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نقاط الجباية تتزايد
*توقفت مئات القاطرات بحمولتها في الخط الرابط 
بين عدن ولحج كانت في طريقها لنقل شحنات تجارية 
من ميناء عدن الى صنعاء وبقية المحافظات ، وأرجع 
سائقي الــقــاطــرات سبب إضرابهم الــى نقاط الجباية 
المنتشرة على طول الطريق من عدن الى الضالع مرورًا 
بلحج والتي تفرض عليهم اتــاوات تصل الى عشرات 

اآلالف.

تواصل تظاهرات الرواتب
*شهدت عدد من مديريات محافظة عدن -الخميس- 
سلسلة احتجاجات وقطع طرقات وحرق إطارات قام 
بها موظفون ومتقاعدون عسكريون وامنيون حرموا 
من رواتبهم اكثر من ٣ أشهر، فيما موظفون آخرون 
مضى على عدم استالمهم لرواتبهم ٥ أشهر ، وتركزت 
االحتجاجات في تقاطع الطرقات والجوالت في ثالث 

مديريات هي الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد.

السيارات المفخخة تزور عدن
*ضبطت قوات الحزام األمني في نقطة العلم المدخل 
الشرقي للعاصمة عدن -األربعاء- حافلة نقل ركاب "باص 
هايس" على متنها كميات من المواد شديدة االنفجار 
متنوعة مابين (تي ان تي ، وسيفور ، وذخائر ، وبارود) 
إضافة إلى شرائح اتصاالت، واستمارات خاصة لاللتحاق 
بتنظيم داعش اإلرهابي.. وأفاد مصدر أمني أنه تم ضبط 
الحافلة أثناء وصولها إلى نقطة العلم وكان على متنها 
شخصان قادمان من محافظة البيضاء عبر محافظة 
شبوة ابين وتريد الدخول الى عدن ، وأضاف المصدر: 
انه تبين من خالل التحقيقات األولية والوثائق الموجودة 
أن الحافلة كانت في طريقها الى أيدي الجماعات اإلرهابية 
لتصنيع المفخخات والقيام بعمليات انتحارية داخل 

عدن .

قوات التدخل تقتحم المستشفيات
*دان قائد الحرس بمستشفى الرازي بمحافظة أبين 
مروان ثابت ما حدث الثالثاء في حرم المستشفى ، وقال 
في تصريح صحفي : لم نتوقع ان يحدث ومن قيادات في 
قوة التدخل السريع الذي انتهك فيه حرمة المستشفي 
وترويع للطاقم الطبي والمرضى والنساء واألطفال ولم 
يأخذوا باعتبارهم أنهم قوه لمكافحة االرهاب يعملون 
على تأمين حياة المواطنين من اي عناصر متطرفة 

وإرهابية ، وطالب قياده التدخل.

أبين تستغيث
*نــظــم المجلس التنسيقي إلنــقــاذ محافظة ابين 
-الثالثاء- وقفة احتجاجية على االوضاع في المحافظة 
وفي مقدمتها عاصمة المحافظة زنجبار وما تعانيه من 
تردٍّ لألوضاع يومًا بعد يــوم.. وفي الوقفة التي شارك 
فيها العشرات من ابناء المحافظة ومن قطاع المرأة ندد 
المشاركون على احتجاجهم في تجاهل قضايا المحافظة 
وما تتعرض له من فساد يشيب منه الرأس- حد قولهم . 
الجدير ذكره أن محافظة ابين تشهد انفالتًا امنيًا كبيرًا 
وانتشار عناصر القاعدة ونقاطها في كثير من مديريات 
المحافظة وسط تجاهل مقصود من قبل الفار هادي 

وحكومته ألوضاع المحافظة المزرية امنيًا وإداريًا.

عدن تغرق في الظالم
*حــذر مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي من 
صيف كارثي بالمحافظة قادم أسوأ من سابقه ما لم تضع 
الحكومة حًال جذريًا لمشكلة تزويد محطات التوليد 
بالوقود ، وطالب الشعبي الحكومة بتدخل عاجل لتوفير 
الوقود لمحطات الكهرباء ، عقب خروج المحطات التي 
تعمل بالديزل بالكامل ، الفتًا الــى انــه تم ابــالغ كافة 
الجهات بالمشكلة دون أي رد جدي ، وأضــاف : رغم 
تواجد الفار هــادي ورئيس حكومته في عدن ، إال ان 
الحكومة لم تتخذ أي حل لمشكلة الوقود مكتفية بموقف 

المتفرج فقط. 

انتشار الفوضى بوادي حضرموت
*قام مسلحان مجهوالن بإطالق النار -الخميس- على 
سيارة هايلوكس في جولة عنيزة في منطقة تاربه بوادي 
حضرموت وأدى إلصابة شخصين من آل باتيس احدهما 
اصابته خطرة واألخــر متوسطة.. والجدير ذكــره أن 
مديريات حضرموت الوادي تشهد انفالتًا امنيًا وانتشار 

الجريمة.

قوات النخبة تتفكك
*تسود قوات النخبة الحضرمية خيبة امل كبيرة بعد 
استالمهم رواتبهم المقدرة بـ  (٦٠٠٠٠)  ريال يمني 
لة من قبل  لجان الفار هادي 

َّ
من قبل لجنة الصرف المشك

حيث بدأت على افراد قوات النخبة عالمات عدم الرضا 
والتذمر من المبلغ المصروف لهم.. هذا وقد كان جنود 
النخبة يستلمون مبالغ مالية كبيرة من االمارات تقدر 

بين ٢٥٠٠ درهم اماراتي الى ٣٠٠٠ درهم .

الفساد النفطي بالمكال
*افادتنا مصادر محلية بوجود صفقة فساد كبيرة 
يجهز لها في اروقــة شركة النفط بساحل حضرموت 
يراد بها االستحواذ على شحنة المازوت الخاص بكهرباء 
 من مدير شركة النفط بامقاء واحمد 

ٍّ
المكال بين كل

العيسي المقرب من الفار هادي حيث ينص االتفاق على 
تزويد كهرباء حضرموت بشحنة مازوت عاجلة لقرب 
نفادها وذلــك من مصافي عدن وهي من الشحنة التي 
تم تصديرها من الضبة وتم تكريرها في مصفاة عدن 
، وهــي تعتبر شحنة مجانية ١٠٠٪، إال أن نافذي 
الشرعية ومفسديها سيقومون ببيعها لحضرموت 

بسعر االستيراد .

أخبار الجنوب خالفات تحالف «شرعية القاعدة» تفشل الحل العسكري

انتهاء التحالف بين القاعدة وميليشيات عبداللطيف السيد 

وفي اتجاه آخر حركت زيارة الفار هادي لحضرموت ملف 
الشركات النفطية للسيطرة على المنشآت النفطية في 
حضرموت ومأرب وشبوة حيث يسعى الفار لتمكين حزب 
االصــالح وهوامير النفط التابعين لحزب االصــالح والجنرال 
العجوز علي محسن ، فقد طالب الفار بإلزام السلطات المحلية 
بتوريد النفط ومشتقاته لهذه الشركات التابعة لحلفائه 
وحلفاء العدوان السعودي.. وفي اتجاه مقابل تحاول االمارات 
السيطرة على المنشآت النفطية بتحريك قواتها العسكرية 
ممثلة في قوات النخبة بحضرموت للسيطرة على القطاعات 
النفطية بمديرية المسيلة وللسيطرة ايضًا على ميناء ضبة 
النفطي ، وفي عدن تتحرك قوات الحزام االمني للسيطرة على 
مصافي النفط وشركة النفط بالمحافظة ، كما أنشأت االمارات 

قوات النخبة بشبوة للسيطرة على ميناء بلحاف النفطي .
وفي سياق المواجهة العسكرية المباشرة بين قــوات ما 
يسمى بالجيش الوطني وميليشيات عبداللطيف السيد في 
محافظة ابين تزايدت منذ بداية الشهر الحالي العمليات 
التي يقوم بها عناصر القاعدة في محافظة أبين ضد النقاط 
األمنية بالمحافظة ، وتركزت معظم الهجمات على النقاط 
األمنية في مديرية لودر، علمًا بأن قوات الحزام األمني المعززة 
بميليشيات عبداللطيف السيد القيادي القاعدي السابق 
تتولى الجانب األمني في المحافظة منذ الحملة العسكرية 
التي سيطرت على المحافظة قبل أكثر من ٤ أشهر وأشرفت 
عليها قيادة القوات االماراتية في عدن ، إال ان هذه القوات 
المدعومة اماراتيًا قد غادرت وتفككت بسبب عدم صرف 
رواتبهم من قبل الفار وحكومته وبعضهم قام ببيع اسلحتهم 

وذخائرهم . 
وفي هذا االتجاه ذكر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
-والية ابين- في بياٍن جاء فيه : أحبط مجاهدو أنصار الشريعة 
هجومًا للجان النفاق التابعة للمدعو: «عبداللطيف السيد» 
المدعوم من قبل أمريكا واإلمارات على قرية «المرون» الواقعة 
في منطقة «خبر المراقشة» بوالية أبين ، وأكد البيان: أن ما 
يسمى بالمجاهدين تمكنوا من كسر الحملة بعد أن  نصبوا 
كمينين لها ، األول في منطقة «النخيلة» والثاني بالقرب من 
«سوق الخبر» ما أسفر عن مقتل (٤) جنود وإصابة (١٢)  
كحصيلة أولية ، فيما غنم المجاهدون سيارة من نوع (شاص) 
ومعدات اتصال السلكية ، كما حصلوا على كشوفات بأسماء 

الجنود المشاركين في الحملة .

وفــي هــذا االطــار ذكــرت مصادر صحفية اصابة ٥ جنود 
أصيبوا في هجوم شنه مسلحو تنظيم القاعدة على نقطة 
لقوات ما يسمى بالحزام األمني في منطقة الخبر تقع إلى 
الجنوب من مديرية الوضيع ، وأوضحت أن ٣ من الجنود 
اصابتهم خطيرة وُنقلوا إلى مستشفيات في محافظة عدن ، 
في حين ال يزال ٢ آخرين في مستشفى لودر العام ، وتشير 
المعلومات الى إن النقطة األمنية تعرضت لهجوم بأسلحة 
متوسطة وخفيفة فجر األربعاء من عدة اتجاهات، وجاء هذا 
الهجوم بعد يوم من نصب عناصر القاعدة كمينًا لقوة من 

الحزام األمني في منطقة " موجان " شرق 
مدينة شقرة الساحلية بأبين ، ما تسبب 
في مقتل ٣ جنود وإصابة ٤ آخرين.. هذا 
وقد دفعت العمليات المتكررة لعناصر 
القاعدة في ابين المحافظ الخضر السعيدي 
الى المطالبة برفع اليقظة االمنية ومواجهة 
الخارجين على القانون ، وأضاف : ان قيادة 
المحافظة تعمل عــلــى دعـــم األجــهــزة 
األمنية لرفع جاهزيتها باعتبارها الدرع 

الواقي لصد مخططات االعداء .
وفي اتجاه مشابه ذكر مراقبون اختراق 
تنظيم الــقــاعــدة لــلــقــوات والعسكرية 
واألمنية بمحافظة ابين التي انشئت على 
أسس حزبية ومناطقية وقبلية وتفتقد 
ألبسط المعايير الوطنية، حيث تتبادل القوة 
األمنية في جعار تهمًا بالخيانة والوشاية باألسرار العسكرية 
لصالح تنظيم القاعدة في داللة واضحة عن وجود محتمل 
الختراق االجهزة االمنية من قبل التنظيمات االرهابية ، 
اضافة لوجود تقارير عن عدة على عمليات نهب وتهريب 
تتم للمعدات والقطع واألطقم العسكرية ، ومؤخرًا ضبطت 
قــوة امنية في المحفد عــددًا من االطقم الخاصة بالحزام 
االمني وهي في طريقها الى شبوة لبيعها هناك بعد قيام 
منتسبين للحزام االمني بنهبها  .وفي سياق توسع تنظيم 

القاعدة وداعش وسيطرته على المزيد من المناطق وإقامة 
معسكرات للتدريب واستقطاب المقاتلين تداولت أنباء عن 
سيطرة جماعة مسلحة على جبل استراتيجي في منطقة 
ردفــان بمحافظة لحج الثالثاء ، وقال ناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي : إن اشتباكات دارت في جبل الثمير بين 
المسلحين وعناصر من المقاومة الجنوبية بردفان وانتهت 

بسيطرة تنظيم القاعدة على الجبل . 
وفي اطار الصراع على القطاعات والمنشآت النفطية بين 
المحتلين ومرتزقتهم فقد ذكرت مصادر قبلية أن قبليين 
مسلحين من قبيلة بلحارث بمديرية عسيالن بشبوة انتشروا 
في وادي جنة النفطي والمناطق المتاخمة لمحافظة مأرب ، 
وأوضحت أن العناصر القبلية انتشرت قاطعة الطريق على 
قوة من اللواء ٢١ مشاة الذي يقوده ضباط موالون للفريق 
علي محسن الذراع العسكري لإلخوان المسلمين في اليمن ، 
وأشارت الى أن الجنرال محسن يضغط لتسليم أمن المناطق 
النفطية في شبوة للواء ٢١ مشاة الذي عين ضباطًا موالين له 
في قيادته.. وحسب المصادر بدأ الخالف بين قبائل بلحارث 
والــجــنــرال محسن على خلفية أمــن المناطق النفطية في 
نوفمبر والذي اعقبه حجز قائد اللواء ١٩ مشاة العميد مسفر 
الحارثي في الرياض بعد استدعائه إلى هناك ، وتاله تصعيد 
قبائل بلحارث، وهو التصعيد الذي كاد أن يتسبب في نشوب 
مواجهات بين اللواء ١٩ مشاة المنتمي معظم جنوده لقبائل 

بلحارث وبين اللواء ٢١ مشاة الموالي لـمحسن.
وفي اتجاه آخر تشهد شركة النفط بعدن وشركة مصافي 
النفط صراعات للسيطرة على الشركة والمصافي وتخصيصها 
وبيعها ألحمد العيسي النافذ التابع لعلي محسن االحمر ، فقد 
عقد في العاصمة عدن اجتماع برئاسة مدير عام شركة النفط 
عدن ناصر مانع بن حدور للوصول إلى حل ينهي اإلضراب الذي 
بدأته اللجنة العمالية في شركة مصافي عدن وتسبب في 

إيقاف ضخ الديزل إلى المرافق الخدمية في عدن.
وفي سياق الصراع والتوتر الذي شهدته زيارة الفار هادي 
لحضرموت للسيطرة على القطاعات النفطية بحضرموت 
مع قيادة السلطة المحلية الممثلة بحلف قبائل حضرموت، 
التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش 
االثنين باألستاذ محمد أحمد بن سميط المدير العام التنفيذي 
لشركة بترومسيلة بموقع عمليات الشركة فــي القطاع 
(١٤٤) لالطالع على سير عمليات الشركة ومتابعة األنشطة 
العملياتية في قطاعات (١٠ - ١٤ - ٥١ - ٥٣) ، وناقش 
بن حبريش المعوقات األمنية التي تواجهها الشركة وأهمية 
ات العمل  مساهمة السلطة المحلية في حلها وتسهيل إجراء
وحماية المنشآت في مواقع العمليات واإلنتاج ، كما نوه بن 
حبريش إلى الدور الذي تقوم به كتيبة حماية الشركات التابعة 
للمنطقة العسكرية الثانية في تأمين الحقول في القطاعات 
النفطية التابعة للشركة وما تركته من أثر إيجابي في استئناف 
اإلنتاج.. هذا وتأتي زيارة الوكيل عمرو بن حبريش كخطوة 
تحدٍّ ورفض لتوجيهات الفار هادي بتوكيل حماية القطاعات 
النفطية لقيادة المنطقة العسكرية االولى بسيئون بقيادة 
اللواء احمد صالح طميس المعين من قبل الفار هادي ، كما 
تعد هذه الخطوة لبن حبريش تمددًا لقوات النخبة الحضرمية 
المدعومة من االمــارات على حساب القوات المدعومة من 

السعودية .

بن حبريش : قوات 
النخبة يجب أن تحمي 

الشركات النفطية

مسلحون من قبيلة 
بلحارث يسيطرون 

على وادي جنة النفطي 

تسارع فلول العدوان وحلفائه من مرتزقة هادي وميليشيات االصالح وعناصر القاعدة وداعش الزمن لالستفادة من نتائج العدوان السعودي 
لتحقيق أي اختراق عســكري يثبت مكاســبهم ومصالحهم العســكرية والسياسية فيما يســمى بالمحافظات المحررة، في الوقت الذي يلفظ 
عدوان التحالف انفاســه االخيرة إثر فشــل حملتهم العسكرية الهيســتيرية بكل الجبهات الميدانية على طول اليمن وعرضه.. فقد انتهى 
التحالف العسكري والسياسي بين القاعدة وداعش ومرتزقة الشرعية وميليشيات االصالح الذي رعته السعودية ودعمته ومولته ودافعت 
عنه سياســيًا وإعالميًا حيث انفجرت العمليات العســكرية بين القاعدة ومليشــيات عبداللطيف السيد ، قائد ميليشيات الفار هادي بأبين 
لتعلن رســميًا بداية المواجهات العســكرية بين حليفــي تحالف العدوان . ومن المتوقع ان تتصاعد المواجهــات القتالية بين حلفاء العدوان 
لتصــل لمحافظــات اخرى مثل مأرب والجوف والبيضاء وعدن ولحج ، كما ترفض عناصر القاعدة وداعش رفد جبهات الفار هادي بالمقاتلين 
في نهم والجوف ومأرب والبيضاء لتحقيق مكاســب سياســية تخدم الســعودية وشرعية الرياض وتحسن شــروطها التفاوضية باإلبقاء على 

الفار هادي وعلي محسن ضمن أي تسوية سياسية مستقبلة .

كما أدى االنهيار العسكري لميليشيات الشرعية الفندقية الى تفكك حقيقي 
للتحالف الشيطاني المراهن على العدوان لحكم اليمن وإخضاعه للوصاية السعودية 
واإلماراتية ، فقد ترددت اصوات المرتزقة تطالب بالشراكة وحقن الدماء وتحاول 
عقد تحالفات اخرى تحفظ لها مكانتها في أي تسوية سياسية بعد التيقن برحيل 

هادي وسلطته الزائفة .
وفي سياق الحملة العسكرية الهيستيرية لمرتزقة العدوان لتغيير الخارطة 
العسكرية في اليمن ذكرت مصادر محلية ان اشتباكات اندلعت بين مجموعتين 
من الحزام االمني في محافظة ابين ، وذكرت مصادر في الحراك الجنوبي أن قيادات 
اصالحية ووسائل إعالم تابعة لها حاولت خالل االيام القليلة الماضية التغطية 
على فضيحة منع أي إمدادات لقوات اللواء ١٩ ببيحان وهو األمر الذي اسفر عن 
سقوط مواقع كانت قد حررتها ما يسمى بالمقاومة الجنوبية وقوات الجيش بيد 
«عدن الغد» ان جهات اصالحية ذهبت  الحوثيين مرة اخرى ، وأكدت المصادر لـ
التهام قيادات من الحراك الجنوبي ونشطاء بالتعاون مع الحوثيين في محاولة يائسة 
للتغطية على فضيحتها وقيام قوات موالية لها بتسليم معدات ثقيلة للحوثيين 

بينها دبابات في معارك بيحان االخيرة ، واتهمت وسائل اعالم اصالحية الناشط 
في الحراك الجنوبي أديب مبارك العبد بالعمل لصالح الحوثيين ونشر وثيقة مفبركة 
بالفوتشوب حول هذه االتهامات ، وجاء اتهام العبد عقب نشاط اعالمي مكثف له 
خالل االيام القادمة كشف فيه تواطؤ االصالحيين وقياداتهم في معارك بيحان 

االخيرة ومنعهم أي دعم لقوات اللواء ١٩ ببيحان .
وفي سياق آخر دفعت السعودية بمرتزقتها من الحراك الجنوبي العميل لها الى 
استقطاب المقاتلين من ابناء الجنوب وإرسالهم للقتال في جبهة باب المندب والمخا، 
تل الخميس في جبهة باب المندب القيادي الجنوبي عبدالله مهدي صالح 

ُ
فقد ق

لحلص الكازمي وهو يقاتل بجبهة الحديدة ، وبحسب مصادر محلية فإن القتيل 
التحق بجبهة باب المندب الى جانب عدد من المقاتلين من أبناء الجنوب للقتال تحت 
قيادة وزير الدفاع األسبق الخائن هيثم قاسم.. كما شيعت عدد من مديريات 
مدينة عدن يومي الخميس وصباح الجمعة عددًا من قتلى قصف صاروخي نفذته  
القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعًا للمرتزقة بباب 
المندب . كما قام اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بالمكال 

بزيارة تفقدية لجرحى جبهة عسيالن الذين يتلقون العالج في مستشفيات المكال.
لة في اغلبها 

َّ
وفي هذا االتجاه اعلنت قوات ما يسمى بالمقاومة الجنوبية والمشك

من التيار السلفي -الخميس-  أنها بدأت عملياتها العسكرية قبل أكثر من ٣ 
أشهر بمناطق حدودية سعودية محاذية لمحافظة صعدة وصوًال إلى مناطق ذات 
اهمية في محافظة صعدة . علمًا بأن هذه القوات لم تستطع تحقيق أي انتصار أو 
تقدم ميداني بعد مرور قرابة عامين على اندالع العدوان.. هذا وقد بررت قوات 
المرتزقة بجبهة صعدة الفشل العسكري الذريع بتبادل االتهامات فيما بينهم ، 
فقد نشر قائد سرية ما يسمى المقاومة الجنوبية المقاتلة بجبهات البقع وكتاف 
بصعدة عبدالرحمن المفلحي في صفحته على الفيسبوك صورًا لبطائق مقاتلين 

ينتمون لحزب اإلصالح كانوا يقاتلون مع الحوثي.
وفي اطار الفشل العسكري الذي ُمني به تحالف العدوان ومرتزقته بدأت اصوات 
حكومة الفنادق تراهن على الحوار وتؤيد المبادرة االممية إليقاف العدوان على 
اليمن بعد حمالت اعالمية تتهم االمم المتحدة ومندوبها بالخيانة والعمالة لقوات 
االنقالبيين- حسب زعمهم ، فقد قالت صحيفة عكاظ السعودية : عشرون شهرًا 
مرت على تولي الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الملف اليمني منذ 
تعيينه في الـ٢٥ من أبريل ٢٠١٥م لكن الرجل الذي علق عليه اليمنيون والمجتمع 
الدولي اآلمال في إنهاء الحرب لم ينجح حتى اآلن، وحملت الصحيفة االمم المتحدة 
ومندوبها نتيجة استمرار الحرب باليمن.. هذا وقد رفض الفار هادي وحكومته 
المبادرة االممية للرباعية الدولية التي شاركت فيها امريكا وبريطانيا والسعودية 
واإلمــارات في مدينة جدة لتقديم حل سياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تستجيب لكل المطالب االمنية والعسكرية إليقاف الحرب واستئناف الحوار اليمني 
اليمني . كما استجاب مندوب االمم المتحدة الشتراطات هادي وقدم مبادرة معدلة 
االسبوع الماضي من طرف واحد تتوافق مع مزاعم شرعية المرتزقة بانتصارات 
عسكرية وهمية ، ما لبث أن عاد عنها بعد فشل مغامرات السعودية العسكرية 

لتحقيق أي اختراق عسكري في الجبهات اليمنية .
وفي سياق مشابه تهاوت شرعية الفار هادي ومرتزقته 
، فقد قال الناطق باسم الحراك الجنوبي  د. عبده المعطري 
ان من يحكم صنعاء باألمس باسم دولة االحتالل اليمنية 
باتوا اليوم يحكمون مدينة عدن باسم الشرعية، محذرًا من 
خطورة ما اسماه بالحراك الجنوبي المزيف الذي قال عنه: 
ان ال هدف له سوى جمع المال على حساب قضية الجنوب .

 وأضــاف القيادي الجنوبي: ان القيادات الجنوبية رهنت 
قضيتها بدول العدوان وشرعية الفنادق وأدى ذلك إلفراغ 
الحراك من مضمونه واستفاد البعض ماديًا ورتب أوضاع 
نفسه والمقربين منه وال يستبعد أن يكونوا  جــزءًا من 
النظام القادم وربما يترك لهم مهمة إنهاء القضية الجنوبية 

والمطالبين بها.
وفي سياق متصل دعا بيان صادر عن الحزب االشتراكي 
والتنظيم الناصري الــى ضــرورة مراجعة وتصحيح كافة 
قــرارات حكومة هــادي في المجالين العسكري واإلداري 

ة والنزاهة والتوافق . المخالفة للدستور ومعايير الكفاء

تهاوي العدوان عسكريًا يفكك تحالف المرتزقة
ناطق الحراك:

 القيادات الجنوبية
 ال هدف لهم

 «عكاظ» :
 ولد شيخ 

فاشل بامتياز

فشل جبهات القتال 
يدفع المرتزقة لتبادل 

االتهامات

إنتهاء عنتريات 
المرتزقة والمطالبة 

بالحــــوار

ها وميليشياتها العسكرية االخوانية الى شن عمليات عسكرية انتحارية لتحريك الجبهات  دفعت السعودية مرتزقتها وعمالء
العسكرية في كل المحافظات اليمنية إلنقاذ مغامرتها العسكرية بعدوانها العسكري على اليمن قبل وصول ادارة ترامب التي تتخوف 
من سياساته العسكرية والسياسية الرافضة لحروب السعودية في المنطقة واتهامها بدعم االرهاب وتمكينه في الشرق االوسط.. لكن 
تلك الحملة العسكرية الهيستيرية لمرتزقة السعودية واإلصالح وفلول الحراك السعودي انتهت بفشل عسكري ذريع في مديرية بيحان 
وجبهة عسيالن وجبهة نهم والبقع وباب المندب، تبع ذلك الفشل تراجع من حدة التصريحات للفار هادي وحكومته لرفض المبادرة 
االممية واتهام ولد الشيخ باالنحياز لالنقالبيين حسب زعمهم ، كما تراجعت عنتريات الفار وحكومته عن اشتراط رحيل صالح وعبدالملك 

ات مرتزقة الرياض .  الحوثي شرطًا قبل مفاوضات السالم وكذلك سقط شرط تعديل المبادرة االممية لتعبر عن امالء


