
جبهة ذوباب
> في المحور الغربي لمحافظة تعز - جبهة ذوباب واصل أبطال الجيش 
واللجان الشعبية تصديهم للمحاوالت المتكررة لقوات الغزو ومرتزقة 
الرياض التقدم ص��وب معسكر العمري بمديرية ذوب��اب والمحاوالت 
المستمرة للبوارج والزوارق الحربية التابعة للعدوان للتقدم نحو الشريط 

الساحلي الممتد من المخا وحتى ذوباب.
فعلى مدى االسبوع نفذت القوات الغازية وميليشيات مرتزقة العدوان 
عدة محاوالت للتقدم صوب معسكر العمري بمديرية ذوباب وكالعادة كان 
أبطال الجيش واللجان لهم بالمرصاد، حيث أمطروهم في كل مرة بصليات 
من صواريخ الكاتيوشا ملحقين بهم هزائم ساحقة وخسائر فادحة في 
األرواح والعتاد، حيث لقي عدد كبير منهم مصرعهم، وأصيب العشرات، 
فيما خسروا عددًا من الدبابات والمدرعات واآلليات العسكرية التي دمرت 
بشكل كامل واشتعلت النيران لتحترق بمن فيها رغم االسناد الجوي لهم 

من قبل طيران العدوان والقصف الكثيف من البوارج الحربية.

جبهة المخا
> وفي جبهة المخا واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تصديهم 
للمحاوالت المتكررة للبوارج وال��زوارق الحربية التابعة لتحالف العدوان 
للتقدم نحو الشريط الساحلي الممتد من المخا الى ذوباب والتي تم التصدى 
لها من قبل أبطال قوة االسناد الصاروخية في الجيش بقوة وأجبروها على 
التراجع واالنسحاب رغم القصف العنيف من السفن الحربية على مناطق 

متفرقة في المخا.
وبهذا الخصوص تمكنت القوة الصاروخية التابعة للجيش امس االول 
السبت من تدمير 5 زوارق تابعة للقوات المصرية، وفجر الخميس الماضي- 
تمكنت من تدمير ثالثة زوارق حربية تابعة لتحالف العدوان في سواحل 

مديرية المخا بصواريخ موجهة وأجبرت اثنين آخرين على الفرار.
 وكانت القوة الصاروخية قد تمكنت في أوقات سابقة من تدمير خمسة 

زوارق وثمان بوارج حربية تابعة للعدوان في سواحل المخا وذوباب.

الجبهة الداخلية في مدينة تعز
أما وفي مدينة تعز فقد تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش واللجان 
وبين ميليشيات مرتزقة العدوان في مناطق وأحياء )ثعبات والدمغة 
وغرب الجحملية وشرق المجلية وكالبة وحي الزحرة والروضة ووادي الدحي 

والبعرارة وشارع األربعين والحصب(.
 ولقي عدد من ميليشيات المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بينهم 
قيادات ميدانية ومن بين قيادات المرتزقة الذين لقوا مصرعهم في جبهة 

كالبة المرتزق )أسامة عبده نعمان(.
وكان المكتب االعالمي للمرتزق حمود سعيد المخالفي قد أعلن االسبوع 
الماضي أن المخالفي سيعود من عدن وبمعيته قوة كبيرة محددًا الخميس 
الماضي موعدًا لما أسماه فك الحصار عن تعز وعمم منشورًا على شبكة 
التواصل االجتماعي أعلن فيه النفير العام لما أسماه )تحرير تعز( وألنه 
لم يتم شيء على الواقع، فقد أثار ذلك استياء قيادات فصائل المرتزقة 

وخصوصًا فصائل السلفيين المتطرفين.

جبهة صبر الموادم
> في جبهة صبر الموادم تواصلت المواجهات خالل االسبوع الماضي 
بين أبطال الجيش واللجان وبين ميليشيات مرتزقة العدوان وخصوصًا في 
منطقة )الشقب( التي يحاول المرتزقة استعادتها منذ أن طردهم منها 
الجيش قبل أكثر من شهر، وخالل المواجهات تكبد المرتزقة عددًا من 
القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية ومن أبرز القيادات الذين لقوا 

مصرعهم المرتزق )علي قائد مقبل الكحالني(.

جبهة حيفان
> وفي جبهة حيفان تواصلت االشتباكات المتقطعة بين أبطال الجيش 
المسنودين باللجان الشعبية وبين ميليشيات مرتزقة العدوان وكان الجيش 
واللجان قد استهدفوا الخميس الماضي بقذائف الهوان مواقع ميليشيات 
المرتزقة في )ظبي االعبوس( ومناطق أخرى في )المفاليس( الواقعة بين 
طور الباحة وحيفان وشوهدت أدخنة النيران تتصاعد من مواقع المرتزقة 

التي تم استهدافها.

دك مواقع الغزاة والمرتزقة بتعز

> تواصلت المواجهات في المناطق الواقعة شمال 
شرق مدينة كرش والتباب المطلة على منطقة 
الحويمي من جهة الشرق، استخدم فيها الطرفان 

مدفعية الهاون واألسلحة الرشاشة بكثافة.
وكان أبطال الجيش واللجان قد دمروا ناقلة محملة 
باألسلحة والذخائر كانت في طريقها لميليشيات 
مرتزقة ال��ع��دوان وذل��ك خ��الل المواجهات التي 
شهدتها المناطق الواقعة جنوب غ��رب مدينة 
كرش، وحقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خالل 
االسبوع الماضي تقدمًا كبيرًا في جبهة )كرش - 
لبوزة(، حيث تمكنوا من تأمين السلسلة الجبلية 
المطلة على مدينة ك��رش م��ن الجهة الجنوبية 
الغربية وحتى تباب )الشباب( وجبل )الصلعة( 
وكذا السيطرة على الطريق الترابي شرق منطقة 
)الضاحي( والمؤدية الى )معسكر لبوزة( الواقع 
في منطقة عقان شمال معسكر وقاعدة العند 

العسكرية.

جبهة  نجد قسيمجبهة كرش

تدمير مخزن أسلحة في الوازعية ومصرع وإصابة 14 من المرتزقة في األحيوق

 صد هجوم بحري لبوارج العدوان 
وتدمير 3 زوارق في المخا

مصرع أكثر من 30 مرتزقًا في نجد 
قسيم بينهم القائد الميداني منير الشرعبي

تقدم كبير للجيش 
 نحو معسكر لبوزة

> للش��هر الثالث على التوالي وتحديدًا منذ أن تم إعالن س��اعة الصفر لما أس��موه 
)تحري��ر تعز( في 16 نوفمبر الماضي فش��ل تحالف الع��دوان ومرتزقته في إحراز 
أي تقدم على األرض في مختلف الجبهات بمحافظة تعز رغم الحش��ود العس��كرية 
الكبيرة من القوات الغازية الس��عودية واإلماراتية والس��ودانية والمغربية والمرتزقة األجانب 
من مختلف الجنس��يات والتابعين لش��ركة )بالك ووتر( والميليش��يات التابع��ة للخائن )هادي( 
وتنظي��م القاعدة وأنصار الش��ريعة وحزب اإلصالح وش��ركائه من االش��تراكيين والناصريين 
والجماع��ات الس��لفية المتطرفة، وعلى الرغم م��ن التعزيزات الكبيرة بالدباب��ات والمدرعات 
واآلليات والعربات والمدافع وراجمات الصواريخ واالسناد المكثف من طيران وبوارج العدوان، 
فقد فشلت كل المحاوالت المتكررة بشكل يومي في تحقيق أي تقدم بفضل الصمود االسطوري 
ألبطال الجيش المس��نودين باللجان الش��عبية وأبناء تعز الشرفاء الذين يتصدون بقوة للقوات 

الغازية والمرتزقة ويكبدونهم هزائم ساحقة وخسائر فادحة في األرواح والعتاد.
»الميث��اق« تواصل رصده��ا لتطورات األحداث في محافظة تعز من خالل التقرير التالي الذي 

يرصد أحداث االسبوع الماضي.

عين على تعز العدد:  
) 1795(

 1 / فبراير / 2016م  
22/ ربيع ثاني/ 1437هـ 14االثنين: 

> تمكن أب��ط��ال الجيش مسنودين 
باللجان الشعبية -الجمعة الماضية- من 
تأمين مناطق ظهرة الجزارين والرفيدة 
والسويدة بشكل كامل وتقدموا صوب 
)الراهش( الذي تتمركز فيه ميليشيات 
ال��م��رت��زق��ة وك���ذا ال��ت��ق��دم ص���وب جبل 
)ضحيح( وكان قد تم الخميس الماضي 
إح���ب���اط م��ح��اول��ة ت��ق��دم لميليشيات 
المرتزقة في الجهة الجنوبية لمديرية 
المسراخ وتم تدمير مدرعتين وإعطاب 
ثالث ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.

الجدير بالذكر أن ميليشيات المرتزقة 
ك��ان��ت ق��د ن��ف��ذت السبت قبل الماضي 
هجومًا مزدوجًا على مثلث نجد قسيم 
م��ن اتجاهين األول م��ن جهة منطقة 
)الكالئبة( التابعة لمديرية المعافر 
والثاني من جهة مفرق )المنعم( مديرية 
جبل حبشي وبأعداد كبيرة من الضباط 

والجنود التابعين للقيادات العسكرية 
العميلة للسعودية وميليشيات حزب 
االص�����الح وش��رك��ائ��ه م���ن ال��ن��اص��ري��ي��ن 
واالشتراكيين معززين بأعداد كبيرة من 
المدرعات والعربات واآلليات العسكرية 
ومسنودين بغطاء مدفعي وغ���ارات 
مكثفة من طيران العدوان السعودي 
وتمكنوا من الدخول الى سوق نجد قسيم 
والسيطرة على إحدى التباب المطلة على 
السوق من الجهة الجنوبية بعد معركة 
عنيفة سقط فيها ح��وال��ى 32 قتياًل 
وأك��ث��ر م��ن 40 مصابًا م��ن ميليشيات 
المرتزقة بينهم قيادات ميدانية وفي 
مقدمتهم القائد الميداني لجبهة نجد 
قسيم المرتزق النقيب منير عبده غالب 
الشرعبي.. وأيضًا عقيل الدبعي ونصر 
ع��ب��ده شمسان وعبدالحكيم غيالن 

حمود ومحمد علي السامعي..

> وفي جبهة الوازعية تواصلت المواجهات على 
مدار االسبوع الماضي وتكبيد مرتزقة العدوان 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد خالل تنفيذهم 
عدة محاوالت للتقدم صوب المناطق والمواقع 

التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.
وكانت قوة االسناد الصاروخي التابعة للجيش 
قد استهدفت األربعاء الماضي مواقع وتجمعات 
ميليشيات المرتزقة واآلليات التابعة لهم في 
مفرق االح��ي��وق وجبل المشرف وبالقرب من 
منطقة حنة، وكانت القوة الصاروخية قصفت 
الثالثاء الماضي تجمعًا للمرتزقة مع آلياتهم 
ومخزنًا لألسلحة قرب مفرق االحيوق بصلية 
من صواريخ الكاتيوشا نتج عنها تدمير مخزن 
السالح ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة وذلك 
بعد يوم واحد من استهداف مواقع المرتزقة 

في منطقة )الشقيراء( ومنطقة )حنة( وشمال 
مفرق )االح��ي��وق( وجبل )المشرف( بصليات 
ص��واري��خ الكاتيوشا نتج عنه مصرع وإصابة 
عدد من المرتزقة وإعطاب عدد من اآلليات 

العسكرية التابعة لهم.
 ولقي تسعة من المرتزقة مصرعهم وأصيب 

خمسة ف��ي قصف الجيش وال��ل��ج��ان -الجمعة 
الماضية- مواقع وتجمعات المرتزقة في عزلة 
االح��ي��وق.. وسقط ع��دد من القتلى والجرحى 
في القصف الذي استهدف مواقعهم في جبل 

)المشرف( شرق منطقة )الصنمة(.

جبهة الوازعية

الميليشيات تنهب منزل مسؤول اإلغاثة في تعز

ُعقد أمس األول السبت االجتماع األول لقادة 
القوات المسلحة واألجهزة األمنية بمحافظة تعز 
برئاسة المحافظ عبده محمد الجندي، بحضور 
قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء 22 
مدرع اللواء عبدالله يحيى الحاكم وقائد المحور 
اللواء حمود دهمش ومدير شرطة المحافظة 
العميد أمين البحر وعدد من القادة العسكريين 

واألمنيين.
وأكد محافظ تعز أن هذا االجتماع الذي ُيعد 
األول ينعقد بعد إع���ادة تشكيل المؤسسات 
العسكرية واألمنية بالمحافظة بعد مرحلة الفراغ 
األمني الذي عانت منه تعز خالل الفترة الماضية.. 
داعيًا قادة المؤسسات األمنية والعسكرية إلى 
العمل بروح الفريق الواحد من أجل الدفاع عن 
المحافظة وإفشال مشاريع العدوان والمرتزقة 
وتعزيز األمن واالستقرار فيها، واليقظة ورفع 

الجاهزية األمنية والعسكرية والتصدي لالختالالت 
األمنية التي تهدد أمن واستقرار المحافظة.

وش��دد المحافظ الجندي على ض���رورة قيام 
األجهزة االمنية والعسكرية بمسؤولياتها في 
التصدي ال��ح��ازم لكل م��ح��اوالت ال��غ��زو م��ن قبل 
القوى المتعددة الجنسيات المنخرطة في تحالف 
العدوان السعودي األمريكي التي تحاول جر البالد 
ومحافظة تعز على وج��ه الخصوص إل��ى أت��ون 
الفوضى واالحتراب الداخلي كما تحاول االصطياد 

في المياه العكرة وإشاعة الفوضى األمنية. 
وق����ال: "إن رج���ال ال��ق��وات المسلحة واألم���ن 
مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تأمين الجانبين 
ال��ع��س��ك��ري واألم���ن���ي وال��ت��ص��دي ل��ه��ذه ال��ح��رب 
العدوانية الظالمة التي يشنها تحالف العدوان 
على اليمن ومحافظة تعز على وجه الخصوص ".

أكدت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة أن تحالف 
العدوان بقيادة السعودية دفعت خالل يومي الخميس 
والجمعة الماضيين بمئات المقاتلين من المرتزقة 
معززين بعشرات ال��دب��اب��ات وال��م��درع��ات واآلل��ي��ات 
العسكرية ومدافع ثقيلة وثنائية الحركة من معسكرات 
في عدن الى مقر قيادة الغزاة والمرتزقة في منطقة 
الصبيحة بمحافظة لحج  تمهيدًا لخوض أكبر عملية 

زحف صوب محافظة تعز الحتاللها.
وأشارت المصادر الى أن الغزاة قاموا برفد مرتزقتهم 
ف��ي جبهات ال��ق��ت��ال ف��ي ال��م��ح��اور ال��ث��الث��ة لمحافظة 
تعز )الغربي والشرقي والجنوبي( بعدد من الدبابات 
والمدرعات واألطقم ومجاميع من المرتزقة بينهم 
سودانيون وتابعون لشركة بالك ووتر والذين كانوا قد 
وصلوا الى عدن  على ثالث دفعات بعد تدريبهم في 
معسكر تابع للقوات الغازية في سواحل دولة )أرتيريا(..

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت األسبوع الماضي عن  
تجهيزات يجريها الغزاة لعشرات المرتزقة محليين 
وأجانب، معززين بمدرعات وعربات عسكرية حديثة، 
تمهيدًا للدفع بهم إلى جبهات القتال في محافظتي 
تعز ول��ح��ج، لتعزيز جبهات المرتزقة ف��ي هاتين 
المحافظتين، ومحاولة الحد من االنهيارات المتواصلة 

لتلك الجبهات. 
وتزامنت هذه المعلومات مع عمليات حشد وتجنيد 
يجريها تنظيم داعش اإلرهابي في عدن ولحج لشباب 
ومراهقين تحت شعار "الجهاد ضد الروافض في تعز". 
وأوضحت مصادر محلية وأمنية متطابقة أن تنظيم 
"داع��ش" ي��وزع منشورات في عدن ولحج، يدعو من 
خاللها الشباب إلى الخروج لما يسميه بالجهاد ضد من 
يصفهم ب�"الروافض" في جبهات "كرش" و"المندب" 

و"ذوباب". 

ف��ي إط���ار أع��م��ال النهب وال��س��ل��ب التي 
ول��ة مرتزقة  ترتكبها ميليشيات م��ق��ا
العدوان في مدينة تعز.. قامت- الثالثاء 
الماضي- بنهب منزل مسؤول اإلغاثة في 
المحافظة ورئيس تحالف "تعز مسؤوليتي" 

عبدالرحيم الفتيح ..
وأوضح الفتيح أن مجاميع من )المقاومة( 

قامت بكسر أقفال باب المنزل ونهب كل 
محتوياته من  األثاث وغيره بما في ذلك 
األب��واب والشبابيك ولم تسلم حتى أصغر 
المقتنيات واألدوات المنزلية.. مشيرًا الى 
أن أولئك العناصر كانوا عازمين على إضرام 
النار في المنزل وإحراقه لوال تدخل سكان 

الحارة الشرفاء الذين منعوهم من ذلك.

تعزيزات عسكرية للغزاة والمرتزقة محافظ تعز يرأس اجتماعًا لقادة القوات المسلحة واألمن بالمحافظة 
استعدادًا لمهاجمة محافظة تعز

تأمين عدد من المناطق والمواقع في المسراخ وتدمير 5 مدرعات للمرتزقة


