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 درھم فروريخته شد»مآرب«خط دفاعی شھر 
  ددست نيروھای صنعاء سقوط کره  الماس بژيکيستراتاردوگاه 

، جنگ تن به تن شديد ومستقيمی ميان نيروھای انصارهللا ونيروھای قبل از سقوط اردوگاه) خبر گزاری فرانسه( 

  تھادی جريان داش

*****  

 الماس ژيکيستراتپس از دوھفته جنگ وزدوخوردھای بسيارشديد، نيروھای انصارهللا تسلط خودرا بر اردوگاه 

 ۀمد ، اکنون درقبضآ خرين ومھمترين خط دفاعی شھر مآرب به حساب میآ ۀمثابه مستحکم ساختند، اين اردوگاه که ب

کند که به  انصارهللا وارتش يمن باز می»ه ھای انقالبیکميت«باشد، سقوط اين اردوگاه راه را برای  پوالدين انصارهللا می

نھا دوراه برای ورود به شھرمھم مارب دراختيار دارند ، مسير آسانی بتوانند وارد شھر مارب شوند، ھم اکنون آ

  . اصلی مرتبط بين صنعاء وماربۀصحرای جدعان ويا ازطريق جاد

  :صنعاء

دست نيروھای صنعاء سقوط ه ماس که در غرب شھر مارب قراردارد ب الستراتژيکاردوگاه  ،در سحرگاه روز گذشته

، عبد ربه منصور ھادی که دراطراف کرد که به معنای اين است که بقايای نيروھای وابسته به رئيس جمھورگذشته

  . منھدم ومتالشی شدندًاردوگاه متمرکز شده بودند کامال

 ۀانقالبی وابسته به انصارهللا ، که طی دوھفت» یئھای توده کميته «ژيک که نيروھای ارتش يمن ويستراتاين پيشروی 

 نھا فراھم میآن دست زدند اين فرصت را برای آگذشته برای اين پيروزی به جنگی تعيين کننده با نيروھای ھادی به 

 اصلی که ۀادجسوی شھر مھم مآرب حرکت کنند ، يکم از طريق صحرای جدعان وديگری از ه ورد که از دوراه بآ

  .سازد ب را به پايتخت مرتبط میمار

  .دسوی صحرای جدعان فرارکردنه  الماس نيروھای ھادی وابسته به عربستان بژيکيستراتپس از سقوط اردوگاه 

اين پيروزی مھم انصارهللا باعث شده است تا مناطق وسيعی شامل بسياری روستاھا وشھرستان رغوان که درنزديکی 

ن منطقه موفق شدند آای صنعاء وانصارهللا بيفتد ، ازطرف ديگر سران قبايل دست نيروھه اردوگاه الماس قرارداشت ب

که فرزندانشان که با  با امضای توافقنامه ھائی با انصار هللا مانع جنگ وتخريب روستاھا وشھرکھای خود شوند وھم اين

قبل ازاين  .انه ھای خود بازگردندن نامه گرفته وبه خجنگيدند ، اما نيروھای ھادی وابسته به عربستان عليه انصارهللا می
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که پس از گرفتن امان  ،جنگيدند  جدعان درصفوف نيروھای ھادی وابسته به عربستان میۀھفتصد نفر ازجوانان قبيل

  .نامه به قبيله وخانه ھای خود بازگشتند

  
  


