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عدنان األعجم

األمنــاء/ تقريــر/ ناصــر بــن ناصــر 
املخزم:

الجارية  األحداث  وترية  تتســارع 
تظاهرات  الجنوب بني  يف محافظات 
ومنع  بالخدمــات  تطالــب  غاضبة 
انهيار العملة وبني تقدم كبري أحرزته 
مليشيا الحويث املدعومة من إيران يف 

محافظتي شبوة وأبني.
إليران  املوالية  املليشــيا  وحققت 
تقدما كبريا عىل حساب قوات الجيش 
البيضاء،  محافظــة  يف  واملقاومــة 
الســيطرة عــىل مركز  ومتكنت من 
مديريــة الصومعــة باإلضافــة إىل 
مناطق  آخر  الحازمية وهــي  منطقة 
جنوب  وتقــع  الرشعية  للحكومــة 

محافظة البيضاء.
الحويث من  كام متكنت مليشــيا 
مديرية  كامل  عىل  ســيطرتها  بسط 
مكرياس وقــرى الـ"بركان" ومناطق 
"رشجان"  ومنطقة  والعقلــة  الريدة 
وهي سلسلة جبلية تطل عىل مناطق 
واســعة مــن مديرية لــودر التابعة 

ملحافظة أبني.
بالتقدم  الحويث  مليشــيا  وقامت 
صوب منطقــة املحلحل ومتكنت من 
هجوم  عرب  عليها  ســيطرتها  إحكام 
كبري من عدة محاور، حيث شــهدت 
مواجهــات عنيفــة مع قــوات لواء 
الشــاجري املوايل للرشعية، ومتكنت 
من خالل هذا الهجوم من الســيطرة 
عىل عدد من املواقع التابعة للواء بعد 
خسائر فادحة يف العدة والعتاد منيت 

بها الجامعة املوالية إليران.
ومتثــل منطقة املحلحــل - وهي 
أعىل جبل ثــرة )جبال الكور( - نقطة 
اســراتيجية مهمة، حيث تربط بني 
ومحافظة  وجيشــان  لودر  مديريات 
البيضاء  ومحافظة  الجنوبية  شــبوة 
الشــاملية، وهــي الطريــق الوحيد 
الرابط بــني محافظتي أبني والبيضاء 
بعد طريق ثرة، والتي أغلقته مليشــيا 
الحويث منذ العام2015م, وتحديدا بعد 
طرد الحوثيني مــن مديريات املنطقة 
الوســطى يف محافظة أبني, كام أن 
القوة التي تســيطر عىل هذه النقطة 
تعتــرب مســيطرة ناريًا عــىل كامل 

مديرية لودر.

قيادة جبهة ثرة تستغيث
صوب  الحوثيني  تقــدم  وعقــب 
مديرية لــودر وجهت قيــادة جبهة 
املنطقة  لقبائل  عاجلة  مناشــدة  ثرة 

الوسطى وقيادة التحالف العريب.
وقالت قيادة الجبهة يف مناشدتها: 
"نتيجــة للتطــورات امليدانيــة التي 
وما حولها،  البيضاء  جبهات  تشهدها 
تناشد قيادة جبهة ثره جميع األبطال 
من جميــع املناطق رسعة تلبية النداء 

الدين  عن  للدفــاع  والقبيل  الجهادي 
والعرض واألرض والتوجه إىل املناطق 
لديه من  البيضاء كٌل مبا  املحاذية مع 

عتاد ورجال".
قيادة  تناشد  "كام  البيان:  وأضاف 
الجبهة قيادة التحالف العريب وجميع 
القيــادات يف الجنــوب مــن جميع 
االلتفــاف وتوحيد  األطــراف رسعة 
الصفــوف ودعــم املقاومــني وذلك 
الغاشمة  الكهنوتية  للحشود  للتصدي 
مديرية  باتجاه  الزحــف  تواصل  التي 

لودر".

قبائل املنطقة الوسطى واملقاومة تعلنان 
النفير العام

وبعــد ســيطرة الحوثيــني عىل 
املنطقة  قبائل  أعلنت  املحلحل  منطقة 
الوســطى واملقاومة الجنوبية النفري 
العام وقامت بحشد املئات من الشباب 
املقاومة  لتعزيز  بالســالح  املجهزين 
يف منطقــة املحلحــل، حيث متكنت 
املقاومة ورجــال القبائل من التصدي 
للحوثيني ومنعهــم من التقدم صوب 
مديريــة لــودر, وشــهدت املنطقة 
مواجهات عنيفــة بني رجال املقاومة 
والحوثيني ســقط عىل إثرها عدد من 
الجنوبية بني شــهيد  املقاومة  رجال 

وجريح.
وقامت مليشيا الحويث بعد فشلها 

بقصف  لودر  مدينــة  صوب  بالتقدم 
القرى  عىل  الهاون  بقذائف  هستريي 
الســكنية اآلهلة بالسكان, كام قامت 
املليشيا الحوثية بقصف اللواء 115يف 
ظهر  بالســتي  بصاروخ  لودر  مدينة 
يوم الخميس أسفر عن خسائر مادية 

كبرية يف أحد هناجر املعسكر.

خيانات حزب اإلصالح سّر تقدم 
احلوثيني 

اليمني  للشــأن  ويــرى مراقبون 
يف ترصيحــات لـ"األمناء" أن تقدم 
الحوثيــني صوب محافظتي شــبوة 
وأبني كان بســبب خيانــات وتواطؤ 
من حزب اإلصــالح اليمني ومن نائب 
بهدف  األحمر  محســن  عيل  الرئيس 
للحزب  سياســية  مكاســب  تحقيق 
لعرقلة  ومحاولــة  لإلخــوان  املوايل 
اتفاق الرياض وإفشال جهود التحالف 
العــريب بقيادة الســعودية بتوجيه 
بوصلة الحرب ضــد الجامعة املوالية 

إليران.
البيضاء  وقال مستشــار محافظ 
أحمد أبو رصمية: "إن سقوط مناطق 
واســعة بيد الحوثيني صباح األربعاء 
يف محافظة البيضاء وتقدمهم صوب 
وأبني  شــبوة  محافظتي  يف  مناطق 
كان بسبب خيانة من قوات تتبع حزب 

اإلصالح اليمني".
صفحته  عــىل  رصمية  أبو  وقال 
بالفيســبوك: "إن قــوات ومجاميع 

تتبــع حزب اإلصالح وحزب الرشــاد 
قامت باالنســحاب بشــكل مفاجئ 
من الصومعــة والحازمية, كام قامت 
بســحب جميــع األســلحة الثقيلة 
واملدرعات والتــي كانت تحتكرها يف 

الجبهة".
قوات  "إن  رصميــة:  أبو  وأضاف 
اللــواء 117 مدرع والتــي تتبع حزب 
اإلصالح قامت بتسليم سوق الصومعة 

للحوثيني دون قتال".
وأشــار إىل أن هنــاك دالئل تؤكد 
عيل  اليمني  الرئيــس  نائــب  تواطؤ 
مع  اإلصالح  وحزب  األحمر  محســن 
بتســليمها محافظة  الحويث  مليشيا 

البيضاء من دون قتال.
لزرق:  صالح  الصحفي  قال  بدوره 
"إن تقدم الحوثيني يف مناطق سيطرة 
القوات املحســوبة عىل الرشعية يف 
هناك  جرى  ومــا  البيضاء،  محافظة 
خــالل اليومــني املاضيني يكشــف 
للجميع عــن وضوح التحالف الحويث 

اإلخواين".
وأضــاف: "تســليم مواقع كانت 
تتبــع حزب اإلصــالح للحوثيني دون 
قتال تأيت يف سياق اتفاق مع الحويث 
ملنازعــة االنتقــايل الســيطرة عىل 
أي  قبل  الجنوبية  املحافظــات  بعض 
بدأت  الذي  الشــامل  الحل  مفاوضات 
مالمحــه تظهر مع تعيــني املبعوث 

األممي الجديد". 
اإلصالح  حزب  أن  إىل  لزرق  وأشار 
يسعى إىل اســتثامر هذه الحرب من 

خالل اتفاقات رسيــة مع الحوثيني، 
واملحافظة عىل الرســانة العسكرية 
منابع  عىل  للســيطرة  ميتلكها،  التي 
التحالف  ابتزاز  يف  واالستمرار  النفط 
العريب، وأيضا للمناورة عسكريا بهذه 
القوات ضــد أي حلول تهدد مرشوعه 

يف اليمن.

إعالن حالة الطوارئ ملواجهة احلوثيني
صوب  الحوثيني  تقــدم  وعقــب 
أعلن  الجنوبية  املحافظات  مناطق يف 
رئيس   - الزبيــدي  عيدروس  الرئيس 
املجلــس االنتقايل الجنــويب - حالة 
الطــوارئ يف الجنــوب وإعالن رفع 
الجاهزيــة القتالية للقوات الجنوبية, 
كام دعا قيــادات املقاومة يف عموم 
الحشــد  إىل  الجنــوب  محافظــات 
والتعبئة العامة لرفد الجبهات القتالية 
بالرجــال واملــال والعتــاد، للتصدي 
لهذه امليليشــيات الغازية ومواجهتها 
بكل قوة وبســالة, كام وجه الرئيس 
القيادية  األُطــراف  جميــع  الزبيدي 
بكل  الجنــويب  االنتقايل  للمجلــس 
املحلية،  السلطة  مستوياتها، وقيادات 
يف كافة محافظــات الجنوب، البقاء 
الجهود  دائم، وحشد  انعقاد  يف حالة 
العامة لحياة  الالزمة لتأمني الخدمات 

املواطنني.
وعقب إعالن حالة الطوارئ وتقدم 
الحوثيني صــوب مديرية لودر أعلنت 
املنطقة  يف  األمنــي  الحــزام  قوات 
القتايل  اســتعدادها  عن  الوســطى 
الكامل وإعالن النفري للدفاع عن مدينة 
لــودر واملنطقة الوســطى والتصدي 

للمليشيات الحوثية.
وقالت قيادة املنطقة الوسطى يف 
ترصيح خاص لها: "نعلن اســتعدادنا 
القتايل الكامــل والنفري العام بقوات 
الحزام األمني يف املنطقة الوســطى 
وعن  والعــرض  األرض  عــن  للدفاع 
الوطن والتصــدي ألي محاولة تقدم 
للمليشــيات الحوثيــة أو النزول إىل 

مديرية لودر واملنطقة".
لودر  مديريــة  جبهات  وتشــهد 
مواجهات بشــكل يومي بني املقاومة 
الحــويث، حيث  الجنوبية ومليشــيا 
التقدم  إليران  املوالية  الجامعة  تحاول 
صوب مركــز املديرية عــرب القصف 
الثقيلة  األســلحة  أنــواع  بجميــع 
من  كبري  استبسال  وسط  واملتوسطة 
التصدي  يف  الجنوبية  املقاومة  رجال 

بكل حزم ملحاوالت الحوثيني.
املقاومــة يف جبهة ثرة  ومتكنت 
من إسقاط طائرة درون مسرية عرص 
أماكن  الجمعة كانت تقــوم بتصوير 
اإلحداثيات  وإرســال  املقاومة  تواجد 
إىل الجامعة الحوثيــة والتي بدورها 
تقوم بقصف مواقع املقاومة بقذائف 

الهاون واملدفعية.

احلوثيون يواصلون التحشيد إلى مشارف لودر وحتذيرات من خاليا نائمة تربك املشهد..

لودر.. خا�سرة اجلنوب هل تك�سر العدوان الكبري؟لودر.. خا�سرة اجلنوب هل تك�سر العدوان الكبري؟
جبهــة  قيــادة    ¿
مناشــدة  تطلــق  ثــرة 
وللتحالــف  للقبائــل 

العريب

حــزب  خيانــات   ¿
تقــدم  رس  اإلصــاح 
الحوثيــن صــوب أبــن 

وشبوة

¿ مــا دالالت إعــان 
يف  الطــوارئ  حالــة 

الجنوب؟

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

