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«األمناء» تنشر تفاصيل معارك شبوة..

النخبة ال�شبوانية تنت�صر على الإرهاب وتعلن معركة الأر�ض املحروقة
«األمناء» تقرير /منير النقيب :
شهدت محافظة شبوة معارك عنيفة
نجحت من خاللها قوات النخبة وأبطال
املقاومة الجنوبية يف من إحراز تقدمات
كبرية عىل مليشيات اإلصالح اإلرهابية
يف ميــدان املعــارك ومتكنــت القوات
الجنوبية من إســقاط عدة مواقع كانت
تحت سيطرة مليشيات اإلرهاب قبل أن
تتوقف يف ســاعات متأخرة من أمس
االثنني.
وأكدت املصــادر أن القوات الجنوبية
متكنت من اســتعادة تبة اإلرسال عىل
مدخــل مدينة عتق التــي تتميز مبوقع
اسرتاتيجي يطل عىل املدينة.
وأضافــت أن« :القــوات الجنوبية
اســتعادت نقطــة الجلفــوز ،وموقع
الكسارة والخزان يف مدينة عتق ،وأرست
العديد من قوات االحتالل الغازية إضافة
إىل جرح العــرات منهم ..كام أحرقت
قوات املقاومة الجنوبية طقمني لقوات
اإلصالح بالقرب من نقطة الجلفوز عىل
املدخل الجنويب ملدينة عتق».
ومتكنت قوات النخبة الشبوانية ظهر
أمس األول األحد من صد هجوم ملليشيا
اإلصالح عىل نقطة قرن الظبية .
وبحســب املصادر :فرضــت القوات
الجنوبية ســيطرة كاملــة عىل جولة
الثقافــة وإدارة املرور وال تــزال تحرز
تقدما كبريا وســط هروب مليشــيات
اإلخوان اإلرهابية.
بدوره ،أعلن ركــن التوجيه املعنوي
للــواء الثالث/محمد مقىل الديويل نقال
عن قائد اللواء الثالث النخبة الشــبوانية
أن معركة شــبوة هي (معركة «األرض

املحروقة»).
وقال ركــن التوجيه املعنــوي للواء
الثالــث ،يف ترصيح لوســائل اإلعالم:،
«معركتنا اليوم معركة الرشف والبطولة
واألرض والعــرض وســنفدي شــبوة
بدمائنا وكل غــا ٍل ولن نرتاجع إما املوت
او الشــهادة ولقد اتو الينــا بجحافلهم
ومرتزقتهــم وابتلونا يف أرضنا وجمعوا
شــذاذ اآلفاق وقطاع الطــرق ومروجي
املخدرات وخاليا اإلرهــاب التي تكالبت
عىل شبوة من سيئون ومأرب والبيضاء
والجــوف التي كان يفرتض أن تتجه إىل
صنعاء أتوا يستقوون عىل أبناء النخبة
الذين كانوا منشــغلني بعــدة جبهات
ومهامت أمنية وتنموية وتأمني املواطن
وتطهري الفســاد املــايل واإلداري يف
شبوة».
وأضاف تلك القــوى الظالمية تعاون
معها بعض مــن الخونة الذيــن باعوا
أنفســهم للذل واملهانة؛ اســتغلت هذا
الظرف واملنعطف الذي لن يطول وسيتم
مالحقتهــا وتنظيفها بالشــكل الذي
تستحقه ــ إن شاء الله ــ .
وختم الديويل ترصيحه «ال تراجع ال
مساومة ال انسحاب حتى التطهري لعتق
وأرض شبوة أو الشهادة دون ذلك والله
عىل ما نقول شهيد».
ودفعت القــوات الجنوبية بتعزيزات
ضخمة إىل مدينــة عتق لتطهري املواقع
التي ســيطرت عليها مليشات اإلرهاب
أمس.
من جانبهــم ،قال شــهود عيان أن
تعزيزات ضخمــة هي األوىل من نوعها
وصلت إىل عتق خالل اليومني املاضيني،
عقب استغالل مليشيات اإلخوان ملوقف

القــوات الجنوبية التــي التزمت بوقف
إطالق النار اســتجابة لنــداء التحالف
العريب ،وقامت مبهاجمة مواقع النخبة
الشبوانية .
وتتواصل التطورات يف عتق عاصمة
محافظة شــبوة منذ سيطرة مليشيات
اإلخوان القادمــة من مارب عىل مواقع
داخل عتــق ،وتعرض محــات ومنازل
املواطنني للنهب ،ومقتل أحد ابناء عتق
عندمــا أراد الدفاع عن محلــه ” محل
باجامل للرصافة .
أشرس قبائل الجنوب تنضم للقتال

انضمت قبائل شــبوة ،أرشس قبائل
الجنــوب يف القتــال ،إىل جانب قوات
النخبة الشــبوانية ضد ميليشيات تنظيم
اإلخوان املوايل لقطر ،فيام قالت مصادر
عسكرية« :إن انتصارات نوعية حققتها
قوات النخبة التي عززت قواتها ،مع تلقي
ميليشــيات اإلخوان إمدادات من مأرب،
واشرتاك تنظيم القاعدة اإلرهايب بشكل
علني إىل جانب امليليشيات.
وقالت مصــادر قبليــة« :إن قبائل
شبوة شاركت يف املعارك ضد ميليشيات
اإلخوان ،حيث قطعت خــط اإلمداد عن
العاصمة اإلقليمية عتق ،التي تدور فيها
مواجهات رشسة.
وأكد مصدر قبيل «أن الحرب اإلخوانية
عىل الجنوب وشــبوة ،كشــفت وأكدت
حقيقة التحالف بني قطر وإيران» ،مشري ًا
إىل أن اإلخوان يقومــون بحرب احتالل
للجنوب نيابة عن الحوثيني وإيران.
ولفــت إىل أن هناك عنــارص حوثية
شــاركت يف القتال إىل جانب ميليشيات
اإلخوان والتنظيامت اإلرهابية.

وأعلنت قبائل حمري ونعامن ،وسعد،
النفــر العــام ،وتجهيز أكــر من الف
مقاتل للتصدي للقوات الشاملية الغازية
وعمالئها.
وعــرت القبائل عــن تأييدها املطلق
للقــوات الجنوبيــة يف معركة الرشف
والكرامة للدفاع عن شبوة والجنوب من
الغزو الشاميل.
وقال القيــادي يف املجلس االنتقايل
الجنويب ســامل ثابت العولقي « :قبائل
نعامن وبلعبيد وجهت دعــوات ألبنائها
للنفــر ومواجهــة الزحــف اإلخواين
الشاميل عىل شبوة».
وأشار إىل أن «امليليشيات الغازية ترد
وتقصف قبائل بلعبيــد يف قرن الظبية
بعرماء واستشــهاد شخصني من بلعبيد
وما زالت االشــتباكات دائــرة وأنباء عن
قتيــل وثالثــة وأرسى من امليليشــيات
الغازية».
وتوصف قبائل شــبوة بأنها أرشس
القبائــل يف الجنــوب ودخولهــا خط
املواجهة ســيعزز من قوات النخبة التي
تحقق نجاحــات ميدانية وفق العديد من
املصادر.
وأكدت قبائل شــبوة أنها ستدافع عن
ثرواتها النفطيــة التي ظلت منهوبة منذ
حرب االحتالل األوىل التي شــنها تحالف
نظام صالح واإلخوان .
ومن شأن هذه املواجهة أن تعزز نزعة
الثأر لدى تلــك القبائل التــي تدافع عن
أرضها ضد ما تصفه مبيليشيات االحتالل
اإلخوانية .
قبائل العوالق تتوعد

يف الســياق ــ أصدرت قبائل العوالق
واملقاومــة الجنوبية مفرق الصعيد أمس
األول األحد ــ بيانا توعدت فيه مليشيات
القاعدة والتكفري بقيادة محمد صالح بن
عديو وجحدل العتيقي بأنهم لن ميروا إال
عىل جثثهم وامليدان بينهم .
وأعلــن البيان تأييــده ودعمه لقوات
النخبة الشــبوانية واملقاومــة الجنوبية
محمال محمد صالح بــن عديو وجحدل
العتيقي كامل املسئولية عن كل ما حصل
ويحصل من دمار وسفك دماء عىل أرض
شبوة.
وشــدد بيان قبائل العوالق واملقاومة
الجنوبيــة عىل أن جامجــم أوالد الغزاة
وأهلهم ســتكون مقابل دماء أبناء شبوة
األحــرار يف امليدان اليــوم وقد أعذر من
أنذر.
ودعا البيان جميع أهايل شبوة املغرر

بهم لالنســحاب من تحت أيدي عصابات
الشــال الداعشــية أو محملني إياهم
مســئولية كل قطرة دم من أبناء شــبوة
موكدا أن أهل الشــال سوف يخرجون
مدحورين مدعوســن من شــبوة كام
حصل لهم عام  2015وســتدفعون أنتم
الفاتورة وقد أعــذر من أنذر وال عفو بعد
اليوم.
اعترافات أسير شمالي

وكشف أســر منت ٍم ملليشيا اإلخوان
والقــوات الشــالية وقع بيــد النخبة
الشــبوانية ،عن تلقيهم أوامر من زعامء
اإلخوان يف مــارب -الشــالية -لقتل
الجنوبيني.
وأكد األسري املدعو «محمد أحمد عيل
خريان» من محافظة الجوف الشــالية،
أن زعامء جامعة اإلخوان أعطوهم فتاوى
وأوامر بقتل أي جنويب ،قبل زحفهم إىل
محافظة شبوة.
وقال األســر الذي وقــع بيد قوات
النخبة الشــبوانية يف نقطة قرن الظبية
 »:إن حشدهم العســكري أىت من مأرب
ضد الجنوبيني ولخــوض معارك معهم
حسب األوامر التي تلقوها قبل االنطالق،
والسيطرة الكاملة عىل الجنوب خوف ًا من
وقوعه بيد املجلس االنتقايل الجنويب».
قيادات في التنظيم

يف السياق :أكد شهود عيان يف مدينة
عتق مبحافظة شبوة ،مشاهدتهم عنارص
مــن القاعدة اختفت قبل انتشــار قوات
النخبة قبل عامني.
وقالوا« :إن بني هذه العنارص قيادات
يف تنظيــم القاعدة ارتــدوا زي الجيش
املسمى بالوطني».
وأضافوا «إن بعض هذه العنارص عرب
عن فخره باالنتصار عــى قوات النخبة
وبرش بعودة تنظيم القاعدة إىل املناطق
التي طــرد منها من قبل قــوات النخبة
الشبوانية .
وحذرت هذه القبائل من خطورة عودة
عنارص القاعدة عىل أمن واستقرار شبوة
واملنطقة برمتها .
ونفذت القــوات الشــالية الغازية
لشــبوة وعنارص القاعــدة قصف عىل
مناطــق أبنــاء بلعبيد يف قــرن الظبية
مبفرق عرماء واستشــهاد شخصني من
أبناء بلعبيد وما زالت االشــتباكات تدور
هناك وأنباء عن قتيــل وثالثة أرسى من
املليشيات الشاملية.

