
عصابة مسلحة تختطف مواطنًا
أقدمت عصابة مسلحة على اختطاف المواطن 
قاسم  العامري األربعاء الماضي من أحد شوارع  

مدينة تعز.
وقالت مصادر مطلعة إن مسلحين  يستقلون 
سيارة بدون رقم قاموا باختطاف األستاذ قاسم 
عبده غالب العامري  قبل مغرب األربعاء الماضي 
أثناء م��روره في الشارع المؤدي من حي المسبح 
الى ش��ارع وادي القاضي وتحديدًا تحت مدرسة 
الوحدة ..مشيرة الى أن السيارة أعترضت األستاذ 
قاسم العامري ونزل المسلحون الذين على متنها 
وصوبوا أسلحتهم إليه وأجبروه على صعود السيارة 

واقتادوه الى مكان مجهول .

تدمير مخزن أسلحة في ذوباب وكسر
 زحوفات ودك تجمعات في مختلف الجبهات

مواجهات مسلحة بين المرتزقة في المخا
وانسحابات من جبهات الساحل

استشهاد وإصابة 8 بينهم 3 أطفال وامرأة بقذائف 
المرتزقة في مدينة تعز والصلو

»زلزال2« يدك المرتزقة بموزع
تواصل القوة الصاروخية للجيش واللجان دك تجمعات مرتزقة العدوان 
في جبهات الساحل الغربي بمحافظة تعز حيث دكت الجمعة الماضية 
بصاروخ زلزال2 تجمعات المرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع.

ا 
ً
وأكد مصدر عسكري لوكالة )سبأ( أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلف

خسائر في صفوف المرتزقة وعتادهم العسكري.

دك تجمعات مرتزقة العدوان 
واصلت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان في محافظتي تعز 
ولحج خالل األسبوع الماضي دك مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان السعودي 

وتكبيدهم المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد العسكري 
ففي محافظة لحج استهدفت مدفعية الجيش واللجان الخميس الماضي 
تجمعات لمرتزقة العدوان في مدرسة الضاحي بمنطقة كرش -مديرية 

القبيطة - وجنوب منطقة كهبوب في مديرية المضاربة. 
وكانت القوة الصاروخية قد استهدفت األربعاء الماضي بصلية من صواريخ 

الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب.
كما قصف أبطال الجيش واللجان بقذائف المدفعية الثالثاء الماضي مخزن 
أسلحة للمرتزقة خلف موقع السفينة بمنطقة كهبوب ما أدى الى احتراقه 

بالكامل.
وكانت القوة المدفعية قد دكت اإلثنين الماضي تجمعًا للمرتزقة وآلياتهم 

في منطقة كهبوب.
وفي محافظة تعز استهدفت مدفعية الجيش واللجان األربعاء الماضي 
بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة يختل شمال مدينة 

المخا وخلف مدرسة محمد علي عثمان األهلية في حي الكمب بمديرية صالة 
شرق مدينة تعز.

وفي مديرية ذوباب دكت مدفعية الجيش واللجان يومي األحد واالثنين 
الماضيين تجمعات للمرتزقة وآلياتهم العسكرية في معسكر اإلمام وتبة 

السمين.
وفي مديرية الوازعية تم تدمير طقم لمرتزقة العدوان في قرية الزيدية.

عمليات نوعية 
واصل أبطال الجيش واللجان األسبوع الماضي تنفيذ 
العمليات العسكرية الناجحة ضد مرتزقة العدوان 
السعودي في مختلف الجبهات بمحافظتي تعز ولحج 
والتي كبدت المرتزقة المزيد من الخسائر الكبيرة في 

األرواح والعتاد.
ففي مديرية ذوباب لقّي أربعة من المرتزقة مصرعهم 
األربعاء الماضي في كمين نوعي من قبل وحدة الهندسة 
ف��ي منطقة المعقل كما ت��م تفجير آل��ي��ة عسكرية 
للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها في تبة السيمن..
كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في 

منطقة المعقر بالمديرية.
فيما لقي ال��ق��ي��ادي ال��م��رت��زق العقيد يسلم سعيد 
المقفعي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا.

وفي مديرية موزع نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع 
للمرتزقة في منطقة الهاملي نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم.

وفي منطقة كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج تم يومي الثالثاء 
واألربعاء الماضيين كسر زحف ومحاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرق سلسلة 

جبال كهبوب االستراتيجية.
ونفذ أبطال الجيش واللجان الثالثاء الماضي عملية هجومية على مواقع 
مرتزقة العدوان في منطقة الهاملي بمديرية موزع أسفرت عن مصرع 

وإصابة العشرات منهم.
وفي مديرية الصلو تم إحباط محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه قرية المعينة 

وتكبيدهم عدد من القتلى والجرحى.
مصدر عسكري أكد لوكالة )سبأ( مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل 
كسر محاولة تقدم لهم باتجاه تبة الصنمة بمديرية 

الوازعية.
ونفذ أبطال الجيش واللجان هجومًا على مواقع المرتزقة 
في تباب الصياحي بمنطقة وادي الضباب غرب مدينة تعز 
وكبدوهم عددًا من القتلى والجرحى..فيما لقي عدد من 
المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير عبوة ناسفة 

في نفس المنطقة.

قنص
لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم األسبوع الماضي 

على أيدي أبطال وحدة القناصة في الجيش واللجان.
حيث تم قنص 6 في منطقة الهاملي بمديرية موزع  و2 
في بير باشا غرب مدينة تعز و2 في كالبة وواحد في وادي 

صالة شرق المدينة وواحد شمال شرق مديرية المخا.

يواصل أبطال الجيش المسنودون بالمقاتلين من اللجان الشعبية تسطير المالحم البطولية في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق 
المحاذية لها في محافظة لحج، مكبدين قوات العدوان ومرتزقة السعودية واإلمارات المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد، ورغم 
االسناد الجوي المكثف من قبل طيران العدوان والتعزيزات العسكرية المتواصلة باالفراد والعتاد العسكري الحديث والمتطور المرسل من 

السعودية واإلمارات إاّل أن الغزاة والمرتزقة عجزوا عن تحقيق أي تقدم ميداني.
»الميثاق« رصدت التطورات الميدانية في الجبهات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز خالل األسبوع الماضي في التقرير التالي:

رصد/ محمد المليكي

جرائم الخونة
يواصل مرتزقة العدوان السعودي ارتكاب جرائمهم البشعة بحق 
المدنيين األبرياء بمحافظة تعز باستهداف منازل المواطنين في القرى 

وأحياء مدينة تعز.
الجمعة الماضية استشهدت امرأة وطفلها في قرية الصيار بمديرية 

الصلو جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان.
وكان مرتزقة العدوان قد ارتكبوا مجزرة أخرى بحق المدنيين في حي 
المخبز اآللي بالحوبان حيث سقط ثالثة شهداء وثالثة جرحى بقذيفة هاون 
أطلقها مرتزقة العدوان..وأفاد مصدر محلي أن شابًا وطفلين استشهدوا 
وأصيب ثالثة آخرين إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على حي 

المخبز اآللي في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز.
ودانت السلطة المحلية بتعز الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقة 
العدوان في حي المخبز اآللي بالحوبان ونتج عنها استشهاد وإصابة ستة 

مواطنين بينهم أطفال.
واعتبرت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان لها إستهداف مرتزقة 
العدوان المدنيين من األطفال والنساء والشيوخ وقصف األحياء السكنية 
بمختلف أن��واع األسلحة يؤكد تجرد تلك الجماعات من القيم الدينية 
واألخالقية واإلنسانية..مشيرة إلى أن هذه الجريمة تعد امتدادًا للجرائم 
الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته بحق الشعب 

اليمني.
وحملت السلطة المحلية مرتزقة العدوان مسئولية كافة الجرائم التي 

ترتكبها..مؤكدة أن يد العدالة ستطال المجرمين عاجاًل أم أجاًل.
كما استنكرت السلطة المحلية بمحافظة تعز ارتكاب مرتزقة العدوان 
جرائم االغتياالت للنساء في الشوارع العامة بمدينة تعز وقيام المرتزقة 
بالتمترس ف��ي م��ن��ازل المواطنين وإج��ب��اره��م على م��غ��ادرة منازلهم 

وتهجيرهم قسرًا تحت تهديد السالح.

استشهاد3 مواطنين برصاص المرتزقة

استشهد ثالثة مواطنين برصاص مرتزقة العدوان السعودي أمام 
محطة كهرباء عصيفرة شمال مدينة تعز .

وقال الصحفي الناصري الموالي للعدوان )جميل الصامت( في منشورله 
بصفحته على )الفيس بوك ( :

في واحدة من الفضائح المشهودة لميليشيا المافيا في محافظة تعز 
وراح ضحيتها ثالثة أشخاص على األقل أحدهم طار رأسه بعيدًاعن 

جسده حسب رواية مواطنين قريبين من مكان الواقعة ..
مشيرًا الى أن أفراد النقطة العسكرية الكائنة أمام بوابة محطة كهرباء 
عصيفرة والتي  يتبع أفرادها ميليشيات حزب اإلصالح المنضوية ضمن 
قوة ما يسمى اللواء 22ميكا الذي يقوده المرتزق صادق سرحان أوقفوا 
باص )دباب( متذرعين بوجود امرأة مع السائق  وحاولوا ابتزازه ولكنه 
وأصر على أن المرأة هي أخته ولكن أفراد النقطة أهانوه  واستولوا على 
سالحه الشخصي بالقوة)مسدس( ولم يجد ُبدًا بعد ذلك من  اللجوء الى 
المرابطين في جبل ج��رة  -حسب رواي��ة المصادر - والذين بدورهم  
أخرجوا مدرعة وعددًا من االفراد ونزلوا الى جولة محطة الكهرباء لتأديب 
المعتدين على السائق  واشتبكوا مع أفراد النقطة تحت حماية العناصر 
المسلحة المتواجدة في جبل جرة لتستمر االشتباكات عدة ساعات بعد 
انضمام  مجموعة مسلحة في )تبة الوكيل( مع القائمين على نقطة 
المحطة ونتج عن المواجهات سقوط ثالثة من المواطنين أحدهما يدعى 

)محمد عبدالسالم الصامت( وأحدالقتلى بال رأس .
وقال الصامت :)نقاط كثيرة داخل مربعات في مدينة تعز باتت تقوم 
باعمال ابتزاز  ومضايقة للمواطنين فتارة تمتهن عمل )جماعة االمر 
بالمعروف(  وت��ارة أخ��رى تفرض مبالغ مالية، وثالثة تصادر هويات 
المواطنين وهواتفهم كما حصل في نقطة الهنجر  مؤخرًا غربي المدينة .

عين على تعز العدد:  
)1875(

18/ سبتمبر / 2017م  
27/ ذو الحجة / 1438هـ

12االثنين: 

المخا تبتلع اآلالف من أبناء المحافظات الجنوبة

سوف نظل نعتز ونفخر بشهداء النضال الوطني 
والثورة اليمنية املباركة »26 سبتمرب و14 أكتوبر 

و30 نوفمرب« الحفاظ على الوحدة الخالدة

عمليات نوعية تكّبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة

ضمن مسلسل الصراعات والتناحرات بين 
الفصائل الموالية للعدوان السعودي، اندلعت 
-األحد الماضي- اشتباكات بين مسلحين من 
ميليشيات مرتزقة العدوان في إحدى أسواق 
القات بمدينة المخا.. وذكرت مصادر محلية 
متطابقة أن االشتباكات حدثت بين مرتزقة 
ينتمون الى الصبيحة وأسفرت عن قتيلين، 
دون معرفة األس��ب��اب.. وتعتبر ه��ذه هي 
المرة الثالثة التي تندلع فيها اشتباكات بين 
المرتزقة بمدينة المخا، حيث سبق وأن لقي 
اثنان من ذات المنطقة مصرعهما وجرح 
3 آخرين في اشتباكات مماثلة بتاريخ 1 
أغسطس الماضي، فيما قتل ثالثة وأصيب 

آخر بتاريخ 16 يوليو الماضي..
من جهة أخرى وجه ناشطون في مواقع 

ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، م��وال��ون ل��ل��ع��دوان 
ومنتمون للمحافظات الجنوبية، االتهامات 
إل��ى الفصائل التابعة ل��ح��زب اإلص���الح وما 
يسمى ب� "اللواء التهامي" بضرب المرتزق 
الجنوبيين من الخلف.. وقالوا إن العديد من 
تلوا 

ُ
المرتزقة من المحافظات الجنوبية" ق

خالل األي��ام الماضية في المخا بإطالق نار 
من الخلف، باإلضافة إلى عمليات االستهداف 
ال��م��ت��ك��ررة للعربات العسكرية باأللغام 
وال��ع��ب��وات الناسفة وس��ط مدينة المخا.. 
وذكر موقع "عدن الغد"، أن أحد أفراد ما 
أسماها ب� "المقاومة الجنوبية" قتل الخميس  
قبل الماضي  وأصيب 5 آخرين حينما فتح 
مسلح مجهول النار على تجمٍع لهم بمدينة 
ال��م��خ��ا، الف��ت��ًا إل���ى أن���ه وع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع 

متزايد بات مسلحون يشنون هجمات من 
الخلف تستهدف مواقع ما يسمى بالجيش 
الوطني، وأن مسلحين هاجموا قبل أسبوعين 
سيارة تابعة لنفس المرتزق وقتلوا خمسة 

أشخاص.. 
من جهته قال اإلعالمي والمصور الموالي 
للعدوان صالح العبيدي، إن )الذين ذهبوا إلى 
المخا ظنوا أنهم سيحررون المخا والشمال، 
لكن اليوم يظهر المشهد بوضوح، كل يوم 
نسمع بتفجير وبهجوم، مؤكدًا أن: )المخا 
ستبتلع اآلالف من المرتزقة الجنوبيين(.. 
وكان العبيدي قد أصيب بحروق بليغة جراء 
استهداف عربة م��درع��ة تابعة اللحجي، 
للمرتزق عبدالرحمن اللحجي، بصاروخ 
حراري في جبهة المخا أواخر ابريل الماضي.

قرار الفار يفّجر خالفًا بين المرتزقة
أصدر الفار عبدربه منصور هادي مطلع االسبوع الجاري  قرارًا برقم ) 48( من 

غرفته بفندق الرياض قضى بتعيين أربعة وكالء جدد لمحافظة تعز وهم:
1- عبدالحكيم ناجي سعيد
2- د/ عبدالقوي علي أحمد 

3- العميد /عبدالكريم الصبري 
4- د/ إيالن عبدالحق -وكيالً  للشئون الصحية والجرحى.

والقى هذا القرار استهجانًا واسعًا فى مواقع التواصل االجتماعي من قبل مغردين 
حيث خاطب الكثير منهم الفار هادي أن تعز ليست بحاجة لوكالء جدد وإنما بحاجة 

الى  إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وصرف مرتبات موظفيها .
وقد أثار هذا القرار حفيظة الناصريين واالشتراكيين والسلفيين الموالين للعدوان 

كون المعينين ينتمون لحزب اإلصالح .
علمًا أن عدد وكالء محافظة تعز يصل الى 16 وكياًل.

ُيذكر أن محافظة تعز تعيش اوضاعًا انسانية صعبة وغيابًا كاماًل لعمل مختلف 
مؤسسات الدولة كما ان كل موظفي القطاع المدني لم يستلموا رواتبهم منذ مايزيد 

عن 11 شهرًا.


