
15عين على تعزاالثنين:  العدد:  
)1839(

2 / يناير/ 2017م  
3/ ربيع الثاني/ 1438هـ

تواصلت المواجهات المس��لحة في مختلف الجبهات بمحافظتي تعز ولحج خالل األس��بوع الماضي بين أبطال الجيش المس��نودين باللجان 
الش��عبية والمتطوعي��ن م��ن أبناء القبائل وبين الميليش��يات التابعة لمرتزقة العدوان الس��عودي المنضوية في اطار ما يس��مى »المقاومة 
الش��عبية« بمحافظ��ة تع��ز »والمقاوم��ة الجنوبية« من مختل��ف الفصائل التابعة لما يس��مى »الح��راك الجنوبي االنفصال��ي« وحزب االصالح 

والجماعات السلفية المتطرفة والتنظيمات اإلرهابية والمنشقين من الجيش والمجندين الجدد.
فقد استمر مرتزقة العدوان في تنفيذ عشرات الزحوفات والمحاوالت للتقدم صوب المناطق والمواقع التي تحت سيطرة الجيش واللجان 
والمتطوعين من ابناء القبائل واس��تعادة المواقع التي خس��روها خالل االس��ابيع الماضية ولكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم أو انتصار في 
جمي��ع الجبه��ات رغم التعزيزات التي تصل اليهم تباعًا س��واًء  بالمقاتلين م��ن المجندين الجدد والس��لفيين المتطرفين واإلرهابيين من 
تنظيم��ي القاع��دة وداعش أو العتاد العس��كري الحدي��ث والمتطور المقدم من الس��عودية واالمارات، ورغم االس��ناد البحري والجوي من 
الطائرات والبوارج والسفن والزوارق الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي إاّل أن جميع زحوفاتهم انكسرت وهجماتهم تحطمت على 
صخرة الصمود االس��طوري ألبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل.. وش��هدت محافظة تعز جملة من التطورات واألحداث 

رصدتها »الميثاق« في التقرير التالي:

في مختلف الجبهات 
مرتزقة العدوان يتجرعون الهزائم بتعز ولحج

شهدت مختلف الجبهات في محيط مدينة تعز مواجهات عنيفة حيث يحاول المرتزقة 
تحقيق أي تقدم ميداني خصوصًا في الجبهتين الشرقية والغربية اللتين يستميتون لألسبوع 
الثالث على التوالي الستعادة المواقع التي خسروها في تبة الدفاع الجوي غرب المدينة واالستيالء 

على معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة.. 
فقد عجزوا عن الوصول الى أسوار القصر ومعسكر التشريفات »الكمب« وأطراف حي بازرعة 
ومحيط مستشفى الكندي وكذا التقدم في صالة وكالبة وحي الزهراء وتبة هائل وتبة السالل 
شرق المدينة وكذا في عصيفرة شمال المدينة وتبة الدفاع الجوي وجبهة الضباب غرب مدينة 
تعز، حيث كان أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل لهم بالمرصاد فكسروا 
جميع زحوفاتهم وهجماتهم المتكررة وكبدوهم أكثر من 30 قتياًل و40 مصابًا اضافة الى 

الخسائر في العتاد العسكري.
وعلى نفس الصعيد أفشل ابطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل زحوفات 
المرتزقة ومحاوالتهم المتكررة خالل االسبوع الماضي في جبهات مديريات الصلو والوازعية 
والمسراخ وذوباب ومقبنة.. وصبر الموادم بمحافظة تعز وكهبوب بمديرية المضاربة وكرش 
بمديرية القبيطة بلحج وكذا المناطق الواقعة بين عزلة االحكوم التابعة لمديرية حيفان بتعز 
ومديرية المقاطرة بلحج وتكبد المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى والخسائر في اآلليات 

العسكرية المقدمة لهم من السعودية واالمارات.

يواصل مرتزقة العدوان في مدينة تعز قصف االحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة الجيش 
واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل بقذائف الدبابات والمدفعية وخاصة األحياء الشرقية 

للمدينة بعد كل هزيمة يتجرعونها.

> قصفت البوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي الراسية في مياه البحر األحمر 
غرب محافظة تعز- الثالثاء الماضي- معسكر خالد بن الوليد في مفرق المخا بأكثر من 16 
صاروخًا باإلضافة إلى أربع غارات متتالية نفذتها طائرات العدوان السعودي..كما قصفت 
البوارج الحربية المعادية بعدد من القذائف الصاروخية مناطق متفرقة في الشريط الساحلي 

غرب محافظة تعز.
وشنت الطائرات الحربية للعدو السعودي أكثر من خمس عشرة غارة خالل األسبوع الماضي 
على مناطق متفرقة بمحافظة تعز منها 3 غارات على جبال العمري ومدينة ذوباب و6 غارات 
على معسكر خالد بن الوليد الكائن في مفرق المخا بمديرية الوازعية و3 غارات على تبة عاصف 
وجبل الوعش المقابل لجبل الجرة المطل على وادي القاضي وعصيفرة بمدينة تعز في محاوالت 

يائسة لدعم المرتزقة ميدانيًا ولكن دون جدوى..

مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة
يواصل ابطال الجيش واللجان والمتطوعون من ابناء القبائل في مختلف 
الجبهات بمحافظة تعز ومنطقة كرش بمديرية القبيطة ومنطقة 
كهبوب بمديرية المضاربة ومديرية المقاطرة بلحج حصد رؤوس 
تل وأصيب عدد كبير من الميليشيات التابعة للعدوان 

ُ
المرتزقة حيث ق

السعودي من مختلف الفصائل بينهم مجندون جدد تم الزج بهم الى 
محارق الموت.وفيما يلي احصائية بعدد بعض القتلى والجرحى من 

المرتزقة الذين لقوا مصرعهم وأصيبوا خالل االسبوع الماضي:

- مصرع 17 واصابة نحو 32 مرتزقًا اثناء محاولتهم التقدم يومي 
الجمعة والسبت من االسبوع الماضي باتجاه معسكر التشريفات في 

الكمب وأطراف الجحملية وبازرعة وصالة.
- مصرع ثالثة من ميليشيات المرتزقة برصاص وحدة القناصة 
بالقرب من محطة البركاني شمال مدينة كرش بمديرية القبيطة بلحج، 
ومجند مما يسمى لواء زايد ويدعى ابراهيم احمد عبدالله نعمان، 
واصابة 9 بانقالب آليتهم العسكرية لحظة فرارهم من المعركة شرق 
جبال كهبوب في مديرية المضاربة بلحج.. واثنين قنصًا في شارع 

األربعين شرق مدينة تعز، وثالثة في التبة السوداء وكذا خمسة في 
تبة العمدان بجبهة الضباب واصابة أربعة باستهداف الطقم الذي 

كانوا يستقلونه وتم اعطابه.
وثالثة في أطراف تبة الدفاع برصاص وحدة القناصة، وثالثة في تبة 
الوكيل بحي كالبة شمال شرق مدينة تعز، وخمسة من لواء الصعاليك 

بعمليات قنص في محيط تبة الدفاع الجوي.

»الميثاق«: وكيل محافظة تعز لـ

على  الموالين للعدوان مراجعة حساباتهم وتحكيم العقل 
> أكد وكيل محافظة تعز نبيل السفياني أن ما يحدث منذ مارس العام قبل 
الماضي 2015م من إزهاق لألرواح البريئة وسفك للدماء الزكية ودمار شامل 
في مدينة تعز وعدد من المناطق في بعض المديريات، ما كان ليحدث لو أن 
أولئك الذين أعلنوا والءهم للفار هادي وتحالف العدوان السعودي وحملوا السالح 
ضد الجيش واللجان الشعبية كانوا احتكموا لكتاب الله وسنة رسوله وحكموا 
العقل والمنطق وجنحوا للسلم وقبلوا بمبادرات السالم التي طرحت قبل وبعد 

بدء العدوان السعودي واندالع المواجهات المسلحة.
»الميثاق«: لقد ُبذلت جهود كبيرة صادقة ومخلصة من قبل  وقال في تصريح لـ
قيادة السلطة المحلية وبرلمانيين ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية وعلماء 
وقيادات سياسية ومنظمات جماهيرية ومثقفين وأكاديميين وإعالميين من 
أبناء محافظة تعز لتجنيبها ويالت الحرب والدمار منذ اللحظة األولى الندالع 
شرارة الفتنة، والجميع يعلم أنه كان قد تم صياغة مبادرة سالم قبل بدء العدوان 
وأقرها جميع مشائخ تعز وأنصار الله قبل بدء العدوان واشترط القيادي في حزب 

اإلصالح حمود سعيد المخالفي أن يتم التوقيع عليها من قبل زعيم أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي شخصيًا وتم 
تكليف وفد من قبل المشائخ للسفر الى صعدة لمقابلته وعرض المبادرة عليه للتوقيع عليها، وبالفعل وقع عليها، 
وعندما عاد الوفد الى تعز تم التواصل مع األخ حمود سعيد المخالفي وإبالغه بموافقة زعيم أنصار الله وتوقيعه 
على المبادرة فكان رده: لقد خرج األمر من أيدينا وسيتم قصف بيوتنا بالطيران إذا لم نقف الى جانب الشرعية ممثلة 
بالرئيس عبدربه منصور هادي، وعندما سألوه من الذي سيقصف منازلنا بالطيران؟ رد قائاًل: »السعودية«، وقد اعترف 

بذلك عبر قناة »الجزيرة« بأن الحوثيين عرضوا عليه االنسحاب من تعز ولكنه رفض ذلك العرض.
 وأضاف: لو كان قادة االصالح وشركاؤه قبلوا بتلك المبادرة واالتفاق لما حدث في تعز ومازال يحدث حتى اليوم من 
إزهاق لألرواح وسفك للدماء الزكية ودمار شامل، فقد كانوا يعتقدون أن تدخل تحالف العدوان السعودي سيحسم 
المعركة لصالحهم خالل شهر على أكثر تقدير ولكنهم اكتشفوا الحقًا أن حساباتهم وتوقعاتهم كانت خاطئة، فقد 
ورطوا أنفسهم وقواعدهم والشباب المغرر بهم وتسببوا في إزهاق األرواح البريئة وسفك الدماء الزكية وتدمير 
عاصمة الثقافة اليمنية تعز الجميلة وحولوها الى ساحة مفتوحة لجرائم االغتياالت والتقطع والسلب والنهب لممتلكات 
المواطنين والمنازل والمحال التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة من قبل عصابات اإلجرام الذين تم 
إخراجهم من السجن المركزي عندما استولت عليه الميليشيات الموالية للعدوان في شهر رمضان العام قبل الماضي 
والجماعات المتطرفة وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش الذين توافدوا الى تعز من مختلف المحافظات وأصبحوا 

يسيطرون على مدينة تعز بشكل شبه كامل.
واختتم وكيل محافظة تعز نبيل السفياني تصريحه قائاًل: نتمنى من كل القيادات العسكرية واألمنية والسياسية 
والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية والمواطنين والضباط واألفراد والشباب المغرر بهم من أبناء محافظة تعز 
موا صوت العقل والمنطق والحكمة اليمانية ويجنحوا 

ّ
الموالين لتحالف العدوان السعودي أن يراجعوا حساباتهم ويحك

للسلم ويستفيدوا من قرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي األعلى، فقد ثبت بعد عام وعشرة أشهر أن 
الرهان على ما يسمى )الشرعية( وعلى تحالف العدوان السعودي هو رهان خاسر، وليس أمام اليمنيين إال االمتثال ألمر 
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: »فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين«، وقوله 
تعالى: »يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين« صدق الله العظيم.

المرتزقة ينهبون 40 مليونًا
من مصرف الكريمي

أغلق مصرف الكريمي فروعه في مدينة تعز التي تسيطر عليها 
فصائل )المقاولة( الموالية للعدوان السعودي- األربعاء الماضي- إثر 
نهب عناصر مسلحة من ميليشيات )المقاولة( الموالية لتحالف العدوان 
السعودي  سيارة تابعة للمصرف، وبداخلها 40 مليون ريال..وبحسب 
مصادر محلية فإن مسلحين ما يسمى )المقاومة( اعترضوا السيارة التابعة 
لمصرف الكريمي أثناء مرورها في الشارع العام بحي وادي الدحي-مديرية 
المظفر- غرب مدينة تعز وأشهروا أسلحتهم في وجه سائق السيارة 
ومرافقيه واعتدوا عليهم بالضرب بعد رفضهم تسليم السيارة، وقاموا 
بإنزالهم من على متن السيارة تحت تهديد السالح، وصعدوا الى السيارة 
وتوجهوا بها الى مكان مجهول  وبداخلها مبلغ 40مليون ريال .وأشارت 
المصادر الى أن طقمًا تابعًا إلدارة األمن التابعة لمرتزقة العدوان استعاد 
السيارة التي نقلها المسلحون إلى حي وادي المعسل، غرب المدينة 
القديمة وتركوها هناك وأخذوا المبالغ المالية التي كانت على متنها وقام 
أفراد الطقم باحتجاز سائق السيارة ومرافقيه ونقلهم  إلى ادارة البحث 

الجنائي للتحقيق معهم، فيما تركوا الجناة دون مالحقة.

دّك تجمعات ومواقع المرتزقة

1- دك مواقع وتجمعات المرتزقة في جبهات محيط 
مدينة تعز بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

2- دك تجمعات لميليشيات مــن فصيل مــا يسمى 
»لواء الصعاليك« وعناصر من تنظيم القاعدة بقذائف 
المدفعية لحظة استعدادهم لتنفيذ هجوم في األطراف 

الشرقية لتبة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز.
3- قصف مواقع وتجمعات المرتزقة بقذائف المدفعية 

بمنطقة الصبار في مديرية الصلو.
4- استهداف مواقع وتحصينات للمرتزقة بقذائف 
المدفعية الثقيلة في جبال المقاطرة التابعة لمحافظة 

لحج والمحاذية لمديرية حيفان في الجنوب الغربي..
5- قصف تجمعات لميليشيات وآلــيــات المرتزقة 
بقذائف المدفعية شــرق جبال كهبوب فــي مديرية 

المضاربة بمحافظة لحج.
6- دك تحصينات ومواقع المرتزقة في تبة العمدان 

بجبهة الضباب غرب مدينة تعز.
7- استهداف تجمعات للمرتزقة من كتائب أبو العباس 
وكتائب حسم وعناصر من تنظيم القاعدة بالقرب من 
وادي صالة وفي أطراف حي الجحملية بقذائف المدفعية، 

وتم تدمير واحراق آلية عسكرية ومصرع جميع طاقمها.
ــقــذائــف الــمــدفــعــيــة تــجــمــعــات آللــيــات  8- قــصــف ب
وميليشيات المرتزقة جنوب قرية الحريقة الواقعة جنوب 

مدينة ذوباب.
9- اســتــهــداف آلــيــات عسكرية للمرتزقة بقذائف 
المدفعية حاولت التقدم من اتجاه بــاب المندب نحو 
قرية الحريقة جنوب مدينة ذوباب ونتج عن ذلك تدمير 
مدرعة عسكرية حديثة واحتراقها بالكامل ومصرع 

جميع طاقمها.
10- قصف تجمع لستة أطقم عسكرية تابعة للمرتزقة 
بصليات صواريخ الكاتيوشا في مفرق »الحيمة« جنوب 

مديرية الوازعية محققة اصابات مباشرة في االطقم.
11- تدمير مــدرعــة للمرتزقة بــصــاروخ موجه في 

منطقة الصيار بمديرية الصلو.
12- استهداف تجمعات آلليات وميليشيات المرتزقة 
جوار محطة البركاني الواقعة في المدخل الشمالي لمدينة 

كرش.
13- دك تجمع للمرتزقة في جبهة الشقب بمديرية 

صبر الموادم.

دكت القوتان الصاروخية والمدفعية التابعتان للجيش واللجان مواقع وتجمعات آلليات وميليشيات 
مرتزقة العدوان السعودي في مختلف الجبهات.. وفيما يلي إحصائية بالمواقع والتجمعات التي تم 

استهدافها خالل األسبوع الماضي:

اغتيال أرملة  السلفي كواتي
 تواصل العصابات اإلجرامية المنضوية في إطــار مايسمى 
)لمقاومة( الموالية لتحالف العدوان السعودي في مدينة تعز 
ارتكاب جرائم القتل والسطو والنهب واقتحام المنازل والمحال 
التجارية والمؤسسات العامة ولم تقتصر جرائم االغتياالت على 
الرجال فحسب بل أصبحت تطال أيضًا النساء سواء المناهضين 

للعدوان  والموالين له.
مطلع األسبوع الماضي شهدت مدينة تعز جريمة اغتيال امرأة 
تدعى أمة العليم عبدالسالم األصبحي من قبل مسلحين يستقالن 
دراجــة نارية أطلق أحدهما عليها النار بمسدس أثناء مرورها 
في شارع 26سبتمبر وسط مدينة تعز ما أدى إلى وفاتها على 

الفور ..
والمجني عليها هي أرملة القيادي في كتائب أبوالعباس السلفية 
عمار كواتي  الذي تم اغتياله بتاريخ 30 أغسطس الماضي من 
قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع هايلوكس أثناء 
خروجه من منزله في حي باب موسى، معقل السلفيين، بمدينة 
تعز القديمة.. وعمار كواتي هو شقيق نشوان كواتي، صهر قائد 

كتائب أبو العباس المدعو )عادل عبده فارع الذبحاني(.. 
وهذه ليست جريمة االغتيال األولى التي تطال النساء في مدينة 
تعز فقبلها تم اغتيال المواطنة /بقدنوس أحمد ناصر غالب 
-عضو المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 33 بمديرية صالة- داخل 

منزلها الكائن جوار مسجد الحارثي مقابل مدرسة أسماء للبنات

استشهاد الشيخ صالح الشرفي و4 من مرافقيه 
> ارتكبت عناصر حزب االصالح بمديرية شرعب السالم- محافظة تعز- السبت الماضي، جريمة إرهابية 
غادرة باستهدافهم الشيخ/ صالح عبدالوهاب سعيد الشرفي-شيخ منطقة مورخة، بإلقاء قنبلة وإطالق النار على 
سيارته أثناء مروره في طريق الحرية بوادي نخلة عزلة بني سبأ بمديرية السالم شرعب ما أدى الى استشهاده 
وشقيقيه القاضي/ محمد عبدالوهاب وعصام عبدالوهاب واثنين من مرافقيه )عدنان محمد علي وعبدالله 

عبده( وتدمير السيارة التي كانوا يستقلونها.
وطبقًا لمصادر فقد حدث اشتباك بين مرافقي الشيخ صالح عبدالوهاب الشرفي وعناصر الكمين المسلح من 
المرتزقة نتج عنه مصرع قائد الكمين المدعو معاذ خالد حسن الفقيه - الذي يعد من أكبر مساعدي ومرافقي 
القيادي اإلصالحي المرتزق حمود سعيد المخالفي ومن أخطر المطلوبين أمنيًا في قضايا أمنية، كونه من أرباب 
السوابق.. كما أصيب اثنان من عناصر الكمين وتم القبض على اثنين وتسليمهما لمدير أمن مديرية السالم 
شرعب من الشيخ/ أحمد عبدالسالم القيفي والشيخ قناف عثمان الصوفي، كما تم إيصال ثالثة من منفذي العملية 
اإلرهابية الى إدارة أمن المديرية ومالحقة بقية األفراد المشاركين في الجريمة.وكان الشيخ صالح عبدالوهاب 
سعيد الشرفي ومرافقوه متوجهين الى مديرية السالم كوسطاء لنزع فتيل احتراب حاول مرتزقة العدوان 

السعودي إشعاله لفتح جبهة جديدة لهم في المديرية.

اقتحام ونهب منزل 
البروفيسورالعسلي

أقدمت عناصر مسلحة من ميليشيات )المقاولة( الموالية 
للعدوان السعودي بتعز على اقتحام منزل وزير المالية 

األسبق البروفيسور سيف العسلي في حي بير باشا.
وقال البروفيسور العسلي: إن عناصر تنتمي للمقاومة 
سيطرت على منزله في منطقة بير باشا قبل ايام وعبثت 

بمحتوياته ونهبته.. مشيرًا في تصريح له الى أن مسلحي المقاومة مازالوا يواصلون احتالل 
منزله.. مبديًا استغرابه من إقدام المقاومة على احتالل منزله دون سبب ُيذكر.. داعيًا 
قيادة المقاومة الى تدارك االمر وسحب عناصرها من منزله ومحاسبتهم وتعويضه عما 

تم نهبه.

مسلحان  يقتحمان منزل مواطن ويقتلون ابنه
أقدم مسلحان من ميليشيات )المقاولة( الموالية للعدوان - الخميس الماضي- باقتحام  
منزل المواطن شداد حامد من أهالي مديرية مقبنة والكائن في حي بيرباشا بمديرية 
المظفر-غرب مدينة تعز- وقاما بقتل ابنه  عبدالجليل أمام  أفراد اسرته والذوا بالفرار 

على متن دراجة نارية. 


