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هجوم بحري وبري وجوي

ّ
العدوان ومرتزقته يصوبون نيرانهم على تعز

< واصل العدوان السعودي والميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة الرياض في محافظة تعز خروقاتهم للهدنة األممية ووقف إطالق النار خالل االسبوع الماضي رغم الضمانات التي قدمها ممثل األمين العام لألمم
المتحدة الى بالدنا اسماعيل ولد الشيخ لوفد القوى الوطنية في مفاوضات السالم التي تحتضنها الكويت منذ الخميس قبل الماضي ،حيث استمر طيران العدوان السعودي بشن الغارات الجوية على مناطق عدة في
محافظة تعز والتحليق المتواصل فوق أجواء المحافظة واستمرت السعودية بإرسال العتاد التابعة لمرتزقتها جوًا عبر اإلنزال المظلي وبرًا عبر عدن الى التربة وذوباب في تعز والمفاليس وكرش التابعة لمحافظة
لحج ،واستمرت ميليشيات مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات بمحافظة تعز وكرش والمفاليس والمضاربة والصبيحة ورأس العارة وطور الباحة والقبيطة بمحافظة لحج باستهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية
بمختلف أنواع األسلحة ..وشهدت مدينة تعز بشكل خاص والمحافظة بشكل عام خالل االسبوع الماضي عددًا من األحداث والتطورات والتي نرصدها في التقرير اآلتي.

مدينة تعز
< استمرت الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة
السعودية وشركائها في تحالف العدوان من إمارات الخليج
بخرق الهدنة األممية وات�ف��اق وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ،حيث
واصلت خالل أي��ام االسبوع الماضي قصف المناطق التي
يتواجد فيها الجيش واللجان في مناطق ثعبات وحسنات
وصالة والجحملية والمجلية والمستشفى العسكري والكمب
والقصر الجمهوري والسالل والحوبان والحرير وعصيفرة
وكالبة وتبتي الوكيل والتركي وشارع األربعين شرق مدينة
تعز ومحيط المطار القديم واللواء  35وتبة الدفاع الجوي
وحي الزنوج وشارع الثالثين غرب المدينة ومحيط السجن
المركزي والمنشآت النفطية في سود الجبلين وحدائق
الصالح جنوب غرب المدينة مستخدمين مدافع الهاون
والهوزر والرشات عيار  23وقذائف اآلر بي جي وصواريخ
(لو) واالسلحة المتوسطة ،وتم الرد من قبل الجيش واللجان
على مصادر النيران بالمثل ..ونفذت ميليشيات مرتزقة
العدوان عدة محاوالت للتقدم خالل االسبوع الماضي صوب
المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان وباءت بالفشل،
حيث تم التصدي لها بقوة من قبل أبطال الجيش واللجان
مكبدين تلك الميليشيات المزيد من الخسائر في األرواح
والعتاد العسكري.
وفي اعتراف واضح بخرق ميليشيات مرتزقة العدوان
للهدنة ووق��ف إط�لاق النار أعلنت ما يسمى (كتائب أبو
العباس) األربعاء الماضي أن عناصرها في الجبهة الشرقية
بمدينة تعز تمكنوا من السيطرة على بعض األماكن التي
يتمركز فيها الجيش واللجان في منطقة ثعبات.
وتم خالل االسبوع الماضي تعزيز ميليشيات مرتزقة
العدوان في عدد من الجبهات بمدينة تعز بعناصر مسلحة
وآليات وأطقم عسكرية محملة بالرشاشات والذخائر.
وك��ان ح��زب اإلص�ل�اح ف��ي محافظة تعز ق��د عقد يوم
الجمعة  22اب��ري��ل المنصرم اجتماعًا بكامل قياداته
لمناقشة إعالن التصعيد الذي سيقوده حمود المخالفي
بدعم من الفار علي محسن األحمر ،وذل��ك لما يسمونه
(تحرير تعز) واجتثاث الجيش واللجان والمضي بعد ذلك
في التصعيد في بقية المحافظات.

تعزيزات للمرتزقة ..والجيش واللجان يدكون تجمعات لآلليات العسكرية في كرش وذوباب

طائرات العدوان تواصل الخروقات

المدرسية أثناء مرورها بالقرب من مبنى السجن المركزي
وقاموا بنهب المواد اإلغاثية التي على متنها واالعتداء على
سائقها ونهب ما بحوزته من نقود إضافة الى وثائق الشاحنة
ومفاتيح منزله وهاتفه النقال ..وبحسب بالغ صحفي فقد
قام المسلحون باعتراض الشاحنة ونهب المواد الغذائية
الخاصة بالتغذية المدرسية التي على متنها واالعتداء على
سائقها عبدالكريم خالد الشرعبي ونهب ما بحوزته من
مبالغ مالية ووثائق الشاحنة ومفاتيح منزله وهاتفه النقال
وقاموا باقتياده الى الوادي القريب من منطقة «عقاقة»
وتكبيل يديه الى الخلف وتعذيبه لمدة ثالثة أيام بذريعة
أنه يعمل مع الحوثيين ،ثم اطلقوا سراحه مع الشاحنة بعد

نهب حمولتها كاملة من مواد التغذية المدرسية.

صد هجوم بحري قبالة الشريط الساحلي
أفشل أبطال الجيش واللجان المرابطون في المحور
الغربي لمحافظة تعز هجوم بحري من قبل بوارج العدوان
المرابطة في البحر االحمر.
وبحسب مصدر عسكري فقد رصد أبطال الجيش واللجان
الخميس الماضي تحرك ثالث بوارج حربية تابعة لحلف
ال�ع��دوان السعودي قبالة سواحل المخاوذوباب وحتى
باب المندب فتم التصدي لها ومنعها من االقتراب من
قبل أبطال القوة الصاروخية الذين أطلقوا عليها عددًا

جرائم ميليشيات المرتزقة
< ت��وا ص��ل الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة
العدوان في مدينة تعز ارتكاب جرائم النهب في المناطق
الخاضعة لسيطرتها ،حيث أقدمت عناصر مسلحة من
تلك الميليشيات في وقت متأخر من مساء الثالثاء الماضي
على اقتحام مستشفى المظفر لألمومة والطفولة وقاموا
باالعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي والموظفين
المناوبين وتحطيم القواطع الزجاجية ومولد الكهرباء
وإغ�لاق البوابة العامة للمستشفى وطرد أهالي عدد من
المرضى والتمركز ف��ي المبنى حتى صباح ال�ي��وم التالي
األربعاء ..ويقع مستشفى المظفر في المدينة القديمة جوار
مجمع هائل التربوي للبنات الذي َّ
حوله المرتزق عادل عبده
فارع المكنى بـ«أبو العباس» مقرًا له ومعسكرًا لميليشياته
المسلحة.

نهب دار العجزة

وكان مسلحون من ميليشيات المقاولة قد اقتحموا مبنى
دار العجزة والمسنين الكائن خلف مبنى السجن المركزي
وصندوق الرعاية االجتماعية وقاموا بنهب محتويات
مخازن الدار التي تحتوي على المواد الغذائية الخاصة بالنزالء
من العجزة والمسنين والمالبس والمفروشات..
وعلى إثر ذلك نشب خالف حاد بين أولئك المسلحين
وآخ��ري��ن م��ن ميليشيات (ال�م�ق��اول��ة) ف��ي نقطة ش��ارع
الثالثين جوار محطة الظافري على اقتسام المنهوبات
من دار العجزة ،وحدثت بين الطرفين اشتباكات باأليدي
والهراوات وأعقاب البنادق كاد أن يتطور الشتباك باألسلحة
النارية لوال تدخل عناصر قيادية من ميليشيات المرتزقة
لفض االشتباك.

نهب التغذية المدرسية

وكان مسلحون من ميليشيات المقاولة قد اعترضوا يوم
الجمعة  22ابريل المنصرم شاحنة محملة بمواد اإلغاثة

من صواريخ الكاتيوشا وأجبرتها على التراجع بعيدا عن
الشريط الساحلي ،وعلى إثر ذلك قصفت عدد من البوارج
البحرية المعادية مدينة المخا.

ضحايا قصف مرتزقة العدوان
استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقذائف وأعيرة
نارية أطلقها مرتزقة العدوان في مدينة تعز ومديريتي
الوازعية وحيفان .
ُ
ففي مديرية الوازعية استشهدت طفلة من أهالي قرية
(بخيتة) جراء إصابتها بقذيفة رشاش مصدرها أحد مواقع
ميليشيات المرتزقة في منطقة المضاربة التابعة لمحافظة
لحج ..وفي مديرية حيفان أصيب األستاذ عبدالوكيل
محمد سيف بشظية أثناء خروجه من مجمع درهم التربوي
في منطقة (الرام) جراء قصف المرتزقة المتمركزين في
جبل (الجزب) باألسلحة الرشاشة للمنطقة..
وفي مدينة تعز أصيبت إح��دى الفتيات تدعى(منال)
والتي تعمل مدرسة متطوعة في مدرسة أسماء للبنات
والكائنة ج��وار المركز الثقافي بمديرية صالة بطلق
ناري أصابها في الصدر وهي في طريقها الى المدرسة
عندالساعة السابعة والنصف من صباح األربعاء الماضي
وتم اسعافها الى مستشفى الرسالة في الحوبان وحالتها
خطيرة ..وبحسب شهود عيان فإن مصدرالطلق الناري
موقع المرتزقة في منطقة ثعبات الذين كانوا يقومون
بقصف المدرسة والمنطقة المحيطة بها باألسلحة الرشاشة
ونتيجة لذلك توقفت الدراسة في المدرسة.

دوريات لعناصر القاعدة بمدينة تعز

ذوباب  -الوازعية  -المسراخ  -صبر  -حيفان  -كرش
< لم تقتصر خروقات الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان على مدينة تعز بل شملت الجبهات في مديرية
ذوباب والوازعية وحيفان والمسراخ وصبر الموادم ووادي الضباب ومنطقة الربيعي بمحافظة تعز وجبهة كرش
بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج ،حيث استمرت تلك الميليشيات خالل االسبوع في استهداف مواقع الجيش
واللجان بمختلف أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة وصواريخ الكاتيوشا ،ليتم الرد على مصادر النيران بالمثل من
قبل أبطال الجيش واللجان..
كما استمر إرسال التعزيزات العسكرية لتلك الميليشيات (أفراد وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر) ،واستمرت
ميليشيات مرتزقة العدوان بتنفيذ المحاوالت الفاشلة للتقدم صوب المناطق والمواقع التي يتواجد فيها أبطال
الجيش واللجان والذين تصدوا بقوة لتلك المحاوالت وأفشلوها كسابقاتها ..واستهداف أبطال الجيش واللجان
التجمعات المستحدثة لميليشيات المرتزقة وآلياتهم العسكرية جنوب شرق مدينة ذوباب واستهداف معسكرهم
في منطقة المنصورة التابعة لمحافظة لحج واحدة أسفرت عن مصرع أحد المرتزقة لم يتم التعرف على هويته،
وإصابة  4مننهم وهم:
فريد علي زيد(من اللصوص) وعبدالرحمن المشولي ونبيل بجاش وغيالن البوكري وعبدالله عبده نصيب ..وفي
منطقة كرش استهدف أبطال الجيش واللجان تجمعًا لمدرعات وعربات عسكرية حديثة تابعة للمرتزقة في
منطقة (الحدب) جنوب غرب مدينة كرش وإحراق ناقلة محملة باألسلحة والذخائر في سوق الربوع كانت في طريقها
لتعزيز مواقع ميليشيات المرتزقة.

أك��د سكان محليون في مدينة تعز أن عناصر تنظيم
القاعدة االرهابي -أحد الفصائل الموالية للعدوان في مدينة
تعز -بدأوا الثالثاء الماضي بتسيير دوريات علنية ترفع أعالم
التنظيم (الرايات السوداء) ويرتدي أفرادها مالبس التنظيم
التقليدية (الزي األفغاني) ،في أطراف أحياء منطقة بير باشا
ُ
وحي األجينات وباتجاه منطقة صينة ،بشكل علني أكثر مما
كان عليه سابقًا ،حيث كان ينحصر تواجدهم في مربع حي
المستشفى الجمهوري.
وتزامن الظهور العلني لعناصر تنظيم القاعدة في مدينة
تعز مع إص��رار الميليشيات المسلحة السلفية بقيادة
المرتزق عادل فارع المكني بـ"أبو العباس" على السيطرة
على قلعة القاهرة واتخاذها مقرًا لقيادة الجبهة الشرقية،
وكذلك قيام كتائب أبو العباس بمحاولة التمدد في الجهة
الغربية للمدينة من خالل السيطرة على إدارة أمن مديرية
المظفر في منطقة بيرباشا رغم أنها تبعد كثيرًا عن مناطق
كتائب أبو العباس شرق المدينة..
وكانت عناصر كتائب أبو العباس قد انسحبت مؤخرًا من
بعض المباني في أطراف حي الجحملية وحل محلها عناصر
من تنظيم القاعدة.

< استمرت الطائرات الحربية التابعة لتحالف
العدوان السعودي بخرق الهدنة األممية ووقف
إطالق النار ،حيث واصلت خالل االسبوع الماضي
التحليق فوق أجواء محافظة تعز وشن عدد من
ال�غ��ارات على مناطق مختلفة ،حيث شن مطلع
االسبوع الماضي أرب��ع غ��ارات على منطقة الجند
بمديرية التعزية وجبل العال بمنطقة الحوبان،
وشن األربعاء الماضي غارة على منطقة العقمة
بمديرية موزع.

اختطاف مواطن في المسراخ

< وفي مديرية المسراخ اختطف مسلحون من
حزب اإلصالح المواطن هيثم عبده محمد ناجي
أثناء مروره في الطريق العام بمنطقة األقروض
واقتياده على متن طقم مسلح الى جهة مجهولة.

نهب محل تجاري
وفي مدينة تعز أقدم مسلحون من ميليشيات
المقاولة على نهب محل تجاري أمام مدرسة ناصر
في حي وادي المدام تابع لالستاذ سيف محيي الدين
نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن
التعليمية والتربوية والذي سبق أن تم نهب منزله
في نفس الحي من قبل ميليشيات المقاولة.

نهب منزل رئيس حزب الوحدة
كما أقدمت عناصرمسلحة من ميليشيات المقاولة
مساء الجمعة الماضي على اقتحام منزل رئيس
فرع حزب الوحدة الشعبية بمحافظة تعز محمد
علي العريقي والكائن في حي الشماسي ونهب كل
محتوياته.

«التربة» مقرًا لمحافظ هادي
أكد مصدر محلي في مديرية الشمايتين أن عمالء
النظام السعودي وحلفاءهم في تحالف العدوان
يقومون بتجهيز مبنى المجمع الحكومي في مدينة
التربة مقر ًا موقتًا للمحافظة ومكتبًا للمحافظ
المعين من ًالخائن الفار (هادي) المرتزق علي محمد
المعمري بدال عن مبنى المحافظة في مدينة تعز
الذي لم يستطع المعمري دخوله حيث تم منعه
من قبل المسلحين الذين يسيطرون على المبنى
والتابعين للمرتزق االخواني حمود المخالفي في
مارس الماضي وطالبوه بدفع مبلغ نصف مليار ريال
مقابل السماح له بدخول المبنى كون هذا المبلغ
مديونية على المخالفي صرفها نفقات على مايسمى
المقاومة.

