دًا، واستنكر الحالمي استمرار التعيينات 
الزائفة من قبل هادي في ظل عدم توفير اإلمكانيات 

للقوات األمنية في المحافظة.
إلى ذلك يقوم مسلحون مجهولون بالتقطع لسيارات 
المسافرين المارين عبر الطريق الساحلي الدولي " عدن 
أحور المكال " ونهب أموالهم وممتلكاتهم تحت تهديد 
السالح ، واستنكر المواطنون غياب أي نقاط أمنية أو 
نقاط تفتش للجيش أو ما يسمى بالمقاومة مما سهل 
لتلك العصابات استمرار السطو على مركبات المسافرين 

وأموالهم.
السيطرة على مقر نقابة الصحفيين

تعرض مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة 
عدن للسطو من قبل عناصر مسلحة، حيث قاموا بتشييد 
بناء داخل مقر فرع النقابة وسط مماطلة وتخاذل من 
السلطات األمنية في المحافظة رغم معرفتها بهوية 
ات المتكررة للسلطات المحلية  المسلحين ورغم النداء
بالتدخل ووقف العبث بمقر النقابة وأرضيتها، إاّل أنها 

لم تجد أي تجاوب.

عدن تغرق في العنف الدامي 
يزداد الوضع األمني في عدن تدهورًا وأخذ منحى خطيرًا في األيام الماضية باكتسابه طابعًا مناطقيًا بين أبناء أبين وأبناء الضالع من جهة وبين الميليشيات والجماعات االرهابية من جهة أخرى..

وتقوم القوات الغازية بتغذية هذا التناحر والتصارع الدامي لتعزيز مكانتها وإضعاف كل القوى اليمنية أمامها لتتمكن من السيطرة الكاملة على القرار في عدن وبقية المحافظات اليمنية المحتلة.

ويؤكد ذلك استخدام االطراف المتصارعة أسلحة سعودية وإماراتية في صراعاتهم أو في تنفيذ عميات االغتياالت.. 

وفي الوقت الذي عاد الخائن بحاح الى مدينة عدن، فقد شهدت مديريات المدينة مواجهات مسلحة ضارية وتنفيذ عمليات قتل تحمل بصمات القاعدة وداعش كما حدث في الشيخ عثمان 
عندما اقتحمت عناصر متشددة وارتكبت مجزرة بحق أكثر من عشرين مسنًا بينهم أربع هنديات يعملن بالدار بدعوى مواجهة التنصير والتبشير. غير أن األخطر من ذلك أن عدن والحوطة بلحج 
سقطتا في دائرة عنف وفوضى ال يوجد بصيص أمل إلخراجهما من هذا النفق المظلم. السيما بعد أن أظهرت المواجهات المسلحة التي حدثت في 28 فبراير الماضي أن هناك أجندة مناطقية 

ُ
أ

وتصفية حسابات قديمة تارة باسم معالجة الجرحى وتارة أخرى باسم تقاسم المعسكرات داخل عدن على أساس مناطقي، ما ُينبئ بفوضى عارمة تهدد بإغراق عدن في 13 يناير جديدة.

ر عن أنيابها في حضرموت
ّ

القاعدة تكش
شهدت المكال هذا األسبوع مواجهة متأخرة بين تحالف العدوان والقاعدة 
وشرعية الرياض التي أضطرت عناصر القاعدة الى إعالن حالة االستنفار 
وشنت حملة ترهيب وتهديد لمرتزقة الرياض تحت مسمى " محاربة 

الصحوات " .
وأف��ادت الروايات المتضاربة عن حادثة الثالثاء 1 مارس 2016م بأن 
مواطنين شاهدوا تحليق مكثف لطيران حربي بعلو منخفض على مدينة 
المكال وضواحيها ، وقد استهدفت الطائرات مخزن أسلحة في منطقة فلك 
شرق المكال خلف مبنى جامعة حضرموت ، استهدفت غارة أخرى مخزن 
أسلحة بمنطقة " إيدمه " التابعة إداريا ألرياف المكال ، وهي منطقة جبلة تقع 
في شمال شرق المكال ، وشاهد المواطنون أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة 
من مستودعات الذخيرة ، وذكرت المصادر أنه اسفر عن ذلك مقتل وإصابة 

ما ال يقل عن شخصين في الغارتين .
هذا وقد استبقت القاعدة الضربات الجوية لتحالف العدوان بإخالء العديد 
من المباني األمنية واإلدارية التي اتخذها التنظيم سابقا مقرات له ، فقد قامت 
القاعدة بإخالء مبنى المؤسسة االقتصادية التي اتخذتها مؤسسة أمنية إلقامة 
الحدود وتنفيذ أحكام اإلعدام والرجم والجلد ، كما نقلت مقر الحسبة من 
عدة مناطق متفرقة للمجمع القضائي بالمكال كونه منطقة متاخمة للبيوت 
وسكن المواطنين ، وعملت على نقل السجناء للطابق األعلى للمبنى متخذة 
من المساجين دروعا بشرية ، كما أخلت مبنى مركز بلفقية المقر اإلداري 
للمجلس األهلي الحضرمي ، وكذلك أخلت القصر الجمهوري مقر أمير تنظيم 

القاعدة خالد باطرفي .
ومن جهة أخرى صرح أحمد عسيري ، المتحدث باسم عاصفة العدوان 
بأن طيران التحالف شن غارتين على مخازن لألسلحة في مدينة المكال . وفي 
هذا الشأن كشف "مجتهد " السبب في تنفيذ تحالف العدوان لغارته ضد 
القاعدة في حضرموت ، فقد ذكر بأن األمم المتحدة ضغطت على السعودية 
وتحالف العدوان بالتحرك لمواجهة تمدد تنظيم القاعدة وداعش في مدن 
ومحافظات الجنوب ، ونقل " مجتهد " عن نائب المتحدث باسم مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية ينسLaerke  توجيهه تحذيرا ل� عبدالله المعلمي مندوب 
السعودية باألمم المتحدة بسبب غياب الحكومة عن أجزاء كثيرة من البالد 
ما أدى لتوسع عمليات داعش والقاعدة وانتشار حالة الفوضى وغياب األمن 

بمعظم مناطق اليمن .

هذا وقد سبق الضربات الجوية لتحالف العدوان لمواقع القاعدة بالمكال 
تحرك عسكري لعناصر التنظيم حيث بث أنصار الشريعة تسجيال مرئيا 
وصورا تظهر تدريبات عسكرية لعناصره في معسكر الخير بمنطقة الريان 
بحضرموت بالقرب من منطقة " فلك " التي استهدفها طيران التحالف ، 
وأطلقت القاعدة على الدفعة التدريبية " دفعة الشيخ نصر اآلنسي " ، وفيها 
يظهر اآلنسي في لقطات تدريبية قبل مقتله بطائرة بدون طيار في مدينة 
خلف بالمكال ، كما يظهر التسجيل مقاطع فيديو لتدريبات على عمليات 
االقتحام واالغتياالت بالدراجات النارية ، وكذا قيام عناصره بتدريبات أخرى 

على استخدام أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي سياق متصل شنت القاعدة حملة اعتقاالت ومداهمات لبيوت ومقرات 
حكومية طالت صحفيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين بحجة محاربة 
الصحوات أو ما تسميها بالخاليا النائمة ، كما قام التنظيم بتوجيه تهديدات 
مكتوبة وشفوية عن طريق االتصال بالهاتف يحذر إعالميين وسياسيين 
وناشطين يعملون مع أمريكا متهما إياهم بتزويد أمريكا بالمعلومات األمنية 
واالستخباراتية ، وذكرت المصادر المحلية بأن كل من يعمل مع مؤسسة أو 

صحيفة خارجية أو منظمة أجنبية كالصليب األحمر واألمم المتحدة ومراكز 
الدراسات الغربية تلقوا تهديدات بعدم التواصل مع هذه الجهات . ومن 
جهة أخرى اغتال مسلحون القاعدة الثالثاء الماضي العقيد عيضة الدقيل 
ضابط في المنطقة العسكرية الثانية في مديرية القطن بالقرب من منزله 
، وأكدت المصادر بأن العقيد الدقيل شارك في تسجيل وتجنيد الشباب في 
معسكر الخالدية في منطقة " رماه " بصحراء حضرموت الذي تشرف عليه 
دولة اإلمارات . كما اختطف تنظيم القاعدة االثنين 29 فبراير العقيد ناصر 
الصنعاني نائب مدير البحث الجنائي في مديريات الساحل واقتادوه لمنزله 
ألخذ بعض المقتنيات من أجهزة الكترونية وملفات ورقية ثم اقتادوه إلى 
جهة مجهولة.  وعلى ذات الصعيد تعرض فهمي العامري لمحاولة اغتيال 
فاشلة من قبل مجهولين على متن دراجة نارية أمام منزله حيث تم تبادل 
إطالق النار بين المهاجمين والعامري ما أدى إلى فرار المهاجمين ، والجدير 
باإلشارة بأن العامري صدر به قرار من الخائن هادي بتعيينه مديرا لمكتب 

الهيئة العامة لألراضي والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء .

انفالت امني

تفاصيل مذبحة دار العجزة

سقط 16 قتياًل، الجمعة، على يد مسلحين اقتحموا دار المسنين بمدينة الشيخ عثمان بعدن ونفذوا عمليات 
إعدام اجرامية بحق عاملين بالدار بينهم أطباء وحراس وطباخون.

وذكرت مصادر محلية أن »4 مسلحين أقدموا على ارتكاب مجزرة مرعبة داخل دار المسنين راح ضحيتها 16 
موظفًا من جنسيات يمنية وإثيوبية وهندية منهم 7 نساء« بعد  أن دخلوا الدار بدعوى زيارة والدهم.

هذا فيما تفيد مصادر اعالمية أن منفذي الجريمة حصلوا على أمر من الخائن هادي ملكهم لدار المسنين بوساطة 
نجله جالل..الى ذلك قالت إحدى النزيالت في دار المسنين: "فوجئنا الساعة الثامنة صباحًا بهجوم من قبل مسلحين 
استهلوا جريمتهم الشنعاء بقتل أفراد حراسة الدار ومن ثم دخلوا إلى األقسام حيث أخذوا الطبيبات الهنديات 

وقاموا بتقييدهن قبل أن يقدموا على قتلهن".
وأضافت: أن القتلة كانوا يكبلون كل ضحية ومن ثم يقومون بقتلها في أماكن متفرقة من الدار.. وتابعت: »عملية 
القتل لم نشهد مثيلها طوال حياتنا من حيث درجة الوحشية التي ارتكبت بها الجريمة التي استمرت مدة ساعة«.

وجاء تنفيذ هذه الجريمة البشعة في ظل تواجد الخائن بحاح الذي ينكر أي تواجد للجماعات التكفيرية واإلرهابية 
ويتستر عليها..وأظهرت الجريمة التي طالت المسنين في الشيخ عثمان أن حكومة بحاح مجرد ديكور وكذلك 
وزارة الداخلية وبقية األجهزة األمنية التي يجري الحديث عن بطوالتها حيث فشلت فشاًل ذريعًا في حفظ األمن 
وإعادة السكينة الى عدن التي باتت تشهد العديد من العمليات اإلرهابية الممنهجة بغرض تمكين اإلرهابيين 

من السيطرة على مدن الجنوب بدعم سعودي.


