
جبهة ذوباب
> واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية والجبهة 
الوطنية لمقاومة العدوان تصديهم البطولي للقوات 
الغازية وميليشيات مرتزقة العدوان في جبهة ذوباب 
والتي جددت خالل األيام الماضية محاوالتها الفاشلة 
التقدم ص��وب معسكر وج��ب��ال العمري ف��ي منطقة 

ذوباب.
ففي ي��وم ال��ث��الث��اء الماضي أف��ش��ل أب��ط��ال الجيش 
واللجان محاولة جديدة لميليشيات مرتزقة العدوان 
قبيل الفجر للزحف صوب معسكر العمري، حيث تم 
قصف تجمع تلك الميليشيات في المواقع المستحدثة 
بمديرية الصبيحة التابعة لمحافظة لحج بمحاذاة 
مديرية ذوب���اب بمحافظة تعز وذل��ك بصلية من 
صواريخ الكاتيوشا وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد وأجبروهم على الفرار، ومن بين المرتزقة 
األجانب الذين لقوا مصرعهم المرتزق )اليخاندرو 
تورينوس( من جنوب أفريقيا وإصابة مرتزقين آخرين 
هما )الفريد بانوشكا( من جنوب أفريقيا و )اسحاق 

بيكاردك( أمريكي.
وشهدت جبهة ذوباب- األربعاء- هدوءًا حذرًا حيث 
لم يتم تسجيل أي��ة محاولة لميليشيات المرتزقة 
التقدم ص��وب معسكر العمري والمديرية بشكل 
عام، غير أن قوات االسناد الصاروخية التابعة للجيش 

وال��ل��ج��ان قصفت- الخميس -بصلية م��ن ص��واري��خ 
الكاتيوشا رتاًل عسكريًا لمرتزقة العدوان حاولوا التقدم 
مجددًا صوب معسكر العمري وأجبروا تلك الميليشيات 
على الفرار مخلفين وراءهم عددًا من القتلى والجرحى 
ومدرعتين احترقتا بمن فيهما، واثر ذلك نفذ أبطال 
الجيش واللجان هجومًا مباغتًا على مواقع للقوات 
الغازية وميليشيات المرتزقة والذين كانوا يتمركزون 
فيها بالقرب من محيط جبال منطقة العمري ودارت 
معارك عنيفة بين الطرفين اسفرت عن دحر الغزاة 
والمرتزقة من أربع تباب جبلية وتأمينها بشكل كامل.. 
وحاولت القوات الغازية وميليشيات المرتزقة بعد ذلك 
استعادة تلك التباب، حيث دفعت بتعزيزات كبيرة 
من األفراد واآلليات العسكرية تحت غطاء جوي كثيف 
من قبل طيران العدوان اال أن القوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشعبية أمطرتهم بأكثر من ثالثين صاروخ 
كاتيوشا كانت كفيلة بإفشال تقدمهم وتكبيدهم 

خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.
 ويوم الجمعة حاولت ميليشيات مرتزقة الرياض 
ال��زح��ف م��ج��ددًا ص���وب معسكر ال��ع��م��ري وبمجرد 
وصولهم الى مثلث العمري تفاجأوا بهجوم مباغت 
عليهم من قبل أبطال الجيش واللجان فأجبروا على 
ه��م ع��ددًا من القتلى والجرحى  الفرار مخلفين وراء
وتدمير عربة عسكرية م��درع��ة.. وردًا على هذه 

الصفعة الشديدة ق��ام المرتزقة 
بقصف معسكر العمري ومنطقة المثلث بعدة قذائف 

طوال ذلك اليوم.
صراع المرتزقة

> تتفاقم الخالفات بين عمالء الرياض يومًا بعد 
يوم وتتطور إلى مواجهة مسلحة فيما بينهم وبهذا 
الخصوص شهدت مدينة التربة مواجهات باألسلحة 
الخفيفة والمتوسطة بين مرتزقة الرياض إثر خالف 
نشب بينهم على شحنة أسلحة مرسلة من السعودية 
عبر )عدن - هيجة العبد - التربة( لقائد ميليشيات 
ما يسمى )حماة العقيدة( بمدينة تعز المدعو عادل 
فارع )أبو العباس( وقد تم التقطع لهذه الشحنة في 
مدينة التربة من قبل المرتزقة بقيادة المدعو )أمين 
األكحلي( والذين أرادوا االستيالء عليها اال أن المدعو 
محمد  النجادة - قائد قطاع التربة وهو نائب قائد 
ميليشيات المرتزقة في التربة- اختلف مع األكحلي على 
اقتسامها وتطور األمر الى مواجهات مسلحة بين أتباع 
األكحلي وأتباع النجادة ، وعلى إثر ذلك تدخل العميد 
في الفرقة األولى مدرع المنحلة عدنان الحمادي لحسم 
الخالف والتأكيد على ضرورة إيصال الشحنة التي تشمل 
)صواريخ حرارية مضادة للدروع وقذائف ومعدالت 
قناصة( الى مدينة تعز وتسليمها للمدعو )أبو العباس( 

كونها مرسلة إليه.

ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ن��اك خ��الف��ات محتدمة بين 
ميليشيات مرتزقة ال��ع��دوان على األم��وال واألسلحة 
المرسلة من السعودية واإلمارات وقطر وعلى مناطق 
النفوذ، وشهدت الفترة الماضية مواجهات عدة بين 
ميليشيات ح��زب االص���الح بقيادة حمود المخالفي 
وجماعة أبو العباس وجماعة المخالفي، وبين جماعة أبو 
الصدوق وجماعة أبو العباس وجماعة المخالفي وجماعة 
أبو الصدوق، وكذلك بين جماعة عماد الصنعاني القائد 
الميداني لتنظيم القاعدة وجماعة المخالفي الشهر 
الماضي والتي نتج عنها مصرع الصنعاني وصهره وإصابة 
نجله إثر محاولته االستيالء على مبنى المحافظة الذي 

تسيطر عليه جماعة المخالفي.
 وف��ي مدينة التربة مركز مديرية النشمة تفجر 
صراع بين مرتزقة العدوان التابعة لحزب االصالح من 
جهة، والتابعة للحزب االشتراكي اليمني والتنظيم 
الوحدوي الناصري من جهة ثانية للسيطرة على مدينة 
التربة ومديرية الشمايتين بشكل عام، حيث تسعى 
ميليشيات حزب اإلص��الح لفرض سيطرتها الكاملة 
على مدينة التربة ومديرية الشمايتين باعتبارهما أهم 
معقل لحزبهم في الحجرية، فيما يسعى كل من الحزب 
االشتراكي والتنظيم الناصري لفرض وجودهما في 
المدينة والمديرية، وعلى إثر ذلك قام كل طرف بإنشاء 
معسكرات خاصة به والتسابق على تجنيد الشباب 

العاطلين عن العمل وضمهم في تلك المعسكرات.
وكشف مصدر مقرب من حزب اإلصالح في مدينة 
التربة عن معلومات تم تداولها إعالميًا تؤكد أن 
القذيفة ال��ص��اروخ��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت على م��ن��زل أحد 
المواطنين في تربة ذبحان عصر الخميس الماضي 
ك��ان��ت تستهدف ال��م��درس��ة ال��ت��ي يتخذها الحزب 
االشتراكي اليمني معسكرًا لتدريب ميليشياته وقد 

اطلقتها ميليشيات حزب االصالح.
وك��ان��ت ميليشيات م��رت��زق��ة ال��ح��زب االش��ت��راك��ي 
والتنظيم الوحدوي الناصري قد تحركت من النقاط 
التي كانت  تسيطر عليها في المدخل الغربي لمدينة 
التربة الى سوق الربوع في طور الباحة على الطريق 
المؤدي الى هيجة العبد بهدف محاصرة ميليشيات 
حزب االصالح ومنع وصول السالح القادم اليهم من 

دول العدوان عبر عدن.
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مرتزقة 
العدوان 

يفجرون مبنى 
إذاعة تعز 
ومدرسة

 بن عقيل 

> فش��لت للش��هر الثاني عل��ى التوالي الق��وات الغازية والمرتزق��ة األجانب وميليش��يات الخائن هادي 
وح��زب اإلص��اح وتنظيم القاعدة والجماعات الس��لفية المتطرفة في دخ��ول محافظة تعز التي كانت 
قيادة تحالف العدوان قد حددت في نوفمبر الماضي س��اعة الصفر للس��يطرة عليها وحش��دت أكبر عدد 
من القوات البشرية السعودية واإلماراتية والسودانية والمغربية والمرتزقة األفارقة واألجانب والمدججين 
باآلليات والمدرعات والدبابات واألسلحة الحديثة والطائرات والبوارج والزوارق الحربية وطائرات األباتشي 
ومنظومات الصواريخ الحديثة، ولكن بفضل الله وصمود واستبس��ال أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء 
تعز الشرفاء المنضوين في الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان تم إفشال مخطط احتال تعز في كافة المحاور 
والجبهات وإلحاق هزائم ساحقة بالغزاة والمرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري.

»الميثاق« وفي إطار رصدها لألحداث والتطورات التي تش��هدها محافظة تعز واصلت رصد المواجهات 
المحتدمة خال االسبوع الماضي كالتالي:

انكسارات جديدة للعدوان ومرتزقته في تعز

ارتفاع قتلى مرتزقة »باك ووتر« إلى )64( بينهم قيادات

جبهة الوازعية
> تشهد جبهة مديرية الوازعية قصفًا متباداًل عنيفًا بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا 
بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وميليشيات مرتزقة العدوان الذين يتمركزون في 
منطقة الشقيراء مركز المديرية ومناطق أخرى على أط��راف مديرية الوازعية من جهة 
محافظة لحج، حيث امتدت إلى جنة ووادي رين وجاء القصف المدفعي والصاروخي المتبادل 
إثر وصول تعزيزات عسكرية للمرتزقة الذين أقدموا على قصف مواقع تمركز الجيش واللجان 
مسنودين بغطاء جوي لطيران العدوان الذي استمر في القصف بشكل متواصل طوال النهار 

والليل على مديرية الوازعية.
الجدير بالذكر أن مديرية الوازعية شهدت خالل أيام )السبت واألحد والثالثاء واألربعاء 
والخميس( من االسبوع الماضي هدوءًا حذرًا حيث لم تسجل أية محاوالت لميليشيات المرتزقة 

التقدم صوب المواقع التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.

تدمير زورق حربي  في المخا

مدينة تعز

> تمكنت قوة االسناد الصاروخية التابعة 
للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ال��م��راب��ط��ة في 
الشريط الساحلي لمحافظة تعز على البحر 
األحمر من تدمير زورق حربي تابع للعدوان 
بصاروخ موجه أثناء محاولته التقدم صوب 

سواحل المخا.. ويعد هذا الزورق هو الخامس 
الذي يتعرض للتدمير خالل الفترة الماضية، 
باإلضافة الى سبع بوارج حربية كان قد تم 
استهدافها خالل اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 

قبالة سواحل المخا وذوباب.

> تتواصل المواجهات العنيفة في مختلف الجبهات داخل مدينة تعز خالل أيام االسبوع 
الماضي.. ففي يوم الجمعة الماضي نفذ أبطال الجيش واللجان هجومًا مباغتًا على مواقع تواجد 
ميليشيات مرتزقة العدوان بالقرب من حي الجحملية ودارت معارك عنيفة بين الطرفين 
استمرت ألكثر من ثالث ساعات سقط خاللها سبعة من ميليشيات ما يسمى كتائب )حماة 
العقيدة( التي يقودها االرهابي عادل فارع )أبو العباس( وعناصر تنظيم القاعدة وأصيب 
العشرات.. وردًا على ذلك نفذت ميليشيات مرتزقة الرياض هجومًا على مواقع الجيش واللجان 

في حي الدحي غرب مدينة تعز، إال أنهم انكسروا أمام الصمود البطولي للجيش واللجان.

تفجير االذاعة

مصرع مرتزقة )باك ووتر( 

> قام مرتزقة الرياض بتفجير مبنى إذاعة 
فرع المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
وإذاعة تعز الكائن في منطقة ثعبات والذي 
كانوا قد تمركزوا فيه واتخذوا منه موقعًا 
للقناصة وإط��الق النار على الجيش واللجان 
الشعبية ف��ي ح��ي م��درس��ة عقبة وثعبات 

والجحملية العليا والمجلية ثم انسحبوا منه 
الثالثاء الماضي وقاموا بتفجيره.

كما قاموا بتفجير مدرسة العالمة المرحوم 
الشيخ إبراهيم بن عقيل باعلوي في منطقة 
حبيل سلمان حيث لغموها وم��ن ث��م تم 

تفجيرها عن ُبْعد عقب انسحابهم منها.

> ارت��ف��ع ع��دد قتلى المرتزقة األجانب 
الذين استقدمتهم السعودية واإلم��ارات 
للقتال ف��ي اليمن ضمن ال��ق��وات الغازية 
)متعددة الجنسيات( عبر شركة )ب��الك 
ووتر( االمريكية الى أربعة وستين عنصرًا 
بينهم قيادات من جنسيات مختلفة، وقد 
أعلن مصدر عسكري لقناة »المسيرة« عن 
مصرع جندي من مرتزقة )بالك ووتر( ُيدعى 
»اليخاندرو تورينوس( وإصابة مرتزقين 
آخرين هما: )الفريد بانوشكا( من جنوب 
أفريقيا و)اسحاق بيكاردك( أمريكي خالل 
استهداف أبطال الجيش واللجان الشعبية- 
الثالثاء الماضي- تجمعًا لميليشيات المرتزقة 
قرب منطقة ذوب��اب.. فيما توفي الضابط 
السابق في البحرية البريطانية المرتزق 
النقيب )وليام كاسل( متأثرًا بجراحه البليغة 

إثر إصابته في وقت سابق بمنطقة ذوباب، 
وبهذا ارتفع عدد مرتزقة )بالك ووتر( الذين 
لقوا مصرعهم في تعز الى أربعة وستين 

مرتزقًا.
وكان مصدر عسكري قد كشف االسبوع 
قبل الماضي عن مصرع أربعة من مرتزقة 
)بالك ووتر( في منطقة وادي الدحي غرب 
مدينة تعز أث��ن��اء محاولتهم ال��ت��ق��دم مع 
ميليشيات حزب االصالح وتنظيم القاعدة 
ل��ج��م��اع��ات السلفية المتطرفة باتجاه  وا
جامعة تعز ف��ي حبيل سلمان وذل��ك بعد 
أي��ام قليلة من مصرع اثنين واربعين من 
مرتزقة )بالك ووتر( في الضربة الصاروخية 
التي استهدفت مركز قيادة وتجمع القوات 
الغازية والمرتزقة في )شعب الجن( جنوب 

مضيق باب المندب.

> ف��ي المحور الجنوبي لمدينة تعز استمرت 
المحاوالت الفاشلة خالل االسبوع الماضي لميليشيات 
مرتزقة العدوان استعادة المواقع التي سقطت بيد 
أبطال الجيش واللجان والجبهة الوطنية لمقاومة 
العدوان في المسراخ ونجد قسيم ومفرق يفرس 
)م��رك��ز مديرية جبل حبشي( والكالئبة التابعة 

لمديرية المعافر.
ففي يوم الثالثاء الماضي جددت ميليشيات حزب 
االص���الح وتنظيم القاعدة والجماعات السلفية 
المتطرفة محاوالتها الفاشلة بالهجوم على المواقع 
التي يتواجد فيها أبطال الجيش واللجان الشعبية 
والجبهة الوطنية في نجد قسيم بمديرية المسراخ 
ومفرق منطقة يفرس الواقع على الطريق الرئيسي 
الواصل باتجاه النشمة - التربة جنوبًا ونجد قسيم، 
المسراخ، الضباب شمااًل ومديرية جبل حبشي غربًا، 
حيث نفذت ميليشيات المرتزقة عدة هجمات على 
مواقع الجيش واللجان في المسراخ ونجد قسيم من 
جهة مفرق )بني عيسى - المنعم( بمديرية جبل 
حبشي على طريق )الضباب- التربة( والذي يتمركز 
فيه مرتزقة الرياض بقيادة العميد يوسف الشراجي 
ويتخذون من مبنى إدارة أمن مديرية جبل حبشي 
مقرًا لقيادة عملياتهم ضد مواقع الجيش واللجان 
في نجد قسيم والمسراخ ووادي الضباب والربيعي.. 

كما شنت تلك الميليشيات عدة هجمات على أفراد 
الجيش واللجان في مفرق )يفرس( من جهة جبل 
حبشي، إال أن أبطال الجيش واللجان الشعبية والجبهة 
الوطنية تصدوا بقوة لتلك الهجمات ودارت معارك 
عنيفة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.. 
وتخلل مواجهات الثالثاء قصف متبادل في جبل 
راه��ش بعزلة الجبزية التابعة لمديرية المعافر 

المحاذية لعزلة األقروض في مديرية المسراخ.
هذا فيما تواصلت المواجهات في الجبهة الجنوبية 
لمدينة تعز -األربعاء- بين الجيش واللجان ومرتزقة 
العدوان، حيث تمكن أبطال الجيش من تأمين جبل 
)جباء( في مديرية المسراخ بشكل كامل بعد دحر 
ميليشيات حزب االصالح وتنظيم القاعدة منه، 
بالتزامن مع صد م��ح��اوالت جديدة للتقدم نحو 
)مثلث نجد قسيم( من جهة مفرق )بني عيسى - 
المنعم( على طريق الضباب التربة ومن جهة مفرق 
)يفرس( على طريق )تعز - النشمة - التربة(.. 
ونظرًا للفشل المتواصل حاول مرتزقة الرياض ، 
الجمعة، مجددًا الزحف صوب مثلث )نجد قسيم( 
من عدة اتجاهات للسيطرة عليه ولكنهم فشلوا 
مجددًا، حيث تصدى لهم أبطال الجيش واللجان 
والجبهة الوطنية بقوة وك��ب��دوه��م المزيد من 

الخسائر في األرواح والعتاد.

> في جبهة )الشريجة - كرش( واصل أبطال الجيش 
واللجان والجبهة الوطنية تصديهم للمحاوالت المتكررة 
لميليشيات مرتزقة العدوان التقدم من مواقعهم في 
منطقة )ك��رش( صوب منطقة )الشريجة( والمواقع 
والمناطق التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان 
الذين تصدوا لتلك المحاوالت بكل قوة وأفشلوها وكبدوا 
المرتزقة خسائر في األرواح والعتاد.. ففي يوم الثالثاء 
الماضي حاول مرتزقة أجانب تعويض الهزائم والخسائر 
التي تكبدوها في جبهة )الشريجة - كرش( بالقيام بفتح 
جبهة جديدة من جهة )طور الباحة( غرب مديرية 
القبيطة التابعة لمحافظة لحج صوب مديرية حيفان 
التابعة لمحافظة تعز، اال أنه تم التصدي لهم بقوة 
ودارت معارك عنيفة في المناطق المحاذية لمنطقة 
)طور الباحة( استمرت ألكثر من ساعتين تكبد خاللها 
مرتزقة العدوان خسائر فادحة وأجبروا على االنسحاب 
وال��ع��ودة من حيث أت��وا رغ��م االس��ن��اد الجوي لهم من 
ط��ي��ران ال��ع��دوان ال��ذي ش��ن خمس عشرة غ��ارة على 
مديريتي حيفان والقبيطة استهدفت عددًا من منازل 
المواطنين ومركز السعيد للتعليم الفني ومدرسة الغيل 
بمديرية حيفان وكلية المجتمع بمنطقة الهجر في 
مديرية القبيطة والسكن القديم لمبنى الكلية والذي 
استخدم مأوى للنازحين من مدينة تعز جراء العدوان 
والحرب، حيث دمر المبنى فوق رؤوس األسر النازحة.. 

كما استهدف طيران العدوان مبنى المحكمة االبتدائية 
وإدارة األمن في الشريجة بثالث غارات.

وف��ي ي��وم األرب��ع��اء ح��اول مرتزقة ال��ع��دوان مجددًا 
الزحف من منطقة )كرش( صوب منطقة )الشريجة( 
ومن منطقة )بني علي( في عزلة االعبوس باتجاه مركز 
مديرية حيفان ودارت معارك عنيفة في الجبهتين 
تمكن خاللها أبطال الجيش واللجان الشعبية والجبهة 
الوطنية من صد المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة في 
األرواح والعتاد وإجبارهم على العودة من حيث قدموا، 
وكان من بين القتلى مرتزقة سودانيون تم نقل جثثهم 

الى قاعدة العند الجوية في لحج..
كما حاولت مجموعة أخرى من المرتزقة التسلل الى 
مواقع الجيش واللجان في جبل )شوكة( االستراتيجي 
المقابل لمنطقة )ق���رض( ف��ي مديرية حيفان فتم 
التصدي لهم وقتل ستة وأسر خمسة، فيما الذ البقية 

بالفرار.
وكرر مرتزقة العدو السعودي محاوالتهم الفاشلة 
التقدم مرة أخرى من  جبهة )طور الباحة - حيفان( 
وشهدت عزلة األعبوس المحاذية لمنطقة طور الباحة 
التابعة لمحافظة لحج مواجهات عنيفة استمرت 
طوال النهار كانت أعنفها في منطقة )بني علي( تكبد 
فيها المرتزقة خسائر كبيرة في األرواح والعتاد، فيما 
استشهد ثالثة من أبطال الجيش واللجان الشعبية 

وأصيب خمسة آخرين.
ه�����ذا ف��ي��م��ا ت��واص��ل��ت 
ال���م���واج���ه���ات وال��ق��ص��ف 
ال���م���دف���ع���ي ف����ي ج��ب��ه��ة 
)طور الباحة - حيفان(- 
الجمعة- وكان المرتزقة 
ال��س��ودان��ي��ون واألج��ان��ب 
قد انسحبوا من خطوط 
التماس أواخ���ر االس��ب��وع 
ال��م��اض��ي إث���ر تكبيدهم 
خسائر فادحة أمام أبطال 

الجيش واللجان.
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