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إحراق سيارة ناشط

*أقدم مجهولون االربعاء 23 نوفمبر على إحراق 
سيارة الناشط المهندس محمد العبادي في مديرية 
المنصورة بعدن ، واستنكر ناشطون إحراق سيارة 
العبادي مطالبين األجهزة األمنية بضبط الجناة ، 
وتعد سيارة العبادي ثالث سيارة يتم احراقها في 

المنصورة .
نجاة قائد عسكري

*نجا قائد معسكر الصدرين عبدالله أحمد مزاحم 
من محاولة  االربعاء 23 نوفمبر أثناء انفجار عبوة 
ناسفة استهدفت سيارته بطريق فرعي على 

مدخل المعسكر.

اغتيال ضابط

*أق��دم مسلحون مجهولون ظهر الثالثاء 22 
نوفمبر على اغتيال ضابط في أم��ن مطار عدن 
الدولي في منطقة عبدالعزيز بالمنصورة ، وبحسب 
المصادر فقد باشر مسلحون على متن سيارة بيضاء 
صغيرة بإطالق النار على الضابط عبدالرحيم علي 
الضالعي وأردوه قتيالً في الحال ، ويعمل الضالعي 
في أمن مطار عدن وينتمي الى منطقة الكبار في 

الضالع.
صراع هادي وعرب

*أصدر وزير داخلية هادي حسين عرب قرارًا 
قضي بتكليف القيادي ف��ي ال��ح��زام االم��ن��ي ناصر 
الشوحطي قائدًا لكتيبة الطوارئ في ميناء الحاويات 
في عدن ، ويأتي هذا القرار في اشتداد الصراع بين 
وزير الداخلية والفار هادي على تمكين المقربين 

لخدمة مصالحهم .

تجنيد العسكريين

* بدأت يوم الخميس أعمال تجنيد للمئات  من 
العسكريين الشباب بقاعدة العند العسكرية ، 
وقالت مصادر بأن عمليات التجنيد أشرف عليها 
وزير الدفاع  السابق هيثم قاسم طاهر، ونشطت 
أع��م��ال التجنيد بشكل مفاجئ م��ؤخ��رًا بالقاعدة 

العسكرية.

مداهمات سياسية

*داهمت قوة أمنية- فجر الخميس-  منزل الخضر 
مسعود مشرف وهو مدير سابق لمكتب الصحة 
والسكان بأبين واعتقلته ونجله الكبير.. وتكثر 
المداهمات المسلحة التي تقوم بها ميليشيات ال 

ُيعرف هويتها وأهدافها .

قوات تتجه لحضرموت

*ت��م نقل مجندين تلقوا ت��دري��ب��ات عسكرية 
بجزيرة عصب االريترية- الثالثاء- إلى ميناء الزيت 
تمهيدًا لنقلهم إلى محافظتي حضرموت وشبوة.. 
وق���ال م��ص��در عسكري ل���"ع��دن ال��غ��د": ان قوة 
عسكرية قوامها 1200  شخص يتم تجهيزها 
لنقلها الى حضرموت وشبوة لتعزيز قوات الجيش 

في تلك المناطق.
هجوم على أمن الضالع

*ذكرت مصادر محلية قيام مجهولين بإطالق 
قذيفة "آر بي جي" على إدارة أمن محافظة الضالع، 
ف��ي وق���ت م��ت��أخ��ر م��ن م��س��اء ال��خ��م��ي��س، وأش���ارت 
المصادر إلى أن اطالق نار كثيف ُسمع بعد انفجار 
القذيفة من أسلحة خفيفة ، ُيعتقد أن حراسات 

ادارة األمن أطلقتها باتجاه مصدر القذيفة .

اشتباكات في كريتر

*اندلعت مساء األربعاء  اشتباكات في بوابة ثكنة 
أمنية بمحافظة عدن ، وقالت مصادر محلية: إن 
االشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة 
وخفيفة وقد اندلعت اثر احتكاك بين مسلحين 
وجنود يقومون بحراسة بوابة معسكر 20 بمدينة 

كريتر . 
أمريكيون في عدن

*وص����ل م��س��اء ال��ج��م��ع��ة 25 ن��وف��م��ب��ر خ��ب��راء 
عسكريون أمريكيون ألول مرة منذ أن غادر خبراء 
أمريكيون قاعدة العند الجوية ، وقالت مصادر 
أمنية في عدن بحسب موقع 24": إن ع��ددًا من 
الخبراء العسكريين األمريكيين وصلوا إلى العاصمة 

عدن مع الخائن هادي

القاعدة تهاجم

* اندلعت اشتباكات عنيفة وتبادل إلطالق النار 
صباح السبت  في منطقة بويش بالمكال بين قوة 
امنية وعناصر ارهابية تحصنت في اح��د فنادق 
المدينة، وقد تمكنت القوة االمنية من قتل اثنين 
من العناصر االرهابية وأسر سبعة آخرين- بينما 

صيب جنديان من قوات النخبة.
ُ
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خاليا نائمة

*اعلنت شرطة الشيخ عثمان- الجمعة 25 
نوفمبر- عن احباط عملية اغتيال لكوادر امنية 
وشخصيات اجتماعية ، وقال القائم بأعمال مدير 
شرطة الشيخ عثمان العقيد بسام كرده: ان الشرطة 
تلقت بالغًا من مصادرها بوجود مجموعة ارهابية، 
وتم على الفور مداهمتها وضبط 6 من أفراد الخلية 
، موضحًا ان الخلية كانت تحاول اغتيال محاٍم في 
مديرية المنصورة، وتم التحقيق معها وتسليمها 

الى معسكر قوات التحالف .

أخبار الجنوب

رت ذكرى االستقالل الوطني المجيد 30  من نوفمبر   فجَّ
صراعات وتجاذبات القوى المراهنة على العدوان وحلفائها 
من ميليشيات االصالح ومرتزقة هادي ، فقد أعلنت قيادات 
جنوبية مدينة المكال ساحة لالحتفال ، فيما يرفض محافظ 
حضرموت المعين من هادي إقامة فعالية عيد االستقالل 
بالمدينة بحجة غياب األمن وخوفًا من وقوع أي عمليات 
د أحمد  إرهابية تستهدف المحتفلين، وفي هذا االتجاه أيَّ
محمد بامعلم رئيس المجلس األعلى للحراك إلغاء االحتفال 
بذكرى نوفمبر في مدينة المكال ،  جاء ذلك في تصريح 
صحفي أعلن تأييده الكامل للبيان الصادر عن اللجنة األمنية 
بمحافظة حضرموت بخصوص إلغاء فعالية 30 نوفمبر، 
ومن جهة أخرى دعا المجلس األعلى للحراك بشبوة جماهير 
الشعب  للزحف إلى المكال للمشاركة في مليونية ال�30 من 
نوفمبر ، جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد أحمد الجبواني 

رئيس المجلس األعلى للحراك  قائاًل:
اللجنة التحضيرية بشبوة ستحدد في وقت الحق موعد 
توجه موكب شبوة إلى  المكال وسيكون موكبًا يليق بمكانة 

وأبناء محافظة شبوة.
وف��ي اط��ار آخ��ر شكل مؤتمر الحضرمي الجامع قضية 
للصراع واالح��ت��راب بين مرتزقة العدوان وحلفائه، وقد 
دعمت السعودية المؤتمر الحضرمي الجامع  بالمال واإلعالم 
لتتمكن من تحقيق مخططها لفصل حضرموت عن اليمن 
ه القيادي في  وضمها الى سيطرتها , وفي هذا السياق  وجَّ
الحراك أحمد عمر بن فريد رسالة سياسية إلى القائمين على 
تحضيرات مؤتمر حضرموت قائاًل : إن تحرير حضرموت 
مرتبط بتحرير الجنوب ، وان محاولة فصل الحالة الحضرمية 
عن قضية الجنوب فكرة شيطانية تخلقت في عقلية مطابخ 

االحتالل.
 ومن جهة أخرى رفض رئيس حكومة الفنادق بن دغر 
مؤتمر حضرموت الجامع بصيغته الحالية، داع��ي��ًا الى 
توسعته ليشمل محافظات شبوة والمهرة وسقطرى، أي 

ما أسماه إقليم حضرموت.
وفي سياق رفض الوصاية الدولية واالقليمية واالستقواء 
بدول العدوان لفرض مشاريع ضيقة تخالف المرجعيات 
الدستورية والقانونية لحل المشكالت اليمنية وفق الحوار  

بين اليمنيين، دعا الرئيس علي ناصر محمد أطراف النزاع 
في اليمن إلى وقف إطالق النار فورًا وااللتزام بخارطة السالم 
الدولية ، ونبه- في بيان صدر عنه االثنين 21 نوفمبر- إلى 
نتائج استمرار الحرب وإشاعة الفتنة المتنقلة في أكثر من 
مكان وعلى أكثر من صعيد وبحسابات ضيقة غير مسؤولة  
، وشدد الرئيس ناصر على أهمية أن تكون فعالية الثالثين 
من نوفمبر ذكرى االستقالل محطة للتوافق والوئام على 
طريق وحدة وتماسك كل الوطنيين في سبيل االنتصار 

إلرادة الشعب في الحرية والكرامة وبناء المستقبل الذي 
يستحقه ويليق بتضحياته الغالية.

وبمناسبة الذكرى ال� 49 لعيد االستقالل المجيد، اليوم 
الذي تحرر فيه اليمن من المستعمر االجنبي وأعاد الهوية 
الوطنية والسيادة للشعب اليمني، اجرت صحيفة »الميثاق« 
استطالعًا حول أهمية هذه الذكرى الغالية على قلوب 
اليمنيين ، وبهذا الخصوص قال عمر المرشدي- القيادي 
بحزب البعث االشتراكي القومي: إن ذكرى االستقالل المجيد 

تأتي في وقت تمر االمة العربية  وبالدنا بمخاض من الفوضى 
وتصدير االرهاب والتآمر على كل مشروع عربي قومي أو 
وطني، وتقود هذا المشروع األسود أمريكا المتحالفة مع 
اإلخ��وان المسلمين بدعم من دول العدوان على اليمن ، 
وطالب المرشدي بأن نستلهم  من  ذكرى استقالل الوطن 
من المحتل البريطاني المتحالف مع السلطنات والمشيخات 
ال��ت��ي م��زق��ت ال��وط��ن وت��آم��رت ع��ل��ي��ه.. وأض����اف: ان تلك 
االحتفاالت الزائفة التي يدشنها مرتزقة االحتالل ومناصروه 
ممن يسمون انفسهم بشرعية السعودية واإلمارات والتي 
يرفعون فيها صور وإعالم دول العدوان على شعبنا تعد 
رًا للدماء والتضحيات التي قدمها شعبنا اليمني على مدار 

َّ
تنك

قرون من النضال والتضحيات ضد االستعمار البريطاني 
وأعوانه.. ودان المرشدي موقف بعض القيادات الجنوبية 
المراهنة على العدوان قائاًل: لألسف راهنت بعض القيادات 
المتاجرة بالقضية الجنوبية ونست نضاالتها وشعاراتها 
ضد االستعمار وأعوانه وركبت مركب الرجعية السعودية 
وأي��دت ال��ع��دوان على بالدنا وظنت أن التحالف االرهابي 

سيمكنهم من السيطرة على الجنوب وحكمه . 
وفي هذا السياق قال القيادي حسين اليهري- الناطق باسم 
تيار باعوم : إن ما يحدث من احتفاالت ومظاهر مؤيدة 
للعدوان هو خيانة لتاريخ أبناء الشعب وتزييف لمنجزات 
ثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر، واستنكر اليهري ما تقوم 
به القوات االماراتية ومرتزقتها في حضرموت من جرائم 

بحق الشعب اليمني.. 
وأضاف: الحكام الحقيقيون اليوم هم قوات العدوان، وما 
يسمى بشرعية هادي ومرتزقته هم دمى وألعاب ال حول 
لهم وال قوة . فتلك القوات تحبس وتسجن وتعين من تريد 
وتفرض من تريد  دون الرجوع إلرادة الناس واختيارهم.. 
وطالب القيادي اليهري وسائل االعالم الوطنية بنقل مواقف 
القوى الوطنية الرافضة للعدوان والمطالبة بإنهاء احتالل 
االراضي اليمنية.. وأضاف: تيارنا  الوطني للحراك برئاسة 
المناضل حسن باعوم من أول يوم رفض العدوان ومورست 
عليه الضغوط والتهديدات لتأييد العدوان ولكننا رفضناه 
وطالبنا بالحوار والنقاش لحل مشكالت اليمن وليس عن 

طريق الوصاية وقتل الشعب اليمني.

وفي سياق تمكين الفار هادي التنظيمات اإلرهابية في المحافظات الجنوبية بدعم من 
السعودية أصدر  قرارًا بعزل اللواء الركن عبدالرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية 
ن احمد حسين الضراب رئيسًا ألركان المنطقة العسكرية األولى ،  االولى بحضرموت وعيَّ
ن فهمي حاج محروس القيادي بالقاعدة قائدًا للواء 11 حرس حدود بمنطقة رماه..  كما عيَّ
والجدير ذكره أن الضراب من الضباط الموالين للمتشددين وهو متهم بالفساد والنهب 
حين كان مسئواًل عن أمن الشركات النفطية في حضرموت ، واتهم أيضًا باستقطاعاته 
غير القانونية من مرتبات الجنود واالستيالء على مبالغ مالية وقام بابتزاز شركات النفط 
له حلف قبائل حضرموت الوقوف  والضلوع في عمليات تهريب المشتقات النفطية، وحمَّ
خلف عملية  الشيخ سعد حبريش ، مقدم قبائل الحموم ورئيس حلف قبائل حضرموت 
الذي اغتالته نقطة عسكرية في مدخل مدينة شبام  نهاية العام 2013م.. هذا القرار 
المريب من هادي بفرض الضراب أثار ردود أفعال شعبية في حضرموت وصلت حد إعالن 

الهبة الشعبية في المحافظة .
وفي هذا االتجاه اعتبر مراقبون  عزل اللواء عبدالرحمن الحليلي من قيادة المنطقة 
العسكرية األولى وتعيين الضراب مقدمة لتسليم مديريات محافظات حضرموت الوادي 

والصحراء لتنظيم داعش والقاعدة على غرار ما حدث من تسليم المعسكرات 
وإدارات الدولة لتنظيم القاعدة بالمكال التي وفر لها هادي وشرعيته 

وحلفاؤه السعوديون التمويل المالي والغطاء السياسي 
وال��ق��ان��ون��ي واإلع��الم��ي لسيطرة التنظيم على مديريات 
ساحل حضرموت.. والجدير ذكره أن قيادة الحليلي للمنطقة 

العسكرية االولى جنبت مديريات حضرموت الوادي والصحراء 
من السقوط ببراثن القاعدة وحافظ على استقرار وأمن المنطقة 

بعيدًا عن صراعات العدوان على اليمن . وذكر المراقبون أن هادي 
يسعى بقراراته المريبة إلى تمكين قيادات حزب االصالح للسيطرة 

على قيادة القوات العسكرية واألمنية بالمحافظة ليكرر سيناريو 
المكال بتسليم حضرموت الوادي والصحراء لتنظيم داعش، ويأتي هذا 

المخطط  لتمكين السعودية من السيطرة على محافظة حضرموت 
وإزاح��ة دولة االم��ارات من مناطق سيطرتها في مديريات الساحل ومن 

سقطرى وعدن، وأكد المراقبون  أن مخطط هادي والسعودية تبعه تحرك 
لعناصر من القاعدة وداعش 
م����ن ح���ض���رم���وت ال�������وادي 
وال���ص���ح���راء ن��ح��و م��دي��ري��ات 
حضرموت الساحل ، وكذلك 
تحركت عناصر القاعدة من 
مأرب والجوف وأبين وشبوة 
لتطويق مديريات حضرموت 

الساحل من كل االتجاهات.

وفي سياق تمدد القاعدة في المحافظات الجنوبية وتزايد عمليات المواجهة بين عناصر 
القاعدة والقوات الموالية لإلمارات، وقعت قوات النخبة الحضرمية في كمين لعناصر 
القاعدة التي استهدفت نقاطًا أمنية تابعة للنخبة في منطقة رأس حويرة 
القريبة من مدينة غيل باوزير.. وذكرت مصادر محلية أن عناصر من 
القاعدة قدموا من وادي حضرموت مدججين بالسالح نصبوا كمينًا 
لقوات النخبة المنتشرة في منطقة الدواس ورأس حويرة واشتبكوا 
معهم لساعات بدأت منذ الساعة 9 مساء االثنين 21 نوفمبر 
واستمرت لحين وصول تعزيزات عسكرية من مديرية غيل 
باوزير. ومن جهة أخرى أصدر محافظ حضرموت أحمد بن 
بريك المعين من قبل هادي قرارًا مريبًا قضى باإلفراج عن 
21 إرهابيًا من المعتقلين الذين وصفهم بيان المحافظ 
بأنه لم يثبت تورطهم أو انتماؤهم لتنظيم القاعدة أو 

قيامهم بما يهدد األمن العام.
وم��ن جهة أخ��رى ع��ادت عناصر القاعدة لمدينة 
الحوطة عاصمة محافظة لحج عبر نشر منشورات 
ت��ح��ذر م���ن االخ���ت���الط ف���ي ال���م���دارس ، وذك���رت 
مصادرمحلية أن عناصر القاعدة قامت بنشر منشورات على 

مدارس في الحسيني ومنطقة الهجل بضواحي الحوطة تحذر من االختالط في المدارس 
وتتوعد المخالفين بأشد العقوبات . 

وفي سياق الصراع السياسي والحزبي بين المرتزقة  لتولي القيادة بعد االطاحة بالفار 
هادي، يواصل خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الحكومة المعزول من قبل هادي حملته 
السياسية لتقديم نفسه مرشحًا وسطيًا إلدارة المرحلة االنتقالية بعد انتهاء الحرب وذكر 
موقع " عدن تايم " أن بحاح التقى الرئيس ناصر وعددًا من القيادات الجنوبية في القاهرة 
ضمن زيارته لعدد من العواصم االوروبية والعربية لمواصلة جهوده التي يبذلها في سبيل 

إنهاء الحرب وإحالل السالم في البالد. 
ر الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد  وفي إطار طي شرعية هادي وحكومته الزائفة تندَّ
بتلك الشرعية المتخبطة في مقالته "مبادرة اليمن تحت االختبار" حيث قال : هادي يعرف 
قبل غيره أن منصبه كرئيس للدولة هو مؤقت وان حكومة بن دغر ال تزال حكومة منفى 

ولن توجد حكومة فاعلة إال بعد كتابة الدستور وإجراء انتخابات شاملة. 
وفي سياق مختلف تغرق حكومة الفنادق في فشلها ب��إدارة المحافظات الجنوبية 
وتتزايد حاالت التذمر والرفض والتظاهر ضد فساد تلك الشرعية وص��راع أطرافها 
لتحقيق مصالحهم الشخصية ، فقد  افترش عدد من النساء األرض الخميس 24 نوفمبر 
في مديرية المنصورة بعدن للمطالبة بصرف مرتباتهن الشهرية المتأخرة.. كما نظم 
موظفو مكتب جمارك عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم.. وقال مصدر عامل 
في الجمارك: إن موظفي المكتب وللشهر الثاني على التوالي لم 
صرف لهم مستحقات مالية في جميع المنافد الجمركية التابعة 

ُ
ت

لمحافظة عدن.ومن جهة أخرى أكدت مصادر خاصة لقناة »العالم« 
أن السعودية أبلغت رسميًا قيادة هادي بتوقف كافة المخصصات 
صرف للقوات نتيجة العجز المالي في 

ُ
المالية والتغذية التي ت

ي هادي تعميمًا من قبل 
ّ
الميزانية السعودية.. وأوضحت المصادر تلق

مسؤولين سعوديين بالبحث عن مصادر تمويل أخرى للمسلحين 
وذلك بعد شكاوى بتوقف مخصصاتهم المالية منذ ستة أشهر.

هادي ُيْغرق الجنوب باإلرهاب والفوضى 
انتقامًا من طّي صفحته السوداء

يحاول الفار هادي استغالل لحظاته األخيرة بالتمسك بالسلطة التي ستطويها المبادرة االممية بإغراق المحافظات الجنوبية في مستنقع تمكين اإلرهاب وخلق صراعات مناطقية ومذهبية تمكن حلفاءه 
ن قيادات إخوانية وقاعدية من السيطرة على قيادة 

ِّ
من الوهابيين وميليشيات اإلصالح من السيطرة على السلطة واستمرار الوصاية السعودية على اليمن.. فقد سارع الفار إلى اتخاذ قرارات عسكرية تمك

المناطق العسكرية وحماية مصالح االخوان النفطية في الجنوب ، كما تصر حكومته الزائفة على رفض المبادرة االممية إليقاف العدوان وتتمسك بخيار تدمير اليمن عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، وكذلك 
تعمل على إغراق المحافظات الجنوبية في فساد وفشل ذريع باستتباب األمن وتوفير الخدمات وضروريات الحياة البسيطة وسط تزايد الصراعات السياسية والحزبية بين مرتزقة تلك الشرعية وحلفائها 

التي تغديها مصالح الصراع السعودي االخواني والنفوذ االماراتي السلفي الحراكي.

السعودية تهدف النفصال حضرموت بدعمها المؤتمر الجامع وبن دغر يعترض
يحتفل شعبنا اليمني بالذكرى الـ 49 ليوم االستقالل الوطني المجيد في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م في الوقت الذي تعيش فيه البالد تداعيات »استعمار جديد« عدوان دولي وإقليمي 
يسعى لتدمير اليمن وتقسيمه وتفتيته وإخضاعه للوصاية الخارجية ومصادرة سيادته وقراره الوطني ، فالقوى المراهنة على العدوان السعودي خانت دماء شهداء ثورة أكتوبر وكل تضحيات 

الشعب ضد المستعمر البريطاني ، وأضحت ترفع صور وأعالم دول العدوان وتراهن على تلك القوى الغازية والمعتدية على الشعب اليمني بالقتل والحصار والتآمر على وحدته ودولته .

مراقبون : تعيين هادي قيادات إرهابية بحضرموت هدفه تسليم المنطقة لداعش
تزايد عمليات القاعدة في حضرموت يأتي في سياق الصراع اإلماراتي السعودي

ر بنهاية حقبة هادي السوداء
ّ

بحاح يج��وب العالم ليبش
الراشـد : ال يمكن أن تكون حكومة هادي شرعية دون انتخابات

في ذكرى االستقالل من المستعمر البريطاني

العمالء يرحبون باالحتالل الجديد

وقفة احتجاجية لموظفو الجمارك بحاح يلتقي ناصر وقيادات بالخارج مواطنين يتظاهرون بعدن  للمطالبة بالرواتب

المؤتمر الجنوبي بحضرموت

االماراتيون  بسقطرى

منشور تعليمات القاعدة في لحج


