
> تمكن أبطال الجيش واللجان  في 
جبهة صبر الللمللوادم خللال االسبوع 
الماضي من تحقيق انتصارات ساحقة 
للمرتزقة  بعة  لتا ا لميليشيا  ا على 
والسيطرة على مواقع هامة والتقدم 
نحو موقع جبل العروس االستراتيجي.

ففي يوم الثاثاء الماضي تم تطهير 
جبل )سنا( وعدد من التباب المجاورة 
والمطلة على منطقة النجادة ومديرية 
المسراخ من ميليشيا المرتزقة الذين 
فللروا مللن تلك المواقع بعد معارك 
هلللم عللددًا من  عنيفة مخلفين وراء
اآلليات واألسلحة بعضها يحمل شعار 
الجيش السعودي وكان أبطال الجيش 
واللجان قد سيطروا االثنين على جبل 
)الشقب( والذي يعد البوابة الشرقية 
لموقع جبل )العروس( االستراتيجي.

 ويلللوم االربللعللاء الللمللاضللي تواصلت 
المواجهات العنيفة بين أبطال الجيش 
واللجان من جهة وميليشيا مرتزقة 
العدوان في المناطق المتاخمة لموقع 
جبل )الللعللروس( أعلى قمة في جبل 
صبر وأسفرت المواجهات عن مصرع 
عللدد من ميليشيا المرتزقة بينهم 

قللائللد جبهة )الللشللقللب( فللي مديرية 
صبر الموادم المدعو )رمللزي عبده 
عبدالله( واندلعت اشتباكات عنيفة 
في مناطق )الشقب والنجادة( ومحيط 
جللبللل )سللنللا( بلليللن الللطللرفلليللن تمكن 
خالها أبللطللال الجيش واللللللجللان من 
إحكام السيطرة على معظم مناطق 
)النجادة( والتقدم في التباب الواقعة 
أعلى منطقة )الشقب( والسيطرة على 
مواقع للمرتزقة في جبل )الفروش( 

شرق صبر.
وفي يوم الخميس الماضي استكمل 
أبطال الجيش واللجان تطهير منطقة 
)الشقب( بالكامل من ميليشيا مرتزقة 

العدوان.
وفللي يللوم الجمعة الماضي تصدى 

أبطال الجيش واللجان لعدة محاوالت 
لميليشيا المرتزقة في جبهة )الشقب( 
السللتللعللادة المنطقة الللتللي أصبحت 
تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان 

بالكامل.
> وحاول المرتزقة السبت الماضي 
استعادة المواقع التي سيطر عليها 
الجيش واللجان ولكنهم منيوا بهزيمة 
سللاحللقللة ولللقللي علللدد كللبلليللر منهم 
مصرعهم من بينهم القائد الجديد 
لجبهة )الشقب( المدعو محمود زائد 
قراضة )أبللو األيهم( والللذي كللان قد 
عين خلفًا للقائد السابق رمزي عبده 
عبدالله الللذي لقي مصرعه األربعاء 

الماضي.

جبهة ذوباب
> واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطون 
في المحور الغربي لمحافظة تعز )المندب، ذوباب، 
المخا، الوازعية( خال االسبوع الماضي تصديهم 
للمحاوالت المتكررة للقوات الغازية والمرتزقة 
األجللانللب والمحليين التقدم صللوب الللمللواقللع التي 

يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان.
- يوم االثنين الماضي تم التصدي لمحاولة زحف 
جديدة للقوات الغازية والمرتزقة  صوب معسكر 
العمري والجبال المحيطة به في منطقة ذوبللاب 
ت بالفشل، حيث قامت القوة الصاروخية  والتي باء
للجيش واللللللجللان الشعبية بقصف تجمع للقوات 
الغازية والمرتزقة في مثلث العمري بصلية من 
صواريخ الكاتيوشا أوقعت فيهم خسائر في األرواح 
والعتاد العسكري وأجبرت ما تبقى منهم على الفرار 
عبر الطريق الساحلي باتجاه عدن مخلفين وراءهم 
قتاهم وآلياتهم العسكرية المدمرة التي شوهدت 

وهي تحترق.
- وفي يوم الثاثاء تقدم أبطال الجيش واللجان 
من جبال العمري الى جبال مثلث ذوبللاب وهاجموا 
مرتزقة العدوان المتمركزين في الجبال الواقعة في 
الجبهة الجنوبية الغربية لجبال مثلث ذوباب ودارت 
معارك عنيفة بين الجانبين انتهت بسيطرة الجيش 
واللجان على جبال المثلث بشكل كامل وفرار الغزاة 

والمرتزقة.
- أما الخميس الماضي، فقد حاول الغزاة والمرتزقة 
مجددًا التقدم من معسكرهم في الصبيحة بمحافظة 
لحج باتجاه جبال العمري في ذوباب وبمجرد وصولهم 
الللى الجهة الجنوبية الغربية من مللدارس العمري 
تم التصدي لهم وقصفهم بصليات من صواريخ 
الكاتيوشا ونتج عن ذلللك سقوط عللدد من القتلى 

والجرحى وتدمير عربتين احترقتا بطاقمهما.
وأكللد مصدر عسكري أن تسعة عشر مرتزقًا 
سودانيًا من القوات الغازية لقوا مصرعهم األربعاء 
الماضي وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم خال صد 
الجيش واللجان لمحاولة فاشلة للزحف على معسكر 

العمري.
ويوم السبت الماضي دفع المرتزقة بقوات كبيرة 
معززة باآلليات والمدرعات والدبابات للتقدم نحو 
ذوبلللاب لكن الجيش واللجان الشعبية كللانللوا لهم 
بالمرصاد وتصدوا لتلك القوات وأمطروهم بصليات 
من صواريخ الكاتيوشا وأجبروهم على الفرار بعد 

تكبيدهم خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.
> ويللوم السبت الماضي دفللع المرتزقة بقوات 
كبيرة معززة باآلليات والمدرعات والدبابات للتقدم 
نحو ذوباب لكن الجيش واللجان الشعبية كانوا لهم 
بالمرصاد وتصدوا لتلك القوات وأمطروهم بصليات 
من صواريخ الكاتيوشا وأجبروهم على الفرار بعد 

تكبيدهم خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.
جبهة )المخا(

> وفي مديرية المخا أفشل أبطال القوات المسلحة 
واللجان الشعبية محاولة للعدوان تنفيذ عملية إنزال 
بحري لقوات بشرية من الغزاة والمرتزقة وأسلحة 
وآليات ومعدات عسكرية في سواحل المخا، حيث 
كانت قللوى الللعللدوان قد دفعت فجر يللوم االثنين 
الماضي بعدد من الللبللوارج الحربية صللوب سواحل 
المخا والتي قامت أثناء تقدمها بقصف عنيف على 
مدينة المخاء والقرى الواقعة على الشريط الساحلي 
في مديريتي المخاء وذوباب لتغطية تقدمها اال أن 
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تصدت 
لتلك البوارج والسفن الحربية المعادية بالصواريخ 
الموجهة وصواريخ الكاتيوشا،، واستمر القصف 
المتبادل لمدة ساعتين تمكن أبطال الجيش واللجان 
من إجبار البوارج والسفن الحربية المعادية على 
التراجع الى المياه الدولية بعد إصابة إحدى البوارج 
التي كانت قد توغلت في مياهنا االقليمية المحلية 
وذلللك بصاروخ موجه أحللدث فيها انفجارًا شديدًا 
وشوهدت النيران تتصاعد منها بكثافة وقد هرعت 
الللزوارق البحرية التابعة للعدوان نحوها لمحاولة 
سحبها وإطفاء النيران المشتعلة فيها تحت غطاء 
مكثف من الللبللوارج واللللزوارق البحرية والطائرات 
الحربية المعادية التي حلقت بكثافة فوق مديرية 

المخا.. وتعد هذه البارجة هي الثامنة التابعة للعدوان 
والتي تم تدميرها خال الثاثة األشهر الماضية 
إضافة الى ستة زوارق حربية تم تدميرها في أوقات 

مختلفة.
جبهة الوازعية

> تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش واللجان 
الشعبية من جهة وميليشيات المرتزقة المحليين 
واألجللانللب المعززين بعربات ومللدرعللات وأطقم 
عسكرية والمسنودين بغطاء جللوي مللن طيران 

العدوان على مدار االسبوع الماضي.
 ففي يوم الجمعة الماضي تمكن أبطال الجيش 
واللجان الشعبية من التقدم في عللدد من التباب 
الجبلية القريبة مللن منطقة )الللشللقلليللراء( مركز 
المديرية وكبدوا مرتزقة العدوان خسائر في األرواح 
والعتاد العسكري وتدمير مدرعة وقصفت القوة 
الصاروخية للجيش تجمعًا آلليات المرتزقة في مفرق 
األحيوق للمرة الثانية خال يومين، حيث كان قد تم 
في اليوم السابق )الخميس( قصف تجمع لميليشيات 
المرتزقة وآلياتهم العسكرية في مفرق األحيوق 
بصليات من صواريخ الكاتيوشا نتج عنه سقوط 
عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم واحتراق 
آلية عسكرية وإعطاب أخرى.. وكان أبطال الجيش 
واللجان قد استهدفوا األربللعللاء الماضي بصواريخ 
الكاتيوشا تجمعات لميليشيات المرتزقة في منطقة 
الشقيراء نتج عنه مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير 

عدد من اآلليات العسكرية.
وكان المرتزقة المتمركزون في مناطق الشقيراء 
واإليتاس قد قاموا الثاثاء الماضي بقصف مواقع 
الجيش واللجان في مناطق )العلقمة وشعبو( وتم 
الرد عليهم بالمثل واستمر القصف المتبادل منذ 

الصباح وحتى الظهيرة. 
ويوم االثنين الماضي حاولت مجاميع من ميليشيا 
المرتزقة التسلل باتجاه منطقة )الُردف( بعد وصول 
تعزيزات عسكرية لهم اال أن أبطال الجيش واللجان 
الشعبية  تصدوا لهم بقوة وأجبروهم على الفرار 
والعودة من حيث قدموا بعد تكبيدهم خسائر كبيرة 

في األرواح والعتاد.
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إفشال محاولة انزال بحري في المخا وتدمير منصة صواريخ في كرش

> للشهر الثالث على التوالي منذ أعلن تحالف العدوان بقيادة آل سعود  ساعة الصفر الحتالل محافظة تعز تحاول القوات الغازية والمرتزقة 
األجانب والمحليون من الميليش��يات التابعة للخائن هادي وحزب اإلصالح وتنظيم القاعدة وأنصار الش��ريعة والجماعات الس��لفية المتطرفة 
واالش��تراكيين والناصريين الموالين للعدوان تحقيق أي تقدم في مختلف الجبهات )باب المندب، ذوباب، المخا، الوازعية، الضباب، المس��راخ، 
صبر الموادم، مدينة تعز( مدعومين بالدبابات والمدرعات والمدفعية ومنظومات صواريخ الكاتيوش��ا واآلليات واألطقم العس��كرية ومختلف 
أن��واع األس��لحة الحديثة والمتطورة ومس��نودين بغط��اء جوي وبحري مكثف من قبل الطي��ران الحربي ومروحيات األباتش��ي والبوارج والزوارق 
الحربي��ة التابعة للعدوان، حيث يتصدى أبطال القوات المس��لحة واللجان الش��عبية للقوات الغازية والمرتزق��ة المحليين واألجانب بكل قوة في 

مختلف الجبهات ويكبدونهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري.
»الميثاق« تواصل رصد المواجهات في مختلف الجبهات بمحافظة تعز من خالل التقرير التالي:

خسائر فادحة للعدوان ومرتزقته في تعز

إسقاط طائرة استطاع في الجحملية وتطهير أبرز معاقل المرتزقة في جبل حبشي

مصرع 19 سودانيًا والجيش واللجان يسيطرون على مثلث ذوباب

> إثر الهزائم المتاحقة والخسائر الفادحة التي تتكبدها الميليشيا 
التابعة لمرتزقة العدوان في مختلف الجبهات بمحافظة تعز يواصل 
طيران الللعللدوان السعودي شن الللغللارات الهستيرية على التجمعات 
السكانية ومنازل المواطنين في مدينة تعز وعدد من المديريات بشكل 
عشوائي ليس ذلللك وحسب بل أن عللددًا من الللغللارات طالت تجمعات 
لمرتزقة العدوان ومنازل قيادات في حزب االصاح كما حدث يوم الثاثاء 
الماضي حينما استهدف طيران العدوان بغارة تجمعًا لميليشيا المرتزقة 
من حزب االصاح وتنظيم القاعدة في نقيل )الحدة( بمنطقة الشقب 

مديرية صبر الموادم نتج عنها مصرع خمسة وثاثين وإصابة أكثر من 
أربعين من مسلحي ما يسمى )كتائب أبو العباس( ومن بين المصابين 
المرتزقة المدعو )سلطان قائد( وشقيقه )عبدالله قائد( وعضو ما يسمى 
المجلس التنسيقي للمقاومة في صبر المدعو )عبدالغني علي غالب(، وكذا 
استهداف منزل القيادي في حزب االصاح المدعو )نجيب عبده زوات( 
في قرية الحمراء التابعة لمديرية القبيطة بغارة لطيران العدوان نتج 
عنها تدمير المنزل بالكامل واستشهاد جميع أفراد أسرته وعددهم 

سبعة بينهم أطفال ونساء.

طيران العدوان يستهدف مرتزقته

جبهة الشريجة - كرش

> وفي المحور الشرقي لمحافظة تعز )جبهة الشريجة - كرش( واصل أبطال الجيش واللجان 
الشعبية خال االسبوع الماضي تصديهم للمحاوالت المتكررة للقوات الغازية والمرتزقة 
التقدم صوب المواقع التي يتمركز فيها أفراد الجيش واللجان  في المناطق والجبال الواقعة 
بين الشريجة وكرش التابعة لمديرية القبيطة بمحافظة لحج والمناطق الواقعة بين مديرية 

حيفان التابعة لمحافظة تعز ومديريتي القبيطة وطور الباحة.
ففي جبهة )كرش - الشريجة( أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية محاوالت متكررة 
للغزاة والمرتزقة منذ منتصف ليلة السبت وفجر األحد 26-27 ديسمبر  الثاثاء الماضي 
التسلل الى المناطق المطلة على منطقة الشريجة انطاقًا من مواقع تواجدهم في كرش 
وكبدوهم خسائر في األرواح فيما استشهد ثاثة من أبطال الجيش واللجان الشعبية في 
المواجهات وأعقب ذلك قيام ميليشيا مرتزقة العدوان باستهداف مواقع الجيش واللجان 
في جبال )المشجور( و)حيد البقر( بقذائف الدبابات والمدفعية وتم الرد عليهم بالمثل من 

قبل الجيش واللجان الشعبية.
وفي يوم الخميس الماضي تمكن أبطال الجيش واللجان من تأمين سلسلة جبال )القشر( 
االستراتيجية في مديرية القبيطة بعد دحر الغزاة وميليشيا المرتزقة منها إثر معارك 
عنيفة استمرت منذ الصباح وحتى الظهر تكبد خالها ميليشيا المرتزقة والقوات الغازية 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر البعض منها تحمل شعار 
السعودية، وإثر ذلك قاموا بقصف عشوائي بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على منطقة 

)ثوجان( مركز مديرية القبيطة ومناطق )الحيدين( و)حميض(.

جبهة  الضباب - جبل حبشي 
> شهدت جبهة الضباب يومي الخميس والجمعة الماضيين مواجهات متقطعة بين أبطال 
الجيش واللجان من جهة والميليشيا التابعة للمرتزقة ولم يحدث أي تقدم ألي طرف، فيما 
سقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، وكان الجيش واللجان في جبهة )الضباب، جبل 
حبشي( قد تمكنوا االثنين من السيطرة على موقعين استراتيجيين كان مرتزقة العدوان 
من حزب االصاح وتنظيم القاعدة يتمركزون بهما، وهما : حصن العاود ومنطقة الكربة 
في مديرية جبل حبشي والتي تعتبر من أكبر معاقل حزب االصاح في المديرية، وذلك بعد 
معارك عنيفة تكبد خالها مرتزقة العدوان خسائر فادحة في األرواح وأجبروا على الفرار 

مخلفين وراءهم جثث قتاهم وكمية من األسلحة والذخائر السعودية.

جبهة حيفان - طور الباحة 

> واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية 
خال االسبوع الماضي تصديهم للمحاوالت 
لتابعة لمرتزقة  لللمللتللكللررة للميليشيا ا ا
السعودية لاستياء على المناطق والمواقع 
التي يسيطر عليها الجيش واللجان ومنها 
جللبللل )الللشللوكللة( االسللتللراتلليللجللي بحيفان 
والسلسلة الجبلية الللمللحللاذيللة للله وجبل 
)الللريللامللي( فللي عللزلللة األعللبللوس التابعة 

لمديرية حيفان.
وشهدت المناطق الواقعة بين مديريتي 
)حيفان( التابعة لمحافظة تعز و)طللور 

الللبللاحللة( التابعة لمحافظة لحج االثنين 
الماضي قصفًا متباداًل بالمدفعية والدبابات.
 وفللي يللوم الخميس الماضي استهدف 
أبطال الجيش واللجان الشعبية بصواريخ 
الكاتيوشا تجمعًا لميليشيا المرتزقة في 
أطراف عزلة األعبوس  في ضربة استباقية 
أوقللعللت فيهم علللددًا كللبلليللرًا مللن القتلى 
والجرحى وتدمير عدد من اآلليات والعربات 
العسكرية لهم، حيث كللانللوا يستعدون 
لتنفيذ محاولة جديدة للتقدم صوب المواقع 

التي يسيطر عليها الجيش واللجان.

جبهة المسراخ
> فللي جبهة الللمللسللراخ قلللام أبللطللال 
الجيش واللللللجللان الشعبية  الخميس 
الللمللاضللي بالتقدم بللاتللجللاه مللفللرق جبل 
حبشي )بني عيسى - المنعم( والللذي 
تتمركز فيه الميليشيا التابعة لمرتزقة 
الللعللدوان بالتزامن مللع تللقللدم للجيش 

واللجان باتجاه وادي الضباب.

إسقاط طائرة استطالعية
> تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
فللي جبهة مدينة تعز االثللنلليللن الللمللاضللي من 
اسقاط طائرة استطاع تابعة للعدوان في 
حي الجحملية والتي كانت تقوم بعمليات مسح 
جوية، حيث تم اسقاطها بمضادات أرضية من 
قبل الدفاع الجوي وعثر على حطامها في حي 

الجحملية.

الجبهة الداخلية - مدينة تعز
> ؤفي مدينة تعز تواصلت المواجهات العنيفة على مدى االسبوع الماضي بين أبطال 
الجيش واللجان الشعبية من جهة وميليشيا المرتزقة من حزب االصاح وشركائه وتنظيم 
القاعدة وأنصار الشريعة وكتائب )الموت( وكتائب )أبو العباس( وكتائب )أبو الصدوق( في 
أنحاء مدينة تعز )وادي الدحي، الجحملية، الحصب، البعرارة، جبل الجرة، كابة، عصيفرة، 

حوض االشراف( دون تحقيق أي تقدم ألي طرف عدا سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

> أقلللدم قلللادة ميليشيا مللرتللزقللة الللريللاض 
وبتوجيهات من الخائن هادي على إنشاء معسكر 
لتجنيد الشباب في مدينة التربة لتشكيل لواء 
عسكري جديد تابع لمرتزقة العدوان، حيث 
قاموا باقتحام عدد من المدارس وتحويلها الى 
معسكرات للتجنيد والتدريب، األمر الذي أثار 
استياء المواطنين الذين طالبوا بإخاء المدارس 
من الميليشيا وإعادة الدراسة فيها، كما طالبوا 
بتجنيب مدينة التربة مديرية الشمايتين بشكل 
عام الصراع والمواجهات المسلحة.. وكانت قد 
وصلت االثنين الماضي تعزيزات عسكرية الى 
معسكرات المرتزقة التي تم استخدامها في 
مدينة التربة، وبحسب شهود عيان فقد وصلت 
صباح االثنين الماضي الى مدينة التربة أربع 
مدرعات وثمانية أطقم قادمة من عدن عبر 

هيجة العبد في محافظة لحج.
وأشلللارت مللصللادر محلية فللي مدينة التربة 
أن خافات حادة نشبت بين مرتزقة الرياض 
)حزب االصاح( من جههة و)الحزب االشتراكي 
والتنظيم  الناصري( على االسلحة والمعدات 
واآلليات العسكرية والذخائر التي ترسل من 
السعودية واإلمارات عبر عدن وكذا على نسبة 
التجنيد من كل حزب ويتهم الحزب االشتراكي 
والتنظيم الناصري في مديرية الشمايتين 
ميليشيا حزب االصاح أنهم وراء قصف منزل 
أحد المواطنين األبرياء في مدينة التربة بقذيفة 
صاروخية والتي كانت تستهدف مدرسة ذبحان 
التي حولها االشتراكيون المؤيدون للعدوان 
معسكرًا تابعًا لهم لتدريب المجندين من 

كوادرهم.

جبهة  صبر الموادممعسكرات للمرتزقة في التربة


