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اعتقاالت
* نظم أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني في لحج 
-الخميس- اعتصامًا أمام مبنى مكتب الصحة في المحافظة وذلك 
للمطالبة باإلفراج عن ذويهم المعتقلين دون أن تتم إحالتهم الى 
ات القانونية بحقهم.. داعيين  الجهات المختصة التخاذ اإلج���راء
منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إل��ى التدخل لوقف 

االنتهاكات وحجز حرية المواطنين دون أن تتم محاكمتهم .

اتهامات متبادلة
* قالت مصادر في شبوة: إن مجندين تابعين للواء 19 مشاة 
في بيحان نجوا من ضربة جوية خاطئة لطيران العدوان ، واتهمت 
المصادر تورط قيادات حزبية لم تسّمها برفع احداثيات لقوات 
تحالف العدوان الستهداف قوات اللواء المناوئة لها.. الجدير ذكره 
أن القوات المقاتلة في جبهة عسيالن تسودها  صراعات حزبية 
وعسكرية بين قوات االصالح وقوات المنطقة العسكرية السابعة 

التابعة لمحافظة عدن .

عمال المصافي يحتجون
* استأنف عمال وعامالت شركة مصافي ع��دن رب��ط الشارات 
الحمراء استمرارًا للوقفات االحتجاجية مطلع االسبوع امام مبنى 
االدارة المركزية للشركة ، وقالت مصادر عمالية ان استئناف الوقفات 
عودة لمطالبة بالتدخل العاجل وإنقاذ المصفاة ودعمها للنهوض 
وعودتها ألداء دورها كمرفق سيادي ، وفي الوقفات االحتجاجية 
التي اقاموها عمال وعامالت الشركة طالبوا فيها كذلك الدولة بدفع 
وتوفير مرتبات العمال ومستحقاتهم المتأخرة وإعادة النظر في 
اتفاقيات الخزن ونقل المشتقات وإعادة المصفاة لدورها في استيراد 

الخام والمشتقات .

ِربون
ْ

األطباء ُيض
* نفذ أطباء وموظفو هيئة مستشفى الرازي العام م/ أبين وقفة 
احتجاجية -االربعاء- احتجاجًا على توقف رواتب العاملين من أطباء 
وممرضين وفنيين ألكثر من 3 أشهر ، وه��ددوا بوقف العمل في 
المستشفى نهائيًا وإغالقه إذا لم تستجب لهم السلطات خالل األيام 

القادمة.

عرب ينهب المرتبات
* أغلق منتسبو جهاز الدفاع المدني بعدن -االربعاء- الشوارع 
المحيطة بمبنى المحافظة احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم ، 
وقال نائب مدير جهاز الدفاع المدني بعدن سلطان سالم: ان إغالق 
الشوارع يأتي احتجاجًا على رفض ومماطلة وزي��ر داخلية هادي 

حسين عرب في صرف مرتبات منتسبي الجهاز.

اإلصالح يفّجر الجنوب
* ق��ال الناشط الجنوبي لطفي شطارة إن م��أرب والبيضاء من 
المحافظات التي توفر مالذًا آمنًا لإلرهابيين الذين يجري تأهيلهم 
وتدريبهم وإرسالهم الى المحافظات الجنوبية لتنفيذ جرائمهم ، 
وأشار الى ان هاتين المحافظتين هما المستهدفتان من قبل الطائرات 
بدون طيار، وأضاف : المشروع االرهابي القادم من معامل التفريخ 
في مأرب والبيضاء ترعاه قوى سياسية نافذة في االصالح للسيطرة 

على الجنوب .

استقطاعات للرواتب 
* قال منتسبوا اللواء 115 مشاة بمديرية لودر بمحافظة ابين إن 
رواتبهم تعرضت الستقطاعات غير مشروعة خالل عمليات صرف 
المرتبات االي��ام الماضية ، وأك��د عشرات الجنود ان لجان الصرف 
استقطعت مبالغ تقدر ب� 10 الى 15 الف ريال يمني على كل جندي 

دون وجه حق.

سقطرى ترفض الفدرلة
* رف��ض الشيخ بن عفرير في اللقاء الموسع مع الشخصيات 
االجتماعية بالفار في المكال ان تكون المهرة وسقطرى ضمن اقليم 
حضرموت ، وأكد أنه لن يقبل التهميش والتبعية وفرض االمر الواقع، 

وطالب بإقليم مستقل .

ر النخبة
ّ

األهدل يكف
* شن الشيخ السلفي القاعدي عبدالله االه��دل المصنف بدعم 
االرهاب على القوائم االمريكية هجومًا على ما تسمى بقوات النخبة 
الحضرمية، وقال : ان أهلنا في حضرموت محكومون من قبل مخلب 
حكم من قبل 

ُ
من مخالب امريكا في المنطقة وبان حضرموت أصبحت ت

األمريكان ، مؤكدًا أن من يحكم اليوم في  الجنوب  هم العدو الحقيقي 
، وأن قوات النخبة االماراتية تعتقل العلماء من اهل السنة بإيعاز من 
القوات االمريكية الكافرة، وطالب بمهاجمة قوات النخبة ومحاربتها .

القاعدة تهاجم بدوعن
* هاجمت عناصر من تنظيم القاعدة يستقلون سيارة افراد نقطة 
خيلة بقشان في منطقة دوعن التابعة للمنطقة العسكرية الثانية 
-الثالثاء- وأسفر االشتباك عن مقتل شخصين من قوات النخبة ، 
فيما فرت السيارة باتجاه  وادي دوعن بعد اصابتها مباشرة ، ُيذكر 
ان هذه النقطة تم استحداثها ولن تمر 24 ساعة على وجودها 

وحصول االشتباك .

مقتل قاعدي بلودر
* ذكرت مصادر محلية استهداف طائرة بدون طيار لسيارة قيادي 
في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين -الخميس، وأشارت المصادر الى أن 
الغارة استهدفت سيارة أمير القاعدة بمديرية لودر بمحافظة أبين  
جالل الصيدي ما أدى إلى مقتله ، وتضاربت األنباء حول المكان الذي 
استهدف فيه الصيدي ، حيث تقول مصادر انه استهدف في ذي 
ناعم بمحافظة البيضاء ، في حين تقول مصادر أخرى انه استهدف 

قرب مدينة مأرب .
البيضاء تهّرب السالح لعدن

* كشف حادث مروري وقع في منطقة العرقوب بمحافظة أبين 
عن تهريب تنظيم القاعدة االرهابي أسلحة ومتفجرات إلى محافظة 
عدن ، وتعرضت سيارة من نوع دينا لحادث مروري أثناء مرورها في 
طريق العرقوب ما أدى إلى انفجار أسلحة متفجرة كانت على متنها.

ضبط صاروخ
* قال مصدر امني بعدن: إن إرهابيًا يستقل سيارة أجرة حاول 
إدخال صاروخ حراري إلى عدن قبل أن تتمكن ما تسمى بقوات الحزام 
األمني في معبر العلم من ضبطه ، ورجح المصدر االمني بأن المخطط 

كان يستهدف مطار عدن الدولي من قبل الجماعات اإلرهابية.

أخبار الجنوب د الحضارمة من سالحهم الفار عزز التواجد السعودي في المحافظة كما جرَّ

السعودية تدفع بهادي إلى حضرموت لمواجهة التمدد اإلماراتي

 بينما تسيطر ق��وات م��ا يسمى بالحزام االم��ن��ي بقيادة 
عيدروس الزبيدي على محافظة عدن وجزء من محافظة 
لحج لتوسع نفوذ االمارات من السيطرة العسكرية والجغرافية 
على معظم المحافظات الجنوبية وفرض سيطرتها السياسية 
واالقتصادية فيها وكذلك الحد من السيطرة السعودية 
القائمة على التحالف مع فلول القاعدة وميليشيات االصالح 

واأللوية العسكرية التابعة لما يسمى بالشرعية . 
وفي هذا الشأن أتت الزيارة المفاجئة وغير المعتادة للفار 
هادي لمحافظة حضرموت للسيطرة على ثالث نقاط : وهي 
تغول السلطة المحلية في محافظة حضرموت على قرارات 
هادي السعودية بدعم من حلف قبائل حضرموت المتحالف 
مع االمارات ، حيث رفض المجلس المحلي بحضرموت برئاسة 
المحافظ بن بريك العديد من قرارات هادي واتخذ قرارات 
تصادمية مع سلطته، كما تشكل سيطرة ق��وات النخبة 
الحضرمية برئاسة القائد العسكري فرج سالمين البحسني 
على مديريات ساحل حضرموت ورفضه عودة معسكرات 
المنطقة العسكرية الثانية لحضرموت الساحل وتمدد قوات 
النخبة للسيطرة على الحقول النفطية والتمدد لمديريات 
الوادي والصحراء لسد الفراغ االمني الذي تسببت به قرارات 
الفار بتفكيك معسكرات المنطقة االولى والزج بها في معارك 
مأرب والجوف ونهم . وكذلك شكل ملف المؤتمر الحضرمي 
الجامع الذي تدعمه السلطة المحلية ودولة االمارات والداعي 
لفصل اقليم الجنوب عن اليمن ورفض مشروع االقاليم الذي 

تتبناه السعودية والفار هادي .
األجواء المتوترة للزيارة

تفاجأ المواطنون باالنتشار الكثيف لما يسمى بقوات 
النخبة الحضرمية فجر االحد على الطريق الممتد من مطار 
الريان الى منطقة خلف بالمكال بفندق " هوليداي ان " مقر 
إقامة الفار هادي، وقامت قوات النخبة ايضًا بإغالق المحالت 
التجارية في مناطق الريان وفلك ويويش وجول مسحة ، 
وأوقفت كذلك م��رور كافة السيارات وال��دراج��ات النارية، 
بينما تولت قوات سعودية بقيادة جالل هادي السيطرة 
على المطار والفندق " هوليداي ان " بمنطقة خلف بالمكال 
، وسيطرت على المناطق التي ينتقل لها الفار ، حيث 
قامت القوات السعودية الخاصة بإهانة وتفتيش قيادات 
مدنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية حضرمية وجردت 
العسكريين من اسلحتهم بينما ظلت القوات السعودية 
مدججة بأسلحتها في مشهد يكرس االستعمار االجنبي 
السعودي للمحافظة ، واوقفت القوات السعودية المقادمة 
والمناصب والقبائل واألكاديميين والمثقفين ورجال األعمال 
وقيادات نسوية لساعات طويلة تحت الشمس بشكل مهين 
، وذكر كثير من الحضور أن العديد من هذه الشخصيات 
المدعوة لالجتماع مع الفار هادي وجدت نفسها في "موقف 
محرج بعد أن لم يجدوا اسماءهم في الكشوفات، وأشاروا الى 
العديد منهم عادوا بخفي حنين إلى بيوتهم  لعدم وجود 
من يعّرف بهم، كما طلبت القوات السعودية من مشائخ 

القبائل وضع اسلحتهم البيضاء " الجنابي " والتعرض لتفتيش 
دقيق ومهين قبل مقابلة الفار ؛ ما ادى لمغادرة العديد 
من الشخصيات القبلية واالجتماعية احتجاجًا على المعاملة 
المهينة وغير المسبوقة والمقصود منها اهانة حضرموت 
وأهلها ومشائخها وكوادرها االجتماعية والقبلية ومختلف 

شرائحها االجتماعية .
وف��ي ه��ذا االت��ج��اه يمكن اجمال االه���داف المطلوبة من 
السعودية من زيارة الفار لحضرموت والتي تأتي في اطار 
اشتداد الصراع السعودي االماراتي والذي تمثل محافظة 
حضرموت الساحل ب��ؤرة السيطرة االم��ارات��ي��ة عسكريًا 

وسياسيًا باآلتي :

اواًل: الملف النفطي وقرارات 
السلطة المحلية بحضرموت

رفضت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ق��رار بن 
دغ��ر رئ��ي��س حكومة ه���ادي القاضي 
بدمج القطاع 53 التابع المتياز شركة 
هولندية لشركة بترومسيلة الخاضعة 
للسلطة المركزية ، كما اتخذ المجلس 
المحلي بالمحافظة ق��رارًا بإخضاع 
شركة بترومسيلة للسلطة المحلية 
لتعيينات  بالمحافظة ورف���ض ا
االداري�����ة ب��ال��ش��رك��ة واستبدالها 
ب��ت��ع��ي��ي��ن��ات م��ح��ل��ي��ة ت��ص��دره��ا 
السلطة المحلية . كما رفضت 
السلطة المحلية وحلف قبائل 
ح��ض��رم��وت ب��ق��ي��ادة ع��م��رو بن 
حبريش الحكومي استالم قوات 
احمد الضراب الذي عينه الفار 
نائبًا ألركان المنطقة العسكرية 

االول��ى بحماية الشركات النفطية بمنطقة ضبة بالشحر ، 
وفرضوا قوات النخبة لحماية الشركات النفطية والمؤسسات 

النفطية بحضرموت الساحل والوادي .
وف��ي ه��ذا ال��ش��أن ب���ادر ال��ف��ار ف��ور وص��ول��ه للمكال بعقد 
اجتماع بالسلطة المحلية بمقر إقامته حدث فيه الكثير من 
المهاترات بين مكتب رئاسة الفار ومكتب محافظ حضرموت 
ووصل االمر بقيام نجل هادي وهو قائد الحرس لوالده بمنع 
دخ��ول أب��رز سكرتيري مكتب " بن بريك " وقائد حرسه 
ومستشاريه وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.. 
وذكر مدراء من المكتب التنفيذي أن هادي هدد بن بريك 
بإقالته قائاًل: بدالؤك كثير واخبره أن سلطته ليس سلطة 
مطلقة ، بل تابعة لهادي وأنه خائن ثقته حيث عينه محافظًا 
لحضرموت ، وطلب من المجلس المحلي الغاء كل القرارات 
التي اتخذوها في المجال النفطي ف��ورًا، كما وصف هادي 
المجلس المحلي بالمحافظة بأنه غير منتخب وغير شرعي 
وال يجوز له ان يتخذ أي قرارات اجرائية فضاًل عن االعتراض 
على القرارات الرئاسية وق��رارات الحكومة ، 
وق��د رد الشيخ 

عمرو بن حبريش وكيل المحافظة بأن ابناء حضرموت هم من 
حرر حضرموت من القاعدة وحافظ على أمنها واستقرارها، 
بينما حكومتكم تتنقل بين فنادق الرياض ، وتم بعد اجتماع 
عاصف ساده التوتر وتبادل االتهامات والشتائم تشكيل 
لجنة إشرافية برئاسة بن بريك وعدد من اعضاء حكومة بن 
دغر لترفع تقريرًا متكاماًل عن الوضع النفطي بحضرموت .
هذا وقد شنت وسائل اعالم حزب االصالح حملة اعالمية 
شرسة على المحافظ بن بريك متهمة إياه باالنحياز ضد 
السعودية واتهمته بسجن علماء االمة وعلماء حضرموت 
مطالبين باإلطالق الفوري عن معتقلي القاعدة ومشائخ 
االص��الح والسلفيين، بينما شنت وسائل االع��الم التابعة 
لإلمارات حملة تتهم حزب االصالح بدعم االرهاب واستعمال 
الميليشيات العسكرية للسيطرة على حضرموت مستغلة 
خضوع الفار لسطوة علي محسن وقيادات االصالح المدعومة 
من السعودية.. وفي اتجاه متصل يسعى الفار هادي لتمكين 
قيادات االصالح من الثروات النفطية والمصالح االقتصادية 
، فقد اصطحب احمد العيسي الذي اوكل له هادي استيراد 
النفط ومشتقات المحافظات الجنوبية دون مناقصات ، 
وطالب المجلس المحلي بحضرموت االلتزام بشركة العيسي 
في توريد النفط ومشتقاته وتشغيل الشركات النفطية 

للمحافظة ومديرياتها .
ثانيًا: الملف العسكري واألمني 

احتل الملف االمني والعسكري مرتبة عالية في نقاشات 
هادي مع السلطة المحلية حيث افشلت سيطرة قوات النخبة 
على حضرموت الساحل وطرد عناصر القاعدة من حضرموت 
الساحل  فشاًل ذريعًا للمخطط السعودي االصالحي الذي 
مكن القاعدة من السيطرة على حضرموت الساحل وتسليم 
المعسكرات التابعة للمنطقة الثانية الخاضعة لهادي 
وقيادات تابعة لإلصالح للتنظيم ، ليتم استعادة المحافظة 
بوقت الح��ق باتفاق مع القاعدة ودم��ج عناصر القاعدة 

واإلصالح في قوات الجيش واألمن.
وفي هذا الشأن التقى الفار بقيادة النخبة الحضرمية بقيادة 
اللواء فرج البحسني وإبداء استعداده استيعاب أفراد ما تسمى 
بالمقاومة بحضرموت إلى وزارة الداخلية ورفض استيعاب 
نشئت 

ُ
ما تسمى بقوات النخبة لوزارة الدفاع باعتبارها قوات أ

خارج تشكيالت قوات التحالف والمنطقة العسكرية الثانية 
، كما طالب من قوات النخبة ان تشارك في معارك القتال 
في جبهتي تعز ومأرب ، وأكد هادي أنه ال يعترف إال بقوات 
المنطقة العسكرية الثانية، واعترض اللواء البحسني على هذا 

القرار ووصفه بالخاطئ وغير العقالني.
وفي اتجاه آخر حذر محافظ حضرموت من تفكيك قوات ما 
يسمى بجيش النخبة الحضرمي التي طهرت ساحل حضرموت 
من االرهاب ، واعتبر مثل هذا العمل يعد طعنًا في ظهر 

المحافظة.
ثالثًا: المؤتمر الحضرمي الجامع : 

أيدت السلطة المحلية بحضرموت برئاسة المحافظ بن 
بريك المؤتمر الحضرمي الجامع التابع لإلمارات وأيدت لجانه 
وأعماله والتي تدعو لرؤية سياسية لليمن من اقليمين شمالي 
وجنوبي ، بينما فرخت السعودية مؤتمرًا حضرميًا جامعًا 
بالرياض يدعو لدعم الفار هادي ويؤيد مواقفه لتقسيم 

اليمن ستة اقاليم.

مت المعسكرات للقاعدة
َّ
أبناء حضرموت للفار : قواتكم من سل

ْعن في ظهر حضرموت
َ
بن بريك : تفكيك قوات النخبة ط

تس��تعر ح��رب المصالح والس��يطرة على اليم��ن وثرواته وموقع��ه الجغرافي من قبل دول تحال��ف االرهاب الس��عودي االماراتي وخاصة في 
المحافظات الجنوبية، وقد جاءت زيارة الفار هادي لمحافظة حضرموت بتوجيه مباشر من السعودية لمواجهة االطماع االماراتية وتمددها 
عس��كريًا وسياس��يًا ومحاصرة قوات ما يس��مى بالنخبة المدعومة من اإلمارات في حضرموت الس��احل والذي تتمدد نحو حضرموت الوادي 
والصحراء بعد افراغ معسكرات المنطقة العسكرية االولى بسيئون وتم الزج بها للقتال في جبهتي مأرب والجوف ونهم ، وكذلك تنتشر قوات 

النخبة االماراتية في محافظة شبوة وتتمدد نحو محافظة أبين.

وفي هذا االتجاه ارسلت السعودية مجرمها علي محسن ليشرف على الجبهات 
القتالية ويقود األلوية التي تم تدريبها في ارتيريا والسعودية وفي مأرب ووادي 
حضرموت وفي عدن لفتح جبهات شاملة وواسعة لتحقيق اختراق عسكري ، 

وكذلك إلقناع القاعدة بالقتال مع قواته ومرتزقته ولتوقف 
ضرباتها ضد القوات الموالية للعدوان.. وفي هذا الشأن حذر 
مركز "ستراتفور" االستخباراتي األمريكي  ب��أن تنظيم 
"القاعدة" استغل انشغال المجتمع الدولي بمحاربة "داعش" 
، وتمكن من تعزيز مواقعه في الشرق األوسط وخاصة في 
اليمن ، وحسب تقرير المركز فإن القلق الرئيسي يتعلق 
ب��دور "القاعدة في جزيرة العرب" ، مشيرًا إلى انهيار 
االتفاق السري بين تنظيم القاعدة والسعودية بشأن 
اليمن.. وكذلك كشف قيادي في أنصار الشريعة عن 
انسحاب عناصر التنظيم من مدن جنوبية بأنه انسحاب 

وليس هزيمة.
ه���ذا وق���د اض��ط��ر ع��ل��ي محسن ال���ى االع��ت��م��اد على 
عناصر االصالح للقتال في جبهة نهم المحتدمة وعلى 
ميليشيات السلفيين في البقع وتعز.. كما طلب هادي 
في زيارته لحضرموت من وكيل محافظة حضرموت 
عصام بن حبريش الكثيري القيادي االصالحي بالمكال 
تسهيل نقل المقاتلين الذين يتدربون في معسكرات 
المنطقة العسكرية االولى بقيادة طيمس الموالي 
للفار ل��رف��د الجبهات ف��ي نهم وم���أرب وال��ج��وف 
بالمقاتلين من االخوان والسلفيين والمرتزقة.. كما 
طالب الفار من قائد المنطقة العسكرية الثانية 
فرج البحسني بإرسال كتائب من جيش النخبة 
للقتال في جبهة نهم وتعز ، اذا ارادوا ان يعترف 

بهم ويتم ضمهم لوزارة الدفاع .

اإلرهابيون من حلب  الى اليمن 
عمل الفار ه��ادي بالتحالف مع علي محسن 
وحزب االصالح منذ توليه الحكم في اليمن على 

ارسال مقاتلين يمنيين لتركيا يتم ارسالهم للقتال 
في سوريا والعراق، وقد افتتح الفار هادي رحلتين جويتين اسبوعيًا من تركيا 

لعدن لنقل المقاتلين وإرسالهم للقتال خارج اليمن.. هذا ونقلت وسائل إعالمية 
عن وصول طائرة تركية لمطار عدن لنقل المصابين في القتال في الجبهات للعالج 
بتركيا ، بينما اكدت مصادر متواترة عن وصول الدفعة االولى من اإلرهابيين 
في حلب الى اليمن وتم إرسالهم للجبهات لرفد علي محسن في محاولة لتحقيق 
خرق عسكري لفرض الحل السياسي المناسب للسعودية 

ومرتزقتها، وقد ذكر موقع " 

عدن تايم " عن استقبال مطار عدن الدولي -الجمعة- اول رحلة طيران تركية 
منذ انقطاع دام عامين.

تمدد النخبة لشبوة وأبين وحضرموت الوادي 
يتوسع الصراع العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية بين السعودية 
واإلم���ارات بعد أن تم نهب معدات والسالح الثقيل بمعسكر 37 المجوقل 
بمنطقة الخشعة التابع للمنطقة العسكرية االولى بسيئون وتم التخلص من 
جنوده وطردهم وتم ايضًا الضغط عليهم والزج بهم للقتال مع قوات المرتزقة 
، كما تم الدفع بالعديد من كتائب المنطقة العسكرية االولى للقتال في جبهتي 
مأرب ونهم، ما أدى انكشاف الوادي والصحراء عسكريًا وامنيًا وتزايد سقوط 
المديريات بيد القاعدة.. هذا الفراغ العسكري واألمني استغلته قوات النخبة 
الموالية لإلمارات في التمدد والتحرك للسيطرة على المصالح النفطية في ميناء 
ضبة بالشحر والتمدد نحو الحقول النفطية في المسيلة بوادي حضرموت ، كما 
قامت قوات النخبة باستقطاب العديد من ابناء حضرموت الوادي والصحراء لتوسيع 

سيطرتها ونقاطها بالمديريات .
وفي سياق متصل انشأت االمارات قوات للنخبة في محافظة 
ش��ب��وة وان��ت��ش��رت ف��ي م��دي��ري��ة بلحاف 
للسيطرة على الميناء النفطي ، كما انتشرت 
نقاطها في مدينة عزان وتمددت نحو عتق 
عاصمة محافظة شبوة ، كما تسيطر ما 
تسمى بقوات الحزام االمني التابعة لإلمارات 
بقيادة عيدروس الزبيدي وشالل شائع على 

محافظة عدن وتتمدد نحو لحج وأبين..
إل���ى ذل���ك أف���رج ال��ف��ار ه���ادي ع��ن ال��ق��ي��ادي 
القاعدي السلفي عبدالله اليزيدي بزيارته للمكال 
لتعزيز عناصر القاعدة واستعمالهم لمحاربة 
ق��وات النخبة وال��ح��د م��ن سيطرتها ونفوذها 
، وك��ان اليزيدي معتقاًل من قبل ق��وات النخبة 
لمدة ثمانية اشهر بتهمة دعم القاعدة واإلفتاء 
بشرعيتهم، وك��ان اليزيدي عضوًا ف��ي مجلس 
علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت الذي كان 
تنظيم القاعدة يدير من خالله مدينة المكال ومدن 
ساحل حضرموت.. وق��د ردت ق��وات النخبة على 
الفار بمداهمة مؤسسة الرحمة بعد منتصف ليل 
الجمعة في مدينة الشحر التابعة للشيخ القاعدي 
السلفي عبدالله االهدل ، وألقت القبض على شخص 
وعثرت على استديو وأجهزة كمبيوتر تابعة لتنظيم 
القاعدة داخل المبنى .هذا واليزال الفار هادي يرفض 
المفاوضات نزواًل عند مؤامرة أسياده لتمزيق الوطن 
الى كنتونات صغيرة سهل احتاللها وتقاسمها بين 

السعودية واإلمارات..

العدوان ينسق مع القاعدة لتحقيق مكاسب عسكرية في المحافظات الجنوبية
قيادي في أنصار الشريعة : فشل اتفاقنا مع الشرعية

الطيران التركي ينقل إرهابيين خرجوا من سوريا إلى عدن
اعطت السعودية فرصة اخيرة لمرتزقتها ومجرميها لتحقيق مكاسب على االرض تستطيع ان تفرض تغيرات على المبادرة االممية 
ومبادرة كيري ، وأفادت مصادر عسكرية بأن السعودية أمهلت الفار هادي والمجرم علي محسن فترة شهر لتحقيق اختراق عسكري 
في الجبهات قبل وصول ادارة ترامب للحكم التي تربطها عداوة مع دول الخليج، وذكر المصادر أن السعودية اخبرت الفارين أنهما في 
حال لم يحققا أي تغيير على االرض يساهم في تغيير المبادرة االممية واألمريكية فإنها ستضطر للقبول بالمبادرة وتتخلى عن هادي 

ونائبه محسن كما تنص عليه المبادرة .

السعودية تعطي مرتزقتها فرصة أخيرة لتحقيق اختراق عسكري


