
تشهد جبهات المواجهات الداخلية، وعلى الحدود مع 
السعودية،، تطورًا نوعيًا يتمثل في تنفيذ العديد من 
العمليات العسكرية النوعية التي أظهر فيها الجيش 
واللجان الشعبية والمتطوعون من ابناء القبائل القدرة 
على إحداث خروقات عسكرية مهمة على أكثر من جبهة، 
فيما ظهرت قوات العدوان ومرتزقته في حالة تراجع 
وانهيار وانكسارات سجلت فيها اعلى ارتفاع لقتلى 

الجيش السعودي ومرتزقته.

بليغ الحطابي
ففي محافظة الجوف التزال المعارك متركزة في مديريات المصلوب 
وخب والشعف والمتون وسقط خالل االيام الماضية عشرات بين قتيل 
وجريح من المرتزقة، وفي معارك السبت صد الجيش واللجان  هجومين 

للمرتزقة في مديريتي المصلوب والمتون.
مصدر قبلي اوضح ان الهجوم كان من جهة التلة البيضاء صوب منطقة 
وقز بمديرية المصلوب وقد تكبد المرتزقة خسائر بشرية ومادية.. 
لتعاود قوات العدوان من جديد قصف منازل المواطنين بعد هزيمتهم 

في منطقة مالحا بالمديرية ذاتها.
وعلى ذات الصعيد صدت قوات الجيش والمساندون لهم هجومًا على 
 قتلى 

ً
مواقع في مزوية الرابطة مع معيمرة بمديرية المتون موقعة

وجرحى في صفوفهم.
كما قصفت مدفعية المرتزقة مناطق الحيال والفيض والورش وآل 
هادي، وردت مدفعية الجيش واللجان باستهداف مواقعهم في ذات 
المناطق وصدت قوات الجيش واللجان محاولة تسلل من أسفل معسكر 
الخنجر االستراتيجي صوب اعلى المعسكر ذاته بمديرية خب والشعف 

 قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.
ً
موقعة

الصيد الثمين
ومثلت عمليات القنص المختلفة صيدًا ثمينًا البطال الجيش اليمني 
وبالذات خريجي معسكر الشهيد الملصي الذين تدربوا على احدث 
التقنيات والمهارات القتالية العالية ليكونوا الرعب اليمني القادم آلل 
سعود واذنابه وتحالفهم الغاشم.. ونتج عن تلك العمليات خسائر كبيرة 
في صفوف العدوان.. ففي اليومين الماضيين نفذ ابطال الجيش واللجان 
عدة عمليات قنص أسفرت عن سقوط أكثر من 20 مرتزقًا في جبهات 

مارب ونهم وتعز والجوف.
وأشار مصدر عسكري -الخميس- الى مقتل وجرح أكثر من 25 مرتزقًا 
في عمليات قنص اخ��رى نفذتها وح��دة القناصة في الجيش واللجان 
الشعبية في عدد من الجبهات الداخلية ليرتفع عدد المرتزقة الذين 

قتلوا وأصيبوا خالل الخمسة األيام الماضية إلى أكثر من 64 مرتزقًا.
كما قتل وجرح أكثر من 39 مرتزقًا بينهم حاالت إصابتهم خطرة 
بعمليات قنص في جبهات مارب والجوف ونهم وتعز يومي ال� 17 وال� 

16 من الشهر الجاري.
وأكد مصدر بوحدة القناصة بمعسكر الشهيد الملصي ل�"الميثاق" في 
تصريح سابق أن 91 عنصرًا من المرتزقة قتلوا وجرحوا قنصًا خالل 

األسبوع الماضي في مديريتي مأرب ونهم.
كما لفت الى قنص 31 مرتزقًا في مديرية صرواح، و10 آخرين في 
القراميش والضيق والنجد، فيما تم قنص 8 مرتزقة في حريب نهم 
والمجاوحة وقنص 5 مرتزقة في المنارة والسفينة، و7 مرتزقة في 
القتب والمدفون، فيما تم قنص 13 مرتزقًا في القرن وقرية بني حيدان، 

و17 في يام والشبكة.
وف��ي وق��ت سابق نشرت إحصائية ميدانية دقيقة تؤكد أن وحدة 
القناصة اليمنية حصدت خالل النصف األول من العام الجاري 231 جندًيا 
ا في جبهات جيزان ونجران وعسير، وتوزعت 

ً
سعودًيا و63 مرتزق

عمليات القنص خالل األشهر الستة األولى )يناير - فبراير - مارس - 
أبريل - مايو - يونيو( على 44 موقًعا في مناطق متفرقة من الجبهات 

الحدودية.
فيما وصلت حصيلة القنص في العامين ما يقارب من 750 جنديًا 

وضابطًا سعوديًا على مدى عامين، في إحصائية سابقة.
في جبهة ماوراء الحدود كان الفعل العسكري اليمني عظيمًا بتوالي 
اعترافات الجيش السعودي واعالن وسائل اعالمه هزائم وانكسارات 

متكررة لجنوده ومرتزقته ايضًا. 
فخالل االسبوع الفائت نفذ الجيش واللجان عمليات قصف واستهداف 
نوعية لعدد من الوحدات البرية والصاروخية،ارهقت تجمعات الجيش 
السعودي ومرتزقته.. بالتزامن مع صد محاوالت عدة للتسلل في قطاع 
نجران وعسير ترافقت مع ضربات جوية لمعسكراتهم وقرى المواطنين، 
وبالذات تجمعات المرتزقة اليمنيين، حيث شن الطيران السعودي، 
األربعاء، غارة على موقع للمرتزقة اليمنيين الموالين للجيش السعودي، 
في الحدود ما أدى لمقتل 8 منهم، فيما قتل ثالثة آخرين برصاص ضابط 

سعودي على خلفية تحريضهم لزمالئهم باالنسحاب من مواقعهم.
وذكرت مصادر إعالمية مقربة من حزب اإلصالح، أن طيران التحالف 
شن غارة على موقع للمرتزقة قرب منفذ علب الحدودي ما أدى لمقتل 

8 منهم.
توكل تهاجم قيادتها

 وف��ي وق��ت سابق هاجمت القيادية بحزب اإلص��الح توكل كرمان 
السعودية على خلفية تواطؤها مع الحملة اإلماراتية الجتثاث اإلصالح 
من عدن، وطالبت قيادة حزبها بسحب عناصره المقاتلين من الحدود 
السعودية، مشيرة إلى أن 800 مسلح من اإلصالح قتلوا وأصيب آالف 
دفاعًا عن السعودية ونيابة عن الجيش السعودي ووصفتها بأنها 

"معارك ال تعني اإلصالح".
ال��ى ذل��ك أك��د مصدر عسكري أن ق��وات الجيش والمساندين لها 
استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر غرب 

بوابة الموسم بجيزان بعدد من صواريخ الكاتيوشا.
وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للجنود السعوديين 
والمرتزقة في مواقع الخشل والقنبور والرمضة والطوال بالقطاع ذاته.

وأضاف: أن قوات الجيش من الحرس الجمهوري ومنتسبي معسكر 
الشهيد الملصي المسنودين بمقاتلي اللجان الشعبية صدت محاولة تسلل 
للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشبكة في قطاع نجران موقعة 

قتلى وجرحى في صفوفهم.
ولفت الى أن وحدات متخصصة في الجيش دمرت طقمًا عسكريًا محماًل 
بمرتزقة الجيش السعودي في موقع الغراميل األبيض بنجران، ما أسفر 

عن مصرع وجرح طاقمه.
ودكت المدفعية اليمنية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم 
غرب موقع المخروق ومعسكر عاكفة بنجران، فيما تم قنص اثنين من 

المرتزقة في موقع الطلعة بالقطاع نفسه.
ات وسائل اإلعالم السعودية، فقد بلغ عدد قتلى الجيش  ووفقا إلحصاء
السعودي خالل األسبوع الماضي فقط نحو "30" قتياًل في مواجهات 

بمواقع عدة في نجران وعسير وجيزان.

كشفت وسائل إعالمية تفاصيل ميدانية وباألرقام، عن 
ضم السعودية اراضي يمنية اليها منذ بداية العدوان في 
مارس 2015م، واقتالع العالمات الحدودية المرسمة 
سابقًا بين البلدين لتبتلع بذلك السعودية 42.000كم 
مربع من األراضي اليمنية في محافظة حضرموت.. كما لم 
تعد منطقة أو معسكر "الخراخير" في صحراء الربع الخالي 
_ الحد الفاصل بين اليمن والسعودية وفق معاهدة جدة 
عام 2000م، بيد أن السلطات اليمنية رغم مرور أكثر من 
عشرة أيام على هذا النشر لم تتطرق الى حقيقة ما يحدث 
في حضرموت ولم تعلن موقفًا من تغيير عالمات الحدود.
وكان موقع العربي قد نشر تحقيقًا للزميل فائز األشول 
أكد فيه أن السلطات السعودية اقتلعت أعمدة االسمنت 
التي ُوضعت كعالمات حدودية بين البلدين في الصحراء، 
ونقلها مسافة 700 كم إلى مثلث الشيبة على حدود عمان، 
لتقوم بغرسها ثانية داخل محافظة حضرموت بعمق 60 
كم من العالمات الحدودية السابقة،ولم يتبق للرياض إال 

بضعة كيلو مترات وسيكون لها منفذ إلى بحر العرب.
ونقل موقع "العربي" االخباري اليمني، في تحقيقه، عن 
مغتربين يمنيين عملوا إلى ما قبل شهرين سائقي شاحنات 
وج��راف��ات مع الشركات السعودية، التي تنفذ مشروع 
النظام التوسعي في األراض��ي اليمنية بحضرموت،انه لم 
يتبق للسلطات السعودية حتى تخفي معالم جريمتها 
س��وى قرية الخراخير التي تنتصب مساكنها ف��ي قلب 
الصحراء، ويقطنها أكثر من 6 آالف يمني يتحدثون اللغة 

المهرية، وينتمون لعشائر المنهالي والعوامر والمهري 
ويتعرضون ألبشع االنتهاكات ومنع بناء مساكن جديدة، 
او التنازل عن المنازل القائمة مقابل مبالغ مغرية، واالنتقال 
إلى منازل بديلة قد تم تجهيزها لهم كمدينة سكنية 
في منطقة الشقق بداخل نجران، على بعد 120 كم من 
القرية الحالية ورفض الكثيرون التنازل، فأغلقت السلطات 
المدارس الثالث، وحرم أطفالها من التعليم، كما رفض 
االهالي التنازل عن الهوية اليمنية مقابل منحهم الجنسية 
السعودية وبسبب ذلك ُحرموا من الحصول على أعمال 
ووظائف في السعودية، وهم يتسلمون منها سالاًل غذائية 

كفقراء ومعدمين.
ويشير الموقع الى أنه في مطلع العام الحالي 2017م، 
قدمت عشرات المدرعات واألط��ق��م برفقة مسؤولين 
سعوديين من الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والقروية 
القتحام قرية الخراخير وتهجير سكانها بالقوة إلى 

الداخل السعودي، ولم تتراجع الحملة إال بعد خروج النساء 
لمواجهتها بالسكاكين واألدوات الحادة من المطابخ.. 
وكشفت مصادر خلو المطار والمعسكر من أي تواجد 
للقوات اليمنية، عدا ضابط و20 جنديًا يتسلمون وجباتهم 
الغذائية من القوات السعودية يوميًا، وينشطون في تجارة 
المخدرات، وال يعترضون على األشغال التوسعية التي 
تقوم بها الشركات السعودية داخ��ل األراض��ي اليمنية.. 
وعلى مسافة 60 كم من الطريق األسفلتي والشريط 
الحدودي الذي رسمته السعودية مؤخرًا داخل حضرموت، 
يتواجد معسكر قوات النخبة الحضرمية الموالية لالمارات.. 
لكن المصادر تؤكد أن هذ القوات ال تحرك ساكنًا، وأن 
مهمتها تمكين السعودية واإلمارات من ثروات ومقدرات 
حضرموت، ويتردد سكان المنطقة يوميًا على مراكز 
صصت لمنحهم التابعية، ويتفاوض بعض 

ُ
سعودية خ

شيوخ عشائر مع مسؤولين سعوديين على ضم قراهم 
للمملكة بمباركة من قيادات معسكر »النخبة«.. كما أن 
اإلمارت تقوم حاليًا بمنح العديد من أبناء المهرة وثائق 
الجنسية. وتنفذ شركة »أرامكو« من مفرق شرورة بنجران 
إلى األراضي التي ابتلعتها السعودية بحضرموت، أعمال 
حفر واستكشافات نفطية ومد أنابيب، وما بين شرورة 
والخراخير، تتواجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات 
ب��دون طيار، ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجيستية 
»التحالف« الذي يشن العدوان على اليمن تحت يافطة  ل�

»إعادة الشرعية«.

تقارير 7االثنين:  العدد:  
)1880(

 23 / أكتوبر / 2017م  
3 / صفر / 1438هـ

دان مصدر مسؤول 
ف��ي المؤتمر الشعبي 
ال������ع������ام األع�����م�����ال 
اإلره������اب������ي������ة ال���ت���ي 
شهدتها جمهورية 
مصر العربية وأدت 
إل��ى مقتل 53 جنديًا 
م���ن ق�����وات ال��ش��رط��ة 
المصرية ف��ي منطقة 
ال���ص���ح���راء ال��غ��رب��ي��ة 

جنوب غرب القاهرة.
وأك��������د ال���م���ؤت���م���ر 

الشعبي ال��ع��ام أن تصاعد وت��ي��رة األعمال 
اإلرهابية في جمهورية مصر يهدف إلى 
زع��زع��ة أمنها واس��ت��ق��راره��ا واس��ت��ه��داف 
مؤسساتها العسكرية واألمنية استكمااًل 
لمخطط تدمير الجيوش العربية كما حصل 
في العراق وسوريا واليمن وليبيا، مشيرًا 
إل��ى أن األعمال اإلرهابية التي تعاني منها 
جمهورية مصر العربية هي نفسها األعمال 
اإلرهابية التي تعاني منها اليمن والتي تنفذها 
تنظيمات مدعومة من قبل تحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية في إطار عدوانها ضد 

الشعب اليمني.

وج�������دد ال���م���ؤت���م���ر 
الشعبي العام تضامنه 
م��ع ال��ش��ع��ب وال��دول��ة 
المصرية في مواجهة 
مخاطر اإلره��اب الذي 
ي����س����ت����ه����دف م��ص��ر 
وشعبها ومؤسساتها 
العسكرية واألم��ن��ي��ة 
وحق الدولة المصرية 
ات  ف��ي ات��خ��اذ اإلج����راء
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��م��واج��ه��ة 
اإلره���اب وتنظيماته 
وبما يحفظ أمنها واستقرارها، داعيًا في 
الوقت نفسه النظام الحاكم في مصر إلى 
استشعار خطورة استمراره ضمن تحالف 
ال���ع���دوان ع��ل��ى ال��ي��م��ن وال�����ذي يستخدم 
التنظيمات اإلرهابية كأداة من أدوات عدوانه 

على اليمن.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر 
 بالزعيم علي عبدالله 

ً
الشعبي العام ممثلة

صالح -رئ��ي��س الجمهورية األس��ب��ق رئيس 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام- للشعب المصري 
وألس���ر ال��ض��ح��اي��ا، متمنيًا للجرحى الشفاء 

العاجل.

في ظل صمت يمني

السعودية تقتلع العالمات الحدودية 
في حضرموت وتتمدد نحو بحر العرب

المؤتمر يدين العمليات 
اإلرهابية التي تتعرض لها مصر

كشف مجلس النواب عن مؤامرة سعودية اماراتية يجري 
طبخها في واشنطن من قبل أتباع الفار ه��ادي وعناصر 
استخبارات اجنبية تسعى إلعداد اتفاقيات لنهب الثروات 
اليمنية السيادية وكذلك لتأجير جزر وموانئ يمنية لدول 

اجنبية.
واماط البرلمان اللثام في جلسته -االربعاء- عن معلومات 
تؤكد ان��ه ُعقد اجتماع في منتصف أغسطس الماضي في 
مقر السفارة اليمنية بواشنطن ضم مجموعة من أتباع الفار 
هادي ودبلوماسيين ورجال استخبارات أجانب تم فيه مناقشة 

مشاريع اتفاقيات لالستيالء على موارد وجزر يمنية.
وافادت المعلومات أن االجتماع ضم وزير خارجية هادي، 
عبد الملك المخالفي وسفيره بواشنطن أحمد بن مبارك 
ودبلوماسيين سعوديين إل��ى جانب عناصر استخباراتية 
أمريكية وبريطانية وسعودية وإم��ارات��ي��ة ومستشارين 
قانونيين، حيث ناقشوا مشاريع اتفاقيات إلدارة ميناء ومطار 
ع��دن، وكذلك اتفاقيات أخ��رى لتأجير جزيرة سقطرى، 
وأرخبيل حنيش، وجزيرة ميون المسيطرة على مضيق باب 

المندب جنوب البحر األحمر.
وأشارت المعلومات إلى ان هناك مشروع اتفاق يلزم اليمن 
بدفع تكاليف الحرب عبر إدارة سعودية إماراتية للموارد 

السيادية اليمنية بما في ذلك النفط والغاز.
وذكرت المعلومات أن االجتماع خلص إلى تكليف بيت خبرة 
قانوني إلعداد مشاريع اتفاقيات تخفف االعتراضات الداخلية 
والدولية المحتملة، مشيرة الى أن االختيار وقع على شركة 

أمريكية بريطانية مقرها في لندن.
»الميثاق« ان هذه المؤامرة  مصادر سياسية اوضحت ل�
الخطيرة تكشف ع��ن ال��دواف��ع م��ن وراء السعي المحموم 
لمرتزقة عدوان التحالف السعودي الستقطاب أعضاء مجلس 
ال��ن��واب بالترغيب والترهيب بهدف الحصول على العدد 
المطلوب الكتمال النصاب لعقد جلسة برلمانية في عدن من 

أجل تمرير تلك االتفاقيات التآمرية.
وكان الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب اوضح االحد 

قبل الماضي في جلسة للبرلمان أن الفار هادي يحاول دفع 
اعضاء مجلس النواب الى عقد جلسة برلمانية في عدن إلقرار 
خمسة عشر بندًا بينها تأييد العدوان الذي يشنه التحالف 
بقيادة السعودية على بالدنا، والموافقة على تأجير جزر 

يمنية لقوى خارجية في مقدمتها سقطرى.
ات  موضحًا أن أعضاء مجلس النواب متماسكون رغم اإلغراء
والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل الموالين للعدوان.. 
ه��ذا وح��ذر مجلس ال��ن��واب من أي م��ح��اوالت تسعى لفرض 
اتفاقيات خارج السلطات الدستوري، مؤكدًا أن أي اتفاقيات 
ال تقر من قبل السلطات الدستورية لن تكون ملزمة للشعب 

اليمني.
ُي��ذك��ر أن ال��ف��ار ه��ادي أخفق خ��الل م��ا ي��ق��ارب السنة في 
استقطاب ع��دد من أعضاء مجلس ال��ن��واب يوفر النصاب 

الدستوري لعقد جلسة في عدن.
وبهذا الخصوص كان قد التقى محمد سلمان عددًا من 
النواب في الرياض وظهر ممتعضًا لعدم حضور العدد 
المطلوب رغم ان السعودية بحسب مصادر متطابقة كانت 
قد وعدت بدفع اكثر من مائة مليون ريال سعودي لكل 
نائب يمني يحضر للرياض، كما اتخذت السلطات السعودية 
قرارًا قضى بحجز اعضاء البرلمان المتواجدين في السعودية 
ومنعهم من السفر الى ان يعقد هادي جلسة للبرلمان كان 
يخطط ان تتم في مطار الريان بحضرموت لدقائق اال ان 
تلك المحاولة فشلت ولم يستطع المدعو محمد الشدادي 
ان يجمع اكثر من 80 عضو مجلس ن��واب رغم تعهده 
للمسؤولين السعوديين بجمع اكثر من 150 عضوًا من 

اعضاء مجلس النواب.
وازداد وضع الشدادي س��وءًا عقب اجتماع دورة االتحاد 
البرلماني العالمي المنعقد في روسيا االسبوع الماضي، وفشل 
الشدادي وايران وممثلو دول الخليج في عرقلة وفد البرلمان 
اليمني من المشاركة في االجتماع، وكذلك ع��دم السماح 
للمدعو الشدادي بأن يلقي كلمة باسم اليمن في االجتماع، 

وألقى الكلمة باسم اليمن النائب زكريا الزكري.

طبخ بواشنطن لنهب 
ُ

مؤامرة سعودية إماراتية ت
النفط والغاز اليمني بدعوى تكاليف الحرب

تهجير لليمنيين
 وقوات النخبة تحمي 

التمدد السعودي

ندعو النظام المصري 
إلستشعار خطورة 

استمراره ضمن تحالف 
العدوان على اليمن

ضباط سعوديون ُيصفون مرتزقة إصالحيين في عسير 

الجبهات تشهد تطورًا نوعيًا للعمليات العسكرية


