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14االثنين: 
أخبار الجنوب

صراع بين النخبة وكتائب المحضار
� قامت قوات ما يسمى بالنخبة الحضرمية بالمكال بمحاصرة 
سيارة (باص)، كانت تقل عددًا من الجنود يدعون انهم من 
وحــدات (كتائب المحضار) التابعة للخائن علي محسن والتي 
كانت تسيطر على مديرية المنصورة بعدن ، وكان من بينهم 
(مشتبه بــه) مطلوب أمينًا (تــم التعرف عليه) وهــو رهن 

االعتقال .

اختطاف بمصفاة عدن
� اختطف مسلحون مجهولون -األسبوع الماضي- مسؤوًال 
بــارزًا في شركة مصافي عــدن ، وقالت مصادر محلية : ان 
المسلحين اختطفوا مدير عمليات شركة مصافي عدن احمد 
مسعد الشعيبي في منطقة البساتين واتجهوا به إلى جهة غير 
معلومة ، وتأتي عملية استهداف قيادات بــارزة في شركة 
مصافي عدن بالتزامن مع نشوب أزمة خانقة في المشتقات 
النفطية وبروز خالفات وتبادل اتهامات بين قيادات بارزة في 
شركة النفط بعدن تتبع الجنرال العجوز علي محسن واحمد 

العيسي المحتكر الستيراد مادتي الديزل والبترول .

موظفو مطار سيئون يحتجون
� نظم موظفو مطار سيئون الــدولــي وقفة احتجاجية 
للمطالبة بصرف الحوافز المالية الخاصة بهم بعد توقفها منذ 
قرابة السنتين في ظل توقف معظم مطارات البالد بسبب 
ظروف العدوان واستمرار عمل مطار سيئون الدولي.. هذا 
وتعيش مديريات حضرموت الوادي والصحراء فوضى امنية 
وإدارية وسط تجاهل مريب للسلطة المحلية - التي يتحكم بها 
وكيل المحافظة االصالحي عصام بن حبريش الكثيري- لألوضاع 

بالمحافظة .

المتقاعدون يفترشون الطرقات
ــعــاء- هتافات معادية  � ردد متقاعدون غاضبون -االرب
لحكومة الفار هادي وقاموا بقطع طريق رئيسية بالمدينة 
القديمة بــعــدن، مطالبين بصرف مرتباتهم التقاعدية.. 
وقال المتقاعدون وبينهم عشرات النسوة انهم لم يتسلموا 
مرتباتهم منذ أشهر وان كل وعود حكومة الفار هادي بصرف 

المرتبات اتضح أنها كاذبة .

معتقالت سرية
ه ائتالف ما تسمى المقاومة الجنوبية بعدن الدعوة  � وجَّ
إلغالق كافة المعتقالت التي قال إنها غير قانونية في عدن 
وباتت تحتجز المئات من االبرياء ، داعيًا إلى سرعة اطالق 

سراحهم.

السعودية تسجن اإلعالميين
� تعتقل شرطة مدينة جدة بالسعودية قيادة ادارة قناة 
عدن الفضائية التي تبث من مدينة جدة على اثر المطالبة 
بإيجارات متأخرة على القناة.. وقالت مصادر مقربة من مدير 
البرامج بقناة عدن الفضائية: إن وساطة ادت إلطالق سراح 
معروف سالم بامرحول الموقوف في قسم شرطة البلد بمدينة 

جدة.

حرائق الفساد تنتشر
� انــدلــع حريق -صــبــاح الخميس- فــي مستودع للوثائق 
والمستندات في مكتب الجمارك الكائن بمديرية المعال بعدن 
، وقال شهود عيان: ان حريقًا هائًال نشب في احد مستودعات 
جــمــارك المعال ، والـــذي كــان يحوي كمًا كبيرًا مــن الوثائق 
والمستندات، ويعتقد المراقبون أن احراق المستودع ياتي في 
صفقة فساد إلخفاء الوثائق التي تدين قيادات في حكومة الفار 

هادي التي ينخرها الفساد والمحسوبية .

الوهابيون يهدمون آثار كريتر
� أثار نبأ هدم مسجد حامد السقاف بشارع الزعفران بكريتر 
بمحافظة عدن استياًء واسعًا وردود أفعال غاضبة في الشارع 
العام واألوساط االهلية والجمعيات المعنية بحماية آثار وتاريخ 
المدينة ، وتصدت وجاهات دينية واجتماعية لكل محاوالت 
الجماعات االرهابية واالخوانية لهدم مسجد حامد السقاف الذي 
يعود تاريخ بنائه الى مئات السنين، األمر الذي اعتبر حلقة ضمن 
مسلسل ممنهج لمحو الذاكرة التاريخية التي تزخر بمساجد 

ومعابد ومعالم أثرية لمحافظة عدن .

الفوضى تحكم التواهي
� قال مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية التواهي بعدن 
انه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين ، وأفاد 
انيس الحجر قائًال: تعرضت لمحاولة اغتيال من مجهولين 
يستقلون سيارة سوداء كانوا يتبعونني عند خروجي من ادارة 
التربية بالتواهي ، واضاف الحجر: عقب دخولي بيتي في الشيخ 
عثمان فوجئت بقيام مجموعة ممن يستقلون السيارة السوداء 

بإضرام النيران بسيارتي .

أزمة الوقود تتفاقم بعدن
� يواجه سكان مدينة عدن أزمة وقود متزايدة بعد توقف 
المصفاة النفطية الرئيسية منذ أسبوع عن ضخ اإلمدادات إلى 
خزانات شركة النفط اليمنية في عدن ، ولم يصدر أي تعليق 
بعد من الفار هادي أو حكومته على األزمــة المتفاقمة ، هذا 
وتصطف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة أمام محطات 
الوقود في عدن، في الوقت الذي قلت فيه الكثافات المرورية في 
شوارع المدينة وسجلت أسعار المواصالت بها ارتفاعًا ملحوظًا 
وصل إلى ٥٠٪، كما تزايدت ساعات انقطاع التيار الكهربائي .

ارتفاع أسعار المحروقات بالمكال
� أعلنت شركة النفط فرع ساحل حضرموت في صفحتها 
على الفيس بوك رفع أسعار مادتي البترول والديزل.. حيث 
شهدت عملية التحريك ارتفاعًا في مادتي البترول والديزل، 
وفي توضيح صدر من إدارة الشركة موضحة أسباب الرفع قالت 
إدارة الشركة بأنها تحملت العديد من األعباء خالل الفترات 
الماضية ولم يعد بمقدورها تحمل المزيد من األعباء ، كما أنها 
أوضحت أن الدولة لم تعد هي من تورد المشتقات النفطية ، بل 

إن الشركة تتعامل مع التجار في توريدها..

اإلرهاب يفرض سيطرته على المحافظات الجنوبية بدعم سعودي

وفي هذا الشأن تسعى قــوات المرتزقة -من ميليشيات االصــالح والحراك 
السعودي وغيرهم من المستأجرين من االمــارات والسعودية -الى تحقيق 
مطامع دول العدوان بالسيطرة على المنافذ البحرية واالستراتيجية باليمن 
وخاصة السيطرة على منفذ باب المندب بشقيه البر اليمني والبر االفريقي 
بإقامة القواعد السعودية بجيبوتي واريتريا للسيطرة على باب المندب وتمكين 
اسرائيل للتحكم بالتجارة العالمية ، فقد استمرت محاولة دول العدوان لألسبوع 
ر الجيش واللجان الشعبية 

ّ
الثالث للسيطرة على باب المندب، حيث يسط

اساطير الكرامة والنصر بدحر زحوفات المرتزقة المدججة باألسلحة المتطورة 
والمسنودين بالقصف الهيستيري لطائرات العدوان التي تقصف المنطقة قصفًا 

سجاديًا مستعملين القنابل العنقودية واألسلحة المحظورة . 
ومن جهة اخرى حذرت مراكز دراسات ووسائل اعالم غربية من االطماع 
السعودية االماراتية بالسيطرة على باب المندب وتعريض حركة المالحة 
الدولية للخطر ، فقد نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقاًال بعنوان " السعودية 
تقترب من إتمام صفقة مع جيبوتي لبناء قاعدة عسكرية ".. وذكرت أن جيبوتي 
تقترب من إبرام اتفاق مع السعودية للسماح لها ببناء قاعدة عسكرية في 
القرن األفريقي مع مسعى السعودية للعب دور أكبر في أمن المنطقة ، وتقول 
الصحيفة إن جيبوتي ذات الموقع االستراتيجي على البحر األحمر وخليج عدن 
يوجد فيها بالفعل منشآت عسكرية أمريكية وفرنسية.. وقال وزير خارجية 
جيبوتي محمد علي يوسف : إن أول قاعدة صينية خارج الصين يجري بناؤها 
في بالده ومن المزمع افتتاحها العام الحالي.. وتضيف الصحيفة: إن سواحل 
جيبوتي على البحر األحمر تقع قبالة اليمن حيث يقود تحالف بقيادة السعودية 
حربًا ضد الحوثيين.. ونقلت الصحيفة عن يوسف قوله في مقابلة " : ال أستطيع 
أن أعطيكم تفاصيل ألنها أمور عسكرية سرية، ولكنكم سترون األمر عندما 
يتم"، وتقول الصحيفة : إن "توثيق العالقات بين السعودية وجيبوتي يأتي 
في وقت تسعى فيه السعودية إلى جمع الدول السنية في تحالف كبير إظهارًا 
للقوة وللحد من االعتماد على الدعم العسكري الغربي".. وأضافت الصحيفة: إن 
األمارات المهتمة أيضًا بدعم وتوطيد قوتها العسكرية والتي تعد حليفًا وثيقًا 
للرياض وطدت نفوذها العسكري في المنطقة بقاعدة عسكرية في إريتريا .

وفي شأن متصل تكشف الصحف الخليجية اطماعهم في اليمن بالسيطرة على 
سواحله االستراتيجية وإخضاع منافذه البحرية ألطماعهم االستعمارية ، فقد 
ذكر  محمد صالح المسفر في مقالته " حرب تحرير يمنية ال حرب تحريك " 
قائًال: هذه اإلنجازات على األرض تحتاج إلى إصرار على التشبث باألرض المحررة 
، ولكن سرعان ما نفاجأ بأن الجيش اليمني يستعيدها ، وهذا ما ال نريده أن 
يتكرر في هذه المعارك الدائرة اليوم في الشمال والجنوب والشرق والغرب ، 

وأضاف : هذه مطالب مشروعة ال مساومة عليها ، بل تعتبر المساومة على ذلك 
خيانة وطنية لصالح ميليشيات ليس لها والء وطني ، وإنما لها والء لقوى أجنبية 
تحركها من الخارج تريد العودة باليمن إلى دياجير ظالم اإلمامة ، وهيمنة الولي 
الفقيه في طهران ، وختم مقاتله بقوله : قوات التحالف العربي عليها أن تنجز 
مهمتها في اليمن، وأن تؤكد للعالم كذب مزاعم الرئيس األمريكي المنتخب 

السيد ترامب، بأننا ال نملك إرادة وال مشروعا وإنما نملك المال فقط.
وفي شان مختلف تدعم دول العدوان االرهاب وتعمل على نشره وتمدده في 
اليمن من خالل مواصلة حربها على اليمن وتدمير الجيش اليمني ومؤسسات 
الدولة ومقوماتها ، فقد ذكرت صحيفة (واشطن تايمز) األمريكية تورط 
السعودية وحليفتها الواليات المتحدة األمريكية  بارتكاب جرائم حرب بحق 
المدنيين في اليمن وتمكين اإلرهابيين بما فيها تنظيما داعش والقاعدة ، 
وقالت الصحيفة : انه بعد شهرين من قتل أكثر من ١٤٠ شخصًا بغارة جوية 
سعودية على أهداف مدنية قادت إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب 
ل الرياض الدموي 

ُّ
في اليمن قررت إدارة أوباما تقليص الدعم األميركي لتدخ

في الحرب باليمن .
وفي هذا االتجاه تزايدت المصادر التي تفيد بأن تنظيم القاعدة يحشد 
مسلحيه منذ الخميس الماضي بمحافظة أبين ، وحسب المصادر بدأ التنظيم 

بحشد عناصره في منطقة الخبر الواقعة بين مدينة شقرة بمديرية أحور 
ومديرية الوضيع مسقط رأس هادي ، ونقلت المصادر بأن التنظيم بدأ بحشد 
عناصره بكثافة بالتزامن مع هجوم باألسلحة الخفيفة شنُه مسلحون ُيعتقد 
انتماؤهم للتنظيم على حاجز تفتيش بالقرب من المكان ذاته ، يأتي ذلك في 
ظل انفالت أمني تشهده مديريات وسط محافظة أبين وتمرد في صفوف 
قوات الحزام األمني المسند لهم مهمة حفظ األمن في مديريات محافظة 
أبين . هذا وقد كشف مدير أمن أبين العقيد عبدالله الفضلي: ان ٢٠ طقمًا 
عسكريًا بكامل عتادها وأسلحتها و٢٠٠ جندي مع قادتهم يتبعون الحزام 
األمني بأبين يقيمون في عدن وال يباشرون العمل في قطاعاتهم األمنية.. كما 
حذر قائد ما يسمى الحزام األمني رشدي العلوي من سقوط متوقع لمحافظة  
أبين , ولودر على وجه الخصوص، في مستنقع الفوضى , وأعرب  عن أسفه 
لتردي األوضاع األمنية فيهما، وأضاف : نحمل مدير أمن أبين عبدالله الفضلي 
المسؤولية الكاملة في حالة حدوث أي إخالل في مديرية لودر.وندعوه الى ان 
يقدم استقالته في حال ال يستطيع أن يضبط األمن في هذه المحافظة التي 

عانت الويالت .
وفي شان انتشار االرهاب وتمدده في المحافظات الجنوبية لقي جندي في 
الحزام األمني مصرعه وجرح آخر -الخميس- بعملية ارهابية شنتها عناصر 
تنظيم القاعدة على ثكنتهم االمنية ببلدة شقرة شرق أبين.. وفي اتجاه 
آخر دشن االربعاء في قاعة المجلس المحلي بمديرية التواهي عمل لجان 
األحياء السكنية التوعية بمخاطر االرهــاب مطالبا بتوعية شاملة في أبناء 
األحياء السكنية بخطورة إنجرارهم نحو األفكار الهدامة والتطرف الديني 
والفكري ومبينًا مسؤولية رؤساء تلك اللجان باعتبارهم الموجهين والمرشدين 
والمراقبين لمواجهة أي سلوك شاذ قد ينشأ في األحياء السكنية التي يشرفون 

عليها . 
وفي سياق متصل فككت قوات ما يسمى بالنخبة الحضرمية -االثنين- عبوات 
ناسفة وعددًا من المتفجرات واأللغام في منطقة الحمراء الغبر غرب المكال.. 
وفي اتجاه متصل قام فريق مكافحة اإلرهاب بعدن بإلقاء القبض على المسؤول 
األول عن تجنيد االنتحاريين واستقطابهم لصالح تنظيم " داعش " ويدعى 
(ع . ص) في عملية تمت في حي انماء شمال مدينة عدن حيث كان المتهم 
يقوم باستقطاب الشباب من صغار السن عبر حلقات المساجد ومواقع التواصل 
االجتماعي ، وبحسب التحقيقات اعترف المدعو (ع .ص) بأنه تمكن من تجنيد 
٢٥ عنصرًا لتنظيم داعش و٥ انتحاريين قد قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية 
في عدن.. كما أقدم مسلحون مجهولون -الثالثاء- على اغتيال ضابط يعمل في 

إدارة االحوال المدنية وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة.

تستعين دول تحالف العدوان بتحريك ورقة االرهاب إلنقاذ مغامراتهم الدموية في اليمن حيث عملت دول العدوان وخاصة " السعودية  
واإلمارات " بحرق اليمن بأتون المعارك العسكرية في كل الجبهات لتكريس تمدد القاعدة وانتشارها في ما يسمى بالمحافظات المحررة 
، فيتبع تحالف العدوان سياســية االرض المحروقة لتحقيق اي اختراق عســكري في الجبهات القتالية يمكنهم من فرض عمالئهم ومرتزقتهم من 
ميليشــيات هادي والتنظيمات االرهابية بحكم اليمن وفرض الوصاية على شــعبه قبل وصول الرئيس ترامب لرئاسة البيت االبيض ، وتلك االدارة 
لن تكون ادارة متعاونة مع العدوان الســعودي على اليمن عســكريًا وماليًا وسياسيًا وإعالميًا وتغطية كل جرائم العدوان أمام المنظمات الدولية 
وفي المحافل الدولية كما فعلت ادارة اوباما ، كما يسعى العدوان إلضعاف المؤسسة العسكرية واألمنية اليمنية ونشر عناصر القاعدة وتمكينها 

لكي تظل اليمن طويًال تعيش الفوضى والعنف ما يعطي دول العدوان فرصة لترتيب واستكمال صراعاتهم مع دول المنطقة والعالم .

ر من األطماع 
ّ
مراكز غربية تحذ

الخليجية بباب المندب

ط السعودية  واشنطن تايمز : تورُّ
بدعم اإلرهاب في اليمن واضح

سقوط أبين بيد القاعدة 
مسألة وقت

الصراع اإلماراتي السعودي يقّسم حضرموت
حملت زيـــارة الــفــار هــادي لعدن وحــضــرمــوت بــذور 
ات العسكرية والنفطية  صراع المصالح وخالفات الوالء
والسياسية والحزبية ، فقد اشتد الــصــراع االمــاراتــي 
السعودي حيث تسعى السعودية واإلمــارات للسيطرة 
على المضيق االستراتيجي باب المندب لتعزيز مصالحهما 
االستعمارية في اليمن وتمكين سيطرتهما االقليمية 
والدولية على التجارة الدولية ، كما تشهد محافظتا 
شبوة ومــأرب صراعًا عسكريًا وحزبيًا للسيطرة على 
منافذ النفط حيث يعين هادي قيادات عسكرية موالية 
للجنرال الخائن على محسن ليحتدم الصراع العسكري 
والمناطقي بين قبائل بيحان فــي الجنوب ومــا يسمى 
بالجيش الوطني وميليشيات االصالح ، كما يدعو قيادات 
االصالح في حضرموت الى فصل حضرموت الوادي وجعلها 
مقاطعة سعودية خالصة ، وكذلك لمنع تمدد قوات 
النخبة الحضرمية التابعة لإلمارات.. كما يراهن الخائن 
هادي وحكومته الفندقية على استمرار الحرب والعمليات 
العسكرية في كل جبهات اليمن للتهرب من المبادرة 
االممية إليقاف الحرب وإحالل السالم في اليمن التي تطوي 
صفحته مع الخائن على محسن وترفض الحلول العسكرية 
للسيطرة على اليمن وتدعو للشراكة الوطنية والحوار 

إليقاف العدوان وإنهاء الصراعات العسكرية .
وفــي هــذا الــشــأن يسعى الــقــيــادي االصــالحــي عصام 
الكثيري- وكــيــل محافظة حــضــرمــوت لــشــؤن الـــوادي 
والــصــحــراء- الــى فصل حضرموت الـــوادي عن الساحل، 
وتروج وسائل االعالم التابعة لحزب االصالح ألخبار كاذبة 
تدعو الفار هادي الى إعالن حضرموت الوادي محافظة 
مستقلة لخدمة المشروع السعودي الوهابي الذي يراد 
فرضه على اهالي حضرموت.. هذا وقد قالت مصادر في 
حكومة بن دغر بأن قيادات اصالحية يدعمها الخائن 

علي محسن وبمعاونة شخصيات اجتماعية من وادي 
حضرموت بدأت جهودًا سياسية إلعالن مدينة سيئون 
عاصمة لمحافظة جديدة منفصلة عن ساحل حضرموت 
، وأكدت المصادر لـ"عدن الغد" ان التوجهات االخيرة 
تأتي بهدف فصل الوادي عن المكال والذي بات يخضع 
لسيطرة قيادة المنطقة العسكرية الثانية والمحافظ بن 
بريك اللذين يحظيان بدعم اماراتي كبير ، وذكر الموقع 
ان لجان تواصل خاصة بمهمة االقناع ألوســاط العامة 

تواصل عملها  بهدف تجميع اآلراء بمديريات وادي 
حضرموت والصحراء لتقديم مذكرة تحمل توقيعات الى 
الفار هادي وحكومته تدعو الى جعل وادي حضرموت 
والصحراء محافظة إدارية وجغرافية مستقلة يصدر بها 
قرار جمهوري ، وقد سربت مصادر بسكرتارية نائب 
الفار هادي احتمالية اعالن حضرموت الوادي والصحراء 
محافظة بــقــرار جمهوري ســواء فــي ظــل وضــع اقليم 
حضرموت او بدونه وبذلك يصبح اقليم حضرموت يضم 

خمس محافظات «شبوة، المهرة، سقطرى، حضرموت 
الساحل وحضرموت الوادي».

وفي هذا االتجاه استدعي محافظ حضرموت احمد بن 
بريك قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء 
محذرًا اياهم من خطورة الــدعــوات التي يروجون لها 
بتقسيم حضرموت ، وفي االجتماع أكد المحافظ على 
أهمية توحيد الصف والعمل بروح الفريق من أجل خدمة 
المواطنين وتعزيز اللحمة والتصدي لكل المحاوالت 
المشبوهة واليائسة التي تحاول النيل من حضرموت من 
خالل خلق االشاعات المفتعلة والكاذبة لشق الصف وبث 
الفوضى والفتنة بين قيادة المحافظة وأبنائها من أجل 
مصالح حزبية ومكايدات سياسية ضيقة تهدف إلى فرض 
الوصاية عليها للعبث بمقدراتها ونهب ثرواتها ، وأضاف 
المحافظ : لن نسمح ألي كان بتجاوز الخطوط الحمراء 
التي تتجلى بوضوح في الوحدة الجغرافية واإلداريــة 
والمجتمعية والنسيج االجتماعي لحضرموت الــذي ال 

يمكن ان يفرقها رأي أو اتجاه أو حزب مهما كان.
وفي اتجاه تمكين قيادات القاعدة للمناصب العسكرية 
واألمنية بمحافظة حضرموت من قبل شرعية هادي 
الفاشلة، عين محافظ حضرموت القيادي القاعدي صالح 
الشرفي إمامًا وخطيبًا ومشرفًا متصرفًا في أمالك االوقاف 
بحضرموت الساحل.. وشغل الشرفي عضو المجلس االهلي 
الحضرمي الجناح السياسي لتنظيم القاعدة الذي حكم 
حضرموت لقرابة عام كامل بتمكين من تحالف العدوان ، 
كما مثل المرجعية الدينية للتنظيم االرهابي.. هذا وقد 
لقي تعيين القيادي القاعدي مسؤوًال عن مساجد وأوقاف 
حضرموت الساحل سخطًا شعبيًا كبيرًا رافضًا لهذا القرار 
الذي يعيد سيطرة تنظيم القاعدة لحضرموت من خالل 

سلطة هادي ومرتزقته.

 بن بريك يعّين قيادات قاعدية في مناصب حكومية اإلصالح يطالب بفصل حضرموت الوادي عن ساحله


