
تعد الجبهة الداخلية »مدينة تعز« من أصعب الجبهات كون المواجهات 
فيها بين الجيش المسنودين باللجان الشعبية والميليشيات التابعة 
لمرتزقة العدوان تتم وسط األحياء السكنية وينتج عنها سقوط ضحايا 
من المدنيين األبرياء..األسبوع الماضي تواصلت المواجهات بين الطرفين 
في عدد من األحياء »ثعبات، الدمغة، الجحملية، المجلية، جبل الضبي قرب 
مبنى المحافظة، حارة الزهاء، كالبة، زيد الموشكي، شارع األربعين، جبل 
الجرة المطل على وادي القاضي، حارة الدعوة، حي البعرارة، الحصب، وادي 
الدحي« واستخدم الطرفان األسلحة الثقيلة »الدبابات والمدفعية وصواريخ 
الكاتيوشا« مما أدى الى سقوط بعض القذائف بشكل عشوائي على األحياء 

السكنية ونتج عن ذلك سقوط ضحايا من المواطنين األبرياء.. 
وتكبد المرتزقة في مواجهات الجمعة الماضية خسائر في األرواح بينهم 
قيادات ميدانية من عناصر القاعدة والجماعات السلفية أحدهم يدعى 

»نبيل عبدالعزيز« واآلخر يدعى »لؤي رجب«.

اختطاف مراسل ومصور »الجزيرة«
أق��دم مسلحون مجهولون -ُيعتقد أنهم من تنظيم القاعدة- على 
اختطاف مراسل قناة »الجزيرة« القطرية »حمدي البكاري« ومصور القناة 

»عبدالعزيز الصبري« وسائق السيارة التي يستقالنها مساء االثنين الماضي 
من حي المسبح بمدينة تعز الواقع تحت سيطرة ميليشيات مرتزقة 
العدوان وتم العثور على السيارة جوار فندق المجيدي في شارع الهريش 
في الساحة التي يطلقون عليها »ساحة الحرية« جوار المعهد العالي لتأهيل 

وتدريب المعلمين، ومازال مصيرهم مجهواًل.

جبهة »حيفان«
وفي جبهة مديرية حيفان تواصلت المواجهات المتقطعة خالل االسبوع 
الماضي بين ابطال الجيش واللجان وبين الميليشيات المسلحة التابعة 
لمرتزقة العدوان في المناطق الواقعة بين مديرية حيفان  تعز ومديرية 
طور الباحة التابعة لمحافظة لحج استخدم فيها الطرفان المدفعية 

الثقيلة دون تحقيق أي تقدم من الطرفين..

جبهة »الوازعية«
وعلى ذات الصعيد تواصلت المواجهات في جبهة مديرية الوازعية 
بين ابطال الجيش واللجان الشعبية وبين ميليشيات مرتزقة العدوان 

المسنودين بالقوات الغازية والمرتزقة األجانب والدبابات والمدرعات 
والعربات واآلليات العسكرية الحديثة وبغطاء جوي وبحري من طيران 
وبوارج العدوان والذين نفذوا خالل األسبوع الماضي عدة محاوالت للتقدم 
صوب المواقع والمناطق التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان الذين 
تصدوا بقوة لتلك المحاوالت وكبدوا الغزاة والمرتزقة  خسائر فادحة في 
األرواح والعتاد وليس ذلك فحسب بل تمكنو من التقدم صوب المناطق 
والمواقع التي يسيطر عليها الغزاة والمرتزقة واالستيالء على مواقع مهمة 
في منطقة »الزيدية« الواقعة على حدود منطقة »المضاربة« بمحافظة 
لحج بعد معارك عنيفة سقط فيها عدد كبير من القوات الغازية السودانية 
والمرتزقة المحليين بين قتيل وجريح وتدمير عدد من اآلليات العسكرية 

التابعة للغزاة.
كما تم تدمير ثالث منصات اطالق صواريخ كاتيوشا وقذائف »الهاون« 
التابعة للغزاة والمرتزقة في جبل »المشرف« شرق منطقة »الضمة« بعزلة 
»االحيوق«.. وكان قائد ميليشيات مرتزقة العدوان في الوازعية قد لقي 
صيب ثمانية آخرين 

ُ
مصرعه مطلع االسبوع الماضي وتسعة من مرافقيه وأ

أربعة منهم اصاباتهم خطيرة بقصف صاروخي من قبل الجيش واللجان 

الشعبية استهدف تجمعًا لهم بالقرب من مفرق عزلة »االحيوق«.

جبهة »كرش«
وفي جبهة كرش بمحافظة لحج واصل ابطال الجيش المسنودون باللجان 
الشعبية االسبوع الماضي تصديهم بقوة للمحاوالت المتكررة لميليشيات 
مرتزقة العدوان استعادة المواقع والمناطق التي سقطت بيد الجيش 
واللجان، وتكبد المرتزقة في كل محاوالتهم خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد على يد أبطال الجيش واللجان الذين يواصلون تقدمهم باتجاه 
معسكر لبوزة الواقع في مفرق مديرية المسيمير وال��ذي يعتبر أحد 
المعسكرات الكبيرة والمهمة التي يستخدمها الغزاة والمرتزقة لرفد 

جبهات القتال في محور كرش بالمقاتلين والعتاد العسكري.
وشن طيران العدوان غارات انتقامية مكثفة على مواقع تواجد الجيش 
واللجان الشعبية كان أعنفها يومي األربعاء والخميس الماضيين حيث قصف 
جبل »أبجر« وجبل »المشجور« وجبل »المرخام« ومنطقة »السحي« شمال 
حمامات »الحويمي« وخلفت تلك الغارات أربعة شهداء من الجيش واللجان 

واصابة ستة آخرين وإعطاب آليات.

هزائم متوالية للغزاة والمرتزقة في تعز
مصرع العشرات وأْسر 13 من الغزاة والمرتزقة في ذوباب

في جبهة ذوباب واصل ابطال الجيش المسنودون باللجان الشعبية صمودهم 
االسطوري في وجه القوات الغازية والمرتزقة االجانب والميليشيات التابعة لمرتزقة 
العدوان المعززين بالدبابات والمدرعات والعربات واآلليات العسكرية الحديثة 
والمتطورة والمسنودين بغطاء مكثف من قبل الطيران الحربي والبوارج الحربية 
التابعة للعدوان إاّل أنهم لم يستطيعوا إحراز أي تقدم صوب المواقع والمناطق التي 
يتواجد فيها ابطال الجيش واللجان الذين تصدوا بقوة لكل محاوالت الغزاة  والتي 
تكررت في اليوم الواحد الى ثالث محاوالت واصبح مثلث »العمري« بمثابة بوابة 
جهنم يحرق كل محاوالت الغزاة والمرتزقة التقدم للسيطرة عليه ويلقوْن حتفهم 
هناك حيث يمطرهم أبطال الجيش بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية 
ه��م قتالهم وجرحاهم ودباباتهم ومدرعاتهم  فيفرون كالجرذان مخلفين وراء

وآلياتهم العسكرية المدمرة.
وتكبد الغزاة والمرتزقة االجانب والمحليون خالل االسبوع الماضي خسائر كبيرة 
في األرواح والعتاد العسكري حيث لقي قرابة أحد عشر مرتزقًا مصرعهم واصيب 
العشرات االثنين الماضي فقط، فيما سقط العشرات بين قتيل وجريح خالل األيام 
الماضية وبلغت خسائرهم في العتاد العسكري اكثر من خمس مدرعات وثالث آليات 

وطقمين يومي األربعاء والخميس الماضيين.
وتم أسر ثالثة عشر مرتزقًا من افريقيا وجنسيات مختلفة كانوا يقاتلون في 

صفوف القوات الغازية والمرتزقة االجانب والمحليين.

جبهة »المسراخ«جبهة »ذوباب«

تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش المسنودين 
باللجان الشعبية وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة 
ال��ع��دوان على م���دار االس��ب��وع ال��م��اض��ي وفشلت كل 
ال��م��ح��اوالت المستميتة لميليشيات المرتزقة في 
استعادة مثلت نجد قسيم االستراتيجي والمناطق 
والمواقع التي فقدوها والتي أصبحت تحت سيطرة 
الجيش واللجان.. وفي كل المحاوالت الفاشلة لميليشيات 
المرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة في األرواح والعتاد 
العسكري رغ��م االس��ن��اد الجوي الكثيف من طيران 
العدوان الذي واصل شن غارات انتقامية على مديرية 
المسراخ والتي استهدفت عددًا من القرى والمدارس 
وم��ن��ازل المواطنين ومنها منزل الشيخ عبدالواحد 
الجابري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي 
العام الكائن في منطقة المطالي والذي تم استهدافه 
بعد ظهر الخميس الماضي بثالث غ��ارات ادت الى 
تدميره بالكامل وتضرر المنازل المجاورة دون خسائر 

في األرواح.

مداهمة 3 مخازن للسالح احدها في منزل رئيس حزب اإلصالح بالوازعية

تدمير ثالث منصات إلطالق الصواريخ ومصرع قائد مرتزقة العدوان في الوازعية و9 من مرافقيه

يواصل أبطال الجيش المس��نودون باللجان الشعبية في محافظة تعز صمودهم االسطوري 
ف��ي وجه العدوان الس��عودي  ومرتزقت��ه وتصديهم بكل قوة وبس��الة للمح��اوالت المتكررة 
للق��وات الغازي��ة والمرتزقة األجانب االس��تيالء عل��ى محافظة تعز والتي فش��لت جميعها في 
تحقيق أي تقدم س��واًء في المحور الغربي »المندب- ذوباب- المخا« أو المحور الش��رقي »الش��ريجة- كرش- 
لبوزة- حيفان- القبيطة« أو في جبهات »الوازعية- المسراخ- الضباب- صبر الموادم« أو في الجبهة الداخلية 
»مدينة تعز« رغم التعزيزات الكبيرة البشرية من القوات الغازية والمرتزقة األجانب وميليشيات »هادي« 
وتنظيم القاعدة وانصارالشريعة والجماعات السلفية المتطرفة وحزب االصالح وشركائه من االشتراكيين 
والناصريي��ن واألعداد الكبيرة م��ن الدبابات والمدرع��ات واآلليات ومنصات الصواريخ واألس��لحة الحديثة 
والمتطورة واالس��ناد الجوي والبحري من طيران وبوارج العدوان، رغم كل ذلك ألحق ابطال الجيش واللجان 
الهزائم الس��احقة والخس��ائر الفادحة بالغ��زاة والمرتزقة  في مختلف الجبه��ات بمحافظة تعز والتي أصابت 
قي��ادات تحالف العدوان ومرتزقتهم بحاالت جنون ويتضح ذلك من خالل الغارات الهيس��تيرية االنتقامية 
لطيران العدوان التي شنها على المنشآت العامة واالحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة تعز وعدد 

من المديريات مخلفًا عشرات القتلى والجرحى من المواطنين األبرياء معظمهم نساء وأطفال.
»الميث��اق« تواص��ل رصد مجري��ات التطورات واألح��داث التي ش��هدتها محافظة تعز.. خالل األس��بوع 

الماضي..

جبهة »صبر الموادم«
وفي جبهة مديرية صبر الموادم تواصلت المواجهات بين ابطال الجيش 
المسنودين باللجان الشعبية وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 
والذين فشلوا في كل محاوالتهم  استعادة المواقع والمناطق التي فقدوها 
ب« رغم االسناد الجوي من 

ُ
خالل الشهر الماضي وخصوصًا في منطقة »الشغ

طيران العدوان وتكبد المرتزقة خسائر كبيرة في األرواح خالل محاوالتهم 
الفاشلة، ومن بين الذين لقوا مصرعهم قيادات ميدانية في حزب االصالح 

والتنظيم الناصري والجماعات السلفية المتطرفة.
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تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة 
مديرية الوازعية من ضبط ثالثة مخازن للسالح 
والذخيرة تابعة لمرتزقة العدو السعودي في عزلة 

األحيوق..
وبحسب مصدر محلي بمديرية الوزاعية فقد تمكن 
ابطال الجيش واللجان -الثالثاء الماضي- من ضبط 
مخزنين لألسلحة والذخيرة في منطقة الصنمة بعزلة 
االحيوق أحدهما في منزل رئيس فرع حزب االصالح 
بمديرية الوازعية المدعو عارف الحيقي، والمخزن 
اآلخر في منزل قريبه ويدعى فضل الحيقي.. مشيرًا 
ال��ى أنهما يحتويان على كمية كبيرة من األسلحة 
والذخائر المتنوعة بينها رشاشات ومضادات طيران 
وقذائف »آر بي جي« وصواريخ »لو« وغيرها.. الفتًا 
الى أن هذه الكمية المضبوطة تكفي للقتال في أي من 

الجبهات ألكثر من شهر.
كما تم ضبط مخزن ثالث تابع لمرتزقة العدوان 
-الخميس الماضي- بمنطقة الصنمة في منزل احد 
عمالء العدوان يحتوي على كمية كبيرة من الذخائر 

منها الذخيرة الخاصة باألسلحة القناصة.

تتجدد بين الحين واآلخر االشتباكات المسلحة بين فصائل مرتزقة العدوان 
في مدينة تعز إثر خالفات تنشب بينهم على منهوبات أو مناطق النفوذ 
والسيطرة. فقد اندلعت- الجمعة الماضية- اشتباكات بين فصيلين تابعين 
لمرتزقة العدوان في سوق القات خلف فندق »دي لوكس« والكريمي للصرافة 
بشارع جمال عبدالناصر وسط مدينة تعز سقط فيه جرحى من الطرفين 
وذل��ك بعد يوم واح��د من قيام مسلحين ملثمين يستقلون دراج��ات نارية 
يرتدي بعضهم الزي الخاص بتنظيم القاعدة باقتحام سوق القات واطالق 
النار بشكل عشوائي على المواطنين عصر الخميس الماضي مما أدى الى مقتل 

أربعة واصابة ستة آخرين.

وكان مسلحون يتبعون المرتزق شوقي المخالفي -شقيق القيادي االخواني 
المرتزق حمود سعيد المخالفي- قاموا الثالثاء الماضي باقتحام محل لتعبئة 
البطاريات في جولة شارع العواضي وسط مدينة تعز واطالق النار بكثافة على 
المحل واالعتداء على العمال، وسبق أن قام مسلحون يتبعون المرتزق شوقي 
المخالفي في ال�11 من يناير الجاري بإطالق النار على مطعم العربي بشارع 
جمال أمام مقر فرع حزب االصالح على خلفية رفض العمال تقديم وجبات 
الغذاء لهم إاّل بعد دفع الحساب مقدمًا كون مبلغ الديون الذي عليهم منذ بداية 

االحداث في مارس العام الماضي 2015م بلغ أكثر من ثالثة ماليين ريال.

اشتباكات بين ميليشيات المرتزقة تخلف 10 قتلى وجرحى


