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الجوف / سبأ 
ــة  األمني ــة  اللجن ــت  ناقش
ــا  ــوف يف اجتماعه ــة الج بمحافظ
ــام عيل  ــة املحافظ س ــس برئاس أم
ــة وسبل  ــاع األمني ــي، األوض املالح
تعزيز األمن واالستقرار باملحافظة.
ــظ  املحاف ــا  دع ــاع  االجتم ويف 
ــزة األمنية والجهات  املالحي األجه
ــا  بواجبه ــام  القي اىل  ــة  املختص
ــة أشهر  ــل لست ــة عم ــم خط وتقدي

ــىل  ع ــز  الرتكي ــا  فيه ــم  يت ــة  قادم
ــباب واستغالل أوقات فراغهم  الش
ــىل تقنني  ــل ع ــم والعم ــا يفيده بم
ــايس بما  ــي والسي ــاب الدين الخط
ــدة  وح ــىل  ع ــاظ  الحف إىل  ــدف  يه

الصف.
ــي باملواقف املرشفة  وأشاد املالح
ــم يف الحفاظ  ــاء الجوف ودوره ألبن
ــد  ورف ــرار  واالستق ــن  األم ــىل  ع

الجبهات بقوافل املال والرجال.

دور  ــي  املالح ــظ  املحاف ــن  وثم
ــالها مؤامرة  ــزة األمنية بإفش األجه
ــد الوطن  ــي حيكت ض ــدوان الت الع

وإخماد الفتنة.
وأقر االجتماع وضع آلية لتفعيل 
ــة وتمكني األجهزة  الجهات الرسمي
ــا  ــن مهامه ــام م ــن القي ــة م األمني

والعمل عىل توفري متطلباتها.
ــاع  أوض إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــب  والجوان ــون  بالسج ــني  املوقوف

ــم  احتياجاته ــري  بتوف ــة  املتصل
ــل لجميع  ــم الرعاية والتأهي وتقدي

النزالء.
ــدة  ــىل وح ــون، ع ــد املجتمع وأك
ــل  ــدي لك ــيل والتص ــف الداخ الص
ــث بأمن  ــه نفسه العب ــن تسول ل م
ــق  وتمزي ــة  املحافظ ــرار  واستق
ــي وأن األولوية  ــج االجتماع النسي
ــد  ــدوان ورف للع ــدي  التص ــي يف  ه

الجبهات باملال والرجال.
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ــاد مخطط  ــور" دالالت وأبع ــع "املونيت ــاول موق تن
ــل اليمن، من  ــة السعودية األخري داخ ــة العربي اململك
خالل إبعاد الرئيس اليمني السابق عن «الحوثيني»، 
ــذا الخصوص تعود  ــي الرياض يف ه ــرباً أن مساع معت

ألشهر خلت.
ــب  الكات رأى  ــور»،  «املونيت يف  ــري  األخ ــه  مقال ويف 
ــك  ــة ذل ــدل، أن حصيل ــروس ري ــهري ب ــي الش األمريك
ــاً يف املستنقع  ــط، «تركت الرياض أكرث انغماس املخط
ــول القيادة  ــارت املزيد من األسئلة ح ــي»، و«أث اليمن
ــكيك بكفاءة ويل العهد  السعودية»، يف إشارة إىل التش

السعودي محمد بن سلمان.
وأملح الكاتب، تحت عنوان: «السعوديون يسقطون 
يف (رشك) مؤامرتهم الخاصة»، إىل وجود سوء تقدير 
ــة للمملكة  ــة التابع ــزة االستخباري ــن جانب األجه م
ــأن  ــة السعودية، ولسائر دول «التحالف»، بش العربي
ميزان القوى شمال اليمن، والذي يرجح كفة «أنصار 
الله»، الفتاً إىل أن «التحالف»، الذي تتزعمه الرياض، 
ــان»، أو أن  ــوم صالح بعمل أفضل مما ك ــع أن يق «توق
قوى التحالف «لم تقم بما هو مطلوب منها» عىل هذا 
ــد. وأردف الكاتب أن إزاحة محمد بن نايف من  الصعي
ــة، حد من  ــايس واألمني يف السعودي ــهدين السي املش

ــاءة األجهزة األمنية للمملكة، ملمحاً إىل أن الطامة  كف
ــرب تبقى يف «اإلخفاقات األوسع مدى» لسياسات  األك

الرياض، وليس يف أجهزتها االستخبارية.
ــور املخطط  ــض أوجه قص ــف بع ويف محاولته كش
ــل إضعاف  ــىل صالح من أج ــاح ع ــودي باالنفت السع
ــك املخطط  ــرب ريدل أن ذل ــني»، اعت ــة «الحوثي جماع
افتقر إىل خطة إلنقاذ صالح، أو استغالل الوضع حال 

ــريان السعودي،  ــة. فالط ــع الجماع ــكك تحالفه م تف
ــن الغارات الجوية، «لم يفعل  وباستثناء عدد قليل م
ــاء إعالن  ــح»، فيما ج ــدة منارصي صال ــاً ملساع شيئ
ــة باتجاه  ــالق عملية عسكري ــن إط ــس هادي ع الرئي
ــق، ودون دالئل عىل  ــاء بعد مقتل الرئيس الساب صنع
وجود محاوالت فعلية للتقدم نحوها. كما أن «املؤامرة 
ــة من أجل وضعها  ــة افتقدت إىل اسرتاتيجي السعودي

ــد جماعة  ــب صالح» ض ــذ، حاملا ينقل ــع التنفي موض
«الحوثيني»، إضافة إىل «غياب خطة ملموسة، وجلية 
ــة الجماعة،  ــه» يف مواجه ــم منارصي ــه، ودع ملساندت
ــري مستندة إىل  ــرة «مضللة، وغ ــك املؤام ــا يجعل تل م
معطيات صحيحة»، تماماً كقرار بن سلمان بالدخول 

يف حرب اليمن، وفق تعبري ريدل.
ــدة ال تقل  ــدل أن السعوديني عملوا، ومل ــح ري وأوض
ــح بالتخيل عن تحالفه  ــن أجل إقناع صال عن عام، م
ــرياً إىل أن سماح الرياض  مع جماعة «الحوثيني»، مش
ــة الرئيس اليمني السابق  لفريق طبي رويس بمعالج
ــود  ــة بوج ــارة واضح ــل «إش ــت، حم ــر الفائ يف أكتوب

مصلحة سعودية بالتحاق صالح بسفينة» اململكة. 
ويف ختام مقاله قال ريدل يف ما يخص نهاية صالح، 
ــي السابق الذي  ــول إن الرئيس اليمن ــدل بالق عّرب ري
ــدول األقوى» منه  ــن التحايل عىل «ال ــا تمكن م لطامل
ــالل فرتة حكمه لليمن، وقع أخرياً يف رش أعماله، من  خ

خالل اإلصغاء إىل السعوديني.
ــدل إىل أن حرب اليمن التي  ــة، ذهب ري ويف املحصل
تكلف اململكة العربية السعودية 5 مليار دوالر شهرياً، 
فيما «يتعني عىل واشنطن مساعدة الرياض يف سبيل 

التوصل إىل مخرج من املستنقع (اليمني)».
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ــعبية  تمكنت القوات األمنية واللجان الش
ــرض سيطرتها  ــام أن تف ــة أي ــون ثالث يف غض
ــاء واملحافظات  ــة عىل العاصمة صنع الكامل
ــيات  ــارص املليش ــردا لعن ــدت تم ــي شه الت

التخريبية .
ــذ  ــة من ــات العسكري ــت املواجه واحتدم
ــايض، وسط العاصمة  ــاء يوم الجمعة امل مس
ــارص  وعن ــة  األمني ــوات  الق ــني  ب ــاء،  صنع
ــاش لتمتد اىل  ــادة طارق عف ــيات بقي املليش
ــداد املؤدي  ــر ورشق شارع بغ ــارع الجزائ ش
ــارف محافظة  إىل شارع عمان وصوال اىل مش
ــق يف عمران وحجة  ــاء وعدد من املناط صنع

وذمار.
ــهر  ــادر مطلعة أواخر الش وأوضحت مص
ــايض، أن «هناك جناحا يف أوساط املؤتمر  امل
الشعبي العام مخرتق من قبل اإلمارات، وتم 
رصد تحركات مشبوهة له»،. وهو األمر الذي 
أكده قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي يف 
ــت املايض   ــاح يوم السب ــه املتلفز صب خطاب
ــادات املؤتمر  ــوف قي ــود اخرتاق يف صف بوج
ــج الوضع وإذكاء الفتنة مع  تسعى اىل تأجي

أنصار الله خدمة ألجندة العدو.
وكشفت املصادر عن قيام قائد املليشيات 
ــن عنارص  ــاش، بتجنيد اآلالف م ــارق عف ط
ــدد كبري من  ــة للمؤتمر، واستقطاب ع موالي
عنارص قوات الحرس الجمهوري يف سبتمرب 
ــايض، وإرسالهم إىل كل من محافظة عدن  امل
ــب  ــة إب للتدري ــوة ومحافظ ــة شب ومحافظ
ــه بتدريب املئات  العسكري، فضال عن قيام
يف «معسكر املليص»، بسنحان مسقط رأس 

صالح.
ــرات  ــود معسك ــدم وج ــىل ع ــه ع وكتموي
ــح, رسب مقربون من قائد  ــة تابعة لصال رسي
املليشيات طارق صورا جرى تداولها بشكل 
ــع التواصل االجتماعي قيل  واسع عىل مواق
ــل تخرج خاصة بدفعة جديدة من  أنها لحف
ــيص بسنحان والذي يرشف عىل  معسكر املل
تدريباته املدعو طارق منذ عدة أشهر، فيما 
ــم وتوزيعهم عىل  ــارص يتم ايفاده بقية العن

املعسكرات بطريقة رسية وعىل دفعات.
تلك الصور املرسبة بثتها يف ما بعد رسميا 
ــح حينها  ــة لصال ــوم التابع ــن الي ــاة اليم قن
قالت“ أن الدفعة الخامسة من كتائب املهام 
ــا طارق صالح توجهت  الخاصة التي يدربه
ــأن القوة  ــران  وب ــودي بنج ــق السع إىل العم
ــة  ــة عالي ــة وعسكري ــات قتالي ــت تدريب تلق
ــة يف معسكر املليص بسنحان لتنفيذ  وخاص

املهام املوكلة إليها يف العمق السعودي. “
ــد  ــا محم العلي ــة  الثوري ــة  اللجن ــس  رئي
ــر يف خطابه اىل  ــو اآلخ ــي أكد ه ــيل الحوث ع
ــس األول لالحتفال  ــدة أم الجماهري املحتش
ــة امتالكهم  ــة وتأييد جهود الدول ــوأد الفتن ب
لوثائق رسمية تؤكد أن أبناء زايد والسعودية 
ــرة، الفتا اىل أن 500  هم من حاكوا هذه املؤام
ــوا أنهم  ــيص ادع ــر املل ــن معسك ــص م شخ
انطلقوا نحو الجبهات لم يصل منهم سوى 
ــب باقي  ــن يذه ــال أي ــط، متسائ ــردا فق 13 ف

املتدربني ؟!
ــن أقارب  ــم م ــن يت ــار املجندي ــان اختي وك
ــاط املوالني لزعيم حزب  ضباط وصف الضب

املؤتمر وأقربائه.

 وتشري املصادر إىل أن من ينضم للتجنيد 
ــارق  ــا ط ــرشف عليه ــي ي ــرات الت يف املعسك
ــوام وزارة  ــون اسمه ضمن ق ــه لن يك يعلم أن
ــه  ــار الل ــة ألنص ــعبية التابع ــان الش أو اللج
ــان خاصة تتبع  ــه عرب لج ــرصف مرتبات وست

القيادي طارق عفاش مبارشة ”.
ــل مجند  ــىل ك ــإن “ ع ــادر ف ــا للمص ووفق
ــكيالت القتالية   ــم إىل تلك التش ــد ينض جدي
ــف  ــدم كش ــة وع ــزام بالرسي ــة االلت الخاص
ــة وامليدانية التي  ــات النظري أماكن التدريب
ــر وستسلم لهم  ــا كلفهم األم ــا مهم يتلقونه
ــة تكتيكية متطورة  صواريخ موجهة وأسلح

كعهد  خاصة .“
ــة أن هناك  ــادر مطلع ــفت مص ــا كش أيض
ــني من قبل  ــر من املستقطب ــرصاً آخ 820 عن
ــاش، وصلوا عىل  ــيات طارق عف قائد املليش
دفعات متعددة إىل مدينة عدن لحضور دورة 
إلرشاف  ــع  تخض ــرات  معسك يف  ــة،  عسكري
ــة  اإلماراتي ــوات  الق ــن  م ــاط  ضب ــب  وتدري

الغازية.
ــفوا يف  ــون جنوبيون قد كش ــان ناشط وك
أكتوبر املايض، عن دخول عدد من الباصات 
تقل عنارص شماليني من بري أحمد، متجهني 
ــاط األمنية التابعة  ــدن، من جميع النق إىل ع
ــاح، يف  ــي» من سنح ــزام األمن ــوات «الح لق
ــم لعدم  ــدوا استغرابه ــع، وأب ــة الضال منطق
ــض أن  ــع البع ــم.. وتوق ــم أو إيقافه اعرتاضه
يكون هناك «توجيهات ُعليا» بالسماح لهم 

باملرور.
معسكرات تدريب املليشيات

ــارص  عن ــب  تدري ــدء  ب ــع  م ــن  وبالتزام
ــن قبل  ــارق عفاش م ــادة ط ــيات بقي املليش
ــالم موالية  ــت وسائل إع ــني، تحدث اإلماراتي
ــوات  ق ــكيل  تش ــدء  ب ــن  ع ــف»  لـ«التحال

«النخبة الصنعانية» املوالية ألبو ظبي.
وأكد مصدر عسكري يف وقت سابق أنه تم 
رصد معسكر تدريب تابع ملليشيات عفاش، 
ــة الصعيد  ــع يف مديري ــدس الواق يف وادي ع
بمحافظة شبوة، وتم التأكد من قيام ضباط 
ــب املئات من  ــني باإلرشاف عىل تدري إماراتي
ــاً إىل أن «إقامة معسكر  ــارص فيه»، الفت العن
وادي عدس بشبوة، تم بالتنسيق مع العميد 

طارق وأمني عام املؤتمر عارف الزوكا".
ــع يف  ــر راب ــد معسك ــم رص ــه ت ــاف ان وأض

ــة إّب، يضاف إىل  ــود يف محافظ ــة الع مديري
ــرب طرق غري  ــالث شحنات سالح ع دخول ث
رسمية، مقّدمة من اإلمارات إىل طارق صالح، 
تم استالمها من قبل شيخ يف ذمار»، كما أكد 
ــرصف رواتب  ــارات قامت ب ــدر أن «اإلم املص
ــني للمدعو طارق عفاش يف  لآلالف من املوال

العاصمة صنعاء منذ أشهر».
ــوفات تلك  ــم تقديم كش ــار إىل أنه «ت وأش
ــواٍل للرئيس  ــد عسكري م ــارص عرب قائ العن
ــة قعطبة،  ــادي، يف مدين ــه منصور ه عبدرب
ــي يف العند  ــا للجانب اإلمارات ــدوره قّدمه وب
ــوفات  الكش ــك  «تل أن  ــاً  موضح ــدن»،  وع
ــارات، تم  ــن اإلم ــّدم م ــب تق ــة بروات الخاص
العثور عليها من قبل القوات األمنية يف أحد 
ــس السابق،  ــت تابعة للرئي ــازل التي كان املن

األحد الفائت".
خطة االنقالب الفاشلة

ويف سياق متصل كشفت وسائل إعالمية 
ــار الله عن خطة  ــدر موثوق يف أنص عن مص
ــح  ــا صال ــادة زعيمه ــيا بقي ــا املليش أعدته
إلحداث فوىض يف العاصمة واملحافظات منذ 
ــده مصدر يف أنصار  ــو املايض. وهو ما أك يولي
الله وانه تم مكاشفة قيادات يف املؤتمر بتلك 

الخطة، وتم تشكيل لجنة تحقيق يف ذلك .
ــارات منها،  ــة مس ــت الخطة ثالث وتضمن
ــي وعسكري".. التي  "مسار اقتصادي وأمن
تناولها موقع "العربي" عن مصدر عسكري 
ــن املسار  ــذ الكثري م ــه «تم تنفي ــار اىل ان أش
ــتقات  ــة مش ــداث أزم ــرب إح ــادي ع االقتص
ــل  تعطي ــة  ومحاول ــاز،  غ ــة  وأزم ــة،  نفطي
ــاً تعطيل العام  مؤسسات الدولة، وخصوص
ــاد،  بالفس ــه  الل ــار  أنص ــام  واته ــدرايس،  ال
ــارع ضد األنصار تحت  ومحاولة تأجيج الش
مربرات وإشاعات واتهامات باطلة تستهدف 

مرشيف أنصار الله وعنارصها".
ــادة املؤتمر  ــك يف ظل استمرار قي يأتي ذل
ــات ومواقف  ــح بانتهاج سياس ــة صال بزعام
ــار الله،  ــة الوطنية مع أنص ــة للرشاك مناهض
ــط  ــذ مخط ــد وتنفي ــو التصعي ــة نح متجه
ــم الرتتيب  ــورات، ت ــل التص ــاق ك ــي ف خارج
ــالق املنافذ  ــع إغ ــا م ــة تزامن ــة بالغ ــه بدق ل
ــج الرأي  ــض لتهيي ــد والتحري ــار البل وحص
ــق له مثيل منذ بداية  العام وتصعيد لم يسب
ــال خاصة تلك  ــات القت ــىل جبه ــدوان ع الع

ــدوان  ــد الع ــاء وتوع ــاه صنع ــة باتج الواقع
ــآت ظنا منهم  ــرب املفاج ــة الحسم وق برسع
ــة والعسكرية  ــة ومؤسساتها األمني أن الدول
ــرث من40  ــل ثقلها يف أك ــة بك ــت غارق أصبح

جبهة ومواجهة التصعيد الحاصل.
ــوي السبب  ــد النب ــداث املول ــم تكن أح ول
ــاء واملحافظات،  ــدث يف صنع ــد ملا ح الوحي
ــكل  ــان معداً ومرتباً له بش ــل إن ما حدث ك ب
ــر وبقيادة  ــإرشاف زعيم املؤتم ــذ ب دقيق، نف
ــن سيطرا  ــو طارق اللذي ــل شقيقه املدع نج
ــالل األشهر  ــكل تام خ ــىل قرار املؤتمر بش ع
ــارة القالقل  ــفت أوراقهم بإث ــة  وتكش املاضي
ــة واستهدافهم لدوريات  واالختالالت األمني
ــرى املولد  ــاركني يف ذك ــة ومواكب املش الرشط
ــاء والخميس  ــي األربع ــالل يوم ــوي خ النب
ــرث من  ــوط أك ــذي أدى إىل سق ــني وال املاضي
ــة  ــو ثماني ــا ونح ــدا وجريح ــني شهي خمس
ــوا للتعذيب والتصفية  عرش مختطفا تعرض
ــو طارق  ــيات بقيادة املدع ــاص املليش برص

وداخل منزله وعىل طريقة داعش .      
ــة التي  ــوات الهجين ــع الدع ــن م وبالتزام
ــيات  ــع وأطلقها زعيم املليش فاجأت الجمي
ــس السيايس  ــىل املجل ــاش باالنقالب ع عف
ــاذ وتحريض الجيش  ــىل وحكومة اإلنق األع
ــات  الجبه ــن  م ــودة  والع ــرد  بالتم ــن  واألم
ــة القتحام املؤسسات  تحركت عنارص الفتن
ــع العديد من  ــات وقط ــن املحافظ ــدد م يف ع
ــا  ــل رشيان ــي تمث الت ــة  الرئيسي ــوط  الخط
للجبهات وبطريقة خطرية لو تمت لكان لها 
ــات يف عدد من  ــىل وضع الجبه أثر خطري ع

املحاور القتالية.
إسقاط صنعاء واملحافظات

مساء األربعاء، وبعد املواجهات املحدودة 
ــىل خلفية  ــع الصالح، ع ــي شهدها جام الت
ــاح لألجهزة  ــات الجامع السم ــض حراس رف
ــني الفعالية وصعود  ــول لتأم ــة بالدخ األمني
ــع لنقل  ــآذن الجام ــة إىل م ــة اإلعالمي اللجن
ــن  ــرش اآلالف م ــم ن ــا، ت ــة وتصويره الفعالي
املسلحني يف تبة توفيق صالح، يف بيت بوس 
ــا مثلث  ــة، منه ــق العاصم ــن مناط ــدد م وع
سنحان وتجهيز املئات من املسلحني يف بني 
ــواد، وتم ترتيب  ــارث ويف بيت بوس والس الح
ــوارع  الوضع عسكرياً يف شارع الجزائر والش

املجاورة له كشارع بغداد وعمان.

إىل  ــا  نطاقه ــع  اتس ــدادات  االستع ــك  تل
ــات  واملحافظ ــة  العاصم ــوق  ط ــات  مديري
ــاء واملحويت وحجة  األخرى كذمار والبيض
ــات  شخصي ــف  تكلي ــم  وت وإب،  ــران  وعم
ــام بقطع كامل  ــة بالقي ــة واجتماعي عسكري

اإلمدادات العسكرية.
ــت،  ــس التوقي ــت، وبنف ــاح السب ويف صب
ــار يف نقيل يسلح  ــاء ـ ذم ــع طريق صنع قط
ــرب ذمار ويف  ــرب ويف منطقة رصابة غ ويف مع
ــام عيل  ــوًال إىل مفرق حم ــار وص ــل ذم مدخ
والطريق املؤدي إىل آنس ومنه إىل الحديدة، 
ــار ـ إب يف منطقة  ــق ذم ــع طري ــم قط ــا ت كم
ــم، ويف  ــة يري ــب مدين ــة بجان ــاب الواقع كت
ــق إبـ  تعز يف  ــع طري ــح، وتم قط ــل يسل نقي
ــع أي تعزيزات  ــي، والهدف من نقيل السيان
ــرّد» الحاصل من  ــة «التم ــة ملواجه عسكري
ــدن، أو تعزيز  ــيات يف امل ــل عصابة املليش قب

مدد للجبهات العسكرية.
ــق صنعاء ــ خوالن  وباملثل، تم قطع طري
ـــ رصواح يف خوالن ملنع وصول أي إمدادات  ـ
رصواح،  ــات  جبه إىل  ــة  عسكري ــزات  وتعزي
ــم، ألهميتها  ــت نه ــو سقطت لسقط ــي ل الت

االسرتاتيجية.
ــق اإلمدادات  ــم قطع طري ــت ت ويف املحوي
ــة. ويف عمران تم  ــة الرجم والطويل يف مديري
قطع طريق صعده ـ عمران يف خمر ويف بني 
ــه. ويف حجة تم قطع  ــم ويف نقيل الغول رصي
ــران وصنعاء يف نقيل  الطريق الرابط مع عم
ــذايل، بهدف قطع أي تعزيزات عسكرية  الخ
ــرّد» يف  «التم ــاض  أو إجه ــدي،  ــة مي لجبه

مدينة حجة.
ــك الخطة أعدت سلفاً، وكانت مرصودة  تل
ــا من قبل  ــة ملواجهته ــات قوي ــت برتتيب قوبل
ــة وقوات  ــل املحيط ــة والقبائ ــوات األمني الق
ــي أحبطت  ــعبية الت ــان الش ــش واللج الجي
مؤامرة الخيانة وبسطت نفوذ الدولة بنجاح.

ــف األول  الص ــادات  قي ــت  ــا استسلم كم
ــت  ــة واملحوي ــران وحج ــيات يف عم للمليش
ــي زعيمها صالح  ــار وإب وصنعاء، و لق وذم
ــة  ــق الجبه ــاول تمزي ــد أن ح ــه  بع مرصع
ــوى  ــني لق ــاب اليمني ــم رق ــة وتسلي الداخلي
ــذي اعتربته  ــو األمر ال ــدوان وه ــف الع تحال
ــهداء  الش ــاء  لدم ــا  خائن ــة  الوطني ــوى  الق

والجرحى ولبلده وشعبه.

تم قطع الطرقات بين العاصمة والمحافظات والجبهات في توقيت واحدتم قطع الطرقات بين العاصمة والمحافظات والجبهات في توقيت واحد
ـــا جــــــــزءا مـــــن الــخــطــة ـــت ـــان ــــة تـــعـــطـــيـــل الـــتـــعـــلـــيـــم ك ــــاول ــــح ـــا جــــــــزءا مـــــن الــخــطــةأزمــــــــة الـــــوقـــــود وم ـــت ـــان ــــة تـــعـــطـــيـــل الـــتـــعـــلـــيـــم ك ــــاول ــــح أزمــــــــة الـــــوقـــــود وم
الصنعانية" الــنــخــبــة  ــــوات  "ق لــتــأســيــس  وتــحــضــيــر  ــة  ــري س ــة  ــي ــن وأم عــســكــريــة  الصنعانية"تــشــكــيــالت  الــنــخــبــة  ــــوات  "ق لــتــأســيــس  وتــحــضــيــر  ــة  ــري س ــة  ــي ــن وأم عــســكــريــة  تــشــكــيــالت 

تفاصيل مؤامرة المليشيات إلسقاط صنعاء وتسليم رقاب اليمنيين لقوى العدوانتفاصيل مؤامرة المليشيات إلسقاط صنعاء وتسليم رقاب اليمنيين لقوى العدوان

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري :

ــش  الجي ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــرح  وج ــرصع  م  -
ــزان قبالة  ــة هجومية عىل تبة الخ ــودي بعملي السع

منفذ علب
ــذون عملية إغارة  ــش واللجان ينف - ابطال الجي
ــىل مواقع املرتزقة عىل تبة الخزان قبالة منفذ علب  ع

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
جيزان :

ــن الجيش السعودي يف قصف  - قتىل وجرحى م
مدفعي استهدف برج الخشل 

ــىل تجمع  ــا ع ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي - إط
للجنود السعوديني ومرابض املدفعية يف جبل قيس

ــىل  ــا ع ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م ــالق صلي - اط
ــة  ــة يف بواب ــني واملرتزق ــود السعودي ــات للجن تجمع

املوسم
ــي يستهدف تجمعات للمرتزقة يف  - قصف مدفع

الرمضة والطوال
نجران :

- إعطاب آلية عسكرية سعودية يف موقع الهجلة 
بقصف مدفعي

الثالثاء 2017/12/5       

شبوة :
ــف  املنعط ــان يف  واللج ــش  للجي ــة  ــة هجومي - عملي
ــة عسيالن تخلف قتىل وجرحى  بمنطقة الساق يف مديري

من املرتزقة
تعز :

- افشال محاولة تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان 
ــر يف صفوف  ــة وخسائ ــاه الكدم ــن اتج ــة حمري م يف جبه

املرتزقة
ــدوان أثناء محاولة  ــار عبوة ناسفة بمرتزقة الع - انفج

تسللهم باتجاه مواقع املجاهدين يف كالبة
ــة بجبهات  ــة يف مناطق متفرق ــن املرتزق ــص 14 م - قن

ومحاور تعز
الجوف :

ــش واللجان يغريون عىل مواقع مرتزقة العدوان  - الجي
يف وادي شواق وصابر ويكبدونهم خسائر يف األرواح

- مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع مرتزقة العدوان 
بعدد من القذائف يف وادي شواق صابر بالجوف

- قنص 2 من املرتزقة يف الباحث بمديرية الغيل
ــات للمرتزقة يف  ــاروخ كاتيوشا عىل تجمع ــالق ص - اط

الحزم 
- مدفعية الجيش واللجان تستهف تجمعات للمرتزقة 
يف التبة البيضاء وغرب معسكر السالن بمديرية املصلوب

ــات للمرتزقة يف  ــي يستهدف تجمع آلي ــف مدفع - قص
الغيل وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 

نهم :
ــم عمليات  ــار أبو حات ــد معص ــزق محم ــرصع املرت - م

الكتيبة الثانية يف اللواء 310 بجبهة نهم
ميدي :

ــذون عملية  ــعبية ينف ــش واللجان الش ــال الجي - ابط
ــوط  ــدي وسق ــراء مي ــة يف صح ــع املرتزق ــىل مواق ــارة ع اغ
ــم واعطاب مدرعتني  ــىل والجرحى يف صفوفه عرشات القت

وآليتني عسكريتني 
- قنص 7 من املرتزقة شمال صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
ــودي عىل  ــي السع ــدوان االمريك ــريان الع ــارة لط * غ

حصن عفاش بمديرية سنحان
ــدوان السعودي األمريكي عىل  * 4 غارات لطريان الع

جرس الرئاسة
ــن غارتني  ــدوان السعودي االمريكي يش * طريان الع

عىل بوابة الرئاسة
ــودي االمريكي عىل  ــريان العدوان السع * غارتان لط

بيت االحمر بمديرية سنحان
ــدوان السعودي االمريكي عىل  * 9 غارات لطريان الع

القرص الجمهوري
* طريان العدوان السعودي األمريكي يشن غارة عىل 

منصة السبعني
ــدوان السعودي األمريكي عىل  * 5 غارات لطريان الع

منزل الزعيم  صالح يف حي الكميم
ــي السعودي عىل  ــريان العدوان األمريك * غارتان لط

املدرسة الفنية وسط العاصمة
ــل زعيم  ــزل نج ــىل من ــدوان ع ــريان الع ــان لط * غارت

امليليشيا والخيانة باملصباحي
ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط * غ

منزل نجل شقيق زعيم امليليشيا والخيانة بحدة
شبوة :

ــدوان السعودي االمريكي عىل  * 3 غارات لطريان الع
مديرية عسيالن

صعدة :
ــدوان عىل مناطق  ــرث من 100 صاروخ أطلقها الع * أك

متفرقة من مديرية رازح الحدودية 
ــودي األمريكي عىل  ــريان العدوان السع * غارتان لط

منطقة آل الشيخ
* غارة لطريان العدوان استهدفت سيارة مواطن يف آل 

مقنع بمديرية منبه الحدودية
ــف  مكث ــودي  سع ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *

يستهدف منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــني يف استهداف  ــهاد 8 من املواطن ــاء عن استش * أنب
ــدوان يف منطقة الغور بمديرية  سيارة من قبل طريان الع

غمر
ــدف  ــودي يسته ــي سع ــي ومدفع ــف صاروخ * قص

منطقتي آل مقنع وآل طارق بمديرية منبه الحدودية
ــن 4 غارات  * طريان العدوان السعودي األمريكي يش

عىل منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــن 3 غارات  * طريان العدوان السعودي األمريكي يش

عىل منطقة الصوح بمديرية كتاف
ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط * غ

منطقة آل عيل بمديرية رازح
الحديدة :

ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط * غ
مدينة الحديدة

عمران :
* إصابة مواطن بجروح إثر غارة لطريان العدوان عىل 

الخط العام يف منطقة نجر بمديرية عيال رسيح
حجة :

* غارة لطريان العدوان تستهدف منزل أحد املواطنني 
يف منطقة بني شمسان بمديرية مبني

ــن 11 غارة  * طريان العدوان االمريكي السعودي يش
عىل مديريتي حرض وميدي

تعز :
ــن اكرث من  ــريان العدوان االمريكي السعودي يش * ط

12 غارة شمال يختل بمديرية املخا
جيزان :

ـــ 25  ــارة ب ــف وادي ج ــيش تقص ــات األبات * مروحي
صاروخاً

* طريان العدوان يشن غارتني عىل منطقة وادي جارة
ـــ 10  ــوى ب ــة ق ــف قري ــيش تقص ــات األبات * مروحي

صواريخ
إعداد / عبدالصمد الخوالني
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روسيا تدعو
 وهي الدعوات التي كانت تصطدم دائما باملواقف املتشنجة 

لدول تحالف العدوان والقوى املحلية التي تدور يف فلكه.
ــف العدوان  ــوات الجديدة إىل وق ــن مراقبني يرون أن الدع لك
ــع االطراف  ــة جمي ــي مصلح ــدي يراع ــوار ج ــول يف ح والدخ
ــا وخصوصا بعد سقوط  ــي يف ظروف مختلفة عن سابقاته تأت
ــرة الفتنة يف صنعاء ومقتل قائدها الذي كان يعد  بحسب  مؤام

املراقبني- بمثابة فرس الرهان األخري لتحالف العدوان.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


