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ّ
تقدم في تعز وصد هجوم رابع على ميدي

تحصين الساحل الغربي
أح ــرز الجيش اليمني و«ال ـل ـجــان الشعبية»
تقدمًا مهمًا على الجبهة الغربية القريبة
مــن بــاب الـمـنــدب فــي محافظة تعز عبر
السيطرة على سلسلة جبال العمري التي
كانت مركزًا لقوات «التحالف» ،في وقت
ك ــررت فيه ال ـقــوات اليمنية صـ ّـد هجوم
رابع للقوات السعودية والمسلحين على
ميدي الحدودية
صنعاء ــ علي جاحز
سـيـطــر ال ـج ـيــش الـيـمـنــي و«ال ـل ـجــان
الشعبية» ،أمس ،على سلسلة جبال
الـعـمــري فــي تعز بالكامل مــن قــوات
«ال ـت ـحــالــف» وامل ـج ـمــوعــات املسلحة
املؤيده له .وباتت السلسلة املحيطة
ب ـبــاب امل ـن ــدب ،غــربــي ت ـعــز ،بالكامل
تـحــت سـيـطــرة الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»،
بعد تقدم املجموعات املسلحة إلى
بعض التالل واملناطق فيها ،مع بقاء

معلومات عن إصابة اللواء
علي محسن األحمر في
هجوم على ميدي
مـعـسـكــرات الـعـمــري بــأيــدي الجيش
و«اللجان».
ـث
وأشـ ــار م ـصــدر عـسـكــري فــي حــديـ ٍ
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـي ــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ي ـت ـمــركــزون
حاليًا فــي مناطق استراتيجية في
ذوبـ ـ ــا ،ف ــي ظ ــل ان ـه ـي ــار ف ــي صـفــوف
قـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» وف ـ ــرار جـمــاعــي،
مخلفني أسلحتهم وراءهم.

وأكــد املصدر أن الجيش و«اللجان»
تقدموا نحو مناطق جديدة باتجاه
ال ـس ــاح ــل ح ـتــى وصـ ـل ــوا إلـ ــى مـفــرق
الطريق الدولي في مديرية ذو باب،
مشيرًا إلــى أن التقدم ال يــزال جاريًا
في ظل فرار غير مسبوق للمسلحني
وتساقط مواقعهم.
ووص ـ ــف املـ ـص ــدر هـ ــذا ال ـت ـق ــدم بــأنــه
ض ــرب ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة ل ـه ـج ــوم ثــاثــي
مـحـتـمــل ملـسـلـحــي «ال ـت ـح ــال ــف» كــان
يـسـتـهــدف ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـشــريــط
الساحلي الغربي ،بــدءًا من الهجوم
عـبــر ســاحــل ذو ب ــاب بــاتـجــاه املـخــا،
مـسـنــودًا بـهـجــوم ب ـحــري ،بــالـتــزامــن
مــع هـجــوم ب ــري مــن ج ـيــزان باتجاه
م ـيــدي ،ثــم الـتـقــدم بــاتـجــاه الـحــديــدة
بـ ــال ـ ـبـ ــارجـ ــات .وي ـ ــؤك ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــدر أن
الهجوم الثالثي فشل الــى اآلن بعد
ض ــرب ــة الـ ـ ـ ــزوارق ف ــي س ــواح ــل املـخــا
والـتـقــدم املـيــدانــي أمــس فــي ذو بــاب
وال ـع ـم ــري ،إض ــاف ــة إل ــى ف ـشــل ثــالــث
هجوم على ميدي من جهة الشمال.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،وف ـ ـ ــي حــن
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة
آليتني تابعتني للمسلحني أدت إلى
إح ــراق ـه ـم ــا وم ـق ـت ــل طــواق ـم ـه ـمــا فــي
مفرق األحيوق في مديرية الوازعية،
شن طيران «التحالف» غارتني على
السلسلة الجبلية وجنوب املعسكر
الـقــديــم فــي الـعـمــري فــي مــديــريــة ذو
باب الساحلية.
ً
وف ـ ــي ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة شـ ـم ــاال عـلــى
ال ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عـلــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ب ـ ــن جـ ـ ـي ـ ــزان ال ـس ـع ــودي ــة
ومـيــدي اليمنية ،فشل هـجــوم كبير
لـ ـ ـق ـ ــوات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» عـ ـل ــى مــدي ـنــة
ميدي الساحلية مدعومًا بالطيران
والبارجات هو الــرابــع من نوعه في
غضون أيــام قليلة .وأوض ــح مصدر
عـ ـسـ ـك ــري أن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي
وامل ـس ـل ـح ــن امل ــؤي ــدي ــن ل ـ ــه ،ت ـك ـبــدوا

غارات على مبنى المكتب السياسي التابع لحركة «أنصار الله» في الحديدة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من األشخاص (أ ف ب)

خسائر فــادحــة خــال تلك املحاولة،
م ــؤكـ ـدًا أن امل ــواجـ ـه ــات أسـ ـف ــرت عــن
مقتل وإصابة العشرات من الجيش
الـسـعــودي ومــرتــزقـتــه ،رغــم اإلسـنــاد
الـ ـجـ ــوي ب ــاألب ــات ـش ــي واالسـ ـتـ ـط ــاع
الـحــربــي ،إضــافــة ال ــى قـصــف السفن
الحربية من البحر ،الفتًا إلى أن قوات
الجيش و«الـلـجــان» ص ــدوا الهجوم
ودمروا ثالث آليات سعودية.
وع ـلــى وق ــع ه ــذه األحـ ـ ــداث ،تحدثت
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» عــن
إص ــاب ــة ال ـ ـلـ ــواء الـ ـف ــار ع ـل ــي مـحـســن
األحـ ـم ــر ف ــي م ـح ــاول ــة ال ـه ـج ــوم قبل
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـيـ ـ ــدي .وب ـح ـس ــب
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن األح ـم ــر

مـ ـص ــاب إص ــاب ــة ب ــال ـغ ــة وق ـ ــد ي ـكــون
ح ــال ـي ــا ت ـح ــت ال ـع ـن ــاي ــة املـ ــركـ ــزة فــي
السعودية أو في دولة أخرى .وكانت
أنباء قد تحدثت عن مقتل أو إصابة
القياديني املــوالـيــن لـلـعــدوان هاشم
االحمر ومحمد املقدشي في ضربة
«ت ــوشـ ـك ــا» األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى مـعـسـكــر
مـ ــاس .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أوض ـحــت
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن م ـص ـي ــره ـم ــا ال ي ـ ــزال
ً
مجهوال إلى اآلن .وأفــادت معلومات
ل ــ«األخ ـبــار» بــأن هــاشــم األحـمــر كان
قـ ــد غـ ـ ــادر امل ـع ـس ـك ــر ق ـب ـيــل ال ـضــربــة
بدقائق ،غير أن مقربني من األحمر
أكدوا أن بعض مرافقيه سقطوا بني
قتيل وجــريــح ،فيما ال ي ــزال مصير

األحمر غير معلوم إلى اآلن.
أم ــا فــي الجبهة الـشــرقـيــة املتداخلة
ب ــن مـ ــأرب والـ ـج ــوف ون ـه ــم ،فحقق
فيها الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
أم ـ ــس ت ـق ــدم ــا ي ـج ـهــز ع ـل ــى املـخـطــط
الذي تحدث سلفًا عن السيطرة على
امل ــدخ ــل ال ـش ــرق ــي ل ـل ـعــاص ـمــة .وأفـ ــاد
م ـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ب ــأن ال ـج ـيــش و«ال ـل ـجــان
الشعبية» حققوا تقدمًا كبيرًا شرقي
صرواح .وقال املصدر إن هناك تقدمًا
كبيرًا للجيش و«الـلـجــان الشعبية»
عـلــى ج ـبــال وت ــال الـطـلـعــة الـحـمــراء
بعد جبل هيالن وكوفل.
وعـلــى جبهة شــرق صـنـعــاء ،أوضــح

ّ
بتسهيل سعودي
تجارة النفط تمول نشاطات «القاعدة»...
ٍ
ي ـمـ ّـول تنظيم «الــق ــاع ــدة» اآلخـ ــذ في
ّ
التوسع جنوبي اليمن أنشطته من مصادر
عدة تضمن له قوته المتصاعدة ،أهمها
ت ـجــارة الـنـفــط عـبــر مــوانــئ المحافظات
الست التي يسيطر على سواحلها ...وذلك
بتسهيل مــن ال ـقــوات الـبـحــريــة التابعة
ٍ
للتحالف السعودي
صنعاء ــ رشيد الحداد
فــي ظــل «تـبــادل األدوار» الـجــاري بني
تنظيم «القاعدة» واملجموعات املؤيدة
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــد ربـ ـ ــه م ـن ـصــور
هـ ــادي ف ــي ع ــدد م ــن املـ ــدن ال ـت ـجــاريــة
امل ـه ـم ــة ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة،
يـعـتـمــد «الـ ـق ــاع ــدة» ع ـلــى ب ـيــع الـنـفــط
املــوجــود بكثرة فــي الجنوب لتمويل
نـشــاطــاتــه فــي املـحــافـظــات الجنوبية
التي يسيطر عليها .وكانت آخر تلك
املدن مدينة عزان في محافظة شبوة،
والتي ّ
تعد أحد أكبر املراكز التجارية
في املحافظة الجنوبية.
وكـشــف وزيــر النقل اليمني السابق،
ب ـ ــدر ب ــاس ـل ـم ــة ،أن ت ـم ــوي ــل الـتـنـظـيــم
امل ـت ـطــرف الـ ــذي يـسـيـطــر ع ـلــى أج ــزاء
واس ـع ــة م ــن س ــت م ـحــاف ـظــات يمنية،

بينها عــاصـمــة محافظة حضرموت
وأخ ـ ـ ــرى ف ــي شـ ـب ــوة ،وأب ـ ـ ــن ،ول ـح ــج،
وع ـ ـ ـ ـ ــدن ،ي ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ــن مـ ـ ــوانـ ـ ــئ امل ـ ـهـ ــرة
وح ـ ـضـ ــرمـ ــوت وشـ ـ ـب ـ ــوة ال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
العديد من املوارد واملشتقات النفطية.
وأكد الوزير الذي ينحدر من محافظة
حضرموت سيطرة التنظيم الكبيرة
على سواحل بحر العرب ،مضيفًا عبر
موقع «فايسبوك» قوله« :إذا ما أخذنا
ً
في الحسبان مثال دخول  10آالف طن
مــن البنزين يوميًا مــن هــذه املــوانــئ،
وهــي أكثر فــي الــواقــع ،أي حــوالــى 10
مــايــن لـتــر ،وعـلـمـنــا أن ــه تـتــم جباية
ً
 80ري ـ ـ ــاال ع ــن ك ــل ل ـي ـت ــر ،ألص ـب ــح مــا
يحصل عليه القاعدة يوميًا من هذه
الكمية فقط  800مليون ريال» .وأشار
باسلمة الذي أقيل من منصبه أخيرًا
إلى وجود بواخر ّ
تهرب مواد غذائية
إلى الشواطئ الجنوبية وتتم جباية
جماركها مباشرة ملصلحة التنظيم.
وأوضــح أن هناك عــائــدات يومية من
تـهــريــب املـ ـخ ــدرات وال ـس ــاح يحصل
ع ـل ـي ـهــا «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي ح ـ ــدود 200
مليون ريال يوميًا ،الفتًا إلى عائدات
ّ
يحصلها التنظيم تفوق مليار ريال
يــوم ـيــا و 3م ــاي ــن و 750ألـ ــف ري ــال
سعودي ( 4،6ماليني دوالر).
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت لـ ــم ي ــذك ــر فـ ـي ــه ال ـج ـه ــات
وامل ــوان ــئ ال ـتــي تــأتــي مـنـهــا إمـ ــدادات
امل ـ ـش ـ ـت ـ ـقـ ــات الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ثـ ـ ــم ي ـب ـي ـع ـهــا

«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـسـ ــوداء
ب ــأس ـع ــار ت ـف ــوق أس ـع ــاره ــا الــرسـمـيــة
ب ـن ـس ـب ــة  %200ل ـت ـم ــوي ــل ع ـم ـل ـيــاتــه
وأن ـش ـط ـت ــه اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي ج ـنــوبــي
الـ ـب ــاد ،اك ـت ـفــى وزيـ ــر ال ـن ـقــل الـســابــق
بــاإلشــارة إلــى «دخ ــول كميات كبيرة
من النفط عبر البحر» ،وهو ما يؤكد
ت ـس ـه ـيــل ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة ال ـتــاب ـعــة
لـ«التحالف» بقيادة السعودية مرور
إم ــدادات النفط للتنظيم ،األمــر الــذي
(األناضول)

يـ ـض ــع ال ـ ــري ـ ــاض فـ ــي خ ــان ــة االتـ ـه ــام
بـتـمــويــل «ال ـقــاعــدة» فــي الـيـمــن ماليًا
بطريقة غير مباشرة.
ي ــذك ــر أن الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة الـتــابـعــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» م ــوج ــودة ع ـلــى مـقــربــة
مــن مـيـنــاء امل ـكــا مـنــذ أش ـهــر ،وكــانــت
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي ق ــد ط ــال ـب ــت ال ـس ـفــن
ال ـت ـجــاريــة ال ـت ــي ال تـمـتـلــك تـصــاريــح
م ــرور مــن «ال ـت ـحــالــف» بــال ـخــروج من
امليناء عبر مكبرات الـصــوت .وأكــدت
م ـص ــادر مـحـلـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» وج ــود
بــوارج «التحالف» بالقرب من ميناء
بئر علي الواقع في شواطئ محافظة
شبوة.
وقال باسلمة« :لم تعد موانئ الساحل
الـ ـش ــرق ــي ل ـل ـي ـم ــن تـ ـ ـم ـ ـ ّـول امل ـش ـت ـق ــات
الـنـفـطـيــة لـتـلــك امل ـحــاف ـظــات ف ـقــط ،بل
تـصــاعــد ن ـشــاط ال ـقــاعــدة ال ـت ـجــاري»،
مشيرًا إلى أن «التنظيم يقوم بإجبار
ال ـبــواخــر عـلــى دف ــع أت ـ ــاوات مـبــاشــرة
لعناصره» .وحذر من مغبة السكوت
عــن ه ــذا األم ــر ،وع ــدم منحه األهمية
ال ـتــي يـسـتـحـقـهــا ،و«اتـ ـخ ــاذ خـطــوات
ع ـم ـل ـي ــة س ــريـ ـع ــة السـ ـتـ ـئـ ـص ــال ب ـئــر
املتشددين» ،على ّ
حد وصفه.
وأب ــدى ّ وزيــر النقل السابق استياءه
م ــن غ ــض ال ـط ــرف ع ــن خ ـطــر عـنــاصــر
تـنـظـيــم «أن ـص ــار ال ـشــري ـعــة» املــرتـبــط
بـ«القاعدة» وانتشاره في املحافظات
الـجـنــوبـيــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن «الـسـكــوت

بات «القاعدة» على
وشك السيطرة
على مركز محافظة
شبوة النفطية

وال ـت ـجــاهــل سـيـجـعــان ال ـب ــاد تــدفــع
الثمن غاليًا في املستقبل».
وي ـ ـت ـ ــوق ـ ــع م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون أن ي ـس ـي ـط ــر
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» عـ ـل ــى م ـح ــاف ـظ ــة ش ـب ــوة
ً
ب ــالـ ـك ــام ــل ،ت ـ ــواص ـ ــا ل ـس ـي ـن ــاري ــوات
«التسلم والتسليم» التي تجري بني
التنظيم واملجموعات املوالية لهادي
واملسنودة من السعودية.
وكــان التنظيم قــد لجأ الـعــام املاضي
إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـط ــو امل ـس ـل ــح عـلــى
املصارف والبنوك وعن طريق الفدى
التي يجنيها من عمليات االختطاف
لـلـحـصــول عـلــى مـ ــوارد مــالـيــة .وعمد
ال ـت ـن ـظ ـيــم إل ـ ــى ن ـه ــب ب ـع ــض ال ـب ـنــوك
التجارية ومكاتب البريد اليمني في
محافظة حضرموتّ ،
مبررين ذلك بأن
أرصـ ــدة ال ـب ـنــوك الـعــامـلــة ف ــي املــديـنــة
تـ ــدخـ ــل ضـ ـم ــن «أم ـ ـ ـ ـ ــوال امل ـس ـل ـم ــن».

