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 2صفحه 

 

ن توسع النفوذ السعودي في محافظة المهرة حذر مراقبون م

 .وتكثيف تواجدها العسكري

مصادر قبلية أكدت أن السعودية عززت تواجدها في المهرة 

بقوات عسكرية كبيرة خالل اليومين الماضيين إلى مطار 

 .الغيضة

 وكثفت السعودية في اآلونة األخيرة تواجدها العسكري في

 اء المعسكرات واحتالل مطارالمهرة بالدبابات والمدرعات وإنش

 .الغيضة, وهو ما يعده أبناء المهرة احتالل مكتمل األركان

حن كما احتلت السعودية المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان في ش

وصرفيت وضيقت الخناق على المواطنين وقلصت العمل 

 .التجاري واإلنساني وسخرت موارد المنافذ لصالحها

 عودية بجلب شركات تعمل علىوتفيد المعلومات بقيام الس

تجريف األسماك من سواحل المهرة, ونقلها إلى السعودية, 

 ومنعت أبناء المحافظة من االصطياد من بحرهم في ظل تواطؤ

 .من قبل حكومة هادي

وفي ظل استمرار النفوذ السعودي في المهرة جدد أبناء 

 أكدت المحافظة استمرار النضال والرفض للتواجد السعودي حيث

لتواجد لجنة اعتصام المهرة قبل أيام على استمرار التصعيد ضد ا

ي السعودي ولن تسمح بتكرار نموذج سقطرى في المحافظة, ف

ث حين توعد مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي في بيان المتحد

 .بطرد القوات السعودية من المهرة وسقطرى

 

 
 
 
 
 

ين بن عديو يتجاهل استمرار نزيف الدم ب
هقبائل شبو  

قبلية  قُتِل مسلح قبلي وأُصيب آخر مساء الخميس إثر اشتباكات 

 .في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه

ر بن مصادر قبلية أكدت أن اشتباكات اندلعت بين قبيلة آل ناص

ل حسين وآل سعيد بن مقلم على مشارف عتق, ما أدى إلى مقت

ن سعود بن محمد بن عبدالله وجرح وإصابة صالح بن يوسف ب

كمحل . 

ل ولفتت المصادر أن األجهزة األمنية التابعة للشرعية تتجاه

لمطالب المواطنين والحكماء في إيقاف االقتتال بين القبائ . 

عسيالن  وكانت اشتباكات قبلية اندلعت األسبوع األول في مديرية

خلفية  بين قبيلتي آل الهاجري وآل سليم في منطقة جعبور, على

 انتقاد واسع لقوات األمن التيصراع على قطعة أرض, وسط 

 .تقف موقف المتفرج على استمرار نزيف الدم في المحافظة

 

لقاضي كشفت رسالة موجهة من القاضي محسن يحيى بن طالب , رئيس محكمة استئناف محافظة الضالع , وا

وضى غير ن فجالل عبيد المرفدي, رئيس نيابة استئناف بالمحافظة لرئيس القضاء األعلى في حكومة هادي ع

ارات , مسبوقة تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي والمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلم

ين بالملف القاضيان كشفا عن تعرضهما لمضايقات وتهديدات مست حياتهما من قبل مليشيات االنتقالي المعن

ام بمجاميع من البالطجة ال يعرفون النظ األمني , وفي رسالة وصف القضاة الشرطة التابعة لالنتقالي

 .والقانون

االت تنمر وقالت الرسالة إن استمرار العمل القضائي خطر كبير للقضاة وأعضاء النيابة ,مشيرين إلى ظهور ح

 .ضدهما من بعض جنود األمن والبالطجة والمواطنين , باإلضافة إلى إهانة القضاء

ة في حكومة هادي المسؤولية تجاه القضاة وأعضاء النيابة العام وحمال القاضيان مجلس القضاء األعلى في

بالطجة , محافظة الضالع ,مطالبين بتوفير مقر أو مجمع قضائي لهم يكون بعيدا عن سيطرة من وصفوهم بال

 .لكي يمارسوا عملهم بكل حرية وبعيداً عن المخاطر

رطة سجناء , مؤكدين ضرورة على إيجاد شكما شكو رفض الجهات األمنية المعنية بالسجن المركزي نقل ال

امة بما قضائية كحلول سريعة تسند إليها مهام حماية القضاة وأعضاء النيابة ومقرات المحاكم والنيابة الع

 . يعزز مكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة

ي وتباينت بين االنتقالوأكد التقرير القضائي تعرض القضاة وأعضاء النيابة لعدد من اإلعتداء من قبل مليشيات 

ليه حالة تقطع كما حدث للقاضي جالل المرفدي رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع لمحاولة الضغط ع

 .لإلفراج عن متهم في جريمة شروع في القتل , وقد تم إبالغ األمن إال أنهم لم يحركوا ساكنا

الع أثناء خل مقر المحكمة في إدارة أمن الضوتعرض القاضي فضل لصور وكيل نيابة األزارق للتهديد بالقتل دا

يه انعقاد جلسات المحكمة من قبل أحد جنود القوات الخاصة , بسبب مطالبته بالخروج من المحكمة فرد عل

, القاضي  0202-02-02الجندي إذا ترفع صوتك سوف أحط الرصاصة بين العيون , كما تعرض في تاريخ 

يدرة نصر محمد العميسي ومعه عضو نيابة الضالع االبتدائية القاضي حالجزائي بمحكمة الضالع االبتدائية 

العام  شايف للتهديد ومنع الجلسات بقوة السالح وذلك أثناء انعقاد الجلسات الجسيمة داخل مقر إدارة اآلمن

ل في ظ وبعد إحضار السجناء على ذمة قضايا كلها قتل , ومن االنتهاكات التي تعرض لها القضاة في الضالع

يه من قبل االنفالت األمني تعرض وليد النوبي عضو نيابة الضالع االبتدائية إلى اإلهانة ومحاولة االعتداء عل

أحد جنود القوات الخاصة داخل قاعة المحكمة , يُضاف إلى تعرض القاضي محمد المحرابي رئيس محكمة 

ن فاعل مجهولالضالع االبتدائية لإلهانة عن طريق منشور تم طباعته بالكمبيوتر م . 

عد للتهديد وفي ظل تصاعد االنتهاكات ضد القضاة ـ تعرض عضو نيابة الضالع االبتدائية القاضي رياض مس

 .من قبل شخص قيادي بإحدى القوات واسمه إبراهيم علي محسن

لله عبدا وفي شهر ثالثة من هذا العام منعت عناصر االنتقالي القاضي الجزائي في محكمة الضالع االبتدائية

 محمد األغبر من عقد جلسة داخل المحكمة في األمن وتم إخراج القاضي من المحكمة بشكل مهين , وفي في

ة قام شخص يدعى رامي البهلي يتبع إدارة أمن الضالع ويسيطر على أمن مديري 0202-00-8تاريخ األحد 

م مرتزقة ثم قام نيابة بالقول له انتالضالع بإهانة عضو نيابة الضالع االبتدائية قيس عبده حسين داخل مبنى ال

 . بتهديده بالقول سأربطك

ويوم االثنين الماضي اقتحم المدعو رامي البهلي ومعه طقم عليه مسلحون النيابة العامة ومنع دخول 

يابة الموظفين إليها لمزاولة عملهم , ونتيجة تلك االعتداءات واإلهانات التي تعرض لها القضاة وأعضاء الن

ر أخرناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي أعلن نادي القضاء في الضالع تعليق العمل حتى إشعافي الم . 

 
 

 

ة تقرير قضائي.. يكشف حجم اإلهانات التي تتعرض لها السلط
 القضائية في الضالع

 

 السعودية تعزز نفوذها العسكري في
 المهرة بإرسال المزيد من القوات

 



 
 

                

 

 3صفحه 

 

في إطار الصراع المحتدم بين مليشيات طارق   

ة من صالح وقادة ألوية العمالقة, نجا قائد في ألوية العمالق

المخامحاولة اغتيال اليوم الخميس في مدينة  . 

بو وقالت مصادر عسكرية أن عبوة ناسفة استهدفت موكب أ

كتائب اللواء الثالث عمالقة  عيشة قائد أحد . 

ء ولفتت المصادر إلى أن العبوة انفجرت في موكبه أثنا

ربي, زيارة تفقديه لمواقع اللواء بمنطقة الجاح بالساحل الغ

 واسفرت عن مقتل اثنين من مرافقيه وإصابته بجروح

طةمتوس . 

لتابعة وكان العقيد بسام الصبيحي قائد الشرطة العسكرية ا

أللوية العمالقة نجا في مطلع الشهرا الجاري من محاولة 

اغتيال وسط مدينة المخا , وأصيب الصبيحي بجروح 

 .متوسطة

 

 
 

 
 
 
 
 
 

قيادي في الحراك يهاجم اإلمارات 
يينويصف قيادات االنتقالي باالنتهاز  

وى حراك الجنوبي ,عبدالرحمن الوالي أن ققال القيادي في ال

 خارجية تدخلت في الجنوب وهدفها األول واألخير تمزيق

 .الجنوب وعرقلة االستقالي, في إشارة إلى اإلمارات

 وأضاف الوالي في تغريدة على تويتر , كان الحراكيون

متحدين من عدن إلى المهرة , لكن بعد سيطرة اطراف 

األمور وأن همها األول كيف خارجية على الجنوب تغيرت 

 .تدمر الجنوب وتمزقه

 وأوضح الوالي , إن السعودية واإلمارات التي تتحكم في

تقالي صنعت انتهازيين في إشارة إلى االن المشهد الجنوبي 

م الجنوبي الموالي لإلمارات وأن هؤالء االنتهازيين ال يهمه

 .الجنوب

 
 

 

 

يكية إلى اإلمارات لديها تاريخ في نقل األسلحة األمر“كريس ميرفي, إن  قال السيناتور األمريكي الديمقراطي

في إشارة إلى المجلس االنتقالي وتنظيم القاعدة” , المليشيات المتطرفة . 

مارات, على وقال السيناتور األمريكي أنه وعضوين أخرين بالكونغرس يسعون إلى منع بيع أسلحة أمريكية لإل

الثة وعشرين مليار دوالر, تعتزم واشنطن عقدها مع أبوظبيخلفية صفقة أسلحة بقيمة ث . 

متحدة, لكن ولفت ميرفي إلى أن اإلمارات انتهكت القانون الدولي في ليبيا واليمن, ورغم أنها حليف للواليات ال

 .ال مفر من اإلقرار بأن لديها تاريخا في نقل األسلحة األمريكية إلى المليشيات المتطرفة

ى حرب على اليمن بقيادة السعودية واإلمارات حرب واسعة في اليمن خلفت آالف القتلويشن تحالف ال

 .والجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء

 
 
 
 
 
 
 
  

ن مصادر : هادي يتنازل على شروط تنفيذ الشق العسكري واألمني م
 اتفاق الرياض

رياض , به منصور هادي المقيم في القالت مصادر سياسية يمنية في العاصمة السعودية , أن الرئيس عبدر

محاصصة تنازل على شروط تنفيذ الشق العسكري واالمني من اتفاق الرياض الصدار قرار بتشكيل حكومة ال

 . مع االنتقالي

على  وأوضحت المصادر ان هناك صيغة تفاهمات سعودية إماراتية بدال عن الشق العسكري واألمني , وتنص

 نشر

التماس بين القوات الموالية لحكومة هادي وقوات االنتقالي في محور أبين قوات مراقبة على خطوط  . 

سكرية وأضافت المصادر أن الصيغة السعودية اإلماراتية تنص أيضا على قيام التحالف بإجراءات أمنية وع

 . لتأمين عودة الحكومة الجديدة الى عدن

 

 
 
 
 

في  نظيم القاعدةبن لغبر : السعودية ترسل تعزيزات عسكرية إلى ت
 أبين

يزات قال اإلعالمي الجنوبي الموالي لإلنتقالي صالح بن لغبر, اليوم األربعاء, أن السعودية أرسلت بتعز

ة بين , في محافظة أبين التي تشهد معارك دامي”أنصار المهدي“إلى أيادي تنظيم ما يسمى  عسكرية كبيرة 

 .طرفي اتفاق الرياض

القاعدة داعش و“له , إن السالح الجديد الذي أرسلته دولة شقيقة إلى تنظيمات واوضح بن لغبر في تغريدة 

في وادي عومران, عن علم وسبق ” أنصار المهدي“, المتمركزة في شقرة والعرقوب, من ”واالخوان

 .إصرار, حد تعبيره

تام  نهياروتشهد أبين معارك دامية بين قوات االنتقالي ومليشيات اإلصالح خلفت قتلى وجرحى وسط ا

 .لمفاوضات الرياض

 
 

ي سيناتور أمريكي: اإلمارات ترسل أسلحة للمتطرفين ف
ليمن وليبياا  

 

 مليشيات طارق تواصل استهداف قادة
 ألوية العمالقة في الساحل الغربي

 



 
 

                

 

 4صفحه 

 
 

اء أفادت مصادر مطعلة في الساحل الغربي أن أحد قيادات اللو 

 .الثالث عمالقة تعرض اليوم الخميس لمحاولة اغتيال

وقالت المصادر إن القائد أبو عيشة وهو أحد قيادات اللواء 

الثالث عمالقة نجاة من محاولة اغتيال حيث تعرض موكبه 

ي منطقة وة ناسفة أثناء قيامه بزيارة تفقديه لمواقع اللواء فلعب

 الجاح جنوب الحديدة.

ن وحسب المصادر فإن محاولة االغتيال أسفرت عن مقتل اثني

 من مرافقي أبو عيشة.

احل وسبق أن تعرضت قيادات كبيرة جنوبية تقاتل في الس

ابع الغربي لمحاوالت اغتيال معظمها نجحت, في حين تشير أص

التهام إلى وقوف تيار طارق صالح داخل القوات المشتركة ا

وراء عمليات االغتيال بسبب الصراع بين ألوية العمالقة 

 .الجنوبية وبين قوات طارق صالح

   

 

 

 

 

د السعدي يهاجم االنتقالي ويتهمه بوأ
 القضية الجنوبية

اتهم القيادي في الحراك الجنوبي العميد علي السعدي , 

في  جنوبي الموالي لإلمارات بإشعال الحرب األهليةاالنتقالي ال

 .عدن بحسب وصفه والذي أدى إلى وأد القضية الجنوبية

وقال السعدي إن القضية الجنوبية تم وأدها عندما أعلن 

م0202المجلس االنتقالي الحرب األهلية في اغسطس  . 

ين؟ معارك أبين إلى أ”وتعليقا على معارك أبين أوضح العمدي:

ل فوات ما يلتزموا االنتقاليين بتنفيذ الشق العسكري قب لماذا

 .”األوان؟

قالي قضية الجنوب قد تم وأدها عند إعالن انت”واضاف السعدي:

 .”اإلمارات الحرب األهلية في اغسطس

وما عليهم اآلن إال أن يبطلون الزنط الثوري :”وتابع قائالً 

قيادات لوينفذون الشق العسكري بالش التضحية بالمساكين وا

 .”يتابعون مناصب في الرياض

وتشهد أبين معارك دامية خلفت قتلى وجرحى بين قوات 

 االنتقالي ومليشيات اإلصالح وسط انهيار تام لمفاوضات

 .الرياض

 

 

 

هيثم بن  دعا الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد من سلطان عمان في برقيته التي بعث بها لسلطان

رب على اسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة , إلى االستمرار في سعيه إليقاف الحطارق آل سعيد بمن

 . .اليمن وحل األزمات التي خلفتها الحرب المستمرة منذ ست سنوات

إليقاف  وقال الرئيس علي ناصر في برقيته الموجهة للسلطان طارق ) نشد على أيديكم لمواصلة جهودكم

امل قائمة حالً سلمياً ومنصفاً, بما يحفظ الوحدة والسالمة والسيادة لكالحرب في اليمن وحل األزمات ال

حيث األرض اليمنية ( , ودعا الرئيس علي ناصر سلطان عمان الى )رعاية حوار شامل بين دول المنطقة ب

حديات يفضي الى استقرار وتكامل وتعاضد شامل بين كافة دول المنطقة لمصلحة شعوبها ولمواجهة الت

لتي تواجه الجميع في هذه المنطقة الحيوية من العالم (الكبرى ا  .”. 

له في مؤكداً ان الدور العماني يعد امالً كبير لكل اليمنيين في انهاء الصراع واحالل السالم , معبراً عن ام

ي ووضع ان تنجح مساعي السلطان هيثم بن طارق في طريق تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب اليمن

و الدم, باإلضافة إلى طي صفحة الخالفات عبر الحوار اليمني اليمني, دون تدخل خارجي أحد لنزيف 

 .وصاية من أحد

 
 
 
 
 
 
 
 

بدعم  دراجة هوائية لجمع القمامة 31صورة تثير السخرية.. توزيع 
دولة 62من   

ن, بدعم دراجة هوائية في عد 01أثارت صوراً تداولها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي لتوزيع 

دولة ومنظمة عالمية بينها منظمة األمم المتحدة, سخرية واسعة لدى اليمنيين 02من  . 

دراجة هوائية لعدد من النازحين العاملين في النظافة بعدن بتمويل من  01وأظهرت الصور توزيع 

ودية, , والسعمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين, والواليات المتحدة األمريكية, وفرنسا, واإلمارات

راليا, واالتحاد األوروبي, وبريطانيا, وكندا, وفرنسا, وقطر, والكويت, ومصر, وهولندا, والسويد, واست

 .وبمشاركة مؤسسات عربية وعالمية

ليجية خمس قنوات يمنية وسبع قنوات خ“وتعليقاً على الصورة المتداولة قال الصحفي أنيس منصور 

 01ع مني وعدد من مراسلي الوكاالت حضروا لتغطية فعالية توزيوأربع دولية وثمانية عشر صحفي ي

دولة عربية وخليجية من أوروبا وأمريكا وأستراليا 08دراجة هوائية داخل عدن مقدمة من  ”. 

منظمة ودولة ساهمت في شراء هذه الدراجات!! من أجل هذا تريد  02“وقال الصحفي سمير النمري 

ب , وأضاف الناشط يوسف عجالن أن هذا العبث هو سب”في اليمن!!المنظمات الدولية استمرار الحرب 

ف هذ هو سبب استمرار الحرب, تمويل نص“استمرار الحرب, وقال بمنشور على حسابه بالفيس بوك 

 .”الكرة األرضية على شوية دراجات مع صناديق حديد ومعلنين أنهم جابوا ماليين الدوالرات

ليمن من اليمنيين إلى اتهام المنظمات الدولية باستغالل الحرب على اودفعت الصورة المتداولة الناشطين 

ة أجل جني األموال, مؤكدين أن أغلب التبرعات الدولية للشعب اليمني تذهب لصالح المنظمات الدولي

 .العاملة في البالد, وال يصل إلى الشعب اليمني منها شيء

 

 

 الرئيس ناصر يدعو سلطان عمان لرعاية حوار يمني يمني عادل
 إلحالل السالم

 

نجاة قيادي باللواء الثالث عمالقة من 
 محاولة اغتيال بالساحل الغربي

 



 
 

                

 

 5صفحه 

  

 .«وعقائدهم الدينية والسياسية

أنصار الله»صوص حركة وبخ » استفاد :», قال التقرير 

الحوثيون بال شك من جوانب القصور واالختالالت في 

من. الطريقة التي أدار بها التحالف العربي الصراع في الي

حققه لكن ال يزال الوضع األنسب الذي يرغب الحوثيون في ت

ن غير قائم, وهو الوضع الذي يتمثل في نشوب خالف بي

هما, اإلمارات من النوع الذي يلحق الضرر بعالقتالسعودية و

, فمن شأن ذلك ليس فقط أن يربك موقف جميع خصومهم

 .«ولكنه قد ينتهي بتفكك التحالف

مارات وفيما يتعلق بالمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإل

إقامة  يعتقد أن دعم السعودية لخطط», فهو  قالت الصحيفة 

 وهناك أيضاً شكوك لديه حول دولة جنوبية أمر غير وارد,

القة الحفاظ على ع»وعليه, فإن «. حقيقة موقف اإلماراتيين

جيدة باإلمارات والسعودية, أو بأي منهما, بما يؤمن له 

جازاً سيعد في حد ذاته إن», «الدعم ليبقى على قيد الحياة

 ً قد يكون نشوب خالف بين »على أنه «. ونجاحاً الفتا

 س لجهة أنه قد يخلص اإلمارات منالدولتين مفيداً للمجل

 الضغوط التي يعتقد أن الرياض تمارسها عليها ويطلق

 .«بالتالي يدها في دعمه

س , حزب الرئي«المؤتمر الشعبي العام» وتناول التقرير 

يعيش »الراحل علي عبد الله صالح, حيث أشار إلى أن 

قسامه الحزب وضعاً استثنائياً وصعباً, ويعود السبب إلى ان

 المركب, فموقف جناح هادي يماثل موقف الحكومة, وموقف

ح جناح صنعاء يماثل موقف الحوثيين, أما ما يعرف بجنا

الخارج المحسوب على اإلمارات فال يشبه في وضعه أي 

 تعقيد وضع الحزب في كونه الطرف»ويَظهر «. طرف آخر

الوحيد الذي ساهمت تجاذبات الدولتين في تكريس 

ذلك من المفترض أن انقسامات كهذه انقساماته, وغير 

أما «. ستتكرس حال عانت عالقاتهما من أي خالفات

 االستفادة من حالة الوضع األمثل لعالقة الدولتين, أي»

ي إال في حالة واحدة ه», فلن تتحقق «اتفاقهما على دعمه

 .«انتهاء الحرب وتطبيع األوضاع السياسية في البالد

يّاها ت وتوصيات, مستهالً إولخص التقرير جملة سيناريوا

اذ خطوة فرضية إقدام المجلس االنتقالي الجنوبي على اتخ«بـ

ن من الوارد أ»في هذه الحالة, «. عملية باتجاه فك االرتباط

عارضة يتسبب ذلك بتفجير الوضع بين المجلس والقوى الم

ضد  لالنفصال, بما فيها الحكومة, وأن يدفع هذه للتصعيد

هذه ستحرج السعوديين وستملي اإلمارات, وخطوة ك

غط تداعياتها عليهم للتدخل وتسجيل موقف, وسيكون الض

 .«على المجلس وعلى اإلمارات خيارهم المرجح

ن أمام احتمال أن نح«أما في حال بقاء الوضع الراهن فـ

يتسبب وضع كهذا ببعض المتاعب لعالقة الدولتين 

س بيئة المستقبلية بالشأن اليمني, فهو قد يسهم في تأسي

عدائية ومقاومة لهما أو األقل غير مطمئنة ومتشككة 

 .«منهما

اقف خريطة تحالفات وخصومات الدولتين ومو»وبالنظر إلى 

 ونفوذ السعودية أطراف الصراع من كل منهما, وإلى مكانة

تقبل وأهميتها بالنسبة لليمن وقدرتها على التأثير على مس

ن هذا السياسة وأطرافها, فأي أعباء أو تحديات مستقبلية م

تهي النوع ستعني أبوظبي أكثر مما تعني الرياض. وقد ين

هذا التباين في وجهة األعباء والتحديات بمعادلة فرص 

بب بضغوط الدولتين وتتسونفوذ مختلفة تتقاطع فيها مصالح 

 .«لعالقتهما

 المصدر/ جريدة االخبار

 

ي تطرقت إلى والت  في تقرير  ”االخبار اللبنانية” في وثيقة إماراتية سرية مسربة نشرت تفاصيلها جريدة 

ت تقديرات األطراف المحلّيين للعالقة بين الرياض وأبو ظبي, وتبني على أساسها مجموعة سيناريوا

 .وتوصيات

ة لت الجريدة أن التقرير األول من تقريَري الوثيقة, الُمعّدة من قِبَل وحدة الدراسات اليمنية في وزاروقا

كون غير , ال يمل«أنصار الله»الخارجية اإلماراتية, والذي يقّر بأن جميع األطراف اليمنيين, باستثناء حركة 

هو ما لكال الدولتين. و« بيئة عدائية»ق البقاء في كنف رعاتهم, يَتوقّع أن يؤدي تنازع المصالح إلى خل

ما  , بحسب«توسيع دائرة تحالفاتها»سياساتها في اليمن, و « مراجعة»يوجب, خصوصاً على اإلمارات, 

, من مدير مكتب وزير الخارجية محمد محمود آل 0202آب/ أغسطس  0توصي به الوثيقة المرَسلة بتاريخ 

ناًء أنور قرقاش, تمهيداً إلرسالها إلى هيئة االستخبارات واألمن, بخاجة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية 

 .على توجيهات وزير الخارجية عبد الله بن زايد

, «لجنوبيالمجلس االنتقالي ا»وقالت الوثيقة : لكن إذا كان حلفاء أبو ظبي في الجنوب, الممثّلون تحديداً في 

تصّرف على أساسه, األمر الذي حدث مثالً عقب يستطيعون فرض أمر واقع على الرياض ودفعها إلى ال

والذي استشرفت الوثيقة وقوعه وما سيليه من تفجير  0202في نيسان/ أبريل « اإلدارة الذاتية»إعالنهم 

اعيهمللوضع, فإن أتباع اإلمارات في محافظة تعز يبدون أقّل قدرة على فرض المعادلة التي توائم مصالح ر . 

الماً لها, إذ محدوديةٌ يُقّر بها التقرير الثاني من تقريَري الوثيقة, إال أنه ال يُظهر استسوأشارت الجريدة إلى أن 

وان(, وحفظ )اإلخ« اإلصالحيين»يُشّدد في توصياته على ضرورة تفعيل جملة من األدوات الكفيلة بمنع تغّول 

أن وقائع  غير«. الصراع المقبلةمناطق الريف الجنوبي والغربي المستهَدفة في جوالت »النفوذ اإلماراتي في 

د, قطري متصاع –, مدفوعاً بدعم تركي «اإلصالح»األشهر التالية أظهرت عقم تلك األدوات, حيث استطاع 

لى التمّدد في مناطق سيطرة حلفاء أبو ظبي, وطرد األخيرين منها, حتى بات اليوم يُهّدد المناطق الواقعة ع

في االحتفاظ بها ألهّميتها لمشروع القبض على الموانئ والجزر الساحل الغربي, والتي تجهد اإلمارات . 

« اع اليمنيتقرير بشأن العالقة السعودية اإلماراتية في ميزان أطراف الصر»يُقّسم التقرير الذي يحمل عنوان 

احل. يُسّمي رلها, إلى ثالث م« تقييماً ثابتاً »مسار تلك العالقة, التي يعتبر أن أيّاً من أطراف الصراع لم يمتلك 

از هدف كانت الصورة أن الدولتين تعمالن في تكامل وانسجام إلنج», وفيها «مرحلة الرضى واالمتنان»أوالها 

اك بدأ اإلرب», «االرتباك والتشتّت»في مرحلة تالية عنوانها «. واحد, أي القضاء على االنقالب الحوثي

وماً دة. وبدت سياسات الدولتين ومواقفهما عموالميوعة يصيبان المشهد الصراعي. وبدأت تظهر قوى جدي

ر, وما بأن سياستهما ومواقفهما ليست إال توزيع أدوا«, و«غير واضحة, وأوحت في حاالت عديدة بتناقضها

ّماة أّما في المرحلة الثالثة, والمس«. ساهم في هذه الصورة هو قيامهما بتأسيس مجلس للتنسيق بينهما

أن ينهار,  العتقاد بأن اتفاق الدولتين وتنسيقهما التام بدأ باالهتزاز, ولكن دونبرز ا«, فـ«الشك والمراجعة»

ولة بفعل بعض التطورات التي كان آخرها إعالن د», خصوصاً «وبدأت أطراف الصراع تعتقد بوجود خالفات

امل نهاية كاإلمارات تقليص تواجدها العسكري في اليمن, وكذلك التقارير التي تحدثت عن نيتها االنسحاب ال

 .«(0202) العام الجاري

مختلف األطراف », أن 0202من تموز/ يوليو  01ويعتبر ُمعّد التقرير, الذي يحمل تاريخ إعداد هو الـ

متلك خيارات الحقيقة أنها ال ت», لكن «اإلماراتية –المحلية تتشارك الرغبة في التأثير على العالقة السعودية 

بحاجة ماسة للدولتين أو إلحداهما», وأنها «اء الحوثيينذات شأن في هذا الصدد, باستثن ». 

اهم مع سواء جاء بالتنسيق والتف»التقرير بأن إعالن اإلمارات تنفيذ انسحاب جزئي لقواتها,  ويستدرك 

ألمل فتح باب ا», فقد «السعودية أو نتيجة لخالفات معها أو كان قراراً منفرداً والعتبارات خاصة باإلمارات

المياه الراكدة, بالنسبة لبعض األطراف المحليةبتحريك  ». 

ليها, يورد اإلماراتية, وخياراتهم في التأثير ع –وفي تفصيله لتقييم األطراف المحلّيين للعالقة السعودية 

 :التقرير ما يلي

ارات إلميُعّد احتفاظ السعودية وا»بالنسبة إلى حكومة الرئيس المنتهية واليته, عبد ربه منصور هادي,  -1

ع أكبر المتضّررين من الوض»إال أنه على أرض الواقع تُعّد تلك الحكومة «. بعالقة جيدة الوضع األفضل

ا قابلة باتت في حالة عداء شبه صريح مع اإلمارات, وال يبدو أن عالقتها به»؛ إذ إنها إلى جانب كونها «القائم

قم بما لى أساس أن األخيرة, كما تعتقد, لم تللتعافي بسهولة, فهي أيضاً غير راضية عن مواقف الرياض, ع

تمرار في يفي للوقوف في وجه أبو ظبي, بل وتميل إلى االعتقاد بوجود تنسيق وثيق بين الطرفين واالس

ها, وألنها تعتقد أن اإلشكال يكمن في اإلمارات وسياسات«. »محاولة إقناعها بإجراء مراجعة للوضع القائم

نوايا األخيرة وشيطنتها وتخوين الرياض منها ومن خططهاستستمر في حرب التشكيك في  ». 

ع يتشابه وضعه وموقف مع وض«)إخوان مسلمون(, فـ« حزب التجّمع اليمني لإلصالح»باالنتقال إلى  -2

 وموقف الحكومة, وما يميزه عن غيره من األطراف, أن استتباب العالقة بين السعودية واإلمارات يشكل

تقد سبة له, وذلك بالنظر إلى الحرب التي أعلنتها الدولتان ضد اإلخوان, وهي حرب يعتهديداً وجودياً بالن

نتهي مشكلة اإلصالح مع هذه العالقة ال ت»وعليه, فإن «. اإلصالح أن اإلماراتيين هم من جّر السعوديين إليها

قاء إال الب»امه, هو اآلخر, إال أنه ليس أم«. عند حلحلة المشهد اليمني وال عند انتهاء الحرب واستعادة الدولة

ال يشكل في كنف السعوديين والتعويل عليهم واالستمرار في محاولة إقناعهم يجدارته وبأنه حليف موثوق و

 .«تهديداً وليس له عالقة باإلخوان المسلمين 

 
 

 

ية في اليمنوثيقة سرية إماراتية: هكذا نحارب السعود  
 



 
 

                

 

 6صفحه 

 

تفاق أفادت مصادر عسكرية بتجدد االشتباكات بين طرفي ا

بينالرياض في جبهات أ . 

ي وقالت المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور في األثناء ف

 .الطرية والشيخ سالم ووادي صبيره بالقطاع الساحلي

تقالي وبحسب المصادر فإن القصف المتبادل بين قوات االن

سالم  ومليشيات اإلصالح تركز في جبهتي الطرية و الشيخ

 .وطريق شقرة زنجبار, دون توضيح بقية التفاصيل

لى المصادر إلى أن أصوات القصف المتبادل وصل إ ولفتت

 .مديرية جعار

أبين  وكانت قوات االنتقالي الجنوبي منعت حركة السير من

إلى شبوة مساء اليوم, ما يؤكد استمرار المعارك وفشل 

 .اتفاق الرياض

كري تعزيزات عسكرية وحضور عس وتأتي المعارك في ظل 

ات السعودية واإلمارللطرفين في أبين بدون أي تدخل من 

 إليقاف الحرب الدامية التي خلفت العشرات من القتلى

 .والجرحى من الجنبين

 

 

 

 

 

سقطرى مهددة بفيضانات تغرقها 
 وغياب تام للسلطة

ات حذر مركز األرصاد من أن تشهد جزيرة سقطرى فياضان 

فعل وأمطار غزيرة بشكل كثيف جداً بدءاً من السبت المقبل ب

ة من رية دخلت الجزيرة محيطها وتعتبر قريبتشكل حالة مدا

 .مركزها اإلعصاري

ل وحسب المركز فإن الجزيرة ستشهد حالة مدارية تتشك

جنوب الجزيرة وتتحول إلى أمطار شديدة الغزارة ورياح 

ض عاتية وفيضانات, الفتاً إلى أنها قد ترتفع إلى منخف

عميق وربما عاصفة إعصارية, كما لفت المركز أن 

معة ات تقول إن من المحتمل أن تبدأ العاصفة من الجالتوقع

 .وتكون ذروتها السبت وتستمر حتى الثالثاء القادم

رة ومن المتوقع أن تتحول سقطرى إلى جزيرة منكوبة للم

ض الثانية في ظل غياب سلطة الشرعية المتواجدة بالريا

وات ووضع الجزيرة الخاضعة لسيطرة القوات اإلماراتية وق

الموالية لها االنتقالي . 

 

  

 

  , سيقوماليوم االثنين, أن وزير الخارجية البحريني, عبد اللطيف الزياني” بنا“قالت وكالة أنباء البحرين 

إسرائيل, بعد غد األربعاء, بعد اتفاق تطبيع العالقات  رسميا وللمرة األولى بزيارة . 

م ثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباح“واوضحت الوكالة: 

ائية مع دولة االتفاق عليه في إعالن تأييد السالم. وتسليط الضوء على الفرص االقتصادية واالتفاقيات الثن

 .”إسرائيل

ع وأصبحت البحرين, وهي مقر األسطول الخامس األميركي, رابع دولة عربية تقيم عالقات دبلوماسية م

0222ومصر سنة  0221ت الشهر الماضي واألردن في العام إسرائيل بعد اإلمارا . 

ألف  وكان وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي غابي أشكنازي أعلن اليوم االثنين أن وزارته ربطت أكثر من

حرين في وكل من اإلمارات والب” إسرائيل“شركة إسرائيلية بشركات خليجية منذ توقيع اتفاق السالم بين 

 .سبتمبر المنصرم

ن, إطالق , الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة, اليوم االثني”االتحاد للطيران“إلى ذلك أعلنت شركة 

 .رحالت منتظمة على مدار العام إلى تل أبيب

لعمليات على موقعها اإللكتروني عن محمد عبد الله البلوكي, الرئيس التنفيذي ل بيان نشرته الشركة ونقل

أن  نائية الجديدةيسر االتحاد للطيران, بعد توقيع االتفاقية الث“ي مجموعة االتحاد للطيران, القول: التشغيلية ف

رائيل تل تُعلن عن إطالق أحدث رحالتها التي تربط بين العاصمة اإلماراتية أبوظبي والعاصمة االقتصادية إلس

 .”أبيب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لحافمعركة باإلصالح يؤسس لواء عسكري في شبوة استعدادًا ل  

إلصالح مع اشتداد المعارك في جبهات أبين وانهيار المفاوضات بين طرفي اتفاق الرياض, لجأت مليشيات ا 

جديد, في محافظ شبوة, استعدادا لمعركة بلحاف” لواء بحري“إلى تأسيس  . 

” حريء األول باللوا“, أن اإلصالح الذي يقاتل تحت غطاء الشرعية أقرت استنساخ  وأفادت مصادر عسكرية 

 .في الموجود في سقطرى مقراً لقيادته, استعدادا لمعركة بلحاف العسكرية

, الذين طردوا من قبل قوات ”اللواء األول بحري“و بينت المصادر أن قيادات اإلصالح استدعت مجندي 

 .االنتقالي من سقطرى, بعد سيطرتها على مدينة حديبو في يونيو الماضي

مديرية الواقع في منطقة بلحاف ب” اللواء الثاني مشاة بحري“عاء المجندين إلى مقر وبين المصدر أن استد

رضوم , حيث وجه القائد العسكري لقوات اإلصالح علي محسن األحمر, باستبدال معظم المجندين الذي 

 .انضموا إلى االنتقالي في سقطرى, بعناصر تم استقدامهم من مأرب والجوف

 

 

ة اإلمارات تعلن عن رحالت منتظمة لتل أبيب وزيارة مرتقب
 لوزير خارجية البحرين

 

 تجدد المعارك في أبين بين طرفي
 اتفاق الرياض

 



 
 

                

 

 7صفحه 

 

ادين منعت قوات االنتقالي الجنوبي الموالية لإلمارات الصي 

جزيرة سقطرى من االصطياد في محيط   . 

عة وقال صيادون من منطقة قصيعر إن دوريات بحرية تاب

 للقوات اإلماراتية ومعها قوات عناصر من االنتقالي في

يرة جزيرة سقطرى منعت الصيادين من االصطياد في الجز

 واجبرتهم

درة محيط الجزيرةعلى مغا . 

رة وانتقد الصيادون انتهاكات اإلمارات واالنتقالي المستم

والتي منعتهم من االصطياد من بحرهم في حين تسرح 

قطرى عشرات سفن االصطياد التابعة لإلمارات في جزيرة س

 .وتقوم بعمليات اصطياد جائرة هناك

ت من جانبه قال الناشط الحضرمي محمد زين باعباد التقي

قوة وم بالصيادين واكدوا لنا الواقعة حيث تم منعهم بالالي

 .وهددوهم باالعتقال وغرامات مالية

  ها,وتواصل اإلمارات ومسلحي االنتقالي الجنوبي الموالي ل

طياد التضييق على الصيادين في سقطرى ومنعهم من االص

في مياءهم , حيث أمهلت القوات اإلماراتية, األسبوع 

ع ن أبناء جزيرة سقطرى, مدة أسبوالماضي, الصيادين م

 .لمغادرة الجزيرة

مت من وتفيد المصادر أن السفن االماراتية واإلسرائيلية قدِ 

 خارج الجزيرة, وعملت على اإلضرار بالقطاع السمكي من

 .خالل عمليات االصطياد العشوائي

 

 
 
 
 
 

 أبين : نجاة قائد حراسة عبد اللطيف
ارالسيد من محاولة اغتيال في زنجب  

جبار نجا مساء اليوم الثالثاء قيادي في الحزام األمني بزن 

 بمحافظة أبين من محاولة اغتيال.

ة محلية أن مسلحين على متن دراجات ناري  وقالت مصادر

للطيف أطلقوا النار على سيارة تتبع قائد الحزام األمني عبدا

السيد والتي كان على متنها قائد حراسته ويدعى أبو 

ى إلى إصابته بإصابات خطيرة, فيما الذا مصعب, ما أد

 المسلحون بالفرار.

 ويرى مراقبون أن تنظيم القاعدة قد تكون وراء استهداف

لسيد, قائد حراسة قائد الحزام األمني في أبين عبد اللطيف ا

في ظل االتهامات الموجهة لحزب االصالح بجلب عناصر 

 تنظيم القاعدة إلى أبين.

 

  

ادة , ي محافظة أبين بالمزيد من الحشود لمعركة فاصلة باتت مؤشراتها على االرض جدفع طرفي الصراع ف

نفسيهما  المعركة المتوقعة ستكون برعاية السعودية واالمارات والدولتين بمعزل عن محاوالت الدولتين تقديم

ي في الجتماعكدول راعية للسالم في المحافظات الجنوبية, فاالمارات والسعودية تتفق على ضرب السلم ا

وات الجنوب وانهاك القوى المحلية حتى وان كانت مواليه لها , فليس من مصلحة ابوظبي والرياض وجود ق

 .محليه قوية أو مراكز قوى تمتلك من القوة مايمكنها اعتراض مشروع االحتالل الجديد

د وفرق اعدة فرق تسفعلى خطى االحتالل البريطاني مع تحديث بعض الخطط يمضي االحتالل الجديد على ق

ر من تسود وتحقق مطامعك وخططك التأمرية المرتبطة باجندة خارجية ومطامع دوليه ستكشف االيام انها اكب

 . صراع اليمنيين او صراع الفصائل والمكونات الجنوبية

حق  تالسعودية التي ترعى اتفاق الرياض الذي منحها وصاية كاملة واستلب االطراف المواليها لها ولإلمارا

 اتخاذ القرار وانتزع من الحكومة التي اقترحها اتفاق الرياض كافة الصالحيات واالمتيازات وحولها إلى

ة حكومة التحكم وال تتحكم باي قرار أو أي ملف سياسي واقتصادي وأمني وعسكري بل تنفذ أوامر إداري

ع الجنوب وإدارة ملفاته وخطط مرسومة دون اعتراض كونها مجرد جهاز إداري محلي تسهل عمليه ابتال

 . االمنية والعسكرية واالقتصادية والسياسية وفق مايتماشى مع مخططات ومطامع االحتالل الجديد

الصالح خالل االيام القليلة الماضية عزز المجلس االنتقالي الجنوبي بتوجيهات اماراتية وعززت مليشيات ا

سعودية العسكرية بضوء اخضر غير معلن من قبل الحضورها العسكري في ابين وصعد الطرفين المواجهات 

دير واالمارات فالسعودية اليوم تقدم نفسها على انها تقف مع طرفي الصراع على مسافة واحدة , ولكنها ت

 . الصراع

 

 
 
 
 
 

اطق الريال اليمني يواصل انهياره في الجنوب والدوالر ينخفض بمن
 الحوثيين

ة ة على رأسها الدوالر األمريكي استمراراً في ارتفاع أسعارها مقارنشهدت أسعار صرف العمالت األجنبي 

 .بالعملة المحلية في المناطق الجنوبية

ريال للدوالر الواحد في عدن وفي حضرموت  822وأفادت مصادر مطلعة في عدن أن سعر الصرف وصل إلى 

ريال يمني للريال السعودي  005ريال للدوالر الواحد وبلغ سعر صرف الريال السعودي  852بلغ الصرف 

 .الواحد

والر يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين انخفاضاً لسعر الصرف حيث هبط الد

حيث  ريال بينما ال يزال الريال السعودي في حالة استقرار أمام العملة المحلية في صنعاء 522األمريكي إلى 

بل الريال السعوديريال يمني مقا 052يساوي الصرف هناك  . 

ادي وأدت سياسات حكومة هادي إلى انهيار في قيمة العملة المحلية األمر الذي انعكس على الوضع االقتص

 .وأدى الرتفاع األسعار بشكل مهول

رع انهيار وتسببت كميات األموال التي تطبعها حكومة هادي في الخارج بدون تأمين قيمتها الشرائية إلى تسا

وفقدان قيمته الشرائية الريال اليمني . 

ن وتتهم أطراف سياسية جنوبية حكومة هادي وحزب اإلصالح بتعمد إغراق السوق بالعملة الجديدة من دو

الح ضد تأمينها بالدوالر بهدف تسريع تأزيم الوضع االقتصادي في الجنوب كوسيلة من وسائل حرب اإلص

مكن مدن التي يسيطر علها جنوب البالد بعد أن تالمجلس االنتقالي الجنوبي الذي يرفض االنسحاب من ال

المجلس الموالي لإلمارات من طرد عناصر حزب اإلصالح المسلحة وقوات هادي المتهمة بارتباط بعض 

 .قياداتها مع تنظيمات إرهابية كالقاعدة

 

 معارك أبين بمباركة سعودية وتواطئو إماراتي
 

ن اإلمارات تواصل معاقبة الصيادي
 في جزيرة سقطرى
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 بمنطقة البقع عن انتحار جندي  أفادت مصادر عسكرية

عمد لى التصرفات العنصرية واإلهمال المتيمني احتجاجاً ع

من قبل وزارة الدفاع السعودية ومنعها صرف مرتبات 

دية الجنود اليمنيين الذي يقاتلون بجانب القوات السعو

 . للدفاع عن األراضي السعودية من الحوثيين

ولفتت المصادر إلى أن الجندي عبدالله علي علي محمد 

حار اليمن أقدم على االنتالفقيه من أبناء محافظة إب وسط 

بإطالق الرصاص على رأسه وذلك بسبب عدم صرف 

وزارة الدفاع السعودية مرتبات الجنود اليمنيين ممن 

ي يقاتلون في صفوف القوات السعودية لحماية األراض

السعودية الحدودية مع اليمن من الهجمات التي يشنها 

 . مقاتلي جماعة الحوثي

قع فراد لواء التوحيد بمحور البويعد الجندي الفقيه أحد أ

ملت الحدودي مع اليمن ومن المقاتلين اليمنيين الذين تعا

اتهم معهم وزارة الدفاع السعودية بتجاهل كبير رغم تضحي

الكبيرة في المعارك التي خاضوها ضد مقاتلي جماعة 

 . الحوثي دفاعا عن أراضي المملكة

ة ل األلويوشهدت األشهر األخيرة احتجاجات واسعة من قب

عمد اليمنية المتواجدة في داخل األراضي السعودية جراء ت

 .الدفاع السعودية عدم صرف مرتباتهم

 

 

 

 

الشيخ كده يتوعد بطرد القوات 
 السعودية من المهرة

ن توعد الشيخ القبلي البارز في محافظة المهرة سعد ب 

 مسلم كدة, السعودية بالهزيمة والطرد من المحافظة.

ية إن السعود:” خ كده , في تصريحات إعالميةوقال الشي 

, ولها في ذلك 0202وصلت المهرة الحتاللها أواخر العام 

“.مطامع قديمة   

يمن السعودية منذ تأسيسها وهي تعمل ضد ال” وأضاف بأن

”.حتى اليوم, من أول حاكم لها  

 السعودية تحلم بمد أنبوب نفط من محافظة” وأفاد بأن

”.مهزومة ذليلة أمام اليمنيينالمهرة, لكنها ستعود   

لى نحن لم نغزوهم إ:” وتوعد بطرد القوات السعودي قائال 

الرياض, بل هم من قاموا بغزونا إلى اليمن, وأي معتدي 

”.سيكون مهزوما  

 

 

 

قيادة السلطة تحظى الكتيبة الخاصة بالمنطقة العسكرية الثانية بحضرموت باهتمام كبير من قبل دول التحالف و

ف لية في حضرموت والجانب األمريكي , فمن هي الكتيبة الخاصة بالمكال ومادورها , ولماذا أثارت مخاوالمح

في  حكومة هادي واالنتقالي , فهل هي قوات حياد أم القوة الثالثة في حضرموت أم نواة لجيش دولة حضرموت

 ظل االهتمام األمريكي المتصاعد في حضرموت؟

, بإشراف وتدريب إماراتي وتمويل سعودي ودعم  0205ات مناطقية أسست عام الكتيبة الخاصة التي تعد قو

حراء وال تقني أمريكي , تؤيد هذه القوات المناطقية التي ينتمي أفرادها إلى محافظة حضرموت في الوادي والص

تخذ من , وتيسمح ألبناء أي محافظات أخرى باالنتماء إليها , تدرب من قبل مدربين إماراتيين وقوات أمريكية 

علياً منطقة خلف مقراً لمعسكرها , وتعد كتيبة خاصة بمكافحة اإلرهاب , تعلن الوالء لحكومة هادي وتتبع ف

مريكية اإلمارات والسعودية وأمريكا , ونظراً لذلك تحظى باهتمام كبير من قبل الملحق العسكري في السفارة األ

ونها نواة لقوات محلية موالية لدول التحاف وأمريكافي اليمن وباهتمام كبير من السفير األمريكي , ك  . 

مام المئات كان عدد منتسبي هذه الكتيبة المئات فقط قبل خمس سنوات, وتم فتح التجنيد في وادي حضرموت أ

 .من الشباب ليتم رفع عدد منتسبي هذه الكتيبة إلى اآلالف

تبع , ورغم مواالتها لما تسمى بحكومة هادي, وتتفيد المصادر أن قوام هذه الكتيبة قوام لواء عسكري متكامل

يبة المنطقة العسكرية الثانية بالمكال, إال أن هناك مخاوف لدى حكومة هادي واالنتقالي من أن تتحول هذه الكت

مطالب التي حضت بتدريب حديث واهتمام كير من قبل الرياض, إلى نواة للجيش الحضرمي في ظل تصاعد ال

ن حضرموت دولة مستقلةبين فترة وأخرى بإعال . 

أدوات  تمتلك الكتيبة الخاصة الحضرمية في المكال, أسلحة حديثة وفتاكة, أمريكية وسعودية , وتعد إحدى

بة األمريكان في المكال ,فهي تقوم بحماية القاعدة العسكرية في مطار الريان في المكال , افراد هذه الكتي

 ً ضاف إلى والمعسكر يحظى برعاية وتمويل السعودية بسخاء , ي وضباطها يتقاضون رواتبهم من الرياض شهريا

كراتها أن القوات األمريكية تقوم بتدريب مجاميع خاصة من منتسبي هذه الكتيبة بصفة خاصة في أحد معس

 .التدريبية السرية في صحراء الربع الخالي

ة جنوبية أو شمالية من خارج قيادات عسكري  وتفيد المصادر أن الكتيبة الخاصة لم تقبل في صفوفها أي

  حضرموت , وكل قادتها العسكريين حضارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتجاجات غاضبة في عدن للمطالبة بتوفير الكهرباء والمياه 
بمدينة  تواصلت االحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات لليوم الثاني على التوالي في منطقة شعب العيدروس 

 .عدن

ئيسية أمام مؤسسة الكهرباء والمياه ومنعوا دخول وخروج السيارات وأشعلوا وقطع المحتجون الطرق الر

تنديدا بقطع الكهرباء والمياه منذ شهور إطارات السيارات  . 

 .وأفادت مصادر محلية أن المؤسسة وجهت بخروج قوات مكافحة الشغب لفض االحتجاجات

تقالي مياه وسط تجاهل وعجز حكومة هادي واالنوتتواصل االحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير الكهرباء وال

 .الجنوبي في توفير الخدمات األساسية للمواطنين

 

 
 

انية من هي الكتيبة التي تقود المنطقة العسكرية الث
 في حضرموت وماعالقتها بالتحالف وأمريكا ؟

 

السعودية انتحار جندي احتجاجًا على رفض 
دصرف مرتبات الجنود اليمنيين في الحدو  

 


