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القاعدة تستهدف النخبة
> أعلن موقع أنصار الشريعة عن استهداف عناصر 
القاعدة  رتاًل من قوات »النخبة« يوم الجمعة 2 ديسمبر 
بعبوتين ناسفتين، أثناء مروره في جسر »بويش« على 
خط »الريان-المكال« في حضرموت.. هذا وقد تزايدت 
عمليات ال��ق��اع��دة ال��ت��ي تستهدف ن��ق��اط وح��راس��ات 

ومعسكرات قوات النخبة الحضرمية التابعة لإلمارات .

حكومة بن دغر بال رواتب
> ذكر أحمد بن دغر أن حكومته ستشكل سبع لجان 
وزارية لصرف رواتب القوات المسلحة واألمن في عموم 
المحافظات ، وزعم أنه تجرى ترتيبات لصرف مخصصات 
الربع الثالث للطلبة المبتعثين للخارج ، ووعد بن دغر 
بتوفير الخدمات وتطبيع األوض��اع.. جدير بالذكر أن 
المحافظات الجنوبية تشهد مظاهرات وقطعًا للطرقات 
احتجاجًا على عدم صرف رواتب الموظفين رغم وعود 
الحكومة المتكررة ، واستنكر المحتجون تردي الخدمات 
واالنقطاع الدائم للكهرباء وغياب االمن وانتشار الفساد 

والمحسوبية بعمل الحكومة.

أمن عدن يتهم اإلصالح
ل المتحدث الرسمي باسم أمن عدن عبدالرحمن  > حمَّ
النقيب حزب االصالح وميليشياته المسئولية عن الحمالت 

المغرضة التي تستهدف قيادة أمن عدن.

تظاهرات أمام مبنى محافظة عدن
> نفذ عمال مؤسسة االثاث المدرسية -االربعاء- وقفة 
احتجاجية لليوم الثاني على التوالي امام مبنى محافظة 
عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة ألكثر من عام 
وتشغيل مرفقهم الحيوي والذي يعتبر من أهم المرافق 
االي��رادي��ة بالمحافظة ، ويضم ه��ذا المرفق موظفين 
يختصون بصناعة االثاث المدرسي والمكتبي والفندقي 

والديكورات وغرف النوم .

مصرع قيادي من لجان هادي
> لقي قيادي في لجان هادي بأبين مصرعه -االربعاء- 
إثر عبوة ناسفة ُوضعت في طريق ذهابه الى المسجد ، 
وبحسب المعلومات فقد لقي الشيخ الخضر المعلم -قائد 
ما يسمى بمقاومة العين , وقائد باللجان في المنطقة- 
مصرعه بعبوة ناسفة ُوض��ع��ت ف��ي طريق ذه��اب��ه الى 

المسجد  .

استهداف طقم عسكري
صيب ثالثة جنود بجراح مختلفة -االربعاء- بانفجار 

ُ
> أ

عبوة ناسفة بمنطقة البريقة زرعتها عناصر مجهولة 
استهدفت طقمًا عسكريًا ، وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي بأن 
مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في برميل قمامة في الطريق 
المؤدية إلى معسكر سبأ بصالح الدين ما أسفر عن إصابة 

ثالثة جنود وتضرر الطقم بشظايا .

رفض لقوات االحمر بالوديعة
��ت��ل اث��ن��ان م��ن أب��ن��اء قبيلة الصيعر باشتباكات 

ُ
> ق

-االرب���ع���اء- بمنطقة العبر م��ع ج��ن��ود تابعين لهاشم 
األحمر المسيطرين على منفذ الوديعة البري ، واندلعت 
االشتباكات إثر قيام جنود باالستيالء على أرض تتبع 
لقبيلة آل قحيف، األمر الذي أدى إلى توتر األجواء وتبادل 
إطالق النار بين الطرفين ومقتل أحد الجنود ، وقد ارسلت 
السعودية المرتزق علي محسن االحمر لحل الخالفات 
المتزايدة بين القوات المرابطة في منفذ الوديعة التابع 
لهاشم االحمر وبين قبائل الصيعر المطالبة بسيطرة 

السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على المنفذ .

عدن تغرق بالمجاري
> ذكر مسئول محلي بعدن وجود عمل منظم خلف 
ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي وان��س��داد مضحات 
المجاري ، وأكد هاني اليزيدي -مدير عام مديرية البريقة- 
وجود أياٍد تخريبية وراء طفح المجاري، محماًل أطرافًا 

داخلية تقوم بأعمال تخريبية.

نقابة الصحفيين تستغيث
> استنكرت نقابة الصحافيين بالتواهي توجيهات 
ص���درت م��ن أح��د وك���الء محافظة ع��دن قضت ب��إع��ادة 
المقتحمين إلى مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في مديرية 
التواهي بعد أيام من إخراجهم منها ، في إطار الحملة 
الوطنية إلزال��ة العشوائية وإنهاء البسط على المقرات 

والمنشآت الحكومية والمدنية في عدن.

الميليشيات تغتصب بلحج
> خرجت العشرات م��ن النسوة والفتيات بمدينة 
الحوطة بلحج -الجمعة- في تظاهرة للتنديد بحادثة 
مقتل المواطنة عبير مطالبين بالقصاص من القاتل في 

اول تحرك نسوي تشهده المدينة.
الجدير بالذكر أن عبير تعرضت لالغتصاب والقتل من 
قبل بها ميليشيات مسلحة ، ونفذت النسوة حملة تنديد 
واسعة للجرائم التي تشهدها مدينة الحوطة وضواحيها 
بلحج عقب تزايد حاالت القتل واالحتجاز واالعتداء على 
المواطنين والممتلكات التي تقوم بها ميليشيات مجهولة 

في المحافظة .

احتجاجات للمختفين قسريًا
> نفذ عشرات المواطنين والناشطين -السبت- وقفة 
احتجاجية امام البوابة االولى المؤدية لقصر المعاشيق بحي 
حقات بمديرية صيرة بعدن ، وطالب المحتجون هادي 
وحكومته بسرعة االفراج عن المعتقلين الذين تحتجزهم 

اإلمارات والكشف عن مصيرهم.

أخبار الجنوب

 ل��ذل��ك ت��س��ارع��ت ق��رارات��ه المريبة ب��إق��ال��ة ال��ل��واء الركن 
عبدالرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية االولى بوادي 
وصحراء حضرموت ليعين قيادات موالية له ولحزب اإلصالح 
والمرتزق علي محسن، فقد أمر الفار قائد المنطقة العسكرية 
االولى الجديد الموالي له طميس بتفكيك معسكرات وقوات 
المنطقة العسكرية كمقدمة لتسليمها لتنظيم داعش 
وتكرار تسليم معسكرات المنطقة العسكرية الثانية في 
ساحل حضرموت للقاعدة الذي تم في 2 إبريل 2015م  ، 
فتم تسليم المعسكر 37 الواقع بمنطقة الخشعة � مدخل 
حضرموت نحو السعودية ومحافظات مواجهة العدوان ، 
وطرد الضباط والجنود غير الموالين له ، ويعد اللواء 37 لواًء 
"مجحفل" يملك ترسانة كاملة "جوًا وبرًا" من االسلحة الثقيلة 
والدبابات والطائرات العسكرية " الحوامات " لقيادات من 
القاعدة وداعش وجنود موالين لحزب االصالح وعلي محسن، 
وتم نقل أسلحة المعسكر الثقيلة وتحريكها لرفد جبهة 
م��أرب.. هذا وكان الحليلي القيادي العسكري المعروف قد 
رفض تسخير معسكرات المنطقة االولى للعدوان وحافظ 
على أمن مديريات ساحل حضرموت من موجة تمدد القاعدة 
وداعش التي وفر لها العدوان الغطاء العسكري واالقتصادي 
والمالي والسياسي للسيطرة على معظم محافظات الجنوب .

وفي هذا الشأن حذر الزعيم علي عبدالله صالح من المخطط 
الخبيث للفار هادي ومرتزقته بتفكيك معسكرات الجيش 
بالمنطقة العسكرية االولى وتفريغها من االسلحة والقوات 
العسكرية المدربة والمهنية لتسهيل إسقاط وتسليم 
مديريات محافظة حضرموت ال��وادي والصحراء للقاعدة 
وداع��ش لتحقيق مخططات السعودية وتحالف العدوان 
في تفكيك اليمن وتقسيمه غنيمة بين دول��ه.. مشيرًا في 
خطاب له الى أنه في الوقت الذي يحتفل فيه شعبنا اليمني 
العظيم بالعيد التاسع واألربعين لالستقالل الوطني الثالثين 
من نوفمبر كثمرة من ثمار نضاله الدؤوب من أجل نيل الحّرية 
ص من العبودية واالستغالل، يقوم الفار 

ّ
واالستقالل والتخل

هادي ومعاونوه مع اإلخوان المسلمين والتنظيمات اإلرهابية 
بالعمل على جّر البالد إلى االنفصال والتشرذم من خالل الزج 

بما تبقى من الوحدات العسكرية التي التزمت 
بوالئها للوطن وال��ث��ورة والجمهورية في 
قتال مع إخوانهم وزمالئهم أف��راد القوات 
حة واللجان الشعبية ، في إطار مؤامرة 

ّ
المسل

حاك ضد تلك الوحدات وبالذات اللواء 
ُ
كبيرة ت

37 م��درع ال��ذي استلم ه��ادي والمتنفذون 
معه ثمن بيع هذا اللواء الصامد ، ويقومون 
حاليًا بسحب أسلحته الثقيلة والمتوسطة 
وتسليمها للدواعش والقاعدة ، وتجريد 

أفراده من الضباط والصف والجنود المنتمين إلى محافظات 
معّينة من سالحهم الشخصي وإلزام الكثير منهم بالعودة 
إلى محافظاتهم بدون سالح ، كما جرى للوحدات التي كانت 
مرابطة في المناطق الجنوبية في أوائ��ل ع��ام 2015م.. 
وح��ذر الزعيم صالح من خطورة هذا المخطط بقوله : إن 
ات تمثل خطورة كبيرة على الوطن  هذه الخطوات واإلجراء
وتهدف إلى زج البالد في حرب طاحنة لن تبقي ولن تذر 
وستقضي على األخضر واليابس ، استكمااًل لما قام به العدوان 

اآلثم والبربري الذي تشنه السعودية ومن تحالف معها . 
ورغم التبريرات الواهية التي يسّربها مطبخ الفار هادي 
بخصوص اللواء 37 فقد ذكرت مصادر محلية أنه تم تجريد 
اللواء 37 من معظم أسلحته وإقصاء عدد من قياداته البارزة 
بإيعاز من قبل الجنرال علي محسن االحمر وبقبول سعودي 
، المصادر ذكرت أنه تم سحب  1000 ص��اروخ من طراز 
)كاتيوشا( و23 دبابة ، وكذلك 3 عربات صاروخية مع 
6000 قذيفة ص��اروخ��ي��ة م��ن مختلف االن���واع ، وأك��دت 
المصادر أن قائمة االسلحة والذخائر التي تم سحبها من لواء 
الخشعة تتضمن معدالت من طراز )بي 10( مع 20 ألف 
طلقة عيار 14,5 ، وكذلك 100 ألف طلقة )معدالت 23( 

، كما تم سحب 10 مدافع .
وفي هذا االطار ذكر مراقبون عسكريون أن مخطط الفار 
هادي وعلي محسن يهدف لتفريغ محافظة حضرموت من 
نت  المعسكرات القوية " تسليحًا وضباطًا وأف��رادًا" التي أمَّ
حضرموت ومنع اجتياحها من قبل القاعدة وداع��ش رغم 

المحاوالت الكثيرة منذ بداية العدوان التي قامت بها العناصر 
االرهابية للسيطرة الكاملة على المنطقة العسكرية االولى 
بسيئون أو على معسكراتها والنقاط االمنية في مديريات 
القطن وشبام ووادي سر ، وأش��ار المراقبون الى أن هادي 
يهدف من هذا المخطط الى رفد جبهة مأرب -كما يزعمون- 
وتعزيزها بقوات ومعدات عسكرية ق��ادرة على تحقيق 
انتصارات عسكرية بجبهات مأرب والجوف بعد فشل ذريع 
لتلك القوات في تحقيق أي خرق أو نجاح عسكري في جبهة 
نهم وخوالن.. وأضاف المراقبون : ان المخطط الذي ينفذه 
هادي يأتي ضمن الصراع السياسي والعسكري بين السعودية 
واإلم��ارات للسيطرة على محافظات الجنوب ، حيث يسعى 
هادي الى تسليم حضرموت الوادي والصحراء للقاعدة الموالية 
للسعودية وحلفائها لمحاصرة االمارات وتحجيم سيطرتها في 
مديريات حضرموت الساحل خاصة وفي محافظتي سقطرى 
وعدن عامة لتطويقها وتطويق قوات النخبة الحضرمية 
الموالية لها في مديريات ساحل حضرموت ، ولذلك حرك 
الفار ه��ادي ق��وات عسكرية موالية له من محافظتي أبين 

وشبوة إلكمال حصار القوات االماراتية والحد من نفوذها..
وفي هذا االتجاه وصلت صباح الجمعة 2 ديسمبر الدفعة 
العسكرية االول��ى من أف��راد ما تسمى المقاومة الجنوبية 
لمديرية بلحاف قادمة من معسكرات التدريب في محافظتي 
أبين وشبوة لتعزيز التواجد االمني وتأمين المنشآت النفطية 

بمنطقة بلحاف .
وفي سياق مختلف قال مدير عام شرطة عدن: انه سيظل 
متابعًا لملف اإلره��اب حتى اجتثاث آخر عناصر داعش من 

عدن ، وأكد اللواء شالل شائع -في تسجيل مرئي- انه 
لن يقبل أي وساطات من أسر العناصر المتورطة ، 
وأنه سيتم مداهمة هذه العناصر وإذا اضطر األمر 
سيتم تصفيتها اذا ما قاوموا.. هذا وتأتي تحذيرات 
مدير أمن عدن المدعوم من دولة االمارات بسبب 
الضغوطات التي يمارسها عليه ه��ادي وح��زب 
االص���الح ب��دع��م م��ن السعودية إلط���الق ق��ي��ادات 
وعناصر من القاعدة وداع��ش الذين احتجزتهم 
ما تسمى بقوات الحزام االمني الخاضعة لسيطرة 
محافظ عدن الزبيدي الخاضع لدولة االمارات.. وفي اتجاه آخر 
كت الوحدة الخاصة بمكافحة اإلرهاب التابعة إلدارة أمن 

ّ
فك

عدن -الجمعة 2 ديسمبر- معماًل خاصًا لتجهيز السيارات 
المفخخة تابعًا لتنظيم "داعش ُعثر عليه في أحد المباني 

القريبة من حي إنماء المزدحم بالسكان.
وكان وكيل وزارة اإلرشاد واالوقاف بمحافظة عدن محمد 
الوالي القيادي االصالحي دع��ا االئمة والخطباء ال��ى تحريم 
االختالط بين االوالد والبنات وااللتزام بالشريعة االسالمية.. 
واستنكر ابناء ع��دن ه��ذه ال��دع��وات في المساجد تكريس 

التشدد والتطرف.
وفي اتجاه آخر يواصل نائب الرئيس المعزول من ِقَبل هادي 
خالد بحاح جوالته السياسية التي تبشر بطي صفحة هادي 
وتدعو الى االلتزام بالحوار والقبول بالحل السياسي ، فقد 
كشف الرئيس علي ناصر محمد ما اتفق عليه في لقائه برئيس 
ات يرونها جديرة بإيجاد  الوزراء السابق خالد بحاح من إجراء
ه ببحاح  حلول لمشاكل اليمن والمنطقة ، وأفاد ناصر ان لقاء
ات  في العاصمة المصرية القاهرة لم يكن االول وان هناك لقاء
سبقته.. وأضاف :" اننا على تواصل دائم معه ومع غيره من 
الشخصيات في اليمن شمااًل وجنوبًا التي يهمها أمن اليمن 
واستقرارها ، وأشار إلى اننا أكدنا في هذا اللقاء وفي جميع 
ات على ضرورة وقف إطالق النار واالحتكام إلى الحوار ،  اللقاء
ألنه برأينا المنتصر في هكذا حروب مهزوم ، وهو ما أكدناه 
أكثر من مرة من منطلق الحرص على حقن الدماء وحرصًا على 

أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

هادي  يواصل مؤامرة تسليم معسكرات الجيش  للقاعدة وداعش
في الوقت الذي يعرقل فيه الفار هادي مبادرات السالم إلنهاء 
العدوان على اليمن، يعمل على التسريع بمخططه الخبيث 
لضرب الوحدة وتقسيم اليمن وتفتيته وتقديم محافظاته 
ومناطقه غنيمة لدول تحالف العدوان التي تحمي سلطته وتدافع عن 
شرعيته الفندقية، كما يستفيد من الوقت لتنفيذ مخططه المريب في 
حضرموت بعد أن طوت مبادرة كيري للسالم والمبادرة الرباعية التي 

تبناها مجلس االمن صفحته وصفحة علي محسن االحمر

تحالف العدوان يدعم حراك الرياض لتقسيم الجنوب

جاء ذلك على خلفية تحذير محافظ حضرموت المعين من هادي الحراك الوطني 
الجنوبي الضرب بيد من حديد كل من لم يلتزم بإلغاء فعالية الجالء واالكتفاء بفعالية 
عدن التي تشرف عليها دولة االم��ارات والتي خصصت ليوم ما يسمى بالشهيد 
االماراتي وتمجد جرائم االحتالل السعودي واإلماراتي وتقديم الشكر له.. من جهة 
اخرى استنكر الحراك الوطني الجنوبي " تيار باعوم " في بيان له عمليات االعتقاالت 
والعنف ضد ابناء الجنوب الذين أرادوا االحتفال بذكرى االستقالل والجالء بطريقة 

سلمية حضارية بمدينة المكال.
مؤكدًا له أن ما أقدمت عليه السلطة المحلية تجاوز خطير وانتهاك صارخ لحقوق 
االنسان وطالبوا باإلفراج الفوري عن الناشطين المحتجزين، ودعو جماهير شعبنا 
العظيم للوقوف صفًا واحدًا ضد محاوالت تمرير المشاريع التي تنتقص من حقنا 
المشروع في استعادة استقاللنا الوطني الناجز ، ونؤكد ان الترتيبات وبرنامج 
المليونية قائم حسب ما تم االعالن عنه وإننا ماضون على طريق الشهداء وكل 

المخلصين في درب ثورتنا التحررية حتى النصر بإذن الله.
وفي شأن متصل ذكر الشيخ عبدالله اليهري المتحدث االعالمي باسم الحراك 
الوطني الجنوبي في اتصال اجرته معه صحيفة »الميثاق« أن المحافظ المعين من 
هادي احمد بن بريك ومدير قوات النخبة الحضرمية البحسني ارسال وسيطًا من 
الحراك الجنوبي من تيار حيدر العطاس يهددون باالعتقال والضرب  اذا أصروا على 
االحتفال بذكرى االستقالل المجيد في مدينة المكال بُحجة إقالق االمن وتخوفًا من 
هجمات انتحارية تنفذها القاعدة.. وأضاف اليهري: اخبرناهم بأننا سنقيم فعالية 
سلمية كما كنا نقيمها سنويًا بمدينة المكال، واننا ملتزمون بالتعليمات والمكان 
رنا الوسيط 

َّ
والزمان الذي تحدده اللجنة االمنية ، وأشار الشيخ اليهري الى أننا ذك

بأنه سبق ان نفذت السلطة المحلية مظاهرات مؤيدة لما يسمى بشرعية هادي وتم 
اخراج االطفال والطالب والطالبات من المدارس عنوة ، فال يحق لهم منع تظاهرة 

سلمية تمجد االستقالل وتنادي بالسيادة الشعبية على اراضينا وثرواتنا وكرامتنا.. 
وختم اليهري تصريحه بقوله : تريد السعودية واإلمارات فرض مرتزقتها من 
الحراك العميل والموالي لها الذي ينادي بالوصاية ويؤيد العدوان ويتاجر بالقضية 
الجنوبية لخدمة مصالحهم ، وأض��اف : أن تلك الحمالت االعالمية المضللة ضد 
الحراك الوطني والتحريض على قيادته تعد تواطؤًا مع العدوان وتفريقًا وتفتيتًا 
للحراك الجنوبي وفرضًا لتيار حراكي مواٍل ومناصر للعدوان ومرتزقته وهادي 

وحزب االصالح .
هذا وكانت قوة عسكرية تدعمها االمارات اقتحمت ساحة للحراك الجنوبي بساحل 
حضرموت مساء الثالثاء 29 نوفمبر، ونشرت عددًا من جنودها في محيط الساحة 
الواقعة بمدينة المكال، وقاموا باحتجاز المتظاهرين في مداخل المحافظة وتم 
اعتقال وتوقيف العديد من النشطاء والشباب القادمين من مديريات المحافظة 
ومن خارجها وقامت بالتنكيل بهم ، وذكر فواز باعوم أن المخابرات العسكرية 
اعتقلت المناضل سالم الجبل بن الشيبة عضو اللجنة التحضيرية للفعالية  وهو في 
طريقه للقاء محافظ حضرموت بهدف االفراج عن 3 زمالء له من أعضاء اللجنة 
التحضيرية تم اعتقالهم سابقًا، كما وكانت األجهزة األمنية أغلقت -يوم االثنين 
الماضي-  كاًل من : علي بن شحنة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية، والقيادي 
الحراكي في محافظة عدن ، مدرم ابو سراج، والقيادي الحراكي ابراهيم الجفري.. 
الى ذلك احتشدت مئات الجماهير من ابناء الجنوب وسط ساحة العروض بخور 
مكسر وحملت شعار ذكرى ما يسمى يوم الشهيد اإلماراتي المتزامن مع ذكرى 
30 نوفمبر ، وتم رفع صور الغزاة الجدد من قيادات االمارات والسعودية وصور 
لمرتزقة العدوان وغابت صور الشهداء ثورة 14 أكتوبر وأبطال حزب التحرير 

الذين رووا اليمن بدمائهم وتضحياتهم ضد المحتل البريطاني.
وكشف القيادي الحراكي عوض كشميم عن توجه يبدو مدعوم إقليميًا لمحاصرة 

الحركة الشعبية الجنوبية باالتفاق مع الفار هادي وتواطؤ البعض، األمر الذي 
أضعف  قوة الحراك ومزق حضوره الشعبي  بعد ما كان يسيطر على  الحاضنة 

الشعبية الجنوبية .
وفي سياق مختلف مثلت قضية المؤتمر الحضرمي الجامع الذي دعت   
له السلطة المحلية بالمحافظة والذي تؤيده االمارات نقطة خالف واشتباك بين 
السعودية واإلم��ارات وحلفائهما ، فقد دعت السعودية لمؤتمر حضرمي جامع 
ُيعقد في السعودية على غرار المؤتمر الحضرمي في المكال التابع لإلمارات ، 
واستضافت الرياض عددًا من الشخصيات القبلية وخاصة من حضرموت الوادي 
والصحراء وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية.. وفي هذا االتجاه واصلت اللجنة 
السياسية المنبثقة عن لجنة الصياغة والرؤية بتحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع 
" الخاضع للمحتلين اإلماراتيين " يوم الخميس 1 ديسمبر استعراضها لمشاريع 
الرؤى والمقترحات المقدمة من المكونات السياسية واالجتماعية والشخصيات في 
محاور كرست نقاشاتها للمهام الراهنة لألجهزة األمنية والدفاعية في محافظة 

حضرموت والدور المنوط بها خالل المرحلة القادمة..
ه��ذا وق��د استنكر ابناء حضرموت ه��ذا العبث ال��ذي ينفذه عمالء السعودية 
واإلمارات في رسم سيناريوهات وخطط تقسيم حضرموت بين دول العدوان، 
وحذروا من المخطط السعودي االماراتي الذي يستفيد من العدوان بتكريس واقع 
تشطيري ويوزع بالدنا بين مصالح دول العدوان ويعتمد على المرتزقة لتنفيذ 
مخططاته التوسعية . هذا وقد استنكر القيادي فادي باعوم في تغريدة على 
صفحته بالفيس بوك الغرض الحقيقي من المؤتمر الحضرمي الجامع المدعوم من 
االمارات والسعودية الهادف الى تقسيم حضرموت بين تلك الدولتين وفرض هوية 
وهابية متطرفة على شعبنا وبالدنا ، ودعا باعوم ابناء حضرموت الى رفض هذا 

المخطط العدواني الذي يريد سلخنا من هويتنا وثقافتنا وجغرافيتنا.

جاءت الذكرى الـ 49 ليوم الـ30 من نوفمبر عيد 
االستقالل مستعمر بريطاني من جنوب اليمن لتشكل 
ثورة ضد المستعمر السعودي واإلماراتي ومرتزقته 
ورفــض الوصاية االقليمية والدولية على الشعب 
اليمني ، ومقاومة مخطط فرض اجندتهم االرهابية 
والتقسيمية.. فقد رفض الحراك الجنوبي الوطني 
الممثل في الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد 
وتيار المجلس الوطني للحراك برئاسة حسن احمد 
باعوم كل الضغوط والتهديدات واإلغراءات السياسية 
والمالية التي وعد بها محافظ حضرموت وقيادة 
النخبة الحضرمية التابعة لإلمارات بإلغاء الدعوة 
لشعب الجنوب بإقامة الفعالية الوطنية لالحتفال بعيد 
الجالء في مدينة المكال ، والتي تحمل شعار التحرر من 
الوصاية االقليمية والدولية ودعوة جماهير الشعب 
لتحقيق السيادة اليمنية وحل المشكالت اليمنية 

بالحوار وإيقاف العدوان على الشعب اليمني .

اليهري : رفض بن بريك االحتفاالت الوطنية 
وأخرج مظاهرات مؤيدة للعدوان 

قوات اإلم��ارات تقتحم ساحة االحتفال بالمكال 
وتعتقل العديد من المتظاهرين  رفضًا لالحتالل

باعوم : اإلمارات والسعودية تعمالن على فرض 
هوية وهابية متطرفة في بالدنا

لوحات تشمل قتلى االمارات المشاركين في العدوان على اليمنمن مظاهر االحتفال الشطري بالجنوب


