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عدن بال مياه
*تعيش مديرية تبن محافظة لحج وضواحيها منذ أيام من 
دون كهرباء بسبب توقف محطة بئر ناصر المغذي الرئيس 
للمديرية بالكهرباء ، وناشد السكان جميع الجهات الحكومية 
وقيادة المحافظة بالتحرك إلعادة تشغيل المحطة وتزويدها 
بالوقود المخصص ، وبتوقف محطة بئر ناصر للكهرباء يتوقف 
ضخ الماء الى محافظة عدن كونها المسؤول عن تغذية حقول 
مياه بئر ناصر بالكهرباء وبدورها يتم ضخ الماء يوميًا الى نصف 
مديريات عدن ، فضًال عن مسؤوليتها بتشغيل حقول مغرس 
ناجي الذي يتولى تزويد تبن بالمياه ، وهو األمر الذي ينذر 

بكارثة جراء هذا التوقف للمحطة  .

سطو مسلح بوادي حضرموت
*تعرضت شركة صرافة بــوادي حضرموت لعملية سطو 
مسلح ، وبحسب مصادر أمنية فقد تعرضت شركة المحضار 
للصرافة بـمديرية دوعن الثالثاء لعملية سطو مسلح اسفرت 
عن اصابة الحارس المكلف بالحماية ، ونقل الحارس على اثر 
اصابته إلــى المستشفى لتلقي العالج ، بينما الذ المسلحون 
بالفرار.. هذا وتشهد مديريات محافظة حضرموت الوادي 

والصحراء فوضى امنية وانتشارًا لجرائم القتل والسطو .

استهداف مدير صيرة
*قال شاهد عيان : ان اطالقًا للنار وقع االثنين الماضي من 
قبل مسلحين يعتقد انهم ينتمون للقاعدة في محيط مهرجان 
جماهيري اقيم في منطقة الصهاريج بالمدينة القديمة بعدن 
، ووقع اطالق النار لحظة وصول مدير عام مديرية صرة خالد 
سيدو للمشاركة في احتفال مهرجان عدن التراثي الثقافي 
. هذا ويعتقد أن اطالق النار يأتي على احــداث المطار بين 
قوات الحزام االمني وقوات الحماية الرئاسية التي ينتسب اكثر 

عناصرها لتنظيم القاعدة .

هادي جلب اإلرهابيين 
*شن مغرد اماراتي مقرب من األسرة الحاكمة في أبو ظبي 
هجومًا شديدًا على "هادي" والجنوبيين الموالين له في سلسلة 
تغريدات على حسابه في " توتير " ، وقال خالد القاسمي في 
تهديد صريح : ستظل القوات األمنية في مطار عدن كما كانت 
وستظل طائراتنا تحوم فوق رؤوسكم ورؤوس المجموعات 

اإلرهابية التي جلبتموها.

ب من المرتزقة
َ

عدن تعاق
*قال صحفي جنوبي: ان احزابًا وجماعات تعمل في اطار 
الشرعية تستغل شرعية هادي لتنال من عدن وأمنها وتعذب 
مواطنيها بملفات الخدمات.. وبّين ياسر اليافعي الذي يدير 
موقع يافع نيوز االخباري ان هذه الجماعات واألحزاب ترتكب 
تجاوزات بحق مواطني عدن لتحقيق اهداف قصيرة وطويلة 

األمد.

جمارك عدن بال مرتبات
*نفذ موظفو مكتب جمارك عدن وموظفو جمرك ميناء عدن 
األسبوع الماضي اضرابًا مفتوحًا عن العمل في مبنى إدارة جمارك 
عدن احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة لما 
يزيد عن ستة اشهر متتالية ، مشيرين الى انهم تلقوا وعودًا 
متكررة بصرف مستحقاتهم ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود 
، وابدى الموظفون استياءهم من تعامل الجهات التي تحتجز 
مستحقاتهم ، حيث انهم مرفق ايرادي يقوم بتوريد المبالغ 

يوميًا الى خزينة البنك المركزي  .

انفجار بمعاشيق
*هز انفجار عنيف الثالثاء نقطة أمنية تقع بمداخل قصر 
معاشيق ، وقال شهود عيان : ان االنفجار هز النقطة األمنية 
الواقعة بمداخل معاشيق ناحية قلعة صيرة وان أعمدة دخان 
تصاعدت من المكان ، وشوهدت سيارة هيلوكس تغادر 
المكان وعلى متنها عدد من الجرحى . ويعتقد ان عبوة ناسفة 
انفجرت في المكان جاءت على خلفية اشتباكات مطار عدن .

«أخبار اليوم» مرفوضة
*دانت نقابة الصحفيين المؤيدة لتحالف العدوان في بيان 
لها واقعة االعتداء على باص توزيع صحيفة اخبار اليوم بعدن 
، وطالبت النقابة السلطات األمنية بمحافظة عدن بسرعة 
التحقيق في الحادث ، وإحالة الجناة إلى النيابة وإعــادة باص 
توزيع الصحيفة ، وقالت الصحيفة: ان موزعيها وباص التوزيع 
تم ايقافهم في نقطة امنية بعدن ، مؤكدة انه تم االعتداء 

على الموزعين ومصادرة الباص بمحتوياته .

صراع األجندة بحضرموت
*دشنت اللجنة التحضيرية الرئيسة لمؤتمر حضرموت 
الجامع برئاسة القيادي االخــوانــي عمرو بن حبريش وكيل 
اتها  محافظة حضرموت الساحل المعين من هادي برنامج لقاء
مــع الــقــوى والمكونات السياسية والمجتمعية مــن أحــزاب 
وتنظيمات ومكونات الــحــراك وممثلي منظمات المجتمع 
المدني والشخصيات القبلية واالجتماعية والثقافية، وحث بن 
حبريش قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية على ايجاد 
تواصل دائم مع السلطة المحلية بالمحافظة لما يخدم مصالح 
المواطنين وإبرام ميثاق شرف تجمع عليه كل القوى والمكونات 
. والجدير ذكره أن المؤتمر الحضرمي الجامع المدعوم من 
السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التابع لإلمارات يواجه 
رفضًا من قبل مؤتمر الرياض الذي يرفض تواجد دولة االمارات 

ويطالب برحيلها عن حضرموت .

حكومة الفنادق تعود للرياض
*قالت صحيفة محلية ان عددًا من القيادات في حكومة هادي 
غادرت خالل االيام القليلة الماضية صوب العاصمة السعودية 
الــريــاض ، في حين غــادرت قــيــادات أخــرى صــوب العاصمة 
االماراتية ابو ظبي خوفًا من استمرار االشتباكات والتصفيات 
الجسدية بعد اشتباكات المطار بين قوات موالية للسعودية 

وقوات موالية لإلمارات .

معتقل غوانتانامو بالريان
ــة االعــتــقــاالت  ــاف ــوقــف ك ــوت  ب *وجــــه مــحــافــظ حــضــرم
والمداهمات في المحافظة بدون أذن من النيابة العامة ، وجاء 
توجيه المحافظ إلى قيادة تحالف العدوان بالمحافظة وقيادة 
المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام األمن في المحافظة 
بوقف كافة االعتقاالت والمداهمات إال بأمر من النيابة العامة.. 
هذا وتشهد مدينة المكال احتجاجات ضد معتقل مطار الريان 
الدولي الذي تتخذه القوات االماراتية معتقًال العتقال وتعذيب 
المواطنين اليمنيين من داخل المحافظة وخارجها وُيعتقد 

وجود معتقلين اجانب بالمعتقل .

السوق السوداء بالمكال
*اعتصم العشرات من وكالء توزيع الغاز المنزلي الخميس 
أمام محطة بروم للغاز للمطالبة بالتوزيع للعادل في الكميات 
الصادرة منه ، وناشد المعتصمون السلطة المحلية بمحافظة 
حضرموت ممثلة بالمحافظ التدخل لوقف التوزيع الذي 
يجري لعشرات األسماء من الوكالء الوهميين وغير المطابقين 

للمواصفات المطلوبة من الوكالء.

أخبار الجنوب تحشيدات متواصلة وتحذيرات من انفجار الوضع في أي لحظة

الجنوب يحترق بصراعات اإلمارات والسعودية

وفــي هــذا الــســيــاق اوعـــزت السعودية للفار هــادي 
بتحجيم قوة االمــارات والرد على تمددها نحو مناطق 
نفوذ السعودية ، حيث استغلت قوات الحزم التابعة 
لإلمارات الفراغ االمني والعسكري في محافظات شبوة 
وأبين ولحج الذي تسبب فيه الفار بإفراغ المعسكرات 
التي تتولى الحماية العسكرية واألمنية لتلك المحافظات 
والدفع بالكتائب العسكرية للجيش لجبهات القتال في 
نهم والبقع والمخا وميدي ، فاستغلت قوات الحزام االمني 
الفراغ فانتشرت في المحافظات بحجة محاربة القاعدة 
وتعزيز أمن المواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية 
بالمحافظات ، وعملت على تجاوز سلطة الفار الهادي 
وجيشه الوطني ذي الطابع االخواني القاعدي، األمر الذي 
أدى الى إصدار الفار قراره المفروض سعوديًا في الشهر 
الماضى القاضي بإخضاع قوات الحزام االمني بعدن لسلطة 
حسين عرب وزير داخلية هادي ، وقضى القرار بإيقاف 
مرتبات عناصر قوات الحزام االمني ما لم تخضع لسلطته 
، وهو ما ادى الى تصادم عسكري بين الطرفين ، حيث 
قامت قوات التدخل السريع التابعة لحسين عرب والتي 
اغلب منتسبيها من محافظة ابين بمحاولة السيطرة على 
الملف االمني بالقوة العسكرية في محافظة عدن ، ما ادى 
الشتباكات ليلية عنيفة مع قوات الحزام االمني والتي 
اغلب منتسبيها من محافظة الضالع وامتدت المواجهات 
ألغلب مديريات المحافظة ، وأسفرت تلك المعارك عن 
طرد القوات التابعة لهادي وسيطرة قوات الحزام االمني 

على الوضع العسكري واألمني في عدن . 
وفي سياق متصل اتهمت قيادات من قوات الحزام 
االمني التابعة لإلمارات الفار هادي وميليشيات االصالح 
بالعمل على افشال الحملة العسكرية بجبهة المخا وباب 
المندب التي يقودها وزير الدفاع الجنوبي السابق هيثم 
قاسم طاهر والمكونة من مرتزقة جنوبيين اغلبيتهم 
من محافظة الضالع بمساندة اماراتية للسيطرة على  
ميناء المخا لتستطيع االمارات السيطرة على مضيق باب 
المندب وإخضاع الممر الدولي بشقيه اليمني واالفريقي 
بشكل كامل لسيطرتها من خالل القواعد التي اقامتها 
االمارات في دولة جيبوتي وارض الصومال ، وكذلك من 
خالل احتاللها لجزيرتي سقطرى وميون ، وهو ما سيؤدي 
الى  اخراج السعودية من المنفذ الدولي ويفشل تحالفات 
السعودية مع اريتريا وإسرائيل بالسيطرة على الممر 
المائي الدولي حيث امرت السعودية هادي باستدعاء 
كتائب الحماية الرئاسية بقيادة ابي مهران القباطي وبسام 
المحضار القريبين من القاعدة من جبهة البقع في صعدة 

لمحافظة عدن بحجة تكليفهما بمهام اخرى.
وفي هذا الشأن تفيد اكثر الروايات المحلية لوصف 

ما حدث في جريمة االشتباكات 
فــي مــطــار عــدن مطلع األســبــوع 
الماضي بمحاصرة قوات التدخل 
الــســريــع التابعة لــوزيــر داخلية 
هــادي مــعــززة بكتيبتين لقوات 
الحماية الرئاسية المعززة بالسالح 
الثقيل مطار عــدن وطالبت من 
قوات حماية المطار التابعة للحزام 

االمني بقيادة اللواء زايد االول بقيادة عبدالغني الصبيحي 
تسليم المطار ، وبدوره رفض الصبيحي تسليم المطار ؛ 
لتندلع اشتباكات عسكرية عنيفة بتمام الساعة الواحدة 
إال ربع فجر االحد  بالقرب من المطار ، وشاهد المواطنون 
انتشارًا عسكريًا أللوية الحماية الرئاسية والقوة التي كانت 
تتولى حماية المطار بقيادة صالح العميري " ابو قحطان 
" داخل المطار وخارجه وامتد انتشار الطرفين لجوار 
مستشفى البريهي في مدخل الطريق البحري المؤدي الى 
المطار ليشمل اكثر مديريات محافظة عدن ، وأغلقت 
قوات امنية محيط المطار ومديرية خورمكسر بالكامل 
من الخط البحري والعريش عقب انفجار استهدف نقطة 

امنية في جولة العريش قرب سور المطار. 
ومن جهة اخــرى اكــدت مصادر محلية تدخل قوات 
عسكرية من دولة االمارات بشن ضربات جوية لطائرة 
إف ١٦ وطائرات االباتشي التي حلقت بشكل مكثف 
في مديرية خورمكسر وخاصة في المطار ومحيطه ، 
كما قامت باستهداف طقم عسكري ومدرعة ودبابة 
لقوات الحماية الرئاسية ، مما تسبب في مقتل وإصابة 
العديد من منتسبيها . هذا وانتهت المعارك بفشل قوات 
التدخل السريع وقوات الحماية الرئاسية في السيطرة 

على المطار ، وظلت قوات الحزام االمني 
حليفة االمارات تحكم سيطرتها على 
المطار ، واثــر ذلــك تدخلت وساطة 
حكومية إلنهاء االشتباكات وانسحاب 

المسلحين من المحافظة .
وفي سياق مشابه ما زالت محافظة 
عدن تعيش في اجواء التوتر العسكري 
واألمني لمعركة المطار ، حيث دعا 
ـــى اجــتــمــاع لــألجــهــزة  الــفــار هــــادي ال
العسكرية واألمنية والسلطة المحلية 
بعدن ، وقد رفض عيدروس الزبيدي 
محافظ عــدن وشــالل شائع مدير امــن عــدن القائدان 
لقوات الحزام االمني حضور االجتماع ، مطالبين هادي 
بتسليم قتلة مرافقي مدير امــن عــدن حيث تعرض 
٢ من مرافقي شالل شايع لالغتيال على يد أفراد قوة 
عسكرية أخرى بعد حالة التوتر في المدينة عقب يوم 
واحد من اشتباكات المطار.. وفي هذا االتجاه ما يزال 
مطار عدن الدولي مغلقًا منذ الجمعة الماضية، وحولت 
الرحالت التي كانت قادمة إليه إلى مطار سيئون بوادي 
حضرموت نتيجة استمرار التوتر بين قوات الحزام األمني 
المدعومة اماراتيًا، وقوات الحماية الرئاسية التي يقودها 
ناصر نجل الخائن هادي ، وتفيد مصادر محلية ان عمليات 
تحشيد تشهدها مديريات محافظة عدن لطرفي الصراع 
بالتزامن مع تحليق يومي متقطع لمروحيات االباتشي 
، وتشير المصادر الى أن مروحيات اباتشي يعتقد انها 
تابعة للقوات االماراتية حلقت االربعاء على علو منخفض 
فوق معسكر النقل الثقيل بمديرية دار سعد الذي عقد 
بداخله اجتماع لقيادات عسكرية وأخرى من المقاومة 
الموالية لـهادي ، وحسب المصادر، بدأت قيادات سلفية 
موالية لإلمارات بتجميع عناصر قوات الحزام االمني التي 
انسحبت من محافظة أبين بعد اجتماع عقدته قيادة 
القوات االماراتية في عدن مع قيادات في قوات الحزام 

األمني الثالثاء في مقرها بمدينة الشعب بعدن . 
ويرى مراقبون ان الوضع العسكري قابل لالنفجار في 
عدن مرة أخرى في ظل التحشيد للطرفين لقواتهما 
عقب مغادرة هادي الى الرياض لمناقشة تداعيات ما 
يجري مع أســيــاده.. مؤكدين ان انهاء التوتر مرتبط 
باتفاق سعودي اماراتي ، وأوضحوا أن استمرار التحشيد 
مؤشر واضح على أن الخالف بين ابو ظبي والرياض حول 
مطار عدن ما يزال مستمرًا، وتفيد معلومات أن مسئولين 
في حكومة هادي المدعومة سعوديًا يدعون النسحاب 
االمارات من مطار عدن مقابل احتفاظها بميناء المخا ، 
وتشير المعلومات الى أن ابو ظبي تتمسك بالتواجد في 
مطار وميناء عدن وترفض تسليمهما ، وتضغط باتجاه 
ضرورة إجراء تغييرات في حكومة بن دغر وتعين احد 
الموالين لها في منصب نائب رئيس الوزراء بصالحيات 
نائب أول لرئيس الحكومة ، كما تطالب ايضًا بتعيين وزير 
للداخلية من قوت الحزام االمني التابعة لها،. ومن جهة 
اخرى يتناقل ناشطون في مواقع التواصل االجتماعي أنباء 
عن ترشيح اللواء شائع هادي مدير أمن عدن لمنصب 
وزارة الداخلية في حكومة هــادي ، خاصة وأن وزير 
الداخلية الحالي حسين عرب متواجد في القاهرة بسبب 

خالفات شخصية مع بن دغر وهادي .
وفي هذا االطار تؤكد االتهامات المتبادلة بين الطرفين 
على استمرار االزمــة والتوتر العسكري بين دولتي 
االمارات والسعودية ، وتؤشر لفشل االجتماعات الثنائية 
بينهما ، ما يؤكد ان محافظة عدن وبقية المحافظات 
الجنوبية ستظل حبيسة الصراع االمــاراتــي السعودي 
المتوقع توسعه وتمدده ألغلب المحافظات التي تسمى 
محررة حيث تستخدم السعودية القاعدة وميليشيات 
االصــالح وهــادي لمهاجمة االمـــارات وتصفية نفوذها 
، بينما تقوم االمــارات بدعم السلفيين وقــوات الحزام 
االمني ومليشيات الحراك الجنوبي للتمدد والسيطرة على 
المناطق الخاضعة لسيطرة السعودية وحلفائها.. هذا 
وقد رفضت السعودية طلب االمارات بتغيير حكومة بن 
دغر المتهمة بأنها منحازة للسعودية ، وتصفها االمارات 
بأنها حكومة انقلبت على شرعية الحكومة التوافقية 
برئاسة خالد بحاح . حيث نفى مصدر حكومي مسئول 
مقرب من هادي  صحة األنباء التي تداولتها بعض الصحف 
والمواقع االخبارية بشأن إجراء تغيير وزاري في حكومة 

بن دغر.
وفي سياق اشتداد الخالفات بين مرتزقة السعودية 
والرياض قال سكريتر وزير الداخلية المقدم عبدالقوي 
باعشن : ان وزارة الداخلية بصدد تنفيذ خطة شاملة 
لدمج كافة الوحدات األمنية بمحافظة عدن في جهاز 
واحد وإخضاعه لسيطرة وإشراف مباشر من قيادة وزارة 
الداخلية برئاسة حسين عرب وإلغاء أي مسميات ألي 
وحدات أمنية خارج اطار المؤسسات األمنية المعروفة 
والرسمية ، مؤكدًا أن الخطة ستنفذ في القريب العاجل.. 
هذا ويؤكد خطاب وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي 
باسمها عــدم اعترافه بقوات الــحــزام االمني التابعة 
لإلمارات واصرار حكومة هادي على ضم قوات الحزام 
االمني لقوام قوات وزارة الداخلية بإشراف قيادة المنطقة 
العسكرية الرابعة الخاضع لهادي والمجرم علي محسن 
وحزب االصالح ، ما يؤشر لمعركة مفتوحة بين الطرفين 
ما ينذر بمعارك عسكرية مذهبية ومناطقية مفتوحة 
وتــتــدحــرج كــكــرة الثلج متسببة بــحــرق المحافظات 

الجنوبية ونشر االرهاب والفوضى .

يعيــش المواطنون في المحافظات الجنوبية ايامًا ســوداء من قبل تحالف العدوان الســعودي االماراتي التي زعمــت تحرير اليمن من اهلها 
بالتنســيق مع ســيطرة الميليشيات وتنظيمات االرهاب التي يعتمد عليها المجرم هادي ونائبه علي محسن في قتل الشعب اليمني ليفرض 
ســيطرته على الجنوب بالتحالف مع االرهاب واالعتماد على الوصاية االجنبية . فقد عاشــت محافظة عدن األســبوع الماضي نذر حرب يناير 
االهلية بتجدد االشــتباكات العســكرية بمطار عدن الدولي بين مليشــيات االصالح وتنظيمات القاعدة وميليشــيات من أبين متحالفة مع 
الســعودية من جهة ، وبين ميليشــيات الحزام االمني والســلفيين وميلشــيات من الضالع ويافع من جهة اخرى . وعلى الرغم من جو الترقب 
والتحشــد القبلي والعســكري بين ميليشيات شرعية الرياض وأبو ظبي يترقب المواطنون لحظات الخوف بانفجار هذا الصراع المناطقي بين 
الوافدين الجدد مع قوات االحتالل االجنبي ، وكذلك زرعت شــرعية االرتزاق صراعًا دينيًا ومذهبيًا بإنشــاء ميليشيات عسكرية وأمنية على 
اساس طائفي ومذهبي ومناطقي لكي تتصارع فيما بينها لتتمكن دول االحتالل من السيطرة على الجنوب وفرض وصايتها االستعمارية .

تستفيد من صراع ميليشيات الغزاة

التنظيمات اإلرهابية تتمدد

حرب المطار فاقمت من معاناة 
أبناء عدن أمنيًا ومعيشيًا

تعمل قــوات الفار هــادي وحكومته الفاشلة على تصفية 
حساباتها العسكرية وتمكين اسيادها مــن دول الــعــدوان 
" االمـــارات والسعودية " من المحافظات اليمنية عسكريًا 
وجغرافيًا من خالل ادارة صراعات دول االحتالل في تكريس 
الصراع الطائفي المناطقي بين ابناء المحافظات الجنوبية وإنشاء قوات 
عسكرية وأمنية على اســاس مناطقي حزبي ، وكذلك دعم المنظمات 
االرهابية والميليشيات العسكرية من القاعدة وداعــش والسلفيين 
وميليشيات حزب االصالح وميليشيات الحراك الجنوبي لتصفية حساباتهم 
المحلية واإلقليمية والدولية في اليمن ، وكذلك تستغل الفراغ االمني 
والعسكري والمعيشي في المحافظات الجنوبية الستقطاب المقاتلين 
والمرتزقة إلرسالهم للموت في جبهات القتال في المحافظات الشمالية 
ليرسخ كل طرف سلطته ويحمي مطامعه في االراضي اليمنية والسيطرة 
على المنافذ الدولية والجزر بانتهاج سياسة " فّرق تسد " ليستمر احتاللها 
للجنوب وتحقيق مخططاتهم االرهابية وخدمة مشاريعهم االقليمية 
مع ايران لتكون اليمن ارضًا محروقة على الرغم من انهم يفاوضون ايران 
ويستقبلون الرئيس االيراني في بلدانهم ويقيمون معهم االتفاقات االمنية 

والعسكرية والتجارية .
وفــي هــذا السياق تستغل القاعدة صراعات اطــراف تحالف العدوان 
العسكرية والسياسية لتمكن سلطتها بالسيطرة على المحافظات التي 
وصفوها بأنها محررة ، وتقوم ايضًا دول العدوان بتمكين التنظيمات 
االرهابية مستغلة الوضع المعيشي الصعب بانهيار العملة اليمنية مقابل 
الدوالر وغياب الخدمات التحتية وتكدس الموظفين المطالبين برواتبهم 
وحقوقهم الستقطاب العناصر االرهابية وإقامة المعسكرات التدريبية 
واستقبال االرهابيين من سوريا والعراق لنقل معركة محاربة االرهاب 
الى اليمن بدعم من دول العدوان التي اسست لإلرهاب الدولي في الوطن 
العربي ومولته بالتحالف مع امريكا ، كما تعمل على تقسيم اليمن وتدميره 

بالتحالف مع ادارة ترامب بحجة محاربة ايران في اليمن .
  وفي هذا االتجاه تستغل التنظيمات االرهابية القاعدة وداعش الفراغ 
االمني حيث سحبت كل من االطراف المتصارعة المحسوبة على الشرعية 
قواتها العسكرية واألمنية من المحافظات الجنوبية ، وخاصة من محافظتي 
ابين ولحج وتوجهت لمحافظة عدن ليعمل كل فريق من مرتزقة السعودية 
واإلمارات على حشد قواته واالستعداد لجولة قتال اخرى للسيطرة على 
المحافظة ، فقد فجر تنظيم القاعدة مقرًا لقوات الحزام األمني في محافظة 
أبين الخميس ، وقالت مصادر صحفية : إن انفجارًا هز مدينة العين بمديرية 
لودر اتضح الحقًا انه دمر غرفة بجوار نقطة سابقة لقوات الحزام األمني 
، وأكدت أن النقطة تقع قرب منطقة الفيض والتي انتشر فيها مسلحو 

القاعدة منذ أيام .
وفي سياق متصل قتل ٣ من عناصر تنظيم القاعدة االرهابي الثالثاء في 
كمين بمنطقة خبر المراقشة محافظة ابين، ويتركز أكبر تجمع لعناصر 
القاعدة في المنطقة الوسطى بأبين ، تليها زنجبار وجعار والمحفد ، 
وتمتلك القاعدة ثالثة معسكرات اهمها : موجان والمرون في خبر المراقشة 

، باإلضافة إلى المحفد.. هذا وقد تحركت القبائل في محافظة ابين لمواجهة 
القاعدة في ظل غياب شبه كامل للميليشيات العسكرية واألمنية التابعة 

للخائن هادي..
الى ذلك قال ضابط البحث الجنائي في محافظة لحج مختار الموزعي: 
ان مسلحين مجهولين يستقالن دراجة نارية يعتقد انتماؤهما لتنظيم 
القاعدة قاما باغتيال الشاب عارف ناصر محسن في مفرق الوهط تبن 
بمحافظة لحج.. وفي حضرموت أكد مصدر عسكري أن مسلحين أطلقوا 

النار على نقطة تفتيش تابعة لقوات النخبة الحضرمية في مدينة المكال 
عاصمة محافظة حضرموت ، وأفاد المصدر أن المسلحين أطلقوا قذيفتين 
على نقطة تفتيش تابعة لقوات النخبة الحضرمية في شارع الستين "جوار 
عمارات باجرش".. هذا وقد اعلن " موقع اخبار قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب " عن قيامه برماية صواريخ (غراد) الساعة (١٢) ليًال تستهدف 
قــوات النخبة المتمركزة في (القصر الجمهوري) في منطقة « فوه » 
بمدينة «المكال» في والية حضرموت.. والجدير ذكره أن القاعدة ألول مرة 
تستهدف القصر الجمهوري التي تتمركز فيه قوات النخبة الحضرمية 
التابعة لإلمارات بصواريخ قراد ، ما يؤشر لتمدد القاعدة وقدرتها على 
القيام بعملية نوعية في المحافظة ، كما تفسر عملية االستهداف في تمدد 

الصراع االماراتي-السعودي من عدن لمحافظة حضرموت .
وفي سياق مشابه تبرر حكومة الفار هــادي وميليشياته العسكرية 
واألمنية الفراغ العسكري واألمني وسيطرة تنظيمي القاعدة وداعش على 
العديد من المديريات في محافظتي ابين ولحج بالترويج ألخبار مزيفة عن 
استهداف االرهاب ومحاربته دون ان تنعكس تلك التصريحات واألخبار 

واقعًا امينًا مستقرًا يعيشه المواطنون.
وبخصوص تأخر صرف المرتبات بعدن أكد رئيس لجنة الصرف أحمد 
الميسري سبب تأخير عملية صرف المرتبات للجيش واألمن بسبب اكتشاف 
اللجنة عمليات تزوير واسعة في البيانات واألسماء ، وأشار الميسري إلى أن 
عشرة آالف واقعة تزوير رصدتها اللجنة الخاصة بصرف مرتبات الجيش 
واألمن بينها ثالثة آالف حالة تزوير في الرتبة العسكرية ومثلها وقائع 
تزوير في األرقام العسكرية وتكرار األرقام ، وكذلك تم اكتشاف آالف 
األرقام المزدوجة وأسماء لغير مستحقين من المتقاعدين والمنقطعين .
وفي هذا االتجاه شكا عدد من ضباط وأفراد الجيش العائدين من المخا 
ما تعرضوا له من معاناة وتعب وذلك بحثًا عن مرتباتهم الذين قالوا بان 
وحداتهم العسكرية بالحديدة طلبت منهم الطلوع الستالم الراتب يدًا 
بيد حسب قولهم ، وقالوا إنه عند وصولهم الى الحديدة تفاجأوا برفض 
قيادتهم تسليم مرتباتهم وطلبوا منهم حمل السالح والمشاركة في 
المعارك العسكرية اذا أرادوا استالم رواتبهم، األمر الذي قوبل بالرفض 
الكامل من قبل الجميع وعادوا الى مناطقهم بخف حنين بعد معاناة وتعب.. 
كما شارك المئات من أبناء محافظة شبوة في وقفة احتجاجية كبرى أمام 
ديوان المحافظة بعتق رافعين عددًا من الالفتات الذي تطالب بفصل شبوة 
عسكريًا عن مأرب وضمها إلى المكال او عدن او جعل شبوة منطقة عسكرية 
نتيجة حرمان شبوة لجنودها من التسليح العسكري والمرتبات والمعدات 

وحرمان أسر الشهداء من الرعاية واالهتمام.
وفي سياق مختلف تعيش محافظة عدن حالة أمنية ومعيشية صعبة 
حيث انهارت البنية التحتية، وتشهد عدن والمحافظات المجاورة االنقطاع 
المتكرر للكهرباء وغياب مياه الشرب وكذلك ارتفعت اسعار المشتقات 
النفطية بصورة خيالية ادت الرتفاع االسعار في كل مناحي الحياة وسط 

تباطؤ في صرف المرتبات للموظفين والعسكريين والمتقاعدين.


