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الميليشيات بالمدارس
*استنكر أهالي مدينة الشحر قيام مسلحين بإغالق 
المدارس والمرافق الحكومية في المدينة ، وعبروا عن 
إدانتهم لما قامت به هذه الميليشيات من اغالق للمدارس 
بللقللوة الللسللالح وإرهلللاب الللطللالب والمدنيين ، وطالبوا 
السلطات المحلية بردع هذه الميليشيات ومحاكمتهم.. 

وأضافوا : ان هذه الظاهرة دخيلة على مدينة الشحر.

محافظ أبين يتهم األمن
*اتهم محافظ ابين الخضر السعيدي جنودًا من الحزام 
األمني حاولوا اغتياله يوم الجمعة بإطالق النار المباشر 
على سيارته ، وقال السعيدي : ان جنودًا من الحزام األمني 
بمدينة الشعب فتحوا النار على سيارته خالل مرور موكبه 
، وأوضح السعدي ان موكبه كان في طريقه الى معاشيق 
ألداء صالة الجمعة ، موضحًا أن قوات الحزام األمني اعتقلت 

افراد من موكبه واحتجزت سيارته بعد اعطابها .

ب السجناء
ّ
شالل يعذ

*نشر المحامي العدني فتحي الللزيللدي على صفحته 
بالفيسبوك مشاهد مأساوية في انتهاك صارخ لحقوق 
اإلنسان وصورًا لطرق تعذيب المساجين على يد قوات 
أمللن تتبع شللالل شايع مدير أمللن عللدن.. المنشور أكد 
-بالتوثيق- وجود انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان في 
إدارة أمن محافظة عدن البحث الجنائي بمحافظة عدن 
الصور التي نشرها المحامي الزيدي كانت ألحد المساجين 
في سجن البحث الجنائي يتم تعذيبه عن طريق عملية 
السحك على األرض باأليدي واألرجللل ، وفي حال تعب 
المسجون وتوقف يتم ضربه بالحزام الذي بيد العسكري.

اعتقاالت تعسفية
*شهدت مدينة مودية بمحافظة أبين -السبت- مسيرة 
ووقفة جماهيرية حاشده للمطالبة باإلفراج عن الدكتور 
الخضر مسعود الوليدي ونجله منصور.. ُيذكر أن قوة 
أمنية داهمت منزل الدكتور الخضر الوليدي الشهر الفائت 
واعتقلته ونجله.. علمًا أن عمليات االعتقاالت التعسفية 
تتزايد في محافظة عدن التي تتم غالبًا بدون اذن قانوني 

وفي منتصف الليل ، ومن قبل جهات مسلحة مجهولة .

مسلحون ينهبون العمال
*اقدمت عناصر مسلحة في ساعة متأخرة من ليل 
السبت على اقتحام لوكندة في الشيخ عثمان يقطنها 

عمال ونهب مقتنياتهم.

النخبة تحارب القات
*اعتقلت قوات ما يسمى بالنخبة الحضرمية في مدينة 
المكال عددًا من باعة القات بحجة تلبية الستجابة مطالب 
السكان الللذيللن عللّبللروا عللن تضايقهم مللن باعة القات 
المخالفين.. الجدير ذكره أن حمالت اعالمية ودينية يقوم 
بها خطباء المساجد المقربون من الجماعات المتشددة 
تستهدف بيع القات بالمحافظة وتطالب بمنعهم باعتبار 

القات محرمًا شرعًا.

جندي يضرم النار في نفسه
*قال شهود عيان ان جنودًا محليين احبطوا محاولة 
جندي في الجيش اضرم النار في نفسه -السبت- وسط 
مديرية الشيخ عثمان بعدن عقب أسابيع من محاولته 

تسلم مرتبه دون جدوى.

القاعدة في عزان
تال -السبت- اثر 

ُ
*قللال شهود عيان ان شخصين ق

اشتباكات مسلحة اندلعت وسط مدينة عللزان بشبوة 
يعتقد أنهما من تنظيم القاعدة ، وقللال الشهود : ان 
ف قتيلين وعللددًا من 

َّ
مسلحين تبادلوا إطالقًا للنار خل

الجرحى.. هللذا وتشهد محافظتا شبوة وأبين انتشار 
عناصر مسلحة تابعة للقاعدة وعصابات تقوم بعمليات 
القتل والنهب وإلقاء القبض على المواطنين في غياب أي 

تواجد فعلي للقوات االمنية .

العصابات تهدد عدن

تل شاب وُجرح طفل -الجمعة- برصاص مسلحين 
ُ
* ق

في الشيخ عثمان بعدن ، وقللال شهود عيان : ان شابًا 
تل وجرح طفل خالل اطالق مسلحين النار عليهما أمام 

ُ
ق

محالت الحجاجي في سوق السيلة بمديرية الشيخ عثمان.

خطباء يرفضون اإلضرابات

*حللذر خطباء عللدد مللن مساجد البريقة مللن خطر 
االنقسام ودعللوات المظاهرات واإلضللراب في شركتي 
النفط ومصافي عدن، وكان مدير عام مديرية البريقة 
بالمحافظة هاني اليزيدي وجلله مدير مكتب األوقللاف 
واإلرشللاد بالمديرية بإصدار تعميم لخطباء المساجد 
لتنبيه الللنللاس لخطر االنقسام ودعلللوات المظاهرات 
واإلضراب في شركتي النفط ومصافي عدن لما قد يسبب 
من تدهور اهم مرافق الدولة ويؤثر على الدخل القومي 

في البلد .

تجارة السيارات
*وصلت الى ميناء الحاويات بكالتكس مئات السيارات 
بأنواع مختلفة لبيعها في معارض السيارات في محافظة 
عللدن، كما شوهدت في الباحة المقابلة  للميناء نفسه 
اسطول آخر من السيارات التابعة لشركة الرويشان ، 
وذكللرت مصادر محلية أن غالبية السيارات تخرج من 
المعارض غير مجمركة ، كما يفيد باعة للسيارات ان 
الشحنات القادمة تعرضت لحوادث مرور في بلدان المنشأ 
ودول مجاورة ويجري الترويج لها من قبل متنفذين 

وفاسدين مقربين من الفار هادي وعلي محسن  .

أخبار الجنوب

كما تسعى لوبيات الفساد واإلرهللاب للسيطرة على المرافق النفطية في 
الجنوب وتقسيمها بين دول تحالف العدوان ومرتزقتهم، ويسعى مرتزقة 
العدوان لفرض لوبياتهم والشخصيات الفاسدة الحتكار شركات النفط 
والمصالح النفطية بتمكين الفار هادي تجارًا يتبعون المجرم علي محسن 
مثل العيسي والضراب لترسيخ سلطة الفار على اليمن سياسيًا واقتصاديًا 

وعسكريًا.
وفي هذا الشأن قام وفد مما يسمى بسالطين ومشائخ وعلماء حضرموت 
بزيارة السعودية بدعوة خاصة من ملك الوهابية سلمان ، وفي اجتماع رسمي 
مع قيادات حكومية سعودية رفيعة اكد الجانب السعودي على سرعة اعالن 
إقليم حضرموت، والتأكيد أن هذا هو المخرج الوحيد لليمن من أزمته الحالية 
، وعرض الوفد الحضرمي على الجانب السعودي جملة من المطالب الملحة 
التي ستساهم في زيللادة تثبيت األمللن واالستقرار بشكل أسللرع في اقليم 
حضرموت منها توحيد قيادة المنطقتين العسكريتين االولى والثانية تحت 
قيادة واحدة وفتح الباب لتجنيد المزيد من ابناء اإلقليم وتأهيل القيادات 
والجنود لحماية المنافذ والحدود , وتفعيل المطارات والرحالت الدولية بين 

حضرموت والسعودية.
وفي سياق مشابه قال الشيخ طارق بن محفوظ -رئيس لجان الغربية لمؤتمر 
حضرموت الجامع.. انه يقف مع دول التحالف في كل ما يخدم اليمن وفي حربها.
وبهذا االتجاه يعمل مؤتمر حضرموت الجامع بمدينة المكال بقيادة الشيخ 

عمرو بن حبريش الحمومي المتحالف مع محافظة حضرموت احمد سعيد 
بن بريك بدعم من دولة االمارات على االستمرار في اعمالها وتشكيل اللجان 
الفرعية للعمل على تقديم رؤية سياسية واقتصادية تطالب بتدشين اقليم 

الجنوب ضمن مخطط اليمن االتحادية مكونة من اقليمين شمالي وجنوبي.
وفللي سياق صللراع المصالح والنفوذ التي يريد هللادي ومرتزقته فرضها 
للسيطرة على المصالح النفطية في الجنوب ، فقد اعتبرت نقابة عمال القطاع 
النفطي )51( التابع لشركة بترومسيلة النفطية في محافظة حضرموت تجاهل 

الجهات الرسمية المعنية في المحافظة لنقابة القطاع )51( والسعي لتشكيل 
لجان إشرافية وفرعية لتشغيل القطاعات النفطية أمرًا يدل على نوايا سيئة 
وممارسة لسياسة اإلقصاء وعدم الجدية في البحث عن الحلول الناجعة والجادة 
لمعالجة ملفات مهمة لها األولوية ، ومازالت معلقة لدى السلطة المحلية، 
وطالبت النقابة بتوفير الحماية األمنية الالزمة لكافة حقول النفط في المسيلة 
، وجددت مطالبة قيادة المنطقة العسكرية الثانية القيام بدورها في حماية 
حقول النفط في المسيلة لمنع العبث بمقدرات الوطن.. وفي اتجاه مشابه قال 
رئيس المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي شركة النفط بعدن: ان عدم 
تمكن شركة النفط وحتى يومنا هذا من استعادة كافة مديونياتها المتعثرة 
لدى بعض الجهات الحكومية والتي تصل لمليارات الرياالت قد اثر وبشكل بالغ 
في عملية قيام الشركة بواجبها وانجاز المهام الموكلة اليها ، واستنكر البيان 
قضية التدخالت القائمة في نشاط الشركة والمتمثلة بعملية البيع المباشر من 
قبل شركة مصافي عدن للمشتقات النفطية االمر الذي ُيعد ُمخالفة قانونية 
واضحة ، بل وتدخاًل من قبل مصافي عدن في طبيعة عمل شركة النفط وهو 
ل ارباكًا لشركة النفط في السوق المحلية ، كما كشف البيان عن وجود 

ّ
ما شك

مؤامرات التزال تحاك من قبل بعض قوى الفساد المتربصة للسطو على هاتين 
الشركتين العمالقتين )مصافي عدن وشركة النفط( والعمل على خصخصتهما 
بعد اظهار الشركتين امام الرأي العام بأنهما غير قادرتين على القيام بانجاز 

المهام الموكلة لهما .

العدوان يستعمل ورقة اإلرهاب لتقسيم اليمن

عسكريون: تمديد لجنة المرتبات بالجنوب يهدف لخلق فتنة طائفية ومناطقية 
والسبب الرئيسي في تزايد تلك الصراعات الدموية 
بين حلفاء االرهاب والعدوان عودة الفار هادي لعدن في 
زيارة قصيرة خاطفة لتنفيذ مخططات دول العدوان 
وضرب اليمنيين بعضهم ببعض ليستقر له الحكم على 
دمللاء االبرياء ، كما شكلت هزيمتهم في حلب سقوطًا 
لورقة االرهاب والقاعدة وداعش التي استثمرتها دول 
الخليج لتحقيق مخططاتها االستعمارية واستجابة 
ألحقادهم التاريخية بضخ مئات المليارات للسيطرة على 
سوريا والعراق وليبيا حيث تشهد تلك الفلول االرهابية 
هجرة عكسية لللدول المنشأ راعية االرهللاب ، وكذلك 
فشل الشرعية الفندقية في توفير االستقرار العسكري 
واألمللنللي وتوفير الخدمات فيما يسمى بالمحافظات 
المحررة شجع تلك التنظيمات ان تفرض سيطرتها 
وتعلن دولتها االسالمية من عدن تعويضًا عن خسائرها 

في حلب والموصل . 
وفي هذا االتجاه ظهرت للسطح صراعات وتقاطعات 
دول تحالف العدوان " السعودية واإلمللارات " لتنتقل 
من الصراع السياسي الى الصراع العسكري ، فاستغاثت 
المملكة الوهابية بشيطانها العجوز علي محسن االحمر 
وإرساله لعدن للتأثير على القاعدة وداعللش للحد من 
انتشارها جرائمها ضد حلفائها من ميليشيات هادي 
ومرتزقته ، وتوظيف ارهابها لترسيخ سيطرة السعودية 
في عدن وتعز وحضرموت والحد من سيطرة حليفتها 

االمارات .
وفللي شللأن غياب االمللن وانللتللشللار الفوضى والقتل 

فللي المحافظات الجنوبية تتجاهل 
شللللللرعلللللليللللللة هللللللللادي 
الفندقية الجريمتين 
االرهللابلليللتلليللن اللتين 
لمجندين  ا استهدفتا 
بمعسكر الصولبان في 
عملية انتحارية مريبة 
تللتللكللرر بمشهد دراملللي 
اسود في محافظة عدن ، 
فقد وجه بن دغر بسرعة 
إحالة الملف الجنائي الخاص 
بالعمليات اإلرهللابلليللة التي 
وقعت في معسكر الصولبان 
بعدن إلللى النيابة المختصة 
لتقديم كل من خطط وشارك 
فللي العمليات اإلرهللابلليللة إلى 

المحاكمة . 
وفي هذا االتجاه أكد الحزب االشتراكي أنه لو تجددت 
مثل هذه األعمال فستكون سلطة هادي في مأزق حقيقي 
، الفتًا الى ان المواطن الجنوبي لم يلمس مظاهر بناء دولة 

حقيقية بعد مرور عامين على تحرير عدن المزعوم .

وفي هذا االطار شكا عسكريون تباطؤ وعشوائية اعمال 
اللجان الموكلة لها صرف مرتبات العسكريين ، وقال 
العسكريون : ان لجان صرف المرتبات تتعمد التباطؤ 
في صرف المرتبات عن قصد بهدف استمرار عملها 
اطول فترة ممكنة وبغرض الحصول على اكبر قدر من 
المخصصات اليومية ، وحمل العسكريون اللجنة مسئولية 
اخالقية عن االعمال االرهابية التي تستهدف المجندين 
، مؤكدين أن اآللية التي اعتمدتها اللجنة آلية متخلفة 
وسيئة للغاية ، وأضافوا: ان اآللية التي اعتمدتها اللجنة 

الوزارية على إلزام اللجان الميدانية بسقف محدد ألعداد 
االفراد الذين يفترض ان تصرف لهم كل لجنة مرتباتهم 
كل يوم االمر الذي جعل اللجان تتصرف بمزاجية حتى 
اصبحت اعللداد االفلللراد الذين يستلمون مرتباتهم ال 
يتجاوزو عشرات الى 120 فرد يوميًا في معظم اللجان ، 
مرجعين ذلك ألغراض سياسية وحزبية لتسهيل جرائم 
استهداف المجندين لخلق فتن طائفية ومناطقية بين 

ابناء الجنوب .
وفي سياق انتشار االرهاب وتوسيع عمليات القاعدة 

وداعش في المحافظات الجنوبية حذرت القيادة المركزية 
بالجيش األمريكي من انتشار التنظيمات االرهابية في 
محافظات : ابين وشبوة ومأرب والجوف والبيضاء، حيث 
تزايدت التحركات العسكرية لهذه التنظيمات وتوسع 
سيطرتها العسكرية والجغرافية اثر فشل سلطة هادي 
في تثبيت االمن واالستقرار ، فقد اكدت القيادة المركزية 
االمريكية أنها قتلت 28 إرهابيًا بتنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية في مناطق واقعة تحت سيطرة 
ما يسمى بالشرعية في اليمن عبر تسع غللارات نفذت 
في الفترة ما بين الل23 من سبتمبر والل13 من ديسمبر، 
في هذا االتجاه القت االجهزة االمنية بساحل حضرموت 
-الخميس- القبض على انتحاري حللاول تفجير حزامه 
الناسف في المشروع السمكي الرابع بالمكال ، وأفادت 
مصادر أمنية ان االنتحاري الذي تم القبض عليه يعتقد 
انه كان يستهدف محطة وإدارة كهرباء المنورة ، وأضاف 
المصدر أنهم تمكنوا من القاء القبض على عنصرين 
يعتقد انتماؤهما لتنظيم القاعدة من مواطني محافظة 
ابين . هذا وقد اعلن تنظيم جزيرة العرب عن مقتل 
)5( جنود من قوات ما يسمى بالحزام األمني إثر تفجير 
عبوة ناسفة استهدفهم ظهر الثالثاء في منطقة »لودر« 

بمحافظة أبين .
وفي سياق مشابه روجت وسائل إعالم العدوان وحلفائه 
عن وصول المجرم العجوز علي محسن االحمر لقيادة ما 
يسمى بالمقاومة في جبهتي تعز وباب المندب ، وأشار 
مراقبون عسكريون جنوبيون الى أن الهدف من زيارة 
المجرم علي محسن االحمر لمحافظة عدن يأتي إلقناع 
القاعدة وداعش بالحد من عملياتها العسكرية وخاصة 
في عدن بعد تزايد العمليات االنتحارية والعسكرية 
ضد مرتزقة وحشود ما يسمى بالشرعية ، علما بأن 
المجرم علي محسن يرتبط بعالقات تحالف قوية مع 
التنظيمات االرهابية ويؤثر على عملياتها لسيطرته 
على تلك التنظيمات ماليًا وأيدلوجيًا وعسكريًا، كما تأتي 
الزيارة إلنقاذ العمليات العسكرية لتحالف العدوان في 
تعز وباب المندب التي اعلن الفار هادي عنها في زيارته 
القصيرة بأنها جاءت لتحرير تعز ، كما ذكر المراقبون أن 
زيارة محسن ترسل رسالة سعودية لإلمارات 
بتقويض نفوذها وسيطرتها في المحافظات 
الجنوبية.. وفي اتجاه متصل ذكللرت مصادر 
محلية وصول 23 جثة لقتلى جنوبيين سقطوا 
بجبهة البقع.. وقالت المصادر لعدن الغد : ان 
القتلى الذين سقطوا توزعوا على محافظات لحج 
وأبين وعللدن.. هذا وتتزايد عمليات التدريب 
لمواطنين جنوبيين يقوم بها الفار هادي والمجرم 
علي محسن إلرسال مقاتلين الى جبهتي تعز وباب 
المندب الستمرار االمللوال الملوثة التي يضخها 

تحالف العدوان لمرتزقة الشرعية .

حضرموت تذكي صراع السعودية واإلمارات
السعودية تحّرك مرتزقتها لضم حضرموت 

انتقلت الخالفات والصراعات السياسية واالقتصادية بين حلفاء 
العدوان االرهابي " االمارات والسعودية " للعلن بعد ان كانت تدار 
بثقافة المساومات والمصالحات ، وشكل المؤتمر الحضرمي الجامع 
ورقة صراع وتباين بين حليفي العدوان ، إذ تدعم دولة االمارات المؤتمر 
الحضرمي الجامع وتحرك اوراقها ومرتزقتها وخاصة التحالف القبلي 
بحضرموت الساحل وما يسمى بالهبة الشرعية بقيادة عمرو بن حبريش 
الحمومي للدعوة الى تبني مؤتمر حضرموت الجامع النفصال الجنوب عن 
الشمال حيث تتمكن االمارات من احكام سيطرتها على الموانئ الساحلية 

في حضرموت وعدن وسقطرى.. 
وفي شأن مقابل حركت السعودية مرتزقتها ممثلين في الشيخ عبدالله 
بقشان والشيخ عبدالله بن محفوظ لدعم المؤتمر الحضرمي الجامع في 
الرياض بالتحالف مع قبائل حضرموت الوادي والصحراء، ويطالب المؤتمر 
الحضرمي السعودي بتقسيم اليمن وفق مخطط االقاليم الذي يروج له 
الفار هادي كي تتمكن السعودية من السيطرة على محافظة حضرموت 
وضمها جغرافيًا لها وفللرض الفكر الوهابي االرهابي عليها وطمس 

تاريخها وهويتها اليمنية .

جامع حضرموت اإلماراتي 
يدعو لفصل الجنوب

الفار يعتزم خصخصة شركة 
النفط والمصافي

د اإلرهاب في اليمن  ر من تمدُّ
ِّ
القيادة المركزية بالجيش األمريكي تحذ

مراقبون: زيارة محسن تأتي للتصالح مع القاعدة وداعش 

سقطت كذبة ما يسمى بالمقاومة الشرعية التي استعملتها دول العدوان " السعودية 
واإلمارات " الحتالل اليمن وقتل شعبه وتقسيم جغرافيته وتمكين التنظيمات االرهابية 
وترسيخها واقعًا سياسيًا وعسكريا في اليمن بعد ان كشرت تلك التنظيمات االرهابية 
ع��ن ارهابها وجرائمها ضد حلفائهما مما يس��مى بقوات الش��رعية وميليش��يات الحزام 

االمني والنخبة الحضرمية المتحالفة مع السعودية وحزب االصالح والفار هادي..


