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األمناء/خاص:
 كشف بالغ عمليايت صادر مركز 
عمليات عســكرية تابــع إلخوان 
اليمن - حصلت صحيفة »األمناء« 
عىل نســخة منه - عــن خديعة 
املمول  اإلخــوان  تنظيم  يحّضها 
قطريًا للســيطرة عــىل العاصمة 
الجنوبية عــدن، فيام مأرب أعلنت 
متحدث  لســان  وعىل  رســميا، 
القتــال وتأمني  جيشــها، توقف 
النفطيــة بعد هزمية  املحافظــة 
لنحو  استمر  قتال  عقب  الحوثيني 
املدعومة من  التحركات  شهر. هذه 
مصادر  توقعت  السعودية،  القوات 
عســكرية أن تشــكل خطرا عىل 
محافظــة أبــني والعاصمة عدن، 
خاصــة وأن الريــاض، التي تقود 
التحالف العــريب، تعمل عىل نقل 
قوات جنوبية إىل مأرب، األمر الذي 
املحايد فيام  قد يضعها يف موقف 
اإلخوانية  امليليشيات  استأنفت  إذا 

هجومها عىل العاصمة عدن. 
وتضّمن البالغ العمليايت إرسال 
الباحة،  طــور  عمليات  من  برقية 
التابع إلخــوان اليمن، وهو متركز 
عســكري خارج عن إطــار وزارة 
الدفاع اليمنية، موجه إىل العمليات 

الحربية. 
الباحة -  عمليات محور طور 
اإلخواين  القيادي  يتزعمها  التي 
أي  يحمل  )ال  الجبــويل  أبوبكر 
مؤهل عسكري( - أرسلت برقية 
رسيــة إىل العمليــات الحربية 
جبهات  تعزيز  مــرور  لترصيح 
مأرب مــن ألوية محــور طور 
الباحة محافظة لحج. وجاء يف 
ترصيح  إصــدار  )طلب  الربقية 
مرور لقــوة من ألويــة محور 
تعزيًزا إىل  الباحة( مرسلة  طور 
وتعميم  مأرب  محافظة  جبهات 
الترصيح لقــوات التحالف عدن 
الجمعة،  التأمني،  أطقم  لتحريك 
القــوة  أن  القيــادة  ونوهــت 
نقل  سيارات  منت  عىل  ستنطلق 

أطقهم من مقر  وأربعــة  وحافلة 
القيــادة محور طــور الباحة إىل 

محافظة مأرب .
صحيفة الرشق السعودية، قالت 
صنعاء(  )رشق  مأرب  محافظة  إن 
مؤّمنــة بالكامل ومســتقرة رغم 
املكثف  الحوثية  امليليشيات  هجوم 
بدعم إيــراين عىل املدينة منذ أكرث 
األسلحة  مبختلف  أســبوعني  من 
والطائرات  الباليستية  والصواريخ 

املفخخة. 

السعودية عن  الصحيفة  ونقلت 
باسم  الناطق  مجيل،  عبده  العميد 
القوات  »أن  زعمه  اليمني،  الجيش 
القبائل  ورجال  اليمنية  املســلحة 
تحولوا يف العديد من الجبهات يف 
مأرب من الدفاع إىل الهجوم، األمر 
الذي وضــع عنارص الحوثيني بني 

فيك كامشة«. 
اإلعالن عن تأمــني مأرب يأيت 
يف الوقــت الذي وجهــت القوات 
الســعودية رســالة، نيابــة عن 

نائب الرئيس اليمني عيل محســن 
األحمر، يطلب تعزيزات من القوات 
الساحل  تتمركز يف  التي  الجنوبية 
األســبقية  لها  كان  والتي  الغريب 
يف دحر الحوثيــني بعيدا عن باب 

املندب. 
مصــادر عســكرية مينية يف 
التي  التعزيزات  »أن  أكــدت  مأرب 
من  مــأرب  محافظــة  وصلــت 
محافظــة تعز قبل خمســة أيام 
متواجديــن يف املدينــة، ومل يتم 

توزيعها عىل الجبهات أو إرســال 
أو  القتال،  جبهــات  إىل  املقاتلني 

إلحاقهم مبعسكرات االستقبال«. 
الســعودية  القوات  يف  القائد 
فيحان بــن عبدالعزيز، قائد الدعم 
وجه  األمنية،  والغرفة  واإلســناد 
بالدفع بســت كتائــب من قوات 
العاملقة من الســاحل الغريب إىل 
أنها  جيشــها  يقول  التــي  مأرب 
أصبحت مؤّمنة بشكل كامل، لكن 
أن أصبح  بعد  التوجيه يــأيت  هذا 
الخطر الحويث بعيدا عن املحافظة 
يعني  مــا  بالنفط، وهو  الغنيــة 
أن هنــاك ما هو أبعــد من معركة 

الحوثيني.
الصحايف الجنــويب صالح بن 
لغرب قــال: »توجيه مــن القوات 
بناًء عىل توجيه عيل  الســعودية 
لقائد  بأوامــر  األحمر،  محســن 
القوات الشــاملية الغربية إلرسال 
إىل  الجنوبية  القــوات  كتائب من 
الجنويب  الصحايف  وعرّب  مأرب«. 
الدفع  يتــم  كيف  اســتغرابه  عن 
بالقوات إىل مأرب »يف الوقت الذي 
أيام  ومنذ  الحوثيــون  فيه  يهاجم 
القوات الجنوبية يف جبهات كرش 
وحيفــان والصبيحة والضالع من 

دون أن يساندها أحد؟!«.

بالغ عملياتي يك�ضف عن خديعة كبرية يح�ضرها الإخوان لعدن
»مأرب« تعلن توقف القتال وهزمية احلوثيني..


