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التطورات الميدانية
تواصلت االسبوع الماضي المواجهات المسلحة في مختلف الجبهات بمحافظة 
تعز بين أبطال الجيش المسنودين بالمقاتلين من اللجان الشعبية وبين الميليشيات 
والقوات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي المسنودين بغطاء جوي مكثف من 
مقاتالت ومروحيات االباتشي التابعة لتحالف العدوان، حيث تصدى أبطال الجيش 
واللجان لكافة الزحوفات وافشلوها كسابقاتها مكبدين مرتزقة العدوان المزيد 
من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد وتمكنوا من تأمين عدد من المواقع في 

مديريات المخا وموزع والمسراخ والمعافر ووادي الضباب.

المخــــا
تعد جبهات مديريات المخا من أسخن الجبهات بمحافظة تعز حيث يستميت 
الغزاة والمرتزقة للشهر الخامس على التوالي في تحقيق أي تقدم باتجاه شمال 
وشرق المخا والوصول الى معسكر خالد بن الوليد في مفرق »المخا، تعز، الحديدة« 

بمديرية موزع.
األربعاء الماضي تمكن ع��ددد من أبطال الجيش واللجان من التسلل الى أحد 
مواقع المرتزقة بالقرب من منطقة يختل شمال مدينة المخا وامطروهم بوابل 
من النيران وتم القضاء على معظم افراد الموقع بينهم قائد الموقع ويدعى سمير 

نصر عوجري و3 آخرين وهم »عبدالكافي كرمع، سالم سيف، سعيد عوض«.
وكان ابطال الجيش واللجان قد نفذوا في اليوم السابق -الثالثاء- عملية نوعية ضد 
المرتزقة شمال شرق المخا أسفرت عن تأمين مزرعتين كان المرتزقة يتحصنون 
فيها جنوب غرب منطقة الهاملي التابعة لمديرية موزع وتمكنوا من دحرهم 

منهما، موقعة فيهم قتلى وجرحى.

المعافـــر
وفي مديرية المعافر جبهة »الكدحة« نفذ أبطال الجيش واللجان مساء االثنين 
الماضي هجومًا على مرتزقة العدوان في تبة الخزان المطلة على منطقة الكدحة 
ودارت معارك عنيفة استمرت حتى صباح اليوم التالي -الثالثاء- تكللت بالسيطرة 

على التبة ودحر المرتزقة منها الى مسافة بعيدة بعد تكبيدهم عددًا من القتلى 
والجرحى واغتنام كمية كبيرة من األسلحة والذخيرة خلفها المرتزقة عند فرارهم 
وعلى إثر ذلك دفعت كتائب أبو العباس السلفية بالعشرات تحت غطاء مدفعي 
مكثف الستعادة السيطرة على تبة الخزان فكان ابطال الجيش واللجان لهم 
بالمرصاد حيث تصدوا لهم بقوة واجبروهم على التراجع من حيث قدموا.. كما 
تمكن ابطال الجيش واللجان -األربعاء الماضي- من السيطرة على تبتي »السوداء« 
و»مصنعة« وفرص السيطرة النارية على الخط الرابط بين مديريتي جبل حبشي 

ومقبنة المحاذيتين لمنطقة الكدحة.

القبيطة
وفي مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج عادت المعارك -الثالثاء الماضي- 
بعد هدوء استمر ألسابيع حيث اندلعت المواجهات في جبل الحمام ومنطقة نجد 
الوزف على إثر هجوم للجيش واللجان على المرتزقة في تلك المواقع ووصولهم 
الى منطقة نجد الوزف وسط انهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة.. بالتزامن مع 
مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مركز ثوجان دون تقدم ألي طرف..وحلقت 
طائرات العدوان بكثافة في سماء المديرية أثناء المعارك وشنت 3 غارات على 

منطقة السحي في الشريجة شرق مديرية القبيطة.

المسراخ
وفي مديرية المسراخ عادت المعارك فيها بعد هدوء ألشهر حيث شن الجيش 
واللجان -الثالثاء الماضي- هجومًا كبيرًا على مواقع المرتزقة في عزلة األقروض 
ودارت معارك عنيف تكللت بسيطرة الجيش واللجان على مواقع مهمة كانت 
تحت سيطرة ميليشيات حزب االصالح حيث تم تأمين جبل الرضمة ومدرسة 
الخليل وموقع الهوبين وموقع الشقف بعد طرد المرتزقة منها وتكبيدهم عددًا 

من القتلى والجرحى.

الجبهات األخرى
وشهدت بقية الجبهات في محافظة تعز خالل االسبوع الماضي مواجهات عنيفة 

متقطعة.. ففي مديرية صبر الموادم »جبهة الشقب« دارت الثالثاء الماضي، 
مواجهات عنيفة إثر محاولة مجاميع المرتزقة التقدم صوب تبة العنين إاّل أن 
ابطال الجيش واللجان تصدوا لهم بقوة واجبروهم على الفرار، وفي مديرية الصلو 
جدد مرتزقة العدوان محاوالتهم للتقدم صوب المواقع والمناطق التي تحت 

سيطرة الجيش واللجان الذين تصدوا لها وافشلوها كسابقاتها.

استشهاد وإصابة 20 مواطنًا بينهم 7 
من أسرة واحدة بغارات العدوان

يواصل طيران العدوان السعودي ارتكاب الجرائم البشعة بحق المواطنين األبرياء 
ستشهد رب أسرة واطفاله األربعة واصيبت زوجته 

ُ
في محافظة تعز حيث ا

ووالدته بإصابات بليغة بقصف طيران العدوان منزلهم في منطقة البرح بمديرية 
مقبنة يوم االحد الماضي، واصيب 6 مواطنين بغارة ثانية لطيران العدوان على 
نفس المنزل اثناء قيامهم بإسعاف المصابين واخراج الشهداء من تحت االنقاض.
ويوم الثالثاء الماضي استشهد مواطنان في استهداف طيران العدوان بغارة 

للسيارة التي كانا يستقالنها على طريق الهاملي بمديرية موزع.
وكان قد استشهد مواطنان واصيب 3 آخرين في استهداف طيران العدوان 
بغارة لسيارة نقل كانا يستقالنها يوم الجمعة 5 مايو الجاري في مديرية موزع.

غارات هيستيرية وقصف صاروخي 
واصل الطيران الحربي ومروحيات األباتشي والبوارج والسفن الحربية التابعة 
لتحالف العدوان السعودي قصف مناطق متفرقة في مديريات المخا وموزع 
وذوباب ومقبنة بمحافظة تعز ومنطقة الشريجة بمديرية القبيطة بلحج بصورة 
هيستيرية خالل االسبوع الماضي حيث شنت المقاتالت الحربية ومروحيات 
االباتشي أكثر من 150 غارة منها 50 على معسكر خالد بن الوليد بمديرية 

موزع و12 على معسكر وجبال العمري بمديرية ذوباب و8 غارات على مصنع 
اسمنت البرح بمديرية مقبنة و9 على منطقة الشريجة والبقية توزعت على جبل 
ودار السلطان وتبة األوسط جنوب شرق منطقة الهاملي الواقعة بين مديريتي 
موزع والمخا وعلى مفرق مديرية الوازعية ومفرق مديرية موزع ومنطقتي النجيبة 
والزهاري بمديرية موزع ومنطقة يختل شمال مدينة المخا ومنطقة البرح ووادي 
سيان ومدخل فقاسة الدواجن ومحيط مصنع البرح وجوار مبنى ادارة أمن مديرية 
مقبنة.وقصفت البوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان ب�16 صاروخًا معسكر 

خالد بن الوليد.

مواجهات  بين »أبوالعباس 
وحسم والصعاليك«

 
خيم التوتر االس��ب��وع الماضي على أحياء مدينة تعزالواقعة تحت سيطرة 
المليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة تحالف العدوان السعودي إثر اندالع مواجهات 
مسلحة عنيفة بين الميليشيات السلفية التابعة لمايسمى )كتائب أبو العباس( 
ومليشيات حزب االصالح المنضوية فيمايسمى )لواء الصعاليك( .. وبحسب مصادر 
محلية في حي الهريش وسط مدينة تعز فقد اندلعت مواجهات مسلحة مساء 
االحد 7 مايوالجاري بين مسلحين من كتائب أبو العباس  وآخرين من لواء الصعاليك، 
بعد رفض اآلخيرين تسليم متهم بقتل أحد عناصر كتائب أبو العباس.. وأشارت 
المصادر إلى أن لجنة وساطة بين الطرفين كانت قد توصلت إلى اتفاق يقضي بتسليم 
المدعو )زيد صادق إسماعيل(المتهم بقتل المدعو )عاصم صادق عبدالله( من 
ات  كتائب أبو العباس، إلى إدارة األمن للتحقيق معه في القضية واستكمال اإلجراء

القانونية.
 غير أن قيادة لواء الصعاليك رفضت التسليم بعد مالسنة بين أحد قياداتها 
وشخص آخر من كتائب أبو العباس، تطور األمر بعد ذلك إلى إطالق نار، قبل أن يتم 
احتواء الموقف والتهدئة بين الطرفين، ثم تأخرت عملية تسليم المتهم بالقتل إلى 
المساء..وقال قائد لواء الصعاليك المدعو )الحسين بن علي( إن زيد صادق إسماعيل، 

تم تسليمه لنائب مدير األمن محمد عبدالله إبراهيم.

هزائم ساحقة وخسائر فادحة يتكبدها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في جبهات المخا وذوباب والكدحة وموزع وبقية الجبهات في محافظة تعز وكهبوب وكرش بمحافظة لحج على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين 
يواصلون صمودهم األسطوري رغم الفارق الكبير في عدد القوات البشرية والعتاد العسكري والغطاء الجوي من قبل طيران العدوان الذي يشن عشرات الغارات يوميًا مستخدمًا القنابل العنقودية المحرمة دوليًا والغطاء البحري من 
البوارج والسفن الحربية التي تقصف بعشرات الصواريخ المواقع والمناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان في مديريات الساحل الغربي لمحافظة تعز، حيث لجأ تحالف العدوان ومرتزقته الى اتباع سياسة األرض المحروقة الستكمال 
المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي اطلقوا عليها »الرمح الذهبي« الذي تحطم في جبال كهبوب والعمري واحترق في جبل النار. للشهر الخامس على التوالي والغزاة ومرتزقة تحالف العدوان يواصلون االنتحار في جبهات الشريط 
الساحلي »المندب، ذوباب، المخا، موزع« حيث فشلت كل زحوفاتهم الكبيرة المسنودة بغارات جوية وقصف بحري من مقاتالت وبوارج تحالف العدوان في احتالل جبل النار بالمخا ومعسكر خالد بموزع ومعسكر وجبال العمري في ذوباب 

وجبال كهبوب في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج. تفاصيل أوفى عن التطورات الميدانية في الجبهات واالحداث التي شهدتها محافظة تعز خالل االسبوع الماضي في التقرير التالي:

رصد/محمد المليكي

خالفات عاصفة في كهبوب 
كشفت، مصادر موالية للعدوان، عن خالفات وتمرد عسكري يعصف بالمرتزقة في جبهة 
كهبوب، بمديرية المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج. وذكرت المصادر أن حالة 
توتر تسود المقاتلين في ما يعرف ب�"اللواء الثالث حزم" الموالي للعدوان السعودي، منذ مطلع 
األسبوع الماضي..  مشيرة إلى أن أركان اللواء ويدعى جالل القاضي، وعددًا من الضباط والجنود 
من محافظتي عدن وأبين، أعلنوا -الجمعة 4 مايو الجاري- التمرد على قائد اللواء المرتزق 
محمد صائل الصبيحي، الذي اتهموه باالتجار بأرواح المقاتلين ونهب مستحقاتهم المالية 
ومستلزماتهم العسكرية التي يقدمها حلف العدوان، ولكنها ال تصل إلى المقاتلين في جبهات 
كهبوب.. المصادر ذاتها، أفادت بأن المرتزق الصبيحي قائد اللواء، استدعى العشرات من 
قبائل الصبيحة، وقام بنشرهم في نقاط عسكرية على امتداد ساحل المضاربة ورأس العارة 
وخصوصًا في الخط الرابط بين منطقتي السقيا وخور العميرة، مؤكدة أن توترًا كبيرًا يسود 
مقاتلي المرتزقة وخصوصًا بعد تهديدات أطلقها العميد الصبيحي باستخدام الطيران لقصف 
من وصفهم ب�" المتمردين".. ُيذكر أن الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على سلسلة جبال 
كهبوب بشكل كامل، منذ مطلع يوليو 2016م، وفشل العدوان في استعادة هذه الجبال 

االستراتيجية رغم تنفيذه عشرات الزحوفات طوال الفترة الماضية.

اشتباكات  في الكدحة
عاد التوتر مجددًا بين مسلحي السلفيين من كتائب أبوالعباس وآخرين من حزب اإلصالح الذين 
تم ضمهم مؤخرًا إلى مايسمى )اللواء 17 مشاة( في مديريتي المعافر ومقبنة.. وذكرت مصادر 
محلية وعسكرية أن كتائب أبوالعباس السلفية استقبلت في الرابع من مايو الجاري شحنة أسلحة 
جديدة مقدمة من دولةاإلمارات المشاركة في تحالف العدوان على بالدنا.. وأشارت المصادر إلى 
أن 3مدرعات حديثة و25 طقمًا عسكريًا تحمل رشاشات عيار 23 ومدافع بي 10 وصلت إلى 
مواقع كتائب أبوالعباس  في جبهة الكدحة بمديرية المعافر، كدفعة ثانية بعد أيام على وصول 
20 طقمًا لذات الكتائب مقدمة من اإلمارات..ولم تمض سوى ساعات قليلة على وصول العتاد 
العسكري إلى مواقع كتائب أبو العباس، حتى اندلعت اشتباكات بين مسلحي الكتائب وآخرين من 
حزب اإلصالح في التباب الواقعة بمديرية مقبنة والمحاذية لمنطقة الكدحة، وذلك إثر رفض 

مسلحي اإلصالح تسليم تلك التباب لكتائب أبو العباس.. 
وأك��دت المصادر أن لجنة شكلها حلف ال��ع��دوان إلتمام عملية التسليم واالس��ت��الم بين 
كتائب أبوالعباس وميليشيات حزب االصالح حيث تم تسليم مواقعهم في جبهة الكدحة 
لكتائب أبوالعباس، بحضور القائد الميداني للكتائب المرتزق مؤمن المخالفي وقائد مايسمى 
) اللواء17مشاة( المرتزق عبدالرحمن الشمساني، غير أن عملية تسليم المواقع التي مع 
ميليشيات حزب اإلصالح في جبهات مقبنة باءت بالفشل نتيجة رفض المسلحين النزول من 
مواقعهم وإطالق النار مباشرة على كتائب أبو العباس.. واعترافًا بذلك قال المركز اإلعالمي 
ل�كتائب أبو العباس إن المرتزق الشمساني سلم جبهة الكدحة ما عدا )جبل الطيار( الظهير 

الحامي لجبهة الكدحة.

المـرتزقــــــة في أســبوع

خسائر بشرية فادحة للمرتزقة  بينهم سودانيون
يواصل ابطال الجيش واللجان تكبيد 
الغزاة ومرتزقة تحالف العدوان السعودي 
في جبهات الساحل الغربي وبقية الجبهات 
بمحافظة تعز المزيد من الخسائر الفادحة 
في األرواح حيث سقط ع��دد كبير من 
المرتزقة بين قتيل وجريح خالل االسبوع 
الماضي منهم 20 مرتزقًا قتلوا وأصيب 
العشرات في المعارك العنيفة التي دارت 
منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة 
الماضيين ف��ي الشريط االداري م��ا بين 
مديريتي موزع والمخا ووادي موزع والتبة 
السوداء والتباب المحيطة بها في مديرية 
موزع والتي اسفرت عن كسر زحوفات 
الغزاة والمرتزقة وتدمير عدد من اآلليات 
العسكرية واغتنام عربة مدرعة وطقم 
يحمل رشاش معدل 12.5، وتأمين التبة 

السوداء والتباب المحيطة بها.
ول��ق��ي ع����دد م���ن م��رت��زق��ة ال���ع���دوان 
ال��س��ع��ودي مصرعهم وأص��ي��ب آخ��رون 
ب��ي��ن��ه��م م���رت���زق���ة س����وادن����ي����ون م��ن 
»الجنجاويد« بينهم ضابط برتبة رائد 
الجمعة الماضية باستهداف المدرعة 
التي يستقلونها بصاروخ موجه بالقرب 
من جبل نابضة »الحامية الغربية لمعسكر 
خالد بن الوليد« في مديرية موزع.. كما 
قتل وأصيب العشرات من المرتزقة شمال 

مدينة المخا حيث تم استدراجهم مع آلياتهم العسكرية الى حقل ألغام 
وحينما وصلوا الى العمق قامت وحدة الهندسة العسكرية بتفجير 
األلغام والتي قضت على عدد كبير منهم ينتمي معظمهم الى مناطق 

الصبيحة بلحج.
واعترفت وسائل إعالم تابعة لتحالف العدوان بينها موقعا »عدن 
تايم، واالمناء نت« بمصرع 8 واصابة 13 آخرين من كتائب المرتزق 
حمدي شكري الصبيحي، مشيرة الى أن جثث القتلى وصلت الى مناطق 
العند وطور الباحة وكرش بلحج فيما تم نقل المصابين للعالج في 

مستشفيات ع��دن، وم��ن بين المرتزقة 
ال��ذي��ن لقوا مصرعم: صابر صالح ح��زام 
الحميدي، شوقي محبوب ثابت العماري، 
عبده عبدالله نعمان الحميدي، اشرف 
جميل ال��ع��اق��ل، ظنين عبدالله علي«.. 
والمصابين هم: صالح علي الشمت، جميل 
علي ف��ح��رور، هاني صالح المولد، سامي 
شايف مدهش، احمد صالح ه��ادي، فتاح 
محمد سعيد غازي، حكيم عوض محمد 
صالح، عبده صالح علي هادي، زعيم سيف 
محمد راج���ح، احمد فضل احمد صالح، 
محمد صالح ع��وض علي، جمود هميس 
صالح، باالضافة ال��ى شخص آخ��ر مفقود 

يدعى يونس العماري.
وسقط ع��دد من المرتزقة بين قتيل 
وجريح في العملية العسكرية النوعية 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا اب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الجمعة الماضية في شرق جبال كهبوب 
االستراتيجية بمديرية المضاربة بلحج 
والتي اسفرت عن تدمير عربة مدرعة 
وطقمين عسكريين وسقوط من فيها من 

المرتزقة بين قتيل وجريح.
وسقط العشرات من المرتزقة بين قتيل 
وجريح في عمليات نوعية وقصف مدفعي 
وصواريخ الكاتيوشا في شرق المخا ووادي 
صالة شرق مدينة تعز وعزلة األق��روض 
بمديرية المسراخ ومنطقة الكدحة بمديرية المعافر ومنطقة الصيار 
بمديرية الصلو ومنطقة الهاملي بمديرية موزع وجبل الحمام ومنطقة 

نجد الوزف ومركز ثوجان بمديرية القبيطة بلحج.
تلوا وأصيبوا في عمليات نوعية مطلع االسبوع 

ُ
وكان 45 مرتزقًا قد ق

الماضي من الجماعات السلفية المتطرفة وميليشيات حزب االصالح 
في جبهات مدينة تعز حيث لقي 10 من المرتزقة مصرعهم في 
جبهة عصيفرة شمال المدينة و5 في حي الدعوة ومحيط معسكر 

التشريفات، واصابة 15 آخرين شرق المدينة..

 انكسارات متوالية للغزاة و المرتزقة

تحالف العدوان يشن غارات هيستيرية ويرتكب مجازر بحق المواطنينتأمين عدد من المواقع في المسراخ والضباب ومصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عمليات نوعية

إن وحدة الوطن هي قدر شعبنا وضرورة حتمية لتكامل نموه وتطوره، 
وضمانة لقدرته على حماية كيانه

الميثاق الوطني 

الرعب يخّيم على التربة
م الرعب الخميس والجمعة الماضيين على مدينة التربة مركز  خيَّ
مديرية الشمايتين جراء اندالع مواجهات مسلحة عنيفة بين ميليشيات 
مرتزقة العدوان السعودي على إثر قيام مجموعة من المسلحين بقيادة 
المدعو عمار القاضي وآخرين من المرتزقة بالهجوم على مبنى المجمع 
الحكومي واقتحامه بالقوة والتمترس داخله والتمركز في سطحه مساء 
الخميس الماضي قبل أن يأتي مسلحون آخرون ليحاصروا المبنى من الخارج 
واالشتباك مع عمار القاضي ومجموعته مستخدمين األسلحة المتوسطة 
والرشاشة والقنابل اليدوية والتي استمرت حتى ظهيرة اليوم التالي 
الجمعة، وقد أدى ذلك الى اصابة سكان مدينة التربة بالرعب وتضرر 
الممتلكات العامة والخاصة وإغالق المحال التجارية في الشارع المؤدي 
الى المجمع الحكومي بشكل كامل.. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط 
جرحى من المسلحين المحاصرين لمبنى المجتمع والذين تمكنوا من 
االستيالء على طقم تابع للمدعو عمار القاضي كان واقفًا خارج بوابة 

المبنى.

جرائم ميليشيات العمالء
أقدم مسلحون ملثمون يستقلون دراجة نارية -األربعاء الماضي -على 
اغتيال المواطن زيد البدوي في حي بير باشا غرب مدينة تعز والذوا 
بالفرار.. وعلى إثر ذلك قام العشرات من المواطنين بقطع الشارع الرئيسي 

احتجاجًا على الجريمة والمطالبة بالقبض على القتلة.
وفي نفس اليوم نجا مدير فرع البنكاليمني لالنشاء والتعمير في حي 
حوض االشراف شرق مدينة تعز عبدالقادر سعيد الصلوي منمحاولة 
اغتيال من قبل مسلحين مجهولين يستقالن دراجة نارية أطلقا عليه النار 

بالقرب من جولة فندق االخوة ما أدى الى اصابته بطلق ناري.
وُعثر الخميس الماضي في مدينة التربة على جثة شبه متحللة لشخص 

مجهول الهوية في إحدى العمارات غير المتكملة البناء.

عمليات تجنيد سرية
كشف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمديرية الشمايتين عن 
عمليات تجنيد تتم بطريقة سرية في 3 معسكرات تم انشاؤها مؤخرًا 
وتتبع جهات مجهولة... وذكر التنظيم الناصري -في بيان صادر عنه 
الخميس الماضي- أن هناك عمليات تجنيد تتم في 3 معسكرات ال أحد 
يعلم من تتبع ومن الجهة التي تقوم بالتجنيد ومن يمولها وما الهدف من 
التجنيد وانشاء تلك المعسكرات.. مطالبًا السلطة المحلية في المديرية 

»الموالية لتحالف العدوان السعودي« بكشف ذلك للرأي العام.


