
استخدم ال��ع��دوان السعودي على اليمن االره��اب 
منذ انطالق عاصفة القتل والحقد على الشعب اليمني 
ر 

َّ
-إنسانًا واقتصادًا وتاريخًا وتراثًا ومجتمعًا- فقد سخ

التنظيمات االرهابية لخلق صراع طائفي مذهبي بين 
اليمنيين بدعوى محاربة ايران في اليمن، كما قام بضرب 
الجيش اليمني وإضعافه ليتسنى لإلرهاب وميليشيات 
االصالح السيطرة على المحافظات اليمنية، وكذلك قام 
الفار هادي بتسليم المعسكرات ومعداتها للقاعدة في 
محافظات حضرموت ومأرب والبيضاء والجوف وشبوة 

وأبين وعدن وتعز.

وبعد دخول العدوان عامه الثالث استعملت االمارات مكافحة االرهاب 
لتصفية نفوذ السعودية ومرتزقتها وخلق قوات عسكرية وأمنية بحجة 
محاربة االرهاب لتمكين مرتزقتها من السيطرة على المحافظات الجنوبية 
بشكل خاص وضرب القوات العسكرية واألمنية الموالية للسعودية بدعم 
امريكي فيما ُيعرف بااللتزام االمريكي لمحاربة القاعدة في اليمن.. ومن 
المفارقات ان السعودية واإلم��ارات تستعمالن مصطلح االره��اب اليوم 
لتصفية مرتزقة وميليشيات االص��الح وقطر على وج��ه الخصوص في 
صراعهم المتزايد مع قطر واإلخوان المسلمين بعد زيارة ترامب المملكة 
الوهابية التي ضخت فيها السعودية ما يقارب من تريليون دوالر لتجلس 
السعودية على عرش التحالف االسالمي وإبعاد قطر وتحميلها ملف االرهاب 

في اليمن والعراق وليبيا وسوريا.
وفي سياق التحالف الجديد السعودي االماراتي ضد قطر واإلخوان تبرز 
التنظيمات السلفية كبديل جديد للعب دور العمالة واالرتزاق للعدوان بدل 

ميليشيات االخوان والتنظيمات االرهابية..
وبهذا الخصوص قالت مصادر محلية مطلعة بعدن: انه يتم التحضير 
حاليًا الفتتاح اكبر مركز ديني في جنوب اليمن، وسيتولى إدارت��ه هاني 
بن بريك وسيقام في المنطقة الصحراوية شمال عدن خلف منطقة بير 
احمد بدعم اماراتي سعودي، وبحسب المصادر فإن المركز سيشيد فيه 
اكبر مسجد في الجنوب، ومن المتوقع ان يضم المئات من الطالب االجانب 
الدارسين، وسيضم وحدات سكنية ستخصص للدارسين فيه، وأعلن بن 
هاني بريك عن تجهيزات إقامة هذا المركز على صفحته بتويتر، كما شن 
حملة تكفيرية ضد الصوفية في عدن وحضرموت وقال: إن المحافظات 
الجنوبية سلفية المذهب وتتبع أهل السنة والجماعة وال تعترف بالقبورية 

والشرك، كما زعم.
ونظرًا لتزايد الضغوط االجتماعية الرافضة إلقامة مركز ديني سلفي بعدن 
نفى امام دار الحديث بمنطقة الفيوش محافظة لحج، الشيخ عبدالله بن 
مرعي، صحة ما نسب اليه من بيان ينتقد فيه هاني بن بريك، وقال الشيخ 
في تسجيل صوتي وزع على مواقع التواصل االجتماعي: ان من كتب البيان 
ونشره يريد الفتنة بين المسلمين، معتبرًا أن هذه األساليب معروف من 
تب به البيان ليس أسلوبه وال أسلوب 

ُ
يقف خلفها، وأوضح ان األسلوب الذي ك

دار الحديث في الفيوش او الشحر، ولفت إلى انه لم يصدر بيان ال باسمه 
وال باسم دار الحديث بالفيوش، مؤكدًا ان البيان مدسوس ويهدف إلثارة 

الفتن وإذكاء الصراعات.
وفي سياق متصل حذر مراقبون من سعي السعودية واإلمارات إلنشاء مركز 
ديني يصدر االرهاب والعنف ويرسخ للوهابية والسلفية لتفريخ اآلالف من 
ابناء الجنوب لخدمة مطامع دول تحالف العدوان بعد تزايد االدانات الدولية 

الداعية لمكافحة االرهاب وطرده من المناطق التي يسمونها محررة، وسط 
تزايد الغارات العسكرية للطيران االمريكي واالنزاالت العسكرية في البيضاء 
ومأرب والجوف وأبين وشبوة، واكد المراقبون ان الهدف من المركز اعطاء 
الجماعات السلفية الجهادية التفكيرية الغطاء الشرعي والقانوني لمواصلة 
ارهابها وإجرامها بحق الشعب اليمني لتستمر الحروب في جبهات المخا 
والحديدة على وجه الخصوص، إضافة الى استقبال عناصر من االرهابيين 

من العراق وسوريا وليبيا بحجة طلب العلم بعد تزايد الضغوط العسكرية 
على عناصر القاعدة وداعش في العراق وسوريا.

وفي سياق آخر كذب تقرير استقصائي أع��ده مجموعة من صحافيي 
ات وزارة الدفاع "البنتاغون" بشأن قتل 7 من  التحريات األمريكية، ادعاء
أعضاء تنظيم القاعدة خالل العملية الجوية والبرية األخيرة في محافظة 
م��أرب، وكشف موقع "ذي إنترسبت" األمريكي الذي يضم مجموعة من 
صحافيي التحريات األمريكية، معلومات تفصيلية عن االعتداء األمريكي 
ب رواية البنتاغون الذي ادعى 

ّ
كذ

ُ
على قرية العذالن بمأرب في 23 مايو ت

أنه قتل 7 من تنظيم القاعدة، ونقل الموقع االمريكي روايات شهود العيان 
الذين اكدوا مقتل خمسة من المدنيين، بينهم طفل، وإصابة خمسة آخرين 
فى الغارة األخيرة التي قامت بها القوات البحرية األمريكية »SEAL« في 
اليمن، كما أدت الغارة التي شنتها الكوماندوز األميركية  إلى تدمير أربعة 
منازل على األقل، وأوضح السكان المحليون أن القوات البحرية مع القوات 
الجوية التي تضم أكثر من 16 طائرة هليكوبتر وطائرات هجومية اشتبكت 
مع رجال القبائل اليمنيين ألكثر من ساعة.. وأضاف الموقع االمريكي: ان 
التفاصيل التي تم جمعها من خمسة شهود عيان في القرية تتعارض تمامًا 
مع تصريحات وزارة الدفاع والقيادة المركزية األمريكية، التي لم تعترف 

بأن المدنيين قد تعرضوا لألذى. 

هذا وقد ذكرت التقارير العسكرية الرسمية أن سبعة مسلحين من فرع 
القاعدة في اليمن )القاعدة في شبه الجزيرة العربية(، لقوا مصرعهم 
"من خالل مزيج من نيران األسلحة الصغيرة والضربات الجوية الدقيقة، 
كما أفادت األنباء بأن اثنين من الكوماندوز أصيبا بجراح طفيفة في تبادل 
إطالق النار، وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس للصحافيين في 

23 مايو: إنه "ال توجد مؤشرات موثوقة على وقوع ضحايا بين المدنيين.
وفي ذات االطار جمع "ذي انترسبت" هذه الشهادات من خالل محادثات 
هاتفية مع سكان وناشطين زاروا المستشفى، حيث تم نقل الجرحى، ولم ترد 
البنتاغون على طلب بالتعليق على النتائج التي توصل إليها "ذي إنترسبت" 
وإصابات المدنيين في الغارة، وبحسب "ذي انترسبت" كان الهدف من 
عملية مأرب هو جمع األدوات اإللكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة من أجل الحصول على "نظرة ثاقبة في أعمال القاعدة 
في جزيرة العرب وقدراتها ونواياها"، وفقًا لبيان القيادة المركزية، واعتبر 
"ذي انترسبت" أن الشهادات التي قدمها سكان القرية تثير تساؤالت 
خطيرة عن صحة التقارير الرسمية األمريكية، وتثير شهادات شهود 
العيان أيضًا تساؤالت خطيرة حول أساليب جمع المعلومات االستخباراتية 
وقدرة صانعي القرار على التمييز بين المدنيين ومقاتلي القاعدة، وسط 
ات متسمة بالبراغماتية. الصراع المتعدد األوجه في اليمن، حيث تكون الوالء
وفي سياق مشابه تواصل المنظمات االرهابية عملياتها العسكرية 
 كذبة محاربة االرهاب في اليمن من قبل 

ً
واللوجيستية في اليمن، كاشفة

االمريكان وتحالف العدوان ومرتزقة هادي، فقد تمكنت األجهزة األمنية 
في محافظة لحج -الثالثاء- من قتل أمير تنظيم القاعدة في المحافظة 

عقب مداهمة منزله..
وفي هذا االتجاه قامت قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية 
الثانية والمرابطة في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، فجر األربعاء، 
بمداهمة عدد من البيوت المشتبه فيها بمديرية دوع��ن، وأف��اد إعالم 
المنطقة العسكرية الثانية في بالغ صحفي بأنه خالل المداهمة تم ضبط 
صواريخ حرارية في بعض تلك البيوت، حيث قامت القوة بتسليمها لقيادة 
المعسكر بعد حصرها واعتقال من ُوج��دت تلك الصواريخ في بيوتهم 
والمتورطين في التعامل والتعاطف مع العناصر اإلرهابية التي كانت تتمركز 

في المديرية.
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القاعدة بعدن تستعمل المساجداإلرهاب والسياسة الدموية لهادي

أل����ق����ت وح�������دة م��ت��خ��ص��ص��ة 
بمكافحة االره��اب تابعة إلدارة 
أم���ن ع���دن ال��ق��ب��ض ع��ل��ى أف���راد 
الخلية اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي نفذت 
الهجوم على مبنى دار المسنين 
في حي الشيخ عثمان في 4مارس 
2016م، وارت��ك��ب��ت م��ج��زرة 
نكراء بحق نزالء ال��دار، واعترف 
اإلرهابيون بارتكابهم الجريمة والقيام بتصفية المشرفات على الدار من أصول 
هندية، وكذا قتل طاقم حراسة الدار وسائق الحافلة، واعترف احد اإلرهابيين اثناء 
التحقيق بأنهم قبل إقدامهم على تنفيذ العملية قاموا باستفتاء احد أئمة المساجد 
بالمنطقة ويدعى )م.ع.س( والذي افتاهم بجواز قتل القائمين على الدار حال كانوا 

يقومون بدعوات التنصير.

عدن تعيش أزمة مشتقات نفطية

كشف المدير التنفيذي لشركة 
مصافي ع��دن البكري، أن سبب 
استمرار شركة عرب جلف دون 
غيرها بالقيام بعملية استيراد 
المشتقات النفطية هو قدرتها 
على توفير كميات كبيرة من 
المواد النفطية، والتعامل باآلجل، 
وبالعملة المحلية، بينما الشركات 

األخ��رى تشترط التعامل نقدًا وبالعملة الصعبة، وأرج��ع أسباب أزمة المشتقات 
النفطية إل��ى أزم��ة ودوران السيولة النقدية، وع��دم تسليم الجهات المسؤولة 
المستحقات المالية الخاصة بالشركات النفطية الموردة للمشتقات النفطية في 
مواعيدها المحددة، وهو األمر الذي دفع تلك الشركات إلى االمتناع عن توريد 

المشتقات النفطية.

سجون الميليشيات بال محاسبة

تعرض نزالء بالسجن االحتياطي 
بمحافظة الضالع -الثالثاء- لحالة 
من القمع من قبل حراسة السجن 
نتيجة ت��ردي الخدمات العامة 
وف��ي مقدمتها ال��غ��ذاء والمياه، 
وكذا عدم القيام بنظافة السجن 
م��ن ال��ق��م��ام��ة وال��ت��ي ق��د تسبب 
في انتشار األم���راض الوبائية.. 
والجدير ذكره أن محافظة عدن 
تتكدس بالمعتقالت الخاصة لميليشيات دينية وحزبية تقوم باعتقال المواطنين 
دون أي مسوغ قانوني وتقوم بتعذيبهم وتنفيذ احكام عليهم بدون أي محاكمة 

عادلة.

قطر تتهم السعودية بتخريب الكهرباء

شهدت العاصمة عدن -الثالثاء- عماًل تخريبيًا استهدف محطة الكهرباء الجديدة 
المقدمة من دولة قطر ونتج عنه عودة االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في أحياء 
المدينة التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة.. مصدر مطلع ذكر أن لوبي 
قام بتعطيل المحطة وخفض القوة الناتجة عنها من خالل اللعب بلوحة التحكم 
الخاصة بالمحطة ما ادى الى ايقاف عمل التوربينات بشكل نهائي.. هذا وتشهد عدن 
شبه عصيان مدني وشامل ضد المحافظ االصالحي المفلحي المعين من قبل هادي.

خالف المصالح يتفجر بحضرموت

افادت مصادر مقربة من الشيخ عمرو بن حبريش -رئيس حلف حضرموت- عن 
توجيهات وقرارات عاجلة سيصدرها لمواجهة االزمة المصطنعة والتي تهدف 
إلفشال الشيخ عمرو بن حبريش في ادارة حضرموت بعد غياب المحافظ  بن بريك، 
وتحدث المصدر عن لوبي كبير في ادارت شركة النفط والكهرباء مدفوع من قبل 
بعض الجهات لم يسّمها المصدر أوكلت لها مهمة افشال بن حبريش الذي يبذل 
مساعي كبيرة الستقرار االوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة.. والجدير ذكره 
ان الخالفات بين المحافظ بن بريك والوكيل بن حبريش ادت لتعطل الخدمات في 

المحافظة والتمترس العسكري والقبلي ما ينذر بانفجار الوضع عسكريًا قريبًا.

تزايد السطو في طريق العبر -  السعودية

ت��زاي��دت ح��وادث السطو التي 
تنفذها جماعات مسلحة على 
خط العبر - م��أرب، خالل األيام 
األخيرة بشكل ملحوظ، وارتفعت 
وتيرة عمليات السطو منذ بداية 
شهر رمضان، والتي وصلت إلى 
"6" عمليات خالل "5" أيام، كان 
أخرها نهب مغتربين من أبناء 
يافع.. وذك��رت مصادر صحفية 
ان 20 حادثة سطو وقعت خالل األسبوعين الماضيين، ومعظمها استهدفت 
مغتربين في السعودية من عدة محافظات عادوا لقضاء شهر رمضان مع أسرهم.. 
هذا وتسيطر القوات الموالية لتحالف العدوان السعودي على المنطقة الواقعة بين 
منفذ الوديعة وحتى مدينة مأرب، غير أنها لم تحرك ساكنًا تجاه ما يتعرض له 
المسافرون، في حين يمارس افراد النقاط التابعة لتلك القوات عمليات جباية على 

السيارات والشاحنات التي تمر من تلك النقاط.

البيض يتحرك سياسيًا من أبو ظبي

استقبل ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق علي 
سالم البيض بمقر اقامته في العاصمة 
االماراتية ابوظبي اثنين من مستشاريه 
المحامي يحيى غالب الشعيبي واحمد 
الربيزي اللذين يقومان ب��زي��ارة خاصة 
لإلمارات العربية المتحدة.. والجدير ذكره 
ان البيض يستأنف نشاطه السياسي من 
العاصمة االماراتية ابو ظبي بعد ان فر 

للنمسا من الضاحية الجنوبية في لبنان.

الكوليرا تفتك بأبناء لحج

تضاعفت اعداد حاالت االشتباه اصابتهم بوباء الكوليرا بمحافظة لحج الى 27 حالة 
خالل االربع والعشرين الساعة الماضية، وذكرت مصادر طبية في مركز الترصد 
الوبائي بمحافظة لحج: ان المركز سجل خالل االربع والعشرين الساعة الماضية 27 
حالة مبلغًا عنها في االشتباه باإلصابة بمختلف مديريات المحافظة بينها 3 حاالت 

وفاة حالتين منها في مديرية القبيطة وحالة اخرى في مديرية المسيمير.

ألقى الصراع الحديث والمتسارع السعودي االماراتي 
مع قطر بظالله على التحالفات والمعارك في اليمن 
وعلى وج��ه الخصوص في ع��دن، فمن ناحية طغى 
الصراع المتجدد بين قطر وحلفائها من دول العدوان 
على ال��خ��الف وال��ص��راع بين االم��ارات��ي��ة والسعودية 
وانعكاسه ه��دوءًا وتوافقًا داخل اليمن بين مرتزقة 
االم���ارات ومرتزقة ال��ري��اض، وم��ن جهة اخ��رى خلق 
الصراع السعودي االماراتي مع قطر تحالفًا سعوديًا 
اماراتيًا جديدًا في اليمن يقضى بإبعاد االخوان وتقليص 
نفوذهم في اليمن، واحتمال تفجر صراعات عسكرية 
وسياسية وإعالمية جديدة ينهي ما تبقى من سرطان 

الشرعية الفندقية المتهالكة.
وفي هذا الشأن تعيش شرعية ه��ادي ومرتزقته 
بعواصم العدوان أضعف مراحلها اذ انهكتها صراعات 
النفوذ والمصالح واالرتزاق، فقد انتج الصراع السعودي 
االماراتي ما يسمى بالمجلس الجنوبي -بقيادة عيدروس 
الزبيدي وهاني بن بريك- شرعية ثورية جديدة 
ترفض شرعية هادي وال تعترف بها، وتنظر لسلطة 
هادي المدعومة من علي محسن وميليشيات حزب 
االصالح المتحالفة مع القاعدة والتنظيمات االرهابية 
بأنها سلطة احتالل وارتزاق ال تمثل الجنوب وال تمثل 
ما يسمى بالمقاومة في أي مجال عسكري او سياسي او 
اعالمي او اقليمي ودولي.. وأضاف الصراع القطري مع 
السعودية واإلم��ارات بروز مخطط سعودي اماراتي 
يستهدف تحالف ه���ادي وع��ل��ي محسن وال��ق��اع��دة 
والتنظيمات االرهابية، ويقضي المخطط بإبعاد القوات 
العسكرية والقيادات السياسية واإلعالمية المدعومة 
من قطر وتنظيم االخ��وان المسلمين واستبدالهم 
بقوات عسكرية وقيادات سياسية وإداري��ة جديدة 
يتم احاللها مكان القوات الموالية لهادي واإلصالح 
وقطر، كما تم التوافق على دع��م القوات السلفية 
واستبدالهم بالقوات والقيادات االخوانية باعتبار 

 من االمارات والسعودية.
ٍّ

السلفيين محل اجماع كل
وفي هذا السياق يمكن تفسير احداث مطار عدن 
قبل ايام بتطبيق المخطط السعودي االماراتي ضد 
قطر وميليشيات االص���الح، فقد ك��ان مطار عدن 
ال��دول��ي تحت سيطرة ق���وات م��ن كتائب الحماية 
الرئاسية المدعومة من قطر وخاضعة لحزب االصالح، 

وهناك ايضًا قوات سودانية تقوم بدور المحايد تم 
التوافق عليها بعد المعارك المحتدمة بين مرتزقة 
السعودية ومرتزقة الرياض قبل اكثر من شهر.. 
الجدير ذكره ان السعودية واإلمارات استغال الفساد 
والتسيب وانتشار الرشوة والمحسوبية في مطار 
عدن لتحمال قوات الحماية الرئاسية ما يحدث، وأدت 
المعارك العسكرية لطرد ق��وات الحماية الرئاسية 
الموالية لقطر واستبدالها بقوات جديدة مكونة من 
قوات الحزام االمني وقوات التدخل السريع المسنودة 
من كتائب سلفية كانت تقاتل مع العدوان في جبهة 
ميدي وتخضع لقيادة هاني بن بريك.. ومن المتوقع 
ان تستمر عمليات التطهير وإبعاد القوات الموالية 
لقطر واإلخوان من كثير من مناطق القرار والصراع 

والنفوذ في االيام القادمة.
وفي ذات االط��ار اف��ادت مصادر محلية عن اندالع 
اشتباكات مسلحة اندلعت -الثالثاء- بين اف��راد قوة 
تتولى حماية مطار عدن الدولي، القائد صالح العميري 
ابو قحطان، وأخ��رى تابعة لقائد آخر يدعى الخضر 
كردة، ولقي احد افراد الحماية الخاصة بمطار عدن 
مصرعه ويدعى مروان الخضر فريد، وأصيب فريد 

المحسوب على قوة ابو قحطان- بعيار ناري في منطقة 
الصدر، ونقل الى مستشفى قريبة لتلقي العالج لكنه 

توفي متأثرًا  بجراحه.
وفي سياق متصل قال قائد قوات تحالف العدوان 
في عدن العميد أحمد محمد أحمد: إن قوات تحالف 
ال��ع��دوان ح��اول��ت التدخل إلي��ق��اف القتال ف��ي مطار 
عدن الدولي، لكن األطراف اليمنية المكلفة بحمايته 
استمرت في القتال وأبلغ قائد تحالف العدوان أحمد 
عبيد بن دغر، في اتصال هاتفي أن نائب قائد قوات 
حماية المطار الخضر ك���ردة، المدعوم م��ن ه��ادي 
رفض الطلب ما دفع بقوات التحالف للتدخل وإنذار 
الطرفين بضرورة ترك السالح والخروج من المطار، 
لكنهما استمرا في القتال، وأشار العميد احمد إلى أن 
المطار كان يستعد الستقبال رحالت جوية مختلفة 
في الساعات األولى من يوم األربعاء، وأن التحالف كان 
مضطرًا للتدخل لحسم المعركة، والسيطرة على 
المطار للحفاظ على األم��ن، وقد تم وتسليم حماية 
أمن المطار إلدارة أمن عدن بتكليف مباشر من قوات 
التحالف، في حين ضبطت قائدي القوتين العسكريتين 

المكلفتين بحماية المطار وأحالتهما إلى التحقيق.

وفي هذا االتجاه اكدت مصادر عاملة بمطار عدن 
الدولي ان قائد الحماية الخاصة بالمطار غادر صوب 
معسكر رأس عباس غرب مدينة عدن، مشيرة الى أن 
صالح العميري المعروف بابي قحطان انسحب برفقة 

قوات تابعة له الى معسكر رأس عباس.
وفي سياق مختلف تتواصل االجتماعات السعودية 
واإلم��ارات��ي��ة للتخطيط والتنسيق لتعزيز التحالف 
السعودي االم��ارات��ي الجديد الهادف إلبعاد وإقصاء 
القيادات االصالحية الموالية لقطر، فقد استقبل محمد 
بن زايد آل نهيان -الجمعة- على مأدبة االفطار كاًل 
مما يسمى برئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس 
الزبيدي ونائبه الشيخ هاني بن بريك اضافة الى هاشم 

السيد.
وفي سياق مشابه تفيد المعلومات الواردة من عدن 
أن حالة من الحذر والترقب تشهدها المحافظة، بعد 
ساعات من سيطرة القوات الموالية لإلمارات على 
مطار عدن الدولي، وأش��ارت هذه المعلومات الى أن 
الخضر ك��ردة نائب مدير أم��ن مطار ع��دن، الموالي 
ل�"هادي" سلم نفسه لمدير شرطة عدن، اللواء شالل 
شائع، بعد محاصرته -األربعاء- في احد مباني المطار 
من قبل قوة أمنية اقتحمت المطار بقيادة اللواء شائع.. 
إلى ذلك كشف موقع "العربي" عن نقل كميات كبيرة 
من األسلحة والمعدات، بينها صواريخ حرارية مضادة 
للطائرات، من قصر معاشيق إلى معسكر اللواء الثالث 
حماية رئاسية في جبل حديد، وأن عملية النقل تمت 
بسرّية تامة، حيث جرى تمويه الحافالت التي تولت 
نقل األسلحة بأغطية خاصة تقلل من إمكانية كشفها 
من قبل الطائرات، ولفت الموقع إلى أن هذه الدفعة 
من األسلحة النوعية التي جرى نقلها الى معسكر اللواء 
الثالث حماية رئاسية، وال��ذي يقوده العميد ركن 
إبراهيم حيدان السياري، ليست األولى، فقد سبق وتم 
نقل كميات كبيرة من األسلحة قبل أسابيع إلى معسكر 
جبل حديد شديد التحصين، قدمت من محافظة 
مأرب، وأفاد المصدر بأن العميد حيدان، بات ال يبارح 
المعسكر مطلقًا، حيث استحدث غرفة داخله يدير 
منها ش��ؤون اللواء، ما يوحي بأن ما جرى في المطار 
-مؤخرًا- بروفة أولية لسيناريو انفجار متوقع في عدن 

في أية لحظة.

رون من إقامة مركز في عدن لتصدير اإلرهاب 
ّ
مراقبون يحذ

الح��رب عل��ى  مواق��ع أمريكي��ة: 
اليم��ن عش��وائية ف��ي  اإلره��اب 

مخطط سعودي إماراتي لضرب نفوذ قطر واإلخوان في اليمن 

عدن ساحة مواجهة بين قطر والسعودية واإلمارات

أخبار الجنوب


