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م 2202 \ 2 \  5  السبعونلعدد ا  

اإلنتقالي يصر على اعادة نظام 
عفاش لحكم الجنوب..تظاهرة 

 مشتركة في ردفان
 

اإلمارات تجهز قوة أمنية من عناصر 
طارق عفاش لتكليفها بالجانب األمني 

 في عدن
 

فضيحة مجلجلة لناطق اإلنتقالي 
الجنوبي..حركات اباحية مع عاهرات 

 اماراتيه
 

إلرياني يواصل سرق انتصارات ا
العمالقة وينسبها لما يسمى بالجيش 

 الوطني
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

الهبة الحضرمية تواصل تصعيدها 
 ضد اإلصالح واألحمر

 



 
               

 

 2صفحه 

اإلنتقالي يدعو لتظاهرة 
بمحافظة حضرموت  مليونيه  

الجنوبي في القفز على مطالب الهبة    يستمر اإلنتقالي 

الحضرمية ومحاولة إعاقة تنفيذ مطالبها حيث أعلن رئيس  

القيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة  

حضرموت العميد المحمدي عن إقامة مليونية حضرمية تقام 

في وادي حضرموت تطالب برحيل المنطقة العسكرية األولى 

لحضرميةودعم الهبة الشعبية ا  . 

وجاء اعالن اإلنتقالي هذه الخطوة في وقت يحاول ابناء  

حضرموت الخروج فيه بتظاهرات شعبية تندد بتوفير  

 .الخدمات وخفض،األسعار ووضع حد النهيار العملة 

ويهدف اإلنتقالي بهذه التظاهرات لفرض سيطرته على  

وادي حضرموت القابعة تحت سيطرة علي محسن األحمر 

 .والشرعية

 

 

 

مقتل مواطن واصابة اخرين بنيران  
 القوات األمنية في عتق

رغم سيطرة القوات الجنوبية على عتق وانهاء دور  

الشرعية اال ان شبح الموت ال زال يالحق المواطنين عبر  

 .األطقم األمنية

ففي عتق قالت مصادر محلية انه قتل مواطن وأصيب اثنين 

 .آخرين بنيران احد األطقم األمنية جوار سوب عتق

فان الطقم الحق باعة القات خارج السوق  وحسب المصادر

 .واطلق النار بكثافة متسببا في هذه الحادثة المؤلمة

ولم يحصل اي تغيير في شبوة بالجانب األمني فاسلوب  

مليشيا الشرعية سابقا تكرره القوات الجنوبية حاليا ضد  

 .المواطنين 

نظام عفاش يحضر لتظاهرة شعبية في عتق 
 وسخط عارم بين اوساط المجتمع 

دعت عناصر تابعة لبقايا نظام عفاش و الممثلة بطارق  

 . عفاش وشلته الى تظاهرة شعبية يوم األحد في عتق 

وجاءت هذه الدعوة بعد ايام من إقامة فعالية نسوية رفعت 

فيها صور الغادر عفاش وقيادات حزب المؤتمر التي غدرت 

 .بالجنوب ونهب ثرواته

وتأتي هذه الدعوات وسط محاوالت لإلمارات بتمكين نظام  

عفاش من حكم الجنوب وازاحة الشرعية واإلنتقالي من  

المشهد السياسي القادم رغم التضحيات التي قدمها اإلنتقالي  

 .من أجل اإلمارات

و كان عناصر طارق عفاش قد شاركت امس األول في  

لقيت سخط عارم  فعالية مع اإلنتقالي في ردفان بلحج والتي 

 .لدى المجتمع

محلل عسكري: حزب اإلصالح سبب الهزائم التي تالحق 
 الشرعية

قال المحلل العسكري العميد “محمد جواس” أن هزائم وانكسارات “الجيش الوطني” في الجبهات أمام  

 .الحوثيين، ناتجة عن سيطرة حزب اإلصالح اإلخواني على مفاصل الشرعية

“جواس” في منشور له على الفيسبوك: “عندما تسيطر األجندات الحزبية على سياسات الدولة   و اكد

الشرعية فإن الجيش الوطني يفقد عقيدته القتالية الوطنية، وعندما يحدث ذلك للجيش يصبح عنوانا للهزائم  

دي وتفقد سيادتها  واالنكسارات، عندها وبصورة تلقائية ودراماتيكية تفقد الدولة قوتها وقرارها السيا

 .”الوطنية

ورأى أن هذا هو السبب العلمي الجوهري فيما يحدث للجيش من إخفاقات وهزائم في مأرب وتعز، مشيرا أنه  

“ال يمكن للقيادات السياسية والعسكرية الحالية، وهم مستمرون بعقلية بقايا الدولة اليمنية، أن تؤسس لعقيدة  

ي األصل يحاربون أال يكون للدولة مشروعها السياسي الوطني الجديد  قتالية وطنية جديدة في الجيش وهم ف

 .”والواضح

وتابع جواس قائال: “أتحداهم ينكرون هذا السبب، وأتحداهم أن يثبتوا أن الدولة ترسم سياساتها وتعمل وفق  

 .”مضامين مشروع سياسي وطني جديد تتبناه

 
 
 
 
 
 
 
 

التوتر يزداد في لحج وفشل الوساطة بعد تعنت  
 حمدي شكري

تكشف التوترات العسكرية التي تشهدها لحج بين قبائل الصبيحة ويافع حجم الخالفات والمناطقية التي زرعتها  

اإلمارات بين أبناء المنطقة ودعمت خاللها كل طرف على اآلخر بمافيهم قيادات الوية العمالقة التي تمثل رأس  

 .المشاكل بين أبناء المنطقة

فردا من ابناء يافع احتجزهم في الفترة   30الطرفين لرفض القائد حمدي شكري تسليم ويزداد التصعيد بين  

 .السابقة

و على منوال التصعيد بين الطرفين قالت مصادر محلية إن مسلحي قبائل يافع نصبوا نقطة مسلحة أمام اللواء  

 .الخامس وأطلقوا النار عليى طقم حمدي أثناء مروره , أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

و فشلت كل المساعي إليقاف التوتر العسكري بين الطرفين وسط انتشار كثيف لمسلحي الطرفين وتوقعت  

األمور عن سيطره   عنيفة بين الطرفين وستخرج بمواجهات . 

وأفادت المصادر أن قبائل الصبيحة استحدثت نقاط ومتارس وحواجز جديدة على طول الطريق المتد من العند  

ة من مدينة عدنوحتى الفيوش القريب . 

على طول امتداد   كما نشرت قبائل الصبيحة المدرعات واألطقم العسكرية بعضها استولت عليها قبائل الصبيحة

 .خط لحج عدن

 



 
               

 

 3صفحه 

عصابة مسلحة تختطف قيادي 
في العمالقة وتوتر أمني كبير 

 تشهده غرب لحج 

في محافظة لحج التي تحوي آالف الجنود التابعين للعمالقة  

أحد قيادات    والحزام األمني اختطف مسلحون مجهولون

 .اللواء الثاني عمالقة واقتادوه الى مكان مجهول

القيادي   وقالت مصادر في العمالقة ان مجهولين اختطفوا

قة صبر واقتادوه الى  محمد عبدالقادر صباح امس في منط

  مكان مجهول ماتسبب بتوتر االوضاع

وانتشرت قوات من العمالقة في صبرا بحثا عن المختطف  

 .حيث تشهد المنطقة توترا امنيا غير مسبوق 

يأتي ذلك وسط زيادة العصابات المسلحة بين القوات التي  

يدعمها التحالف ومع زيادة الخالفات بين العصابات تداعى  

صول إلى حالة اختطاف بعضهم البعض األمر للو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدن..احراق منزل مسؤول أمني 
 بمديرية خور مكسر 

بعد اسابيع من احراق سيارته امام منزله وفي جريمة  

بمديرية خور  مدروسة احترق منزل مسؤول بأمن أبين

  مكسر بمحافظة عدن

وقالت مصادر محلية إن منزل كاتب مرتبات أمن أبين  

المقدم علي محمد الوليدي بمديرية خور مكسر احترق  

  بالكامل دون ذكر أسباب االحتراق

واكدت المصادر أن عائلة الوليدي كانت خارج المنزل أثناء  

ىيت ولم يتعرض أحد ألي أذاحتراق الب  

وتعد هذه الجريمة مدروسه ومن ضمن تصفية الحسابات  

بين مسؤولي الشرعية واإلنتقالي حيث افاد المصدر إلى أنه 

 قبل ثالثة أشهر تعرضت سيارته الحتراق أمام منزله 

 

تنظيم القاعدة في اليمن يعدم قيادي سوداني بارز في  
فوفه ص  

قالت مصادر صحفية سودانية ان تنظيم القاعدة في اليمن اعدم احد عناصرها سوداني الجنسية والذي يعد احد 

 .قادتها البانزين في شبه الجزيرة

وقالت صحيفة سودانية أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعدم أحد أبرز قادته السوداني رشاد قرشي  

عثمان، ويكنى ”أبو تراب السوداني“، بتهم الخيانة والعمالة لدول معادية، ونشر أسرار التنظيم، والتورط في  

ا أدى الستهدافه عبر ضربة جوية بسالح  كشف مخبأ أمير القاعدة في اليمن ”أبو بصير ناصر الوحيشي“، م 

2015الطيران األمريكي في العام  . 

وأكدت صحيفة” السوادني”، نقالً عن شباب تنظيم القاعدة في السودان، أن القيادي الذي أعدمه القاعدة بقطع  

مبكر في شبابه،  الرأس من أبناء مدينة الخرطوم، الذين التحقوا بصفوف التنظيم المصنف إرهابياً منذ وقت 

وقاتل ضمن قواته في أفغانستان واليمن والصومال، قبل استقراره في اليمن، حيث ترقى حتى تولى موقع  

 .المسؤول اللوجستي بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية

 

 
 
 
 
 
 
 

شركة صرافة تطالب شركة نفط شبوة بدفع مديونتها البالغة  
 نصف مليار اير 

كشف مصدر   مستمرة هي اعمال الفساد التي تمارسها سلطات شبوة والتي تتوارث ذلك بتعاقب السلطات حيث

اللجنة المكلفة بالنزول على فرع شركة النفط م/ شبوة من قبل الفرع الرئيسي/ عدن، عن مستند  موثوق في  

يطالب مدير الفرع بتسديد مايقارب نصف مليار لاير يمني لشركة إنماء للصرافة، تم تحويله لطرف ثالث في  

شركة أحمد علي هشلة، دون أي مستندات  من العام الماضي بإتصال تلفوني عبر نائب مدير فرع ال 5شهر 

 .رسمية

وأفاد نفس المصدر أن فرع الشركة يتجنب عملية اإليداع بفرع البنك المركزي فرع شبوة، بغرض تمرير مثل  

هكذا صفقات مشبوهة، دون اقتفاء أثرها، بقيد محاسبي او دورة مستندية، وهذا اإلسلوب هو المتبع دوما لدى  

 .نائب المدير منذُ تعيينه

لاير سعودي إيجار بيت،    2000ي هشلة يتقاضى من شركة الشفط الجدير ذكره هنا أن نائب المدير أحمد عل

 !! وهو ساكن بمنزل لوالده تمليك في مدينة عتق

 



 
               

 

 4صفحه 

في ردفان تعلق السلطة المحلية 
عملها بسبب تدخالت قوات من  

 الحزام في شؤونها 

علقت السلطة المحلية بمديرية ردفان عملها بسبب ما  

اسمتها بالتدخالت األمنية بالمديرية، وتجاوزها للجهات  

 . المختصة، بعد احتجاز سيارات صندوق النظافة بالمديرية 

ونشر مكتب إعالم مديرية ردفان بمحافظة لحج   

عام المديرية رئيس المجلس المحلي الشيخ  لمدير  تصريح

فضل عبدهللا أحمد القطيبي اعلن فيه ان السلطة المحلية  

  2بالمديرية تعلق عملها من صباح اليوم األربعاء 

م2022  فبراير  . 

وأوضح المكتب اإلعالمي أن هذا اإلضراب يأتي بسبب قيام 

قوة أمنية تتبع الحزام األمني باحتجاز سيارات صندوق  

لنظافة والتحسين بالمديرية دون أي احترام لمهام  ا

كما جاء في التصريح –واختصاصات الجهات المسؤولة  . 

وأشار تصريح المدير العام بأن رفع تعليق العمل مرهون  

بمحاسبة من اقدم على هذا التصرف الالمسؤول الذي يعرقل 

 . سير عمل المكتب التنفيذي في خدمة المجتمع

 
 
 
 
 

الصبيحة والقوات  توتر بين ابناء 
 المنتسبة لإلنتقالي غرب لحج 

الجنوبي استفزاز ابناء الصبيحة   تواصل قوات اإلنتقالي

ومختلف شرائح المجتمع في لحج وعدن وأبين معتدية على 

 .حرماتهم ومملتلكاتهم

“الدعم واإلسناد” التابعة ألبناء    ففي لحج وردا اختطاف

يافع نائب مدير البحث في مديرية تبن الذي ينتمي لقبيلة  

لطريق الصبيحة قطع مسلحو قبائل الصبيحة اليوم األربعاء ا

 .الساحلي الرابط بين الساحل الغربي ومدينة عدن

مسلحي قبائل الصبيحة على متن   أن  وقالت مصادر قبلية

أطقم وآليات عسكرية نصبوا نقاط تفتيش في منطقة صبر  

الفيوش، واختطفوا عدد من أبناء قبائل يافع، المجندين  

 .ضمن القوات التابعة لإلنتقالي 

وبحسب المصادر فإن مسلحي قبائل الصبيحة اختطفوا عدد  

ها  من أبناء يافع المجندين في “ألوية العمالقة” يقود

عبدالرحمن المحرمي اليافعي “أبو زرعة” أثناء مرورهم  

 .في طريق لحج عدن الساحلي 

وأفادت المصادر أن الوضع مرشح لإلنفجار بين مسلحي  

القبائل من جهة وبين عناصر “االنتقالي” و”العمالقة”  

 .غرب محافظة لحج من جهة أخرى

إلرياني يواصل سرق انتصارات العمالقة وينسبها  ا
 لما يسمى بالجيش الوطني

في النيل من قوات العمالقة عبر سرقة انتصاراتها وتقديمها كانجاز لنا   يستمر وزير اإلعالم معمر اإلرياني

 . يسميه بقوات العمالقة

جملة من األكاذيب، استمراًرا للدور المشبوه الذي يلعبه مستغاًل موقعه  ففي تصريح جديد له ساق اإلرياني

الرسمي في الشرعية، والذي يأتي توظيفًا لخدمة المصالح اإلخوانية وتلميع صورة الشرعية التي انهارت في  

 .الفترات الماضية 

سل، محاواًل تقليل جدوى  تحّدث تإلرياني حول الكثير من األطروحات التي حاول من خاللها دس السم في الع 

تأثير حزب اإلصالح بإدعاء أنه جزٌء من الشرعية، وهي مغالطة واضحة وصريحة، فحزب اإلصالح هو  

المحرك لكل مفاصل الشرعية، والمسؤول عن اتخاذ قرارها السياسي والعسكري وبالتالي يحركها وفقًا ألجندته  

 .المتطرفة

باتت تعمد إلى محاولة سرقة أي انتصارات     ن الشرعية اإلخوانية التيأكاذيب اإلرياني أثارت غضبًا إضافيًّا م 

 .تحقّقها القوات المسلحة الجنوبية، وهو عبَّر عنه اإلرياني بشكل واضح عبر ترويج هذه المزاعم 

  ويحمل خروج اإلرياني في هذا التوقيت أكثر من داللة، فإلى جانب محاولة إنقاذ األجندة اإلخوانية بعد االنهيار

الكبير الذي يحاصر حزب اإلصالح، فإّن الشرعية تحاول استفزاز الجنوبيين عبر محاولة السطو على  

 .انتصارات قواتهم المسلحة، في مسعى واضح لبعثرة األوراق في الجنوب

يُستدل على ذلك أّن اإلرياني لم يتطرق أبًدا إلى انتصارات القوات الجنوبية، وهو ما أظهر أّن تصريحاته لم  

كن إال فصاًل جديًدا من مسرحية إخوانية ركيكة ومعتادة ترمي إلى تجميل صورة حزب الشرعية اإلخوانية  ت

 .لإلبقاء على نفوذه مهيمنًا على مفاصلها ألطول فترة ممكنة

اتضح ذلك في ترديد جملة ما يسمى “الجيش الوطني”، فعلى الرغم من أن هذا الفصيل ال يقاتل الحوثيين إال  

ية اإلخوانية تحاول نسب االنتصارات إليه عبر استخدام آلة إعالمية تعتمد على ترويج عبارات زائفة  أّن الشرع 

 .لترسيخ هذه الفكرة الكاذبة والمشبوهة

 

 

 

 

النسي للتحالف: الشرعية لن تحقق لكم اي 
 انتصار 

العسكري العميد خالد النسي رسالة الى قيادات التحالف العربي موضحا فيها ان الشرعية لن  وجه المحلل 

 .تحقق النصر ولو بعد مئة عام 

وقال النسي ان الشرعية لن تحقق النصر ليس النها ال تستطيع ولكن النها تريد من التحالف تسليم عدن ومن  

 . ثم سيحررون المحافظات الشمالية

ن قيادات الشرعية تناسوا ان قرار تسليم عدن ليس بيد التحالف وان الجنوب ليس ملكية  ولفت النسي الى ا 

 التحالف ليمنحه لهم 

واضاف بالقول: نقول لألخوة في التحالف الشرعية لن تحقق لكم نصر ال اليوم وال بعد مئة عام ليس النها ال  

يمهم الجنوب ثم سيحررون الشمال ،  تستطيع ولكن النها ال تريد ، المسيطرون عليها يريدون منكم تسل

ان الجنوب ليس ملكية للتحالف ليمنحه لهم بل هو البنائه الذين سيدافعون عنه حتى قيام الساعة   تناسوا   
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استمرار التظاهرات المطالبة 
 باقالة مدير عام خنفر 

تستمر التظاهرات المطالبة باقالة مدير عام خنفر في أبين  

شهدت مدينة جعار صباح اليوم االربعاء مظاهرة   حيث

حاشدة وقوية لالسبوع الثالث على التوالي حيث انطلقت  

المظاهرة من امام ملعب حيدرة البيتي بجعار مرورا بعدد  

ومتهمين مدير عام المديرية   من شوارع المدينة مرددين 

بشع عبارات الفساد وتردي الخدمات منذ تولي زمام  بأ

 . األمور في قيادة المديرية

حسين   وطالب منظمو الوقفة االخ المحافظ اللواء ابوبكر

بسرعة إقالة ومحاسبة هرم الفساد في السلطة المحلية  

وهذا مطلب شعبي من جميع ابناء مناطق خنفر بما   بخنفر 

فيها منطقة الرواء معقل مدير عام خنفر وعلى حد قولهم  

أن االغاثة التي تصرفها المنظمات الدولية وإالقليمية ألبناء 

المعدمه  خنفر ال تذهب لمستحقيها من األسر الفقيرة و

مطالبين   وشرائح المعاقين والمرضى وانما ألشخاص 

بتشكيل لجنة لمحاسبة المدير العام في جميع انواع الفساد  

 . الذي قام به طوال فترة حكمه في خنفر

وقال المحتجون أن المظاهرات سوف تستمر اسبوعيا حتى 

 .تتحقق المطالب وتنظف المديرية من كل الفاسدين

 

 
 

تظاهرة في ردفان تأييدا للهبة 
 الحضرمية

شهدت ردفان اليوم الثالثاء تظاهرة كبرى تأييداً للهبة  

الحضرمية الثانية الداعية لطرد مليشيا األحمر وحزب 

 اإلصالح 

وحضر الفعالية قيادات عسكرية وسياسية رفيعة من  

اإلنتقالي الجنوبي الذي يسعى للقفز على الهبة الحضرمية  

لصالحه وتسليطها . 

و قال مشاركون في التظاهرة ان عناصر من مليشيا طارق 

عفاش حضرو المظاهرة بتوجيه من قيادات اإلنتقالي  

 الجنوبي فيما نفى مشاركين صحة هذه األنباء 

سائقو الشاحنات ينفذون 
 اضرابا امام نقطة العلم 

رفضا لما يحل بهم من التنكيل من قبل النقاط األمنية اضرب 

 .سائقو الشاحنات صباح اليوم األربعاء في نقطة العلم

اضرابهم أمام  واعلن سائقو الشاحنات النقل الثقيل عن  

 .نقطة العلم الشرقية لمدخل محافظة عدن

وقال السائقون إن اإلضراب يأتي بسبب تزايد الكوشنات  

 .التي يقطعونها في النقاط

فضيحة مجلجلة لناطق اإلنتقالي  

 الجنوبي..حركات اباحية مع عاهرات اماراتيه 

لناطق االنتقالي الجنوبي “علي الكثيري” وهو    تداولت مواقع التواصل االجتماعي فيديو فاضح 

 .يقوم بتصوير حركات اباحية مع احدى العاهرات اإلماراتية 

المسرب بضجة كبيرة , ففي حين انتقد  وظهر الكثيري عاريا وهو في اتصال مرئي على فتاة , وقوبل الفيديو  

البعض نشر هذا الفيديو , ايد اخرون نشره بمبررات كشف حقيقية القيادات التي تدعي المثالية وتقول ان  

 . لديها مشروعا للجنوب

وعبر الناشطون عن إنزعاجهم لما تقوم به دولة االمارات من ابتزاز لحلفائها وتصويرهم ونشرها للرأي  

 .العام 

ن انصار االنتقالي مع الكثيري واعتبروه فيديو مفبركا , في حين اكد اخرون ان الفيديو صحيح ,  وتضام 

 . وزعموا ان اإلمارات تصور فيديوهات خليعة على اتباعها وتقوم بابتزازهم الحقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهبة الحضرمية تستحدث نقطة أمنية في 

 وادي العين

تستمر الهبة الحضرمية في تصعيدها ضد مليشيا الشرعية واإلصالح رغم محاوالت اإلنتقالي   

الركب عليها واستخدامها في لتنفيذ مخططات حيث استحدثت “الهبة الحضرمية” اليوم الثالثاء، نقطة قبلية  

 .مسلحة في عقبة وادي العين بمحافظة حضرموت

استحدث النقطة المسلحة الثانية ضمن برنامجها التصعيدي المطالب  وقالت مصادر قبلية أن مخيم العيون 

باإلفراج عن الشيخ صالح بن حريز، وعشرات المعتقلين في سجون التحالف بمدينة المكال منذ عشرة أيام  

 .دون قيد أو شرط

لى الطريق  وكانت الهبة الحضرمية استحدثت نقطة أمنية مسلحة األحد الماضي في منطقة دار الراك الواقعة ع

 .الرئيسي بين منطقة العقاد والقطن

اعتقلتهم قوات   150شخصاً من أصل  115وكشفت اللجنة اإلعالمية بمخيم العيون في وقت سابق أسماء 

التحالف بـ”المنطقة العسكرية الثانية” االسبوع الثاني من مخيمات االعتصام وعلى رأسهم قائد مخيم العيون  

 .”“صالح بن حريز

بة الحضرمية نهب نفط حضرموت من قبل اإلصالح والتحالف وتهريبه النفط الخام عبر موانئ  وكشفت اله 

 .شبوة
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التحالف يوجه بتشكيل لواءين  
ضمن العمالقة من عناصر  

 القاعدة الفارين من الصومعة 

كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات لقيادات التحالف  

بتشكيل لوائين تبع العمالقة على ان يكون قياداتهما من  

 .منتسبي القاعدة الذين فرو من الصومعة سابقا 

وقالت المصادر أن توجيهات من التحالف بتشكيل لوائان  

أبو محمد عبدربه ناصر موسى قيادي    بقيادة جديدان 

 سلفي 

واللواء الثاني بقيادة احمد حسين الحميقاني قيادي سلفي  

 .ايضا فرا من الصومعة اثناء اقتحام الحوثيين لها سابقا

وحسب المصادر فان التحالف يريد تفعيل عناصر القاعدة  

الفارين من الصومعة ضمن هذين اللواءين وهو قرار  

كافة الوية العمالقة في مرمى اتهام اإلرهابخطير يجعل  . 

ويؤكد مراقبون أن هذه تعد من الخطوات التي ينفذها  

التحالف للقضاء على قوات العمالقة سيما وانه يعمل  

على النيل منها عبر اقحامها في القتال نيابة عن  

 .الشرعية ومليشيا اإلصالح

 

 

 

 

أكاديمي: الجيش الوطني  
واحدة من أكبر عمليات النصب  

 باسم الوطن 

شن األستاذ في جامعة عدن الدكتور محمود السالمي   

هجوما حادا على الجيش الوطني التابع لحزب اإلصالح  

اإلخواني، واعتبره واحدة من أكبر عمليات النصب باسم  

 .الوطن

وقال السالمي في منشور له على الفيسبوك، ، إن  

ش آخر الجيش الوطني قوامه نصف مليون يحتاج لجي 

يدافع عنه من المليشيات الحوثية، مضيفا إن هذه واحدة  

 .من أكبر عمليات النصب باسم الوطن في التاريخ 

وأكد أن المحافظات الشمالية بما فيها مأرب لن تتحرر إال  

بجيش جديد يقوده أبناؤها وليس أبناء عم الحوثي، في  

إشارة إلى حزب اإلصالح اإلخواني الذي يتحكم بمفاصل  

لجيش الوطنيا . 

واعتبر السالمي أن تشكيل قوات عسكريه تحت اسم  

محور سبأ بقيادة المرادي توجه صائب ويأتي في إطار  

تصحيح المعركة الذي كان يفترض أن يتم منذ بداية  

 .الحرب

وصاية( تنظم وقفة  -بال –حملة )جوازي 
 نسوية احتجاجيه حاشدة

وصاية( وقفة نسوية احتجاجية حاشدة لمطالبة وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات  -بال –نظمت حملة )جوازي 

ز وذلك م الخاص بالجوازات والئحته التنفيذية أمام مصلحة الجوازات في مدينة تع1994(لعام  7بالعمل بالقانون رقم )

0 ليتمكن النساء من أستخراج وثيقة سفر بال وصاية من أحد  

شاركت في الوقفة التي نظمت الثالثاء ناشطات وحقوقيات وصحفيون ومراسلو قنوات ومواقع إخبارية سلموا في  

نهاية الوقفة االحتجاجية نسخة من البيان للدكتور العقيد /منصور العبدلي رئيس مصلحة الجوازات بتعز والذي وعد  

0والوزارة  المشاركات في الوقفة برفعه الى صانعي القرار باالمصلحة  

وتضمن البيان األول للحملة مجموعة من النقاط أهمها إلزام جميع موظفي مصلحة الهجرة والجوازات باالمحافظات  

0م 1994(لعام 7بتنفيذ القانون رقم )  

وثيقة سفر إال بموافقة   سنة بمنع النساء من أستخراج25واستنكر البيان التعسفات التي تطال المرأة اليمنية منذو 

0أولياء أمورهن وهذا مايعاد مخالفة صريحة للقانون   

والسعي إلستصدار 0كما دعا البيان كافة المنظمات المحلية والدولية ووسائل اإلعالم لتسليط الضوء على هذة التعسفات

ستخراج وثائق السفر بال  لكي تحصل النساء على حقوقهن في ا0تعميم يلزم مصلحة الجوازات بالعمل وفق القانون 

وأهاب بالجميع مناهضة كافة أشكال التعسف والتشوية الذي يطال المرأة اليمنية وأوضح البيان أن  0تميز وال انتقاص 

كل الخيارات متاحة أمام الحملة وهناك العديد من االستراتيجيات والتكتيكات والتصرفات علي االرض للقيام بها حتى  

0ن يصلن إلى انتزاع أهداه   

 

 

 

 

 

 

 

يؤكد رفضه القرارات “أحادية الجانب” الصادرة من شرعية   اإلنتقالي
 االخوان 

رفضت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، محاوالت جهات القفز على الهبة الحضرمية وركوب الموجة الشعبية، 

 .بهدف حرف مسارها

اجتماعها اليوم االثنين، برئاسة فضل الجعدي نائب أمين عام المجلس، إلى مزايدات بشعارات ومطالب غير ونبهت في 

 .واقعية ال تخدم حضرموت وأبنائها 

وتلقت في االجتماع تقريرا حول التطورات على الساحة الجنوبية، مؤكدة رفضها استمرار القرارات أحادية الجانب  

اإلخوانية، لضرب اتفاق الرياض وإفشالهالصادرة من الشرعية  . 

وأشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات كفيلة بإيقاف تنفيذ تلك القرارات األحادية، مطالبة حكومة المناصفة  

 .بإجراءات عاجلة للقضاء على أزمة شح المشتقات النفطية
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منع ناقلة نفط من دخول الضبة:  
قائد الهبة الحضرمية يتوعد برد  
 قاسي على التعنت ضد مطالبهم 

في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء  

حضرموت العام حرو )قائد الهبة الحضرمية( الشيخ/ حسن 

سعيد الجابري و بحضور وسائل اإلعالم؛ وضح  

حقيقة إيقاف باخرة تصدير النفط بميناء الضبة   خالله  

وقال الجابري إن باخرة تصدير النفط بالضبة تم إيقافها منذ 

ن طالبت قيادة الهبة الحضرمية الحكومة يوما بعد أ 12

وشركة بترومسيلة بعدم تصدير النفط، أو سيكون هناك  

 .تصعيد أقوى وأكبر وهي موقفة إلى حد اآلن

واكد ان ما للقوة إال قوة، والقوة دائماً تستمد من الشعوب  

وليست من الحكومات، وأي من كان الذي يريد تحميل  

الباخرة سنرد الصاع صاعين، وسنرد القوة بعشرة  

أضعافها، وأي قوة تأمر بتحميل الباخرة قبل تنفيذ مطالب  

 . أبناء حضرموت ستكون حينها العواقب ال تحمد عقباها

 

 

 

نجاة قيادي في اإلنتقالي من  
ين محاولة إغتيال بأب  

مع استمرار اإلنفالت األمني واعمال التصفيات بين مؤيدين  

“االنتقالي     التحالف في محافظات الجنوب نجا قيادي في

 .الجنوبي” اليوم األثنين من محاولة اغتيال بمحافظة أبين

مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار   و قالت

على سيارة قائد عناصر “الطوارئ” بمديرية الوضيع محمد 

خالد الجرادي، في مفرق شميل المؤدي إلى مديرية مودية، 

 .دون تسجيل إصابات

من   وأكدت المصادر أن المسلحين باغتوا الجرادي بوابال

 .الرصاص، والذوا بالفرار

الريال يعاود اإلنهيار مجددا في  
 عدن 

تواصل العمالت األجنبية تراجعها أمام اللاير اليمني في  

 . تداوالت سوق الصرف المحلية بالعاصمة عدن

حيث وصل سعر اللاير اليمني مساء األحد في مناطق  

لاير فيما اللاير   1045سيطرة حكومة المناصفة إلى  

مقابل العملة المحلية لاير  275السعودي وصل سعره إلى  . 

الالفت في األمر أن أسعار السلع والمواد الغذائية األساسية  

في األسواق المحلية لم تتغير حيث التزال أسعارها ثابتة بل  

في إرتفاع مستمر رغم ارتفاع قيمة اللاير اليمني أمام  

العمالت االجنبية ما يؤكد أن ذلك التعافي شكلي وسرعان ما 

لمحلية انهيارها المعتادستعاود العملة ا . 

 

اإلمارات تجهز قوة أمنية من عناصر طارق عفاش  
 لتكليفها بالجانب األمني في عدن 

تستمر اإلمارات في التدخل بشؤون الجنوب وبشكل سافر محاولة تمكين بقايا نظام عفاش من الجنوب حيث    

كشف تقرير للصحافة المحلية اليوم الثالثاء عن تحضير إماراتي لقوات عسكرية وأمنية يمنية تابعة لجناح  

قريباً في عدن، في مؤشر على بدء التحالف طي صفحة االنتقالي الجنوبي الذي  عفاش بالمؤتمر سيتم نشرها  

 .ظل تابعاً منذ تشكيله لإلمارات 

وعلى الرغم من تنفيذ االنتقالي لألجندات اإلماراتية إال أن التحالف عازم هذه المرة على طي صفحته عسكرياً  

طة من جديد ولكن في الجنوب فقطوسياسياً مقابل تمكين جناح عفاش بالمؤتمر من العودة للسل . 

وبحسب ما كشف اليوم فإن أبوظبي تستضيف منذ مدة عدداً كبيراً من العناصر العسكرية التابعة لطارق  

عفاش التي كانت منضوية ضمن ما يسمى بـ”المقاومة المشتركة بالساحل الغربي” في إمارة الشارقة حيث  

دي مدربين وخبراء أمريكان، حيث تعتزم أبوظبي نشرهم في  يجري تدريبهم وإخضاعهم لدورات أمنية على أي

 .مدينة عدن كقوة أمنية بديلة عن فصائل االنتقالي الجنوبي الذي تضغط السعودية إلخراجهم من عدن

المصادر التي سربت المعلومات المنشورة بتقارير عدة في وسائل إعالم محلية، كشفت أن القوة األمنية  

حضير الستكمال تدريبها وإعادة نشرها بعدن مشكلة من خليط من العناصر المنتمية  الجديدة التي يجري الت

 .لمحافظات يمنية مختلفة من الشمال والجنوب

كما كشفت المصادر إن هذه القوة المختار عناصرها بعناية، كان معيار اختيارها بناًء على مدى الوالء التام  

 .لإلمارات

حكومة هادي إلخالء عدن من عناصر االنتقالي األمنية والعسكرية مقابل   ويبدو أن اإلمارات استغلت اشتراط

وات طارق عفاش المؤتمرية الموالية  عودتها إلى المدينة، لإلطاحة بقوات االنتقالي داخل عدن واستبدالها بق

وظبي  لها والتي تعد من وجهة نظر اإلمارات أكثر والءاً وتبعية لها من االنتقالي الجنوبي، الذي ترى أب

والرياض أن تمسك بعض قياداته العسكرية والسياسية بمطلب االنفصال معضلة ومؤشر على أن االنتقالي قد  

يتمرد في يوم ما على اإلمارات خاصة مع وجود انقسامات داخل االنتقالي الجنوبي بين من يدين بالوالء التام  

ن تظل تحت سقف األهداف التي يسعى لها  لإلمارات وبين من يعتبر أن عالقة االنتقالي باإلمارات يجب أ 

 .المجلس وأال يكون االنتقالي مطية فقط لبلوغ االمارات مطامع غير مشروعة لها في الجنوب

 

 

 

 

 

يين يقصفون اإلمارات مجددا الحوث  

 .كشف المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع عن تفاصيل عملية استهدفت ابو ظبي ودبي باإلمارات 

وقال متحدث الحوثيين العسكري ان استهدفوا اماكن حساسة في ابو ظبي ودبي بعدة صواريخ باليستيه  

 .محققه أهدافها بدقة عاليه

وتزامنت العملية مع تواجد رئيس العدو اإلسرائيلي في اإلمارات حيث نفذ زيارته قبل امس والتقى بقيادة  

 .اإلمارات
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وادي   اإلنتقالي يهيئ إلنتزاع
 حضرموت من عصابات األحمر 

الجنوبي لشن حملة عسكرية واسعة تهدف  يستعد اإلنتقالي 

لطرد مليشيا األحمر وحزب اإلصالح من وادي حضرموت  

 .أسوة بمافعل اإلنتقالي في محافظة شبوة

ودشن اإلنتقالي امس السبت حمالت تجنيد واسعة تحت  

مسمى قوة دفاع شبوة وهي خطوة يريد منها اإلنتقالي تنفيذ 

تخططه وتمكين اإلمارات من وادي حضرمو . 

ويستغل اإلنتقالي توافد المواطنين للهبة الحضرمية والتي  

تحمل عناوين توفير الخدمات وتسخير ثروات وادي  

حضرموت البناءها حيث يعمل اإلنتقالي الى تحويل الهبة  

 الى تنفيذ مصالحه الخاصة والسيطرة على هذه المديريات 

يأتي ذلك وسط استعداد لمليشيا األحمر وحزب اإلصالح  

جهة اي طارئ يمكن أن يقوم به اإلنتقالي في  لموا

حضرموت حيث تنذر األيام المقبلة بمواجهة دامية يمكن أن  

 .تشهدها هذه المحافظة

 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي يحاول التضليل على  
ابناء شبوة بنفي عالقته مع طارق  

 صالح 

اإلنتقالي الجنوبي تبرئة نفسه من العالقات مع بقايا  يحاول 

نظام عفاش ممثل بطارق عفاش رغم انكشافها للعامة عبر  

مشاركة الطرفان في عمليات عسكرية موحدة وفعاليات  

 .مشتركة في لحج وأبين وشبوة

وفي اجتماع لقيادة المجلس في شبوة أكدت الهيئة التنفيذية 

ع الى جانب جماهير شبوة  في إجتماعها على رفضها القاط

لألنشطة المشبوهة لما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة  

اليمنية برئاسة طارق صالح عبر أدواته في المحافظة كنوع  

من المحاولة لتدوير زمن ولى وانقطعت آثاره من خالل عقد 

لقاءات لقطاعات نسوية أو ماشابه ذلك مستغلين حالة الفقر 

لك ضرب من اإلستهانة بكل  والعوز األسري معتبرة ذ

التضحيات الجنوبية الغالية وبسيرورة التاريخ الذي أفرز  

حقائق جديدة يصعب على الواهمين اليوم تجاوزها او القفز  

 .عليها

ويشارك طارق صالح اإلنتقالي الجنوبي في جميع عملياته 

العسكرية ويسعى حاليا للسيطرة على شبوة عبر المحافظ 

ير المحسوب على المؤتمرالجديد عوض بن الوز  

 

منتسبو وزارة الداخلية يناشدون بتسليم 
 رواتبهم 

وجه منتسبو وزارة الداخلية بمناشدة عاجلة طالبوا فيها بسرعة صرف مرتباتهم أسوة بمنتسبي الجيش الذي  

صرفت مرتباتهم قبل أسبوع والزالت مرتبات منتسبي الداخلية قيد االنتظار حتى هذه اللحظة بدون اي توضيح  

 . من الجهات المعنية لهذا األمر 

أوضاعهم   وقالوا في مناشدتهم وخصوا بها وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية إبراهيم حيدان فقد وصلت  

المعيشية لإلسوى في ظل تأخر صرف المرتبات ومماطلتها ألشهر متتالية بدون النظر لحقوقهم والعمل على  

يصل حتى لسداد إيجار المنزل  إنتظام صرف مرتباتهم شهرياً فقد أصبح المعاش الذي يأتي بعد أشهر لم 

 . لقضون حتى شهر مابالك بالمتطلبات األخرى الذي بحاجتها أسرهم بشكل يومي 

فقد أنتظرنا طويالً لعل تتحسن األوضاع ونرى النور لكن بكل وقت يمر فيه   واختتموا مناشداتهم بالقول: 

يء نعمل عليه حتى نسد رمق جوع  تتفاقم االزمات وازدادت لإلسوى وتصعبت علينا الحياة ولم نلقى أي ش

 .اطفالنا فقد بقينا نتظر ذلك المعاش بكل جماعة أشهر يأتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتقالي يهيئ لإلطاحة بمحافظ شبوة الجديد

الجنوبي ضد محافظ شبوة الجديد ” عوض بن الوزير” شن قائد   في اشاره النقالب جديد يهيئ له اإلنتقالي

 النخبة الشبوانية هجوما عنيفا على المحافظ مهددا بقلب الطاولة

وأعلن قائد النخبة الشبوانية السابق محمد البوحر الموالي لإلنتقالي بالعودة إلى عدن مهددا بقلب الطاولة على  

 .محافظ شبوة عوض الوزير العولقي

لبوحر ، في مقطع فيديو سجله من مطار القاهرة ، التحالف والمحافظ العولقي حيث أعلن بأنه خالل  وهدد ا

ساعة سيعصف ويقلب الطاولة على الجميع في شبوة  48  . 

ويرى محللون أن العولقي الموالي لإلمارات سلم شبوة لطارق عفاش ليمنكنه من السيطرة على منابع النفط  

 .وحكم المحافظات النفطية

واستذكر البوحر ، في معرض تهديده ، محمد بن عديو المحافظ السابق قائال :” قد وقفنا ضد سندنا بن عديو  

 . وسنقاتل غيره ” ، في إشارة إلى العولقي

ويأتي هذا التهديدي بعد استبعاد البوحر من من قوة دفاع شبوة ، حيث تم تسليم القيادة لوجدي باعوم وتم  

ةتسليم العرم لدفاع شبو  . 

وكان الصحفي عبدالرحمن انيس قال إن محافظ شبوة عوض الوزير لم يخدع أحد بشيء فيما يخص مواقفه  

 .السياسية, مشيرا إلى أن الوزير كان مؤتمريا واليزال

واضاف بالقول: ” ال أفهم االستغراب االندهاش والشعور بالمفاجأة الذي يبديه كثير من األصدقاء في االنتقالي  

محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقيتجاه   ” . 

 .. مضيفا : لم يخدع ابن الوزير احدا

 . لم يزعم ابن الوزير يوما انه ثوري او حراكي او انتقالي

يفخر ابن الوزير دوما بانه مؤتمري عفاشي ويقول هذا بوضوح ، حتى في لقاء الوطأة الذي دعا له قبل  

رغم مشاركة رئيس انتقالي شبوة معه تعيينه محافظا رفض أن يرفع علم الجنوب   . 

واختتم أنيس منشوره على الفيسبوك مخاطبا اإلنتقالي بالقول :” الرجل واضح من البداية لم يخدعكم ولم  

 . ” يكذب عليكم ، وليس مسؤوال عن الصورة التي رسمتموها له في أذهانكم 
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موجة ُحّميات تضرب مديرية 
 المضاربة #بلحج

االخيرة أنتشار امراض الحميات الفيروسية  أزداد في االوانة

بمضاربة لحج ، حيث ضربت موجة من الحميات الفيروسية 

بشكل كبير مواطنو المديرية، وأنتشرت الحميات بعدة  

 .مناطق وقرى بمديرية المضاربة ورأس العارة بالصبيحة

وخالل هذه االيام تشهد مضاربة لحج، موجة أنتشار  

الحميات الفيروسية وأتسعت دائرة العدوى بالحميات  

الفيروسية مع انتشاراً مكثف للبعوض، الناقل لألمراض  

 .المالريا والشيكونجونيا وحمى الضنك والحمى الصفراء

وشهدت قرى الهجرة وخور العميرة والرويس ورأس  

ئات الحاالت المصابة بالحميات  العارة والشط تسجيل م 

 الفيروسية 

كما سجلت المرافق الصحية بالمديرية عشرات الحاالت  

فيما تم أخذ من المصابين مسحات عينات   19أشتباه كوفيد

وأرسالها للمحافظة بلحج للتاكد من نتائج الفحوصات  

19الخاصه بفيروس كوفيد   

بير  وأنتشرت الحميات الفيروسية مجهولة االسباب بشكل ك

وبرغم من ضعف األمكانيات بدوره قام مكتب الصحة  

بالمديرية بالواجب المنطوي عليه، بارسال فرق االستجابة 

السريعة، والترصد الوبائي وحسب االمكانيات المتاحة  

ونظرآ لالنتشار السريع والكبير للحميات الفيروسية  

بالمنطقة، حيث وصل عدد الحاالت، الى المئات، في كل  

مناطق  منطقة من  

 
 
 
 
 
 

دفاع شبوة يسيطر على منطقة العرم وتطرد 
 مليشيا الشرعية منها 

الجنوبي من السيطرة    بخطوات مدروسه تمكن اإلنتقالي

على منطقة العرم حيث وصلت صباح اليوم قوات دفاع  

 شبوة إلى منطقة العرم بمديرية حبان 

وأكدت مصادر محلية أن قوات دفاع شبوة انتشرت اليوم  

 في العرم عقب انسحاب قوات االمن الخاصة منها 

وأوضح مصدر عسكري أن قوات دفاع شبوة وصلت إلى  

 العرم بقيادة وجدي باعوم ومقبل كويه 

وأشارت المصادر إلى أن هذه القوات ستؤدي مهام أمنية  

في العرم بتوجيهات المحافظ عوض ابن الوزير العولقي  

 لمساعدة األهالي على تطبيع الحياة وتثبيت األمن 

اإلنتقالي يصر على اعادة نظام عفاش لحكم  
 الجنوب..تظاهرة مشتركة في ردفان 

بقايا نظام عفاش من حكم الجنوب فقد شارك اتباع مايسمى    تقريب  يواصل المجلس االنتقالي الجنوبي

المقاومة الوطنية التابعة لطارق عفاش مع مؤيدي اإلنتقالي في محافظة لحج في مسيرة رفغوا فيها صور  

حكام اإلمارات والعلم اإلماراتي وذلك تنديداً بقيام قوات صنعاء بالرد العسكري على التصعيد الجوي اإلماراتي  

نيين اليمنيين مؤخراً ضد المد . 

وشهدت مواقع التواصل االجتماعي إعالناً لما تسمى المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح المدعوم  

إماراتياً بأنهم سيشاركون في المسيرة التي ستقام الثالثاء القادم في مديرية الحبيلين بردفان، وهو ما يعني أن  

ح أحد رموز نظام عفاش بالعودة إلى الجنوب والسيطرة عليه من جديد  االنتقالي بدأ يمهد الطريق لطارق صال

كين طارق صالح  وذلك من خالل إشراكه في الفعاليات التنظيمية الخاصة باالنتقالي خالفاً لبدء اإلمارات تم

وأنصار عفاش الموالين لإلمارات من السيطرة على الجنوب عسكرياً وسياسياً بشكل تدريجي مع إبقاء  

الي كواجهةاالنتق  . 

مصادر سياسية جنوبية اعتبرت اختيار ردفان لتكون مكاناً للمسيرة المشتركة بين عفاش واالنتقالي لم يكن  

 14اختياراً عشوائياً، مؤكدة أن اختيار ردفان تم بشكل متعمد لكونها المنطقة التي انطلقت منها شرارة ثورة 

اختيار هذه المنطقة مكاناً لرفع علم اإلمارات التي تحتل    اكتوبر ضد المستعمر البريطاني، مشيرين إلى أن في

اكتوبر ولكل من خرجوا وطردوا المحتل البريطاني منتصف    14أجزاًء من جنوب اليمن حالياً يعد صفعة لثورة 

 .القرن الماضي

 
 
 
 
 
 

 الهبة الحضرمية تواصل تصعيدها ضد اإلصالح واألحمر
تواصل الهبة الحضرمية تصعيدها ضد السلطة المحلية ومليشيا األحمر حيث صعدت قيادة الفصيل القبلي في  

ضد السلطات المحلية بقيادة المحافظ “فرج البحسني” واإلصالح    مخيم العيون بمحافظة حضرموت، من جديد

والعشرات من قيادات الهبة الحضرمية منذ مطلع   على خلفية استمرار اعتقال الشيخ “صالح بن حريز”

 .األسبوع الماضي 

في بيان أصدرته السبت مناصب ومقادمة وأعيان وجميع شرائح المجتمع  -ودعت قيادة مخيم العيون  

يناير   30الحضرمي ومراسلي القنوات الفضائية، للحضور في اجتماع يُعقد الساعة الثانية ظهر األحد 

ضر في منطقة حذية بمديرية القطن، والمطالبة بإطالق سراح الشيخ “بن حريز” ورفاقه  الجاري، بالقصر األخ

 .بصورة فورية وبدون قيد أو شرط

وأضاف البيان الذي ذُيِّّل باسم “عبدهللا عيضة التميمي” القائم بأعمال رئيس الهبة الحضرمية بمخيم العيون  

ع المطالب ومنها وقف نهب نفط حضرموت من قِّبل  أن االجتماع تأكيد على استمرار الهبة حتى تحقيق جمي

 .قيادات الشرعية، وتحسين األوضاع المعيشية في المحافظة 

للمطالبة بإطالق الشيخ    وكان المئات من المواطنين في منطقة الديس بالمكال احتشدوا الخميس الماضي 

من مخيم االعتصام في مدينة  “صالح بن حريز” ورفاقه من سجون قوات التحالف في المدينة بعد اعتقالهم 

 .المكال

يناير الجاري واعتقلت   23وكانت قوات هادي داهمت مخيم اعتصام الهبة الحضرمية في مدينة المكال األحد 

قائد التحركات القبَلية الشيخ “صالح بن حريز” والعديد من قيادات االعتصام واعتبرتهم انقالبيين بحسب  

البحسني  تصريح لمحافظ حضرموت “فرج سالمين . 

ويرى مراقبون أن الهبة الحضرمية كشفت نهب االصالح لنفطـحضرموت وبيعه بأسعار قليلة في مارب  

 .وبتهريب النفط الخام عبر موانئ شبوة 

 


