
> في الجبهة الداخلية )مدينة 
ت��ع��ز( الت����زال تشهد م��واج��ه��ات 
عنيفة بين أبطال الجيش واللجان 
الشعبية والجبهة الوطنية لمقاومة 
العدوان وبين الميليشيات التابعة 
لمرتزقة السعودية، حيث تتواصل 
المواجهات بمختلف أنواع األسلحة 
بين الطرفين في مختلف مناطق 
ال��ت��م��اس ف��ي أح��ي��اء وادي ال��دح��ي 
والحصب ووادي القاضي والبعرارة 
وشعب الدباء قرب مبنى المحافظة 
والكمب وكالبة وعصيفرة ومنطقة 
الحرير ووادي جديد وثعبات، دون 

تحقيق تقدم ألي طرف..
 وكانت مجموعة من قوات الجيش 
واللجان الشعبية قد تقدمت يوم 
االحد 6 ديسمبر الجاري صوب جبل 
الجرة االستراتيجي الذي تتمركز 
فيه عناصر من الميليشيات بقيادة 
المرتزق العميل ص��ادق سرحان 

م��دع��وم��ي��ن ب��ع��دد م��ن ال��دب��اب��ات 
والمدرعات والعربات العسكرية 
التي تم نهبها من معسكر اللواء 
)35( في المطار القديم من قبل 
المرتزق عدنان الحمادي، ودارت 
م��ع��ارك عنيفة ح��ول جبل الجرة 
الذي يقع فيه المجمع القضائي نتج 

عنها مصرع عدد من ميليشيات 
المرتزقة بينهم االره��اب��ي عمرو 
ع��ب��دال��ح��ك��ي��م ال��ص��رم��ي وإص��اب��ة 
ال��ع��ش��رات، كما دارت مواجهات 
عنيفة جوار مبنى المحافظة سقط 
فيها عدد من القتلى والجرحى من 

ميليشيات المرتزقة.

ب��اب التي تعد من أهم الجبهات التي تشهد مواجهات 
ُ
ففي جبهة ذ

شرسة منذ بدء تحالف العدوان ومرتزقتهم في مطلع الشهر الماضي 
عدوانهم لالستيالء على محافظة تعز، فعلى الرغم من حشد أكبر عدد 
من الميليشيات التابعة للخائن هادي وعناصر تنظيم القاعدة وأنصار 
الشريعة وجيش عدن أبين االسالمي والجماعات السلفية المتطرفة 
والمدعومين بمجاميع من القوات الغازية والمرتزقة األجانب والدبابات 
والمدرعات واآلليات واألسلحة الحديثة المتطورة والمسنودين بغطاء من 
البوارج والزوارق البحرية والطيران الحربي واألباتشي التابعة للسعودية 
والمتحالفين معها في العدوان، إال أن محاوالتهم المتكررة للسيطرة 
باب الواقعة على 

ُ
على معسكر العمري والجبال المحيطة به في مديرية ذ

الساحل الغربي لمحافظة تعز على البحر األحمر قد باءت بالفشل الذريع، 
حيث إن أبطال شعبنا يسطرون ملحمة تاريخية في هذه المعركة ويكتبون 
بدمائهم الزكية أعظم انتصارات الشعب اليمني على الغزاة والمعتدين 

الذين اصبحوا يرتعدون خوفًا بعد هذه المعركة.
> االثنين الماضي - قصف أبطال الجيش واللجان تجمعًا كبيرًا لميليشيات 
مرتزقة الرياض والقوات الغازية والمرتزقة األجانب في مثلث العمري 
بصلية من الصواريخ، حيث كانوا يحتشدون استعدادًا للزحف على معسكر 
العمري ونتج عن العملية مقتل وجرح عدد كبير منهم وتدمير عدد من 

اآلليات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.
وحاولت ميليشيات ومرتزقة العدو السعودي والدول المتحالفة معها 
والتي تضم مرتزقة أفارقة وأجانب من جنسيات مختلفة الزحف مجددًا 
من منطقة الصبيحة بمحافظة لحج ص��وب معسكر العمري والجبال 
ب��اب مسنودين 

ُ
المحيطة به من الجهة الشمالية الشرقية لمديرية ذ

بالطيران السعودي الذي شن غارات مكثفة طوال ليلة الثالثاء في محاولة 
بائسة لتمهيد الطريق وفتحها لتقدم تلك الميليشيات دون جدوى، 
حيث تمكن خمسة من أبطال الجيش واللجان من تنفيذ عملية بطولية 
نوعية عندما تقدموا مشيًا على األقدام الى المناطق المحاذية لمنطقة 

الصبيحة بمحافظة لحج واشتبكوا ميدانيًا باألسلحة الرشاشة والمتوسطة 
باب 

ُ
مع ميليشيات مرتزقة الرياض التي حاولت التسلل صوب مديرية ذ

وأوقعوا فيهم عددًا من القتلى والجرحى بينهم مرتزقة أجانب وأجبروا 
البقية على الفرار والعودة من حيث أتوا.

ومن بين قتلى الميليشيات التابعة لمرتزقة السعودية يومي االثنين 
والثالثاء أربعة عشر مرتزقًا أجنبيًا منهم ستة كولومبيين وقائدهم 
االسترالي ويدعى )فيليب ستيتمان( أو )ستريتمان( وبريطانيان 
وفرنسيان وأربعة من جنسيات أخ��رى والذين تم جلبهم للقتال ضد 
الجيش اليمني واللجان نيابة عن قوات السعودية واإلمارات اللتين تكبدتا 
خسائر فادحة في األرواح والمعدات العسكرية خالل المواجهات السابقة، 
األمر الذي جعلهما تستأجران مقاتلين مرتزقة أفارقة وأجانب عبر شركة 

)بالك ووتر(.
وكانت صحيفة )نيويورك تايمز( األمريكية قد نشرت في وقت سابق من 
الشهر الماضي تقريرًا عن قيام السعودية باستئجار مقاتلين من المرتزقة 

األجانب عبر شركة »بالك ووتر« وإرسالهم للقتال في اليمن..
وبحسب الصحيفة فقد وصل إلى اليمن نحو )450( مقاتاًل من المرتزقة 
وذلك من دول أمريكا الالتينية بينها كولومبيا والسلفادور وبنما وتشيلي 
واألرجنتين وتم إرسالهم إلى اليمن عن طريق شركة خاصة مرتبطة 

بضابط سابق في البحرية األمريكية.

وعقب ملحمة الثالثاء في الصبيحة تصدى أبطال الجيش واللجان في 
باب والمتمركزون في جبال العرضين وجبل الجروب االستراتيجي 

ُ
جبهة ذ

المطل على مديرية الصبيحة بمحافظة لحج األربعاء، لمحاولة زحف 
جديدة للميليشيات التابعة لمرتزقة الرياض صوب معسكر العمري حيث 
أمطروهم بصلية من الصواريخ وقذائف المدفعية وأجبروهم على التراجع 
الى مواقع تمركزهم في منطقتي )السقياء وراس العارة( بمحافظة لحج 
بعد أن كبدوهم خسائر كبيرة في األرواح والمعدات واآلليات العسكرية، 
ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم في تلك المواجهات مسؤول 
عمليات مرتزقة شركة )بالك ووتر( األمريكية ويدعى )مسياس ياكنيام( 
وهو مكسيكي الجنسية، ومن بين المصابين قائد جبهة المرتزقة ويدعى 

)أحمد علي الشبيقي( ومقتل أربعة من مرافقيه.
باب، الخميس، لمحاولة 

ُ
> كما تصدى أبطال الجيش واللجان في جبهة ذ

فاشلة أيضًا قامت بها ميليشيات مرتزقة الرياض، والذين حاولوا التقدم 
باب، ودارت معارك 

ُ
من منطقة الصبيحة صوب معسكر العمري بمديرية ذ

عنيفة بين الجانبين استمرت قرابة أربع ساعات تمكن خاللها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف الغزاة ومرتزقة الرياض وإجبارهم 
على الفرار بعد أن أوقعوا منهم عشرين قتياًل وعشرات الجرحى بينهم 
ثالثة من قيادات الجماعات السلفية المتطرفة وتدمير مدرعتين بألغام 
شديدة االنفجار.. فيما تصدت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش 
واللجان إلحدى البوارج الحربية المعادية التي 
حاولت االقتراب من باب المندب وأجبرتها على 

التراجع.
> وفي يوم الجمعة استهدفت قوة االسناد 
الصاروخي للجيش واللجان بثالثة صواريخ 
كاتيوشا رتاًل عسكريًا للمرتزقة حاول التقدم 
باب أسفر 

ُ
مجددًا صوب معسكر العمري في ذ

عن تدمير مدرعتين بمن فيها من المرتزقة. 
وأمس األول السبت صد أبطال الجيش واللجان 
ثالث محاوالت لمليشيات المرتزقة التقدم 
مجددًا نحو معسكر العمري وكبدوهم عشرات 

القتلى والجرحى وتدمير خمس مدرعات.
> وفي جبهة  )الشريجة - كرش( بمحافظة 
لحج تدور مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش 
واللجان والجبهة الوطنية لمقاومة العدوان 
والميليشيات التابعة لمرتزقة السعودية، 

حيث قامت ق��وات االس��ن��اد المدفعي- االثنين- 
باستهداف تجمع للميليشيات التابعة لمرتزقة 
العدوان في مفرق )حدابة( ونتج عن ذلك إصابة 
إحدى المدرعات مما أدى الى احتراقها بمن فيها 
ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة، ومن بين القتلى 

ثالثة سودانيين.
كما تم التصدي لثالث محاوالت زحف لميليشيات 
المرتزقة صوب منطقة الشريجة من كرش حيث 
شنوا هجومًا كبيرًا على ثالث مناطق استراتيجية 
بين الشريجة وك��رش ك��ان الجيش واللجان قد 
سيطروا عليها مطلع االسبوع الماضي.. واستمرت 
المعارك العنيفة بين الجانبين ثالث ساعات تمكن 
خاللها أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان م��ن كسر زحف 
ميليشيات المرتزقة وتكبيدهم خسائر كبيرة في 

األرواح والعتاد العسكري وإجبارهم على الفرار.
وكانت ميليشيات المرتزقة تتقدمهم عناصر 
تنظيم القاعدة بقيادة )حميد شكري( حاولوا 
التقدم ال��ى موقع السنترال ف��ي الشريجة ال��ذي 
يسيطر عليه أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان ودارت 
مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مصرع 
ثمانية من ميليشيات المرتزقة وإصابة ثالثة عشر 
آخرين وفرار بقية المرتزقة وعودتهم الى كرش.
كما تصدى أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
والجبهة الوطنية لمحاولة ج��دي��دة م��ن ِقَبل 
ميليشيات مرتزقة ال��ع��دوان اس��ت��ع��ادة بعض 
المواقع االستراتيجية التي كانوا قد خسروها 
مطلع االسبوع الماضي بين الشريجة وكرش، حيث 
حاولوا التقدم بمجموعتين معززين بالدبابات 
والمدرعات واآلليات العسكرية.. المجموعة األولى 
تحركت من منطقة الحويمي عبر الطريق الرئيسي صوب )الصريح(.. 
وتقدمت المجموعة الثانية صوب منطقتي )الضاحي والسحي( شرق 
منطقة الشريجة، ولكن أبطال الجيش واللجان تصدوا بقوة للمجموعتين 
وأجبروا المرتزقة على التراجع والعودة من حيث أتوا بعد أن كبدوهم 
عددًا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من اآلليات والعربات العسكرية، 
وقامت وحدة االسناد الصاروخي والمدفعي بقصف مواقع المرتزقة بين 
كرش والشريجة وتحديدًا في منطقة )حبيل األبيض( بصلية من صواريخ 

الكاتيوشا وقذائف المدفعية.
> وفي يوم األربعاء الماضي - دارت معارك عنيفة بين أبطال الجيش 
واللجان والجبهة الوطنية والميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان استمرت 
لساعات طويلة أسفرت عن طرد ميليشيات المرتزقة من موقع السنترال 
ومنطقة الطويلة غرب كرش وتبة السالل شمال الشريجة وتكبيدهم 
خسائر كبيرة في األرواح والمعدات العسكرية، كما تم التصدي لمحاولة 
تقدم المرتزقة على جبل )العلفقي( وإجبارهم على االنسحاب والعودة 
من حيث أتوا وأسفرت المواجهات عن مصرع ثالثة وإصابة خمسة من 

المرتزقة واستشهاد أحد أفراد اللجان الشعبية وإصابة أربعة آخرين.
> وفي يوم الخميس - تمكن أبطال الجيش واللجان من السيطرة على 
قريتي )شقرة وحيد الغربان( وتأمينهم موقعي جبل السنترال وجبل 

الطويلة.
كما تم التصدي لمحاولة جديدة للتقدم الى موقع السنترال واستعادة 
السيطرة عليه من قبل الميليشيات التابعة للمرتزقة وتنظيم القاعدة 
بقيادة )حمدي شكري( وتم إجبارهم على االنسحاب والعودة الى مواقعهم 

السابقة في كرش بعد أن تكبدوا خسائر في األرواح والعتاد العسكري.
كما حقق أبطال الجيش واللجان انتصارات في مواجهات الِشعب األسود 
والخط العام والعلفي قرب كرش وكبدوهم خسائر كبيرة في األرواح 
والعتاد وتم أسر عدد من ميليشيات المرتزقة بينهم ثمانية سوادنيين 

وستة بنغاليين.
> وف��ي ي��وم الجمعة 11 ديسمبر - تصدى أبطال الجيش واللجان  
لمحاولة جديدة فاشلة لميليشيات مرتزقة العدوان من جهة )كرش( 
صوب جبل )البقير( وجبل )المشجورة( وتم قصف تجمعاتهم بصواريخ 
الكاتيوشا وقذائف المدفعية وإجبارهم على التراجع مخلفين وراءهم قرابة 

ثمانية قتلى وعشرات الجرحى وتدمير مدرعة مع طاقمها.
وأمس األول السبت تمكن ابطال الجيش واللجان من تكبيد مليشيات 
مرتزقة العدوان خسائر فادحة في  األرواح ومن بين القتلى »بدر صالح 
كحيل ومحمد نجيب مليط« من القيادات الميدانية وإعطاب دبابة ومقتل 

اثنين وإصابة ستة كانوا على متنها.

عين على تعز العدد:  
) 1788(
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3/ ربيع اول/ 1437هـ 8االثنين: 

> تواصل��ت االس��بوع الماض��ي المواجه��ات العنيف��ة في 
مختل��ف جبهات القتال بمحافظ��ة تعز بين أبطال الجيش 
المنس��ودين بالمقاتلين من اللجان الشعبية والجبهة الوطنية 
للتصدي للعدوان ومرتزقته من جهة، والميليش��يات التابعة 
لمرتزق��ة الس��عودية »ميليش��يات ح��زب اإلص��اح - تنظيم 
المدعومي��ن  المتطرف��ة«،  الس��لفية  الجماع��ات   - القاع��دة 
بالق��وات الغازية والمرتزق��ة األجانب والدباب��ات والمدرعات 
واآللي��ات العس��كرية الحديث��ة الت��ي تلقوها م��ن دول تحالف 
العدوان وبإسناد جوي مكثف لطيران العدوان من جهة أخرى.. 
وتمك��ن أبطال الجيش واللجان الش��عبية وأبناء تعز الش��رفاء 
المنض��وون في إطار الجبه��ة الوطنية من تحقي��ق انتصارات 
كاس��حة في مختلف الجبهات على ميليشيات مرتزقة العدوان 
والقوات الغازية وتكبيدهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد 
العسكري، حيث تشير التفاصيل األولية عن سير المواجهات 
العس��كرية إلى أن انتصارات تعز غي��رت موازين المواجهات، 

حيث يتواصل انهيار قوات العدوان يومًا بعد يوم..

»الميثاق« متابعات

تعز تلحق هزائم ساحقة بالعدوان ومرتزقته
ماحم »العمري« و »كرش« تصيب آل سعود وباك ووتر بالذعر

 مصرع 17 من المرتزقة الكولومبيين والبريطانيين والفرنسيين والمكسيكيين واألرجنتينيين والسودانيين

تفاصيل اصطياد مرتزقة باك ووتر في الصبيحة

أسر 6 بنغاليين و8 سودانيين ومصرع وإصابة أكثر من 54 من ميليشيات هادي واإلصاح والقاعدة

شهدت جبهة مديرية الوازعية مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش 
واللجان والجبهة الوطنية للتصدي للعدوان ومرتزقته في الداخل من جهة 
وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة السعودية والدول المتحالفة معها في 
العدوان على بالدنا من جهة أخرى، خالل أيام األسبوع الماضي، حيث تصدى 
أبطال الجيش واللجان الشعبية والجبهة الوطنية االثنين لمحاولة تقدم 
المعتدين صوب منطقة )الشقيراء( مركز  مديرية الوازعية، بالتزامن 
مع تقدم وحدات أخرى صوب المناطق المحاذية لمحافظة لحج، ودارت 
مواجهات عنيفة في منطقتي )الردف وشعبو( نتج عنها مصرع وجرح عدد 

من ميليشيات المرتزقة وتدمير عربتين ومدرعتين تابعة لهم.
وج��اءت هذه المواجهات الشديدة بعد أن تم تطهير مناطق ومواقع 
عدة خلف قرية الصنمة وجبال المبذل بمديرية الوازعية من ميليشيات 
المرتزقة بالتزامن مع قصف متبادل بالدبابات والمدفعية بين الجيش 
واللجان المتمركزين في منطقة )الزويم( وميليشيات المرتزقة المتمركزين 

في منطقة )الشقيراء(.
وفي يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين شهدت جبهة الوازعية هدوءًا نسبيًا 
وحدث قصف مدفعي متبادل بين الجيش واللجان الشعبية وميليشيات 
المرتزقة في منطقة األحيوق بالتزامن مع غارات كثيفة لطيران العدوان 

على جبل ووادي عزان بين مديريتي الوازعية وموزع.

مصرع عدد من اإلرهابيين بينهم الصرمي بمدينة تعزتدمير عدد من عربات العدوان بالوازعية
> أم��ا في جبهة المسراخ فقد شهدت 
ه���دوءًا نسبيًا ع��دا قيام مرتزقة العمالء 
ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م���ن ج��ب��ل )ال���راه���ش( 
على منطقة )المطالي( بعزلة األق��روض 
المحاذية لمديرية المعافر بعد يوم عاصف 
تمكن خالله أبطال الجيش واللجان والجبهة 
الوطنية من تأمين عدد من المواقع التي 
كانت تتمركز فيها ميليشيات المرتزقة 
من حزب االصالح وتنظيم القاعدة خصوصًا 
وأنه قد تم استكمال تطهير مناطق )رأس 
النقيل- الذينب، الصرم، المقضة( بمديرية 
المسراخ من ميليشيات المرتزقة مطلع 
األس��ب��وع الماضي وإع���ادة تأمينها بشكل 

كامل.
> وفي يوم األربعاء، شهدت المناطق 
ال��واق��ع��ة بين مديريتي ال��م��س��راخ وصبر 
ال��م��وادم م��واج��ه��ات عنيفة بين أبطال 
الجيش واللجان الشعبية والجبهة الوطنية 
وبين ميليشيات مرتزقة العدوان، استطاع 
خاللها أبطال الجيش واللجان التقدم من 

مناطق )رأس النقيل والذنب( بمديرية 
المسراخ صوب منطقتي كحالن والسعادة 
التابعتين لمديرية صبر الموادم واللتان 
تعتبران ال��ب��واب��ة الشرقية لموقع جبل 
ال���ع���روس االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��ي��ت��ع��زز ذل��ك 
االن��ت��ص��ار ب��س��ي��ط��رة ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان، 
ال��خ��م��ي��س، ع��ل��ى ج��ب��ل )االش���ق���ب( بشكل 
كامل بعد مواجهات عنيفة خاضوها ضد 
ميليشيات مرتزقة العدوان الذين فروا 
باتجاه موقع جبل العروس االستراتيجي 
والذي يقع في أعلى قمة جبل صبر المطل 

على مدينة تعز. 
كما ت��م السيطرة على جبل )بحيري( 
في مديرية المسراخ والذي كان المرتزقة 
ي��ت��م��رك��زون فيه ويستخدمونه لقصف 
قرى عزلة األقروض بالمدفعية واألسلحة 
ال��رش��اش��ة، ك��م��ا ت��م ال��ت��ق��دم ص���وب جبل 
)ال��راه��ش( ال��ذي يتمركز فيه المرتزقة 
ويستخدمونه أيضًا لقصف األق��روض في 

المسراخ.

السيطرة على مواقع تمركز ميليشيات العدوان بالمسراخ 


