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9االثنين: 

«هادي» يفشل في حشد الجماهير

هادي يدافع عن اإلرهاب وسلطته
كان الهدف األســاس من التحركات االعالمية والحزبية 
الهيستيرية لمرتزقة العدوان رفض المبادرة األممية للسالم 
في اليمن ، السيما بعد أن حذر ولد الشيخ أحمد في إحاطته 
لمجلس األمــن من خطورة اإلرهــاب وتوسع التنظيمات 
اإلرهابية في المحافظات الجنوبية، كما وصلت تصريحات 
وتحركات المرتزقة إلى الرفض السريع للمبادرة األممية 
واتهام المبعوث الدولي واألمم المتحدة بالخيانة والتواطؤ 
مع ما اسموهم باالنقالبيين، بل حاولوا القيام بتحركات 
جماهيرية وشعبية متزامنة في عدد من المحافظات للتستر 
بالجماهير لرفض المبادرة.. ولكن رسالتهم فشلت وجعلت 
هادي ومرتزقته أمام األمر الواقع أن ال شعبية لهم ال في 

الشمال وال في الجنوب..
وفي هذا الشأن ومنذ انطالق العدوان السعودي على بالدنا 
ن هذا العدوان القاعدة من 

َّ
في ٢٦ مارس ٢٠١٥م فقد مك

السيطرة على مدينة المكال في ٢ إبريل بعد ثمانية أيام 
من العدوان لتكون بمثابة قاعدة بشرية ومالية ولوجيستية 

للسيطرة على المحافظات الجنوبية.. ومن جهة أخرى حاولت 
السعودية والخائنان هادي وعلي محسن وقيادات إصالحية 
وحزبية وقبلية إقناع داعش بالخروج من عدن والقاعدة 
من المكال بعد أن منعت عناصر داعش والقاعدة تحركات 
الشرعية المزعومة من حكم ما يسمى بالمناطق المحررة 

وخاصة عدن والمكال .
وفي هذا اإلطــار رعى هادي وحكومته اتفاقًا بدعم من 
السعودية مع داعش بإخالء معسكراتها من عدن ونقلها 
لمحافظة لحج وجبال يافع ووديان أبين ليتسنى للفار هادي 
وحكومته إدارة حكمها من محافظة عدن مقابل انضمام 
مسلحي داعش وعناصره لما يسمى بالجيش الوطني التابع 
للسعودية واإلمــارات وأيضًا استيعاب البعض في وظائف 
ومناصب حكومية، وكذلك أقنع وزير الدولة هاني بن بريك 
المدعوم إماراتيًا تنظيم القاعدة بإخالء مدينة المكال للقوات 
اإلماراتية في ٢٤ إبريل ٢٠١٦م والتوجه بمعسكراتهم 
لمحافظتي شبوة ومأرب وتم إلقاء القبض على بعض قيادات 
وأفــراد القاعدة، ثم أصدر محافظ حضرموت المعين من 

هادي أحمد سعيد بن بريك عفوًا عنهم وتم ادماجهم في 
المؤسسات العسكرية واألمنية ووظائف الدولة .

 وفــي شــأن مشابه يفسر بعض المراقبين اتهام وزارة 
الخزانة االمريكية شركة العمقي للصرافة بدعم اإلرهاب 
في اليمن والعراق بأنه يشكل ضغطًا ماليًا أمريكيًا وسعوديًا 
على داعش والقاعدة إلخالء المحافظات المزعوم تحريرها 
للسماح لشرعية الغزاة بالسيطرة عليها ، وقد ترافق هذا 
الضغط اإلعــالمــي والمالي بتصعيد للضربات األمريكية 
للطائرات بال طيار لقيادات القاعدة في مناطق سيطرة 
الغزاة ومرتزقتهم وخاصة في مأرب والبيضاء وأبين وشبوة .
واتهمت مؤسسة العمقى للصرافة بأنها تشكل الرافد 
األساس لمشروع العدوان ومرتزقته وخاصة منذ سيطرة 
القاعدة على مديريات ساحل حضرموت، ولذلك طلب 
العمقي- فــي بيانه الــصــادر عقب اتــهــام وزارة الخزانة 
األمريكية لشركته بدعم اإلرهاب- من الفار هادي توفير 
الحماية لشركته وبأنه كان يعمل ويحول االمــوال بطلب 

منهم.

فشــلت اآللة المالية واإلعالمية والحزبية للثقب األســود جالل هادي، في تحريك الشــارع في المحافظات الجنوبية لرفض مبادرة  
الســالم التــي تقدم بهــا المبعوث األممي لحل األزمة اليمنيــة، فقد خرجت أعداد قليلة في حضرموت وعــدن ومأرب وتعز لرفض 
المبــادرة األمميــة بحجة أنها تلغي شــرعية الخائن هادي ومرتزقتــه، وكذلك ألنها تجاوزت القضية الجنوبية التي رهنتها قيادات فاشــلة 
بتحالفها مع دول العدوان ومرتزقته ومنتفعيه ، ودعت تلك المظاهرات الهزيلة إلى رفض وصف المبعوث الدولي لما أسموها بالمحافظات 

المحررة بأنها صارت مرتعًا للقاعدة وداعش واإلرهاب في سياق التوجيهات التي تلقوها من أتباع الفار هادي.

ر
ّ
 المبادرة األممية تضع نهاية للمرتزقة اإلرهابيون يتمددون في الجنوب وولد الشيخ يحذ

طائرات سعودية تهبط بمطار عدن وعلى 
متنها جثث عشرات المغرر بهم

هبطت طــائــرة الشحن العسكرية السعودية مــن طــراز  
"يوشن" بمطار عدن قادمة من المملكة- السبت- وهي 
تحمل عشرات الجثث لشباب اليمن المغرر بهم من أبناء المحافظات 
الجنوبية الدفعة الثالثة والذين قتلوا في صفوف قوات العدو السعودي 

والمرتزقة في الجبهات الحدودية..
«الميثاق» أن هذه الدفعة هي الثالثة    وذكــرت مصادر محلية لـ

الــتــي يــجــري نقلها جــوا من 
ـــى عـــدن في  ــســعــوديــة إل ال

ظروف بالغة السرية.
ــنــظــام الــســعــودي  ــجــأ ال ول
مؤخرًا إلى نقل جثث شباب 
اليمن المغرر بهم برحالت 
جوية تحاشيا لعدم التورط 
في مسؤوليات قانونية بعد 
التصاعد الكبير لعدد القتلى 
وفقدان جثث العشرات من 

المغرر في المناطق الحدودية السعودية الملتهبة. 
واثــار وصول المزيد من جثث الشباب المغرر بهم استياء واسع 
في الساحة الوطنية وسط اتهامات بتصاعد عمليات المتاجرة التي 
يقودها مرتزقة هادي وحزب اإلصالح للسذج من الشباب الذين يتلقون 
تدريبات بسيطة في القواعد العسكرية المستأجرة من االمارات في 
اريتريا وجيبوتي وتم نقلهم جوًا إلى السعودية بوعود منحهم رواتب 
شهرية كبيرة ورتبًا عسكرية 
وفرصًا للعمل في السعودية، 
غير أن المئات منهم تفاجأوا 
بالزج بهم في معارك الجبهات 
الحدودية بنجران وخصوصًا 
في جبهة منفذ البقع الحدودي 
ــى معسكرات  بعد ضمهم إل
ــــون مــن  ــــي ــــاب يــــقــــودهــــا إره

تنظيمي"القاعدة وداعش".

أخبار المحافظات الجنوبية

  Ø رفضت أوســاط جنوبية متاجرة الجمعيات التابعة للعدوان بمآسي
المواطن ، حيث يغلب على عملها الطابع الحزبي ويسيطر عليها قيادات 
حزب اإلصالح والسلفيين وتتعمد التهويل اإلعالمي في مشاريعها الوهمية 
، فالبنى التحتية متدهورة والكهرباء غائبة، قيادات جنوبية ذكرت أن تلك 
الجمعيات المسيسة تظهر شعبنا بصورة المتسول لدول العدوان التي دمرت 

بالدنا ومؤسساتنا .

  Ø رفض  عيدروس الزبيدي محافظ عدن مبادرة ولد الشيخ ألنها ألغت
قرارات الشرعية وانقلبت على هادي وأساءت للجنوب بوصفه مرتعًا 

للجماعات اإلرهابية- حسب زعمه.

  Ø نظم المئات من معلمي ومعلمات مكتب التربية بمديرية زنجبار بأبين
وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي ، وطالب المحتجون من هادي 
وبن دغر معرفة األسباب الحقيقية وراء عدم صرف مرتبات المدرسين لألشهر 

الثالثة اغسطس وسبتمبر وأكتوبر .

  Ø انتشرت عمليات السطو بالقوة العسكرية على المرافق والمنشآت
الحكومية والساحات العامة والمنازل واألراضي العامة والخاصة في كافة 

مديريات محافظة عدن .

  Ø نظم عمال وموظفو شركة النفط في عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى
الشركة لالحتجاج على تدخالت متنفذين تابعين لجالل هادي بعمل 

الشركة  . 

  Ø فجر مسلحون- فجر الثالثاء ١ نوفمبر- أنبوبًا لنقل النفط في منطقة
البطانة بمحافظة شبوة ، أنبوب النفط يمتد من منطقة عياذ إلى مرافئ 
لتصدير النفط في البحر العربي في منطقة البطانة بمفرق الصعيد شرق مدينة 

عتق .

  Ø -عثرت قوات األمن- األحد٣٠ أكتوبر في فيال بحي ريمي بالمنصورة
على كميات هائلة من المتفجرات ، واتضح أن الفيال مخصصة لصناعة 

العبوات الناسفة .

  Ø تشهد محافظة شبوة تكرر انقطاعات الكهرباء التي قد تصل لساعات
طويلة نتيجة لعدم وصول المحروقات من محافظة مأرب رغم مناشدات 

مسئولي شبوة المتكررة لهادي وحكومته.

  Ø طالبت قبائل الصيعر حكومة فنادق الرياض بإخراج قوات هاشم األحمر
وتسليم منفذ الوديعة الحضرمي إداريًا وأمنيًا للسلطة المحلية.

  Ø وجه بن دغر بتفعيل آلية بيع الغاز المنزلي وتوريد عائداتها نقدًا إلى
فرع البنك المركزي بعدن، بعد أن امتنع محافظ مأرب القيادي االخواني 
العرادة وعبدالعزيز جباري عن توريد موارد النفط والغاز لفرع البنك المركزي 

بعدن، ومايزال بن دغر يبيع مواعيد لصرف المرتبات.

  Ø تظاهر موظفو شركة "بترو مسيلة" احتجاجًا على سيطرة بن سميط
وبن سهل المدعومين من المحافظ بن بريك على كافة الوظائف وتعيين 

أقارب المحافظ وانتشار الفساد بالشركة .

  Ø شكا مواطنون من مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد من ظاهرة انتشار
قيام مجهولين بعمليات سرقة حقائب النساء، وهواتفهن مستخدمين 

دراجات نارية .

  Ø نشبت اشتباكات األربعاء ٢ / ١١ / ٢٠١٦م بين جنود من شرطة
الشعب ومجهولين في مديرية البريقة بعدن ، وأفاد موقع "األمناء نت" 
بأن اشتباكات نشبت في منطقة الحسوة ما أدى إلى قطع الخط العام الرابط بين 

البريقة ومديريات عدن.

  Ø استهدفت سيارة مفخخة- صباح الثالثاء ٣ نوفمبر- موقعًا عسكريًا
بمنطقة خلف الساحلية بالمكال ، وأكــد مصدر فى قيادة المنطقة 
العسكرية الثانية مصرع االنتحاري بعد تفجير سيارته المفخخة فى منطقة خلف 
بالمكال.. ُيذكر أن مكان االستهداف قريب من مقر إقامة قيادة السلطة المحلية .

  Ø والتي تتبع للتاجر أحمد العيسي من «Sea Dragon» وصلت الناقلة
ميناء الزيت بعدن وعلى متنها " ١٤ " ألف طن من مادة البترول غير 
الصالحة لالستخدام ، وذلك بعد فحص العينة وتأكيد مختبرات شركة النفط 
بعدم صالحيتها ورفضهم دخولها لخزانات الشركة، والجدير ذكره أن العيسي 

من المقربين للجنرال علي محسن األحمر .

  Ø قال مصدر في مؤسسة الكهرباء بعدن بأن انقطاعات الكهرباء بمحافظة
عدن ستتجاوز ٢٠ ساعة في اليوم، بمعدل انطفاء ٥ ساعات مقابل 

تشغيل نصف ساعة فقط ، وارجع  ذلك الى انعدام الديزل .

  Ø قالت مصادر سياسية بحكومة فنادق الرياض بأن قيادات حزب اإلصالح
بمدينة عدن باتت تدرس تنظيم فعاليات جماهيرية بساحة الحرية 
(ساحة البنوك) بكريتر، وذلك عقب توقف انشطة الحزب ألكثر من ٣ سنوات.

  Ø تظاهر مواطنو الحوطة بلحج احتجاجًا على انقطاع المياه عن مدينتهم
منذ فترات طويلة ، واستنكر المتظاهرون عجز المؤسسة المحلية للمياه 
والصرف الصحي عن توفيرها المياه للمواطنين ، وأكدوا أنهم أبلغوا كافة الجهات 
المختصة بوضع حل لهذه المشكلة لكن دون جدوى ، وناشد المواطنون الجهات 
المعنية سرعة التدخل الفوري وإعــادة المياه الى منازلهم المقطوعة قبل أن 
تتضاعف المعاناة وتنتشر األمــراض بين المواطنين نتيجة استعمالهم للمياه 

المالحة وغير الصالحة للشرب .

  Ø أفادت مصادر محلية بإطالق مجهولين وابًال من الرصاص- صباح
السبت ٥ نوفمبر- على سيارة عبدالله العجي مدير عام كهرباء 
الريف- شبوة ، وذكر شهود عيان أن مجهولين أطلقوا الرصاص على 
سيارة العجي أثناء مروره بخط جردان بعتق بمحافظة شبوة وانه أصيب 

وقتل أحد مرافقيه .

  Ø هدد المدير العام لمؤسسة الكهرباء في محافظة لحج م.حسين
الجوهري بتقديم استقالته في حال استمرار الوضع المتدهور 
للكهرباء في محافظة لحج ، وقال الجوهري لـ"عدن تايم" : إن ما يحدث من 
تالعب بمصير مئات اآلالف من الناس تسبب به المتنفذ المدعو"العيسي" 
الذي رفض ان يزود المصافي بمادة الديزل وذلك تحت ذريعة أنه يطالب 

بمديونيات ؛ مما تسبب بخروج محطة عباس عن العمل .

  Ø ُجرح جنديان فجر السبت ٥ نوفمبر بإلقاء مجهولين قنبلة على
قسم شرطة دار سعد بعدن.. وقال مصدر أمني بالمديرية: إن 
مجهولين يستقالن دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على حراسة قسم 

شرطة دار سعد والذا بالفرار ، وتسبب االنفجار بإصابة الجنديين .

  Ø ذكرت مصادر قبلية أن مجاميع من قبيلة آل بن حسن سلمت
نفسها صباح السبت ٥ نوفمبر لشخصيات من القبائل متفق عليها 
مع القوات االمنية على اثر توقف القتال الدائر بينهما منذ اكثر من اسبوع 
، وقد انتشرت قوات االمن في مختلف مناطق مديريات يافع وداهمت 

عددًا من أوكار العناصر االرهابية .

  Ø اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الجمعة ٤ نوفمبر بين قوة أمنية
ومسلحين حاولوا السيطرة على فندق خاص بخور مكسر ، وذكر 
مصدر أمني باندالع اشتباكات عنيفة بين قوة من شرطة خور مكسر 

ومسلحين استخدمت فيها اآلربي جي والقنابل والرصاص الحي.

الجيش واألمن بالضالع 
يمهلون المحافظ أسبوعًا 

لصرف الرواتب

نظمت جمعية المتقاعدين   
العسكريين والمدنيين في 
محافظة الضالع -الخميس- مظاهرة 
حاشدة أمام مبنى المجمع الحكومي 
ــريــد الــضــالــع  للمحافظة وأمــــام ب
المغلق بسبب عدم وجود أي سيولة 
مالية لصرف المرتبات الــذي دخل 
المتقاعدون وموظفو القطاع العام 
شهرهم الرابع دون وفــاء السلطة 
بدفع المرتبات.. وردد المتظاهرون 
شعارات تحذيرية منها «يا محافظ 
صح النوم ال شرعية بعد اليوم»، 
واعتبر المتظاهرون ممارسات 
ــتــي تفرضها  ســيــاســة الــتــجــويــع ال
عــلــيــهــم حــكــومــة هــــادي سياسة 
ــوة، وهـــدد  ــق ــال ســيــتــصــدون لــهــا ب
الدكتور العميد عبده المعطري 
ــمــتــقــاعــديــن  ـــيـــس جــمــعــيــة ال رئ
الجنوبيين محافظ الضالع المدعو 
فــضــل الــجــعــدي بــتــصــعــيــد غير 
مسبوق في المظاهرات القادمة ما لم 
صرف رواتب العسكريين وتحقيق 

ُ
ت

مطالبهم، وأمهلوهم اسبوعًا مالم 
لحكومية  ا نــي  لــمــبــا ا فسيحتلون 

بالمحافظة.


