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اشتباكات بمحور عتق
* قالت مصادر محلية بشبوة ان اطــالق نــار سمع 
في انحاء متفرقة من مدينة عتق إثر اشتباكات بين 
جنود يتبعون محور عتق وحراسة قائد المحور، حيث 
يطالب الجنود برواتبهم ويتهمون قيادة المحور 
بإسقاط اسمائهم من الكشوفات، وبحسب المصادر 
فقد وجهت قيادة المحور بسجن العشرات من الجنود 

المحتجين في سجن داخل المحور. 

العسكريون يتظاهرون في سيئون

* قطع الــعــشــرات مــن المحتجين الــثــالثــاء شــارع 
الجزائر بمدينة سيئون مطالبين بصرف مرتباتهم، 
وقالت مصادر محلية: ان العشرات من المتقاعدين 
العسكريين من منتسبي االمن بينهم نساء قطعوا شارع 
الجزائر بالقرب من مكتب بريد سيئون احتجاجًا على 

عدم صرف مرتباتهم.

مهاجمة نقطة أمنية بعدن
* هاجم مسلحون األسبوع الماضي نقطة أمنية في 
محافظة عــدن، وأفــادت مصادر محلية ان مسلحين 
على متن سيارة نوع شاص هاجموا بالقنابل اليدوية 
نقطة أمنية تقع قرب االستاد الرياضي بمديرية الشيخ 
عثمان، وادى الحادث إلصابة جنديين تم نقلهما الى 

إحدى المستشفيات المجاورة.

عدن.. جنون األسعار
* اتهم مدير الصناعة والتجارة بعدن حسين مكاوي 
بعض تجار الجملة برفع سعر مادة السكر بزيادة غير 
مبررة حيث وصلت الــزيــادة إلــى ٢٥٠٠ عن السعر 
الحقيقي للكيس ٥٠ كجم، مستغلين المضاربة بالعملة 
من قبل تجار الشنطة أو تحايل بعض مكاتب الصرافة 

الذين لم يتقيدوا بسعر البنك المركزي.

خصخصة شركة نفط عدن
* تظاهر العشرات من عمال وموظفي شركة النفط 
عدن احتجاجًا على تواطؤ مدير عام الشركة في التوقيع 
على اتفاقية تخول تاجر نفط بيع المشتقات النفطية 
للسوق المحلية بشكل مباشر بعد ان كانت هذه السوق 
حكرًا على شركة النفط، وأقدم المحتجون على طرد 
مدير عام الشركة، واتهامه بالوقوف خلف تدهور 
اوضاع شركه النفط والتواطؤ إلفشالها وخصخصتها، 
وأصبحت شركة النفط عاجزة عن االيفاء بالتزاماتها 

وتغطية احتياجات السوق المحلية.

القاعدة تتحرك بمنطقة الغيل
* عثرت األجهزة األمنية االربعاء بمدينة غيل باوزير 
على عبوتين ناسفتين مربوطتين عبر جهاز موبايل 
بالقرب من شرطة غيل بــاوزيــر... الجدير ذكــره أن 
عمليات القاعدة شهدت نشاطًا ملحوظًا في المحافظة 
في الفترة االخيرة اثر الخالفات بين مرتزقة السعودية 

ومرتزقة االمارات.

القاعدة تفّجر مركز شرطة بشبوة
* فجر عناصر من تنظيم القاعدة األربعاء مركزًا 
للشرطة في محافظة شبوة، وذكر سكان محليون أنهم 
رأوا عناصر القاعدة يتحركون في مديرية الروضة 
ويشاهدهم المواطنون يستقلون ســيــارات عليها 
أعالم التنظيم في الطريق المؤدية لمحافظتي عدن 

وحضرموت.

ك المحطات يتظاهرون ُمالَّ
* تقدم اتحاد مالك محطات الوقود االهلية في عدن 
ولحج وأبين والضالع بشكوى لحكومة الخائن هادي، 
مطالبين بوضع الحلول المناسبة واتخاذ قرار حاسم 
بشأن أزمة المشتقات النفطية والمشكلة القائمة مابين 
شركتي النفط ومصافي عدن وبما يحفظ لمالك محطات 
الوقود الخاصة حقوقهم والحصول على التموين الالزم 

لمحطاتهم وبما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن .

آثار عدن في مهب الريح

* وضع كارثي تعيشه اآلثار والمتاحف في عدن بفعل 
الحرب العدوانية التي تشنها الميليشيات المتصارعة 
في عدن ما ادى إلغالق متاحف عدن، وقصر السلطان 
مهدد باالنهيار بعد غياب اعمال الترميم، كما يؤدي 
الخالف بين الهيئة العامة لآلثار والمتاحف في عدن 
وجمعية اآلثار والتاريخ من جهة، وبين هيئة اآلثار 
وصــنــدوق الــتــراث من جهة اخــرى الــى إهمال وعدم 

االكتراث بآثار المحافظة .

إرهابي يحكم أبين
* شهدت مدينة زنجبار الجمعة مسيرة غاضبة 
تطالب برحيل محافظ المحافظة الخضر السعيدي 
الذي اتهمه المواطنون بأنه رأس الفساد والداعم الكبير 
لإلرهاب في محافظة أبين، وجاءت هذه المسيرة بعد 
ساعات من هجوم كبير شنه مسلحون بسيارة مفخخة 
واشتبكوا مع جنود الحزام األمني بالعاصمة زنجبار 
وخلف الهجوم حالة كبيرة من الخوف والهلع بين سكان 
زنجبار، وطاف المتظاهرون شوارع المدينة رافعين 

شعارات تندد بالخائن هادي وحكومته.. 
مطالبين بإنقاذ المحافظة من خطر الدخول في حرب 
ثالثة ال تبقي وال تذر.. وحمل المواطنون الغاضبون الفار 
هادي المسؤولية الكاملة عما سيحدث في أبين، ودعا 

المتظاهرون الى تعيين محافظ جديد.

أخبار الجنوب

القاعدة وداعش تتمدد في الجنوب

يعيش أبناء المحافظات الجنوبية 
ــكــوارث واإلرهــــاب وغــيــاب االمــن  ال
والجوع والقتل وتتقاذفهم االزمات 
لحزبية  لسياسية وا العسكرية وا
والمناطقية والتي يغذيها على مدى 
أكثر من سنة ونصف تحالف العدوان 
بعد وعود التحرر واالستقالل والرخاء 

المعيشي والحياتي. 
حيث يواجه المواطنون والمغرر 
بــهــم فــي الــجــنــوب الحقيقة الــمــرة 
لقوات االحتالل السعودي االماراتي 

التي تتمدد صراعاتها العسكرية والسياسية الى كل المحافظات 
تقريبًا بين مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني وميليشيات االصالح 
والقاعدة المتحالفة مع السعودية من جهة، وبين مرتزقة الحزام 
االمني وميليشيات الحراك الجنوبي " تيار الضالع ويافع " وكتائب 
السلفيين المتحالفين مع االمارات من جهة اخرى، وتم استعمال 
القاعدة لتصفية الحساب بين دول تحالف العدوان " السعودية 
واإلمــارات "، كما يحدث اآلن في ابين وعدن وجبهة المخا من 
تصفيات وقتل وتآمر بين مرتزقة تحالف العدوان.ومن جهة 
اخرى تعيش محافظة عدن وما جاورها من المحافظات في لحج 
وأبين وشبوة احتجاجات مستمرة وقطعًا للطرقات ألكثر من 
أسبوع بسبب االنقطاع الكامل للكهرباء واالرتفاع الجنوني في 
سعر المحروقات وغياب مادة البترول والديزل الغاز المنزلي، 
كما فشلت وماتت حكومة الفار هــادي ووزراؤه القابعون في 
قصر معاشيق تاركين الشعب يعاني الفقر والحاجة ويتكففون 
مراكز البريد للبحث عن رواتبهم  المنقطعة منذ اشهر، رغم 
الوعود الكاذبة التي يضخها الفار هادي بمليارات الوديعة من 
السعودية وقطر والترويج للمساعدات االنسانية واالغاثية من 
قبل الدول التي تقتل الشعب اليمني والتي اوصلت شعبنا لحافة 
الفقر والمجاعة بحصارها البري والبحري والجوي لبالدنا والتدمير 
الممنهج لالقتصاد البنية التحتية من الجسور والمستشفيات 

والمدارس وموروثنا الحضاري والثقافي.
وفي هذا الشأن عادت القاعدة بقوة الى محافظة ابين حيث 
لقي ثمانية جنود على األقل مصرعهم وأصيب آخرون من أفراد 
الحزام األمني بمحافظة أبين الجمعة، فيما قتل عدد من أفراد 
تنظيم القاعدة، وسقط قتلى وجرحى إثــر هجوم انتحاري 
للقاعدة بسيارة مفخخة اعقبه هجوم مسلح استهدف معسكر 
النجدة وسط مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.. وقال مصدر 
امني: إن هجوًما انتحارًيا بسيارة مفخخة استهدف حراسة بوابة 

ا بمدينة زنجبار،، والذي يستخدمه حالًيا 
ً
شرطة النجدة سابق

" الحزام األمني "، وأوقع ٨ قتلى و١١ جريحًا.. وفي تفاصيل 
العملية االرهابية سقط يوم الجمعة ٩ قتلى و١١ جريحًا في 
هجوم انتحاري نفذه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر 
الحزام األمني في أبين، وجاء الهجوم االنتحاري بسيارة مفخخة 
اقتحمت بوابة معسكر الحزام األمني بزنجبار (معسكر النجدة 
سابقًا)، وقال مصدر أمني: إن السيارة المفخخة اقتحمت البوابة 
الرئيسية للمعسكر وانفجرت لتقتل من في البوابة وتدمر 
مدرعة وطقمين، مضيفًا: أن االنفجار اعقبه اقتحام عناصر 
من تنظيم القاعدة للمعسكر واالشتباك بالرصاص الحي، مشيرًا 
الى أن منفذي الهجوم كانوا ينتظرون بجانب سور المعسكر في 
انتظار ساعة انفجار السيارة المفخخة حيث اقتحموا المعسكر 
من فوق األســوار وقاموا باالشتباك المباشر مع جنود الحزام 
األمني الذين كانوا في حالة ارتباك من واقع االنفجار، موضحًا 
أن عناصر التنظيم يرتدون زيًا عسكريًا مما سهل تحركهم 

بجانب المعسكر.
وفي هذا االطار ذكر مراقبون امنيون أن العملية الكبرى التي 
نفذها عناصر القاعدة صباح الجمعة على معسكر قوات الحزام 
االمني بزنجبار تثير الشك والريبة ويؤشر على تفاقم الصراعات 
بين مرتزقة دول العدوان، حيث جاءت العملية بعد تحذيرات 
محلية ودولية من سقوط اغلب مديريات محافظة ابين بيد 

تنظيم انصار الشريعة فرع تنظيم القاعدة بجزيرة العرب 
بعد ان تم تفريغ المحافظة من قوات الجيش وإرسالها للقتال 
في جبهات نهم والمخا وباب المندب ليتم تفريغ المحافظة 
عسكريًا وأمنيًا لتتمكن القاعدة من السيطرة عليها بسهولة 
وتقيم النقاط االمنية وتنتشر عسكريًا وتــدرب عناصرها 
ل المراقبون  وقواتها المحلية واألجنبية بوضح النهار.. كما تساء
عن االستهداف المتكرر للقاعدة لقوات الحزام االمني التابعة 
لإلمارات وتجاهلها للسلطة المحلية والقوات التابعة لهادي 

والمتحالفة مع السعودية. 
وفي هذا االتجاه اكد المراقبون أن عناصر تنظيم القاعدة 
عاودت نشاطها مؤخرًا على نحو غير مسبوق منذ شهور من 
الركود حيث استغل تنظيم القاعدة التأثيرات التي خلقها 
االختالل االمني بمحافظتي عدن وأبين على مستوى القيادة 
وتنازع المواقع العسكرية واألمنية لينشط مجددًا وينفذ سلسلة 
من العمليات االرهابية، مشيرين الى أن عمليات التنظيم االرهابي 
امتدت لثالث محافظات هي أبين وشبوة وحضرموت، حيث ذكر 
شهود عيان في محافظة عدن أن عددًا من العناصر االرهابية 
شوهدوا خالل ازمة المطار التي اندلعت بين قوات من الحماية 
الرئاسية تتبع نجل الخائن هادي وبين الحزام األمني وتتهم تلك 
العناصر بجريمة قتل اسرى يتبعون طاقم حماية مدير امن 
المحافظة.. كما اكد المراقبون أن العملية االرهابية القتحام 

معسكر قوات الحزام االمني بعاصمة محافظة ابين بمديرية 
زنجبار تأتي بعد ان وصلت عناصر القاعدة بأبين اسلحة حديثة 
ومتطورة ارسلها المرتزق علي محسن للعناصر االرهابية 

لتصفية قوات الحزام االمني وطردها من المحافظة.
وفي هذا االطــار ذكــرت مصادر محلية ان عناصر القاعدة 
استولوا الثالثاء الماضي على ٣ شاحنات محملة باألسلحة كانت 
قادمة من محافظة مأرب تم االستيالء عليها من قبل عناصر 
القاعدة قرب جبل عكد بمديرية لودر، وقال شهود عيان: إن 
عناصر القاعدة قامت بإحراق احدى الشاحنات، فيما الشاحنتان 
االخريتان محجوزتان.. وأضافوا: ان الشاحنتين كانتا محملتين 
بذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، 
والشاحنة الثالثة محملة بأسلحة متوسطة 
ومناظير ليلية متطورة وصواريخ كتف 
مضادة للطيران، ولفتت المصادر الى 
أن األسلحة قادمة من مــأرب إلــى عدن، 
وكانت مخصصة لما يسمى بمقاومة تعز.. 
واعتبر متابعون أن عملية النهب لألسلحة 
مجرد تغطية لعملية تسليح تقوم بها 
أطراف في حكومة الخائن هادي لعناصر 
القاعدة في ابين والمحافظات األخرى 
لوا: كيف ترسل هذه  المجاورة.. وتساء
الكمية من األسلحة عبر أبين والجميع 
يعلم أن عناصر القاعدة يسيطرون على 
الطريق التي تمر في المحافظة، وأوضحوا أن نهب السالح مؤشر 
على أن قاعدة أبين تستخدم لخدمة اهداف الصراع االماراتي 
السعودي.وفي سياق مختلف تعيش محافظة عدن والمحافظات 
الجنوبية حالة من الصراعات العسكرية المتكررة بين مرتزقة 
العدوان وتحكم الميليشيات والعصابات بالملف االمني حيث 
تقوم بالخطف والقتل واالعتقال بغياب حكومة المعاشيق، كما 
يعصف بتلك المحافظات انهيار كامل في الخدمات منظومات 
الكهرباء، وشهدت اسعار المحروقات والمواد الغذائية ارتفاعًا 

خياليًا أحال حياة المواطنين الى جحيم. 
وفي سياق متصل قدم ناشطون وحقوقيون  بالغًا للرأي العام 
عن تدهور األوضاع في مدينة عدن والخاضعة لسيطرة قوات 
االحتالل اإلماراتي والسعودي منذ يوليو ٢٠١٥م بعملية ما 
سمي بالسهم الذهبي، وجاء في البالغ: عدن المدينة السالمة 
ــات مفتعلة وحــصــارًا خانقًا  ورائـــدة التنوير يواجه أهلها أزم
وانعدام مختلف مشتقات الغاز والنفط وارتفاع اسعار المواد 
الغذائية بشكل مبالغ وانقطاع الكهرباء والماء واالتصاالت وخدمة 
اإلنترنت بشكل متواصل ويومي من بعد انــدالع الحرب إلى ما 
يقارب الثالث سنوات، وذكر البيان: أن عشرات من المرضى 
وكبار السن يتساقطون ويتعرضون للموت وتفتقر المستشفيات 
ألبسط المستلزمات ومظاهر التطبيب واإلسعافات األولية، كما 
ان اغلبية موظفي أجهزة الدولة ال يستلمون معاشاتهم لفترات 
طويلة ويعيشون تحت خط الفقر الشديد، وأضاف البيان: يحدث 
ذلك في ظل صمت حكومة هادي وتنصلها عن أداء مسؤوليتها 
تجاه المواطنين واستحواذها على المخصصات المالية وحماية 
الفاسدين , لفرض الحسابات السياسية على حساب حياة وحقوق 
وحرية الناس.. وختم البيان قائًال: نوجه صرخة استغاثة إلى 
العالم للتدخل السريع وفرض الحماية وإنقاذ المدينة وحياة 

االنسان فيها من هذا الوضع الكارثي المتعمد الذي ال يحتمل.

يعيش أبناء المحافظات الجنوبية الكوارث واإلرهاب وغياب االمن والجوع والقتل وتتقاذفهم االزمات العسكرية والسياسية 
والحزبية والمناطقية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وميليشياته بعد مرور اكثر من سنة ونصف من وعود التحرر واالستقالل 

والرخاء المعيشي والحياتي. 
حيث يواجه المواطنون والمغرر بهم في الجنوب الحقيقة المرة لقوات االحتالل السعودي االماراتي التي تمدد صراعاتها العسكرية 
والسياسية لكل المحافظات تقريبًا بين مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني وميليشيات االصالح والقاعدة المتحالفة مع السعودية 
من جهة، وبين مرتزقة الحزام االمني وميليشيات الحراك الجنوبي " تيار الضالع ويافع " وكتائب السلفيين المتحالفين مع االمارات 
من جهة اخرى، وتم استعمال القاعدة وميليشيات االرهاب لتصفية الحساب بين دول تحالف العدوان " السعودية واإلمارات "، كما 

يحدث في ابين وعدن وجبهة المخا من تصفيات وقتل وتآمر بين مرتزقة تحالف العدوان.

حرب مفتوحة في المحافظات المحتلة بين السعودية واإلمارات
صـــارت المحافظات الجنوبية ســاحــات لتصفية المطامع 
االستعمارية لتحالف العدوان وخاصة بين السعودية واإلمارات 
حيث امتد الصراع بين الدولتين المستعمرتين للجنوب عبر 
مرتزقتهما وأدواتهما االرهابية، وتجلى الصراع في استمرار 
الصراعات العسكرية والسياسية والحزبية لمعركة احتالل مطار عدن الدولي. 
ات والوساطات التي حدثت في الرياض والوفود التي  وعلى الرغم من اللقاء
حجت الى عاصمة االمارات ابو ظبي في ظل التوتر العسكري بين طرفي الصراع 
في االرض بقيادة الفار هادي ومرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني والحماية 
الرئاسية الخاضع للقاعدة وبدعم من قبائل محافظة ابين المتحالفة مع 
السعودية وبين مرتزقة ما يسمى بالحزام االمني والسلفيين بدعم من قبائل 
يافع والضالع المتحالفة مع االمارات، رغم هذا كله امتدت المعارك لجبهة 
المخا حيث تبادلت االطراف االتهامات بمقتل نائب االركان اليافعي.. وعدت 
كثير من االطراف المحلية أن حزب االصالح بقيادة المجرم علي محسن يسعى 
لتصفية القيادات الجنوبية ويستعمل تنظيم القاعدة لتصفية حساباته مع 

قوات الحزام االمني.
وفي هذا السياق كشف مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة 
عن تفاصيل جديدة وخطيرة عن واقعة مقتل المرتزق اللواء احمد سيف 
اليافعي المعين من الفار هادي نائبًا لهيئة االركان بالقرب من المخا االربعاء 
قائال: ان اليافعي ومرافقيه كانوا داخل خيمتهم حينما تعرضوا لهجوم بصاروخ 
موجه بدقة اصاب الخيمة التي كانوا بداخلها.. وأشار المصدر إلى ان الصاروخ 

اطلق من مسافة بعيدة لكنه اصاب الخيمة بشكل دقيق 
األمــر الــذي يرجح ان تكون جهة ما قدمت احداثيات 
دقيقة عن موقع الخيمة، او انه زرعت في محيط الخيمة 
شريحة الكترونية وجهت الصاروخ إلى موقعه.. كما 
كشف رئيس تحرير موقع " يافع نيوز " اإلخباري ياسر 
اليافعي معلومات تنشر ألول مرة عن مقتل اليافعي عن 
العقيد أحمد عبدالقوي بن علي، وهو المرافق الشخصي 
له حيث قال: كنا نائمين وكان احمد سيف نائمًا بجوار 
سيارته ويحتمي بها، وانــا وبعض المرافقين نائمون 
خلف الطقم العسكري وال تفصل بينا وبينه إال امتار 
قليلة، وأضاف: عند الساعة الرابعة فجرًا حدث انفجار 
رهيب صحوت من النوم اشوف آثار دخان وتراب وعلى 
طول اتجهت إلى مكان اللواء اليافعي وشاهدته مغميًا 
عليه ويتنفس بصعوبة فناديت عليه ولم يجب وتوفي 
بعدها مباشرة متأثرًا بضغط االنفجار حيث لم يصب إال 
بشظية بسيطة اسفل الرقبة، وأشار العقيد عبدالقوي 
إلى أن الصاروخ أحدث فتحة في األرض بعمق يقارب 
٥ أمتار وسقط وسط السيارات أي سيارة أحمد سيف 
وسيارات المرافقين.وفي سياق متصل وصلت األربعاء 
الى مستشفى باصهيب العسكري بعدن جثث عدد من 
القتلى الذين سقطوا مع اليافعي الذين يدفع بهم الفار 

هادي والمجرم علي محسن الى القتال لحماية الحدود السعودية وفي جبهات 
القتال داخل اليمن كمرتزقة يتم الزج بهم في صراع عبثي لخدمة تحالف 
العدوان، وكان من بين القتلى المرتزق العقيد قاسم صالح مهدي رشده الذين 
تم استهدافهم بهجوم صاروخي بالقرب من مدينة المخا غربي تعز.. هذا وقد 
تبادل ميليشيات ومرتزقة التحالف االتهامات بتسريب احداثيات الموقع ليتم 
تصفية اليافعي في اطار الصراع السعودي اإلماراتي حيث تضاربت المعلومات 
حول استهداف اليافعي نائب رئيس هيئة أركان القوات الموالية للتحالف 
السعودي في مدينة المخا، وتفيد معلومات أن اليافعي قتل جراء استهداف 
خيمة كان يتواجد بداخلها مع حراسته شرق مدينة المخا، غير أن معلومات 

أخرى قالت ان اليافعي قتل بغارة جوية خاطئة لطيران التحالف السعودي.
وفي اطار مشابه طالب كاتب اماراتي مقرب من األسرة الحاكمة االستخبارات 
التابعة للقوات االماراتية التي تقود القتال في جبهة المخا بأن تكون على يقظة 
تامة، وقال خالد القاسمي المقرب من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على 
حسابه في «توتير» أن االحداثيات تعطى للعدو من مندسين في ما يسمى 

المقاومة والجيش الوطني الموالي للحتالف السعودي.
ومن جهة اخرى ذكرت مصادر محلية أن تصفية المرتزق اليافعي يأتي ردًا 
على معارك مطار عدن.. وذكرت المصادر أن الفار هادي وراء تصفية اليافعي 
ليتمكن من تنفيذ المخطط السعودي بتفكيك قوات النخبة في حضرموت.. 
مشيرين الى أن العملية التي قامت بها القاعدة ضد معسكر قوات الحزام االمني 
بأبين تأتي نتيجة لتمدد هذا الصراع، هذا وقد ذكرت مصادر مقربة من الفار 

هادي أنه يريد تعيين قائد مقبله مقرب له خلفًا لليافعي لقيادة قوات النخبة 
لتفكيك هذه القوات والسيطرة عليها.

وفي سياق مختلف كشف االحتفال -الذي شهدته ساحة العروض بمحافظة 
عدن الثالثاء ٢١ فبرائر بالذكرى الخامسة لوصول الفار هادي للحكم- عن 
استمرار االحتقان بين طرفي الصراع في عدن، حيث رفعت صور وأعالم 
السعودية والفار هادي، وخال االحتفال من العلم االماراتي وصور قادة االمارات 
بمقابل حضور العلم السعودي وصور الملك السعودي ونجله، وجرت العادة في 
االحتفاالت التي يقيمها الموالون للتحالف السعودي رفع صور قادة االمارات 
والسعودية وأعالم الدولتين، في مشهد يكشف عن حجم ارتهان هذه القوى 
للخارج االقليمي ومدى التبعية التي وصلت حد تنفيذ اجندة الدولتين التي 

وصلت إلى مرحلة التضارب.
الى ذلك اصدر الفار هادي قرارًا يكرس استمرارالصراع العسكري مع القوات 
الموالية لإلمارات حيث أصدر الثالثاء قرارًا جمهوريًا بتعيين المرتزق مهران 
محمد سعيد قائدًا للواء الرابع مدرع حماية رئاسية ويرقى إلى رتبة عميد، 
وتعيين المرتزق حسن محمد احمد القاضي أركان اللواء الرابع مدرع حماية 
رئاسية.. والجدير ذكره أن القباطي قائد كتيبة في قوات الحرس الرئاسي 
المقرب من القاعدة ويأتي قرار تكريمه لجهوده في اقتحام مطار عدن وطرد 

قوات الحزام االمني الموالية لإلمارات.
وفي اطار استمرار معارك التخوين وتبادل االتهامات بين طرفي مرتزقة 
الشرعية قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي المعين من الفار هادي: ان حزب 
اإلصالح يقف خلف األزمات التي تعيشها عدن، 
مؤكدًا ان إدارته تستعد لجر قيادات ونشطاء 
الحزب المتورطين في عمليات التحريض 
ضد السلطة المحلية وافتعال األزمــات، وأكد 
الزبيدي في حديث لقناة الغد المشرق ان 
ملف أزمــة المشتقات النفطية تقف خلفها 
شركة عرب جولف ألحمد العيسي المقرب 
ــتــي احــتــكــرت  ــي مــحــســن، ال ــن هــــادي وعــل م
استيراد المشتقات النفطية، موضحًا ان هناك 
توجيهات سابقة لتحرير عمليات المشتقات 
النفطية لكنه قال ان شيئًا من ذلك لم يحدث. 
وفــي هــذا االطــار طالب ايمن محمد ناصر 
محمد وكيل وزارة االعالم هادي وحكومته 
بمحاسبة جميل عز الدين رئيس قناة اليمن 
والتحقيق معه، لعدم السماح للقناة بالمشاركة 
الفعالة وإعالن الحداد على الشهيد اليافعي، 
وقال ناصر في بيان له: ان عز الدين برر موقفه 
ان الشهيد انفصالي، ويفترض ان يحاسب 
عليها ويعاقب على هــذا التصرف المشين 
وفق اللوائح وقانون الحرب الذي يفرض عدم 

بث الشقاق والفرقة.

الفار يرفع أعالم السعودية وينكس أعالم اإلمارات

الزبيدي: حزب اإلصالح يقف خلف األزمات التي تعيشها عدن


