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ــد  ــني محم ــاء حن ــظ صنع ــد محاف  اك
ــع حملة  ــة التفاعل م ــس اهمي ــة أم قطين
ــد والتعبئة العامة ملنتسبي القوات  الحش

املسلحة.
واشار قطينة خالل لقائه أمس مشائخ 
ــة والخارجية  ــاء الحيمتني الداخلي ووجه
ــة العامة  ــد والتعبئ ــة الحش ــس لجن ورئي
ــيباني  الش ــف  لط ــد  العمي ــة  باملحافظ
ــعار  ــة استش ــة ، إىل اهمي ــاء اللجن وأعض
ــام  ــل مه ــة يف تسهي ــة واملساهم املسؤولي
ــا التوعوي يف  ــد ألداء واجبه لجنة الحش

كل العزل والقرى.
ــة  السلط ــاركة  مش رضورة  إىل  ــت  ولف
ــل  ح يف  ــان  واالعي ــائخ  واملش ــة  املحلي
ــام  انضم دون  ــول  تح ــي  الت ــات  الصعوب
ــة ملعسكراتهم..  ــي القوات املسلح منتسب
ــا قبائل  ــي تقدمه ــات الت ــا التضحي مثمن
ــه  ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــني يف الدف الحيمت

واستقراره.
ــان  وأعي ــائخ  مش ــد  أك ــم  جانبه ــن  م
ووجهاء الحيمتني االستعداد للتعاون مع 
ــل مهامهم  ــد وتسهي ــاء لجنة الحش أعض
ــن أي تقاعس عن  يف كل املناطق.. معتربي
ــن الوطن من قبل  القيام بواجب الدفاع ع
ــة واالمن خيانة  ــي القوات املسلح منتسب

عظمى.
ــاب  وص ــة  بمديري ــت  دشن ــك  ذل إىل 
ــة  حمل ــس  أم ــار  ذم ــة  بمحافظ ــل  الساف

ــد والتعبئة العامة ملنتسبي القوات  الحش
املسلحة.

ــادات  قي ــور  بحض ــني  التدش ويف 
ــة  والتنفيذي ــة  املحلي ــة  السلط ــاء  وأعض
ــار مدير املديرية  ــائخ والوجهاء، أش واملش
ــه الوطن  ــا يتعرض ل ــي إىل م ــؤاد القديم ف
ــاء اليمن  ــة أبن ــدوان يستهدف كاف ــن ع م
ــه  ونسيج ــه  أراضي ــدة  ووح ــه  ومقدرات

االجتماعي.
ــف  الص ــد  توحي ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــة  املسلح ــوات  الق ــي  منتسب ــاق  وإلتح
بمعسكراتهم لالضطالع بدورهم يف الدفاع 
ــع إىل التفاعل  ــن .. داعيا الجمي ــن الوط ع

مع الحملة وإنجاحها.
ــة  السلط ــداد  استع ــي  القديم ــد  وأك
ــد  الحش ــة  لجن ــل  عم ــل  تسهي ــة  املحلي

والتعبئة يف مناطق املديرية.
ــن الكلمات أكدت أهمية  وألقيت عدد م
ــة العدوان  ــا واحدا يف مواجه الوقوف صف
ــدي ملؤامراته  ــودي األمريكي والتص السع

التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــة محافظ  ــش لقاء برئاس ويف ذمار ناق
ــس سري عمل  ــني املقديش، أم محمد حس
ــة ملنتسبي  ــد والتعبئة العام لجنة الحش

لقوات املسلحة باملحافظة.
ــني  أم ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ــالل  وخ
ــف  شاي ــد  مجاه ــيل  املح ــس  املجل ــام  ع
ــد والتعبئة  ــس لجنة الحش ــيس ورئي العن
ــادر عزيز،  ــد حسني عبدالق ــة العمي العام
ــادة  ــداد قي ــديش استع ــظ املق ــد املحاف اك
ــن  ــة م ــود اللجن ــدة جه ــة مسان املحافظ
ــات  املديري ــات يف  الفعالي ــم  تنظي ــالل  خ

واللقاءات للقيادات العسكرية واالمنية.
ــات بالتعاون مع  ــدراء املديري ــه م ووج
ــم يف انجاح  ــا يسه ــة وبم ــان الفرعي اللج

حملة الحشد والتعبئة العامة.
ــديش إىل اهمية دور  ولفت املحافظ املق
ــدة  مسان يف  ــة  االجتماعي ــخصيات  الش
ــوم وتطلعات  ــة وتلمس هم ــود الحمل جه
ــي املؤسسة العسكرية والدفع بهم  منتسب
ــن منتسبي الجيش  لاللتحاق بزمالئهم م
ــات  ــف جبه ــعبية يف مختل ــان الش واللج

الرشف والبطولة.
ــعر  ــة الش ــاء بمديري ــد لق ــك أك إىل ذل
ــز وحدة  ــة تعزي ــس أهمي ــة إب أم محافظ

الصف والتالحم يف مواجهة العدوان.
ــه السلطة  ــاء الذي نظمت ــا أكد اللق كم
ــة،  ــة باملديري ــب التنفيذي ــة واملكات املحلي
ــوان النصايف،  ــر املديرية رض بحضور مدي
ــب  ــعر إىل جان ــة الش ــاء مديري ــوف أبن وق
ــرار  واستم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــال  ــدوان وإفش ــة الع ــود ملواجه يف الصم

مخططاته.
ــه تحالف العدوان  ــروا ما يرتكب واستنك
ــدى لها  ــن جرائم ين ــة م ــادة السعودي بقي
جبني اإلنسانية بحق الشعب اليمني منذ 

ثالثة أعوام.
كما أكدوا عدم السماح لكل من يحاول 
زعزعة األمن واالستقرار يف املديرية خدمة 

ألجندة العدوان .
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صنعاء/سبأ
بحث وزير التخطيط والتعاون الدويل 
ــر  ــع املدي ــس م ــم أم ــز الكمي ــد العزي عب
ــة  ــدة اإلنساني ــة املساع ــري ملنظم القط
ــدي، القضايا املتصلة بتعزيز  جمال الح
ــن واملنظمة وبما  التعاون القائم بني اليم

يخدم األهداف املشرتكة .
ــاء إىل  ــالل اللق ــان خ ــرق الجانب وتط
التفاصيل املتعلقة بتقديم املنظمة سالال 

غذائية ملوظفي الدولة .
ــرص الحكومة  ــر الكميم ح وأكد الوزي
عىل تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيالت 
املتاحة لتعزيز أنشطة املنظمة يف اليمن.
من جهته أكد ممثل منظمة املساعدة 
ــرص  ح ــا  بربيطاني ــا  ومقره ــة  اإلنساني
يف  ــطتها  أنش ــة  مواصل ــىل  ع ــة  املنظم
ــات املتاحة للفئات  اليمن وتقديم الخدم

املستهدفة .
ــل وزارة التخطيط  ــاء وكي ــرض اللق ح
ــر عبد العزيز  ــاع التعاون الدويل عم لقط

عبد الغني.

ــر  وزي ــى  التق ــل  متص ــاق  سي ويف 
ــدويل عبدالعزيز  ــط والتعاون ال التخطي
الكميم أمس املمثل املقيم لربنامج الغذاء 

العاملي "ستيفن أندرسون".
ــث جملة من  ــالل اللقاء بح وجرى خ
ــاون بني  ــز التع ــة بتعزي ــا املتصل القضاي
اليمن وبرنامج الغذاء العاملي وبما يسهم 

يف دعم أنشطة الربنامج يف اليمن .
ــذ  تنفي ــري  س ــان  الجانب ــرض  واستع
ــاريع ضمن أنشطة برنامج  عدد من املش

الغذاء العاملي يف اليمن .
ــر الكميم  ــد الوزي ــدد أك ــذا الص ويف ه
ــرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط  ح
ــة  كاف ــم  تقدي ــىل  ع ــدويل  ال ــاون  والتع
ــطة  أنش ــم  لدع ــة  املتاح ــالت  التسهي

الربنامج .
ــل وزارة التخطيط  ــاء وكي ــرض اللق ح
ــدويل "عمر عبدالعزيز  لقطاع التعاون ال

عبدالغني".

وزير التخطيط يلتقي المدير الُقطري وزير التخطيط يلتقي المدير الُقطري 
لمنظمة المساعدة اإلنسانيةلمنظمة المساعدة اإلنسانية

ناقش مستوى التعاون مع برنامج الغذاء العالميناقش مستوى التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

ــم، أمس  ــدوان  مرصعه ــة الع ــن مرتزق ــي 18 م لق
ــدات الجيش واللجان  ــد، يف عمليات قنص لوح األح
ــاع عسري وجيزان  ــة منفذ علب يف قط ــعبية قبال الش

والجوف والساحل الغربي .
ــدي  ملجاه ــة  التابع ــة  القناص ــدات  وح ــت  وكان
الجيش واللجان قد تمكنت، أمس السبت، من قنص 
ــة  ــة مزوي ــدوان يف جبه ــة الع ــي ومرتزق ــن منافق 4 م

بمديرية املتون محافظة الجوف.
ــع الحسكول  ــا سعوديا يف موق ــا قنصت جندي كم
ــزان، وثالثة من مرتزقة العدوان شمال وجنوب  يف جي
ــل يف  ــال يخت ــن شم ــة آخري ــد، وثالث ــر خال معسك

الساحل الغربي.
ــس األحد  ــودي مرصعه أم ــدي سع ــا لقي جن كم
برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية يف جبهة 
ــة تجمعات الجنود  ــزان، فيما دكت القوة املدفعي جي

السعوديني ومرتزقتهم يف جيزان وميدي.
ــت " أن  ــرية ن ـــ " املس ــري ل ــدر عسك ــد مص وأك
ــدي الجيش واللجان  ــدة القناصة التابعة ملجاه وح
ــودي آخر  ــص جندي سع ــت من قن ــعبية تمكن الش
ــات من قنص  ــزان بعد ساع ــوى بجي ــال قرية ق شم

جندي بذات القطاع.
ــان  ــش واللج ــة الجي ــدر أن مدفعي ــاف املص وأض
ــني يف جبل  ــود السعودي ــات للجن ــت تجمع استهدف
ــارات اإلسعاف  ــة وشوهدت سي ــذات الجبه دخان ب

وهي تهرع للمكان.
ــوة املدفعية بعدد من  ــل دكت الق ويف سياق متص
ــدوان شمال صحراء  ــات مرتزقة الع ــف تجمع القذائ

ميدي محققًة إصابات مسددة.
ــت يف وقت سابق  ــت وحدة القناصة قد تمكن وكان
ــال قرية قوى،  ــص جندي سعودي شم أمس من قن
ــىل تجمعات للجنود  ــة إىل قصف مدفعي ع باإلضاف

ــات موفقة يف  ــق إصاب ــة قمر حق ــني يف قري السعودي
صفوفهم.

ــعبية  اىل ذلك دمر مجاهدو الجيش واللجان الش
ــدوان السعودي  ــد آلية  تابعة ملنافقي الع أمس األح

األمريكي بمحافظة الجوف.
ــت " أن  ــرية ن ـــ " املس ــري ل ــدر عسك ــد مص وأك
ــدي الجيش واللجان  ــدة القناصة التابعة ملجاه وح

ــي ومرتزقة  ــة ملنافق ــن تدمري آلي ــعبية تمكنت م الش
العدوان بعبوة ناسفة يف جبهة صربين بمديرية خب 

والشعف.
وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية 
قد دمرت يوم أمس آلية ملرتزقة العدوان بعبوة ناسفة 
ــعف بعد  ــة خب والش ــني بمديري ــة الخليف يف منطق
ــز بمديرية  ــة لهم يف جبهة وق ــات من تدمري آلي ساع

املصلوب ومرصع كل من كانوا عىل متنها من املرتزقة.
كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــدوان يف طور الباحة  ــات ملرتزقة الع مواقع وتحصين

بمحافظة لحج.
ــرصع وإصابة  ــري لـ (سبأ) م ــد مصدر عسك وأك
ــة بقصف مدفعي استهدف مواقعهم  عدد من املرتزق

وتحصيناتهم يف الجوازعة بطور الباحة.

تدمير آلية لمنافقي العدوان في صبرين ودك تجمعاتهم في ميدي ولحجتدمير آلية لمنافقي العدوان في صبرين ودك تجمعاتهم في ميدي ولحج
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان :

ــن صواريخ الكاتيوشا  - إطالق صلية م
وعدد من القذائف املدفعية عىل تجمعات 
للجيش السعودي واملرتزقة يف مستحدث 

جحفان
ــع  موق يف  ــودي  سع ــدي  جن ــص  قن  -

الحسكول
ــة عسكرية تابعة للجيش  - إعطاب آلي
ــي عىل  ــداف مدفع ــر استه ــودي إث السع
تجمعات لهم وآلياتهم خلف جاضع نمري

ــة الجيش  ــن مرتزق ــى م ــىل وجرح - قت
ــودي إثر استهداف آلية محملة بهم  السع

يف منفذ الطوال
عسري :

ــات  تجمع ــدك  ي ــة  املدفعي ــالح  س  -
ــان  بالثعب ــد  عض ــل  جب يف  ــني  للمنافق

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
- قتىل وجرحى من الجنود السعوديني 
ــم يف  ــىل تجمعاته ــي ع ــداف مدفع باسته

تباب مجازة وهروب جماعي يف صفوفهم

السبت 2018/3/10       

تعز :
ــة للمرتزقة جنوب  ــة عسكري ــراق آلي - إح

معسكر خالد بموزع
ــع املرتزقة يف  ــىل مواق ــت ع ــوم مباغ - هج
جبهة مقبنة خلف قتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــال  ــدوان شم ــة الع ــن مرتزق ــص 3 م - قن
ــن  ــص 3 آخري ــد وقن ــر خال ــوب معسك وجن

شمال يختل يف الساحل الغربي
ــي عىل تجمع  ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــد وسقوط  ــرب معسكر خال ــات املرتزقة غ آلي

قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــدك تجمعات للمرتزقة  - سالح املدفعية ي
ــىل  قت ــوط  وسق ــي  الغرب ــل  الساح ــوب  جن

وجرحى يف صفوفهم
ــة  ــزاة واملرتزق ــة للغ ــة تابع ــري مدرع - تدم

بصاروخ موجه يف جبهة الساحل الغربي
ــدوان يف شارع  ــة الع ــاب آلية ملرتزق - إعط

األربعني بجبهة الضباب بقذائف املدفعية
ــات مرتزقة  ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع - قص

العدوان يف الصلو
الجوف :

ــارة عىل مواقع لقوى العدوان يف وادي  - إغ
ــد من  ــرح العدي ــرصع وج ــل وم ــواق بالغي ش

املرتزقة بينهم قيادات
ــة للمرتزقة بعبوة  ــة عسكري ــاب آلي - إعط
ــوب  ــة املصل ــز بمديري ــة وق ــة يف جبه ناسف

ومرصع وجرح من كان عىل متنها
ــدوان يف جبهة  ــة ملرتزقة الع ــاب آلي - إعط

حام بمديرية املتون
ــة بعبوة  ــة عسكرية للمرتزق ــار آلي - انفج
ــعف  ــة الخليفني بخب والش ــة يف جبه ناسف

ومرصع من كان عىل متنها
لحج :

ــات  ــدف تحصين ــي يسته ــف مدفع - قص
ــن  الحص ــل  جب يف  ــة  للمرتزق ــات  وتجمع
ــوط قتىل  ــة القبيطة وسق ــة مديري بالجوازع

وجرحى يف صفوفهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
* غارتان عىل منطقة مسورة بمديرية نهم

صعدة :
ــف  قص ــراء  ج ــروح  بج ــل  طف ــة  إصاب  *
ــىل مناطق  ــودي ع ــي سع ــي ومدفع صاروخ

متفرقة من مديرية رازح الحدودية
ــة رازح  ــد بمديري ــىل منطقة الق ــارة ع * غ

الحدودية
ــم حالته حرجة  ــة 3 أطفال أحده * إصاب
ــازل  ــىل من ــودي ع ــي سع ــف صاروخ بقص

املواطنني يف مديرية الظاهر
* 5 غارات عىل مناطق متفرقة من مديرية 

باقم
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل 

منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــور بمديرية  ــارات عىل منطقة األزه * 8 غ

رازح الحدودية
ــاب مع جدهما بجروح  * إصابة طفل وش
ــم بمديرية باقم  ــر غارة استهدفته خطرية إث

الحدودية
ــىل منطقتي  ــف مدفعي سعودي ع * قص

آل مقنع وآل طارق بمديرية منبه الحدودية
تعز :

* غارة عىل املطار بمديرية التعزية
الجوف :

* 5 غارات عىل مديرية الغيل
الحديدة :

ــة  ــن يف مديري ــة مواط ــىل مزرع ــارة ع * غ
الجراحي

حجة :
* 6 غارات عىل مديريتي حرض وميدي

البيضاء :
ــد املواطنني عىل  ــارة أح ــىل سي ــارة ع * غ

الخط الواصل بني مديريتي نعمان وناطع
جيزان :

* 4 غارات عىل وادي جارة
إعداد / عبدالصمد الخوالني
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الثورة / محمد  الروحاني
ــرى محتلة إىل حلبة  ــدن ومحافظات أخ تحولت ع
للرصاع بني دول االحتالل برغم أنهما يلتقيان يف نقطة 
االحتالل إال أن لكل منهما اجندتة الخاصة التي يريد 
ــة وهو ما يدفعه لتصفية  ــا عىل األرض املحتل أن ينفذه
ــاءه إذا رأى فيهم حجر  ــى وان كانوا رشك ــه حت خصوم
عرثة ستقف أمام تنفيذ مخططاته ومع استمرار موجة 
ــة  التي  ــات اليمني ــاح املحافظ ــي تجت ــاالت الت االغتي
ــهد عدن ومحافظات  تقبع تحت سلطة االحتالل وتش
ــاالت ،  ــة وعدة اغتي ــات إرهابي ــرى عملي ــة أخ جنوبي
ــم استهداف معسكر ما  ــهر املايض ت ففي الـ24 من الش
ــني مفخختني  ــة اإلرهاب ،بسيارت ــى قوات مكافح يسم
ــا العرشات ،  ــرح عىل إثره ــدن، قتل وج ــي بع يف التواه
ــارس عملية اغتيال العالمة بن  ووقعت يف الثاني من م
ــة اغتيال  ــني بحرضموت ، وعملي ــط يف مدينة الع سمي
ــورة ، وبعدها عملية  ــني يف امن ميناء عدن املنص جندي
ــة السابعة األمنية يف مديرية  اغتيال نائب قائد املنطق
ــل االغتياالت  ــيخ عثمان ويف ظل استمرار مسلس الش
ــي تقف وراء كل هذه  ــربز التساؤل، من هي الجهة الت ي

االغتياالت؟ 
تقارير دولية تتهم دول العدوان 

كشف تقرير لفريق الخرباء التابع للجنة العقوبات 
ــة واإلمارات  ــورط السعودي ــن ت ــىل اليمن ع ــة ع الدولي
ــة جنوب اليمن باألسلحة  بتمويل الجماعات اإلرهابي
ــام اغتياالت ورسقات  ــوال وأنهما توكالن إليها مه واألم
ــداف للمدنيني  كما تضمن  ــات اختطاف واسته وعملي
ــة  ــات متطرف ــود مجموع ــن وج ــات ع ــر معلوم التقري
ــا تتنقل  ــش وأنه ــدة“ و“داع ــي لـ“القاع ــدة تنتم جدي
ــم وتمويل مبارش  ــدن، وتحصل عىل دع ــا بني تعز وع م
ــكل  ــن اإلمارات، ومن مهامها ارتكاب جرائم القتل بش م
ــة تطبيق أحكام  ــي وانتهاكات بحق املدنيني بحج علن
ــال  ــا باعتق ــة إىل قيامه ــة، باإلضاف ــة اإلسالمي الرشيع
ــني الجنوبيني  بتهم  ــني والسياسي ــد من الناشط العدي

اإللحاد والعلمانية .
ــب التقرير فإن خضوع مدينة عدن لسيطرة  وبحس
قوات الحزام األمني، وهي ميليشيات معادية لحكومة 
ــار هادي ، ومدعومة من اإلمارات لم يسفر عن يشء  الف
ــخصيات  إليقاف عمليات اغتيال عرشات الدعاة والش
املوالية لهادي، يف إشارة إىل احتمال تورط تلك القوات 
ــادي من العودة  ــية ه باالغتياالت، وذلك يف ضوء خش
ــداف  ــل استه ــه، ويف ظ ــىل حيات ــاً ع ــة خوف إىل املدين
ــة الجنوبية من  ــداً تلو اآلخر داخل املدين مؤيديه واح
ــار التقرير إىل  ــه، أش ــار عين ــم ، ويف اإلط ــل مناوئيه قب
ــوات الحزام  ــأن تحوم حول ق ــذا الش ــكوك يف ه أن الش
ــد واقعة إحراق  ــارات ، متوقفاً عن ــي، وبالتايل اإلم األمن
املقر التابع لـحزب اإلصالح يف عدن مرتني من قبل تلك 
ــوات  الفار  ــررة بينها وبني ق ــات املتك ــوات والصدام الق

هادي .
تبادل اتهامات 

ــا األخرى بالوقوف وراء  دول العدوان تتهم كال منه
ــالم يف حكومة  ــم وزير اإلع ــاالت ،حيث اته هذه االغتي
ــف االغتياالت  ــوف خل ــارات بالوق ــادي، ، اإلم ــار ه الف
ــا يتم إلقاء  ــتبه فيهم نادراً م ــدن، موضحاً أن املش يف ع

ــم القبض عليهم  ــم، فيما أولئك الذين يت القبض عليه
ينتهي بهم املطاف يف أيدي اإلماراتيني ولكنهم  رسعان 
ــني املستهدفني عرب  ــون  ويقدر عدد العسكري ما يختف
ــك النوع من العمليات بالعرشات ناهيك عن خطباء  ذل
ــار هادي : إذا أردنا  ــد ، وبحسب وزير إعالم الف املساج
ــأل اإلمارات  ما  ــف وراء االغتياالت نس ــم من يق أن نفه
ــيخ  ــة املتورطني يف اغتيال الش ــني الثالث ــري املجرم مص
ــن سلفي وما مصري  ــن العدني وهو رجل دي عبدالرحم
ــد سعد ال  ــدن، جعفر محم ــظ السابق لع ــة املحاف قتل
سيما أنه يف كلتا الحالتني تم إلقاء القبض عىل مشتبه 
ــم، بحيث تم احتجازهم يف سجون تديرها اإلمارات  فيه

، ليتواروا عن األنظار بعد ذلك. 
 هذه االتهامات قوبلت بالنفي ،من قبل احد ضباط  
ــارات ، ونفى ضلوع  ــع لإلم ــي التاب ــوات الحزام األمن ق
ــت  ــاالت كان ــذه االغتي ــاالت وان ه ــارات يف االغتي اإلم
ــودة قبل دخول اإلمارات إىل ارض الجنوب  متهماً  موج
عنارص تنظيم القاعدة  املدعومني من  هادي بـمحاولة 

خلق فوىض داخل املدينة   .
ــار هادي،  ــة الف ــاد يف حكوم ــاف واإلرش ــر األوق وزي
ــد عطية، وجه مناشدة  لقوات األمن بالتدخل من  أحم
ــن من مالقاة املصري  ــل إنقاذ (رجال الدين) اآلخري أج
ــت آي ) عن رجل دين  ــه و نقل موقع  (ميدل إيس عين
ــه قوله  ــف عن اسم ــض الكش ــادي، رف ــار له ــوال للف م
ــا السياسية،  ــث يف القضاي ــون الحدي إن الدعاة يخش
ــدن ،  وقال إن  ــني  يف ع ــن املعارض ــد م ــاك العدي ألن هن
ــم الدينية،  ــىل مواصلة مهامه ــض الدعاة يرصون ع بع
ــة الحساسة، إال أنني  ــدث يف املسائل السياسي والتح
لن أتحدث يف أي قضية سياسية، كونه ال توجد مدرعة 
ــني  للفار هادي  ــة بجانبي، مؤكدا ان دعاة موال إماراتي
ــدر بغية منعهم من  ــوا  لـتهديدات مجهولة املص تعرض

تقديم الدعم العلني  للفار هادي. 
دور إماراتي  

ــادر جنوبية  ــفت مص ــايل  كش ــام الح ــة الع  يف بداي
ــيخ السلفي  ــال الش ــة اغتي ــذي عملي ــن عالقة منف ع

ــوات اإلماراتية  ــي بالق ــي العدن ــن مرع ــن ب عبدالرحم
ــم  الحاك ــم  تسّل ــف  وكي ــن،  اليم ــوب  جن ــدة  املتواج
ــة وأرسلهم رساً إىل العاصمة  ــري اإلماراتي القتل العسك
ــة خاصة، ومن  ــرب طائرة عسكري ــة أبوظبي ع اإلماراتي
ــة منذ أواخر فرباير العام  ــا تم إخفاء ملف القضي بعده

املايض وحتى اليوم.
ــود خاليا استخبارية  ــفت املصادر عن وج  كما كش
ــة  ــا أجنبي ــدن وخالي ــل رساً يف ع ــت تعم ــة كان فرنسي
ــة  صل ــا  له ــي  اإلرهاب ــش“  ”داع ــم  تنظي إىل  ــي  تنتم
ــرى تتعلق بعمليات االغتيال  باإلمارات ومعلومات أخ
ــاة وقيادات يف  ــاط والقض ــدداً من الضب ــي طالت ع الت
ــك بدولة  ــة كل ذل ــدن، وعالق ــة يف ع ــة الجنوبي املقاوم
ــفت  ــارات وقواتها املتواجدة جنوب اليمن، كما كش اإلم
ــم العسكري اإلماراتي عالقة مبارشة  املصادر أن للحاك
ــش“ كانت تقاتل يف  ــات مسلحة تنتمي لـ“داع بجماع
ــا إىل سوريا  ــوب اليمن وتم نقله ــوف التحالف جن صف
ــب املعارضة  ــوف تنظيم داعش إىل جان ــال يف صف للقت

املسلحة السورية املدعومة من السعودية وقطر.
ــذه  ــد ه ــا ألح ــت مرسح ــي كان الت ــوت  ويف حرضم
ــارس الجاري  وهي اغتيال  ــاالت يف الثالث من م االغتي
ــادر عن  ــفت مص ــن سميط   كش ــدروس ب ــة عي العالم
ــني جماعات تنتمي لتنظيم  وجود تنسيق غري معلن ب
ــوت وبني قيادات عسكرية  القاعدة املتواجد يف حرضم
ــا موجود  ــودة يف عدن وبعضه ــة، بعضها موج إماراتي
ــار الريان الذي  ــوات اإلماراتية يف مط ــر قيادة الق يف مق
ــيس  ــر رئي ــاً كمق ــة حالي ــوات اإلماراتي ــه الق تستخدم
ــادة محور الريان  ــات يطلق عليه ”قي ــا والذي ب لقواته
ــي“ حيث يتم من خالله إدارة الفرق العسكرية  اإلمارات
ــة والغازية يف  ــآت النفطي اإلماراتية املتواجدة يف املنش

شبوة وحرضموت.
ــوزراء يف  ــس ال ــاً إىل أن رئي ــادر أيض ــارت املص وأش
ــالل زيارته  ــر هدف من خ ــادي بن دغ ــة الفار ه حكوم
ــي  ــف األمن ــىل املل ــالع ع ــوت لالط ــرية إىل حرضم األخ
ــاطه وحجم  ــدة يف املحافظة وحجم نش ــم القاع وتنظي
ــم يف املحافظة والقوات  ــاالت بني قيادات التنظي االتص

اإلماراتية املتواجدة يف محور الريان.
خاليا الحاكم العسكري االماراتي

ــي“  قياديان ال  ــزي و“حلمي الزنج ــو سالم التع  أب
ــش أو القاعدة  ــان إىل تنظيم داع ــرف إن كانا ينتمي ُيع
ــداً باالمارات   ــد أن عالقتهما الوثيقة ج ــن ما هو مؤك لك
ــي املوايل  ــراك الجنوب ــن الح ــادر مقربة م ــول مص وتق
ــخصيات  لإلمارات إن ”التعزي والزنجي“ هما من الش
ــاالت  فقبل عام  ــال اإلرهابية واالغتي ــة باألعم املتورط
ــي كًال من  ــري اإلمارات ــم العسك ــم الحاك ــف استل ونص
ــر من العمل  ــي الزنجي“ بعد أشه ــل سيف وحلم ”وائ
ــة قوية  ــت تربطهما عالق ــكل رسّي حيث كان ــه بش مع
ــادر: ”بعد أن تسلم  ــادة اإلماراتية، وتضيف املص بالقي
ــني اختفى املجند  ــري املجندين الرسّي ــم العسك الحاك
ــر فجأة  ــن ثم ظه ــرتة من الزم ــف“ لف ــل سي األول ”وائ
ــدأ املواطنون يف  ــد وب ــه جدي ــدة ووج ــخصية جدي بش
ــري تنظيم  ــه بأنه أم ــث عن ــون الحدي ــورة يتداول املنص
ــدة يف ”إمارة املنصورة“ وكنيته التي بات الجميع  القاع
يناديه بها هي "أبو سالم التعزي" كما تكشف املصادر 
أن ”الحاكم العسكري اإلماراتي دعم أبو سالم بكميات 
ــا سالح متوسط وذخائر من  كبرية من السالح بما فيه
ــغ كبرية،  ــة إىل دعمه بمبال ــواع، باإلضاف ــف األن مختل
ــدداً وظهرت  ــم يف املنصورة مج ــر أبو سال ــد أن ظه وبع
ــه األسلحة التي حصل عليها واألموال والسيارات  علي
ومن ذلك الحني اختفى ملف االغتياالت التي كانت قد 
ــاة والقيادات املنتمية  ــت عدداً من الضباط والقض طال
ــل ”التعزي“  ــورة ،اما زمي ــة املنص ــة يف مدين إىل املقاوم
ــا مصريه  ــد ُيعرف م ــي“ فلم يع ــي الزنج ــو ”حلم املدع
ــذ عمليات  ــه بعد أن نف ــارات بتصفيت ــل قامت اإلم وه
ــا هو مؤكد،  ــه أم ال؟ غري أن م ــال التي ُطلبت من االغتي
أن آخر جهة عسكرية يف عدن استلمت ”الزنجي“ هي 
ــبه قصة ”أبو سالم  القوات اإلماراتية وإىل حد كبري تش
التعزي“ ومعه ”حلمي الزنجي“ قصة قتلة الشيخ أبو 
ــض عليهم  ــم إلقاء القب ــي الذين ت ــن العدن عبدالرحم
ــام بنقلهم  ــري اإلماراتي وق ــم الحاكم العسك واستلمه

ــة خاصة، ومن  ــرب طائرة عسكري ــو ظبي ع ــاً إىل أب رسي
ــى اليوم،  ــال ”العدني“ حت ــف اغتي ــا اختفى مل بعده
ــري أن أبو سالم التعزي ال يزال متواجداً يف عدن عىل  غ

اعتبار أنه قائد جبهة املنصورة.
ــة يف عدن هي  ــوات اإلماراتي ــادر إن الق وتقول املص
ــن قامت بتصفية وإنهاء ملف قضية اغتيال محافظ  م
ــد“ والذي تم اغتياله  ــدن السابق ”جعفر محمد سع ع
ــذي توىل  ــدي ال ــدروس الزبي ــن عي ــه م ــدف إزاحت به
ــري املصادر إىل  ــاً لـ“جعفر، وتش ــب املحافظ خلف منص
ــوات اإلماراتية، من  ــة  املوالية للق ــارص اإلرهابي أن  العن
ــىل ارتباط مبارش  ــدن وهم ع ــم توزيعهم يف ع ــني من ت ب
ــي وأن حلقة الوصل  ــادات كبرية يف التنظيم اإلرهاب بقي
ــات األخرى  ــدة يف املحافظ ــادات القاع ــم وبني قي بينه
ــم عن  طريق هاشم السيد  وقيادة القوات اإلماراتية تت

وأبو الليث اللحجي .
جرائم منظمة

ــدي  ــان السع ــي غس ــراك الجنوب ــادي يف الح القي
يصف ما يحدث يف الجنوب من فوىض واغتياالت قائال: 
ــة بالتصفية  ــوة جنوبية خاص ــداد ق ــرى هو   إع ما ج
ــادات ورموز  ــة لبعض قي ــد واملتابع ــة، والرص الجسدي
ــة من قبل اإلمارات ،وأكد السعدي حصوله عىل  جنوبي
ــذون  أعمال االغتيال  ــع أسماء من سينف مخططهم م
ــكل  ــه،  لقد توسعت بش ــدي قول ــع السع ــده، ويتاب ض
ــد أن كانت  ــك، بع ــال تل ــات االغتي ــرة عملي ــت دائ الف
ــة والعسكرية، وأفراد  ــدف رجال املؤسسة األمني تسته
املقاومة الشعبية، لتطال العلماء والشيوخ واملصلحني 
ــا  ــل مسؤوليته ــك، تتحم تل ــال  االغتي ــات  إن عملي  :
ــك القوات  ــدن، وكذل ــرة عىل ع ــارات املسيط ــة اإلم دول
ــاالت يأتي يف  ــدث من اغتي ــا، كما أن ما يح ــة له التابع
ــوم مستقبليني  ــن أي خص ــة م ــة الساح ــار تصفي إط
ــى ولو أنكرت  ــرشوع أبوظبي هناك حت ــد يعرتضون م ق

اإلمارات عالقتها بتلك االغتياالت  .

ــة خصومها  ــام تصفي ــوكل إليها مه ــة وت ــات إرهابي ــول جماع ــارات تم ــة خصومها اإلم ــام تصفي ــوكل إليها مه ــة وت ــات إرهابي ــول جماع ــارات تم اإلم
االغتياالت في المحافظات المحتلة..من يقف وراءها ؟االغتياالت في المحافظات المحتلة..من يقف وراءها ؟
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