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حصاد الرؤوس لميليشيات المرتزقة وقصف هيستيري لطيران العدوان
< تواصلت في مختلف الجبهات بمحافظة تعز المواجهات المس��لحة العنيفة بين أبطال الجيش المس��نودين باللجان الش��عبية وبين الميليش��يات التابعة لمرتزقة العدوان من مختلف الفصائل (ميليش��يات
حزب اإلصالح وشركائه من الناصريين واالشتراكيين وتنظيمي القاعدة وداعش والجماعات السلفية المتطرفة وكتائب أبو العباس وكتائب أبو الصدوق وكتائب حسم وكتائب الموت ولواء الصعاليك وكتائب
القشيبي ولواء الزناقل ولواء الطلبة ولواء الشباب ولواء النصر ولواء الحمزة وشباب من أجل تعز وكتيبة عرفات دماج والضباط واألفراد المنشقين من الجيش واألمن الموالين لتحالف العدوان).
وتشهد الجبهتان الشرقية والغربية والشمالية لمدينة تعز ومديرية الصلو معارك عنيفة منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش واللجان وبين ميليشيات مرتزقة العدوان التي تكبدت خسائر فادحة في
األرواح ..المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

كسر زحف للمرتزقة في ذوباب ومصرع العشرات
بينهم القيادي المرتزق «الدويس»

مقتل العشرات من المرتزقة في جبهات
مدينة تعز والضباب وذوباب

طيران العدوان يقصف مواقع المرتزقة غرب مدينة
تعز وسقوط العشرات بين قتيل وجريح

مواجهات عنيفة في األحكوم وهيجة العبد بعد سيطرة الجيش واللجان على الطريق الرئيسية
مدينة تعز
تتواصل في مدينة تعز المواجهات العنيفة بين أبطال
الجيش واللجان وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان
من مختلف الفصائل في مختلف الجبهات الشرقية والغربية
والشمالية ،حيث شهدت مناطق غ��راب وتبة الظنين
و ش��ار ع��ي الثالثين والخمسين ومحيط المطار القديم
وجبل هان وجبهة الضباب غرب مدينة تعز ومناطق صالة
وحسنات والجحملية وثعبات والكمب وكالبة شرق المدينة
ومحيط وادي ال��زن��وج وأط ��راف منطقة عصيفرة خالل
األسبوع الماضي مواجهات عنيفة تبادل خاللها الطرفان
القصف المدفعي تكبد فيها المرتزقة العديد من القتلى
والجرحى..ففي المواجهات التي دارت االثنين الماضي قتل
قائدان ميدانيان من كتائب أبوالعباس في جبهة صالة هما:
على
(رمزي الطليس ومحمد العليمي) واعترف المرتزقة ً
لسان متحدثهم بمصرع اثني عشر وإصابة أحد عشر مقاتال
من مختلف الفصائل.
وكان أبطال الجيش واللجان قد صدوا مطلع األسبوع الماضي
ثالثة زحوفات لميليشيات مرتزقة العدوان السعودي باتجاه
القصر الجمهوري والكمب وحي الزهراء وحي الجحملية
وتمكن أبطال الجيش واللجان من اجبار ميليشيات المرتزقة
على التراجع بعد أن كبدوهم العديد من القتلى والجرحى..
وفي منطقة صالة دارت مواجهات شرسة في محيط قصر
صالة التاريخي والتباب المجاورة له تمكن خاللها أبطال
الجيش واللجان من دحر ميليشيات المرتزقة من محيط
القصر والمواقع واألحياء التي كانوا قد تمكنوا من السيطرة
عليها األسبوع قبل الماضي..ويحاول مرتزقة العدوان إحراز
أي تقدم في منطقة صالة وحي الدعوة والكمب والجحملية
وثعبات وكالبة إلثبات صدق ادعاءاتهم بتحقيق انتصارات
كبيرة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز وأنهم يتقدمون
ص��وب الحوبان إال أنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم رغم
االسناد الجوي المكثف من قبل طيران العدوان متكبدين ا
المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
ونقلت قناة «المسيرة» التابعة ألنصار الله مساء األحد 21
أغسطس الجاري عن مصدر عسكري أن خمسين مرتزقًا لقوا
مصرعهم بينهم قيادات ميدانية وأصيب أكثر من سبعين
آخرين في المواجهات التي دارت يومي السبت واألحد من
األسبوع الماضي في الجبهة الغربية لمدينة تعز.
ووزع اإلعالم الحربي االثنين الماضي مشاهد جديدة ألبطال
الجيش واللجان في أحياء صالة والجحملية شرق مدينة تعز
ومنطقة غراب وجبل هان غرب المدينة وتجولت كاميرا
اإلع�لام الحربي داخل قصر صالة التاريخي وتبة المكلكل
ومنطقة غ��راب وج�ب��ل ه��ان وم�ف��رق ش��رع��ب وال�ت��ي كان
المرتزقة ق��د أعلنوا سيطرتهم عليها مطلع األسبوع
الماضي.

أنه تم فك الحصار عن مدينة تعز وإلى األبد.
ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم في الجبهة الغربية
لمدينة تعز وجبهة الضباب المدعو محمود عبده حميد
القيسي والمدعو سليمان مهيوب سيف المليكي والمدعو
عارف القيسي..
وفي الجبهة الشرقية (صالة) المدعو /محمد عبدالله
نعمان -من لواء الصعاليك -ونظير عبدالله السامعي ووهيب
علي أحمد هادي ومعاذ السبئي.

ذوباب

مجزرة للمرتزقة بنيران صديقة
قتل وأص�ي��ب ع��دد كبير م��ن الميليشيات التابعة
لمرتزقة تحالف ال�ع��دوان مساء االثنين من االسبوع
الماضي في قصف شنه الطيران الحربي التابع للعدوان
السعودي استهدفهم اثناء تقدمهم في جبهة المطار
القديم غرب مدينة تعز عندما حاول تقديم اسناد
جوي لهم..
وبحسب شهود عيان فقد استهدف طيران العدوان
في وقت متأخر من مساء االثنين الماضي  22أغسطس
الجاري مواقع لميليشيات المرتزقة في محيط المطار
القديم مرتكبًا مجزرة كبيرة في صفوف المرتزقة راح
ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح ..ومن بين القتلى:
 -1ذياب مصلح النقيب
 -2شعيب عبده الشرعبي

الضباب
وف��ي جبهة الضباب تواصلت المواجهات العنيفة بين
الجيش واللجان وبين ميليشيات المرتزقة خالل األسبوع
الماضي وشهدت مناطق المقبابة والمقهاية ومحيط جبل
هان االثنين الماضي اشتباكات عنيفة بين الطرفين ،حيث
حاول المرتزقة السيطرة على المواقع التي مايزال أبطال
الجيش واللجان يتمركزون فيها ومنها القمم الشمالية
والغربية في جبل هان بينما يتواجد المرتزقة في اطراف
الجبل من جهة نقطة الهنجر وتباب الصالح المطلة على
وادي الضباب والتي تمكنوا من االستيالء عليها نهاية األسبوع
قبل الماضي بإسناد جوي من قبل طيران العدوان وقصف
مكثف بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والدبابات والرشاشات

 -3عيسى رزاز
 -4محمد العليمي
 -5محمد عبدالله نعمان
 -6محسن جميل محسن
 -7معاذ صادق محمد
 -8شخص يدعى «جيبو» يعتقد أنه مرتزق سوداني
أو صومالي..
وش��ن طيران ال�ع��دوان مساء االثنين الماضي عدة
غارات على مدينة تعز ومحيط المطار القديم إحداهما
استهدفت منزل أحد المواطنين جوار مدرسة الشهيد
أحمد فرج «الحياة الجديدة» سابقًا.

الثقيلة وصواريخ «لو» من منطقة عقاقة وسود الجبلين
وحبيل سلمان وفي مديرية مشرعة وحدنان ووادي الضباب
ومنطقة ميالت حيث تقدمت الميليشيات وبأعداد كبيرة من
عقاقة
اتجاهات عدة «من جهة وادي الضباب غربًا ومنطقة ً
وس��ود الجبلين غربًا والمطار القديم وجبل هان شماال»
وتمكنت من االستيالء على تبة حدائق الصالح والتباب
المحيطة بها ونقطة الهنجر وسقط في المواجهات عدد
كبير من المرتزقة..
وسبق للمرتزقة أن تمكنوا من االستيالء عليها لمرتين
متتاليتين -المرة األولى في العام الماضي 2015م والمرة
الثانية في م��ارس العام ال�ج��اري -والتي اعلن فيها قائد
ميليشيات حزب اإلصالح المرتزق حمود سعيد المخالفي

مصرع اإلرهابيان أبومسلم الجزائري وابو حور السعودي وعدد من مرافقيهما
لقي القيادي البارز في تنظيم "داعش"
اإلره��اب��ي أب��وم�س�ل��م ال �ج��زائ��ري مصرعه
وسبعة آخرين في عملية نوعية للجيش
واللجان الشعبية غربي مدينة تعز ..
وق��ال��ت م�ص��ادر عسكرية ميدانية :إن
القيادي البارز في تنظيم "داعش" اإلرهابي
أبو مسلم الجزائري لقي مصرعه -األحد 21
أغسطس الجاري -مع سبعة من مرافقيه
في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية
بالضواحي الغربية لمدينة تعز .
واوض�ح��ت المصادر أن اإلره��اب��ي المكنى
بـ(أبي مسلم الجزائري) كان قد وصل إلى تعز ضمن المئات من
مسلحي التنظيم اإلرهابي قادمًا من محافظة أبين الجنوبية
بعد العملية الوهمية التي شنتها قوات إماراتية مسنودة
بميليشيات يقودها الفار المطلوب للعدالة عبدربه منصور
هادي تحت مسمى " تحرير مدينة زنجبار" والتي انتهت في
ساعات من دون معارك بعد تأمين قوات تحالف العدوان
السعودي عمليات انتقال جماعي لمسلحي التنظيم إلى
محافظة تعز ومحافظات اخرى.
وقالت :إن اإلرهابي الصريع أبا مسلم الجزائري كان أرسله
زعيم تنظيم داعش" في العراق والشام أبوبكر البغدادي
من العراق ليشرف على معسكرات حشد وتدريب الفرع
اليمني لتنظيم "داعش " اإلرهابي المدعوم من السعودية
وقطر.

وأضافت :إن الصريع انخرط في صفوف
الميليشيات اإلرهابية (كتائب أبوالعباس)
ال�ت��ي ي�ق��وده��ا ال�م��دع��و ع��ادل ع�ب��ده ف��ارع
الذبحاني المكنى (أبو العباس) في الجبهات
الداخلية بمدينة تعز.
ويعد اإلره��اب��ي أب��و مسلم -وه��و جزائري
الجنسية -االرهابي الثاني الذي يلقى مصرعه
ف��ي محافظة تعز بعد م�ص��رع اإلره��اب��ي
(عبدالله مواقي عياش) أغسطس الجاري.
وطبقًا للمصادر العسكرية الميدانية فقد
باغتت وحدات من الجيش واللجان الشعبية
الوكر الذي تمركز فيه االرهابي الجزائري ومعاونوه ما أدى إلى
مقتله ومصرع مرافقه الخاص ويدعى أبو طلحة الموريتاني
وستة آخرين من حراسته الشخصية.
* كما لقي القيادي في تنظيم القاعدة اإلره��اب��ي أبو
حور الغامدي (سعودي الجنسية) وآخرون من كتائب حسم
في محاولة فاشلة للتقدم قرب مديرية حيفان من اتجاه
مديرية طورالباحة بمحافظة لحج .
* ّ
ولقي جنديان من القوات الخاصة السعودية مصرعهما
بكمين محكم للجيش واللجان بتعز..
وأك��د مصدر ميداني أن الجنديين من ال�ق��وات الخاصة
السعودية كانا يقاتالن في صفوف تنظيم القاعدة بتعز
ولقيا مصرعهما على يد أبطال الجيش واللجان في كمين
محكم.

والقاعدة والجماعات السلفية المتطرفة في عدن وأبين
وشبوة ولحج وحضرموت والقادمين من سوريا والعراق عبر
تركيا .وتعتبر طريق هيجة العبد المنفذ الوحيد الذي ينقل
عبره مرتزقة العدوان في محافظة تعز إلى عدن وإلى خارج
الوطن والعودة إلى تعز ..وكان أبطال الجيش واللجان قد
تمكنوا من السيطرة عليها األسبوع قبل الماضي.

حيفان -األحكوم
وف��ي جبهة حيفان صد أبطال الجيش واللجان الثالثاء
الماضي محاولة زحف جديدة لميليشيات مرتزقة العدوان
باتجاه المواقع والمناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان
ودارت مواجهات عنيفة تكبد فيها المرتزقة المزيد من
القتلى والجرحى بينهم القيادي محمد عبدالحميد عثمان
وكانت قد شهدت الجبهات الجنوبية بمديرية حيفان
والمقاطرة بمحافظة لحج
المحاذية لمديرية طور الباحة ً
االثنين الماضي قصفًا مدفعيًا متبادال بين الجيش واللجان
وميليشيات مرتزقة العدوان.
وش�ه��دت جبهة األح�ك��وم األرب �ع��اء الماضي اشتباكات
متقطعة بين الجيش واللجان وميليشيات مرتزقة العدوان
وقصفت مدفعية الجيش مواقع المرتزقة في منطقة
«األك��ب��وش» ون�ت��ج ع��ن ذل��ك س�ق��وط قتلى وج��رح��ى في
صفوفهم.

وفي مديرية ذوباب (جبهة الحريقة) تصدى أبطال الجيش
واللجان االثنين الماضي لمحاولة زحف جديدة لميليشيات
مرتزقة العدوان باتجاه منطقة الحريقة التي تبعد عن مدينة
ذوباب بـ5كم معززين بمدرعة وعدد من اآلليات العسكرية
تحت غطاء مدفعي وبصواريخ الكاتيوشا من مواقع المرتزقة
جنوب شرق مديرية ذوباب ودارت معارك عنيفة استمرت
أكثر من  4ساعات تكللت بتمكن أبطال الجيش واللجان من
كسر زحف المرتزقة واجبارهم على العودة إلى معسكرهم
بمنطقة «شعب الجن» في باب المندب بعد أن تكبدوا المزيد
من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد..
وأك��د م�ص��در طبي ف��ي مستشفى رأس ال �ع��ارة الريفي
بمديرية المظاربة بمحافظة لحج وصول ثمان جثث من
عناصر المرتزقة واثني عشر مصابًا من جبهة «ذوب��اب-
المندب».
ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم قائد أحد السرايا
الميدانية لميليشيات المرتزقة المدعو «أدهم» والملقب
ب�ـ «ال��دوي��س» ومجند يدعى غ��ازي عبدالكريم وم��ن بين
المصابين المدعو مناف أنور والمدعو عادل الطاهري .وكانت
القوة الصاروخية للجيش واللجان قد استهدفت في اليوم
السابق  -األحد -بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمعات
للمرتزقة واآلليات العسكرية التابعة لهم في أحد مواقعهم
المستحدثة بالقرب من «خور الشورى» ونتج عن ذلك تدمير
عدد من اآلليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي مديرية الصلو تمكن أبطال الجيش واللجان األربعاء
الماضي من تطهير مناطق الصيار والصيرتين مكبدين
ميليشيات مرتزقة العدوان المزيد من الخسائر في األرواح
والعتاد رغم االسناد الجوي المكثف من قبل طيران العدوان..
وك��ان أبطال الجيش واللجان قد تصدوا الثالثاء الماضي
لمحاوالت المرتزقة في استعادة تبة الصباري والمناطق
المحيطة بها وس��وق العقبة ودارت معارك عنيفة بين
الطرفين تكبد فيها المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى
والفرار إلى المواقع التي قدموا منها.

هيجة العبد

الجبهات األخرى

تبادلت قوات الجيش واللجان القصف المدفعي مع مرتزقة
العدوان في رأس نقيل هيجة العبد التي يمر فيها الطريق
الرئيسي الرابط بين ً مدينة التربة ومديرية طور الباحة
بمحافظة لحج وصوال إلى عدن..
وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمرتزقة ا ل �ع��دوان في
محافظة تعز كونها الشريان الرئىسي لمدهم باألسلحة
والعتاد العسكري من دول تحالف العدوان عن طريق ميناء
عدن والمقاتلين الذين يتم تدريبهم في معسكر صالح
الدين وقاعدة العند وكذا المقاتلين من تنظيمي داعش

الصلو

وشهدت بقية الجبهات في محافظتي تعز ولحج مواجهات
متقطعة خالل األسبوع الماضي ،ففي مديرية الوازعية
استهدف الجيش واللجان بقذائف المدفعية جرافة تابعة
للمرتزقة اثناء محاولتها شق طريق إلى أعلى جبل «نمان»
االستراتيجي مما أدى إلى اعطابها.وشهدت جبهة الشقب
بمديرية صبر الموادم مواجهات عنيفة متقطعة خالل
أيام األسبوع الماضي.وفي مديرية المسراخ بمحافظة تعز
ومديرية القبيطة لم تسجل أية مواجهات خالل األسبوع
الماضي.

من جرائم مرتزقة العدوان
تواصل ميليشيات مرتزقة العدوان بمحافظة تعز ارتكاب الجرائم المختلفة بحق المواطنين وخصوصًا في األحياء والحارات التي
تسيطر عليها ميليشيات المقاولة في مدينة تعز.
«الميثاق» رصدت عددًا من الجرائم التي ارتكبتها تلك الميليشيات خالل النصف الثاني من أغسطس الجاري وهي:

إحراق محالت التاجر الشرعبي
مسلحان يطلقان النار على إحدى
منتسبات الشرطة النسائية
في إطار الجرائم التي ترتكبها المليشيات
المسلحة التابعة لمقاولة مرتزقة العدوان بتعز
أقدم مسلحان ملثمان يستقالن دراجة نارية
ظهر الجمعة الماضي على إط�لاق النار على
إحدى منتسبات الشرطة النسائية بإدارة أمن
تعز والناشطة االجتماعية واإلعالمية (حياة
محمدسعيد) أمام منزلها في حارة النسيرية
بمدينة تعز والذا بالفرار وقد أصابتها إحدى
الرصاصات في اليدودخلت من الصدر جنب
القلب وخرجت من الظهر وتم اسعافها الى
مستشفى الثورة العام.

نهب كابالت ضوئية

أقدمت مجاميع مسلحة من ميليشيات مقاولة مرتزقة
العدوان الثالثاء الماضي على اشعال النار في محالت بيع قطع
غيار السيارات التابعة للتاجر مهيوب الشرعبي في جولة
سنان بحي عصيفرة .
وذلك على خلفية رفضه االستمرار بدفع «االتاوات» التي تم
فرضها عليه من قبل المجاميع المسلحة التابعة لحزب اإلصالح
ويقوم بدفعها لهم كل نصف شهر والمقدرة بمليونين ريال
شهريًا..

وف��ي حي كالبة ق��ام ع��دد من عناصر ميليشيات مقاولة
مرتزقة العدوان بقيادة المدعو غزوان علي عبدالله منصور
المخالفي أحد أقارب المرتزق العميد صادق سرحان بنهب
آالف األمتار من الكابالت الضوئية الخاصة بالهاتف واالنترنت
والكابالت النحاسية الخاصة بالكهرباء..
وبحسب سكان في حي كالبة فإن المدعو غزوان المخالفي
يقود عصابة مسلحة من ميليشيات مقاولة المرتزقة تقوم
بعمليات نهب مستمرة لمنازل المواطنين والمحالت التجارية
في حي كالبة.

إحراق كبينة هاتف

نهب محطة كهرباء

أقدم مسلحون من ميليشيات مقاولة مرتزقة العدوان الثالثاء
الماضي وعلى رأسهم المدعو سعيد المجنون والمدعو سلطان
علي لندن ،على إحراق كبينة الهاتف الثابت في حي الشماسي
ونتج ع��ن ذل��ك ات�لاف واخ ��راج ( )800خ��ط هاتف أرض��ي
وانترنت من الخدمة.

وكانت محطة الكهرباء الكائنة في حي الظبوعة «التحرير
األسفل» قد تعرضت للنهب مساء االثنين الماضي من قبل
العصابة المسلحة التي يقودها غزوان علي عبدالله منصور
المخالفي ،حيث تم نهب كل محتوياتها من األسالك والمعدات
الكهربائية واآلثاث المكتبي.

