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اإلمارات تحتجز بحارة يمنيين
*ناشد ستة بحارة من أبناء عدن يعملون على متن السفينة " 
لكويد أيري " في غطاس الشارقة سفير اليمن لدى دولة االمارات 
حل مشكلتهم بعد مضي ما يقارب عامين ، حيث هم عالقون في 
السفينة ، وقالوا في مناشدة بعثوها من السفينة لحكومة الفار 
هادي : نعمل على متن السفينة منذ عامين ، وأمضينا سنة تقريبا 
منذ بدأنا نطالب من الشركة النزول من الباخرة لكن وكيلها في 
دبي يماطل ناهيك عن عدم دفع الرواتب وإجبارنا على البقاء في 
السفينة ، مؤكدين تفاقم معاناتهم النفسية بسبب بعدهم عن 

أهاليهم طوال فترة العدوان. 

مقتل معتقل سياسي
*لقي معتقل على ذمة االرهاب مصرعه في سجن مستحدث 
في مدينة الحوطة ، وأوضح مصدر طبي في مستشفى ابن خلدون 
أن الشاب حلمي عبدالحليم تم احضاره الى المستشفى بعد ان 
فارق الحياة.. الجدير ذكره بان المليشيات والعصابات بمحافظة 
عدن تقوم بمداهمة البيوت واعتقال المواطنين وتعذيبهم 

وسط سكوت مريب للسلطة المحلية .

معاشيق تعتقل المحتجين
*افرجت حراسة بوابة القصر الرئاسي بعدن عن الناشط عاد 
نعمان والمحامي نزار سرار اللذان قامت باعتقالهما خالل تفريقها 
وقفة احتجاجية مطالبة باإلفراج عن المعتقلين.. وقاال بعد 
االفراجعنها هاجمتنا حراسة قصر معاشيق وتم طردنا واعتقالنا 

وتهديدنا بدون مسوغ قانوني.

مطابع الكتاب المدرسي تحتضر
*نفذ عمال وموظفي مطابع الكتاب المدرسي بمحافظتي عدن 
وحضرموت وقفة احتجاجية امام بوابة المعاشيق ، مطالبين 
الحكومة بصرف مرتباتهم المتبقية واعتماد صرف الحافز 
الشهري للفترة السابقة حيث ان هذا الحافز يمثل ٨٠٪ من 
رواتبهم ، وشكى المحتجون من تصرف وزير التربية المعين 
من الفار هــادي عبداالله لملس الــذي حضر الــى مكان الوقفة 
االحتجاجية بمعاشيق وهدد المحتجين متهما اياهم بأنهم 

طابور خامس وقوى تخريبية .

اعتقال متهمين باغتيال الشيخ مرعي
*قــامــت  األجــهــزة األمنية بحضرموت بضبط ٣ إرهابيين 
متهمين باغتيال الشيخ مرعي بن ريس بن عبدالعزيز الكثيري 
في مديرية شبام ، وإحالتهم للتحقيق لكشف مالبسات الجريمة 
ودوافعها تمهيدا إلحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بعد 
ات ، وتم اغتيال الشيخ مرعي الكثيري بمنطقة  استكمال اإلجراء
القارة وهو متجه ألداء صالة الفجر بالمسجد بالقرب من بيته 

بإطالق النار عليه من مجهولين يستقالن دراجة نارية .

كلية التربية تنحاز للطالب
*أعلنت نقابة هيئتا التدريس والموظفين في كلية التربية 
عدن األربعاء عن تعليق االحتجاجات على قــرار إقالة عميد 
كليتهم حتى يستكمل الطالب اختباراتهم ورد في بيان صادر 
عن النقابة اكدت فيه بان تعليق االضراب يأتي حرصا على مصلحة 
طالبنا األعزاء حتى يستكملوا اختباراتهم ومحاضراتهم المتبقية 
لهذا الفصل ، وكذلك إلفساح المجال للجهود الطيبة في سبيل 

إنهاء الوضع غير الطبيعي في الكلية .

السطو على أقوات السائقين
*نظم سائقو االجـــرة خــط جعار - زنجبار االربــعــاء وقفة 
احتجاجية على تأجير الــفــرزة لمتنفذين ، وأوضـــح سائقو 
االجــرة ان الفرزة هي ملك لسائقي االجــرة خط جعار زنجبار 
وليس لجهة اخــرى ، مؤكدين استعدادهم لدفع االيجار اذا 
فرض علينا للسلطة المحلية كأي فرزة في م/ ابين يتم تأجيرها 
بشرط حمايتنا من التعسفات والمضايقات الالقانونية من بعض 
المتنفذين مع وجود نقابة منتخبة تقوم بتنظيم عمل الفرزة 

والسائقين .

بن دغر يمنع مديرًا من السفر
* قــال مصدر بشركة مصافي عــدن: إن المدير التنفيذي 
للمصفاة محمد البكري كان مسافرًا في مهمة إلى دولة الكويت 
ألجل استكمال المباحثات مع وزارة النفط الكويتية من أجل 
تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن ، وذكر المصدر بأنه 

تم منع المدير التنفيذي من السفر بناء على تعليمات بن دغر.

عدن تحتضر
*ذكر متعاملون بقطاع المواد الغذائية واالستهالكية بعدن 
عن ارتفاع كبير غير معلن شهدته هذه المواد خالل االيام 
القليلة الماضية ، وقال المواطنون : ان المواد التموينية شهدت 
ارتفاعا جاوز الـ ١٣ ٪ من قيمتها االساسية  .والجدير ذكره 
بان محافظة عدن تشهد تدهور في البنية التحتية وانتشار 
الفساد وارتفاع جنوبي في سعر المشتقات النفطية مما اثر على 

كل مناحي الحياة للمواطنين .

انقطاع تام للكهرباء
ا عاجال للفار  *وجهت مؤسسة الكهرباء في عدن الجمعة نداء
هــادي وحكومته وذلــك بخصوص نفاذ مــادة الديزل من كافة 
محطات الكهرباء ، وأضافت المؤسسة في ندائها العاجل ان 
الساعات القادمة ستشهد انقطاع كلي للتيار الكهربائي للعاصمة 

عدن والمحافظات المجاورة.
 يذكر ان عدن والمحافظات المجاورة تشهد ازمــة خانقة 
 اسابيع، وهو ما تسبب بانقطاعات 

ُ
في المشتقات النفطية منذ

مستمرة للتيار الكهربائي، وحــدوث ازمــة في وسائل النقل 
والمواصالت وكل شؤون الحياة.

فساد لجنة المرتبات
*عبر عــدد من الجنود بمحور عتق بمحافظة شبوة عن 
انزعاجهم البالغ إزاء قيام اللجنة المخصصة بصرف المرتبات 
بطلب رشــوة منهم مقابل أن تقوم بصرف مرتباتهم بشكل 
مستعجل دون حاجتهم النتظار دورهم في استالم مرتباتهم 
في شكوى بعثوا بها لجنة صرف المرتبات بمحور عتق تقوم 
بمماطلة عملية الصرف ويتم خصم ٢٠٠٠ ريال من راتب كل 
مجند ، وأضافوا : منذ بداية عملية صرف هذه اللجنة للمرتبات 
ونحن نذهب الى المعسكر ويتم إخبارنا بأن دورنا لم يحن بعد 
بسبب ان عدد العسكريين كبير ولم نستلم رواتبنا منذ ٥ أشهر.

أخبار الجنوب من ضمن مخططاته إلخضاع المحافظات الجنوبية

هادي يتغاضى عن اإلرهاب والفوضى إلدارة صراعاته السلطوية

وفــي هــذا الشأن تعد محافظة ابين بحكم الساقطة 
عسكريا بأيادي تنظيم القاعدة وعناصره التي تتحرك 
لمباني الحكومية وتنصب  عسكريا وتسيطر على ا

محاكمها الشرعية والتنكيل 
بالمواطنين واســتــهــداف 
كــل مــن يستنكر جرائمها 
بالقتل واالغتيال والسجن 
. وال تــخــاف تلك العناصر 
االرهــابــيــة ســواء الطائرات 
االمــــريــــكــــيــــة بـــــال طـــيـــار 
ــادات  ــي ــي تــســتــهــدف ق ــت ال
التنظيم وعــنــاصــره التي 
توصف بالخطرة والتي يتم 
استهدافها وقتلها غالبا في 

المحافظات التابعة لسيطرة الشرعية ومرتزقتها . وفي 
ذات االطار يحتشد العشرات من عناصر القاعدة منذ 
الخميس قرب مركز مديرية المحفد إلسقاط محافظة 
ابين بالكامل ، وحسب المصادر المحلية احتشدت تلك 
العناصر المتشددة قرب منطقة ضيقة الجبلية الواقعة 
ــى الــشــرق مــن مــركــز مديرية المحفد ، وتــأتــي هذه  إل
التحشيدات بالتزامن مع تصاعد نشاط القاعدة في اغلب 
مديريات محافظة أبين التي تشهد تزايد الخالفات بين 
القيادات األمنية التي تتولى األمن في المحافظة . هذا 
وتمثل مديرية المحفد خالل السنوات االربــع الماضية 
اهمية استراتيجية للقاعدة ، حيث كانت تضم معسكرا 
تدريبا رئيسا للتنظيم يقع في وادي الخيالة الذي دخلته 
قوات حكومية في العام ٢٠١٤، بقيادة قائد المنطقة 
العسكرية الرابعة آنذاك  محمود الصبيحي ، وتأتي أهمية 
المحفد من كونها قريبة من محافظة شبوة وترتبط 
بها بطرق جبلية وتتواجد فيها مناطق وعرة المسالك 
ووديـــان ضيقة توفر للتنظيم عامل الحماية مــن أي 
حمالت عسكرية ، كما تحكم عناصر انصار الشريعة 
مديرية زنجبار بشكل كامل وسط تبادل االتهامات بين 
مليشيات عبداللطيف السيد التابع لهادي ، والقيادي 

القاعدي السابق  .
وفي ذات السياق توسع القاعدة ومليشيات المرتزقة 
سلطتها فــي المحافظات الجنوبية ســواء بالسيطرة 
المباشرة عن اسقاط بعض المناطق عسكريا او بإقامة 
النقاط العسكرية ، او غير المباشرة عن طريق تنفيذ 
العمليات العسكرية واالنتحارية والقيام بعمليات 
االغتيال والقتل للعناصر االمنية والعسكرية وتحريك 
الخاليا النائمة ، فقد قالت قيادة الجيش في محافظة 

حضرموت إنها ضبطت مستودع كبير يحوي كميات 
من الذخائر والمتفجرات في مدينة الشحر الساحلية إلى 
الشرق من المكال.. كما فجر مسلحون مجهولون يشتبه 
بانتمائهم لتنظيم "القاعدة" االثنين مبنى تابع لقوات 
األمن بمحافظة شبوة ، وقال مصدر محلي في المحافظة: 
أن "مسلحين مجهولين يشتبه في انتمائهم لتنظيم 
القاعدة فجروا مبنى اإلدارة العامة بمديرية الروضة 
بعبوات ناسفة ، وأضــاف : أن التفجير أدى إلــى تهدم 
المبنى بالكامل وتسويته بــاألرض ، فيما خلق التفجير 

حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان.
ومن جهة اخرى ذكر سكان محليون ان مسلحين يعتقد 
انهم من القاعدة هاجموا الثالثاء ناقلة ماء صغيرة تابعة 
لمعسكر الجيش في المنطقة.. كما أطلق مجهولون النار 
على منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين من 

الفار هادي فضل العمري.
وفي سياق انتشار الفوضى وغياب الخدمات وتبادل 
الصراعات السياسية والحزبية والمذهبية التي يديرها 
الفار هادي بالمحافظات الجنوبية منذ عودته منتقما 
من مكان تأمره بعاصمة الــعــدوان الرياض . وفــي هذا 
االتجاه وعــد الفار هــادي بزيارته الكارثية لمحافظة 
حضرموت بفتح مطار الريان بالمكال في ١٥ من هذا 
الشهر الذي تتخذه قوات االحتالل االماراتي سجنا تحتجز 

فيه معتقلين يمنيين وأجانب بدون أي مسوغ قانوني 
او انساني ، وأشــار الفار هــادي بان فتح المطار سيعد 
نصرا للمواطنين لالنتقال داخليا بعد كارثة غرق العبارة 
القادمة من محافظة سقطرى لمدينة المكال وسيوصل 
ابناء حضرموت بالعالم ، لكن ما شهده المواطنون من 
وعود الفار هادي بان قام بإغالق مطار سيئون المنفذ 
الوحيد في المحافظة والثاني بالجمهورية ، حيث قام 
موظفو الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد بمطار 
سيئون الــدولــي بإغالق المطار امــام الــرحــالت الدولية 
والمحلية احتجاجا على تجاهل حكومة هادي ومرتزقته 
المناشدات والرسائل المتكررة للنظر بشكواهم في 
متطلباتهم واستحقاقاتهم المالية اسوة بزمالئهم في 
المطارات اليمنية صنعاء وعدن والمكال الذين يستلمون 

رواتبهم ومستحقاتهم وهم في بيوتهم.
وفــي سياق متصل تستمر الصراعات بين مرتزقة 
الــريــاض للسيطرة على الحقول والمصالح النفطية 
وتمكينها للنافذين التابعين لعلي محسن وسط ارتفاع 
جنوبي في اسعار المحروقات النفطية الــذي تعانيه 
المحافظات الجنوبية حيث وصلت دبة البترول الى ١٦ 
الف ريال في محافظة عدن نتيجة احتكار احمد العيسي 
توريد المشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية . 
هذا وقال مدير عام شركة النفط بعدن ناصر بن حدور 
ان الــحــل المطلوب إلنــهــاء ازمـــة المشتقات النفطية 

يتمثل بكسر حاجز احتكار عملية استيراد المشتقات 
النفطية عن طريق اعــادة تفعيل دور ومهام وعمل 
لجنة المناقصات المشتركة مابين كل من شركتي النفط 

ومصافي عدن. 
الى ذلك أفاد مصدر مسؤول في نقابة شركة مصافي 
عدن بأن اإلضراب الزال مستمرًا حتى اآلن , على الرغم 
من توجيهات الحكومة بصرف مبلغ ٥ مليار ريال لعمال 
وموظفي شركة مصافي عدن من أجل الرواتب المتأخرة 
، وأرجــع المصدر استمرار اإلضــراب إلى مماطلة البنك 
المركزي في عدن حتى هذه اللحظة في إدخــال المبلغ 
في حساب المصفاة بحجج واهية ، وهو ما دفع نقابة 
مصفاة عدن لالستمرار في اإلضــراب.. والجدير ذكره 
بان عدن تعيش ازمة مشتقات 
نفطية حيث تصطف السيارات 
والمواطنين في صفوف طويلة 
ــام  ـــام مــحــطــات الــوقــود ألي ام
عديدة ، كما تزايدت ساعات 
انقطاع الكهرباء لتصل لثمان 
ساعات في كل جولة ، ويحذر 
الــمــواطــنــون مــن فصل صيف 
قاسي يعانيه المواطنون في 
ظل تدهور محطات الوقود 
وااللتجاء لمولدات متهالكة ويتم استيرادها وتوريدها 
بصفقات يشوبها الفساد والمحسوبية وصراع المرتزقة 
حيث زودت قطر وتركيا واإلمارات كهرباء عدن بمولدات 
كهربائية متهالكة فاقمت ساعات انقطاع الكهرباء 
المتعدد وتستهلك طاقات موظفي الكهرباء في الصيانة 

والتجهيز . 

تتجه المناطق والمحافظات التي تســمى محررة نحو هاوية االرهاب ومســتنقع الصراعات العســكرية بين مليشــيات ومرتزقة الشــرعية 
مكررة ما يحدث في ســوريا من صراعات بين مليشــيات وتنظيمات االرهاب التي تلبســت بشــعارات الثورة ، فدول العدوان تدفع بتمدد 
الحــرب في اليمن عســكريا وتوســيع جبهاتها وتتغاضى عن تمدد االرهاب وســيطرته على المناطق والمديريــات وخاصة في المحافظات 
الجنوبية ، اذ تتحرك عناصر القاعدة وقيادات في محافظات شــبوة وأبين والبيضاء ومأرب والجوف وتقيم نقاط التفتيش وتنصب الحواجز 
العســكرية وتنفــذ عمليات القتل واالغتيــال في وضح النهار دون أي تحرك عســكري من مرتزقة هادي وحكومتــه الفندقية المختفية وراء 

حواجز قصر المعاشيق .

فشلت الفرصة االخيرة التي اعطتها دول العدوان للفارين هادي 
وعلي محسن ومليشيات االصــالح ومرتزقة االصــالح لتحقيق أي 
اختراق عسكري في جبهات نهم والبقع وخاصة جبهة باب المندب 
بالحفاظ على استمرار الحرب على الشعب اليمني وتسويق مخططهم 
الستمرار الحرب والسيطرة على العاصمة صنعاء في احياء مخطط تحالف 
العدوان بفرض هادي حاكما على اليمنيين ليحكم من صنعاء ، كما تسعى 
تلك العمليات االنتحارية التي تقوم بها مليشيات مرتزقة العدوان في 
جبهات القتال للضغط على المجتمع الدولي والمبعوث الدولي اسماعيل 
ولد شيخ بتعديل المبادرة االممية لإلبقاء على سلطة هادي رئيسا للمرحلة 
االنتقالية بسلطات محدودة ؛ إلنقاذ حربهم العبثية في اليمن بجعل هادي 
ومرتزقته ومليشياته وصيا على اليمن ينفذ مخططهم ويواصل تدمير 
اليمن وتمزيقه وفرض تقسيم اليمن بمخطط األقلمة وتوزيع اليمن ألقاليم 
طائفية ومناطقية تتبع دول العدوان ، وكذلك لخلق حرب اهلية داخلية 

بين هذه االقاليم .
وفــي هــذا االطــار يعمل الفار هــادي وحكومته على الرهان على الحل 

العسكري وتدمير اليمن والتنازل عن سيادته الوطنية والجغرافية لدول 
العدوان ليتمكنوا من الحكم والسيطرة على السلطة بالوصاية والعمالة ، 
لذلك رفض الفار هادي المبادرة االممية ومقررات اللجنة الرباعية لمشروع 

الحل الشامل إلنهاء العدوان على اليمن.
وفي سياق مختلف يراهن الفار هادي وحكومته ومليشياته االرهابية 
ومرتزقته على الترويج للكذب وبيع االنتصارات العسكرية الزائفة التي 
ترددها قنوات العربية والجزيرة وسكاي نيوز بالسيطرة على مضيق باب 
المندب والسيطرة على مدينة المخا . وقد أعلن الناطق الرسمي باسم 
المرتزق عبده مجلي بأن قوات المرتزقة تمكنوا من السيطرة الكاملة على 

ميناء ومدينة المخا الساحلية.
وفي سياق الصراعات السياسية والحزبية والعسكرية التي تتقاذف قوات 
المرتزقة وحلفائهما من دول العدوان قال مصدر في ما يسمى بالمقاومة 
الجنوبية ان عدد من افرادهم قتلوا اثر غارة جوية غادرة ، وذكر المصدر 
: بان الغارة ووقعت بالقرب من محيط كهبوب ، وأضاف : اصابت الغارة 
سيارة تابعة للقائد المرتزق عبدالغني الصبيحي . ومن جهة اخرى شنت 

صحيفة الحياة السعودية هجوما حادا على الجنوبيين ووصفتهم بالعمالة 
للحوثيين وحزب اإلصالح ،  وقالت صحيفة الحياة في تقرير نشرته : إن 
الحراك الجنوبي على عالقة بالحوثيين وقوات صالح وجماعة حزب اإلصالح 
األمر الذي دفعت سياسيين جنوبيين الى توجيه اتهامات لبعض األطراف 
الشمالية المؤيدة للشرعية ، والقى التقرير بظالله على معارك المخا حيث 
عد سياسيون جنوبيون التقرير بأنه محاولة للنيل من التحالف العسكري 
لقوات وزير الدفاع السابق هيثم قاسم والعناصر التابعة لحزب االصالح ، 
كما يعتبر اتهام الصحيفة السعودية تحريضا ضد مليشيات الحراك التي 

تحظى بدعم كبير من االمارات للسيطرة على باب المندب .
ها  (جماعة اإلخوان) بخيانة  وفي سياق مشابه اتهمت السعودية حلفاء
تحالف العدوان على لسان إبراهيم آل مرعي قائال : ان دول تحالف العدوان 
الذي تقوده الرياض تعرض للخيانة في شمال اليمن من قبل جماعة اإلخوان 
، عقب عجز الحلفاء الذين يتزعمهم علي محسن في اقناع الرياض بأي 

انتصار يتحقق بجبهات القتال الخاضعة له ولحزب االصالح.

التصعيد العسكري يعكس نزعات هادي الدموية 

مراقبون : 
سيطرة القاعدة 

على أبين 
مسألة وقت

العيسي 
وعلي محسن 
يتسببان بأزمة 
الكهرباء والنفط

«الحياة السعودية» : لن نسمح للحراك اإلماراتي بالسيطرة على باب المندب


