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الفساد ينخر شركة النفط بعدن

* كشفت وثيقة صادرة عن المدير العام التنفيذي لشركة 
النفط اليمنية توجيهه لفرع الشركة بعدن بتوفير عشرة 
ماليين ريــال شهريا كموازنة تشغيلية لمكتبه الــذي لم 
يفتتح حتى االن، وأصدر مدير عام الشركة مذكرة الى مدير 
فرع عدن ناصر بن حدور تطالبه بتعزيز مكتب المدير 
العام بعشرة ماليين ريال شهريًا ابتداء من نوفمبر ٢٠١٦ 
لحساب االدارة العامة في البنك االهلي بعدن، وعين العوج 
مديرًا عامًا للشركة قبل أشهر، ويقيم في العاصمة االردنية 

عمان .

نقاط االبتزاز تنتشر بالضالع
* أعادت قيادات محسوبة على ما تسمى المقاومة الجنوبية 
نقطة امنية غير قانونية الى الخط العام بمدينة الضالع، 
بعد اكثر من شهر منذ االتفاق على ازالة كافة النقاط عدا 
النقاط القانونية، واستعاد افراد مما تسمى مقاومة مدينة 
الضالع نصب نقطة على المدخل الجنوبي للمدينة بحجة عدم 
استالم راتب شهر بعد ان تم دمجهم ضمن قوات ما يسمى 
بالجيش الوطني وتقوم مثل هذه النقاط بابتزاز المواطنين 

واعتقالهم وسرقة اغراضهم.

اغتياالت
* قالت مصادر محلية ان مسلحين اطلقوا النار على القيادي 
الحراكي حسن حنشل أثناء تواجده في بقالة مجاورة لمنزله 
بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة،  وأشارت المصادر الى 
أن حنشل اسعف إلى مستشفى عتق، غير أنه فارق الحياة 

متأثرا بجروحه، موضحة أن ٣ طلقات اخترقت صدره.
 هذا وانتشرت عمليات االغتيال والقتل والخطف بعد 

حادثة االشتباكات في مطار عدن.

اإلصالح ينفذ اغتياالت بلحج
* ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة لحج، منفذ عملية 
االغــتــيــال التي طالت احــد رجــال االمــن واحــد المواطنين 
بالحوطة، وقامت قوات االمن بمالحقة القاتل وسائق الدراجة 
النارية تمكنت من خاللها معرفة الموقع الذي يتحصنون بها 

عبارة عن شقة سكنية بمنطقة صبر.
حيث عثرت األجهزة األمنية على سالح الجندي توفيق 
الطنين الذي تم اغتياله ظهر الثالثاء وكذلك سالح القاتل 
الذي تمكن من الهرب قبل وصول قوات االمن الى الموقع 
ويدعى علي خالد الحمال باشادي كان يقاتل في جبهة البقع 
عاد الى محافظة لحج قبل أسبوع. هذا وحذر مراقبون من 
العناصر التي يتم تدريبهم في جبهات البقع ونهم وميدي 
من قبل الجماعات االرهابية التابعة لحزب االصــالح ليتم 

اعادتهم للجنوب لتنفيذ اغتياالت وإقالق االمن.

إهانات مناطقية
* كشف النائب صالح فريد عضو مجلس النواب األسبق 
تعرضه لالستفزاز والشتم ومحاولة ادخاله السجن االحتياطي 
بمدينة الحوطة بلحج، من قبل افراد أمن في مكتب مدير 
األمن العميد صالح السيد المقرب من الفار هادي، وأكد النائب 
البرهمي أن عشرة جنود حاولوا ايداعه السجن، غير أنه رفض 
التحرك معهم، مشيرا إلى تعرضه لالعتداء الجسدي، وأوضح 
أن أحد المواطنين تدخل و قال للجنود: هذا عضو مجلس 

النواب، فرد احد الجنود هذا مجلس صنعاء.

محافظ حضرموت يقود حملة الفساد
* كشف مدير عام مديرية دوعن األستاذ سالم علي الهيج 
أسباب استقالته من منصب مدير عام كبرى مديريات وادي 
حضرموت، وقال الهيج في رسالة نشرها على حسابه على 
الفيس بوك : ان توجيهات من محافظ المحافظة أحمد 
بن بريك طلبت منه تحمل تبعات اتفاق شركة األهــرام 

الكهربائية المالية من إيرادات المديرية.
 وأوضح أن وكيل المحافظة للشئون الفنية ابلغه بذلك نيابة 
عن المحافظ، وان لم يستطع فإن هناك مدير عام جاهز 
بديال عنه، وبين الهيج أن إيرادات المديرية المالية ال تسمح 

بااللتزام المالي لهذا االتفاق.

اعتقاالت بالهوية
* احتشد العشرات من ابناء مديرية القبيطة االربعاء في 
منطقة العند بلحج على خلفية اقــدام مدير امن منطقة 
لبعوس بيافع حسين قماطه على اختطاف ثمانية من ابناء 
القبيطة في منطقة العند واقتيادهم الى الحبيلين، وأدان 
مشائخ ووجهاء واعيان مديرية القبيطة حملة االعتقال 

بالهوية التي نفذها ( قماطة) خارج القانون.

استنكار لالحتفاالت الزائفة

* استنكر ابــنــاء حضرموت دعـــوة المحافظ بــن بريك 
لالحتفال بالذكرى االولــى لما أسماه بتحرير مدينة المكال 
ومــدن ومناطق ساحل حضرموت وتأسيس قــوات النخبة 
الحضرمية وقال المواطنون بان المحافظة تعيش فوضى 
امنية وغياب الخدمات وارتفاع االسعار وعدم صرف رواتب 
الموظفين، واكدوا بان المحافظ يريد ان يستعرض انتصاراته 
الوهمية وفساده المالي واإلداري بهذه االحتفاالت الشكلية.

اشتباكات مع القاعدة بحضرموت
* قتل ٤ مسلحين قبليين وأصيب آخر في هجوم شنه 
مسلحون مــن الــقــاعــدة على حــاجــز قبلي فــي بــلــدة خيلة 
بحضرموت فجر الجمعة، وقال مصدر محلي: إن مسلحين 
شنوا هجومًا على حاجز في خيلة التابعة للحزام القبلي، حيث 
جرت اشتباكات عنيفة استمرت زهاء ساعة سقط فيها 
قتلى وجرحى من الطرفين.. هذا وتزايدت عمليات القاعدة 
التي تستهدف قوات ما يسمى بالنخبة الحضرمية الموالية 

لإلمارات.

أخبار الجنوب

قوات «الجنجاويد» تسيطر على مطارعدن

وفــي هــذا السياق أثــار طــرد الفار هــادي من العاصمة 
االماراتية أبو ظبي وتوجهه إلى العاصمة السعودية الرياض 
استمرار الصراع العسكري بين طرفي العدوان االمارات 
والسعودية، وكانت وكالة " سبأ " التي تديرها حكومة الخائن 
هادي أكدت أن الفار هادي وصل إلى أبو ظبي وسيلتقي بولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد، غير أنها فاجأت متابعيها بعد 
ساعات بنشر خبر وصول هادي إلى الرياض. هذا وقد وكان 
استقبال هادي في مطار أبو ظبي باهتًا، حيث استقبله مدير 

االستخبارات االماراتي ورفض محمد بن زايد استقباله.
وفي هذا االطار كشف مصادر مقربة من الفار هادي أنه لم 
يلتِق ايًا من المسئولين االماراتيين، وبحسب المصادر فانه 
كان من المقرر ان يلتقي الرئيس هادي قبل أكثر من اسبوع 
في العاصمة السعودية الرياض كًال من محمد بن سلمان ولي 
ولي العهد في المملكة وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد إال 
ان الجانب االماراتي ارسل مدير المخابرات العامة في دولة 
االمارات للقاء هادي في اشارة الى أنه شخص غير مرحب به. 
هذا وقد وصلت قيادات عسكرية وسياسية جنوبية منهم 
عيدروس الزبيدي الى العاصمة السعودية الرياض للقاء 
مسؤولين سعوديين ضمن خطة جهود سعودية لحسم 
الملف األمني بعدن بعد االشتباكات العسكرية بين القوات 

الموالية للسعودية واإلمارات.
وفي سياق تداعيات العلميات العسكرية بين مرتزقة 
السعودية وهــادي من جهة ومرتزقة االمــارات من جهة 
اخرى اثر االشتباكات العسكرية في مطار عدن الدولي في 
١٤ فبراير أكدت صحيفة سعودية تسلم قوة سودانية 
ا كبيرا من مهام الحماية األمنية لمطار عدن الدولي  جزء
تحت إشــراف القوات اإلماراتية التي تدير الملف األمني 
بالمحافظة، وقالت صحيفة " الشرق األوسط" السعودية: 
إن القوات السودانية تسلمت مهام حماية المطار إلى جانب 
ألوية من قوات ما يسمى بالجيش الوطني، ويأتي هذا التطور 
بعد عــودة التوتر للمطار عقب ما قيل إنه رفض لقائد 

الحماية المعروف بـ" أبو قحطان" قبل أسابيع على قرار 
إقالته من قبل الفار هــادي. كما كشف مصدر امني عن 
سبب االشتباكات التي اندلعت مساء االربعاء في مطار عدن 
الدولي، وقال المصدر: ان االشتباكات اندلعت عقب إقدام أبو 
قحطان على كسر حضر فرض التجول المفروض مساًء في 
مدرج المطار، حيث تم توقيفه من قبل القوات السودانية 
التي تتولى حماية المطار بإشراف من القوات اإلماراتية قبل 

ان تطلق النار على قوات ابو قحطان عشوائيا.
وفي ذات االطار قال قائد قوة حماية مطار عدن المقدم 
صالح العميري ابو قحطان: ان قوة سودانية مكونة من عدد 
من االطقم والجنود حاولت السيطرة مساء الثالثاء على 
مطار عدن، كما اعتدى جنود سودانيون بالضرب على جنود 
جنوبيين كانوا بداخل المطار قبل ان تتدخل قوة الحماية 
وتجبرهم على وقف ما يقومون به، وأضاف أبو قحطان: ان 
قوة الحماية الخاصة بالمطار فوجئت بدخول قوة سودانية 
وسيطرتها على احد المواقع بالمطار وإجبارها جنود من 
قوة الحماية الجنوبيين على المغادرة بعد االعتداء بالضرب 

على عدد منهم، وأكد العميري ان القوة الجنوبية تدخلت 
وأجبرت السودانيين على اخالء الموقع، لكنه قال ان القوات 
السودانية ال تزال في المطار وتهدد قوات الحماية بإخراجها 
من المطار، وختم العميري بقوله:  ان قوة الحماية الخاصة 
بالمطار تمارس ضبط النفس لكنها لن تسمح للقوات 
السودانية بإخراجها من مواقعها بالمطار. هذا وتفيد 
مصادر صحفية ان اتفاقًا تم التوصل اليه االربعاء بشأن 
مطار عدن الدولي يتضمن تسليم حماية المطار لقوة 
أمنية متخصصة تشارك فيها جميع األطراف، على أن يتم 
تدريبها من قبل خبراء متخصصين من قوات السعودية في 
عدن.وفي سياق مختلف ذكرت مصادر مسؤولة في مدينة 
المكال  ان اوامر رئاسية كانت خلف منع محافظ حضرموت 
بن بريك من السفر الى عدن، وأضافت المصادر: ان بن بريك 
كــان على متن طائرة عسكرية يمنية هو وفريق عمله 

وحراسته في طريقهم الى عدن وقبل اقالع الطائرة وصلت 
اوامر من هادي بمنعها من التحرك من مطار الريان بشكل 
قاطع، وقالت المصادر ان محافظ حضرموت كان على موعد 
لمقابلة ستيفن اوبراين المسؤول األممي الذي يزور عدن، 
ات مع قيادات جنوبية في العاصمة  باإلضافة الى برنامج لقاء
عــدن. وأكـــدت المصادر أن هــذه التوجيهات متعمدة 
وتهدف الى منع محافظ حضرموت من مقابلة المسؤول 
الدولي وااللتقاء بمحافظ عدن..وفي هذا االتجاه اتهمت 
صحيفة لندنية مقربة من األســرة الحاكمة في أبــو ظبي 
اطراف فيما يعرف بـالشرعية وعناصر إخوانية بالتواطؤ مع 
عناصر تنظيم القاعدة لتنفيذ سياسة يقودها ١٤ مسؤوًال 
ينتمون إلى حزب اإلصالح اإلخواني، وقالت صحيفة "العرب 
اللندنية ": إن هؤالء المسئولين مع القاعدة التي تسعى إلى 
السيطرة على ما تسمى بـ"المناطق المحررة" على غرار 
ما حدث في محافظة أبين، واتهمت الصحيفة ناصر نجل 
هادي الذي يقود قوات الحماية الرئاسية بتسليم مناطق في 
محافظة أبين لتنظيم القاعدة في إطار خطة تتجاوز تلك 
المحافظة وتصب في زعزعة االستقرار في عدن والمكال 
بالتحالف مع قيادات القاعدة في محافظة البيضاء ضمن 
خطة تسمح لعناصر معادية للتحالف بالدخول إلى عدن عبر 
بوابة العلم شرق محافظة عدن، وأضافت الصحيفة: ان ناصر 
هادي حشد اآلالف بتنسيق مع القاعدة من أجل ما أسمته 
"طعن" التحالف في الظهر، مشيرة إلى أن ذلك كان يتم حين 

كانت قوات التحالف تزحف على طول الشواطئ الغربية.
وفــي ســيــاق متصل يــواصــل حــزب االصـــالح بــدعــم من 
الفار هادي استهداف القوات الموالية لإلمارات عسكريًا 
وسياسيًا، فقد ذكرت مصادر امنية مقتل خمسة من شباب 
حضرموت في جبهة كتاف صعدة الذين يقاتلون ضد 
الجيش واللجان الشعبية بالتحالف مع عناصر من القاعدة 
والسلفيين وميليشيات االصــالح، وذكرت مصادر محلية 
أن علي محسن يستقطب شبابًا من محافظة حضرموت 
بواسطة قيادات اصالحية في المحافظة ويتم تدريبهم 
عسكريًا وإرسالهم للقتال في جبهات نهم والبقع مع كتائب 
من القاعدة والسلفيين وحزب االصالح.. وفي ذات السياق 
حذر مراقبون عسكريون من خطورة المخطط الذي يعده 
هادي بمشاركة حزب االصالح بالدفع بشباب حضرموت 
وتأطيرهم دينيًا وأيديولوجيًا ليتم الدفع بهم لتنفيذ 
عمليات ارهابية في حضرموت وغيرها من المحافظات 

الجنوبية.

«الفار»  يسعى للتخلص من ميليشيات الزبيدي

افرزت الخالفات االماراتية الســعودية في اليمن صراعًا بين مرتزقة الحزام االمني الموالية لإلمارات من جهة، ومرتزقة الحماية الرئاسية 
وقوات التدخل السريع الموالية للسعودية من جهة اخرى، وامتد الصراع العسكري لينعكس في اصرار االمارات بالتحالف مع ادارة ترامب 
االمريكية لمحاربة القاعدة في محافظات ابين وشــبوة والبيضاء بشــكل خاص وفي جميع المحافظات التي وصفت بأنها محافظات محررة. 
حيث تخضع محافظات ابين وشبوة والبيضاء لسيطرة حزب االصالح وقوات هادي والقاعدة التي يستعملها الفار لضرب قوات الحزام االمني 
الموالية لإلمارات. كما تمدد الصراع الى المحافظة حضرموت بمنع الفار هادي محافظ حضرموت احمد بن بريك المحســوب على االمارات من 
زيارة محافظة عدن، منعا لحصول أي تقارب او تنسيق بين القوات الموالية لإلمارات. وكذلك تمثل معركة مطار عدن منطقة تماس عسكري 

فشلت الوساطات السعودية االماراتية من احتوائها وحلها.

تدخل الحرب الدولية لمكافحة االرهاب بعد تولي الرئيس ترامب إدارة مرحلة 
جديدة تعهد في حملته االنتخابية بالقضاء على داعش في ثالثة اشهر، وتؤشر 
عملية االنــزال العسكري االمريكي في قرية يكال بقيفة بمحافظة البيضاء في 
٢٩ من يناير هذا العام بان اليمن ستكون ساحة صراع دولي وإقليمي لمحاربة 
االرهاب، وخاصة في ما يسمى بالمحافظات المحررة التي تمثل التنظيمات االرهابية 
والمتطرفة القوى الضاربة والمسلحة والمعدة قتاليا التي عملت ادارة الفار هادي 
في دمجها ضمن قوات ما يسمى بالجيش الوطني. كما ان الصراع االماراتي السعودي 
في اليمن سيفاقم المواجهات حيث تعهد محمد بن زايــد ولي عهد االمــارات 
لوزير الدفاع االمريكي جيمس ماتيس في زيارته ألبوظبي بمحاربة االرهاب في 
المنطقة واليمن إلضعاف السعودية التي تعتمد على القاعدة والمليشيات االخوانية 
لضرب القوات العسكرية واألمنية الموالية لإلمارات. وكذلك تنخرط امريكا في 
حملة عسكرية لمحاربة القاعدة في اليمن كون تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
تعاظمت قوته العسكرية بسبب انشغال العالم بمحاربة داعش في سوريا والعراق، 
واستفاد من االسلحة والعتاد واألموال التي مولته بها السعودية في حربها االرهابية 
على اليمن.. وتهدف امريكا ايضا الى تحقيق المرحلة الثانية من الحرب على اليمن 
وهي استنزاف دول الخليج ماليا وعسكريا بحجة مكافحة االرهاب في اليمن الذي 

دعمته دول العدوان بمرأى ومسمع من امريكا ومباركتها.
وفي هذا السياق استغلت دول العدوان االرهاب وعناصره لشن حرب عسكرية 
على الشعب اليمني حيث قام الفار هــادي باالعتماد على القاعدة وميليشيات 
السلفيين واإلصالح وميليشيات الحراك فيما اسموه " المقاومة الشرعية او المقاومة 
الجنوبية " لمحاربة اليمن وتدمير الجيش واألمن، وتم تسليم التنظيمات االرهابية 
المعسكرات ومعداتها وكذلك تم تسليم محافظة حضرموت لتنظيم القاعدة بعد 
ستة ايام من انطالق العدوان على اليمن. وفي هذا االتجاه تحذر المنظمات الدولية 
والمعاهد المهتمة بان محاربة االرهاب تستخدم إلغراض سياسية واستعمارية، 
حيث قالت صحيفة الفايننشال تايمز  في تقرير لها : إن عناصر تنظيم الدولة 
اإلسالمية الهاربين من سوريا والعراق يتم نقلهم الى اليمن مستغلين الفراغ األمني 

وغياب الحكومة لالنضمام للحرب في اليمن التي بدأت تأخذ طابعًا طائفيًا.
وفي ذات االطار شهدت العمليات العسكرية االمريكية تسارعا كبيرا منذ آخر 
عملية انزال في ٢٩ يناير الستهداف عناصر تنظيم القاعدة في محافظات: البيضاء 
وأبين وشبوة التي زعم الفار هادي بأنها محررة وتقع تحت سيطرته العسكرية، 

فقد نفذت قوات أمريكية خاصة فجر الخميس عملية انزال ضخمة بمنطقة موجان 
بمحافظة ابين واستهدفت مواقع التنظيم لتكشف عقب ساعات أنها كانت تطارد 
زعيم التنظيم قاسم الريمي، وقال سكان محليون بمنطقة موجان: ان قوة خاصة 
أمريكية نفذت عملية انزال ضخمة مستخدمة سالح المروحيات حيث هاجمت 
عناصر أمريكية مواقع لتنظيم القاعدة واشتبكوا مع مسلحين من التنظيم، وترافق 
الهجوم مع قصف لبارجات أمريكية للمواقع التي تم االنزال فيها بعد انسحاب 
القوات االمريكية، وذكر شهود عيان بأنهم: عثروا على بقايا خراطيش أسلحة في 
المكان الذي تم االنزال فيه وأثار أقدام كالب بوليسية يعتقد انها استخدمت لتعقب 
مسلحي القاعدة.. كما تفيد مصادر متطابقة أن قاسم الريم قد غادر المنطقة 

فور انتهاء العملية،.
كما قصفت طائرة بدون طيار مركز هام لعناصر القاعدة بجبل نوفان ببلدة قيفة 
مديرية رداع محافظة البيضاء. وكذلك لقَي أربعة من عناصر تنظيم القاعدة في 
اليمن مقتلهم بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار في شبوة، وأفادت مصادر محلية 
بأن ٤ من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا فجر الخميس بغارة أمريكية عبر طائرات 
بدون طيار في محافظة شبوة، وأوضحت مصادر متطابقة أن طائرات أمريكية شنت 
عشرات الغارات في محافظتي أبين والبيضاء، استهدفت مواقع لتنظيم القاعدة، 
وقال شهود عيان إن انفجارات عنيفة دّوت في منطقة موجان جبل المراقشة في 

محافظة أبين نتيجة الغارات األمريكية. 
وفي سياق مشابه لم تمر اربعة وعشرين ساعة على عملية الغارات واإلنزال 
االمريكية في محافظات شبوة وأبين والبيضاء حتى كــررت القوات االمريكية 
استهداف تلك المحافظات عسكريا، فقد نفذ الطيران االمريكي الجمعة ١٣غارة 
جوية على منطقه الصعيد بشبوة، وقالت مصادر في المنطقة: ان اشتباكات  جرت 
مع عناصر تنظيم القاعدة مشيرة ان عدد من المدنيين نساء وأطفال لقوا حتفهم 
جراء االشتباكات والغارات، وبحسب المصادر ان عددا من المروحيات التابعة لقوات 
البحرية االمريكية تم انزالها في المنطقه بهدف التمشيط بعد ١٣غارة جوية 
نفذها الطيران االمريكي واستمرت حوالي ٣٠ دقيقه .كما قام الطيران االميركي 
باستهداف عناصر تنظيم القاعدة في وادي يشبم والشهباء جنوب مديرية الصعيد 
محافظه شبوة، وتركز القصف الصاروخي في ثالث مناطق مصنع مصغره لصناعة 
البلك ومحطة لحجش وجبال الصعيد وهي اماكن تجمع عناصر القاعدة قتل اربعة 
من عناصر تنظيم القاعدة، وبحسب مصادر محلية: نزحت على اثر الغارات نحو ٨٠ 

أسرة واتجهت الى مدينة عتق فيما ال يزال الطيران يحلق فوق سماء صعيد شبوة. 
وفي سياق متصل ذكر موقع العربي عن مقتل جنود إماراتيين في معسكر موجان 
في جبل المراقشة شرق المحافظة خالل مشاركتهم في عملية اإلنزال التي نفذتها 
قّوات أمريكية في محافظة أبين، ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" 
أن وحدة عسكرية من القّوات اإلماراتية شاركت في العملية العسكرية االمريكية 
فجر الخميس. وفي هذا االتجاه اصدر تنظيم القاعدة بجزيرة العرب بيانا على 
عملية الغارات واإلنزال األمريكي جاء فيه: افاد مراسل انصار الشريعة في والية 
أبين بفشل محاولة إنزال قامت بها القوات األمريكية فجر الخميس عن طريق ساحل 
البحر العربي في شاطى « النخيلة » القريب من قرية « موجان » في والية أبين، 
فيما شوهد طيران كثيف يغطي سماء المنطقة تنوع بين طيران أمريكي تجسسي 

وحربي تابع للتحالف العربي.
 وأضاف البيان: ذكر المراسل بأن الحراسات الليلية من أبناء المنطقة شاهدت 
بعض األضواء تنبعث من الجبال القريبة من الساحل فأطلقوا النار باتجاهها، وأضاف 
المراسل بأن الجنود األمريكان الذوا بالفرار عقب معرفتهم بانكشاف أمرهم فيما 
قامت البوارج األمريكية والطيران التجسسي األمريكي والحربي التابع للتحالف 

بالقصف العشوائي بهدف التغطية عليهم من أجل االنسحاب.
وفي ذات االطار نشر تنظيم القاعدة الجمعة صورا لقيادات من التنظيم قتلت 
بغارة جوية بأبين وشبوة الخميس.. كما قال مصدر محلي بمحافظة ابين: ان قيادي 
في القاعدة بعدن قتل يوم الخميس بغارة جوية، وبحسب المصدر فإن القيادي 
بتنظيم القاعدة اسامه حيدرة كان من بين قتلى الغارة الجوية جنوب مديرية 

الوضيع بأبين..
وفي اتجاه آخر أعلنت وزارة الدفاع األميركية الخميس أنها شنت سلسلة من 
الغارات الجوية في اليمن ضد تنظيم القاعدة، وقال المتحدث باسم البنتاغون 
الكابتن جيف ديفيس: إن "أكثر من ٣٠ غارة استهدفت مسلحي القاعدة ومعدات 
وبنى تحتية في محافظات أبين والبيضاء وشبوة، مؤكدا بان العمليات االمريكية 
العسكرية ستستمر لهزيمة القاعدة وحرمانها من القدرة على تنفيذ عمليات 
إرهابية في اليمن .كما صرح مسؤول أميركي لفرانس برس أن الغارات التي نفذت كان 
مخططًا لها منذ أشهر ًوإنها كانت ناجحة وأثمرت عن جمع معلومات استخباراتية 

مهمة -حسب قوله.

العمليات العسكرية األمريكية في اليمن إلى أين؟

أمريكا تطارد «الريمي» وقيادات داعشية
في أبين وشبوة

اإلنزال يدمر أسلحة متطورة 
وامريكا تعترف بتنفيذ أكثر من ٥٠ غارة 

الميليشيات المسلحةبعض من قتلى القاعدة في االنزال االمريكي في ابينبقايا االنزال االمريكي في ابين

دان مصدر مسئول بوزارة الخارجية في حكومة االنقاذ الوطني التدخل األمريكي المباشر وقيام االدارة األمريكية باتخاذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في انتهاك واضح للسيادة الوطنية...وقال المصدر: 
إن العملية العسكرية التي قامت بها طائرات أمريكية بدون طيار على عناصر إرهابية في محافظات أبين وشبوة والبيضاء- وبحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع األمريكية- تمت بالتنسيق مع الرئيس المنتهية 
ؤتي ثمارها 

ُ
واليته دستوريًا والذي يشرف في ذات الوقت على توسيع أنشطة العديد من تلك التنظيمات والجماعات المتطرفة ويقوم بتمويلها من ِقَبل دول العدوان.. وأشار المصدر الى أن هذه العمليات لن ت

المرجوة في التخلص من آفة اإلرهاب في ظل غياب التنسيق األمني واالستخباري مع سلطات المناطق غير المحتلة التي تعمل على مكافحة تواجد جماعات القاعدة وداعش وأعلنت عن ذلك رسميًا في أكثر من 
مناسبة.. موضحًا أن الجمهورية اليمنية تعاني من تبعات تصدير تلك الجماعات إليها.

هذا وتواصل قوات المارينز األمريكية للشهر الثالث شن حملة بربجندا عن حربها في اليمن لمكافحة اإلرهاب المزعوم حيث شنت أكثر من ٥٠ غارة خالل األيام األربعة الماضية على مواقع مزعومة للقاعدة في البيضاء 
وأبين وشبوة بدعوى مطاردة زعيم القاعدة قاسم الريمي والبحث عما أسمته بكنوز من المعلومات.. وتأتي هذه العمليات العدوانية في الوقت الذي تقاتل أمريكا جنبًا الى جنب مع القاعدة ضمن قوات تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية، وأمريكا نفسها تقف وراء صفقة تسليم حضرموت للقاعدة بعد ما سلمت لعناصرها معسكرات الجيش اليمني فيما يسمى بالمحافظات المحررة، كما تقف وراء مسرحية تحرير حضرموت في ٥ ساعات.

ح مراقبون سياسيون أن تكون هذه العمليات العسكرية األمريكية للتستر على نقل اآلالف من عناصر القاعدة وداعش من سوريا والعراق الى اليمن، اضافة الى رغبة الرئيس ترامب في حلب البقرة السعودية. ورجَّ
هذا وقد أسفرت العملية العسكرية عن سقوط عدد من قيادات القاعدة ومواطنين، فيما تضاربت األنباء عن عدد الضحايا.

وذكر المتحدث باسم الجيش األمريكي أن العدوان األمريكي سوف يستمر الى أجل غير مسمى..

نجل الفار يحشد  عناصر القاعدة
لالنتقام من أتباع اإلمارات


