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ذوباب
> استمر تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب الخروقات 
لوقف إطالق النار في جبهة ذوباب، حيث نفذ العدو السعودي 
وحلفاؤه األربعاء الماضي محاولة جديدة الحتالل مديرية 
ذوباب عبر هجوم بحري بعدد من الزوارق البحرية الحربية 
المسنودة بقصف مكثف من البوارج والسفن الحربية المرابطة 
في البحر األحمر وغطاء جوي مكثف لمروحيات اآلباتشي 
على طول الشريط الساحلي الممتد من المخا شمااًل حتى 
باب المندب جنوبًا وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
بالمرصاد لتلك المحاولة، حيث تصدت بقوة لتلك الزوارق 

وأجبرتها على الفرار.
وقال مصدر عسكري في المحور الغربي لمحافظة تعز: 
إن عددًا من الزوارق البحرية الحربية التابعة للعدوان حاولت 
االقتراب من سواحل مديرية ذوب��اب بالتزامن مع قصف 
مكثف من البوارج والسفن وال��زوارق البحرية على مدينة 
ذوباب وجبال العمري وقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل 
مرتزقة العدوان على القرى الجنوبية والشرقية لمدينة ذوباب 
انطالقًا من معسكراتهم الواقعة جنوب باب المندب وغرب 
مديرية الصبيحة التابعة لمحافظة لحج وتحت غطاء جوي 
من طيران اآلباتشي اال أن القوة الصاروخية للجيش واللجان 
تصدت للهجوم البحري والبري بقوة وأفشلتهما كما في 

المرات السابقة.
وك��ان أبطال الجيش واللجان قد تصدوا الثالثاء الماضي 
لمحاولة تقدم لميليشيات مرتزقة العدوان المعززين بعدد 
من اآلليات والمدرعات العسكرية باتجاه القرية الجنوبية 
لمدينة ذوباب وذلك بعد يوم واحد من صد محاولة تسلل 
لرتل عسكري تابع للغزاة والمرتزقة تحت جنح الظالم باتجاه 
منطقة الحريقة ومدينة ذوباب ومحاولة تقدم لمجاميع من 
المرتزقة معززين بآليات عسكرية في منطقة )القروش( 
شمال شرق منطقة )الحريقة( وتكبد الغزاة والميليشيات 
التابعة لمرتزقة تحالف العدوان المزيد من الخسائر الفادحة 
في األرواح والعتاد العسكري، ووزع اإلعالم الحربي مشاهد 
لتدمير مدرعة عسكرية تابعة للعدوان تم استهدافها 
بصاروخ موجه أصابها بدقة أدى الى تدميرها واحتراقها 

بالكامل.

 الوازعية
> تصدى أبطال الجيش واللجان األربعاء الماضي لمحاولة 
تقدم فاشلة لمرتزقة العدوان باتجاه المديرية في منطقة 
راسن التابعة لمديرية الشمايتين ودارت معارك عنيفة بين 
الطرفين.. وبحسب مصدر محلي مسؤول فقد استهدف 
المرتزقة طقمين عسكريين تابعين للجيش واللجان شمال 
موقع الشبكة بالرشاشات الثقيلة، كما استهدفوا بقذائف 
الهاون منطقة الشقيراء - مركز المديرية- ومواقع الجيش 
واللجان في جبل )الدامغة( من جبال )ذي عهدة( المحاذية 
لمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج، وكان مرتزقة 
العدوان قد قصفوا الثالثاء الماضي بقذائف المدفعية موقع 
جبل الشبكة ومفرق األحيوق.. وكان أبطال الجيش واللجان قد 
تصدوا االثنين الماضي لمحاولة تسلل للمرتزقة المتمركزين 
في جبل )المشرف( المحاذي لمنطقة )المحاولة( التابعة 
لمحافظة لحج باتجاه المناطق المحيطة بجبل )المشرف( 
والخاضعة لسيطرة الجيش واللجان وسط تحليق مكثف 
لطيران العدوان، حيث تم التصدي لهم بقوة وإجبارهم 
على الفرار والعودة من حيث قدموا، فيما قام بقايا المرتزقة 
في جبل )المشرف( بقصف موقع جبل الشبكة االستراتيجي 
الذي يتمركز فيه الجيش واللجان بوابل من نيران الرشاشات 
المضادة للطيران، وكان أبطال الجيش واللجان قد تصدوا 
الساعات االولى من اليوم السابق )األحد( لمحاولة تسلل نفذها 
المرتزقة المتمركزون في جبل )المجر( وجبل )المشرف( على 
حدود محافظة لحج، وذلك الى المناطق المحيطة بالجبلين 
والخاضعة لسيطرة الجيش واللجان ف��ي محاولة يائسة 
الستعادتها، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين 
أسفرت عن فرار المرتزقة بعد أن تكبدوا مزيدًا من القتلى 

والجرحى.
وكان أبطال الجيش واللجان قد استكملوا مطلع  االسبوع 
الماضي تأمين جبل )ال��م��درب( وع��دد من القرى والتباب 
المحاذية لمنطقتي )ال��م��ح��اول��ة وال��م��ض��ارب��ة( التابعتين 

لمحافظة لحج.

مدينة تعز
لم تلتزم الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان 
بقرار وقف إط��الق النار، حيث واصلت ارتكاب الخروقات 
خالل االسبوع الماضي، ففي الجبهة الشرقية لمدينة تعز 
قامت الميليشيات التابعة لمرتزقة ال��ع��دوان م��ن حزب 

االص���الح وش��رك��ائ��ه الناصريين واالش��ت��راك��ي��ي��ن وتنظيم 
القاعدة وداعش )كتائب الحسم( وأنصار الشريعة والفصائل 
السلفية المتطرفة باستهداف مواقع الجيش واللجان بقذائف 
المدفعية والرشاشات المتوسطة والمضادة للطيران وقذائف 
اآلر بي جي وصواريخ )لو( في مناطق صالة وثعبات وحسنات 
وال��ح��ري��ر بالحوبان والجحملية والكمب وك��الب��ة والقصر 

الجمهوري.
وفي الجبهة الغربية تم استهداف مواقع الجيش واللجان في 
محيط المطار القديم والسجن المركزي والمنشآت النفطية 
في منطقة سود الجبلين وحدائق الصالح ومنطقة الربيعي 
ومنطقة حذران وموقع تبة الدفاع الجوي المطلة على مدينة 
النور والحصب وبير باشا وسقطت عدد من قذائف المدفعية 
واآلر بي جي وصواريخ )ل��و( على بعض منازل المواطنين 

نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء 
وأطفال.

واضطر أبطال الجيش واللجان للرد على مصادر النيران كما 
صدوا محاولة تقدم جديدة باتجاه موقع تبة الدفاع الجوي من 
قبل ميليشيات ما يسمى )لواء الصعاليك( أحد فصائل تنظيم 
القاعدة االرهابي، كما صدوا هجومًا آخر في شارع األربعين 
باتجاه جبل الجرة، وتكبدت ميليشيات المرتزقة المزيد 
من القتلى والجرحى بينهم قادة ميدانيون وضباط موالون 

لمرتزقة الرياض باإلضافة الى خسائر في العتاد العسكري.

الضباب وجبل حبشي
> استمرت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان في خرق 

وقف إطالق النار، حيث قامت خالل االسبوع الماضي بقصف 
مواقع الجيش واللجان في تبة )المقبانة( وتبة )الخزان( في 
منطقة وادي الضباب ومنطقة الشيخ سعيد وجبل العين 
في مديرية جبل حبشي واضطر أبطال الجيش واللجان للرد 
على مصادر النيران موقعين المزيد من القتلى والجرحى في 

صفوف المرتزقة.

حيفان
> استمرت الميليشيات التابعة لمرتزقة الرياض خالل 
االس��ب��وع الماضي بخرق وق��ف إط��الق ال��ن��ار، حيث واصلت 
استهداف مواقع الجيش واللجان في جبل الهتاري ومنطقة 
ال��س��وي��دة بعزلة األع���روق ومنطقة األع��ب��وس المحاذية 
لمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج واضطر أبطال 

الجيش واللجان للرد على مصادر إطالق النار وإسكاتها.

كرش
> واصلت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان خروقاتها 
لوقف إطالق النار، حيث استمرت على مدى االسبوع الماضي 
بقصف مواقع الجيش واللجان بقذائف الدبابات والمدفعية 
وصواريخ الكاتيوشا والرشاشات المضادة للطيران في مناطق 
الشريجة والحويمي وغرب مدينة كرش والجريبة والجدب 
والتباب المطلة على محطة البركاني القريبة من المدخل 
الشمالي لمدينة كرش، وقد اضطر أبطال الجيش واللجان 

للرد على مصادر النيران وإسكاتها.
 ويوم االثنين الماضي نفذت ميليشيات مرتزقة العدوان 
محاولة تقدم جديدة صوب منطقة )الجريبة( ولكنها باءت 
بالفشل كسابقاتها، حيث تصدى لها أبطال الجيش واللجان 
بقوة مكبدين المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى وخسائر 

في العتاد العسكري.

خرق العدوان لوقف إطالق النار
> واصل تحالف العدوان بقيادة السعودية خرقه لوقف 
إطالق النار، حيث استمر خالل االسبوع الماضي بالتحليق 
فوق مدينة تعز ومديريات المحافظة ليس ذلك وحسب 
بل شن عددًا من الغارات استهدفت مواقع الجيش واللجان 
ومنشآت عامة ومنازل مواطنين، حيث استهدف طيران 
العدوان السعودي الثالثاء الماضي مطار تعز الدولي بغارتين 
نتج عنهما أضرارًا كبيرة في منشآت المطار، واستهدفت 
مروحيات اآلباتشي األربعاء الماضي قاربي صيد في ساحل 

منطقة )الكدحة( الواقعة بين مديريتي المخا وذوباب.
 وف��ي الساعة ال��واح��دة والنصف من صباح االثنين شنت 
طائرات العدوان غارة على تبة )السالل( شرق مدينة تعز 
وغارة أخرى على تبة )الجعشة( غرب المدينة تلى ذلك غارة 
ثالثة على منطقة الحرير في الحوبان عند الساعة الثانية 
وخمسين دقيقة صباحًا وغارة رابعة على منطقة )سوفتيل( 
جوار مستشفى اليمن الدولي وفندق السعيد بالحوبان وغارة 
خامسة على منطقة كالبة وغارة سادسة على منطقة وادي 
الضباب.. كما شن طيران العدوان غارتين على جبل )هان( 

المطل على وادي الضباب.

تحويل مكتب الخدمة 
 مقرًا للمرتزق الشراجي

أقدمت مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى ب�"المقاومة" 
في تعز  االربعاء الماضي باقتحام مكتب الخدمة المدنية 
والتأمينات بمحافظة تعز والكائن في شارع جمال أمام شركة 
النفط  وقامت بكسر االقفال لتتخذ من المكتب مقرًا للقائد 
العسكري المرتزق العميد يوسف الشراجي المعين من قبل 

الفار هادي قائدًا لمحور تعز.
وذكر شهود عيان ان تلك المجاميع المسلحة عبثت بأدوات 
المكتب ومحتوياته المهمة بأسلوب همجي  وال تزال تتمركز 

في المكتب وتتخذه مقرًا عسكريًا.
هذا وقد حذرت العديد من نقابات الموظفين من كارثة 
هذا العمل الهمجي الذي يهدد مصالح جميع الموظفين ال 
سيما وأن مكتب الخدمة  يحتوي على االرشيف العام لموظفي 
الدولة في مختلف المرافق بالمحافظة والبالغ عددهم أكثر 
65 الف موظف وموظفة، ومركز معلومات موظفي الدولة 
 على بيانات ومعلومات طالبي التوظيف بالمحافظة 

ً
عالوة

 بسرعة إخالء المكتب 
ً
والبالغ عددهم أكثرمن 60 الفًا.مطالبة

والحفاظ على محتوياته وبيانات الموظفين.

اقتحام مستشفى األمراض النفسية
اقتحم مسلحون من ميليشيات  ح��زب اإلص��الح الموالي 
للعدوان  األرب��ع��اء الماضي  مستشفى األم���راض النفسية 
والعصبية والكائن في مدينة النور بمديرية المظفر غرب 
مدينة تعز وقاموا باالعتداء على المرضى ونهبوا مخازن 

اإلغاثة التابعة للمستشفى.. 
وأوض��ح��ت مصادر محلية أن المسلحين الذين اقتحموا 
المستشفى  تزعمهم شخص يدعى موسى الشدادي وهو 
أحد القيادات التابعة لقائد المرتزقة في الجبهة الغربية عبده 
حمود الصغير.. مشيرة إلى أن المسلحين  قاموا بتكسير أقفال 
أبواب المستشفى واالعتداء على بعض المرضى المختلين 
عقليًا والتحقيق مع بعضهم، ونهب مخازن التغذية الخاصة 
بالمرضى النفسيين وتحميلها على متن 5 أطقم عسكرية 

تابعة لميليشيات المقاولة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار بتعز

وصول تعزيزات عسكرية من عدن وإنزال مظلي لألسلحة في التربة والمواسط

ق��ص��ف م��واق��ع ال��ج��ي��ش ف��ي م��دي��ن��ة تعز 
والوازعية والضباب وجبل حبشي

شن عدة غارات على مناطق متفرقة بتعز 
واألباتشي تقصف قاربي صيد في الكدحة

المرتزقة يقتحمون مستشفى األم��راض 
النفسية وينهبون مخازن التغذية

م��واج��ه��ات مسلحة ب��ي��ن م��رت��زق��ة 
العدوان غرب تعز

يومًا بعد أخرتزداد حدة الخالفات بين 
فصائل ميليشيات )المقاولة( بمحافظة 
تعز س��واء على االم���وال واالسلحة التي 
يتلقونها من أسيادهم حكام السعودية 

وإمارات الخليج  أو على مناطق النفوذ .
الخميس الماضي شهدت أحياء منطقة 
بير باشا غ��رب مدينة تعز إشتباكات 
مسلحة بين الميليشيات التابعة لحزب 
االصالح والميليشيات التابعة لما يسمى 
)ك��ت��ائ��ب أب��وال��ع��ب��اس( إح����دى فصائل 
الجماعات السلفية المتطرفة نتج عنها 
سقوط جرحى من الطرفين ..وأوضحت 
مصادر محلية أن مجاميع مسلحة من حزب 
االصالح بقيادة المدعو عبدالعزيز حميد 

مدهش أقتحموا مبنى إدارة أمن مديرية المظفر الكائن في منطقة بير باشا وقاموا 
باالعتداء على مدير أمن المديرية أمين المخالفي والضباط واالفراد التابعين له والذين 
تم تعيينهم من قبل مايسمى )اللجنة االمنية( التابعة لمايسمى -المجلس التنسيقي 
)للمقاولة( وفور ذلك وصلت مجموعة مسلحة من كتائب )أبوالعباس(  طوقت مبنى  
إدارة أمن المظفر وحدثت مواجهة مسلحة بين الطرفين استمرت أكثر من ساعتين 

وتوقفت بعد تدخل بعض الشخصيات 
م��ن ال��ق��ي��ادات الموالية ل���دول تحالف 
العدوان السعودي على وطننا وشعبنا 
اليمني والتي قامت باحتواء الموقف. 
وأصدرت كتائب أبوالعباس بيانًا حول 
الحادثة أوضحت فيه أن مايسمى )اللجنة 
االمنية( تمكنت من القاء القبض على 
ال��م��دع��و عبدالعزيز حميد مدهش 
ثم أفرجت عنه بعد دقائق معدودة 
لت في بيانها مايسمى )اللجنة  .. وحمَّ
االمنية( ماسيترتب م��ن آث��ار نتيجة 

االفراج عن )عبدالعزيزمدهش(.
كما أوضح سكان محليون في منطقة 
بير باشا أن مجاميع مسلحة من كتائب أبو 
العباس نفذت حملة اعتقاالت لعدد من العناصر المسلحة التابعة لما يسمى )المقاولة( 

والذين يقومون بعمليات اقتحام المنازل والمحال التجارية ونهبها .
الجدير بالذكرأن مدير أمن المظفر أمين المخالفي هو أحد العناصر األمنية التابعة 
)أبوالعباس( قائد مايسمى )كتائب حماة العقيدة(  للمرتزق عادل فارع الذبحاني المكني ب�
والتي تغير اسمها الى )كتائب أبو العباس( قائد مايسمى الجبهة الشرقية بمدينة تعز.

صراع المرتزقة.. اشتباكات مسلحة بين اإلصالح وأبوالعباس في بير باشا

> في إطار خروقات تحالف العدوان السعودي لوقف إطالق النار في محاوالت استباقية 
إلفشال مفاوضات الكويت إلنهاء العدوان والحرب أقدمت السعودية االسبوع الماضي 
بتعزيز مرتزقتها في محافظة تعز بعدد من الدبابات واآلليات واألطقم العسكرية 
واألسلحة والذخيرة المتنوعة، حيث نفذ طيران العدوان السعودي يومي األحد واالثنين 
من االسبوع الماضي عمليتي إنزال مظلي لكميات كبيرة من األسلحة والذخائر المتنوعة 
في مدينة التربة )مركز مديرية الشمايتين(، وأوضحت مصادر محلية أن عملية اإلنزال 
المظلي لألسلحة والذخائر يوم االثنين الماضي تمت عند الساعة الثانية صباحًا بالتزامن 
)F16( ومروحيات اآلباتشي فوق سماء المنطقة.. وأشارت  مع تحليق مكثف لطائرات ال�
المصادر الى أن كمية األسلحة والذخائر تم استالمها من قبل أحد قيادة الميليشيات في 

مديرية الوازعية ويدعى عبده محمد نعمان.
وكان طيران العدوان قد نفذ في اليوم السابق االحد عملية إنزال مظلي لألسلحة والذخائر 
في مدينة التربة واعترف قائد ميليشيات مرتزقة العدوان في الجبهة الغربية لمدينة 
تعز المدعو )حمود الصغير( بتلقيهم كميات من األسلحة والذخائر المتنوعة من قبل 
السعودية عبر عملية إنزال مظلي في مدينة التربة، وكان قد تم مطلع االسبوع الماضي 
تنفيذ عملية إنزال مظلي لألسلحة والذخائر للمرتزقة في مديرية المواسط حيث تم 
إنزالها في قرية المعمرية حزمان أسفل أيفوع وفور إنزال األسلحة في المنطقة تحركت 

حملة عسكرية من الضباط والجنود التابعين للمرتزق العميد عدنان الحمادي الى المنطقة 
والذين قاموا بمحاصرة القرية وانتهاك حرمة األع��راض والمساكن واستحداث نقاط 
عسكرية في المنطقة وهو ما رفضه بشدة مشائخ ووجهاء وأبناء المنطقة، وكان العدو 
السعودي قد دعم مرتزقته في تعز بعتاد عسكري حديث ومتطور عبارة عن دبابات من 
طراز )أم1 آبرامز( وآليات عسكرية متعددة المهام وعدد من األطقم العسكرية.. وأفاد 
شهود عيان وسكان محليون في مدينة التربة بوصول دبابات وآليات وعدد من األطقم 
العسكرية الى المعسكر التدريبي التابع للمرتزقة في مدينة التربة قادمة من عدن عبر 

طريق هيجة العبد التي تربط مدينة التربة بمحافظة لحج وصواًل الى عدن.
ويوم الخميس الماضي نفذ طيران العدوان عملية إنزال مظلي ألسلحة وذخائر متنوعة 
في منطقة صينة غرب مدينة تعز لدعم الميليشيات التابعة للمرتزقة والعمالء في مدينة 
تعز.. وأفاد شهود عيان وسكان محليون أن األسلحة التي تم إنزالها عبارة عن قناصات 
عيار )50( وبوازيك وصواريخ )لو( ومعدالت شيكي و)إم90(، وكانت قد وصلت الى تعز 
الخميس الماضي شحنة األسلحة المقدمة هدية من مرتزقة العدوان في مارب والجوف 
للمرتزقة في تعز والتي كان قد تم احتجازها من قبل قائد محور عتق بمحافظة شبوة 
االسبوع الماضي، وبحسب مصادر محلية في تعز، فقد وصلت شحنة األسلحة عبر محافظة 

لحج عن طريق هيجة العبد - التربة.

 واصل العدوان السعودي ومرتزقته خروقاتهم للهدنة ووقف إطالق 
النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة العاشر من أبريل الجاري تمهيدًا 
للمفاوضات التي ستنطلق بمشيئة الله تعالى اليوم في العاصمة الكويتية، 
حيث استمرت طائرات العدوان السعودي في شن غاراتها الجوية على 
عدد من المحافظات ومنها محافظة تعز، مرتكبًا جرائم جديدة في حق 
المدنيين األبرياء، كما استمرت المحاوالت الحتالل مديرية ذوباب من قبل 
القوات الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان، واستمرت كذلك 
المحاوالت المستميتة الستعادة السيطرة على المواقع والمناطق التي 
تمت السيطرة عليها وتأمينها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية 
في مديريات الوازعية وجبل حبشي وحيفان والضباب وفي كرش والشريجة 

والقبيطة بمحافظة لحج.

»الميثاق« رصدت الخروقات التي ارتكبها العدوان السعودي ومرتزقته 
في محافظة تعز ولحج خالل االسبوع الماضي في التقرير التالي:


