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شالل يتهم اإلعالم
> شن مدير أمن محافظة عدن شالل شائع هجومًا عنيفًا على 
االعالميين متهمًا اياهم بإثارة الفتنة ونشر القالقل واإلخالل باألمن 
وعللدم توخي الدقة ، وذكللر شللالل في مؤتمر صحفي أن وسائل 
االعالم ومنتسبيها يتبعون لحزب االصالح ويروجون لإلرهاب.. هذا 
ويأتي الهجوم المفاجئ من مدير أمن عدن بعد ان طالبت العديد 
من الشخصيات الجنوبية شالل بتقديم استقالته بعد ان فشل في 
استتباب االمن بالمحافظة ، كما حمل المواطنون شالل المسؤولية 
عن جريمة تفجير معسكر الصولبان الذي اودى بحياة 58 مجندًا 

وإصابة اكثر من 100 .

اعتقاالت عشوائية
> نفذ عدد من المسلحين وقفة احتجاجية امام مبنى ادارة البحث 
الجنائي بمديرية خورمكسر بعدن للمطالبة باإلفراج عن المدعو 
احمد نبيل »أبو يوسف« قيادي في ما يسمى بالمقاومة محتجز منذ 

خمسة اشهر. 

العصابات ترهب المواطنين
> ألقت شرطة مديرية صيرة بمديرية كريتر بمحافظة عدن 
الثالثاء القبض على عصابة مكونة من اربعة أشخاص تقوم بسرقة 
المنازل والمحالت التجارية.. والجدير ذكللره تزايد النشاطات 
االجرامية للميليشيات المسلحة التي تقوم بالنهب والسطو والتقطع 

للمواطنين في المحافظة .

التجنيد الحزبي
> قام عدد من قادة الشرط والمعسكرات بالتخلص واستبعاد 
اعللداد كبيرة من منتسبيهم الذين كانوا يللداومللون في مقرات 
اعمالهم طيلة أشهر على أمل إدراجهم ضمن القوام البشرية 
للوحدة العسكرية واألمنية ، وذكر مجندون أن القيادات العسكرية 
تقوم بمجرد وصول لجان الترقيم أو قدومها لتجميع المقربين 
ات الحزبية  وعلليللال عمهم مللن مناطقهم ومللن ذوي االنللتللمللاء
والسياسية لتجنيدهم وحرمان ملتزمين آخرين من أبناء عدن 

وبعضهم من محافظات مجاورة  .

جرائم قتل بعدن
> ضبطت االجهزة االمنية في مديرية صيرة بعدن الثالثاء واحدًا 
من اخطر المطلوبين أمنيًا، وقال مصدر امني: ان قوات التدخل 
السريع ألقت القبض على حسين زغينة عقب اصابته خالل اشتباكه 
مع رجال االمن وسط سوق مدينة كريتر، وذكرت المصادر االمنية 
أن المدعو "حسين الزغينة أقدم على قتل الشاب محمد القباطي في 
يناير الماضي وسط سوق مدينة كريتر بواسطة سالحه الشخصي، 

كما اقدم على قتل شقيقه ويتهم بعدة عمليات قتل. 

حكومة مهانة
> قال وزير داخلية هادي حسين عرب في مقابلة تلفزيونية : إنه 
وعددًا من الوزراء يعيشيون ظروفًا صعبة بقصر معاشيق مشيرًا 
الى ان كل وزيرين يتشاركان غرفة ويتشارك 4 وزراء حمامًا، ونفى 
بن عرب أن يكون اي وزير في حكومة ما يسمى بالشرعية قد تسلم 
ميزانية تشغيلية.. هذا وقد كشفت تصريحات عرب المعاملة 
المهينة التي تتعامل بها دول تحالف العدوان مع مرتزقتها سواء 
في داخل اليمن او خارجه حيث قامت تلك الدول بإيقاف المخصصات 
المالية والمنح والمكافآت وطردهم من الفنادق والشقق ومطالبتهم 

بدفع مبالغ مالية كبيرة .

المفخخات تحاصر عدن
> تمكنت الوحدة االمنية الخاصة بمكافحة اإلرهاب التابعة إلدارة 
أمن عدن اإلثنين من ضبط سيارة مفخخة بالشارع الخلفي لمدينة 
المعال بعد معلومات مؤكدة أدلى بها مواطنون إلدارة أمن عدن 
قادت الى ضبط السيارة المفخخة التي تحوي كميات كبيرة من 

المتفجرات بينها ألغام أرضية و»T.N.T« وعبوات ناسفة.

عربدة عسكرية
> انقلبت عربة عسكرية مدرعة الثالثاء في أحللد الطرقات 
الرئيسية بمحافظة عدن فوق سيارة خصوصي صغيرة الحجم ما 
أدى إلى سقوط ضحايا ، وقال مصدر محلي وشهود عيان : إن عربة 
عسكرية مدرعة كانت على ما يبدو مرافقة لموكب أحد المسؤولين 
انقلبت أثناء مرورها في الخط البحري السريع الرابط بين مديريتي 
المنصورة وخورمكسر إلى فوق سيارة خصوصي على متنها عدد 

من الفتيات ما أدى لمقتل جميع من فيها .

شرطة سلفية
> استنكر المواطنون بعدن والمحافظات المجاورة الطبيعة 
السلفية الدينية للقوات االمنية التي تطارد الخمور والمخدرات 
وتطالب بعدم اإلختالط وتتناسى الملف االمني المتردي.. وفي هذا 
الشأن القت شرطة حجر بمحافظة الضالع القبض على خلية من 
السحرة والمشعوذين ، الذين يمارسون عملهم في السحر والدجل 

والتنكيل بحياة الناس طيلة عشرات السنين.

الداخلية تتنصل
> اتهم تقرير اصدرته سكرتارية وزير داخلية هادي -حول ما 
جرى من تفجير انتحاري بمعسكر الصولبان- قيادة اللواء 111 
مشاة بالفشل في تأمين أفراد اللواء الذي كان السبب الرئيسي في 
الحادث اإلرهابي إضافة إلى عدم التنسيق بين الوحدات األمنية 
والعسكرية بهدف حمايتها وتأمينها والتي تدل على تصرفات 
شخصية لقيادة اللواء ، مما أدى الى تزايد أعداد الشهداء والجرحى 
من أفراد ذلك اللواء ، وأكدت الداخلية في بالغها أن مسؤولية حماية 
وتأمين أفراد اللواء تقع على عاتق اللواء 111 مشاة وليست من 
اختصاص وزارة الداخلية أو الوحدات التابعة لها تأمينه أو حمايته .

السعودية تراهن على اإلرهابيين
> دعا قيادي بالحراك الجنوبي السعودية الى مراجعة ادائها في 
اليمن، محذرًا من تكرار فشل مماثل في اليمن بسبب هذا االداء 
يشبه ما حدث في سوريا مؤخرًا، وقللال علي باثواب معلقًا على 
االحداث االخيرة : ان الصراع الدامي في الشرق األوسط وتحديدًا في 
المنطقة العربية بين قطبين رئيسيين محور إيران والذي يمتلك 
استراتيجية واضحة ويعتمد على القوى الوطنية المحلية مقابل 
المحور السعودي الخليجي والذي يفتقر للرؤية الواضحة لاللتفات 
حوله ويعتمد على التيارات اإلسالمية والمال ، وهذا سبب فشلهم 

في حلب وغيرها .
وذكر باثواب أن سبب فشل السعودية في اليمن اعتمادها على 
االصالح والسلفيين وغيرهم من المجموعات االرهابية واإلجرامية .

أخبار الجنوب

وفي شأن عملية تفجير الصولبان االولى السبت قبل الماضي ما زالت ردود 
األفللعللال الغاضبة متواصلة ومستنكرة السكوت المخزي لتحالف العدوان 
ومرتزقته والفار هادي وحكومته على تواجد وعمل المنظمات االرهابية التي 
تمارس ارهابها في االراضي اليمنية ويوفر لها تحالف العدوان الغطاء السياسي 
والمالي والعسكري واإلعالمي وتورط العديد من القيادات السياسية والحزبية 

والعسكرية بدعم وتمويل االرهاب حسب افادة وزارة الخزانة االمريكية.. 
ات الكاذبة للفار  كما كشفت العملية االرهابية بمعسكر الصولبان زيف االدعاء
هادي وحكومته باستقرار الوضع االمني في المحافظات الجنوبية ، والتغطية 
على انتشار الجماعات االرهابية التي يمولها تحالف العدوان ويستغلها لتحقيق 
اهداف سياسية وعسكرية تهدف لتقسيم اليمن وإسقاطه في مستنقع الصراع 
الطائفي المذهبي ، كما تصاعدت االصوات المطالبة بتطهير الجنوب من دنس 
االرهللاب المتحالف مع حزب االصللالح وميليشياته إلعللادة المخطط االرهابي 
في سوريا والعراق انطالقًا من المحافظات الجنوبية .وفي شأن مشابه ذكرت 
مصادر طبية ارتفاع شهداء مجزرة الصولبان التي وقعت األسبوع الماضي إلى 58 
مجندًا إثر عملية تفجير انتحاري حزامه الناسف في المجندين بالمعسكر عقب 
استشهاد 3 متأثرين بجراحهم.. وقالت مصادر طبية بمستشفى الجمهورية 
التعليمي : ان الجريح محمد فضل محشك توفي الجمعة متأثرًا بجراحه التي 
صيب بها في التفجير ، وتوفي قبله بيوم الجريح علي سعيد ناصر العنبوري 

ُ
أ

متأثرًا بجراحه ، فيما توفي قبله ايضًا الجريح حيدرة علي سالم مطيبع الغسيلي.. 
كما افادت مصادر محلية بأن االرهابي الذي فجر نفسه المنتمي لداعش هو 
عبدالرحمن سليم سالم صالح اليافعي من بلوك السيكالس بالبريقة وكان اماما 
لمسجد ابن القيم التابع لحزب االصالح ووالده سليم )أبو وقاص( قيادي بالقاعدة 
، وانضم لتنظيم الدولة قبل اشهر وهو ايضًا من قيادات حزب االصالح.. هذا وقد 
خرجت مظاهرات في مديريات محافظتي عدن وأبين طالبت بإغالق مقرات 

حزب االصالح وحل الحزب وطرد قياداته وأعضائه من عدن .
ومن جهة اخرى استنكر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب العمل االنتحاري 
ووصفه باإلجرامي ما يؤشر الى عالقة التحالف بين تنظيم القاعدة وقوات ما 
يسمى بالجيش الوطني التابعة للفار هادي.. وفي شأن متصل استمر االستنكار 
الشعبي والجماهيري لجريمة استهداف المجندين بمعسكر الصولبان وشكك 
المواطنون بقدرة ميليشيات الفار هادي وحكومته على فرض االمن واالستقرار 
في المحافظات الجنوبية ، فقد شارك المئات من اهالي مديرية المحفد بأبين 
-الثالثاء- في مسيرة جماهيرية للتنديد بالجريمة االرهابية التي وقعت، منددين 
بالعمل االرهابي الجبان الذي استهدف ابناءهم المجندين في العاصمة عدن اثناء 
ترقيمهم ، وارتفعت الهتافات الغاضبة التي طالبت بالقصاص لدماء الشهداء 
الذين سقطوا ظلمًا وعدوانًا.. كما توعد قيادي فيما يسمى بالمقاومة الجنوبية 
بإغالق كافة المرافق الحيوية الكبرى بمحافظة عدن بسبب عدم تنفيذ الحكومة 
وعودًا قطعتها بمعالجة وصرف مبالغ مالية لضحايا حادثة الصولبان االرهابية ، 
ووجه القيادي علي الذيب الكازمي والذي يشغل منصب مدير شرطة البساتين 
دعوة قبلية ألفراد قبائل باكازم الى الوقوف معه بإغالق المرافق الحيوية حتى 
يتم الوفاء بحقوق شهداء مجزرة الصولبان االخيرة ، وأضاف الكازمي : المتسببون 
بالمجزرة معروفون باالسم وهم طلقاء الى اآلن ،  ولن نسمح بأن تذهب هذه 
الدماء الطاهرة هدرًا.. ومن جهة اخرى طالب المركز اليمني للدراسات وحقوق 
اإلنسان ومركز عدن للرصد والدراسات والتدريب بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق 
في كل ما يتعلق بجريمة الصولبان البشعة وما سبقها من جرائم مشابهة 
ات األمنية الالزمة من قبل األجهزة األمنية  ، وتحديد أسباب غياب االجللراء

والشرطة العسكرية والقوات المسلحة.
وفي شأن مشابه تجاهل عدد كبير من خطباء مساجد عدن يوم الجمعة 
مجزرة الصولبان التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى يوم السبت الماضي 

، وتناول خطباء المساجد التابعة لحزب االصالح معركة تحرير حلب وتباكوا 
على المجموعات االرهابية ، واستنكر متابعون انشغال مكتب اوقاف عدن 
بالتباكي على حلب والدفاع عن االرهابيين والمجرمين في سوريا وكذا اهتمامهم 
بتحريم االختالط وتجاهل تحذير الشباب من االفكار المتطرفة والتفجيرات 
والمفخخات.. كما كشف مصدر أمني رفيع في شرطة محافظة عدن تفاصيل 
جديدة بشأن واقعة العثور على إحدى عشرة جثة بعضها مفصولة الرأس عن 
الجسد -الثالثاء- في محمية الحسوة بمديرية البريقة ، وأفاد المصدر األمني 
رّجح أن تلك الجثث تعود ألشخاص على صلة بالجماعات 

ُ
أن المعلومات األولية ت

والعصابات المسلحة المتطرفة ، وأنه تم التخلص منها ورميها في محمية 
الحسوة إلخفاء آثار الجريمة ، كما لفت إلى أن األسباب التي تقف وراء جريمة 
القتل بتلك الطريقة البشعة ورمي الجثث في الخالء هي الخالفات والصراعات بين 
عناصر تلك العصابات والجماعات وطبيعة األنشطة واألعمال اإلجرامية التي 
تنفذها في ظل عجزة االمن عن محاربة هذه الجماعات والتنظيمات االرهابية 
. ومن جهة اخرى تمكنت األجهزة األمنية بمحافظة لحج -السبت- من القبض 
على اثنين من اخطر المطلوبين في تنظيم القاعدة بالمحافظة خالل عمليتين 

منفصلتين نفذتهما قوات االمن والحزام األمني.
وفي سياق انتشار سيطرة الجماعات االرهابية على مديريات محافظة عدن 
نجا أحد عناصر الجيش من محاولة اغتيال في مديرية المنصورة بعدن ، وقال 
مصدر امني: إن المجند في ما يسمى  بالحزام األمني اسامة الجبيري نجا من محاولة 
اغتيال، ظهر الثالثاء عقب اطالق النار عليه من مسدس كاتم للصوت ، بينما 
كان في محل حالقة في بلوك 21 بمديرية المنصورة وُنقل إلى مستشفى الوالي 

لتلقي العالج.
وفي اطار مخالف حذر مراقبون عرب ويمنيون من الجهود التي تقوم بها 
تركيا والسعودية بدعم من امريكا ودول اروبية لنقل ارهابيي حلب بعد ان 
سيطر الجيش السوري على مدينة حلب وتم طرد اكثر من خمسين الفًا من 
االرهابيين والمقاتلين الى محافظة أدلب السورية المحاذية للحدود التركية . 
وذكر المراقبون أن هناك جهودًا حثيثة تبذلها السعودية وقطر وتركيا والدول 
الداعمة لإلرهاب في سوريا والمنطقة العربية لتفويج االرهابيين والمجرمين من 
سوريا لمناطق عربية تأتي اليمن على قائمة هذه الدول، مستغلين العدوان على 
اليمن من قبل النظام السعودي الذي وفر ارضية وقواعد عسكرية للتنظيمات 
االرهابية والميليشيات االخوانية للتوسع والتمدد والسيطرة على العديد مما 
يسمى بالمحافظات المحررة ، وطالبت تلك المصادر اليمنيين والمجتمع الدولي 
بالتحرك لمنع نقل العناصر االرهابية واإلجرامية الى اليمن وتحولها لمنطقة قتال 
ومواجهة وصراع محلي وإقليمي ودولي تنفيذًا للمخطط الدولي لنشر االرهاب 

والتطرف في الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها على اساس طائفي.

ر المواجهة بين الحراك وهادي تحتدم
ُ
ذ

ُ
ن

حراك السعودية يتهم المؤتمر الجامع بالتآمرمع اإلمارات
فجرت زيللارة الفار هللادي الخاطفة لعدن الصراعات 
العسكرية بين القاعدة وداعللش ومللا يسمى بالمقاومة 
الشرعية منذ تحالفهما قبل العدوان السعودي على اليمن 
وبعده ، وتجلت تلك الخالفات بتفجير معسكر الصولبان 
الذي تبناه تنظيم داعش وما تبعه من عمليات ارهابية 
متواصلة في المحافظات الجنوبية ، وتفجرت الصراعات 

السياسية بين الحراك الجنوبي التابع للسعودية وبين 
القوات االماراتية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت 
تجلت في رفض الحراك السعودي المؤتمر الحضرمي 
الجامع المدعوم من دولة االمللارات واتهام القائمين 
عليه بالخيانة للقضية الجنوبية والتآمر على الجنوبيين 
، كما تفجرت الصراعات الحزبية بين مرتزقة العدوان 
حيث تتزايد المظاهرات واالحتجاجات في المحافظات 
الجنوبية المطالبة بإغالق المقرات والجمعيات التابعة 
لحزب االصالح ومتهمًا الحزب وقيادته باإلرهاب وإدارة 
العمليات االرهابية في الجنوب.. يأتي هذا الرفض لما 
يسمى بالشرعية وسط فشل الفار هادي وحكومته في 
اعادة االستقرار االمني في الجنوب واستمرار غياب 

الخدمات وتدهور الوضع المعيشي واإلداري وغلبة الفساد 
والمحسوبية في عمل حكومة الفنادق ووزرائها .

وفي سياق رفض الحراك الجنوبي المدعوم من السعودية 
المؤتمر الحضرمي الجامع المدعوم اماراتيًا، حذر الحراك 
الجنوبي السعودي بقيادة البيض وحيدر العطاس والجفري 
في بيان سياسي للمجلس االعلى للحراك بحضرموت من 
مؤامرة تقودها السلطة المحلية الخاضعة لإلمارات.. ومن 
جهة اخرى دفعت السعودية مرتزقتها من الحراك الجنوبي 
السعودي بتأسيس لجنة ما تسمى بتصحيح المسار للمؤتمر 

الحضرمي الجامع لمواجهة المخطط االماراتي وإفشاله.
وفي هذا السياق وصف رئيس الحركة الشبابية والطالبية 
في الحراك الجنوبي فادي حسن باعوم ما يحدث في الجنوب 
اليوم بأنه استبدال احتالل باحتالل آخر.. وذكر باعوم في 
مقابلة على قناة " الميادين " : أنه في الوقت الذي كنا نرفض 
رفع اآلن األعالم اإلماراتية والسعودية 

ُ
رفع العلم اليمني ت

، ويوجد مندوب سامي في حضرموت ُيدعى أبو يوسف ، 
وهو ضابط إماراتي صغير، ومثله آخر سعودي في عدن 

ُيدعى أبو محمد ، وهما 
من يتحكمون في البالد ، 
مضيفًا أنه ال أحد من أبناء 
الجنوب يمتلك القرار 
الللليلللوم وأن اللللقلللرارات 
تللأتللي ملللن الللسللعللوديللة 
واإلمللللللللللللارات.. وتلللابلللع 
باعوم : أنلله تللّم توجيه 
ضربة قاضية للقضية 
الجنوبية فللي إنللخللراط 
البعض تحت مظلة ما 
يسمى الشرعية ، ناعتًا 

ذلك بل"التناقض واالنفصام إضافة إلى مآسي "البؤر األخرى 
المتواجدة  في المحافظات الجنوبية كالقاعدة وداعش".. 
وأفاد أن "هناك قوى إقليمية ، السعودية تحديدًا ، تغذي 
صراعًا بين قبائل يافع والضالع من جهة ، وبينهما وبين 
قبائل أبين من جهة أخللرى لشغل هذه القبائل ببعضها 
وفصل حضرموت تلقائيًا ، وذلللك طمعًا في حضرموت 

وأنبوب النفط الممتد حتى 
بحر العرب .

وفللللللي سلللليللللاق مللشللابلله 
اسلللتلللنلللكلللرت شللخللصلليللات 
سياسية وعسكرية وقبلية 
واجتماعية الزج بأسمائهم 
مللن قللبللل عللمللالء االمللللارات 
واللللسلللعلللوديلللة فلللي صلللراع 
الللمللصللالللح  بلليللن االمللللارات 
والسعودية ، واستنكرت 
ئمة  لقا تلك الشخصيات ا
التي نشرتها وسائل اعالم 
تابعة لللجللالل هلللادي الللتللي تطالب مللن السعودية بضم 
حضرموت جغرافيًا للسعودية وفرض المذهب الوهابي 
في حضرموت.. وقد نشرت تلك الشخصيات بيانًا توضيحيًا 
لعنا خالل األيام الماضية على رسائل متنوعة 

ّ
جاء فيه : أط

مذيلة بأسماء ضمت 110 شخصيات حضرمية على أساس 
أنها وجهت خطابًا لسلمان للمطالبة بضم حضرموت 

للسعودية ، وبعض الرسائل التي تم نشرها مع قائمة 
األسماء تلك تضمنت المطالبة بقضايا ال يعلم الموقعون 
عليها شيئًا.. وأضاف البيان: أن قائمة األسماء الحضرمية 
التي تضم 110 شخصيات حضرمية طالبت بفتح مطار 
الريان وإعادة السيادة على المرافق الحيوية في المحافظة 
وعدم تركها لتصرف قيادات اماراتية تنفذ مخططات 

مشبوهة .
وفي سياق فشل سلطة االمر الواقع في المحافظات 
الجنوبية في توفير الخدمات وتوفير الحد االدنللي 
من المطالب المعيشية للمواطن شهدت محافظة 
سقطرى احتجاجات شعبية واسعة تستنكر تغطية 
حكومة الفار هادي جريمة غرق سفينة تحمل رجااًل 
ونساء وأطفااًل من ابناء سقطرى،والتي راح ضحية تلك 
الجريمة أكثر من أربعين غريقًا، وأمهل المشاركون في 
الوقفة السلطة المحلية في المحافظة اسبوعًا للتواصل 
مع الجهة العليا بشأن مطالب ابنائها قبل ان يتصاعد 
االحتجاج خالل االسبوع القادم.. ومن جهة اخرى شدد 
رئيس حكومة الفنادق بن دغر على عدم السماح بأي 
استقطاعات من مرتبات الجنود والضباط وصرفها كما 
أقرتها الحكومة وصادقت عليها ، واعتبر بن دغر أي 
استقطاعات عماًل منافيًا للقانون ومخالفًا للتوجيهات ال 
يجوز السماح به أو التسامح مع مرتكبيه أيًا كانت رتبهم 
العسكرية.  والجدير ذكره أن فضيحة نهب مرتبات الجنود 
والضباط قد تفاقمت وسببت احراجا لوزراء حكومة الفنادق 
ولجانه لذلك وجه قيادات عسكرية بالتحقيق مع عدد من 
الضباط حاولوا استقطاع خصميات من رواتب الجنود..  هذا 
وقد نفذ أعضاء في الهيئة التدريسية بجامعة عدن وقفة 
احتجاجية يوم األحد امام بوابة قصر المعاشيق الرئاسي 
في عدن للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم 
التي لم تصرف منذ قرار تعيينهم عام 2014م . كما أبلغ 
البنك المركزي اليمني بعدن كاًل من مدير عام مكتب المالية 
وأمناء الصناديق للوحدات االدارية والحكومية في عدن أن 
البالد تمر بأزمة سيولة خانقة ال تكفي لسداد مستحقات 

المحافظة إال في الحدود الدنيا .

ألقت العمليتان االنتحاريتان  اللتان استهدفتا الجنود بمعسكر الصولبان بمحافظة عدن بعمليتين منفصلتين ظاللها على هشاشة 
الوضع االمني فيما في المحافظات الجنوبية، إذ استطاعت التنظيمات االرهابية " القاعدة وداعش " اختراق الميليشيات العسكرية 
واألمنية التي شكلها ومولها االحتالل السعودي واإلماراتي، وتمكنت من الوصول لمناصب قيادية ومهمة فيما يسمى بقوات النخبة والجيش 
الوطني والحزام االمني وغيرها من المسميات العسكرية واألمنية وتوجيه عملياتها لخدمة مخطط العدوان في خلق الفوضى ونشر القتل 
والنهب والسلب في اليمن.. كما تزايدت الشكوك حول سعى الدول الخليجية الداعمة لإلرهاب في سوريا وفي حلب على وجه الخصوص 
بترحيل ارهابيها ومجرميها الى اليمن من اجل تغذية الصراع الطائفي المذهبي واستكمال مخطط العدوان على اليمن بدعم االرهاب 
واإلجرام إلسقاط معظم المحافظات اليمنية وخصوصًا فيما يسمى بالمحافظات المحررة لتقسيم اليمن لكنتونات وإمارات دينية ومذهبية 

تقتل اليمنيين وتجعلهم رهائن االرهاب الوهابي التكفيري . 

انتحاري معسكر الصولبان ووالده قياديان بحزب اإلصالح 
جريمتا الصولبان تكشف تحالف اإلرهاب السعودي

القاعدة تستنكر التفجير وتصف 
داعش بالمجرمين

خطباء اإلصالح يتباكون على حلب 
ويتناسون جريمة الصولبان

مراقبون : جهود سعودية لتفويج 
إرهابيي حلب لعدن

باعوم : السعودية واإلمارات َمْن تحكمان الجنوب
شخصيات حضرمية : نطالب بفرض السيادة الوطنية 

مظاهرات  احتجاجية في سقطرى على االوضاع

مؤتمر تصحيح المسار للمؤتمر الحضرمي مؤتمر حضرموت الجامع في السعودية


