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الجيش واللجان يسطرون مالحم بطولية في تعز

كسر عدة زحوفات للغزاة والمرتزقة وإفشال هجوم بحري في المخا
جبهة الوازعية

مصرع أكثر من  150مرتزقًا بينهم قادة ميدانيون في
الجبهة الغربية لمدينة تعز

انسحاب ما يسمى «لواء زايد» من جبهة ذوباب بعد
مصرع وإصابة  51من منتسبيه

مصرع  3ضباط استخبارات سودانيين ونجل المرتزق
جامل والمرافق الشخصي لقائد كتائب أبو العباس

وفي جبهة الوازعية واص��ل ابطال
ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان االس �ب��وع الماضي
تصديهم للمحاوالت المتكررة للغزاة
والمرتزقة استعادة المواقع والمناطق
التي تم طردهم منها والتي يسيطر
عليها ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ..وت�ص��دى
ابطال الجيش واللجان يومي األربعاء
والخميس الماضيين لمحاولتي تسلل
للمرتزقة ب��ات�ج��اه ج�ب��ل «ال��راج �ل��ة»
االستراتيجي واجبارهم على الفرار بعد
ان تكبدوا خسائر كبيرة في األرواح
وال�ع�ت��اد واس�ت�ه��دف اب�ط��ال الجيش
واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف
المدفعية تجمعات لميليشيات وآليات
المرتزقة في جبل «المشرف» شرق
منطقة «ال�ص�ن�م��ة» وش��رق منطقة
«المدرب» ومواقع أخرى في أطراف
المديرية باتجاه مناطق المضاربة
ال�ت��اب�ع��ة لمحافظة ل�ح��ج وك ��ذا دك
تجمعات آلليات المرتزقة شرق جبل
المدرب وجبل المشرف أسفرت عن
تدمير ع��دد م��ن ال�ع��رب��ات واآلل�ي��ات
العسكرية ومصرع واصابة عدد كبير
من المرتزقة.

المحور الشرقي
كرش

يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز تسطير المالحم البطولية ضد القوات الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة السعودية وحلفائها في العدوان من امارات الخليج العربي،
حيث شهدت مختلف الجبهات في مدينة تعز وذوباب والمخا والوازعية وجبل حبشي والمسراخ وصبر الموادم ووادي الضباب وجبهة كرش في محافظة لحج مواجهات عنيفة تكبد فيها الغزاة
والمرتزقة خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري رغم االسناد الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي التابع للعدوان.
التقرير التالي يرصد أبرز االحداث التي شهدتها مختلف الجبهات في محافظ تعز.

الجبهة الغربية
لمدينة تعز ووادي الضباب
واصل ابطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهة الداخلية
«مدينة تعز» خالل االسبوع الماضي تنفيذ عمليات نوعية
لتطهير مدينة تعز من الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم
القاعدة وانصار الشريعة وكتائب الحسم ولواء الصعاليك وكتائب
الموت وكتائب أبو العباس وكتائب أبو الصدوق وميليشيات حزب
االصالح وشركائه من الناصريين واالشتراكيين والمنشقين من
الجيش واألمن التابعين للقادة الموالين للسعودية وحلفائها
في ال�ع��دوان والفار ه��ادي والفار علي محسن ،ففي الجبهة
الغربية لمدينة تعز وجه ابطال الجيش واللجان ضربات قاصمة
لميليشيات المرتزقة في المطار القديم ومحيط موقع الدفاع
الجوي وجبل الجرة وحبيل سلمان ووادي الضباب وتمكنوا من
قطع خطوط االم��داد للميليشيات وعزل جبهة الضباب عن
جبهة مدينة تعز وتأمين ما تبقى من والتباب االستراتيجية
وتأمينها بالكامل بعد طرد ميليشيات المرتزقة منها ،ومن تلك
المواقع والتباب التي تم استعادتها وتأمينها حدائق الصالح
والتباب المحيطة بها وجبل الخزان ومطاردة ميلشيات المرتزقة
من الجماعات السلفية المتطرفة ما يسمى «لواء الصعاليك» الذي
يقوده االرهابي الحسن بن علي وكتائب «الحسم الداعشية» التي
يقودها اإلرهابي عدنان رزيق «من شبوة» حتى «المقهاية»
في وادي الضباب جنوبًا ومديرية جبل حبشي غربًا وكذا تأمين
السجن المركزي ومنشآت سد الجبلين النفطية والتقدم الى
محطة الظافري تمهيدًا لمواصلة التقدم باتجاه المطار
تقاطع
ً
القديم شماال ونادي الصقر وبير باشا شرقًا وعقاقة وحبيل
سلمان جنوبًا ..وتكبد المرتزقة خسائر فادحة في االرواح بين
قتيل وجريح وخسائر كبيرة في العتاد العسكري ،ومن بين
الذين لقوا مصرعهم:
 -1اإلرهابي صقر عمار الصنعاني -أمين ما يسمى تنظيم
القاعدة في صنعاء وهو ضابط برتبة مقدم في الفرقة األولى
مدرع «المنحلة».
 -2اإلرهابي ماجد محمد عبدالله مرشد -المرافق الشخصي
لقائد ما يسمى كتائب أبو العباس ،ذات التوجه السلفي المتطرف
وعدد من عناصره خالل محاولة تسلل فاشلة باتجاه جبل «صان»
الذي يسيطر عليه الجيش واللجان.
 -3المدعو محمد اليمني -المصور الخاص للمرتزق حمود
سعيد المخالفي
 -4محمد جامل  -نجل القائد الميداني المرتزق عارف احمد
علي جامل.
 -5ثالثة ضباط سودانيين -كانوا في مهمة استطالع في
منطقة الضباب.
ومن الخسائر في العتاد العسكري للمرتزقة «تدمير دبابة
وعربتين م��ن ن��وع «اش �ك��وش» وم��درع��ة حديثة وطقمين
عسكريين واغتنام الجيش واللجان مدرعة وطقمًا عسكريًا
وسيارة ن��وع هايلوكس وأسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي
وذخيرة متنوعة تركها المرتزقة لحظة فرارهم.
واعترف الناطق االعالمي لما يسمى كتائب ابو العباس بسيطرة
ابطال الجيش واللجان على السجن المركزي والمنشآت النفطية
والمنطقة المحيطة بهما وحدائق الصالح والتباب المحيطة
ً
بها وصوال الى ما بعد المقهاية في وادي الضباب جنوب غرب
مدينة تعز والى شارع الثالثين باتجاه المطار القديم وبير

تدمير عدد من الدبابات والمدرعات واآلليات واألطقم العسكرية للغزاة
والمرتزقة في ذوباب والوازعية وكرش والضباب وغرب مدينة تعز
َّ
اغتنام مدرعة وطقم وسيارة هايلوكس وأسلحة خلفها
المرتزقة في غرب تعز
باشا وحبيل سلمان ،واصفًا الهزيمة الساحقة التي منيت بها
ميليشيات المرتزقة بقوله« :التراجع الذي حل بنا هو انذار من
أنه لن نعود اليه».
وفي المواجهات العنيفة التي دارت خالل األيام الماضية في
محيط المطار القديم «مقر اللواء  35مدرع ،ومحيط موقع
الدفاع الجوي تكبد المرتزقة خسائر فادحة في األرواح حيث لقي
أكثر من  150مرتزقًا مصرعهم بخالف الجرحى خالل األسبوع
الماضي في محيط موقع الدفاع الجوي الذي يستميت المرتزقة
في احتالله دون جدوى بسبب صمود مجموعة قليلة من أبطال
الجيش واللجان المرابطين فيه رغم عشرات الغارات الجوية
التي شنها طيران العدوان على الموقع.

الجبهة الشرقية لمدينة تعز
وفي الجبهة الشرقية لمدينة تعز تواصلت المواجهات العنيفة
في احياء ثعبات والجحملية والكمب والقصر الجمهوري والزهراء
والدعة وكالبة وعصيفرة تمكن خاللها أبطال الجيش واللجان
من احراز تقدم في عدد من االحياء وخصوصًا في ثعبات والتي
تقدم فيها ابطال الجيش واللجان حتى مبنى االذاعة ومواقع
أخرى كان يتمركز فيها المرتزقة ويستخدمونها لقصف االحياء
السكنية وكذا التقدم النسبي في شارع األربعين حتى ما بعد
عمارة المحضار شرق حي الروضة معقل المرتزق االخواني
حمود سعيد المخالفي وكذا التقدم في حي عصيفرة السفلى
باتجاه حي الروضة من الجهة الشمالية والتقدم من حي كالبة
حتى قرب مبنى مكتب التحسين والنظافة باتجاه جولة الموشكي
في حي الروضة.
وتمكن ابطال الجيش واللجان الثالثاء الماضي من صد هجوم
كبير باتجاه مبنى القصر الجمهوري من قبل ما يسمى كتائب أبو
العباس وتنظيم القاعدة وتكبد المرتزقة في هذه المواجهات
خسائر كبيرة في األرواح بينهم ثمانية من القيادات الميدانية
للجماعات المسلحة لقوا مصرعهم في أحياء ثعبات والجحملية
والقصر الجمهوري وكالبة والدعوة.
واستهدف ابطال الجيش واللجان الخميس الماضي بقذائف
المدفعية تجمعات ميليشيات وآليات المرتزقة في جبل الجرة
االستراتيجي الذي يوجد فيه مباني المجمع القضائي ويطل على
احياء وادي القاضي وعصيفرة والذي يسيطر عليه المرتزقة
منذ مارس العام الماضي وشوهدت األدخنة تتصاعد من الموقع.

المحور الغربي ذوباب -المخا
واصل ابطال الجيش واللجان في المحور الغربي لمحافظة تعز
«ذوب��اب -المخا» خالل االسبوع الماضي تصديهم للمحاوالت
المتكررة الحتالل الشريط الساحلي لمحافظة تعز من قبل
القوات الغازية التابعة ل��دول تحالف العدوان والميليشيات

التابعة لمرتزقة ال�ع��دوان ومرتزقة شركة «داي��ن ج��روب»
األمريكية الذين كانوا قد وصلوا الى عدن في السابع من مارس
الجاري ليحلوا محل مرتزقة شركة «بالك ووتر» األمريكية الذين
أجبروا على مغادرة اليمن بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة في
األرواح والعتاد.
وعلى الرغم من االسناد الجوي والبحري من قبل الطيران
الحربي وال�ب��وارج والسفن وال��زوارق الحربية التابعة للقوات
الغازية والمرتزقة والمعززين بأعداد كبيرة من الدبابات
ّوالمدرعات واآلليات واألطقم العسكرية الحديثة والمتطورة
إال أن ابطال الجيش واللجان تمكنوا االسبوع الماضي من صد
ثالثة زحوفات كبيرة حاولت مجددًا احتالل مدينة ذوباب تحت
غطاء جوي وبحري مكثف من قبل طيران بوارج وسفن العدوان
ولكن ابطال الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد حيث امطروهم
بصواريخ الكاتيوشا ومضادات الدروع وقذائف الهاون وأجبروهم
على الفرار والعودة من حيث أتوا مخلفين وراءهم أعدادًا كبيرة
من القتلى والجرحى والعتاد العسكري.
وانسحب الثالثاء الماضي مرتزقة ا ل �ع��دوان التابعين لما
يسمى «لواء زايد» من جبهة ذوباب وعادوا الى معسكر اللواء
في مضيق باب المندب بعد عشرة أي��ام من مشاركتهم في
القتال حيث اضطروا لالنسحاب إثر تكبدهم خسائر فادحة
في األرواح والعتاد وبلغ عدد الذين لقوا مصرعهم من منتسبي
اللواء وجماعة المرتزق السلفي بسام المحضار ومنتسبي اللواء

 115مشاة سابقًا أكثر من واحد وعشرين فردًا وأصيب اكثر
من ثمانية وثالثين وتدمير أربع مدرعات وعدد من اآلليات
واألطقم العسكرية خالل  3أيام فقط.
وفي جبهة «المخا» افشل البطال الجيش واللجان محاولة
جديدة الحتالل مديرية المخا من قبل القوات الغازية والمرتزقة
عبر االنزال البحري حيث استهدفوا االربعاء الماضي بالصواريخ
الموجهة وصواريخ الكاتيوشا زورقًا حربيًا تابعًا لبحرية تحالف
العدوان في البحر االحمر حاول التقدم صوب شواطئ المخا
والذي كان يقوم بمهمة استطالعية الستكشاف مدى امكانية
تنفيذ هجوم بحري واسع على المخا من قبل البوارج والسفن
والزوارق الحربية التابعة لدول تحالف العدوان.

ميليشيات «المقاولة» يعتدون على عدد من
كادر مستشفى الثورة
قامت ميليشيات (المقاولة) في مدينة تعز باالعتداء على
عدد من الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الثورة
العام واعتقالهم ..وردًا على ذلك أعلنت الطواقم الطبية في
معظم مستشفيات مدينة تعز األثنين الماضي اإلضراب عن
العمل ..وقال مصدر طبي في مستشفى الثورة بتعز :إن ما تسمى
بـ"اللجنة األمنية" التابعة للقيادي اإلخواني حمود سعيد المخالفي
في مستشفى الثورة قامت باالعتداء على عدد من الكادر الطبي
واإلداري في المستشفى واعتقال الدكتور أحمد مقبل رئيس
قسم التخدير ورئيس اللجنة النقابية للمهن الفنية الطبية
واألستاذ وليد الحميري مدير مكتب رئيس هيئة مستشفى
الثورة العام صباح الخميس الماضي ..وأوضح المصدر أن الكادر
الطبي والفني واإلداري أعلن اإلض��راب عن استقبال الحاالت
المرضية أو الجراحية حتى يتم اإلفراج عن المعتقلين وتغيير
اللجنة األمنية في المستشفى.

مرتزقة العدوان يشكرون(سلمان)!
تجمع المئات من مؤيدي العدوان السعودي على وطننا وشعبنا
اليمني الجمعة الماضية ألداء صالة الجمعة في ساحة (التخريب)
لمدينة تعز بمناسبة مرور عام على العدوان ورفع المشاركون
في الصالة صور مجرم الحرب الملك سلمان والتي كتبوا عليها
عبارات (شكرًا سلمان) و(اليشكر الله من ال يشكر الناس)
و«شكرًا سلمان ألنك حميت بالد الحرمين الشريفين وحرست
المقدسات االسالمية»!
تواصل الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان في
مدينة تعز عمليات النهب والسلب في األحياء الواقعة تحت
سيطرتها حيث أقدمت عناصر مسلحة من تلك الميليشيات
الخميس الماضي على اقتحام محالت ومستودعات وكالة شارب
التجارية في ش��ارع جمال ،وسط مدينة تعز ،ونهب جميع
محتوياتها. .وقالت مصادر محلية :إن المنهوبات تم تحميلها
على متن أطقم تابعة لما يسمى بـ"المقاومة" العميلة للعدوان
والتوجه بها إلى أماكن مجهولة.
وتقع محالت شارب التجارية بداية شارع جمال الذي يسيطر
عليه عمالء ال�ع��دوان من ح��زب اإلص�ل�اح ..وشهدت الفترة
الماضية عمليات نهب واس�ع��ة لمنازل مواطنين ومحالت
تجارية وشركات ومؤسسات عامة في مدينة تعز من قبل
عمالء ومرتزقة العدوان ،وبتوجيهات من قياداتهم.

وفي المحور الشرقي لمدينة تعز
جبهة ك��رش بمحافظة لحج واص��ل
اب��ط��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان االس �ب��وع
الماضي تصديهم للمحاوالت المتكررة
لميليشيات مرتزقة العدوان الستعادة
السيطرة على المناطق وا ل�م��وا ق��ع
ال �ت��ي ت��م ط��رده��م م�ن�ه�ا ،واس �ف��رت
المواجهات خالل االسبوع الماضي عن
مصرع واصابة عدد كبير من عناصر
الميليشيات التابعة للمرتزقة وتدمير
ثالث دبابات واعطاب مدرعة.

جبهتا المسراخ
وصبر
وف ��ي م��دي��ري�ت��ي ال �م �س��راخ وصبر
ال �م��وادم تمكن الجيش واللجان من
اح�ب��اط محاولة ت�ق��دم للميليشيات
التابعة لمرتزقة العدوان من مدينة
ال �م �س��راخ م��رك��ز ال�م��دي��ري��ة باتجاه
مديرية دم�ن��ة خ��دي��ر ب�ه��دف قطع
طريق «تعز ،الراهدة ،عدن» حيث تم
استهداف تلك الميليشيات بقذائف
الهاون واجبارها على الفرار والعودة
من حيث أتت.
وف��ي جبهة الشقب بمديرية صبر
الموادم حقق ابطال الجيش واللجان
الشعبية األربعاء الماضي تقدمًا نسبيًا
باتجاه موقع العروس االستراتيجي في
قمة جبل صبر وال��ذي يسيطر عليه
المرتزقة ويستخدمونه لقصف مواقع
الجيش واللجان واالحياء السكنية في
مدينة تعز.

العدوان ينتقم
من منزل الدكتور
العبسي
ف��ي إط��ار عملية االن�ت�ق��ام التي
ينفذها تحالف ا ل �ع��دوان بقيادة
السعودية من أبناء الشعب اليمني،
وبعد أن استكمل أهدافه في ضرب
البنى التحتية االقتصادية والتنموية
وتدميرها بشكل كامل لجأ العدوان
الغاشم إلى االنتقام من معارضيه أو
مناهضيه عبر االستهداف المباشر
لمنازلهم أو منازل األب��ري��اء وحتى
منازل مؤيديه ،في حرب انتقامية
ه��وج��اء وص �ل��ف م��وح��ش ل�ي��س له
مثيل ..حيث استهدف ال�ع��دوان
األيام الماضية منزل الدكتور جالل
العبسي ا ل��وا ق��ع بمحافظة تعز.
وحسب الدكتور العبسي لـ«الميثاق»
ف��إن منزله ل��م يكن فيه أح��د من
الساكنين وكان خاليًا بعد أن سافر
خارج البالد في مهمة طبية منذ ما
قبل العدوان.
موضحًا أن منزله د م��ر بالكامل
وأح ��رق اآلث ��اث وت �ع��رض م��ا تبقى
للنهب والسرقة من قبل المرتزقة.

