
 جبهة ذوباب 
> حاولت الميليشيات المسلحة التابعة للخائن الفار عبدربه منصور هادي وتنظيم القاعدة وأنصار 
الشريعة وحزب االصالح مدعومين بالقوات الغازية والمدرعات والدبابات والمصفحات العسكرية الحديثة 
ومسنودين بغطاء جوي مكثف من طيران العدوان يوم االثنين الماضي من الزحف مرتين في الصباح والمساء 
على معسكر العمري والجبال المحيطة به عبر منطقة الصبيحة التابعة لمحافظة لحج، لكن أبطال الجيش 
واللجان الشعبية كانوا لهم بالمرصاد وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري، حيث تم تدمير 
دبابتين ومدرعتين وإحراق مدرعة وقتل وجرح عدد كبير من ميليشيات المرتزقة والقوات الغازية 

ومن بين القتلى ثالثة من القيادات الميدانية وهم: »عبده العطفي، محمود الجبيحي، االرياني الفتاحي«.

 وفي يوم الثالثاء الماضي تمكن أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية من السيطرة على جبل )المجبور( 
االستراتيجي شرق مديرية ذباب في عملية نوعية نفذوها ضد ميليشيات المرتزقة التي كانت متمركزة في 
الجبل، حيث خاضوا مواجهات عنيفة استمرت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى العصر حيث تمكن أبطال 
الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على الجبل وإجبار المرتزقة على الفرار منه مخلفين وراءهم عشرات 

القتلى والجرحى وتم خالل المواجهات إعطاب دبابة ومدرعة وآليات عسكرية للمرتزقة.
وفي يوم األربعاء الماضي حاولت ميليشيا المرتزقة مدعومة بمجاميع من القوات الغازية والدبابات 
والمدرعات والمصفحات العسكرية الحديثة التقدم مجددًا صوب مديرية ذباب في محاولة فاشلة الستعادة 
جبل »المجبور« االستراتيجي الذي خسروه في اليوم السابق )الثالثاء( ولكنهم فشلوا في استعادة الموقع 
حيث كان أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية لهم بالمرصاد وكبدوهم خسائر كبيرة في األرواح والعتاد 

العسكري وأجبروهم على العودة من حيث أتوا.
وفي يومي الخميس والجمعة الماضيين تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من استكمال تأمين المناطق 
المحيطة بجبل )المجبور( االستراتيجي، فيما قامت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان والمرتزقة 
السودانيون المشاركون ضمن القوات الغازية بتعزيز تواجدهم في المناطق التي يتمركزون بها في مناطق 

الصبيحة بمحافظة لحج بعدد من الدبابات والمدرعات والعربات العسكرية.
وشنت الطائرات الحربية التابعة للعدوان خمسة  عشر غارة على معسكر العمري والجبال المحيطة به 
في مديرية ذوباب، فيما استهدفت طائرة بدون طيار مواقع غرب جبل حوزان في ذوباب بالتزامن مع 

تحليق مكثف لمروحيات األباتشي.

عين على تعز العدد:  
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تعز-»الميثاق«- متابعات
تفاقمت حدة الخالفات بين الميليشيات المسلحة- 
بمحافظة تعز- التابعة آلل سعود ودول تحالف 
ال��ع��دوان على اليمن بشكل كبير والتي ظهرت الى 
السطح من خالل إصدارالبيانات المتبادلة والخروج 
بمسيرات مسلحة في ش��وارع مدينة تعز ليس ذلك 
وحسب بل وصلت إلى حد المواجهات المسلحة في اكثر 
من مرة آخرها المواجهات الدامية التي حدثت االثنين 
الماضي أمام مبنى المحافظة بين الميليشيات المسلحة 
التي يقودها المرتزق اإلخواني حمود سعيد المخالفي 
من جهة والميليشيات التابعة للقيادي في تنظيم 
القاعدة )عماد الصنعاني( والتي أسفرت عن مقتل 
)الصنعاني( وزوج شقيقته )وحيد هبة( وإصابة شقيقه 
)نديم الصنعاني( ومقتل وإصابة عدد من مسلحي 
الطرفين.. وتجددت المواجهات صباح الثالثاء الماضي 
في مدرسة الشعب بين ميليشيات المخالفي من جهة 

وميليشيات )عماد الصنعاني( ومليشيات )ابوالصدوق( 
والتي اسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.

وكانت الميليشيات التابعة للمدعو صادق مهيوب )أبوالصدوق( قد 
نظمت األحد 29 نوفمبر مسيرة مسلحة في شارع جمال عبدالناصر وسط 
مدينة تعز انطلقت من مدرسة ثانوية تعز الكبرى في حي المستشفى 
الجمهوري والتي تتخذها ميليشيات )أبوالصدوق( معسكرًا تدريبيًا لها.. 
وطالب المشاركون بالمسيرة المسلحة إخراج كتائب " أبو العباس" أو ما 
يسمى بتنظيم "حماة العقيدة" من المدينة متهمين إياها بارتكاب جرائم 
قتل وإعدامات بحق أبرياء، رغم انخراطهم في جرائم قتل وتصفيات 

وسحل لمواطنين.
كما طالب المشاركون في المسيرة بالتعبئة العامة والحشد الشعبي 
والدعم الكافي لكتائب " أبو الصدوق" لتتولى هي العمليات العسكرية في 
الجبهة الشرقية التي يشرف عليها " أبو العباس".. وتقدم المسيرة صادق 

مهيوب "أبو الصدوق" ونائبه عبدالرحمن عصيوران.

وتعتبر هذه المسيرة المسلحة للميليشيات المتطرفة هي الثانية التي 
يخرج فيها فصيل أبو الصدوق ذو التوجه السلفي للتظاهر ضد الفصيل 
السلفي اآلخر بقيادة المدعو "أبو العباس" )كتائب حماة العقيدة( الذي 
يقوده عادل عبده فارع "أبو العباس.. الذي بدوره أصدر بيانًا، قال فيه 
:)إن ما حدث من تجمع للمسلحين داخل مدرسة ثانوية تعز واستدراج 
كثير من الشباب بحجة أنه سوف يتم تسجيلهم واستيعابهم ضمن 
الجبهة الشرقية، هو كذب الغرض منه أن يرى الناس أنهم يملكون أفرادًا 
وحشودًا(.. وأض��اف: "أيضًا تم إخراجهم بمسيرة ضد أبو العباس وهي 
للمرة الثانية وتصريحاتهم عبر قنوات حزبية - في إشارة منه إلى القنوات 
التابعة لإلخوان - على أنه تم استبدال أبو الصدوق بداًل عن أبو العباس قائد 

الجبهة الشرقية وهذا أيضًا )كذب(".
بيان المدعو أبو العباس اتهم ما يسمى "المجلس العسكري ومجلس 
تنسيق المقاومة"  بترك المشكلة الحاصلة بينه وبين أبو الصدوق تتفاقم 

ولم يكلفوا أنفسهم إصدار بيان استنكار للمسيرة المسلحة السابقة..

مضيفًا: "ولكن العيب ليس على أبو الصدوق إنما 
على من يدعمهم منذ أكثر من ستة أشهر بمبلغ 

250000 ريال يوميًا".
وفي اليوم التالي )االثنين( أصدر المدعو أبو العباس 
بيانًا آخ��ر أوض��ح فيه أن القيادي اإلخ��وان��ي المدعو 
حمود المخالفي استوعب 200 فرد من الهاربين 
من السجن المركزي ضمن "المقاومة" وتم تسمية 
ه��ذه المجموعة بكتائب الموت وتكفل المخالفي 
بمصاريفهم وتسليحهم وذخيرتهم وجعلهم تحت 
قيادة شخص اسمه يوسف الحياني، ثم قام بضمهم 
مع من أسماهم البيان "المطرودين والمنبوذين" 
وأصحاب الخصومات والعداوات لجماعة أبو العباس 
ليصل إجمالي العدد إلى 400 شخص وجعلهم تحت 
قيادة ص��ادق مهيوب )أب��و الصدوق( ووزعهم في 
م��دارس موجودة في الجبهة الشرقية التابعة ألبو 

العباس،حتى يتخلص المخالفي من مشاكلهم.
وأض��اف أبو العباس: "واآلن المطلوب منا أن نتحمل 
مشاكلهم واستفزازهم أو نضمهم إلينا أو نسلم الجبهة لهم ونصيح معهم 

يعيش أبو الصدوق يسقط أبو العباس".
 وتأتي هذه التطورات لتؤكد أن هناك فعاًل مخططًا سعوديًا تسعى من 
خالله إلى تسليم محافظة تعز لجماعة السلفيين وزعيمها "أبو العباس"، 
والتخلي تدريجيًا عن جماعة اإلخوان التي اتجهت بدورها للتنسيق مع 

"دولة قطر" ضد هذا المخطط الذي تتبناه السعودية. 
الجدير بالذكر أن دولة قطر المشاركة في العدوان على اليمن والمتحالفة 
مع "اإلخ��وان" تسعى من وراء هذا المخطط إلى افشال توجه السعودية 
القاضي بتسليم محافظة تعز لجماعة السلفيين، حيث لجأت الدوحة 
وبالتنسيق مع القيادي اإلخواني حمود المخالفي إلى دعم أحد القيادات 
الميدانية ذات التوجه السلفي  "أبو الصدوق"  واستخدامه ضد "أبو العباس" 
الذي يعتبر القائد األول للسلفيين، بينما "أبو الصدوق" يأتي بعده في 

القيادة. 

> واصلت ميليشيات مرتزقة العدوان السعودي وحلفائه من حزب االصالح 
وتنظيم القاعدة وأنصار الش��ريعة ولج��ان الخائن هادي مدعومين بالقوات 
الغازي��ة والدباب��ات والمدرع��ات واآللي��ات العس��كرية الحديث��ة وبغط��اء 
جوي مكثف لطيران العدو الس��عودي االس��بوع الماضي محاوالتها المس��تميتة 
للسيطرة على محافظة تعز من الثالثة المحاور الرئيسية - المحور الغربي )باب 
المندب، ذباب، الوازعية( - المحور الش��رقي )كرش، الش��ريجة، حيفان( المحور 
الجنوب��ي )المعافر، نجد قس��يم، المس��راخ( ولكنه��ا ُمنيت بالهزائ��م النكراء في 
مختلف المحاور والجبهات بفضل الصمود االسطوري ألبطال الجيش مسنودين 
باللجان الش��عبية والمواطنين الش��رفاء من أبناء محافظة تع��ز الذين تكتلوا في 

الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان الخارجي ومرتزقته في الداخل.
وفيما يلي تقرير مفصل عن سير المواجهات المسلحة في مختلف المحاور.

خسائر فادحة لمرتزقة العدوان في تعز
مصرع عدد من قيادات ميليشياتهم وأسر العشرات

المحور الجنوبي لمدينة تعز
> في جبهات )الضباب - نجد قسيم - المسراخ- المعافر( تواصلت خالل االسبوع 
الماضي المواجهات المسلحة بين أبطال الجيش واللجان الشعبية، مسنودين بالمواطنين 
الشرفاء في الجبهة الوطنية لمناهضة العدوان ومرتزقته من جهة وبين ميليشيات 
مرتزقة الرياض من جهة أخرى الذين حاولوا التقدم في الجبهات األرب��ع مدعومين 
بالدبابات والمدرعات واآلليات العسكرية السعودية واإلماراتية صوب مدينة تعز من 
جهة الضباب واستعادة نجد قسيم والمسراخ، لكنهم فشلوا في كل المحاوالت على مدى 
االسبوع الماضي بسبب استبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية والمواطنين الشرفاء 
الذين تصدوا لمحاوالت المرتزقة وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري 
بالرغم من الغطاء الجوي لطيران العدوان السعودي الذي شن غارات مكثفة على عدة 

مناطق لدعم تقدم ميليشيات المرتزقة ولكن دون جدوى.

مدينة تعز 
> في محور مدينة تعز تواصلت  المواجهات العنيفة بين أبطال الجيش واللجان 
الشعبية والمواطنين الشرفاء المنضوين في الجبهة الوطنية لمناهضة العدوان ومرتزقته 
من جهة وبين الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان )ميليشيات حزب االصالح، 
تنظيم القاعدة، أنصار الشريعة، كتائب الموت، كتائب أبو العباس، كتائب أبو الصدوق( 
من جهة أخرى، في مختلف الجبهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية لمدينة 
تعز، واستخدمت في المواجهات مختلف أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
وحاولت ميليشيات مرتزقة العدوان أكثر من مرة خالل االسبوع الماضي التقدم صوب 
المواقع واألحياء والحارات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، ولكنهم منيوا 
بهزائم ساحقة وتكبدوا خسائر كبيرة في األرواح والعتاد رغم االسناد الجوي لهم من 

قبل طيران العدوان السعودي.

محاولة فاشلة لفتح جبهة في ماوية
> حاول مرتزقة العدوان فتح جبهة جديدة في مديرية ماوية حيث قامت مجاميع من 
الميليشيات المسلحة التابعة لهم بالتمركز في عدد من الجبال اال أن المواطنين الشرفاء 
من أبناء المديرية بالتعاون مع الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهم وأجبروهم على الفرار.

> ف��ي جبهة م��دي��ري��ة ال��وازع��ي��ة حاولت 
ميليشيات مرتزقة الرياض الثالثاء الماضي 
مدعومة بمجاميع من القوات الغازية التابعة 
لتحالف العدوان الزحف مجددًا باتجاه مديرية 
الوازعية عبر منطقة الحنيشة بالتزامن مع 
زحف مزدوج باتجاه معسكر العمري والجبال 
المحيطة به في مديرية ذوب��اب مسنودين 
بغطاء جوي لطيران العدوان، فتصدى لهم 
أب��ط��ال ال��ق��وات المسلحة واللجان الشعبية 
والمواطنون الشرفاء من أبناء الوازعية في 
الجبهة الوطنية للتصدي للعدوان ومرتزقته 
وأجبروهم على ال��ف��رار وال��ع��ودة من حيث 
ق��دم��وا بعد تكبيدهم خسائر ف��ي األرواح 
والعتاد العسكري حيث تم تدمير مدرعتين 
واشتعلت فيهما النيران وبداخلهما طاقميها.
وش��ه��دت جبهة ال��وازع��ي��ة ي��وم االرب��ع��اء 
الماضي ه��دوءًا نسبيًا في المواجهات فيما 
شنت طائرات العدوان عددًا من الغارات التي 
استهدفت وادي ع��زان وأج���زاء من مناطق 

الحنيشية.
وشهدت مديرية الوازعية يومي الخميس 
والجمعة الماضيين معارك عنيفة بين أبطال 
الجيش واللجان الشعبية والمواطنين الشرفاء 

م��ن أب��ن��اء المديرية م��ن جهة وميليشيات 
مرتزقة ال��ع��دوان في مناطق )وادي شعب 
وع����زان وال���ردي���ش( ال��م��ح��اذي��ة لمديرية 
ذوباب، حيث تصدى أبطال الجيش واللجان 
الشعبية مسنودين بالمواطنين الشرفاء 
المنضوين في إطار الجبهة الوطنية لمحاولة 
تقدم ميليشيات مرتزقة العدوان في تلك 
المناطق وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح 

والمعدات العسكرية.
 وأعلن مصدر عسكري الجمعة عن مصرع 
خمسة وعشرين وج��رح وأس��ر آخ��ري��ن من 
مرتزقة العدوان وتدمير عدد من اآلليات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي شهدتها 
المواجهات خالل يومي الخميس والجمعة 

الماضيين في مديرية الوازعية.
وق���ام ط��ي��ران ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي بشن  
غ��ارات انتقامية لهزيمة المرتزقة في تلك 
المواجهات، حيث شن غ��ارات مكثفة على 
وادي عزان ومناطق شعبو والرديش بالتزامن 
م��ارات أخرى على منطقة السائلة بمديرية 
موزع استهدفت خاللها قاطرتين وسيارتين 
ونتج ع��ن ذل��ك استشهاد ثالثة مواطنين 

وجرح آخرين.

> س��اد ال��ه��دوء ي��وم االثنين الماضي 30 من 
نوفمبر جبهة »الشريجة- كرش« بعد الهزيمة 
الساحقة التي ُمنيت بها ميليشيات المرتزقة 
المدعومة بمجاميع من القوات الغازية في اليوم 
السابق )األح���د( عند محاولتهم ال��زح��ف صوب 
منطقة الحويمي الس��ت��ع��ادة قريتي )الصريح 
والتعابرة( التابعتين لمنطقة ك��رش بمديرية 

القبيطة محافظة لحج.
وف��ي ي��وم الثالثاء الماضي 1 ديسمبر الجاري 
حاولت ميليشيات مرتزقة السعودية مدعومين 
بمرتزقة سودانيين من القوات الغازية وعدد من 
الدبابات والمدرعات واآلليات العسكرية الحديثة 
ومسنودين بغطاء جوي لطيران العدوان السعودي 
التقدم باتجاه منطقة الشريجة دون جدوى حيث 
شنوا هجومًا من الجهة الغربية لمنطقة كرش 
باتجاه موقع السنترال ش��رق منطقة الشريجة 
وتصدى لهم أبطال الجيش واللجان  الشعبية 

والمواطنون الشرفاء م��ن أب��ن��اء تعز ف��ي الجبهة 
الوطنية للتصدي للعدوان ومرتزقته، حيث لقنوهم 
درسًا قاسيًا وأجبروهم على الفرار مخلفين وراءهم 
سبعة قتلى من المرتزقة السودانيين وخمسة من 
المرتزقة السلفيين من منطقة ردفان بمحافظة 
لحج وعشرات المصابين رغم الغارات المكثفة 

لطيران العدوان.
 وردًا على هزيمتهم الساحقة ق��ام المرتزقة 
السودانيون المتمركزون في موقع الجريبة وموقع 
الجشم في كرش بقصف مدفعي عشوائي بالقرب 

من الشريجة.
وتواصلت يومي الخميس والجمعة عمليات 
القصف المدفعي بين الجيش واللجان الشعبية 
المتركزين في الشريجة وبين ميليشيات مرتزقة 
ال��ع��دوان المتواجدين في ك��رش ولقي ع��دد من 
المرتزقة مصرعهم الخميس الماضي خالل محاولة 

فاشلة للتقدم باتجاه الشريجة.

> حاولت ميليشيات مرتزقة العدوان 
م��دع��وم��ي��ن ب��ع��ن��اص��ر م���ن ال��م��رت��زق��ة 
ال��س��ودان��ي��ي��ن وال���دب���اب���ات وال��م��درع��ات 
والمصفحات واألطقم العسكرية الحديثة 
يومي االرب��ع��اء والخميس التقدم صوب 
مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز 
م��ن منطقة ط��ور ال��ب��اح��ة ف��ي محافظة 
لحج بهدف االلتفاف على قوات الجيش 
واللجان الشعبية المتمركزين في الشريجة 
والمناطق المحيطة بها وال��وص��ول الى 
مدينة ال��راه��دة لقطع خ��ط اإلم���داد من 
تعز الى محور  )الشريجة  - كرش( ولكن 
أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهم 

وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم 
عشرات القتلى والجرحى وتدمير وإحراق 
عدد من العربات العسكرية مع طواقمها 
رغ��م االس��ن��اد ال��ج��وي لطيران ال��ع��دوان 
السعودي ال��ذي شن غ��ارات مكثفة على 

مديرية حيفان.
وفي يومي الخميس والجمعة الماضيين 
تصدت قوات الجيش مسنودين بمقاتلي 
اللجان الشعبية والمواطنين الشرفاء من 
أبناء مديرية حيفان لرتل عسكري لقوى 
العدوان وميليشيا مرتزقة الرياض حاول 
التقدم من منطقة طور الباحة التابعة 

لمحافظة لحج ص��وب مديرية حيفان، 
حيث نصبوا لهم فخًا محكمًا وسمحوا 
لهم بالتقدم بعدد كبير م��ن العربات 
واألط��ق��م العسكرية ال���ى داخ���ل عزلة 
األثاور بحيفان ثم هاجموهم من مختلف 
الجهات وك��ب��دوه��م خسائر ف��ادح��ة في 
األرواح وال��ع��ت��اد العسكري، حيث قتل 
وجرح العشرات من المرتزقة وتم أسر 
ع��دد منهم وتدمير ع��دد م��ن العربات 
العسكرية واالستيالء على عدد منها، فيما 
فر من تبقى منهم باتجاه محافظة لحج 
رغم االسناد الجوي لهم من قبل طيران 

العدوان.
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