
> الجدير بالذكر إن  القيادي اإلخواني بمحافظة تعز المرتزق حمود 
المخالفي  عاد االسبوع الماضي الى مدينة التربة قادمًا من عدن وبمعيته 
دبابتان قيل إنه اشتراها من تنظيم القاعدة في أبين بأربعين مليون ريال.. 
بعدما رفض الخائن )هادي( وقيادة القوات الغازية في عدن من تزويده 
بالدبابات التي طلبها.. وتحرك المخالفي من مديرية التربة الى مدينة 
النشمة وبمعيته الدبابتين و30 مدرعة، و30 طقمًا عسكريًا كانت 
قد وصلت على دفعات من عدن الى مدينة التربة.. وقالت مصادر محلية 
بمديرية الشمايتين: إن إحدى الدبابتين تعطلت في نقيل )الكسير( الواقع 

بين تربة ذبحان ومنطقة )السمسرة(. 
هذا في الوقت الذي وصلت التعزيزات العسكرية الى مدرسة 13 يونيو 
بمدينة النشمة ونقل كميات من البنزين والديزل الى منطقة )طالوق( 
التابعة لمديرية المسراخ والمحاذية ل���وادي الضباب، حيث تتجمع 
ميليشيات اإلخوان.. وقد قام المرتزق المخالفي باستعراض جزء من القوة 
العسكرية الى أطراف نجد قسيم ووادي الضباب ومفرق )بني عيسى - 
المنعم( بمديرية جبل حبشي وامتطى ظهر الدبابة التي جلبها من عدن 
متوعدًا بأنه سيدخل تعز على ظهرها من الطريق الرئيسي الذي يمر عبر 

وادي الضباب وكل ذلك في محاولة لرفع معنويات أتباعه المنهارين..
الجدير بالذكر أن مدينة التربة قد استقبلت االسبوعين الماضيين دفعًا 
جديدة من تنظيم القاعدة والجماعات السلفية المتشددة على متن 
سيارات البعض منها تحمل شعار تنظيم القاعدة وتم توزيعهم على 
معسكرات المرتزقة في مديرية الشمايتين التي تضم الدفعات السابقة 
ضمن مخطط لنقل الجماعات المتطرفة والتنظيمات االرهابية من عدن 

الى تعز.

جبهة المخا
> واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خالل االسبوع الماضي تصديهم 
بقوة للمحاوالت المتكررة للقوات الغازية احتالل المخا عبر اإلنزال البحري، 
حيث تصدت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الخميس لمحاولتين 
متتاليتين األولى في الصباح والثانية في المساء، وأجبرت البوارج والزوارق 
الحربية التابعة لدول تحالف العدوان على التراجع والعودة من حيث قدمت، 
وكانت القوة الصاروخية قد تصدت )االربعاء( لهجوم بحري كبير من قبل 
البوارج والزوارق الحربية التابعة للعدوان وأجبرتها على االنسحاب وتكبدت 
القوات الغازية في محاولتها الفاشلة صباح الخميس الماضي أربعة زوارق 

حربية تم تدميرها واشتعال النيران فيها.

وكانت القوة الصاروخية قد صدت أيضًا السبت الماضي 30 يناير 2016م 
لمحاولة إنزال بحري، حيث دمرت خمسة زوارق بحرية تابعة للقوات البحرية 
المصرية، وذلك بعد يومين من صد هجوم ممماثل وتدمير ثالثة زوارق 

حربية.

جبهة الوازعية
> تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش المسنودين باللجان وبين 
ميليشيات مرتزقة العدوان، وشهدت مناطق )الشقيراء( و)جبل المشرف(  
و)ح��ن��ة( و)الدخيل( و)الهشامي( و)ال��ب��وك��رة( و)ال��رق��ة( قصفًا متباداًل 
بالمدفعية، حيث قام المرتزقة بقصف عدد من القرى والمناطق التي تحت 
سيطرة الجيش واللجان ما أدى الى سقوط ضحايا من المواطنين وردًا على 
ذلك قصف الجيش واللجان مواقع المرتزقة بالقرب من قرية )الهندي( وقرية 
)الحجاجين( في منطقة )حنة(.. وكان أبطال الجيش واللجان قد قصفوا 
بقذائف المدفعية مواقع المرتزقة وتجمعات اآلليات العسكرية التابعة لهم 
في جبل )المشرف( شرق منطقة )الصنمة( ومفرق )االحيوق( ووادي )حنة( 

نتج عن ذلك تكبد المرتزقة خسائر في األرواح والعتاد.

جبهة ذوباب
> تصدى أبطال الجيش واللجان لمحاوالت القوات الغازية وميليشيات 
مرتزقة العدوان المتكررة للتقدم صوب معسكر ومدارس العمري والجبال 
المحيطة.. بعد أن دفعوا األحد واالثنين الماضيين بتعزيزات عسكرية 
كبيرة من المرتزقة واآلل��ي��ات العسكرية ال��ى أط��راف منطقة الصبيحة 
بمحافظة لحج استعدادًا لشن أكبر هجوم على مديرية ذوباب والذي تم 
تنفيذه الثالثاء الماضي، لكن أبطال الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد، حيث 
تصدت القوة الصاروخية لهم بصلية من صواريخ الكاتيوشا وأجبرتهم على 
الفرار بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في األرواح والعتاد، حيث تم تدمير 
عدد من اآلليات والمدرعات بشكل كامل.. كما لقي عدد من المرتزقة 
مصرعهم جنوب مدارس العمري بعمليات قنص من قبل وحدة القناصة 

التابعة للجيش واللجان.

جبهة كرش - لبوزة
> تواصلت المعارك في جبهة )كرش - لبوزة( بمحافظة لحج بين أبطال 
الجيش واللجان وميليشيات المرتزقة المعززين بعناصر من القوات الغازية 
والمرتزقة األجانب والعتاد العسكري الحديث والمسنودين بالطائرات 
الحربية السعودية، وتمكن أبطال الجيش من السيطرة على جبل )القرنة( 

المطل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين )تعز- لحج - عدن( ويمر 
وسط مدينة )كرش( وجاء هذا االنتصار بعد أن تمكنوا من التقدم في الجبهة 
الجنوبية الغربية لمنطقة )كرش( وسيطروا على أربعة مواقع هامة تطل 
على المدينة  وقرى )جدابة( الواقعة جنوب المدينة، وبذلك أصبح خط إمداد 
ميليشيات المرتزقة من معسكر لبوزة تحت مرمى نيران الجيش واللجان.. 
كما تم استهداف تعزيزات للمرتزقة قرب مدرسة )قميح( الواقعة بين 
منطقتي )كرش( ومنطقة )عقان( بصلية من صواريخ الكاتيوشا، حيث 
تم إعطاب مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة من فيهما، 
وبالمقابل حاولت ميليشيات المرتزقة استعادة المناطق والمواقع التي 
سقطت بيد أبطال الجيش واللجان إاّل أن محاوالتها باءت بالفشل وتكبدت 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد ومن الخسائر ومنها تدمير وإحراق طقمين 

عسكريين واعطاب مدرعة وآلية عسكرية وتدمير مخزن لألسلحة.
جبهة حيفان - طور الباحة

> شهدت مناطق )قمل( و)معشر( و)الهتاري( ، وبالقرب من منطقة 
)المغاليس( الواقعة بين )حيفان( و)طور الباحة( وجبهة األعروق مواجهات 
عنيفة يومي األربعاء والخميس الماضيين بين الجيش واللجان وقوات الغزاة 
والمرتزقة استخدم فيها الطرفان الرشاشات والمدفعية الثقيلة وتمكن 
أبطال الجيش خالل المواجهات من تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة في 
منطقة )معشر( وناقلة جند في طور الباحة بصواريخ كاتيوشا ومصرع 

جميع من كانوا على متنها.

جبهة الضباب
> تواصلت المواجهاتت العنيفة بين الجيش واللجان وميليشيات مرتزقة 
العدوان خالل االسبوع الماضي، حيث تمكن أبطال الجيش واللجان من التقدم 
باتجاه مواقع تواجد ميليشيات المرتزقة وتأمين مواقع هامة في محيط 
فندق الحرمين وتم استهداف تجمع لميليشيات مرتزقة العدوان بصلية 
من صواريخ الكاتيوشا نتج عنه تدمير طقمين بشكل كامل وسقوط عدد 

من القتلى والجرحى وفرار البقية باتجاه مناطق مديرية جبل حبشي.

جبهة المسراخ - نجد قسيم
> تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش واللجان والميليشيات التابعة 
لمرتزقة العدوان بمختلف أنواع األسلحة  وتبادل الطرفان القصف المدفعي 
وتكبد المرتزقة خسائر كبيرة في المواجهات العنيفة التي دارت في جبهة 
نجد قسيم، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون جراء انفجار 

لغم بالسيارة التي كانوا يستقلونها في منطقة »البيرين« ومن بين المرتزقة 
المصابين أحمد القرعامة، شاهر عبدالقادر، شهاب أمين، أحمد عبدالقادر.
الجدير بالذكر أن ع��ددًا من مناطق مديرية المسراخ شهدت ومنها 
)الرفيدة، دار القبة، الرسيسة( األسبوع الماضي معارك ضارية تمكن 
خاللها أبطال الجيش واللجان الشعبية من تأمين محيط مركز مديرية 
المسراخ بشكل كامل وطرد عمالء ومرتزقة السعودية من )وادي الحاج( 
ومنع تسللهم الى مركز المديرية ومحاصرة المجاميع المتمركزة في جبل 
)ضحيح( واستهداف مواقع المرتزقة في جبل )الراهش( ومنطقة كحالن 
بقذائف المدفعية وتكبد المرتزقة خسائر فادحة في العتاد واألرواح، حيث 
تم اعطاب خمس مدرعات من قبل الجيش واللجان واالستيالء على مدرعة 

تركها المرتزقة خلفهم ووقع عدد منهم في األسر.

الجبهة الداخلية )مدينة تعز(
> تواصلت المواجهات العنيفة االسبوع الماضي في مختلف مناطق التماس 
بين أبطال الجيش واللجان وميليشيات مرتزقة العدوان واستخدم الطرفان 
المدفعية والكاتيوشا وكانت أحياء )سوفتيل والحرير( بالحوبان وكالبة 
والروضة وشارع األربعين قد شهدت قصفًا متباداًل بالمدفعية هو األول 
من نوعه دون تحقيق أي تقدم ألي طرف فيما شهدت بقية األحياء )وادي 
الدحي، البعرارة، الحصب، المجلية، الجحملية، ثعبات، الزهراء، حبيل الضبي( 
مواجهات بمختلف األسلحة الخفيفة والمتوسطة هذا في الوقت الذي تقوم 
عناصر اإلخوان والسلفيون بنهب المنازل وكذلك تنفيذ عمليات اغتياالت 

طالت العديد من المواطنين.

جبهة صبر الموادم
تواصلت المواجهات في جبهة )الشقب( بمديرية صبرالموادم خالل 
االسبوع الماضي بين أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية والمليشيات 
التابعة لمرتزقة العدوان الذين يحاولون إستعادت المناطق والمواقع التي 
تم طردهم منها وأصبحت تحت سيطرت الجيش وتكبد المرتزقة خالل 

المواجهات  خسائر فادحة في األرواح والعتاد..
حيث لقى عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب أخرون إصابات بعضهم 
خطيرة ومن بين الذين لقوا مصرعهم القيادي الميداني المرتزق )عدنان 
أحمد( وهو من ابناء منطقة )الشقب( وكذلك المرتزقة )مشتاق احمد 
عبدالولي- مالك محمد احمد علي- عاصم محمد علي الرميم- عبدالسالم 

عبدالله عبده( جميعهم من مديرية مشرعة وحدنان.

هزائم متالحقة يتكبدها الغزاة والمرتزقة في تعز
تدمير مخزن أسلحة وطقمين ومدرعة في كرش وناقلة جند في حيفان

 مكتب الصحة بتعز يوفر30 ألف غسلة 
لمرضى الفشل الكلوي

في إطار الجهود اإلنسانية التي يبذلها مدير عام مكتب الصحة 
العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور حسن العزي لتوفير األدوية 
والعالجات والمحاليل ال��الزم��ة لمستشفيات مدينة تعزومنها 
المحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي تم األربعاء الماضي إدخال 
ثالثين الف غسلة لمرضى الفشل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة 
العام بتعز الذي يقع في نطاق سيطرة مليشيات مرتزقة العدوان، 

وذلك عبر مؤسسة "تمدين شباب". 
وبحسب المنسق بسام الحكيمي فإن المؤسسة بذلت مساعيها مع 
ات ادخال هذه الكمية من المساعدات  كافة األطراف لتسهيل إجراء
العالجية لمركز الغسيل الكلوي في هئية مستشفى الثورة العام 
بمدينة تعز.. مشيرًا الى ان الكمية تم ايصالها الى مركز الكلية 
الصناعية في المستشفى وستسهم في التخفيف من االم نزالء 

المركز..

كتائب )أبوالعباس( تتهم ميليشيات )المخالفي( بالمتاجرة باألدوية

إعطاب خمس مدرعات في المسراخ ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة
> فش��لت كل المحاوالت للق��وات الغازية والمرتزقة م��ن تحقيق أي تقدم في 
مختلف المح��اور والجبهات بمحافظة تعز منذ إعالن الس��عودية ومرتزقتها 
ساعة الصفر لمعركة احتالل تعز في 15 نوفمبر 2015م وحشدهم لذلك أكبر 
عدد م��ن القوات الغازي��ة والمرتزقة وعدد هائل م��ن الدبابات والمدرع��ات والمدافع 
والعربات واآلليات العس��كرية ومنظومات الصواريخ الحديث��ة والمتطورة والطائرات 
الحربية والعمودية واآلباتشي والبوارج والزوارق الحربية.. حيث سقطت كل المحاوالت 
أم��ام الصمود األس��طوري ألبط��ال الجيش واللجان الش��عبية في ب��اب المندب وذوباب 
والمخا والوازعي��ة وكرش وحيفان وطور الباحة والضباب وفي الجبهات الداخلية الذين 
تص��دوا بقوة لمح��اوالت التقدم البري في تل��ك الجبهات، كما افش��لوا محاوالت اإلنزال 
البحري في المخا وهي المحاوالت التي تكررت أكثر من مرة في اليوم الواحد رغم القصف 

المكثف المساند من الطيران والبوارج الحربية التابعة للعدوان.
»الميثاق« تواصل رصد األحداث التي تش��هدها محافظة تعز وتطورات المعارك في 

مختلف الجبهات.

»االخوان« ينهبون منزل نائب رئيس نقابة المهن بتعز 

  صراع مرتزقة العدوان
 

تتفاقم الصراعات والخالفات بين مليشيات مرتزقة العدوان في 
محافظة تعز بين الحين واالخر والتي تصل حد االشتباكات المسلحة 

بمختلف أنواع االسلحة الخفيفة والمتوسطة.
فقد اندلعت االربعاء الماضي اشتباكات مسلحة بين فصائل متعددة 
من مرتزقة ال��ع��دوان في منطقة ب��اب موسى وس��ط مدينة تعز 
 في المدينة أن اشتباكاٍت بمختلِف األسلحة 

ٌ
..وكشفت مصادُر مطلعة

الخفيفة والمتوسطة دارت رحاها وسط المدينة وتحديدا منطقة 
ب����اب م���وس���ى ب��ي��ن م��ج��ام��ي��ع 
مسلحة تتبع مايسمى )كتائب 
حماةالعقيدة( التي يتزعمها 
ال����م����رت����زق )ع��������ادل ف����ارع 
الذبحاني( ومجاميع مسلحة 
ت��اب��ع��ة ل��ح��زب اإلص����الح، وأن 
عددًا من مسلحي الجماعتين 
سقطوا خالل المواجهات بين 

قتيل وجريح.

عين على تعز العدد:  
) 1796(

 8 / فبراير / 2016م  
29/ ربيع ثاني/ 1437هـ 14االثنين: 

اتهمت جماعة أبو العباس الموالية للعدو 
السعودي أت��ب��اع المرتزق اإلخ��وان��ي حمود 
المخالفي بالمتاجرة باألدوية والمستلزمات 
الطبية وتهريبها إل��ى خ��ارج مدينة تعز. 
وأص��درت "كتائب أبو العباس" ذات التوجه 
السلفي، بيانًا أشارت فيه إلى أن األدوية التي 
يتم ادخالها للمدينة يتم إخراجها من داخلها 
عبر النقاط التابعة لما ُيسمى ب�"المقاومة" في 
منطقة الدحي، غرب مدينة تعز، مقابل مبالغ 
مالية يدفعها المهربون ل�"المقاومة".. وذكر 
بيان السلفيين أنهم احتجزوا سيارة تحمل 
عالجات كانت برفقة قائد موقع في "الدحي" 
يتبع قائد المرتزقة في "الجبهة الغربية 
لمدينة تعز" عبده حمود الصغير، وتم إبراز 
فاتورة تفيد بأن العالج سيتم نقله إلى مدينة 
القاعدة بمحافظة إب ألنهم ليسوا بحاجة 
إلى هذه األدوية في تعز. وتابع البيان: "بعد 

احتجاز السيارة في مخازن الجبهة الشرقية، 
فوجئنا ب��ال��وس��اط��ات ت��ت��وال��ى علينا وهناك 
محاوالت دفع رشاوى ألفرادنا الذين حجزوا 
السيارة محاولين إخراجها وكلها فشلت لكن 

ولألسف عندما طلبنا منهم فاتورة للعالجات 
عادوا إلينا بفاتورة أخرى تفيد بأن العالجات 
خاصة بمستشفى )خليفة( بالتربة وبتوقيع 

وختم الدكتور )صادق الشجاع(.

 مصرع وجرح عدد من الغزاة 
والمرتزقة في )النشمة( بتعز

لقى عددمن الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب أخرون بمنطقة 
النشمة التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز جراء قصف صاروخي 
استهدف تجمعا للغزاة والمرتزقة من قبل القوة الصاروخية للجيش 

واللجان الشعبية.
وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أستهدفت الخميس 
الماضي  تجمعا لقوات الغزو ومرتزقة االحتالل في منطقة النشمة 
التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز بعدد من صواريخ الكاتيوشا 
ما أدى إل��ى احتراق آليتين ووق��وع ع��دد من القتلى والجرحى في 

صفوفهم.

تم تبادل عدد من األسرى بين الجيش واللجان الشعبية وبين 
مرتزقة السعودية في مديرية الوازعية االثنين الماضي.. وقال 
مصدر محلي: إن المليشيات المسلحة الموالين للعدوان أفرجوا عن 
ستة أسرى من اللجان، مقابل تسليم الجيش واللجان أحد القادة 

الميدانيين لمليشيات مرتزقة العدوان المدعو "علي إبراهيم 
سعد البوكري" بوساطة عدد من مشايخ المنطقة الذين يواصلون 

جهودهم لإلفراج عن بقية األسرى لدى الطرفين.

إلقاء قنبلة على المجمع الحكومي بالتربة 
> اقتحم أحد المتطرفين من الميليشيات التابعة لمرتزقة 
العدوان المجمع الحكومي لمديرية الشمايتين بمدينة التربة 
الخميس الماضي، وقام بإطالق النار بشكل عشوائي على المواطنين 
ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثالثة آخرين.. وكان مسلحان 
يستقالن دراجة نارية قد ألقيا قنبلة االثنين الماضي على مبنى 
المجمع الحكومي بمدينة التربة ما أدى الى حدوث أضرار مادية في 

المبنى والسيارات التي كانت متوقفة في الحوش.

ق��ام عمالء ال��ري��اض )مقاولة النهب(  في 
مدينة تعز باقتحام منزل األستاذ سيف محمد 
محيي الدين نائب رئيس المكتب التنفيذي 
للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية 
والكائن في حارة إسحاق بمدينة تعز ونهب 

كل محتوياته.
وقال االستاذ سيف محيي الدين إنه اضطر 
لمغادرة منزله مع أسرته الى العاصمة صنعاء 
قبل أكثر من شهر اللحاق أبنائه بالمدارس 
والجامعة نظرًا ألن الوضع االمني والتعليمي 

غير مستقرين.
وكان االستاذ سيف محيي الدين قد تلقى 
تهديدات من مرتزقة ال��ري��اض بتصفيته 
جسديًا بتهمة أنه قيادي في المؤتمر الشعبي 

العام.
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