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مقتل جندي بالحزام األمني
*قالت شرطة خور مكسر بعدن انها توصلت الى هوية مرتكب جريمة قتل تعرض 
لها جندي في الحزام االمني بعدن عقب يوم واحد من العثور على جثته مقتوال بساحل 
ابين االربعاء 16 نوفمبر..  وقال العقيد ناصر عباد الحسني مدير قسم شرطة خور 
مكسر: ان الشرطة ألقت القبض على القاتل، الثالثاء، بعد ابالغنا بوجود جثة بساحل 

كورنيش أبين بخورمكسر.

بن دغر يغازل العرادة
*أعلن بن دغر رئيس حكومة هادي عن قرار الحكومة بدء تحويل 20 بالمائة من 
مبيعات البترول والغاز لمحافظة مأرب.. بعد ان امتنع سلطان العرادة عن توريد 
عائدات النفط والغاز للبنك المركزي في عدن، كما امتنع عن تزويد المحافظات 

الجنوبية بالمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.

إطالق نار على ناشط جنوبي
*تعرض الناشط وهيب محمد عبدالقادر طالب إلطالق نار الخميس 17 نوفمبر 
من قبل جماعة مسلحة في منطقة العريش بخورمكسر ، وأطلق مسلحون النار باتجاه 
سيارة الناشط وهيب اثناء مروره في منطقة العريش والذوا بالفرار ولم يتم التعرف 

على هويتهم وال الجهة التي يتبعونها.

الزبيدي يفشل
*ناشد أعيان وأهالي منطقتي الخيسة وحي كود النمر بمديرية البريقة بعدن، 
عيدروس الزبيدي يوضع ح��ّد ألعمال االستحداثات البنائية التي يجريها أحد 
 على منطقة الخيسة وكورنيش كود النمر دون 

ّ
المتنفذين على متنفس مهم، يطل

وجه حق.

اغتيال بدار سعد
*اغتال مجهولون قياديًا في ما يسمى بالمقاومة الجنوبية في دارسعد بعدن 
الخميس 17 نوفمبر، وقال شهود عيان ل�"عدن تايم": ان مجهولين اغتالوا حمادة 
إبراهيم ، حيث عثر على جثته ملقاة جوار مبنى بريد دارسعد وعليه آثار طعن ، 

وكان حمادة مسئول التموين في جبهة دار سعد خالل الحرب في عدن.

استهداف محافظ شبوة
*هز دوي انفجار عنيف، صباح االربعاء، احياء مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة 
، وأف��ادت مصادر مطلعة ان االنفجار ناتج عن عبوة ناسفة ُوضعت بجانب منزل 
ف االنفجار سقوط 

َّ
محافظ شبوة لملس المعين من هادي بشارع درهم بعتق ، وخل
شهيد من آل باكازم ُيدعى "محمد باجراد" واثنين من الجرحى.

قطاع يغلق طريقًا دوليًا بشبوة
*تسبب قطاع قبلي بإيقاف الطريق الدولي في محافظة شبوة ، وذكر شهود عيان 
أن القطاع تسبب بعرقلة مرور عشرات السيارات وباصات النقل الجماعي والقاطرات 
المحملة بالبضائع، وطالب أفراد قبيلة الكرب التي نفذت القطاع السلطات األمنية  
لقي القبض عليه بالمحافظة ما لم فإن قطع الطريق الدولي 

ُ
بإطالق المتهم الذي أ

سيستمر الى أن تلبي السلطات مطلبهم.

وزير بلطجي
*كشفت مصادر خاصة أسباب توقف حملة ازالة البناء العشوائي والمظاهر غير 
الحضارية بعدن، وقالت: إن وزيرًا بحكومة بن دغر هو سبب توقف حملة العشوائيات 
، مشيرة الى ان الوزير والذي يقيم حاليًا في عدن تواصل مع مجموعة مسلحين 
للسيطرة على مبنى األمن السياسي بالتواهي، مطالبًا إياهم بالبقاء والمواجهة في حال 

استخدم القائمون على الحملة القوة العسكرية.

انفجار في نقطة أمنية بأبين
*هز انفجاران منتصف االثنين 14 نوفمبر مديرية لودر بمحافظة ابين دون ان 
تسفرا عن وقوع إصابات، وأفاد اهالي المدينة: ان مجهولين وضعوا قنابل متفجرة 
في وسط المدينة وبالقرب من نقطة أمنية بجانب مبنى كهرباء لودر إال أن االنفجارين 

لم يسفرا عن وقوع أي إصابات .

موظفون بال رواتب
*أقدم موظفون على اغالق عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة عدن احتجاجًا 
على تأخر صرف رواتبهم ، وقال شهود عيان ومواطنون: إن محتجين على تأخر 
صرف رواتبهم اغلقوا، الثالثاء، طريقًا رئيسيًا في مديرية خور مكسر بعدن، مانعين 

المواطنين من المرور والوصول الى مصالحهم.

اشتباكات بالشيخ عثمان
*دارت اشتباكات مسلحة بين قوة أمنية تابعة ألمن محافظة عدن ومجاميع مسلحة 
بمنطقة السيلة في مديرية الشيخ عثمان أثناء نزول فرقة المداهمات التابعة ألمن 

عدن، للقبض على مطلوبين أمنيًا.

خاليا نائمة بالمنصورة
*ضبطت الشرطة عصابة مسلحة على متن أحد السيارات في شارع التسعين 
بمديرية المنصورة وعثرت بحوزتها على أسلحة متوسطة ومتفجرات على متن باص 
هايس متخصص لنقل الركاب، وتسعى هذه العصابة إلى زعزعة األمن واالستقرار 

في محافظة عدن .

مظاهرات أمام قصر المعاشيق
*شهدت مدينة كريتر -الثالثاء- مسيرة احتجاجية شارك فيها عشرات الناشطين 
والموظفين الحكوميين، وانطلق المحتجون من ام��ام بريد صيرة باتجاه قصر 
المعاشيق حيث تتخذه حكومة الرياض مقرًا ألنشطتها، وأمام بوابة حقات هتف 
المحتجون بشعارات منددة بتقاعس الحكومة عن القيام بدورها تجاه المواطنين..  
وقالت الناشطة رندا عكبور على صفحتها: " تجمعنا أمام بريد كريتر ووجدنا نساء 
ورجااًل كبارًا في السن يجلسون في األرض منتظرين تسليم رواتبهم، والبريد كان 

مغلقًا.

دار سعد تغرق بمياه الصرف الصحي
*قال مواطنون بحي السيسبان بدار سعد: إن السكان باتوا يشكون من طفح مياه 
الصرف الصحي الذي أغرق الحي ، وان عددًا من شوارع الحي باتت تغرق بمياه الصرف 

الحي منذ أشهر، بينها الشوارع المؤدية للمحاريق.

السطو على مشفى بالمنصورة
*أكد مصدر طبي، مقتل شخص )مريض( وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة 
-الجمعة 18 نوفمبر- في االشتباكات المسلحة التي اندلعت بين أمن مستشفى 
الوالي التخصصي وبين مسلحين بالطجة أمام المستشفى الواقعة بمديرية المنصورة 
محافظة عدن ،واندلعت االشتباكات على خلفية قدوم مجموعة مسلحة ادعت 
أنها تنتمي إلى إدارة أمن عدن، ظهر الجمعة، إلى مستشفى الوالي ومعهم مريض 
يريدون عالجه وترقيده في إحدى غرف المستشفى، ولكن رجال أمن المستشفى 
رفضوا السماح لهم بالدخول بأسلحتهم، وحدث عراك بين شخصين أحدهما من 
المسلحين واآلخ��ر من رجال أمن المستشفى، وتم احتواء الموقف ومن ثم غادر 

المسلحون المستشفى.

أخبار الجنوب

ترفض شرعية الفنادق ومرتزقة الفيد كل مبادرة 
سلمية تسعى إلى إنهاء العدوان على الشعب اليمني 
وتوقف مأساة تجويعه، تلك العصابات التي رهنت 
نفسها وكرامة وسيادة بالدنا للقتل واإلرهاب واإلجرام 
تواجه نهايتها القريبة ومصيرها المحتوم، فقد أخرجوا 
المظاهرات الصورية الهزيلة لترفض المبادرة االممية 
بدعوى أنهم يحتمون بقواعد جماهير الشعب بينما هم 
خلف الشعب ويتاجرون باآلمه وعذاباته، ويبيعون الوهم 
ى عنهم أسيادهم من تحالف االرهاب وعقدوا 

َّ
حين تخل

اتفاقيات السالم مع من يسيطر على االرض ويمتلك 
الشرعية الحقيقة لمواجهة ال��ع��دوان والحفاظ على 
عوا ان امريكا  السيادة الوطنية، ووصل بهم الوهم أن ادَّ
ووزي��ر خارجيتها اعتذر لهم وطلب منهم المغفرة 

ليفرض سيادتهم الفندقية على الشعب اليمني.
وتعاني تلك الشرعية المأزومة من التخلي االقليمي 
والدولي عن الفار هادي وحزب االصالح، ويسارع كبار 
المرتزقة إلى القفز من المركب الغارق، إذ انتهت تلك 
التحالفات المشبوهة مع القاعدة وداعش والعدوان التي 
اتفقت على قتل الشعب اليمني وإهانته وإذالل��ه، كما 
تشتد المعارك العسكرية في المحافظات الجنوبية مع 
حليفهم السابق القاعدة وداع��ش وكتائب المرتزقة، 
وتتجه كذبة الشرعية الى فشل تام وفوضى وقتل ونهب 

وإجرام تجتاح تلك المناطق التي سموها محررة.
وفي شأن طّي صفحة هادي ومرتزقته بقبول حلفائهم 
السعودية واإلم���ارات بمبادرة كيري إلنهاء العدوان 
دون ابالغ او إشعار تلك الشرعية الزائفة، ذكرت وكالة 
"روي��ت��رز" أن مسارعة حكومة ه��ادي إلى االع��الن عن 
رفضهم االتفاق ال��ذي اعلنه وزي��ر خارجية الواليات 
المتحدة ألنه تم تجاهلهم تمامًا، وأشارت الى أن حكومة 
هادي قد ال يكون لديها خيار يذكر إذا ضغطت عليها 
السعودية الداعم العسكري والمالي الرئيسي لها.. وفي 
هذا االتجاه ترأس الفار هادي ونائبه علي محسن اجتماعًا 
لهيئة مستشاريه مصرًا على رفض أي مبادرة للسالم 
واشترط تطبيق مرجعيات السالم المتمثلة في المبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات األممية.. 
ومن جهته قال بن دغر بأن حكومته ال تستطيع القفز 
على اإلرادة الشعبية الرافضة لخارطة الطريق األممية.
وف��ي سياق مشابه اتسمت تصريحات عبدالملك 
المخالفي بالتخبط والتناقض والتزييف ، فقد نشرت 
وكالة رويترز عن المخالفي قوله:  بأنه ال صحة من 
»BBC« عما اسمته مبادرة  قريب أو بعيد لما نشرته ال�
كيري.. وقال المخالفي في تدوينة له على "فيسبوك": 

كل ما ُنشر على "بي بي سي" هو تسريب..
: "نستغرب كيف وقعت فيه موسسة   مضيفًاً
إعالمية كبيرة.. وفي تصريح آخر اكد المخالفي أن 
المبادرة االمريكية بمسقط ال تعنينا ، فقد نشرت 
وكالة "واس" السعودية تصريحًا للمخالفي اكد فيه 
أن حكومة فنادق الرياض غير معنية بما أعلنه 

وزير الخارجية األمريكي كيري من اتفاق في 
مسقط..

وأوضح أن اتفاق كيري مع الحوثيين يفشل 
مساعي ال��س��الم.. وف��ي ه��ذا ال��ش��أن وزع��م أن 
وزير خارجية امريكا اعتذر له ولشرعيته وان 
المبادرة االممية قد انتهت بعد االعتذار، كما 
نشرت "وكالة سبأ" للمرتزقة: بان كيري اعتذر 
للرئيس هادي عن تصريحاته حول وقف النار 
في اليمن ، وأك��دت أن الخارجية األميركية 
اعتذرت للفار ه��ادي عن تصريحات الوزير 

جون كيري التي أعلنها، األربعاء.
وفي هذا االطار تلقت االوساط السياسية واإلعالمية 
أوه��ام وأكاذيب المرتزقة ب��ردود ساخرة وانتقادات 
محلية وخارجية تحلل الوضع البائس والفاشل التي 
وصلت له تلك العصابات االجرامية.. وفي هذا الشأن 
أكد زايد العمري في حديث لقناة سكاي نيو عربية أن 
المقدشي يملك أكثر من 100 الف جندي، في حين 
يملك اإلص��الح أكثر من 6 ماليين منتسب للحزب ، 

لكنهم فشلوا عسكريًا وسياسيًا..
ومن جهة اخرى اعتبر المحلل السياسي السعودي 
تركي بن محمد وقف الحرب اعالنًا للهزيمة ونهاية 
ل�هادي وحكومته ، وأوض��ح أن كيري تحدث مع ولي 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد.. مشيرًا إلى أنهما وافقا على ورقة 
كيري ، وانهما يعتقدان أنها منطقية ، وأضاف : إنه في 
حال كان ابن سلمان وابن زايد جادين ستقف الحرب ، 
وإن كانت المماطلة ستستمر الحرب حتى تولي إدارة 
الرئيس األمريكي الجديد "دونالد ترامب" الرئاسة في 

الواليات المتحدة.

المبادرة األممية تطوي صفحته السوداء 

الصـــــراع على خالفة هــــــادي

بحاح : مبادرة كيري ال تعارض القرارات الدولية كما يزعم هادي 
تشتد الصراعات السياسية والحزبية داخل تيار شرعية االرت��زاق للقفز من 
المركب الغارق والتنافس على السلطة والمناصب وتقديم مرشحين بداًل عن هادي 

وعلي محسن..
 وفي هذا الشأن يقوم خالد بحاح نائب الرئيس السابق- الذي أقاله هادي -بجوالت 
مكوكية في اوروبا حيث يقدم نفسه مرشحًا توافقيًا بداًل عن هادي إلدارة المرحلة 
االنتقالية التي نصت عليها  المبادرة االممية ومبادرة كيري ، وتأتي تحركات بحاح 
بدعم من دولة االمارات التي تريد السيطرة على المشهد اليمني وترسخ وجودها 
ي بحاح وحلفائه من السلفيين والحراك الجنوبي ادارة المرحلة 

ّ
العسكري سياسيًا بتول

المقبلة ، وقال خالد بحاح في تصريحات أدلى بها في لندن : إن اليمن يمر بمرحلة 
حساسة تستوجب تكاتف الجهود للخروج به من حالة االحتراب في ظل جمود 
األوضاع العسكرية على األرض ، وذكر بحاح في تصريح صحفي أن اليمن تعيش 
مرحلة استثنائية، مؤكدًا: نحن في هذه اللحظات أمام مصير وطن ندفع به في اتجاه 
السالم الدائم، من خالل فرصة نادرة نتمنى أن ننتهزها في إطار سالم دائم وشامل 
يجمعنا جميعًا كيمنيين ، وختم تصريحه بقوله : 
إنه ال يوجد أي تعارض بين خريطة الطريق 
المقترحة ومرجعيات الحل ، بما فيها 
القرار الدولي 2216، مؤكدًا على ان 
مسودة خطة ول��د الشيخ تصب في 
إطار تحقيق السالم في اليمن ضمن 
مرجعيات ال��ح��ل المعروفة ، وال 

تتعارض معها .
وفي سياق متصل رفض المخالفي 
تصريحات بحاح وأشار إلى أن شرعية 
ه��ادي يمنحها الشعب اليمني، الفتًا 
إلى أن السعودية ودول تحالف العدوان 
ت��دع��م بشكل ك��ام��ل م��وق��ف الحكومة 

الرافض لما أعلنه وزير الخارجية 
األمريكي جون كيري.
وف��ي س��ي��اق مشابه 

قال السياسي لطفي شطارة: ان 
اإلدارة التي تحيط بالفار 

ه��ادي ت��م��ارس تضلياًل 
وأخ���ط���اء س��ت��س��رع 

بانهائها وإسقاطها، وأضاف: الوقت يمر وفريقك كل يوم يضعفك بأخبار كاذبة، 
ة  هدفهم ليس رفعك بل تسريع خروجك .. ماكنة إعالم تضلل الناس فقط لإلساء
إليك .. مستشارون ووزراء متخبطون يتعاملون بتصريحاتهم مع الدول بطريقة 

أقل ما يمكن وصفها بأنها بليدة .
وفي اطار آخر تشهد المحافظات الجنوبية صراعًا عسكريًا بين القاعدة وداعش 
ومرتزقة تحالف العدوان، وتحاول كل االطراف فرض سيطرتها العسكرية على 
االرض مع قرب انتهاء العدوان وإيقاف الحرب . فقد شن مقاتلو انصار الشريعة 
هجومًا عنيفًا استهدف نقطة )الغبرين( الواقعة بالقرب من مفرق »أحور« في أبين.. 
وذكر موقع "المالحم" التابع ألنصار الشريعة أن الهجوم الذي بدأ بعد منتصف ليل 
الخميس 17 نوفمبر واستمر لمدة ساعتين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من 
أفراد النقطة ، باإلضافة لحرق طقمين ومصفحتين تابعة لقوات )الحزام األمني( ، 
فيما غنم عناصر القاعدة )4( رشاشات عيار )12.7ملم( ثم انسحبوا بسالم ودون 
ذكر -حسب زعمهم.. وفي سياق تزايد هجمات القاعدة بابين حذر 

ُ
أي خسائر ت

مسئولون أمنيون بإدارة األمن العام بمحافظة ابين من فشل تجربة الحزام األمني 
بالمحافظة.. مؤكدين ان المؤشرات على فشل هذه التجربة باتت تلوح في االفق، 
داعين إلى تحرك سريع إلجراء تغييرات أمنية سريعة تنقذ المحافظة.. ومن جهة 
اخرى قال لطفي السيد قائد المليشيات الشعبية التابعة لهادي في محافظة ابين بأن 
"قوات الحزام األمني التي أسندت إليها مهمة تحرير لحج من سيطرة المتشددين 
دخلت في مواجهة معها، وتمكنت من طردها من المدينة، ومواصلة مالحقتها إلى 
أوكارها رغم العمليات الدموية التي كانت تنفذها بين لحظة وأخرى ضد الجنود 

بالنقاط واستهداف القيادات.
وفي شأن محاربة القاعدة عقد قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني 
مع زعماء قبائل المناطق المحيطة بالمكال يومي الثالثاء واألربعاء اتفاقًا على إنشاء 
ل من أبناء القبائل المحيطة بالمدينة، لحمايتها من القاعدة، في 

ّ
حزام أمني ُيشك

تجربة تشبه تلك التي أقيمت في عدن بدعم إماراتي.. الجدير ذكره أن هجمات 
القاعدة تزايدت في الفترات االخيرة بمحافظة حضرموت وسط فشل كبير لقوات 
النخبة الحضرمية المدعومة من االمارات. وبهذا االتجاه استنكر مراقبون أمنيون 
دفاع ما يسمى بحلف حضرموت برئاسة عمرو بن حبريش الحمومي عن شركة 
ك 

ّ
العمقي للصرافة المصنفة بدعم االرهاب من قبل وزارة الخزانة االمريكية ، وتشك

المراقبون في الدوافع القبلية والمالية التي تجمع العمقي وقيادة حلف القبائل والتي 
تشاركت مع هادي والقاعدة واإلمارات في دعم االرهاب بحضرموت بحجة دعم 

المقاومة الجنوبية.

 وفي هذا الشأن قال أمين سر الحراك الجنوبي فؤاد راشد في تصريح 
لصحيفة السياسة الكويتية: ان عالقة الحراك الجنوبي بالفار هادي اضحت في 
الوقت الحاضر تعاني تصدعًا كبيرًا وانها دخلت العناية المركزة، وأوضح بأن 
األهداف اختلفت بين الفريقين وتسببت بأزمة حادة، مضيفًا: ان هادي يذهب 
بقوة الى مشروعه الخاص مع القوى السياسية اليمنية وتدل كل خطواته 
على المضي في هذه الطريق وهو امر يرفضه الحراك رفضًا قاطعًا.. وفي هذا 
االتجاه  حذر القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم مما اسماها مخططات 
سياسية تحاول بعض األطراف تنفيذها في حضرموت ، وقال باعوم في 
تصريح صحفي: ان ما يحصل في حضرموت اآلن من حراك سياسي غير 
مسبوق وألجندة مختلفة تفرعت من اجندة مشتركة بين بعض األطراف 
المشاركة في الحرب توحي بأن هناك تضارب مخططات ونفوذًا على هذه 
الرقعة المهمة جدًا من اليمن، وأضاف: سندفع ثمنهًا غاليًا جدًا إذا لم يتم 
الوقوف امامها بحزم وبروح الثورة والتى ال تقبل الوصاية بأي حال من االحوال.
وفي سياق مشابه تشهد المحافظات الجنوبية صراعات سياسية وفرض 
كل من اطراف العدوان الخارجي " السعودية واإلمارات " والداخلي " هادي 
وحزب االصالح حلفاء السعودية والحراك الجنوبي وقوات النخبة المدعومة 
من االمارات ".. تجلت هذه الصراعات في رفض المحافظ احمد بن بريك 
المعين من هادي اقامة فعالية االحتفال بذكرى االستقالل في 30 نوفمبر 
في مدينة المكال بحجة تعكير أمن المحافظة بعد التوافق على اقامة الفعالية 
في عاصمة محافظة حضرموت.. وفي هذا االتجاه أصدرت قيادة المنطقة 
العسكرية الثانية بيانًا جاء فيه: لقد التقينا بقيادات قوى الحراك الجنوبي 
في حضرموت ، وأوضحنا لهم الظروف والحيثيات التي ال تسمح بقيام أي 
فعاليات جماهيرية في حضرموت بمناسبة ذكرى 30 نوفمبر المجيدة أو 
غيرها من الفعاليات حرصًا منا على سالمة الجميع وأنه قد تم اتخاذ القرار 
بشكل نهائي من قبل اللجنة األمنية بالمحافظة وأن هذا القرار ال رجعة فيه 
وقد جاء بناء على معطيات أوضحناها في اللقاء بأن هناك مخططات تستهدف 
زعزعة األمن في حضرموت ومنها ما هو مخطط تنفيذه من خالل مثل هذه 

الفعاليات.. وفي هذا الشأن رفضت تيارات الحراك تلك الخطوة االستفزازية 
من محافظ حضرموت واعتبرتها خطوة في محاربة الحراك وااللتفاف على 
قضيته ، فقد أصدر المجلس التنسيقي لما تسمى بقوى تحرير واستقالل 
الجنوب بحضرموت بيانًا جاء فيه : تلقينا باستهجان شديد مضامين البيان 
الصادر في مدينة المكال عن اجتماع عدد من المكونات ذات االمتدادات 
ة  عي تمثيل قوى الثورة والتي تدثرت بعباء اليمنية بحضرموت التي تدَّ
الهيئة االستشارية واللجنة التحضيرية لفعالية 30 نوفمبر ، وإننا أمام 
ات والنزق الذي فاض به ذلك البيان نود أن نؤكد ما هو آٍت: أننا  طفح االفتراء
في المجلس التنسيقي نؤكد أننا قد شاركنا فعاًل في محاولة تشكيل لجنة 
تحضيرية لفعالية 30 نوفمبر بالمكال لكن تلك المكونات أبت إال أن تتحايل 
وتلتف على االتفاق حيث قامت بتسمية أعضاء اللجنة على نحٍو يخالف ما 

تم التوافق عليه  .
وفي سياق مختلف دعا حلف القبائل بحضرموت والسلطة المحلية برئاسة 
بن بريك الى ما أسموه بمؤتمر حضرمي جامع يتم فيه تقرير المصير بدعم 
من السعودية واإلم��ارات.. وتفيد المصادر اختيار لجنة تحضيرية تضم 
شخصيات قبلية وسياسية مؤيدة للعدوان جلها من خارج حضرموت وال 
تمثل النسيج االجتماعي والقبلي والسياسي لحضرموت.. وفي هذا الشأن 
أصدر ما ُيسمى بلجنة التشاور لتصويب مسار المؤتمر الحضرمي بيانًا جاء 
فيه: امام سياسة األمر الواقع هذه تداعى عدد من أبناء حضرموت من مختلف 
ات االجتماعية والسياسية والفكرية والجغرافية في محاولة  الفئات واالنتماء
لتصويب مسار التحضير للمؤتمر انطالقًا من قناعاتهم بأن نجاح المؤتمر 

يبدأ من مرحلة التحضير له..
 وعلى إثر هذا الخالف استدعت السعودية الجمعة 18 نوفمبر عددًا من 
مشائخ حضرموت ُيقدر عددهم بنحو ثالثين شخصًا بدعوة من الرياض.. 
وترجح المصادر المحلية أن الدعوة المفاجئة تزامنت بعد مضي أسبوع على 
الشروع في بداية تدشين لجان أعمال المؤتمر الحضرمي عملها في مدينة 

المكال التي دعا لها حلف حضرموت .وفي سياق انتشار الفساد والمحسوبية 
وغياب الخدمات في المحافظات الجنوبية وجه مدير عام فرع شركة النفط 
بعدن نائب المدير العام التنفيذي للشركة بالغا مهمًا للسلطة المحلية 
ونيابة األم��وال العامة والمحكمة االستئنافية بعدن حول واقعة اقتحام 
وكسر المكتب الرئيسي لمدير عام الشركة جاء فيه : بعد اقتحام المكتب 
الرئيسي لشركة النفط عدن -يومي السبت واألحد الموافق 12/13نوفمبر 
الجاري- من قبل مجاميع مسلحة باألطقم واألفراد التنتمي ألجهزة االمن 
وتنفيذ التكليف غير القانوني وغير المشروع لألخ حسين عرب بشأن تكليف 
مدير لشركة النفط عدن ، وأضاف : نحمل المسؤولية كل من وجه متجاوز  
صالحياته القانونية وكافة المنفذين لتلك العملية غير القانونية.. وفي هذا 
االتجاه أدلى الرائد/ عبدالقوي باعش " سكرتير وزير الداخلية بتصريح 
صحفي اتهم فيه وسائل األعالم بشن هجمة إعالمية مسعورة تستهدف 

حسين عرب.
وفي سياق مشابه شكا مسافرون على متن الخطوط الجوية اليمنية في 
عدن من الغاء حجوزاتهم فجأة وإدخال اشخاص آخرين بدون حجوزات بداًل 
عنهم ، وتطابقت روايات عدد من المسافرين، حيث أفادوا بأنهم حضروا الى 
مطار عدن في الموعد المحدد قبيل انطالق الرحلة رقم IY600 والمتجهة 
لغيت وان هناك 

ُ
من عدن الى القاهرة، إال انه تم ابالغهم بأن حجوزاتهم قد أ

اشخاصًا آخرين سافروا بداًل عنهم ، وحذروا من قيام بعض السماسرة بإلغاء 
حجوزات بعض المسافرين وإدخال اشخاص آخرين ال يمتلكون اي حجوزات 
بداًل عنهم.. وفي هذا االتجاه قال قائد قوة الحماية التي تتواجد بمطار عدن 
الدولي صالح العميري: ان القوة العسكرية المكلفة بحماية المطار تسعى 
وبقوة ألجل وقف بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض موظفي 
المطار تجاه المسافرين، وقال العميري: ان بعض المسافرين باتوا يتعرضون 
لعمليات ابتزاز من قبل بعض موظفي اليمنية عبر مطالبتهم بدفع مبالغ 
مالية بصورة غير مشروعة، داعيًا إدارة المطار الى التدخل لوقف مثل هذه 

الممارسات التي باتت تضر بسمعة المطار.

ر الصراع بين الحراك و»الفار« واإلصالح
ُّ

تفج
السعودية تستدعي مشائخ  لفرض مشروعها بحضرموت 

انفج��رت الصراع��ات والخالف��ات بين ه��ادي وحكومت��ه وحلفائه من ح��زب االصالح من جه��ة وبين الح��راك الجنوبي من جه��ة ثانية إثر 
تالش��ي س��لطة هادي التي نصت عل��ى رحيلها خارطة الطريق االممي��ة واألمريكية، وكذلك رفض هادي وس��لطته اقامة فعاليات الحراك 
في المحافظات الجنوبية، وتصاعدت تلك الصراعات الحزبية بين حلفاء االمس وس��ط تزايد تردي الخدمات وانتش��ار الفس��اد وترس��يخ 

الوساطات وتكريس قيادات االصالح للسيطرة على الدولة ومؤسساتها بدعم وتواطؤ من هادي والسعودية.


