
ينشر الفار هادي الرعب والفوضى ويلعب بورقة القاعدة إلبقاء سلطته 
حاكما بالدم والعمالة على اليمنيين، ويعمل على تنفيذ مخطط دول العدوان 
وخاصة السعودية واإلمارات بجر ادارة ترامب للصراع في اليمن للتصادم مع 
ايران في باب المندب بادعاء ان البارجة السعودية التي دمرتها اسلحة الجيش 
واللجان كانت تستهدف بارجة امريكية، كما يسعى هادي الى تدويل الحرب 
وجر امريكا إليها من خالل تمدد القاعدة وتمكينها من اسقاط المزيد من 
المديريات والمحافظات بعد االنزال الجوي الذي قامت به القوات االمريكية 
في منطقة قيفة برداع محافظة البيضاء والتي يخطط العدوان لجر امريكا 
للتدخل العسكري في اليمن ليكون الصراع دوليا. كما عمل الفار هادي على 
افراغ المحافظات الجنوبية من القوات العسكرية والزج بها في صراع عبثي 
انتقامي في مديرية المخا والبقع وميدي ليتكرر سيناريو اللعب بورقة 
القاعدة بإسقاط محافظة ابين بيد انصار الشريعة والتمدد نحو المحافظات 

االخرى: لحج وشبوة وحضرموت وعدن.
وفي هذا الصدد عمل الفاران هادي وعلي محسن على تسليم ما يسمى 
بالمحافظات المحررة للقاعدة، كما حدث سابقا بتسليم ساحل حضرموت 
للقاعدة لتستكمل حربها ضد الجيش واللجان الشعبية تحت طابع ديني 
ومذهبي، ويقومون االن بتفريغ محافظتي شبوة وأبين من معسكراتها 
وارســال القوات الــى نهم والبقع وميدي والمخا. وفــي هــذا االتجاه قــال ما 
يسمى بقائد المقاومة الجنوبية عــادل الحالمي: انهم يزجون في الجيش 
الجنوبي في وحل كبير، وليس من العقل ان نرسل مقاومتنا الى الشمال وأبين 

سيطرة الحوثي ومكيراس وشبوة ومناطق اخرى التي ال تزال تحت 
ــإلرهــاب والــقــاعــدة  بمؤامرة ويــتــم تسليم مناطقنا ل

واضحة من حــزب االصــالح وعلي محسنـ  
وأضاف: بأنهم يستهدفون محافظة ابين 

وأهميتها فهذه المحافظة 
ومــوقــعــهــا االســتــراتــيــجــي 
حيث تمثل العمود الفقري 

للمحافظات الجنوبية.
وفــي اتــجــاه متصل نفذ 
ــعــشــرات مــن النشطاء  ال
والشخصيات اإلجتماعية 
والــعــســكــريــة مـــن أبــنــاء 

محافظة أبين االربعاء وقفة 
احتجاجية على األوضــاع االمنية 

والخدمية التي تمر بها المحافظة، 
وطالب المحتجون حكومة المعاشيق 
ــيــن ودعــم  بــاالهــتــمــام بــمــحــافــظــة اب

ومساندة القوات االمنية للقيام بواجبها في 
حفظ األمن ومواجهة المجاميع االرهابية التي 

تحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة، وحذروا 
في بيان صحفي من تمدد القوى اإلرهابية التي تتوسع 

يومًا عن يوم في محافظة أببن وتوسعها وعلى الرغم 
من تحذيرات المواطنين فقد امر الفار هادي الخميس قوات الحزام االمني 
المتواجدة في جبل عكد بلودر االنسحاب وإخالء مواقعها والتوجه صوب 
عدن، وكذلك انسحبت كتيبة الجيش التي كانت تتمركز في جبل يسوف 
بلودر، وتحركت الكتيبة التي تنتمي الى اللواء االول مشاه ( جبل حديد ) الى 
مناطق كهبوب إلسناد لواء زايد الذي يشارك في العدوان على بالدنا.. وذكرت 
المصادر بأن قوات الحزام المتمركزة على الطريق الساحلي في مديرية أحور 

غادرت بشكل مفاجئ مواقعها. 
وبررت انسحابها بعدم استالمهم مخصصاتهم المالية التي تم ايقافها 
منذ ٤ أشهر، عوضا عن عدم تموينهم بالذخائر والعتاد العسكري في ظل 

هجمات مستمرة يتعرضون لها من قبل تنظيم القاعدة.
ــه ذكــر مراقبون محليون بــان عناصر انصار  وفــي االطـــار ذات  
الشريعة سيطروا على مديريات محافظة ابين بكل سهولة وقاموا بنصب 
نقاط التفتيش والتوقيف وأقاموا حواجز عسكرية في المناطق التي انسحبت 
منها قوات الحزام االمني، فقد فجرت عناصر القاعدة غرفة الحراسة األمنية 
لمحطة كهرباء مدينة لودر وسط محافظة أبين الخميس، وأضافت بان 
التفجير تسبب في انهيار جزء من سور المحطة المجاور لغرفة الحراسة التي 

كــان يستخدمها قبل 
انسحابهم من المدينة 
وجبلي يسوف وعكد 
المحيطين بالمدينة، 
ــمــصــادر :  وتــفــيــد ال
بان عناصر القاعدة 
انتشروا فــي شــوارع 
الـــمـــديـــنـــة، وقـــامـــوا 
بتفجير غرفة الحراسة 
األمنية، غير أنهم 
تراجعوا إلى محيط 
ـــة، نــقــلــت  ـــن ـــمـــدي ال
المصادر: بــان عناصر 

تنظيم القاعدة انتشروا مــــــــــن 
فــي محيط جبلي عــكــد ويــســوف، 
مشيرة إلى أن عناصر مسلحة ملثمة 
شوهدت الجمعة أسفل عقبة ثرة 
على متن ٣ أطقم عليها شعار القاعدة، وانتشر مساء الخميس مسلحو 
القاعدة في مدينة شقرة والطريق الساحلي واستحدثوا نقاط على الطريق، 
وفجر عناصر التنظيم االرهابي ادارة شرطة شقرة وقاموا بتفجير وانتشروا 
في محيط مقر قوات خفر السواحل في المدينة. وفي هذا االتجاه ذكرت 
مصادر محلية: بأن عناصر التنظيم سيطروا على نقطة الخشعة شرق مدينة 
أحور بمحافظة أبين، وأكدت: أن أفراد الحزام االمني المتمركزين بالنقطة قد 

انسحبوا باتجاه سوق احور.
وفي سياق مشابه ذكر مراقبون عسكريون بان محافظة ابين   
سقطت فعليا بيد عناصر تنظيم القاعدة حيث يسيطر التنظيم على 
المناطق العسكرية ومداخل ومخارج المديريات وتنتشر عناصرهم الملثمة 
في المناطق والنقاط العسكرية التي اخلتها قــوات الحزام االمني، وذكر 
المراقبون بان عناصر انصار الشريعة لم ينتشروا في محافظة ابين، كما حدث 
عندما اسقطت المحافظة بيد القاعدة عام ٢٠١٢م بسبب خوفهم من هجوم 
امريكي واسع يستهدفهم ويدمر معسكراتهم وأسلحتهم ويستهدف 
قياداتهم ورموزهم. وفي هذا االتجاه ذكر شهود عيان بان بارجة حربية 

قصفت الخميس معسكر لعناصر القاعدة في منطقة خبر المراقشة بمحافظة 
ابين.. وقال مسؤوالن حكوميان: إن سفنا حربية قصفت ما ُيعتقد أنها معاقل 
للقاعدة في منطقة جبلية بأبين، وتأتي الضربات بعد أقل من أسبوع على غارة 
سرية لقوة العمليات الخاصة بالبحرية األمريكية نفذت في اليمن في أول 
عملية يأمر بها الرئيس األمريكي دونالد ترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة.
وفي سياق مختلف يستمر الفار هــادي ومرتزقته في تنفيذ   
مخططه بالدفع بأبناء المحافظات الجنوبية في حروب عبثية انتقامية في 
جبهات: البقع صعدة، باب المندب والمخا، ميدي لتخلو المحافظات الجنوبية 
من القوات العسكرية واألمنية ليتم تسليمها للقاعدة لجر القوات االمريكية 
والزج بها في الصراع اليمني بحجة محاربة ايران ومكافحة االرهاب والسعي 
لتدويل الحرب اليمنية ومنع أي حل سياسي ينص على مغادرة هادي وعلي 
محسن من السلطة وطي صفحتهما الدموية.. هذا وبعد سقوط محافظة 
ابين بيد القاعدة استدعت قوات الفار هادي مليشيات عبداللطيف السيد 
من صعدة لزنجبار لتتجه لمدينة شقرة الساحلية لتحريرها من عناصر انصار 
الشريعة، وأكدت المصادر ان القيادات العسكرية تدرس امكانية دفع قوات 

اضافية صوب لودر خالل االيام القادمة.
وفي هذا االطار كشفت مصادر مطلعة عن خالفات بين القيادات   
الموالية لتحالف العدوان في جبهتي البقع وعلب على الشريط الحدودي، 
وأوضحت المصادر أن الخالفات نشبت عقب محاولة علي محسن تغيير 
قيادة جبهة البقع التي يقودها السلفي مهران القباطي، ودفعه بمجاميع 
مسلحة بعضها سلفية جندت عن طريق حزب االصالح في مأرب و تعز، 
وأكدت المصادر: إن مهران القباطي رفض قبول مجاميع مسلحة من الموالية 
لإلصالح وعلي محسن في جبهة البقع، وبحسب المصادر: فإن السلفيان مهران 
القباطي وبسام المحضار اللذان يقودان المجاميع السلفية في البقع قاما 
بتعبئة عناصرهما ضد االخوان وعلي محسن. كما افادت المصادر بان كثير 
من المقاتلين الجنوبيين غادروا الجبهة مما ادى النكسار الجبهة وتفككها.

وفي سياق آخر تفيد المعلومات الــواردة من مدينة المخا الساحلية بان 
كثير من القيادات الجنوبية والعناصر غادرت الجبهة متهمين هادي وحزب 
االصالح بالخيانة، حيث يقاتل أبناء المحافظات الجنوبية في جبهات القتال 
بينما يقود علي محسن ومليشيات القاعدة بالسيطرة على محافظ أبين 

وإسقاطها بيد القاعدة.

العدد:  االثنين: 
(١٨٤٤)
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صراع المرتزقة
*احتجز مسلحون قبليون االثنين مسئوال في أمن تعز التابعة للمرتزقة 
خالل مروره بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج، وقال مصدر: إن مسلحين 
قبليين ينتمون إلى قبائل الصبيحة في محافظة لحج احتجزوا مدير 
"األمن السياسي" في تعز العميد عبدالواحد سرحان أثناء مروره في 
منطقة طور الباحة: مرجعين السبب أن سرحان شارك بمقتل رأفت 

الزنيط في مدينة التربة بمحافظة تعز قبل أربعة أشهر.

العسكريون يحتجون
 عدد من المتقاعدين العسكريين من أبناء مديريات يافع 

َ
*نفذ

السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى بريد المديرية مطالبين بحقوقهم، 
مستنكرين الظلم واإلهمال والتسويف والتجاهل والحرمان المتعمد من 
قبل حكومة الخائن بن دغر، وطالب المحتجون إعطاءهم كافة حقوقهم 
من رواتب ورتب عسكرية وتسويتهم بزمالئهم في القوات المسلحة 

وفقا للنظام والقانون المعمول به.

كمائن القاعدة
* الحزام األمني في أبين و٣ من مرافقيه بكمين مسلح السبت أثناء 
توجههم إلى عدن، وقال مصدر امني: ان رشدي حسين العلواني قتل 
برصاص مسلحين يعتقد انهم من القاعدة نصبوا كمينا لطقم كان 
على متنه في طريقه إلى عدن.. هذا وقد تبنى تنظيم انصار الشريعة 

الهجوم.

بن حبريش يتهم
*علق وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام بن 
حبريش على محاولة اغتياله متهما جهات وصفها بعناصر الشر والظالم 
بأنها هي من نفذت العملية، وقد استهدف مسلحون موكب الوكيل 
والقيادي االصالحي بن حبريش في منطقة تريس بمديريه سيئون 
بلغم ارضي وإطالق رصاص كثيف. هذا ويأتي استهداف بن حبريش 
ضمن الصراع الدائر بين االمارات والسعودية الذي تشهده محافظة 

حضرموت.

استهداف قيادات قاعدية
*قتل عضوان في تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة من دون 
طيار االثنين استهدفت مركبة في مديرية بيحان، وقالت مصادر قبلية 
إن حالة استنفار كبرى في أوساط عناصر القاعدة في ٣ محافظات وهي 
البيضاء شبوة ومأرب بعد العمليات العسكرية االمريكية االخيرة ، فيما 

أكدت المصادر أن عناصر التنظيم ارتدوا أحزمة ناسفة.

مقالون بسبب القات
*أصـــدر قائد المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت 
-المعين من الخائن هــادي- فرج سالمين البحسني أمــرًا يقضي بمنع 
ذهاب العسكريين بالزي العسكري والسيارات العسكرية إلى أسواق 
بطوا 

ُ
القات، كما أصدر حكمًا قضى بموجبه بفصل إثنين من الجنود ض

السبت وهما يمضغان القات أثناء الواجب.
هذا وكان تنظيم القاعدة سبق وأن منع بيع القات بحضرموت.

المكال مستهدفة
*هزت ثالثة إنفجارات ناجمة عن الغام زرعت في شوارع رئيسيه 
لمدينة المكال الثالثاء، وذكرت مصادر محلية: بان االنفجارات كانت 
بجانب جولة الكتاب والثاني بجانب المؤسسة اإلقتصادية في ديس المكال، 
ولغم آخر لم يعرف مصدره، وقامت قوات ما يسمى بالنخبة الحضرمية 
بعملية دهم لعدة فنادق بمنطقة فوة في المكال للبحث عن قيادات 

وعناصر للقاعدة.

انفجار بكلتكس
*هز انفجار عنيف الثالثاء مناطق واسعة من مديرية المنصورة بعدن، 
وبحسب المصادر فقد هز انفجار عنيف جولة كالتكس جراء عبوة ناسفة 
استهدفت طقمًا عسكريًا كان على متنه العقيد فضل الراعي نائب مدير 

االمن خلفت عدد من الجرحى.

مصرع أمير قاعدة لحج
*لقي أمير تنظيم القاعدة في محافظة لحج مصرعه عقب مداهمة 
منزله، وقال مدير امن لحج صالح السيد المعين من الفار: ان عملية 
نفذتها قوات ما تسمى بالحزام االمني استهدفت منزل القيادي عمار 
قائد المكنى ب"ابو علي اللحجي" وهو احد امراء القاعدة في لحج وأسفرت 

عن مقتله.

عسكريون يحتجون
*نظم عسكريون موالون للخائن هادي وقفة في عدن احتجاجًا على 
عدم تسلم رواتبهم المتأخرة وسقوط أسماء المئات من كشوفات 
الراتب، وقال المحتجون: إن إقدامهم على قطع الطريق الحيوي وإيقاف 
حركة السير بين مدينتي المنصورة وخورمكسر، جاء احتجاجًا على عدم 

تسلمهم لمعاشاتهم المتأخرة منذ أغسطس الماضي.

جامعة اإليمان بعدن
*قال البروفيسور حبيب عبدالرب سروري ان هناك محاولة إلعادة 
جامعة اإليمان،التابعة للمدعو عبدالمجيد الزنداني الى عدن باسم قسم 
" علوم القرآن " في كلية اآلداب في جامعة عدن، وكان مجلس جامعة 
عدن برئاسة الدكتور الخضر لصور اقر هذا االسبوع افتتاح قسم جديد 
في كلية آداب عدن تحت اسم ( قسم علوم القران ) وهو ما شكل سابقة 

في اقسام كليات االداب في الجامعات. 

شبوة تقتلها األمراض
* سجلت اول حالة وفــاة بمرض خطير انتشر مؤخرا في منطقة 
الحوطة بمديرية ميفعة محافظة شبوة، وقال االهالي: ان المرض بدايته 
حبوب تنتشر في الجسم بداية من الوجه والــرأس بحيث تأكل اللحم 
وصوال للعضم، وناشد االهالي المسئولين التحرك النقاذ السكان من 

المرض الخبيث.
الفوضى في عدن

*قال مصدر محلي ان دوي االنفجار الذي هز مدينة بعد -السبت- كان 
ناتج عن تفجير قنبلة، وأضاف: ان مسلحين من الحسوة رموا قنبلة على 
عمال كهرباء كانوا يقومون بتركيب محول كهرباء في محاولة لمنعهم 
من ذلك، مشيرًا إلى ان المسلحين ينازعون آخرين ملكية موقع تركيب 

المولد..

أخبار الجنـــــــــــوب

المحافظات الجنوبية تجني كوارث «الشرعية»

احتكار العيسي للنفط ينذر بصيف كارثي 

م الجنوب للقاعدة
ّ

مغامرات «هادي» تسل
صــراعــات المرتزقة تفكك أوهامهم العسكريةانسحاب ميليشيات «الفار» من أبين بشكل مفاجئ

ـــادي المحافظات  ــفــار ه يــديــر ال
الجنوبية بمخطط خلق الصراعات 
والفوضى ودعــم االرهـــاب والرقص 
على آالم المواطنين وإتباع سياسة 
"فــرق تسد"، فمحافظات الجنوب 
تعيش وضع مأساوي، رغم الوعود 
اإلعالمية الكاذبة من دول العدوان 
بتقديم المساعدات والهبات والتي 

لم تالمس واقع المواطن التعيس..
وفــــي هــــذا االطـــــار وصـــلـــت ازمـــة 
ــقــطــاع  الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة واالن
المتكرر للكهرباء لذروتها، ما ينذر 
بصيف ساخن وقاسي في ظل وعود 
كــاذبــة تــقــدمــهــا حــكــومــة بــن دغــر 
ــرابــضــة فــي قــصــر مــعــاشــيــق، كما  ال
يشهد الوضع االمني تناحر المليشيات 
وصــراعــهــا فــي عـــدن محيلة حياة 
المواطنين لجحيم مــن االغتياالت 
ــســجــون الــســريــة،  واالعـــتـــقـــاالت وال

وتنكل عناصر القاعدة بالمواطنين في 
محافظتي: ابين ولحج، ويعيش المواطن ايضا ازمة رواتب حيث تشهد شوارع المحافظات الجنوبية 
احتجاجات متواصلة من قبل موظفي الدولة تنديدًا بعدم صرف رواتبهم من قبل شرعية الفيد والنهب.

الى ذلك يشهد القطاع النفطي صراعات وتناحر الحتكار الملف النفطي والسيطرة على شركتي نفط عدن 
ومصافي عدن من قبل متنفذي هادي وعلي محسن تاركا المواطن في ازمة خانقة طالت كل المرافق الخدمية 
والتحتية.. فقد كشف المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري سبب االزمة الحادة في المشتقات 
النفطية واالنقطاع المتكرر للنفط، قائًال: ان استمرار شركة عرب جلف دون غيرها بالقيام بعملية استيراد 

المشتقات النفطية، والتعامل 
باآلجل وبالعملة المحلية، بينما 
ـــات األخـــــــرى تــشــتــرط  ـــشـــرك ال
التعامل نقدًا وبالعملة الصعبة، 
وأرجع المدير التنفيذي لمصفاة 
ـــة المشتقات  ــاب أزم عـــدن أســب
ــكــار تــوريــد  الــنــفــطــيــة إلـــى احــت
المشتقات النفطية والـــى ازمــة 
السيولة النقدية، وعــدم تسليم 
الجهات المسؤولة المستحقات 
المالية الخاصة بالشركات النفطية 
الموردة للمشتقات النفطية في 

مواعيدها المحددة.
وفـــــي هـــــذا االطـــــــار نــظــم   
عمال بشركة «DNO» العاملة 
في مجال النفط بالمسيلة وقفة 
احتجاجية السبت بساحة العروض 
بخور مكسر وذلك احتجاجًا على 
تهمشيهم مـــن قــبــل الــشــركــة 
وعدم صرف مرتباتهم المتوقفة 

لعشرين شهرًا. 
وفي سياق مختلف يعمل الفار هادي مع دول العدوان لعرقلة المسار السلمي إليقاف العدوان   
على اليمن ووضع العراقيل في عملية السالم، كما تسعى السعودية الى تدويل الحرب في باب المندب 

باتهامها الجيش واللجان بضرب البارجة السعودية بمشاركة ضباط وخبراء ايرانيين..
وكذلك قام الفار هادي بإصدار قرار باطل دستوريًا بنقل مقر البرلمان من العاصمة صنعاء الى العاصمة 

عدن لخلق واقع انفصالي يكرس االنفصال ويفرض مخطط سياسي كأمر واقع.

عمال بشركة «DNO» بالمسيلة يحتجون على توقف مرتباتهم


