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تقرير تقرير

”األمناء” قسم التقارير:

اليومني  أحــداث  فضحــت 

املاضيــني التخــادم الحــويث 

اإلرهايب، حيث تزامن هجومهام 

عىل الجنــوب بحرضموت وأبني 

يف التوقيــت ذاتــه، وكذا عالقة 

اإلخوان بكل ذلك.

إرهاب الحويث بغطاء دويل
الحويث  مليشــيا  واســتهدفت 
ضمن  بحرضمــوت  الضبة  مينــاء 
أجنداتهــا يف اســتهداف املرافــق 

الحيوية يف الجنوب.
الحــويث يف يلِّ ذراع  وفشــل 
مجلس القيــادة الرئايس من خالل 
الهدنة، حيث  ما بات يعرف بأزمــة 
يتزامن االستهداف مع عديد األنشطة 
االســراتيجية واألمنية يف مناطق 

املهمة  النتائج  عــن  ناهيك  الجنوب، 
العســكرية  العمليات  حققتها  التي 
الجنوبية  املســلحة  للقوات  األخرية 
التــي اســتهدفت مناطق ســيطرة 
التنظيــات اإلرهابيــة ذات الطابع 
التخادمي املبارش مع مليشيا الحويث.

رافعة  الضبــة  ميناء  ويشــكل 
استخدامه  املليشيا  ترفض  اقتصادية 
النفط  للتصدير وخصوًصا يف مجال 
الذي يشكل املتاجرة به أكرب رافد لدعم 

الحويث وحلفائها.
إرهابية  خطــوة  واالســتهداف 
نوع  لخلق  الحويث  اإلرهاب  ينتهجها 
من التشــتت التنظيمي، الذي تشهده 
بدأت  التي  واألصــوات  مناطق،  عدة 

ترتفع دوليا ومحليا ضدها.
 

الحــويث يقــر باالســتهداف 

ويعترب نفط الجنوب ملكه
الحويث  مليشــيا  وأقــرت 
ميناء  باستهداف  إليران،  املوالية 
الضبة النفطي بحرضموت أمس 

األول الجمعة.
باملتحدث  يسمى  ما  وظهر 
مليشــيا  باســم  العســكري 
املســرية  قناتهم  عىل  الحويث 
الضبة  معرفًا باستهداف ميناء 

النفطي.
وحسب متحدث الحويث فقد 
اعترب الهجوم اإلرهايب رســالة 
تحذيرية، وتوعد بشــن عمليات 

االســتجابة  يتم  مل  حال  يف  ماثلة 
للتهديدات التي ســبق وأطلقوها مع 

انتهاء الهدنة.
ولعل ما يثري السخرية هو حديثه 
تم االستهداف  التي  السفينة  أن  حول 
حولهــا كانــت تحاول نهــب نفط 
حرضموت، وهــو بذلك يتحدث وكأن 

النفــط بحرضموت والجنــوب ملًكا 
لهم.

واعتــرب نشــطاء ترصيحــات 
وساخرة  مســتفزة  الحويث  متحدث 
يف الوقت نفســه للجنوبيني جميعًا، 
كا وأن حديثه عن نهب النفط مؤرش 
عىل توجههــم الجديد الذي يعد نفط 
لجاعتهم  ملًكا  والجنوب  حرضموت 

الحوثية اإليرانية.

تفاصيل الهجوم
حرضمــوت  محافــظ  وظهــر 
بتسجيل  الجمعة  مايض  بن  مبخوت 
مصــور للحديث عن الهجــوم الذي 
اســتهدف مينــاء الضبــة النفطي، 
لهجومني،  تعرض  امليناء  أن  موضحا 
األول كان عنــد الســاعة 2:05 ظهر 
الســفينة  بني  وموقعها  الجمعــة، 

)الناقلة النفطية( والعوامة، والهجوم 
الثاين كان يف الســاعة 2:20 وكانت 

أكرث قرًبا من السفينة النفطية.
وأكــد ابن مــايض أن الهجات 
مل تســفر عن أي أرضار، الفتا إىل أن 
وأبلغتهم  ســبق  النمساوية  الرشكة 

املليشــيات الحوثية  عــن التهديدات 
التهديدات  والتي بدورها أوصلت  تلك 
إىل وزارة النفــط والتي أبلغت رشكة 
برومســيلة، وكان من املقرر دخول 
الســفينة قبل اســبوع، وبالتايل تم 

اإلبقاء عىل السفينة باملياه الدولية.
وأضاف: “تم نقل الســفينة التي 
ســتقل النفط الخام عىل بعد مسافة 
باملياه اإلقليمية، ويجري الرتيب أمنيا 

إلدخالها خالل األيام القادمة”.
وأشــار بن مايض بأن الهجات 
التي  للتهديدات  تنفيــًذا  تأيت  حوثية 

سبق وأطلقتها.
وعن املكان املحتمل الذي انطلقت 
منه الهجات أشار بن مايض إىل أنه 
موقع بني محافظتي مأرب والجوف.

وأشــار إىل أنه منذ أسبوعني تم 
اســتهداف ميناء النشــيمة النفطي 

بهجوم ماثل ومل يسجل أي أرضار.
ويف ترصيح سابق قال بن مايض 
تستهدفان  حوثيتان  »مســريتان  إن 
املكال«،  النفطــي رشق  الضبة  ميناء 
موضحا أنه تم: “إســقاط مســرّية 
حوثية أثناء محاولتها استهداف ميناء 

الضبة النفطي”.

إحباط الهجوم
مــن جانبه، أعلن قائــد املنطقة 
حرضموت  بساحل  الثانية  العسكرية 
اللــواء الركــن طيار فائــز منصور 
التميمــي نجاح الدفاعــات األرضية 
ملليشــيا  إرهايب  لهجوم  بالتصــدي 

الحويث.
مسريتني  طائرتني  إسقاط  وأكد 
مفخختــني عرص الجمعــة، دون أن 
يســفر االعتداء اإلرهايب عىل ميناء 
الضبة عن أي خسائر برشية أو مادية.

اإلرهايب  العمــل  “هــذا  وقال: 
لــن يثنينا عــن الدفاع عــىل أرض 
حرضموت، مشــددا إىل االســتعداد 
التام للتعامل مع أي تهديد واتخاذ كل 

التدابري الرضورية”.
مستعدة  القوات  أن  إىل  وأشــار 

وشجاعة  ببسالة  خطر  ألي  للتصدي 
وحس  عاليــة  بيقظــة  معهــودة، 
أمني بالتعامل مــع أي عمل إرهايب 
أبناء  مطمئنا  ومسؤولية،  باحرافية 
حرضموت بأن هناك عيون ســاهرة 
لحايتهم والدفاع عنهم ضد أي خطر.

االنتقايل يحذر ويتوعد
الرســمي  املتحدث  أدىل  بدوره، 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  باســم 
بترصيــح صحفي  الكثــريي،  عيل 
تعليقا عىل استهداف مليشيا الحويث 
مليناء الضبة النفطي، مؤكدا أن اإلدانة 
والبغي  النــزق  لهذا  كافيــة  تعد  مل 
اإلرهايب الحــويث، مؤكدًا االحتفاظ 
بحق الرد عىل هذا الصلف وما يوازيه 
من تصعيد عــدواين حويث بجبهات 

الضالع ويافع وكرش.
وقال: »تتادى مليشــيا الحويث 
بالطائــرات  بعدوانهــا  اإلرهابيــة 
املســرية عىل املنشــآت النفطية يف 
شــبوة وحرضموت، حيث استهدفت 
ليلتــي 18 و19 أكتوبر 2022م ميناء 
النشــيمة بشــبوة وها هــي اليوم 
)أمــس األول( 21 أكتوبــر 2022م 
تستهدف ميناء الضبة لتصدير النفط 
مســريتني  بطائرتني  بحرضمــوت 
مهددة بذلك املنشآت النفطية واملالحة 

البحرية بالبحر العريب”.
تعد كافية  »اإلدانــة مل  وأضاف: 
لهذا النــزق والبغي اإلرهايب الحويث 
الذي مل يعد معــه الحديث عن متديد 
نحتفظ  فإننا  لذلــك  مقبواًل،  الهدنة 
بحقنــا بالرد عىل هــذا الصلف وما 
يوازيــه من تصعيد عــدواين حويث 
ويافع  بالضالع  املواجهة  يف جبهات 

وكرش”.
مطالب  الدويل  »املجتمع  وتابع: 
املدعومة  الحــويث  بإدراج مليشــيا 
إيرانيا بقوائــم التنظيات اإلرهابية 

واتخاذ ما يلزم للجمها وردعها”.
انتقايل  رئيــس  اســتنكر  فيا 
الهجوم  املحمدي  حرضموت ســعيد 
الحويث اإلرهــايب عىل ميناء الضبة، 
أبنــاء حرضمــوت للتالحم  داعيــا 

واالصطفاف مبواجهة األخطار.
“االعتــداء  وقــال: 
بني  التخادم  بحالة  ييش 
وتنظيم  الحويث  مليشيا 
اإلرهــايب”.  اإلخــوان 
الحويث  أن  إىل  مشــريا 
طــوال ســنوات الحرب 
املحافظــة  يســتهدف 
مع ارتفــاع أصوات أبناء 
للمطالبــة  حرضمــوت 
املنطقة  قــوات  بإخراج 
التابعة  األوىل  العسكرية 
ملليشيا اإلخوان من وادي 

حرضموت.
املحمــدي  وحــذر 
التحالف  تداعيــات  من 
الحــويث اإلخواين، مؤكــدا أنه ينذر 
بعواقب وخيمة، وعىل األشقاء بدول 
وتغيري  الوضع  تدارك  العريب  الخليج 
اسراتيجية مواجهة هذين التنظيمني 

اإلرهابيني وقوة الرش اإليرانية.
الرئايس  القيــادة  مجلس  وحث 

الســالم،  أوهام  التخــيل عن  عىل 
وتحمل املســؤولة بحشــد الجهود 
العامة،  للتعبئة  والدعوة  والطاقات 
واستئناف القتال مبختلف الجبهات، 
مشــددا عىل العمــل الفوري عىل 
إخــراج قوات املنطقــة األوىل من 
حرضموت، مؤكدا أن وجودها يشكل 
خطرا عىل أمن واستقرار املحافظة.

حكومة املناصفة تعلق
بدورها، أكدت حكومة املناصفة 
أن كل الخيــارات مفتوحة للتعامل 
مع الهجــوم اإلرهايب الحويث الذي 
النفطي  الضبــة  ميناء  اســتهدف 
العسكري،  وتصعيدها  بحرضموت، 
وطالبــت كافــة الــدول باتخــاذ 
إجراءات صارمة وقوية إلدانة العمل 
املارق  اإليراين  والنظــام  اإلرهايب، 

الذي يقف خلفه.
يف  املناصفة  حكومــة  وحذرت 
بيان لها، أنه يف حــال مل يتم العمل 
وتاليف  إلدانة  وصارم  قوي  بشــكل 
تكرار هذا الســلوك والفعل اإلرهايب، 
فســيؤدي ذلك إىل آثار ســلبية عىل 
عملية الســالم اليمن وعىل إمدادات 

واستقرار سوق الطاقة العاملي.
اإلرهابية  الهجات  أن  وأوضحت 
إرصار  إىل  بوضوح  تشــري  الحوثية 
املليشيا اإلرهابية عىل تدشني مرحلة 
الحرب وأشــد وقًعا  إجراًما من  أكرث 
عىل األزمة اإلنسانية وأكرث اضطراًبا 
يف أمــن املالحة الدولية، وتكشــف 
حقيقة موقف هذه املليشيا اإلرهابية 
الدويل  املجتمــع  جهــود  رغبة  من 
وتوضح  كلفة،  بأي  السالم  الستعادة 
بجالء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة 

اإلرهابية مليشيا الحويث.

تهديدات مبكرة
ويف بالغ لوزارة النفط واملعادن ملا 
حدث مبيناء رضوم البرويل, وميناء 
قالت  بحرضموت  البــرويل  الضبة 
عىل  الحويث  مليشــيا  “أقدمت  فيه: 
وخطوط  النفطية  املنشآت  استهداف 
املالحة الدوليــة من خالل االعتداءات 
اإلرهابية، حيث نفذت مليشيا الحويث 
اعتداءات إرهابية بطريان مســري يف 
ليلتي ١٨ و١٩ أكتوبر عىل الســفينة 
)hana(  وعىل الســفينة )التاج بوت 
بليــو ووتر( الراســية مبيناء رضوم 
لتصديــر النفــط دون أن تتمكن من 

إحداث أي أرضار برشية أو مادية.
ووجهــت مليشــيا الحويث يف 
إرهابية  تهديدات  2022م  أكتوبر   10
برســالة عرب الربيد اإللكروين ملالك 
 Maran Canopus الباخــرة اليونانية
يوم 7 أكتوبــر 2022م عرب ما تطلق 
عليه بقوات خفر الســواحل التابعة 
ملليشــيا الحويث، وكذا بيان تهديدي 
مــا يطلقــون عليه مكتــب وزير 
تهديدات  تضمنت  املليشــيا  خارجية 
 Maran إرهابية باســتهداف الباخرة
اليوناين،  للعلم  الحاملــة   Canopus
ما دفع مالك الباخــرة لعدم دخول 
التهديد  هــذا  نتيجة  الضبــة  ميناء 
قامت  كا  املســبوق،  غري  اإلرهايب 
بالتعاقد مع باخره  املنتجــة  الرشكة 
أخــرى Nissos Kea تحمل علم دولة 
جزر املارشــال ودخلــت امليناء يف 

.18/10/2022
وتابعــت: »ويف الســاعة 13:9 
تم رصد طائرات مســرية يف محيط 
ميناء الضبة، ويف الســاعة 14:5 تم 
للباخرة  األول  اإلرهايب  االســتهداف 
الساعة  قبل طائرة مسرية، ويف  من 

اإلرهايب  االســتهداف  حصل   14:20
الثــاين مبحيــط الباخــرة ومنصة 
أرضار  أي  ينتــج  أن  دون  التحميــل 

برشية أو مادية.
النفط  وزارة  »تؤكــد  واختتمت: 
رشكات  كافة  عمل  استمرار  واملعادن 
النفط وأنها عىل تواصل مع الرشكات 
الناقلة لتأمــني عملية تصدير النفط 
الدولة  مؤسســات  بقية  ومع  الخام 
التخاذ كافة التدابــري الالزمة لتأمني 

عملية التصدير”.

القوات املسلحة الجنوبية تحبط 

تسلاًل إرهابًيا باملحفد
يف ســياق متصل، وما يفضح 
حيث  اإلرهــايب،  الحويث  التخــادم 
املســلحة  القوات  أبطــال  تصــدى 
الجنوبيــة ملحاولــة تســلل عنارص 
لتنظيم القاعدة اإلرهايب إىل مواقعها 

بحدود مديرية املحفد بأبني.
العســكرية  الوحدات  ورصــدت 
املتمركزة تحركات مشبوهة  الجنوبية 
من إرهابيي تنظيــم القاعدة بالقرب 
من إحدى املرتفعات بأطراف املديرية، 
القوات  اعتداء عىل  لشن  يف محاولة 
القوات  واستبقت  الجنوبية،  املسلحة 
املســلحة الجنوبية ممثلة باللواء 14 
صاعقة تحــركات العنارص اإلرهابية 
بحملة شنتها ما أجرب اإلرهابيني عىل 
الفرار، وســط استمرار عملية سهام 

الرشق لتطهري أبني من اإلرهابيني.

الردفــاين يرسد تفاصيل الهجوم 

اإلرهايب

وقــال أركان حرب اللــواء )14( 
الردفاين  ابو عــيل  القائد  صاعقــة 
يف ترصيح لـ«األمنــاء« عن هجوم 
تنظيم القاعدة عىل أحد املواقع بوادي 
شن  القاعدة  تنظيم  “حاول  عومران: 
املطلة  املواقع  أحد  عىل  فاشل  هجوم 
التي يتمركز فيها  عىل وادي عومران 
أفراد اللواء )14( منــُذ أن تم تطهري 
الوادي مــن خاليا التنظيم التي كانت 
أهم  أحد  يعــد  والذي  فيــه،  تتمركز 
أفراده  تــؤوي  التي  املحصنة  املعاقل 

بجزيرة العرب”.
وأضــاف: »املهمة التي أســندت 
للــواء )14( صاعقة بإطــار معركة 
تطهري  عمليــة  بعد  الرشق  ســهام 
املشــركة  القوات  وتوزيع  الــوادي 
بالحرب عىل خاليا التنظيم هو حاية 
قطــاع امليرسة بالوادي والســيطرة 
عىل أعىل تبــة مطلة عــىل مواقع 
التنظيــم بالوادي، والتــي كان أفراد 
للمراقبة  موقًعا  يتخذونهــا  التنظيم 

واالستطالع”.
وتابع: »مــع بقاء أفــراد اللواء 
القطاع  وحاية  مبواقعهــم  ثابتني 
الــذي يقع تحت مســؤوليتهم ومع 
التامة  واليقظة  األمني  الحس  وجود 
التي يتميــز بها أفراد اللــواء لرصد 
تحركات أو تســلل بعض مــن أفراد 
وعرضه  الــوادي  طول  عىل  التنظيم 
موقع”،  ألعــىل  ســيطرتهم  بحكم 
مشــرًيا إىل: “تلقيهــم بالغات بني 
الحني واآلخر من األيام التي ســبقت 
محاولــة الهجوم عــىل املوقع الذي 
يتواجد فيه أفــراد من الكتيبة الثانية 

بقيادة البطل محسن سعد”.
الردفاين أن “قيادة وضباط  وأكد 

وصف ضباط اللواء عىل قدر عاٍل من 
اليقظة وتنفيذ املهــام التي يقومون 
بها دفاًعا عن الســيادة واملقدرات وال 
يتوانون عن أداء واجبهم حتى بأحلك 

الظروف”.
وتابــع: »الحادثة التــي أراد من 
خاللها أفراد التنظيــم النيل من أفراد 
املوجعة  الرضبــات  رًدا عىل  اللــواء 
التي تلقونها مــن قيادة وأفراد اللواء 
)14( صاعقة بقيــادة العميد عثان 
معوضــة، فبعــد تلقينــا بالغا من 
العمليات املتقدمة للواء من بعد مغرب  
يــوم األربعــاء 19 /10 / 2022م، 
وبناًء عىل بالغ من موقع الســيطرة 
املطل عىل الوادي واملرابط فيه األفراد 
بقيــادة قائد الرسيــة األوىل للقائد 
محسن سعد تفيد بتحركات مشبوهة 
ومريبــة بالجبــال املحاذية ملوقعهم 
وعــىل ضوء ما ورد مــن بالغات تم 
إبالغ العمليــات والتعميم عىل قادات 
الكتائب وكافــة املواقع بأخذ الحيطة 
والحذر ورفع درجة الحســن األمني 
بحالة  والبقاء  طارئ  ألي  واالستعداد 
ترقب ألي تســلل أو ما شابه ذلك من 
تلك األعــال التي يلجــأ إليها أفراد 
التنظيــم خصوصا بعد تلقيهم هزائم 
وانتكاسات متالحقة، ونظًرا ملا يتمتع 
به أفــراد اللواء من يقظــة وتنفيذا 
التهاون  بعدم  اللواء  أركان  لتوجيهات 
أو التفريط بــأداء الواجب وعدم ترك 
أي فرصة للعــدو أن ينفذ ما يخطط 
التي  القاتلة  األوقات  يختار  عندما  له 
يكون فيها األفراد بحالة الراحة ولكن 
باءت كل محاوالتهم بالفشــل عندما 
مبعنويات  ثابتني  أشداء  رجاال  وجدو 

عالية وقدرات جبارة”.

وأكمــل: »مع الســاعات األوىل 
اتصاال  تلقينــا  الخميس  فجــر  من 
سعد  محسن  املوقع  قائد  من  مبارشا 
يبلغني فيــه عن تحــركات وأضواء 
بالقرب من مواقعهم وتحديدا  خافتة 
بالسلســلة الجبليــة املحاذية لنقيل 
جيشــان، وفور استالم البالغ وجهت 
العمليات بإبالغ جميع املواقع االنتباه 
واملســاندة بعد إعطائهم التوجيهات 
إن تطلــب األمر ألننا عــىل تواصل 
مستمر مع املوقع املستهدف، وما هي 
إال دقائق إال ونســمع انفجارا يتبعه 
مواجهة باألســلحة املتوســطة بني 
حاولوا  الذين  التنظيم  وأفراد  مواقعنا 
النيــل من األفــراد املرابطني بعزمية 
وإخــالص منقطع النظــري، ولثقتنا 
بأفرادنا باملواجهة وحسم املوقف مع 
تلك الفلول املأجورة تحركنا فوًرا ألننا 
كنا بحالة إىل تواصل مستمر وترقب 
للوضع عــىل ما وردنا مــن بالغات 
وقمنا بتجهيز قــوة للموقع القريب 
من املوقع املستهدف وتحريك العربات 
أن  باستطاعتها  التي  املواقع  وأخذها 
تســاعد بالتمشــيط عىل املتسللني، 
وعملنا كل ما من شأنه أن يؤمن املوقع 
واســتمرت  فيه،  املتواجدين  واألفراد 
املواجهــة حوايل نصف ســاعة من 
النــرص والتمكني  الله  أراد  خاللهــا 
ألصحــاب الحق، فبســواعد الرجال 
األفذاذ تصدوا لهم وجعلوهم يهربون 
وهم يجرون ذيول الهزمية واالنكسار 
تحت رضبات الرجــال امليامني الذين 
ال ترهبهم فزاعــات الخاليا املأجورة، 
وتم حســم املوقف برسعة فائقة تنم 
عن مدى الجاهزيــة القتالية وكيفية 
التعامل مع اي طارئ من هذا القبيل”.

واختتم الردفاين ترصيحه بالقول: 
املوقع  قائد  من  االستفســار  »وبعد 
أوضح أنه كانت هناك عملية تســلل 
يريــدون من خاللها الســيطرة عىل 
املوقع ظًنا منهــم أن األفراد نامئون 
فيه وال يدركــون أن جميع تحركاتهم 
مرصودة وتحت املجهر وقد أوهمناهم 
أن هم باســتطاعتهم السيطرة عليه 
ليقربــوا ما يســهل علينا القضاء 
عليهم لنجعلهم عــربة ألقرانهم، وما 
هــي إال لحظات ويتــم الرمي علينا 
بقنبلة هجومية ومبارشة تم التعامل 
معهم بالرمي عــىل أماكن تواجدهم 
واملتوسطة  النارية  واألعرية  بالقنابل 
وتــم كرس تســللهم وأرجعناهم من 
الهامات  منكويس  خائبني  أتوا  حيث 

واإلرادة”.
ومّثلت التطورات امليدانية األخرية 
فيا يخص تحركات تنظيم القاعدة، 
تطوًرا جديــًدا والفًتــا فيا يخص 
االستهداف الذي يشكله التنظيم ضد 
فمحاولة  واستقراره،  وأمنه  الجنوب 
تنظيم القاعــدة للهجوم الربي عىل 
مواقــع القوات املســلحة الجنوبية 
تطــور جديد باإلرهــاب الذي ُيحاك 
ضد الجنوب، وُيشبه كثرًيا التحركات 
اإلرهابيــة ملليشــيا الحــويث التي 

اعتمدت عىل االعتداءات الربية.
لإلرهاب  القاعدة  تنظيم  محاكاة 
الحــويث ال يأيت من فــراغ يف ظل 
الجانبني،  بني  املشــرك  التنســيق 
فتحركات التنظيم من األساس تهدف 
الجنوبية  املســلحة  القوات  إلرهاق 
وحلقة  اإلرهاب،  دحر  عن  وعرقلتها 
الوصل بالتنســيق الحويث والقاعدة 
ن ثالوث  هي مليشــيا اإلخوان، فكوَّ
خطريا  تكالبــا  واإلرهــاب  الــرش 
هذا  ليعكــس رضاوة  الجنوب،  عىل 

االستهداف املرعب.

 • محافظ حضرموت: مكان انطالق الهجمات بين مأرب والجوف

 • المحمدي: االعتداء يؤكد تخادم الحوثي واإلخوان ونطالب التحالف باستراتيجية للمواجهة
 • االنتقالي يحذر ويتوعد بالرد والعسكرية الثانية تعلن إحباط الهجوم دون خسائر

• الحوثي يقر باستهداف ميناء الضبة ويعتبر نفط الجنوب ملكه
�إرهاب حوثي بغطاء دويل
»األمناء« تفضح التخادم احلوثي اإلرهابي وتزامن هجومهما على اجلنوب 

 •  ماذا قالت حكومة المناصفة؟ وكيف يف حضرموت وأبني وعالقة اإلخوان بذلك..
كشفت وزارة النفط عن تهديدات مبكرة؟

 •  الردفاني يسرد تفاصيل هجوم إرهابي 
بأبين على القوات المسلحة الجنوبية


