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تأمين مواقع مهمة في الكدحة والمفاليس 
وعمليات نوعية في الضباب والصلو

صاروخ زلزال يدك آليات الغزاة 
والمرتزقة في المخا

خالفات عاصفة بين اإلصالح واالشتراكي 
والناصري حول منصب المحافظ

غارات هيستيرية لطيران العدوان.. 
والمرتزقة يقصفون أحياء مدينة تعز

مدينة تعز
جددت الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان محاوالتها المستميتة 
احتالل معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز حيث نفذت 
على مدى االسبوع الماضي عدة زحوفات باتجاه معسكر التشريفات والقصر 
الجمهوري من عدة اتجاهات بأعداد كبيرة من المقاتلين من مختلف الفصائل 
يتقدمهم مقاتلو كتائب أبو العباس السلفية وتنظيم القاعدة معززين بعدد 
من اآلليات العسكرية وقصف مدفعي مكثف، وتمكنوا من الوصول -األربعاء 
الماضي- الى محيط معسكر التشريفات والمبنى الجديد لفرع البنك المركزي 
اليمني ومبنى كلية الطب ورئاسة جامعة تعز بعد خسائر كبيرة تكبدوها على 

أيدي ابطال الجيش واللجان الذين تصدوا بقوة لزحوفات المرتزقة.
وتم الخميس الماضي طردهم من مبنى البنك وكلية الطب ورئاسة الجامعة 
والمباني المحيطة بمعسكر التشريفات بعد معارك عنيفة تكبد فيها 
المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى.. ومن بين قتلى المرتزقة القيادي 

ردفان راوح وضياء الصبري وعبدالحافظ العبسي.
وتم صد زحف للمرتزقة باتجاه حي الجحملية تكبدوا فيه المزيد من القتلى 
والجرحى.. وبحسب مصدر عسكري فقد سقط العشرات من المرتزقة قتلى 
وجرحى معظمهم من مقاتلي كتائب أبو العباس وتنظيم القاعدة.. ومن 
تل مصوران 

ُ
بين المصابين قائد سرية ثعبات المرتزق محمد مهيوب، كما ق

وأصيب آخران من الموالين للعدوان في معارك الجبهة الشرقية بمدينة تعز.. 
وبحسب وسائل اعالمية موالية للعدوان فإن المصور الصحفي تقي الدين 
تال، وأصيب المصوران وليد القدسي وصالح 

ُ
الحذيفي والمصور وائل العبسي ق

الدين الوهباني اثناء تغطيتهم معارك الجبهة الشرقية للمدينة.
وكان قد سقط في معارك األربعاء الماضي أكثر من 20 قتياًل وجريحًا من 
المرتزقة، واعترفت كتائب أبو العباس بمصرع 3 فقط من عناصرها بالقرب 
من الجامعة اللبنانية جنوب غرب معسكر التشريفات بخالف القتلى والجرحى 

من الفصائل األخرى.
وكان مرتزقة العدوان قد تكبدوا 5 قتلى وأكثر من 15 جريحًا في المعارك 
التي دارت االثنين الماضي في األحياء المحاذية للقصر الجمهوري ومعسكر 
التشريفات والتي استمرت منذ ساعات الصباح األولى وحتى الساعة الواحدة 
ظهرًا والتي استخدم فيها المرتزقة القصف المدفعي المكثف إاّل أنهم فشلوا 

في تحقيق أي تقدم.

المخا
وفي جبهات مديرية المخا تم الخميس الماضي تدمير آلية عسكرية للغزاة 
تحمل جنودًا سودانيين بصاروخ موجه في منطقة يختل شمال مدينة المخا.. 
ودكت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصاروخ زلزال 2 -األربعاء الماضي- 
تجمعات للغزاة والمرتزقة وآلياتهم العسكرية شرق مدينة المخا.. وأكد 
مصدر عسكري أن الضربة الصاروخية حققت هدفها بدقة وأدت الى تدمير 
عدد كبير من اآلليات العسكرية التي كان قد دفع بها تحالف العدوان الى شرق 
المخا على مدى أسبوع كامل تمهيدًا لزحف كبير كان يتم التحضير له على 
معسكر خالد بن الوليد في مفرق »المخا، تعز، الحديدة« بمديرية موزع والذي 
فشلوا في الوصول اليه على مدى األشهر الثالثة الماضية، كما تمكن ابطال 
الجيش واللجان من تدمير مدرعة تحمل رشاش عيار 23 شمال مدينة المخا.
وك��ان ابطال الجيش واللجان قد تصدوا لزحف جديد للمرتزقة -األحد 
الماضي- في شمال مدينة المخا.. وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فقد تم 
التصدي بقوة لزحف المرتزقة وافشاله واجبارهم على التراجع والعودة من 
حيث قدموا رغم االسناد الجوي لهم من مروحيات األباتشي التابعة لتحالف 
العدوان وتكبد المرتزقة في محاولة الزحف الفاشلة المزيد من القتلى والجرحى 
والخسائر في العتاد العسكري.. ومن بين القتلى القائد الميداني المرتزق 
ممدوح االهدل العدني و5 من مرافقيه وهم بسام عادل الحوشبي، نجيب 
ابراهيم، عزام محمد سالم، فتح الحوشبي، عمر عثمان الزرنوقي، كما تم 

تدمير مدرعة للمرتزقة واغتنام كمية من األسلحة والذخائر التي خلفوها 
عند فرارهم.

وكان ابطال الجيش واللجان قد قصفوا في اليوم السابق -السبت- بصواريخ 
الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات لآلليات العسكرية التابعة لتحالف 
العدوان لحظة قيام المرتزقة بعملية االعداد للزحف الذي تم افشاله وحقق 
القصف اهدافه بإصابات مباشرة في اآلليات واالف���راد.. وبحسب مصادر 
عسكرية فقد قصف ابطال الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
المدفعية تجمعات آلليات الغزاة والمرتزقة بالقرب من منطقة يختل 14كلم 
شمال مدينة المخا.. مشيرًا الى أن القصف استهدف نحو 20 آلية عسكرية ما 
بين عربات مدرعة وأطقم عسكرية بعضها يستقلها مرتزقة سودانيون.. 
ونتج عن القصف تدمير عدد من تلك اآلليات ومصرع وجرح عدد من المرتزقة 
السودانيين واليمنيين.. وشوهدت النيران تندلع بكثافة من اآلليات المحترقة، 
وسيارات االسعاف تهرع مسرعة الى المكان وتعود محملة بالجرحى وجثث 

القتلى منطلقة صوب باب المندب.

موزع
وفي مديرية موزع حاولت مجاميع من ميليشيات المرتزقة التابعة لما 
سمى »كتائب حمدي شكري« مطلع االسبوع الماضي التقدم صوب المواقع 

ُ
ت

التي خسروها االسبوع قبل الماضي في جنوب مديرية موزع حيث شنت تلك 
المجاميع هجومًا على التباب الجبلية جنوب فرق موزع مسنودين بقصف 
مدفعي مكثف وتحليق متواصل لمروحيات األباتشي التابعة لتحالف العدوان 
إاّل أنهم فشلوا في استعادة تلك التباب حيث تصدى لهم ابطال الجيش 

واللجان بقوة وأجبروهم على التراجع من حيث قدموا.

الكدحة
وفي جبهة الكدحة بمديرية المعافر نفذ ابطال الجيش واللجان -الثالثاء 

الماضي- هجومًا قويًا على مواقع لميليشيات مرتزقة العدوان في محيط تبة 
القرون تكلل بتأمين 3 مواقع بالقرب من التبة ودحر ميليشيات المرتزقة الى 

مسافات بعيدة بعد تكبيدهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

المفاليس
وفي جبهة المفاليس بمديرية حيفان نفذ ابطال الجيش واللجان -االحد 
الماضي- عملية نوعية على مواقع ميليشيات مرتزقة العدوان تكللت بتأمين 
مواقع مهمة بعد عملية رصد لتحركات المرتزقة في محيط تبة الخزان 
االستراتيجية حيث كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على التبة فقام ابطال الجيش 
واللجان بتنفيذ ضربة استباقية بالهجوم على المواقع التي كان يتمركز فيها 
المرتزقة في محيط التبة وتكللت العملية بدحرهم من تلك المواقع وتأمين 

محيط التبة بشكل كامل بعد تكبيدهم عددًا من القتلى والجرحى.

عمليات نوعية
نفذ ابطال الجيش واللجان -الخميس الماضي- عمليات نوعية على مواقع 
ميليشيات مرتزقة العدوان في تبة »العمدان« بوادي الضباب غرب مدينة 
تعز وتبة الصيرتين في مديرية الصلو تم فيها تكبيد المرتزقة خسائر في 

العتاد واألرواح.

قنص عدد من المرتزقة
لقي 3 من مقاتلي مرتزقة العدوان مصرعهم بعمليات قنص -األربعاء 

الماضي- في تبة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز.
ولقي 3 مرتزقة مصرعهم قنصًا في الوادي الواقع غرب منطقة الهاملي 
بمديرية موزع، وآخران في محيط جبل نابضة شرق المخا، وأربعة آخرون 
في مديرية الصلو وحي الجحملية وصالة شرق مدينة تعز ومنطقة الضباب 

غرب المدينة.

كان أبن��اء محافظ��ة تعز ينتظرون بآمال كبيرة أن يحل ش��هر رمضان المبارك مع تنفيذ مبادرة الس��الم المجتمعية لوقف نزيف الدم والخراب والدم��ار في مدينة تعز وبقية مديريات 
المحافظة، ولكن تجار الحروب وقيادات الميليشيات المسلحة من مختلف الفصائل الموالية لتحالف العدوان السعودي -الذين يقتاتون منذ مارس العام قبل الماضي 2015م على حساب 
أشالء ودماء األبرياء من االطفال والنساء والشباب والشيوخ- عمدوا الى التصعيد وارتكاب مجازر وحشية بحق سكان مدينة تعز من خالل القصف العشوائي على األحياء السكانية واالدعاء 

زورًا وبهتانًا أن الجيش واللجان هم من يقصفونها للتغطية على الهزائم الساحقة والخسائر الفادحة التي يتكبدونها في مختلف الجبهات والخالفات التي تعصف بتحالفهم التدميري.
»الميثاق« رصدت مختلف األحداث التي شهدتها محافظة تعز خالل االسبوع الماضي في التقرير التالي:

رصد/ محمد المليكي

تع�ز.. 
كسر زحوفات المرتزقة صوب القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات

خالفات عاصفة بين المرتزقة
ارتفعت حدة الخالفات بصورة كبيرة بين 
ق��ي��ادات األح���زاب والميليشيات المسلحة 
الموالية لتحالف ال��ع��دوان بمحافظة تعز 
وظهر ذلك جليًا من خالل البيانات المتبادلة 
والمقاالت المنشورة في ع��دد من المواقع 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي حيث 
ط��ال��ب ف���رع التنظيم ال���وح���دوي ال��ن��اص��ري 
ب��إق��ال��ة ال��م��ح��اف��ظ ال��م��ع��ي��ن م��ن ق��ب��ل ال��ف��ار 
ه���ادي )ع��ل��ي محمدالمعمري( ومحاسبته 
وات��ه��ام ح��زب اإلص���الح بمحاولة السيطرة 
على منصب المحافظ من خالل الدفع بقائد 
محور تعز العسكري، المعين من قبل الفار 
هادي المرتزق خالد فاضل، إلى عقد اجتماع 
األحد الماضي ضم وكالء المحافظة والقادة 
العسكريين واألمنيين الموالين للعدوان، 
والذي خصص لمناقشة مقترح بتكليف وكيل 
المحافظة عارف علي جامل المعين من الفار 
هادي للقيام بمهام المحافظ علي المعمري 
،وقد أثار هذا المقترح فوضى بين المجتمعين 
وق��وب��ل بالرفض م��ن قبل الناصريين حيث 
اعترض عليه وكيل المحافظة الناصري رشاد 

العليمي وقام بمغادرة االجتماع..
واصفًا إياه باالنقالب العسكري، رافضًا في 
نفس الوقت تدخل قيادة المحور واللجنة 
األمنية بتفويض أي وكيل. كما رفض المقترح 
المرتزق عدنان الحمادي- المعين من قبل 
الفار هادي قائدًا لما يسمى اللواء 35 مدرع- 
واعتبره انقالبًا جديدًا، بينما تحفظ المرتزق 
صادق سرحان - المعين أيضًا من الفار هادي 
قائدًا لما يسمى اللواء 22 ميكا- على المقترح، 
وتهرب من تأييده، في حين وص��ل وكيل 
المحافظة والسكرتر األول لمنظمة الحزب 
االشتراكي محمد عبدالعزيز الصنوي متأخرًا 

بعد فشل االجتماع.
وأص��در ف��رع التنظيم ال��وح��دوي الشعبي 
الناصري بيانًا طالب فيه الفار هادي بسرعة 
إقالة علي المعمري ومحاسبته على التجاوزات 
التي ارتكبها، مدينًا في ذات الوقت، ما أسماه 
)محاولة االنقالب العسكري( التي قامت  ب�

بها قيادة المحور، المعينة من الفار هادي 
بدعوتها الجتماع م��ن أج��ل تفويض أحد 
وكالء المحافظة، الموالين للعدوان، بمهام 
المحافظ.. وقال فرع التنظيم الناصري: إن 
المحافظ المعمري تنصل عن مسؤولياته في 
إدارة شؤون المحافظة، وعمل على تدمير 
مؤسسات ال��دول��ة ف��ي المحافظة م��ن خالل 
إص��دار ق��رارات وتكليفات مخالفة للقانون 
وم���ن خ���ارج الهيكل ال��وظ��ي��ف��ي، م��ا تسبب 
بتعطيل عمل الكثير من األجهزة والمكاتب 
التنفيذية. وط��ال��ب البيان بسرعة تغيير 
المعمري باعتباره سببًا من أسباب تفاقم 

الوضع المأساوي في المحافظة.
ودان الناصري في بيانه، قيام قيادة المحور 
العسكري، ممثلة بالمرتزق خالد فاضل، 
ب��االج��ت��م��اع م��ع ق��ي��ادة األل��وي��ة العسكرية 
واألجهزة األمنية ووكالء المحافظة، القتراح 
تفويض أحد الوكالء بمهام المحافظ ..واصفًا 
)االنقالب العسكري على السلطة  هذا اإلجراء ب�
الشرعية(- حد البيان.. وردًا على بيان الناصري 
واتهاماته لقيادة المحور بمحاولة االنقالب 
العسكري أصدرت قيادة المحور هي األخرى 
بيانًا، وصفت فيه بيان التنظيم الناصري بأنه 
يثير الكثير من التساؤل والغرابة، واصفًا 
اتهام قيادة المحور، باالنقالب، بأنه اتهام 
باطل ..وح��اول��ت قيادة المحور، في بيانها 

المطول، التبرير إلقدامها على محاولة نقل 
سلطات المحافظ للوكيل ع���ارف جامل، 
متحججة ب��أن ه��ذا األم��ر بغرض م��لء الفراغ 
الذي تركه سفر المعمري ومن أجل مصلحة 
ال��م��ح��اف��ظ��ة.. وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن وك��الء 
المحافظة الثالثة )جامل واألكحلي والصنوي( 
كانوا قد عملوا محضرًا بينهم بأن كل وكيل 
يقوم مقام المحافظ لمدة 4 أشهر.. ساخرًا 
م��ن ه��ذا األم���ر بالقول )وك��أن��ن��ا ف��ي جمعية 

خيرية(.
وب��ع��د ف��ش��ل ح���زب اإلص����الح ف��ي تكليف 
عارف جامل بمهام المحافظ قام في اليوم 
التالي)االثنين( بإصدار بيان جدد فيه ثقته 
بما أسماها »السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ 
علي المعمري«، موجهًا الدعوة اليه بالعودة 

الى المحافظة وممارسة عمله من الداخل.
وتزامن بيان اإلصالح مع بيان آخر لمنظمة 
الحزب االشتراكي اليمني في المحافظة ، 
استهجن فيه ما أسماه ب�"محاولة النيل من 
السلطة الشرعية ممثلة بمحافظ المحافظة، 
علي المعمري". ودان م��ا أسماها)محاولة 
االن���ق���الب ع��ل��ى ال��م��ع��م��ري م��ن ق��ب��ل بعض 
)الخطوة  األطراف( .. واصفًا تلك المحاولة ب�
الحمقاء(، .. متناسقًا مع حزب اإلص��الح في 
دعوة المعمري للعودة إلى داخل المحافظة 

وممارسة عمله.

يواصل طيران تحالف العدوان السعودي شن 
غاراته الهيستيرية وبشكل مركز على مديريات 
مقبنة والمخا وم��وزع والوازعية وذوب��اب مرتكبًا 
المزيد من المجازر المروعة في حق المدنيين والتي 
كان آخرها المجزرة التي ارتكبها الجمعة الماضي 
باستهدافه بغارة منزل أحد المواطنين في مثلث 
الكمب بمديرية مقبنة ونتج عنها استشهاد 6 

مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء..
ويوم الثالثاء الماضي استهدف طيران العدوان 
ب��غ��ارة منزل أح��د المواطنين ف��ي منطقة يختل 
شمال مدينة المخا نتج عنها استشهاد ام��رأة 
وإصابة أطفالها األربعة بإصابات خطيرة وكان قد 
ارتكب في األسبوع قبل الماضي عددًا من المجازر 
حيث استهدف ي��وم الخميس 18 مايو الجاري 
مبنى محكمة مديرية مقبنة في منطقة الكمب 

» 4« غ��ارات نتج عنها استشهاد  ب���
»12«، وع��دد م��ن الجرحى إصابات 
بعضهم خ��ط��ي��رة.. ك��م��ا استهدف 
طيران العدوان في نفس اليوم بغارة 
محل بنشر وتغيير زيوت السيارات 
في مدينة البرح في ذات المديرية نتج 
عنها استشهاد مواطن وإصابة »5« 
ثالثة منهم إصاباتهم خطيرة.. وقبل 
ذلك بأقل من 24 ساعة ارتكب مجزرة 

مروعة في منطقة شعبو بعزلة المشاولة مديرية 
الوازعية باستهدافه بغارة سيارة مواطن على 
متنها عدد من المواطنين عائدين من سوق البرح 
ونتج عنها استشهاد جميع من كانوا على متنها 
وعددهم 23شخصًا بينهم نساء وأطفال ولم يتم 
التعرف على هوية »4« أطفال و »6« رجال بسبب 

تمزق جثثهم.. وكان طيران العدوان قد ارتكب 
مجزرة في منطقة البرح بمديرية مقبنة يوم األحد 
7 مايو الجاري باستهدافه منزل أحد المواطنين 
بغارتين األول��ى نتج عنها استشهاد رب األسرة 
وأطفاله الخمسة، والثانية نتج عنها إصابة أربعة 

من أفراد أسرة المواطن والمسعفين.

أشاد محافظ تعز عبده محمد الجندي بالمالحم 
البطولية واالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش 

واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.
وحيا المحافظ الجندي في تصريح لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( الخميس الماضي االن��ت��ص��ارات التي 
يحققها أبطال الجيش واللجان المرابطون في مختلف 
الجبهات وتصديهم لميليشيات مرتزقة العدوان 
ودحرهم من أحياء الكمب والقصر الجمهوري والبنك 
المركزي وكلية الطب وغيرها من المواقع في شرق 

مدينة تعز والتي روجت أب��واق إعالم العدوان أنها 
سقطت بيد ميليشيات المرتزقة.

وأكد المحافظ الجندي أن هذه االنتصارات سيخلدها 
التاريخ في أنصع صفحاته المشرقة .. مبينًا أن تعز 
على موعد مع النصر، وتطهيرها من قوى الظالم 

واإلرهاب والتطرف .
وق��ال : إن تعز عصية على تحالف دول العدوان 
الغاشم ومرتزقته.. وستظل شامخة ومنارة للثقافة 

والعلم والتنوير والتعايش المجتمعي.

محافظ تعز يشيد بالمالحم البطولية للجيش واللجان في مختلف الجبهات

استشهاد 43 مواطنا ًوإصابة العشرات بغارات طيران العدوان 


