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شّنت القبائل اليمنية واللجان الشعبية خالل 
اليومين الماضيين هجومًا عنيفًا على عدد من 
المواقع بالجهة المقابلة للشريط الحدودي داخل العمق 

السعودي
وعرضت وسائل اعالمية اطالق ص��اروخ اسكود امس 
االول على قاعدة خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط 
وال��ذي ع��ده مراقبون تحواًل في مسار الحرب منذ بدء 
العدوان السعودي، سيما وقد أثار الرد اليمني المزلزل حالة 
هلع وذعر داخل آل سعود على الرغم من انهم يقصفون 

اليمن منذ أكثر من سبعين يومًا بأسلحة محرمة دوليًا..
واعتبر المراقبون ال��رد اليمني مجرد رسالة، على آل 
سعود ان يفهموها جيدًا وأن ال تأخذهم العزة باإلثم في 

استمرار عدوانهم الهمجي على اليمن.
الجدير بالذكر أن سكان المناطق السعودية الجنوبية 
ق��د ن��زح��وا ج��راء اش��ت��داد ض��رب��ات القبائل اليمنية على 
المعسكرات السعودية. وشنت القبايل يوم امس هجومًا 
على ثالثة محاور قتالية في نجران وجيزان وعسير تمكنت 
فيه من تكبيد العدو السعودي خسائر فادحة واقتحام 
ع��دد من المواقع العسكرية التي ظلت تقصف القرى 
اليمنية بمختلف األسلحة ودمرت مئات المنازل وقتلت 

األبرياء وشردت اآلالف من منازلهم.
ُيذكر أن إطالق صاروخ سكود على قاعدة خالد الجوية 

في خميس مشيط فضح أكاذيب 
عسيري ناطق ق��وات العدوان 
ومنها زعمه قبل أي��ام تدمير 
أك��ث��ر م��ن 90% م��ن األسلحة 
اليمنية وت��ح��دي��دًا ال��ص��واري��خ 
ال��ب��ال��س��ت��ي��ة، األم����ر ال����ذي أث���ار 
هلعًا غير مسبوق في األوساط 
السعودية ال��ت��ي ظلت تعيش 
أوه�����ام ان���ت���ص���ارات ال��ع��س��ي��ري 
عبر األب��واق اإلعالمية للمملكة 

الوهابية.
وأك�����دت م���ص���ادر متطابقة 
أن سقوط ص���اروخ سكود على 
ال��ق��اع��دة ال��ج��وي��ة ف��ي خميس 
م��ش��ي��ط ق���د ح��ق��ق األه�����داف 
ال��م��رج��وة، وأن ردود األف��ع��ال 
ال��س��ع��ودي��ة ل���ن ت��ت��ج��اوز بعد 
اليوم الحدود المتعارف عليها، 
وستعيد النظر في عملياتها 

العدوانية.
وقللت المصادر من خطر ردود األف��ع��ال السعودية 
الغاضبة، مؤكدة أن آل سعود قد استنفدوا كل أوراقهم، 
وأث��ب��ت ال��ش��ه��ران ال��م��اض��ي��ان تخبط ال���ع���دوان وجهله 

بالمتغيرات داخل اليمن، وأن السعودية أصبحت ضحية 
تضليل االخ��وان وانها ستدفع ثمن عدوانها على اليمن 

باهظًا.

 وعلى ذات الصعيد اعتبر 
مراقبون سياسيون أن ال��رد 
ع��ل��ى ال����ع����دوان ال��س��ع��ودي 
ج��اء كتأكيد على ن��ف��اد صبر 
اليمنيين إزاء همجية العدوان 
ال���س���ع���ودي، م��ح��ذري��ن من 
انتقال المعركة ال��ى مرحلة 
جديدة من المواجهات التي 
قد تشعل المنطقة برمتها 
خصوصًا وأن الجهود السياسية 
وال���دب���ل���وم���اس���ي���ة ل���م ت���ؤِت 
ثمارها أمام استمرار الصلف 
السعودي وتعنته دون إنجاح 
الجهود التي يبذلها األمين 
العام لألمم المتحدة بان كي 
مون أو بعض الدول الشقيقة 
والصديقة لحل األزمة اليمنية 
والتي تعمل السعودية على 
إف��ش��ال��ه��ا، وم��ن ذل��ك عرقلة 
لقاء جنيف ال��ذي ك��ان مقررًا 
انعقاده في 28 مايو الماضي، 
إضافة الى إصرار السعودية على عرقلة لقاء جنيف المزمع 
في 14 الشهر الجاري ومحاولة فرض مخرجات مؤتمر 

الرياض بالقوة العسكرية في تحدٍّ لإلرادة الدولية.
الجدير بالذكر أن القبائل اليمنية واللجان الشعبية تواصل 
تغلغلها في العديد من المناطق السعودية، حيث اعترفت 
القوات السعودية على الحدود بحصول مواجهات مع 
القبائل اليمنية والمقاتلين الحوثيين ألول مرة، وتحدثت 
قناة »الحدث« عن صد لهجوم وصفته بالكبير لما قالت إنه 
من ِقَبل الحرس الجمهوري وميليشيات الحوثي.. وأشار 

المراسل الى وقوع جرحى إال أنه لم يحددهم.
وتمكنت اللجان الشعبية والقبائل من استهداف أربعة 
أطقم وإحراقها في موقع التويلق التابع للعدو السعودي..
 وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أنه 
تم إحراق مخزن أسلحة وقتل عدد كبير من جنود العدوان 

السعودي في ذات الموقع.
ه��ذا وش��ه��دت المناطق ال��ح��دودي��ة قصفًا صاروخيًا 
ومدفعيًا مكثفًا على جمرك حرض وعلى جبل النار، كما 
تم اقتحام معسكر الرديف مرة أخ��رى وض��رب اآلليات 

العسكرية السعودية بعد فرار الجنود.
كما استهدفت القبائل اليمنية واللجان الشعبية شركة 
آرامكو النفطية والتي تعد عماد االقتصاد السعودي بعدد 
من الصواريخ، وأمطروا موقع »علي العسكري« في ظهران 
الجنوب بعدد من الصواريخ.. كما تم إطالق أكثر من 13 

صاروخًا على موقع العشة العسكري.

وأش��ار مصدر عسكري الى ان احتماء العناصر االرهابية 
باألحياء المأهولة بالسكان والمنشآت والمؤسسات المدنية 
دفعت ابطال الجيش الى التعامل بحذر مع تلك العناصر حفاظًا 
على ارواح المدنيين األبرياء.كما داهم أبطال الجيش مسنودين 
باللجان الشعبية، الخميس الماضي، في أحد أحياء مدينة مأرب 

معماًل للمفخخات وصناعة المتفجرات.
وأوض��ح المصدرالعسكري ان الجيش- وخ��الل عملياته 
العسكرية التمشيطية المستمرة- عثر على احد معامل 
التفخيخ والمتفجرات التي يستخدمها عناصر من تنظيم 

القاعدة اإلرهابي في عملياته اإلجرامية.
ووفق المصدر فقد عثر الجيش على مشرحة للجثث يعتقد 
انه كان يتم فيها عمليات االعدام للعديد من الضحايا..كما 
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من استعادة ثالثة مواقع 
من عناصر القاعدة ومليشيات االص��الح بمنطقة المخدرة 
والسيطرة على موقعين عسكريين تابعين لعناصر القاعدة 
ومليشيا اإلصالح في منطقة الجدعان واالستيالء على كمية من 
األسلحة والذخيرة بمحافظة مأرب..وأوضح مصدر عسكري 
أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تأمين المنطقة 
حتى مشارف الخط العام واستطاعت السيطرة وتأمين 

منطقة الجرف.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارات 
جوية وحلق باستمرار في سماء محافظة مأرب وذلك بهدف 
تخفيف الضغط على تلك العناصر االرهابية ومحاولة اعاقة 
تقدم الجيش واللجان الشعبية في مالحقة تلك العناصر..
وفي محافظة الجوف تمكنت قوات الجيش المسنودة باللجان 
الشعبية- السبت- م��ن اس��ت��ع��ادة السيطرة على منطقة 
المهاشمة بعد معارك عنيفة مع العناصر اإلرهابية ومسلحين 
من حزب اإلصالح ومليشيا موالية لهادي..وتأتي هذه المعارك 

بعد أيام من تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية، من تطهير 
منطقة اليتمة بمحافظة الجوف من عناصر القاعدة وميليشيا 
اإلصالح التي انسحبت إلى منطقة المهاشمة وطاردها الجيش.
وأوض��ح المصدر أن اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت 
بين أبطال الجيش مسنودين برجال اللجان الشعبية وبين 
عناصر القاعدة واالصالح تمكنت خاللها قوات الجيش واللجان 
الشعبية من السيطرة على منطقة اليتمة بشكل كامل ..وأشار 
إل��ى أن الجيش مسنودًا باللجان الشعبية استعادوا مواقع 
األجاشر ومنطقة أسطر خلف الهضبة.. مبينًا أن المواجهات 
خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف تنظيم القاعدة 

اإلرهابي وميليشيات اإلصالح.
إلى ذلك تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تأمين 

مدينة إنماء بمحافظة عدن..
وأوضح مصدر عسكري أن عملية تأمين مدينة إنماء أسفر 
عنها سقوط عدد كبير من عناصر القاعدة ومليشيات االصالح 

بين قتيل وجريح.
وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا محاوالت 
لتلك العناصر للزحف على مطار عدن وأنها الذت بالفرار 

ها عددًا من القتلى والجرحى. مخلفة وراء
وفي محافظة لحج اش��ار المصدر إلى أن الجيش واللجان 
الشعبية تمكنوا من استعادة ستة مواقع بمنطقة بلة كانت 

عناصر القاعدة ومليشيات هادي متمركزة فيها. 
الفتًا إلى أن تلك العناصر حاولت التمركز في تلك المواقع 
فتصدى لهم أبطال الجيش واللجان الشعبية ودحروهم 
وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد كما سقط الكثير منهم 
بين قتيل وجريح..وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد 
استعادت منطقة خوبر بمحافظة الضالع وطهرتها تمامًا من 

عناصر القاعدة ومليشيات اإلصالح وهادي.
وقال المصدر: إن أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون 
تطهير بقية المناطق التي تتمركز فيها ه��ذه العناصر 

اإلرهابية وتخليص محافظة الضالع من شرورها.
وفي تعز ُمنيت العناصر اإلرهابية ومليشيات حزب اإلصالح 

بهزائم ساحقة وتكبدت خسائر في األرواح والمعدات..
وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش واللجان الشعبية 
على وشك تطهير مدينة تعز من العناصر اإلرهابية بعد أن 
تم دحرها من كل األحياء والمواقع التي كانت تسيطر عليها..
وأضاف: ان قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية تالحق 
العناصر اإلرهابية ومليشيات اإلصالح التي لم يعد لها في تعز 
سوى جيوب متخفية تقوم بعمليات خاطفة أو بإطالق قذائف 
من أماكن مجهولة إلى وسط األحياء السكنية...وتأتي هذه 
التطورات في ظل ازدياد السخط الشعبي داخل مدينة تعز 
جراء إقدام عناصر اإلصالح على ذبح خمسة مواطنين بدعوى 

ان لهم عالقة بالحوثيين.
حيث نفذت تلك العناصر اإلرهابية الجريرمة في المستشفى 

الجمهوري كما تفيد المصادر.
ش��ب��وة ه��ي األخ���رى ش��ه��دت م��ع��ارك عنيفة بين ق��وات 
الجيش واللجان الشعبية من جهة، وعناصر من تنظيم 
القاعدة وح��زب اإلص��الح والمليشيات الموالية لهادي من 
جهة أخرى...وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان 
الشعبية دح��رت العناصر اإلرهابية ومسلحي ه��ادي من 
مديرية »نصاب«.. منبهًا إلى أنه سيتم مالحقة تلك العناصر 
اإلجرامية وتطهير كل مناطق شبوة منها وتخليصها من 
شرورها، كما تم تصفية قائد ما تسمى بالمقاومة الشعبية 

في شبوة المدعو الطاهري.

القبائل اليمنية تتوغل في العمق السعودي و»سكود« يزلزل مملكة الرمال
مراقبون يحذرون السعودية من زج 

المنطقة في حرب شاملة
صاروخ سكود سيساهم في إنجاح لقاء 

جنيف.. ويوقف عراقيل السعودية
شركة  آرامكو أصبحت في متناول 

أسلحة القبائل واللجان

تضم مختلف المكونات ومنظمات مدنية

إشهار اللجنة التحضيرية للجبهة 
الوطنية لمواجهة العدوان السعودي

متابعة / هشام سرحان

أعلن في صنعاء عن تأسيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية 
لمواجهة العدوان والذي يضم مختلف االحزاب والمكونات السياسية واالجتماعية 
والثقافية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الرافضة للعدوان السعودي على 
اليمن. .جاء ذلك خالل حفل اإلشهار الذي اقيم السبت وبمشاركة عدد من القيادات السياسية 
والحزبية والعلماء والناشطين والمثقفين واالعالميين والشخصيات االعتبارية واالجتماعية . 
وتهدف الجبهة الى توحيد الجبهة الداخلية وكشف وتعرية كل من يؤيد او يبرر العدوان 
من الداخل سواء أكانوا افرادًا او جماعات، اضافة الى المساهمة في المجهود االنساني وأعمال 
االغاثة وفتح قنوات للتواصل مع المنظمات الدولية من اجل مساعدة الشعب اليمني ووقف 
العدوان وكذا كشف وتعرية اكاذيب العدوان ودعم ومساندة االجهزة الحكومية لمساعدة 

المتضررين وتخفيف االعباء  
ومن المقرر ان تقوم اللجنة التحضيرية باإلعداد والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي والذي 
سيتمخض عنه المجلس االعلى للجبهة، كما سيتم فتح فروع للجبهة في جميع المحافظات 
والجاليات في الخارج . وشدد المشاركون على اهمية انشاء اللجنة وذلك لمواجهة العدوان 

السعودي على اليمن والذي قتل المدنيين ودمر كل مقدرات الدولة ومؤسساتها.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية اللواء يحيى الشامي: إن الشعب اليمني يتطلع لمثل هذا 
االجتماع وذلك في مثل هذه الظروف، مؤكدًا على اهميتها كقدرة وطنية جامعة للتعاون 
والتكاتف بين االحزاب ومختلف القوى لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن والحفاظ على 
وحدته الوطنية ومواجهة المؤامرات والتحديات التي تتعرض لها اليمن ارضًا وإنسانًا اضافة 

الى تعميق الوعي السياسي في العمل الجماعي . 
وذكر اللواء الشامي أن هذا التحالف استراتيجي ويجمع كل القوى السياسية واالجتماعية 
التي تناهض العدوان، ودعا كل القوى التي تؤمن بمبادئ وأهداف الجبهة الى االنخراط في 

الجبهة والمشاركة في بناء الوطن . 
وحّيت اللجنة- في بيان لها- الصمود البطولي للشعب اليمني والمكونات السياسية والحقوقية 

والمدنية الرافضة للعدوان، مؤكدة أن العدوان على اليمن مخالف لكل الشرائع والقوانين.
ودعا البيان المنظمات الدولية الى النهوض بمسؤولياتها ازاء وقف العدوان ورفع الحصار 

ومحاسبة المعتدين ومقاضاتهم امام المحاكم الدولية.

الجيش واللجان يواصلون تطهير المحافظات من ميليشيات االخوان
تمشيط مدينة م��أرب وضبط معامل للمتفجرات واستعادة مواقع مهمة
السيطرة على »اليتمة والمهاشمة« بالجوف ومالحقة اإلرهابيين مستمرة

تأمين مدينة »إنماء« بعدن واستعادة ستة مواقع بلحج وتطهير »خوبر« بالضالع
تضييق الخناق على جيوب العناصر اإلرهابية بتعز ودحرها من »نصاب« بشبوة

 تسطر قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية 
أروع ال��م��الح��م البطولية ض��د عناصر القاعدة 
والجماعات اإلرهابية وعمالء العدوان الهمجي السعودي 
في عدد من المحافظات..وكشفت مصادر عسكرية عن 
تقدم الجيش المسنود باللجان الشعبية في كل الجبهات 
نهم من تطهير كثير من المناطق من العناصر  وتمكُّ
اإلرهابية، حيث واصل أبطال القوات المسلحة مسنودين 
باللجان الشعبية دك أوكار العناصر اإلرهابية ومليشيا 
حزب اإلصالح في مدينة مأرب وتمكنوا أيضًا من تطهير 

عدد من األحياء والمواقع في مداخل المدينة.
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