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اأبني وحتالف ال�شر
تقارير

األمناء/تقرير/هاشم بحر:

ســاد هدوء حذر بعد أحداث معركة ابني 
الجنوبية من  املســلحة  القوات  حني متكنت 
صد أعنف هجوم ملليشــيا اإلخــوان األثنني 
شنته عىل قطاعات الطرية وادي سال وقطاع 

الساحل.
حيث حشــدت مليشــيا اإلخوان جميع 
عنارصها وحاولت الدفــع بكل قوتها لغرض 
إحراز أي تقدم، وشنت ثالث هجامت منفصلة 
إال أن كافة هجامتها باءت بالفشل، ومتكنت 
القــوات املســلحة الجنوبية مــن كرس ذلك 
الهجوم الكبري لتلك املليشــيات والحقت بهم 

خسائر فادحة.
وضع حزب اإلصالح حجر عرثة يف تقدم 
اتفاق الرياض املوقع بــني الحكومة اليمنية 
واملجلس االنتقايل الجنويب والذي يهدف إىل 
الطرفــني وميهد ألرضية  الخالفات بني  حل 
صلبة للقضاء عىل املرشوع الطائفي الساليل 

يف اليمن.
حيث عاودت مليشــيات حــزب اإلصالح 
التابعــة للحكومة اليمنيــة مهاجمة مواقع 
القوات الجنوبية يف القطاع الســاحيل عىل 
الطريــق العــام الرابط بني مدينتي شــقرة 
وعاصمة محافظة أبني زنجبار واســتخدمت 
مليشــيات حزب اإلصالح اإلرهابية الســالح 

الثقيل واملتوسط.
وبدورها ردت القوات املســلحة الجنوبية 
بحزم ملحقة مبليشيات حزب اإلصالح هزائم 
قاســية, ومتكن ابطال القوات الجنوبية يف 
مديريــة املحفد بأبني بتنفيــذ كمني محكم 
للمليشيات  تابعا  عســكريا  رتال  اســتهدف 
اإلصالحية يف منطقة »ظيقة« غريب املحفد.

مصدر ميداين لـ » املركز اإلعالمي بقوات 
الدعم واإلســناد« أكد أن املليشــيات حاولت 

الدفــع بكل عنارصهــا وأســلحتها باتجاه 
مواقع القوات الجنوبيــة إال إن ذلك الهجوم 
باء بالفشــل وانكرس بعدما تفاجئوا ببسالة 

وشجاعة القوة الجنوبية .
تلقاها  فادحة  خســائر  أن  املصدر  وأفاد 
املهاجمني يف العتــاد واألرواح ووقع آخرون 
أرسى فيام تتناثر جثــث البقية يف صحاري 

وتباب الطرية وقطاعي الساحل ووادي سال.
لإلخوان  العدوانية  الخروقات  وتســتمر 
اعالمية  وافــادت مصادر  واآلخر  الحني  بني 
لـ »األمناء« ان جبهة ابني شــهدت معارك أثر 

خروقات اإلخوان يف القطاع األوسط.
وقال الناطق االعالمي لجبهة ابني محمد 
النقيب يف تغريدة عىل )تويرت( :« تشهد جبهة 
ابني اشــتباكات يف القطاع االوسط اندلعت 
أثر متادي املليشــيات االخوانية االرهابية يف 

خروقاتها .
العدو قد  :«وكانت مليشــيات  وأضــاف 
كبرية  خسائر  وتكبدت  ساحقة  بهزائم  منيت 
خالل 48 الســاعة املاضية حيث لقي 40 من 
من  قدموا  قــادة  بينهم  مرصعهم  عنارصها 

مأرب وامراء يف تنظيمي القاعدة وداعش«.
مرصع  عن  عســكرية  مصادر  وكشفت 
قيادات عســكرية كبرية يف صفوف االخوان 

أثناء املعارك يف جبهة ابني يوم امس. 
وقالت املصادر أن القيادي اإلخوين العميد  
ناجي بن ناجي عائض مســاعد قائد املنطقة 

العسكرية السابعة قتل يف شقرة. 
وأضافــت املصادر مــرصع العميد احمد 
اللواء ١٤١  الذبحاين  رئيس عمليــات  حميد 
التابع ملليشــيات اإلخوان ، يف معارك شقرة 

عىل يد ابطال الجيش الجنويب. 

الحويث يقر خطة لغزو الجنوب مجددا 

الخروقات اإلخوانية  وتزامنا مع استمرار 

يف ابني أوكلت مليشيا الحويث إىل أهم قادتها 
امليدانيني مهّمــة التصعيد باتجاه املحافظات 
يف  عســكرية  لعملية  واإلعــداد  الجنوبية، 
نطاق ما يسمى »العمليات املشرتكة للمنطقة 
والتي  للمليشيا،  التابعة  والرابعة«  الســابعة 
يقع مرسح عملياتها عــىل التامس مع عدد 

من محافظات الجنوب ومحافظة تعز.
الحرب  إلنعاش  الحوثيــني  توجه  ويأيت 
جنوبًا، بالتزامن مع تحشــيد اخواين مستمر 

باتجاه عدن من جهة الغرب .
وبالتزامــن مع هــذه التحــركات، وجه 
رئيس املجلــس الســيايس للجامعة مهدي 
املّشــاط، قبل أسبوعني، رســالة اىل الشيخ 
يحيــى الراعي رئيس مجلــس النواب املوايل 
للحوثيني، يف صنعاء، طلب فيها عقد املجلس 
جلسات مشرتكة مع مجلس الشورى ملناقشة 

التطورات يف املحافظات الجنوبية.
دعوات لقيادة االنتقــايل للعودة وقيادة 

املعركة املصريية

بعودة  هامة  ورســائل  دعوات  ووجهت 
الجنــويب وقيادة  االنتقايل  املجلــس  قيادة 
واملحلل  الصحفــي  وقال  الصرييــة  املعركة 
اليافعي وفد  يــارس  الجنــويب  الســيايس 
االنتقــايل التفاويض يف الرياض للعودة اىل 

عدن واالعالن عن تشكيل حكومة جنوبية.
وقال اليافعي يف تغريدة له عىل )تويرت( 
:« عودة وفد املجلس االنتقايل من الرياض اىل 

عدن صارت رضورة«.
االصالح  وحزب  هــادي  الرئيس  ان  واكد 
ال يريــدون تنفيــذ اتفاق الريــاض اال وفق 
الحزبية والشخصية، عىل حساب  مصالحهم 
الخدمات  انعدام  الذين يعانون  الناس،  ماليني 

وانقطاع الرواتب.
االنتقايل  املجلــس  يف  القيــادي  وكان 
الجنويب وعضو هيئة رئاســته ســامل ثابت 

العولقي قد دعــا اللواء عيــدروس الزبيدي 
العاصمة عدن  العــودة اىل  رئيس املجلــس 
التصعيد  أبني وحسمها، عقب  وقيادة معركة 
غري املربر مليليشــيا االخوان التابعة للرشعية 
التفاق  ونسفها  للتهدئة  خروقاتها  واستمرار 

الرياض.
اإلعالمية يف  الدائــرة  رئيس  نائب  وافاد 
ان  الجنويب منصور صالح  االنتقايل  املجلس 
أخرية  أبني محاولة  العسكرية يف  املواجهات 

من اإلخوان ألفشال اتفاق الرياض. 
ويف تعليق له عــىل املواجهات يف أبني 
قــال صالح يف ترصيــح لـ“العــرب” إنها 
اإلخوان  مليليشــيات  األخرية  “املحاولة  متثل 
املســلمني للتنصل من اتفــاق الرياض، كام 
أنها متثل اســتمرارا لنهج اســتفزاز املجلس 
لدفعه لالنسحاب من مشاورات تنفيذ االتفاق 

وتحميله املسؤولية عن الفشل”. 
ومــن جانب اخر تشــهد جبهتي الطرية 
والشــيخ ســامل معارك هي األعنف منذ بدء 

املواجهات
وأكد العقيــد/ محمد خالد الحميدي قائد 
الثالث صاعقة  اللــواء  الثامنــة يف  الكتيبة 
مدى جاهزيــة القوات الجنوبية ومعنوياتهم 

العالية، مشريا اىل القوات الجنوبية كرست  
تقــدم الغــزاة والســيطرة الكاملة عىل 
الرشيط الساحيل إىل مثلث لودر احور تطويق 
وادي سال بشكل كيل سيطرة كلية عىل وادي 

صبرية والدرجاج.
الثامنة  الكتيبــة  اركان حرب  اكــد  فيام 
األخ/جامل عامر يف وقًت سابق :«أن قواتنا 
الجنوبية مستمرة بالزحف والتقدم نحو مواقع 
وثكنات العدو وأن مدفعيــة قواتنا الجنوبية 
مستمرة بدك وتدمري اوكار وتحصينات الغزاة 
يف شقرة وجامعة بن معييل تجر اذيالها نحو 

العرقوب ». .

هل هي نهاية النهاية ؟ اأم بداية النهاية؟
هل سيستمر قرع طبول احلرب يف أبني ؟

اجلنوب ينت�شر واالنتقايل ي�شحق العدوان


