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موظفو الضرائب يحتجون
* نفذ عمال وموظفو مكتب ضرائب عدن وفروعه 
االثنين إضرابًا جزئيًا عن العمل ورفعوا الشارات الحمراء 
تلبية لدعوة أطلقتها نقابة عمال وموظفي مكتب 
ضرائب عدن وفروعه ، وذلك لعدم التزام إدارة المكتب 
بتنفيذ عــدة مطالب واستحقاقات قانونية تتعلق 
بموظفي المكتب ، وطالبت النقابة إدارة مكتب ضرائب 
عدن وفروعه إلى عدم تجاهل المذكرات التي رفعتها 
النقابة بخصوص ما أوضحته باختراقات مالية والتالعب 

بحقوق الموظفين.

قطر تصف هادي بالفاسد
ــال الباحث  هاني مسهور : إن  قطر رفضت طلب  *ق
الفار هادي الذي يقتضي بوضع مليار دوالر أمريكي كوديعة 
لدعم العملة اليمنية ، وكشف مسهور : ان السبب هو طلب 
ايضاح مصير الــ٥٠٠ مليون دوالر التي تم استالمها من 
قبل هــادي قبل عام . هذا وتعصف بحكومة الفار قضايا 
فساد وسرقة ونهب وابتزاز وانتشار المحسوبية والحزبية 
في التعيينات في وظائف الدولة بالداخل والخارج ، ما ادى 
بكثير من المنظمات الدولية ودول العدوان لوقف وتجميد 

مساعداتها المالية .

وعود كاذبة لبن دغر
* قال الناطق الرسمي باسم محافظة عدن نزار هيثم : إن 
ادارة بن دغر ابلغتهم بعدم قدرتها عل تزويد المحطات 
العاملة لكهرباء عدن بالوقود ، وان الحل بان يتم اللجوء للتجار 
الموردين مؤقتا ريثما تتمكن المصفاة من استيراد وتعبئة 
خزاناتها إليصال المازوت للمحطات ، وأضاف هيثم: لم نلمس 
أي حلول جدية لمعالجة انعدام الماوزت في المحطات العاملة 
. هذا وتعيش محافظة عدن والمحافظات المجاورة انقطاع 
للكهرباء لساعات كثيرة منذرة بصيف ساخن ستعيشه تلك 

المحافظات .

أسعار خرافية للمشتقات بعدن
*تشهد  عــدن والمحافظات المجاورة أزمــة حــادة في 
المشتقات النفطية منذ أيــام حيث انعدمت المشتقات 
النفطية من السوق بشكل كامل ، وقال مواطنون في عدن 
انه ومنذ مطلع األسبوع الحالي انعدمة المشتقات النفطية 
من جميع محطات التعبئة الحكومية والخاصة ، وشكى 
المواطنون في مديرية الشيخ عثمان االرتفاع الجنوني في 
سعر دبه البترول سعت ٢٠لتر التي وصلت إلى (١٤٠٠٠)
ريال للدبة الواحدة وهو سعر قياسي بالمقارنة مع سعرها 

الرسمي وهو (٣٧٠٠).

معتقالت سرية
*نفذ أهالي المعتقلين في محافظة ابين الثالثاء وقفة 
احتجاجية  للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين 
والمختطفين ، ورفــع المحتجون الفتات تطالب الجهات 
المسؤولة بضرورة االلتفات إلى معاناتهم في المتابعات 
المضنية لمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين في سجون 

مجهولة.  

األطباء ينتفضون
*نــفــذت اللجنة المكلفة لمتابعة حــقــوق الممرضين 
المتعاقدين واألجــر اليومي في مستشفى المكال لألمومة 
والطفولة الثالثاء وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق اكثر 
من ٧٠ ممرض وممرضة (متعاقدين) ، وتأتي اقامة الوقفة 
االحتجاجية ضمن الخطوات التصعيدية التي اقرتها اللجنة 
المكلفة لمتابعة حقوق الممرضين المتعاقدين واألجــر 
اليومي للمطالبة بحقوقهم المشروعة, التي تم رفعها 

برسالة لمدير المستشفى تتضمن حقوقهم ومطالبهم .

الجرحى يحترقون
*أضــرم جريح فيما يسمى المقاومة الجنوبية النار في 
جسده في جمهورية الهند احتجاجًا على تدهور أوضاع 
الجرحى الذين ارسلتهم حكومة هادي للعالج في مستشفيات 
الهند ، ويقول الجرحى في بيان صدر عنهم : ان حكومة 
هــادي تخلت عنهم وماطل المكلفون بملف الجرحى في 
عالجهم ما تسبب بإطالة أمد معاناتهم وتعذيبهم ، وأشاروا 
إلى أن الجرحى أضربوا عن الطعام و الشراب حتى يتم إيصال 

رسالتهم للجهات المعنية .

ثورة بحضرموت
*دعــا إمــام وخطيب "جامع الشرج" بمدينة المكال في 
خطبة الجمعة، حكومة الفار هــادي والمحافظ احمد بن 
بريك الى سرعة االستجابة لمطالب المواطنين المحقة في 
حضرموت ، وذكــر الخطيب بان المواطنين يعيشون في 
حالة من الفقر وارتفاع األسعار وانتشار الفوضى االمنية 
ويعانون من غياب الخدمات الحياتية ، وأضــاف: نطالب 
بالكشف عن المتسبب في تأخير رواتب الموظفين وسرعة 
محاسبة المقصرين.. الجدير ذكره تشهد مدينة المكال خالل 
الثالثة االيام الماضية ثورة شعبية تسببت  بإغالق الشارع 
الرئيسي بمدينة المكال بالقرب من " مكتب البريد " من قبل 
الموظفين والمتقاعديين العسكريين والمدنيين للمطالبة 

بصرف رواتبهم المتأخرة لخمسة اشهر  .

الفوضى تجتاح أبين
*اعترض مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء 
الخميس طريق صراف بمدينة جعار وأطلقوا النار عليه قبل 
ان يقوموا بنهب اموال كانت بحوزته ، وقال مصدر محلي : ان 
مسلحين مجهولين اعترضوا طريق الصراف راشد الشبحي 
وأطلقوا النار عليه قبل ان يقوموا بنهب اموال كانت بحوزته 
، ونقل الشبحي الذي يعمل لدى مركز صرافة العروي في 

المدينة للعالج بإحدى المستشفيات.

فوضى المسلحين بلحج
*اقتحم مسلحون مبنى شرطة مديرية حالمين بمديرية 
ردفان بمحافظة لحج الخميس ، وجاء االقتحام على خلفية 
التالعب في توزيع درجات وظيفية خصصتها حكومة هادي 
لمديرية حالمين في الجانب األمني ، وطبقا لما قاله شهود 
العيان : اعتمدت حكومة الخائن هادي ١٣٠ درجة وظيفية 
للمديرية ، حيث تم االتفاق على توزيعها بواقع ٥ حاالت 
لكل مركز انتخابي في المديرية وبعد التأكد من الكشوفات 
تبين أنه تم التالعب بالدرجات وتم توزيعها على مقربين 

من هادي .

أخبار الجنوب فيما الخائن هادي يتراجع عن إدانته العملية األمريكية في البيضاء

إعالن محافظة «أبين» إمارة داعشية

وسعى الفار ايضا الى تنفيذ مخططه االجرامي للبقاء في 
السلطة وترسيخ حكمه البغيض باللعب بورقة القاعدة 
حيث اخلى المعسكرات ومداخل المحافظات الجنوبية من 
القوات العسكرية واألمنية ودفع بها للقتال في جبهات المخا 
ونهم والبقع لتجد القاعدة فرصة ذهبية للسيطرة على هذه 
المحافظات وتعلن دولة الخالفة من ابين ، وعلى الرغم من 
التحالف التكتيكي والمرحلي بين قوات العدوان ومرتزقة 
هــادي وبين عناصر القاعدة ، فقد فشل هــادي في اقناع 
القاعدة وداعش للقتال ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية 
حيث اتهمت القاعدة تحالف العدوان للعمل على تصفيتهم 
مع امريكا بعد ان ينفذوا مخططهم بالسيطرة على اغلب 
محافظات اليمن ، وعملت القاعدة لمواجهة برنامج الرئيس 
االمريكي ترامب لمحاربة االرهاب في اليمن بالتمدد وتوسيع 
سيطرتها جغرافيا إلفشال مخطط االمريكان باستهداف 
قيادات وعناصر القاعدة ، منعًا لتكرار ما حدث في البيضاء 

باالنزال االمريكي بمديرية قيفه .
وفي هذا السياق ذكرت مصادر محلية أن عناصر تنظيم 
القاعدة اصبحت مسيطرة على اغلب مديريات محافظة 
أبين وخاصة الطريق الساحلي المار بالمحافظة ، وأكدوا أن 
عناصر القاعدة نشروا نقاط تفتيش في الطرقات الرابطة 
ــودر وأحــور . وبحسب  بين مديريات مودية والوضيع ول
المصادر تتجول أطقم القاعدة وأفرادها في أسواق مديريات 
أبين ، ويتدخلون لحل الخالفات التي تحصل في تلك األسواق 
، كما بدأوا بممارسة االعتقاالت خاصة في مديرية لودر ، 
وكشفت المصادر أن عناصر القاعدة تنتشر إلى الشرق من 
مركز مديرية المحفد شرق المحافظة ، وفي وادي الخيالة 
الذي كان التنظيم يستخدمه كمعسكر تدريبي . ومن جهة 
اخرى ذكر شهود عيان من ابين بان عناصر القاعدة نشرت 
نقاط تفتيش في الطريق الممتد بين مديريتي لودر ومودية 
بمحافظة أبين ، وأشارت إلى أن القاعدة نشرت في تلك النقاط 

من ٥ - ٧ أفــراد مع طقم عليه معدل ، وباشرت عناصر 
التنظيم تفتيش السيارات المارة والتدقيق في هويات 
المسافرين ، وأوضحت المصادر بأن عناصر القاعدة اعتقلت 
مواطنين في نقطة تفتيش قرب مدينة لــودر ، ومنعت 
ايضا مسلحين من عناصر هــادي للتوجه إلــى عقبة ثــرة ، 
وأكدت أن عناصر القاعدة استحدثوا نقطة أسفل عقبة ثرة 
ونقطتين قرب جبل عكد ، ونوهت المصادر إلى أن سيارات 
عليها اعالم القاعدة ، يستقلها مسلحون ملثمون شوهدت 
االثنين في الطريق المؤدي إلى مركز مديرية الوضيع ، 
وتفيد المعلومات أن منطقة خبر لقموش أصبحت مركزًا 

النطالق عناصر القاعدة باتجاه مديريات وسط محافظة 
أبين ، منوهة إلى أن نقطة تفتيش استحدثت في منطقة 

موجان قرب مديرية شقرة .
وفي ذات السياق يواجه تحالف العدوان ومرتزقة هادي 
توجهات الرئيس االمريكي ترامب بمحاربة االرهاب وخاصة 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي استفاد من محاربة 
العالم لتنظيم داعـــش فــي الــعــراق وســوريــا ، فحشدت 
القاعدة العتاد العسكري والمالي واللوجستي فأصبحت 
تهدد االمن القومي االمريكي كون التنظيم يعتزم تنفيذ 
عمليات ارهابية في االراضي االمريكية . وقد مثلت العملية 

العسكرية االمريكية ضد القاعدة برئاسة عبدالرؤف الذهب 
في محافظة البيضاء مديرية قيفه الذي عينه الفار هادي 
قائدًا لقيادة المقاومة الشرعية محور البيضاء لقتال الجيش 
اليمني واللجان الشعبية احــراجــًا شديدًا لحكومة هادي 
وهددت بتفكيك تحالف مناصرة العدوان بين التنظيمات 
االرهابية وميليشيات السعودية وهــادي ، لذلك رفضت 
حكومة الفار هادي باستحياء على االحتجاج انتهاك السيادة 
اليمنية من قبل امريكا.. وفي هذا االتجاه صرح مسؤوالن 
كبيران في القوات التابعة للفار هادي لشبكة «CNN»:  أن 
حكومة هادي أرسلت رسالة حازمة لإلدارة األمريكية تدين 
فيها العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في اليمن ضد 
تنظيم " القاعدة في شبه الجزيرة العربية " ، وتستنكر 

عدم التنسيق. 
وفي سياق متصل لم يمر يوم على هذا التصريح الناري 
من حكومة الفار هادي حتى تراجعت وأكدت الحكومة على 
تمسكها بالتحالف مع امريكا لمحاربة االرهــاب في اليمن 
متناسين الحديث عن السيادة اليمنية المتباكين عليها 
في تصريحاتهم االعالمية ، فقد نشرت وكالة " رويترز 
" خبرًا جاء فيه : قال اليمن األربعاء إنه لم يعلق عمليات 
مكافحة اإلرهاب مع الحكومة األمريكية رغم الجدال حول 
غارة للقوات الخاصة األمريكية التي استهدفت متشددين 

للقاعدة وأسفرت عن مقتل عدة مدنيين.
وفي سياق سيطرة التنظيمات االرهابية على المحافظة 
الجنوبية وانتشار الفوضى والقتل والعنف انتهت زيارة 
قام بها محافظ ابين الخضر السعيدي الى مديرية لودر 
بمحافظة ابين االربعاء باعتقال احد افراد حراسته بتهمة 
االنتماء للقاعدة ، وأفادت مصادر محلية بأنه خالل زيارة 
المحافظ لمقر ادارة االمن ولقائه بعدد من االفراد قام عدد 
من مسئولي االمن بلودر باعتقال احد افراد حراسة المحافظ 
بتهمة االنتماء للقاعدة . وقال مصدر في السلطة المحلية : 
ان جنود االمن القوا القبض على احد افراد حراسة السعيدي 
حيث يتهمونه باالنتماء لتنظيم القاعدة ، وتسبب الحادثة 
بحالة من المشادات بين الطرفين انتهت بإيداع الشخص 
المقبوض عليه السجن ، وقــال المصدر : يأتي احتجاز 
المحافظ بعد رفضه تسليم اثنين من حراساته المتهمين 
بصلتهم للقاعدة من قبل أفراد الحزام األمني.. الى ذلك اعدم 
تنظيم القاعدة ضابط من قوات حراسة الفار هادي االثنين 
بعد خطفه من محافظة ابين ، وقال شاهد عيان من مديرية 
لودر: ان االهالي عثروا على جثة المساعد أول عبدالله الخضر 
اخترقتها عدة طلقات نارية ، بالقرب من مفرق منطقة 
الوضيع بعد ان قام عناصر من تنظيم الشريعة باعتقاله في 

مدخل لودر من قبل نقطة للتنظيم . 

يواجــه تحالــف العدوان بزعامــة المملكة الوهابيــة وحلفائها من مرتزقة العدوان وميليشــيات االصالح والحراك الســعودي انفجار وتغول 
اإلرهاب في المحافظات الجنوبية الذي راهنوا عليه ودعموه وقووه ، وأدرك العالم أن القوة العسكرية المسيطرة على المحافظات الجنوبية 
هــي العناصــر االرهابيــة والتنظيمات الجهاديــة ، وان كل ما روج له العدوان ووســائل اعالمه من مســميات وطنية باســم «الجيش الوطني 
والمقاومــة الجنوبيــة والمقاومة الشــرعية وقوات النخبة وقوات الحزام االمني» ما هي إال غطاء عســكري وسياســي للتنظيمات االرهابية من 
القاعدة وداعش التي ظلت تســيطر على االرض وتملك من القوة العســكرية والعتاد المتطور الذي زودته به دول العدوان ، وكذلك جندت 
التنظيمــات االرهابيــة عشــرات أالف المقاتلين وفرخت الخاليا النائمة ، بل واخترقت تلك المليشــيات العســكرية المواليــة لدول العدوان 
وسيطرة عليها ، حيث تقوم بتنفيذ العمليات االنتحارية في كل المناطق والمحافظات التي سموها محررة ، بل وصل االمر بسيطرة االرهاب 
وعناصره على مؤسســات الدولة العســكرية واألمنية والمدنية من خالل قرارات الفار هادي بتمكين االرهابيين والمجرمين والفاســدين من 

مؤسسات الدولة ومفاصلها المهمة .

بعد أن اكتشفوا استخدام «هادي واالخوان» لهم..

عناصر ارهابية تحرس محافظ أبين وتعدم مرافقًا لهادي

الخالفات تدفع المرتزقة لالنسحاب من جبهات القتال
فــشــلــت رهـــانـــات الـــفـــار هـــادي 

االخــيــرة في فــرض سيطرته 
الدموية واستمرار سلطته على 
الشعب اليمني بالدفع بالعمل 
العسكري وتسعير القتال في الجبهات 
في نهم والمخا والبقع لتحقيق أي اختراق 
عسكري يمكن تحالف العدوان من الضغط 
على المجتمع الدولي لتغيير المبادرة الدولية 
إلسقاط بند إخراج الخائنين هادي وعلي محسن 
حيث نصت المبادرة االممية على التوافق على 
نائب رئيس توافقي تنتقل له كل صالحيات 
الفار هــادي وتطوى صفحة المجرمين هادي 
وعلي محسن . فقد تهاوت جبهات القتال بسبب 
الصراع على السلطة والثروة بسبب الخالفات 
بين ميليشيات االصـــالح وميليشيات الحراك 
الجنوبي والسلفيين حيث اتهم السلفيون وكتائب 

الجنوب مــن الــقــوات من الحراك هادي وعلي محسن بتفريغ محافظات 
االمنية والعسكرية بإرسال الكتائب العسكرية واألمنية الجنوبية للقتال في 
الجبهات في المحافظات الشمالية ليسهل للقاعدة السيطرة على محافظة 
ابين والتمدد في المحافظات الجنوبية ، كما تغرق المحافظات الجنوبية ايضا 
في مستنقع غياب االمن والفوضى والقتل واالحتجاجات وتهاوي الخدمات 
والبنية التحتية بشكل شبه كامل حيث يعيش المواطنون في حالة ضنكى 
في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر لساعات طويلة وارتفاع اسعار المحروقات 
بشكل جنوني اثر على كل مناحي الحياة ، كما يعاني الموظفون من غياب 
رواتبهم ألشهر طويلة حيث ال تنقطع االحتجاجات الشعبية في كل المناطق 

والمحافظات .
وفي سياق رهانات تحالف العدوان ومرتزقة هادي على الخيار العسكري 
زعمت مصادر أمنية جنوبية األربعاء تطهير قوات ما يسمى بالشرعية مدينة 
المخا، بينما أقرت قناة العربية السعودية باشتداد المعارك العسكرية في المخا 
. وفي السياق ذاته كشف المجرم السوداني عمر البشير أن بالده تجهز حاليًا 
قوات جديدة لنقلها إلى السعودية ومن هناك إلى اليمن لتعزيز جبهات القتال .
وفي اطار تهاوي جبهات القتال العسكرية لمرتزقة هادي عادت قوة من 
المقاومة الجنوبية المرابطة في جبهة البقع بمحافظة صعدة الخميس بسبب 
انتشار الخالفات بين ميليشيات االصالح والسلفيين ، وأصدر قائد اللواء الرابع 
حماية رئاسية العميد مهران القباطي بيانًا صحفيًا ارجع سبب مغادرة قوات 
اللواء مواقعها في جبهة البقع الى تلقي توجيهات من الخائن هادي للقيام 
بمهام أخرى، هذا وقد بينت مصادر محلية السبب الحقيقي النسحاب قوات ما 
يسمى بالمقاومة الجنوبية من جبهة البقع إلى عدن عقب خالفات نشبت بين 
العميد مهران القباطي وبين القياديين عبيد اآلثلة ومصلح اآلثلة المقربين 
من الفار علي محسن.  وذكرت المصادر ان انسحاب القوات يأتي بعد تصاعد 
الخالفات بين اإلصالحيين من جهة والسلفيين ومجاميع جنوبية وغيرهم من 
المرتزقة من جهة أخرى في جبهات البقع وعلب وتعز ، حيث يرى المنتمون 
لهذه المجاميع أن قيادات حزب اإلصالح تستخدمهم كورقة لتنفذ مخططاته 

للرجوع إلى السلطة ، بينما يرى المنتمون لحزب اإلصالح أن شباب الحزب هم 
من يضحون وأن غالبية الجبهات تعتمد عليهم بشكل اساسي ، في حين 
يحظى غيرهم بالظهور ممن ليس لهم ثقل في الساحة أمثال هادي وبن دغر 

والجنوبيين وعبدالملك المخالفي وغيرهم .
وفي ذات السياق كشف االعالمي الجنوبي عدنان االعجم المقرب   
من االمارات سبب انسحاب القوات الجنوبية في منشور في صفحته بالفيس 
بوك قائًال: مصادر مقربة من الرئاسة تفيد أن سحب القوات الجنوبية المرابطة 
في البقع بصعدة نتيجة خالف بين الرئيس هادي ونائبه علي محسن طفت الى 
السطح بسبب تدخالت الجنرال في مهام القوات الجنوبية المرابطة في البقع ، 
وأضاف : تعمقت الخالفات اكثر بعد تسريب مطابخ اإلصالح نتائج زيارة هادي 
الى قطر بطريقة خبيثة ومخالفة للتوقعات اساءت لهادي ، واستطرد االعجم 
بقوله : تشير اصابع االتهام في تسريب نتائج زيارة الرئيس لقطر وكشف خبر 
مطالبة قطر بمعرفة مصير الـ٥٠٠ مليون دوالر التي منحتها لهادي قبل 
الموافقة على مبلغ الوديعة المقدرة بمليار دوالر التي طلبها لتعزيز العملة 
لمدير مكتبة د.عبدالله العليمي ، وهو االمر الذى دعا هادي الى اعطاء أوامره 
وتوجيهاته لقائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي بالعودة 

الى عدن لتنفيذ مهام اخرى .
وفي سياق انتشار الخالفات والفوضى بين حلفاء العدوان أكدت   
مصادر في الرياض ان نائب هادي علي محسن يستحوذ على معظم المنح 
العسكرية واألمنية في الخارج ، وبحسب المصدر فان اغلب المبتعثين اليمنيين 
للدراسة في الكليات العسكرية واألمنية ترفع بترشيحات من علي محسن، 
ويتم استثناء المحافظات الجنوبية منها، كما تجري مفاوضات حثيثة تجري 
بين قبيلة آل جرادة وبيوت قبلية من المراقشة بمنطقة المرون بخبر المراقشة 

بمحافظة ابين إلطالق سراح ضباط وجنود يتبعون الحزام االمني 
بحضرموت ، وقال مصدر قبلي : ان مطالب قبيلة 
آل جـــرادة تتلخص فــي مطالبة 
كــل الــجــهــات المسئولة 
بــالــتــحــالــف والــمــنــطــقــة 
ــحــزام االمني  الــرابــعــة وال
فــي ابين مــن رد االعتبار 
جراء الهجوم المسلح الذي 
ــحــون يــتــبــعــون  شــنــه مــســل
تحالف العدوان في ابين على 
بلدة المرون الشهر الماضي ، 
وتسببت بإقالق السكينة وترويع 
اآلمنين وخلق حالة مــن الخوف 

والذعر لدى السكان . 
وفي السياق ذاته قال الباحث   
في شئون الخليج والجزيرة العربية 
خالد القاسمي إن حزب اإلصــالح نبتة 

في دمار اليمن ، وأضاف في تغريدات خبيثة وتتسبب 
تويتر: قسمًا بالله وشهادة أواجه بها ربي له على موقع التواصل االجتماعي 

لوال حزب اإلصالح واستنزافه للسعودية ودول التحالف لتحررت اليمن في 
غضون أقل من سنة.. كما اتهم سياسي جنوبي من الحراك الجنوبي حكومة 
الخائن هادي باالنقضاض على القيادات الجنوبية من الحراك التي شاركت في 
تولي السلطة بعدن والمحافظات الجنوبية ، وقال العقيد فيصل حلبوب : ان 
التحركات االخيرة التي شهدتها الساحة السياسية هدفها اقصاء االطراف 
الجنوبية المشاركة في السلطة ، وأضاف : ان ما يجري هذه أيام من ترتيبات 
وإعادة تموضع لبعض القوات واألفــراد وسحب بعض الكتائب واأللوية من 
اماكن بعيدة وإعادتها الى عدن هو استعداد لساعة الصفر التي يرسمونها 

لالنقضاض عليكم .  
وفي سياق مختلف تشهد المحافظات الجنوبية ثورة جياع ضد   
هادي وحكومته الفاسدة التي فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة وجرت 
االرهاب للمحافظات الجنوبية ، فقد دفع استمرار انعدام المشتقات النفطية 
عن مدينة عدن والمحافظات المجاورة بمواطنين الى قطع الطرقات وإشعال 
 اكثر من 

ُ
االطارات للتنديد باألزمة المفتعلة . هذا وتعاني العاصمة عدن منذ

٢٠ يومًا ازمة خانقة في المشتقات اثرت على مظاهر الحياة وأوقفت نشاط 
مواطنين يعملون على سيارات االجرة وغيرهم ممن تضرروا من انعدام مادتي 
الديزل والبنزين ، وأغلق المحتجون شوارع رئيسية واحرقوا االطارات ومنعوا 
حركة السيارات احتجاجًا على انعدام المشتقات النفطية وارتفاع اسعار 
المواصالت، كما يواصل عشرات المحتجين من العسكريين والمتقاعدين 
الجنوبيين سلسلة احتجاجاتهم بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ عدة اشهر ، 
حيث قام عسكريون وضباط متقاعدون بقطع الطرقات الحيوية بمديريات 
عدن للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة ، وأغلقوا الشوارع الرئيسية باإلطارات 
المشتعلة لمنع حركة المرور ، واجبروا سائقي المركبات على االتجاه للشوارع 

الفرعية ما سبب حالة ازدحام مروري خانق  .

حلبوب: ميليشيات 
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لالنقضاض على الجنوب

خارطة انتشار الجماعات االرهابية في ابين


