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تعز ..مرتزقة العدوان يواصلون االنتحار
تدمير راجمة صواريخ وعدد من الدبابات والمدرعات
واألطقم العسكرية في مديرية المضاربة بلحج
واص��ل ابطال الجيش المس��نودون باللجان الش��عبية في مختلف الجبه��ات بمحافظة تعز
ومديريت��ي المضاربة والقبيطة التابعتين لمحافظة لحج خالل االس��بوع الماضي تصديهم
للزحوفات والمحاوالت المتكررة التي ينفذها مرتزقة تحالف العدوان السعودي والمعززون
بأحدث أنواع األس��لحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والمسنودون بغطاء جوي وبحري مكثف
من قبل الطيران والبوارج والسفن والزوارق الحربية التابعة لتحالف العدوان.
ففي المحور الغربي لمحافظتي تعز ولحج أفش��ل ابطال الجيش واللجان أكبر مخطط الحتالل
محافظ��ة تعز عبر االنزال البحري في س��واحل المخ��ا وذوباب والزحوف��ات البرية من مديرية
المضارب��ة بمحافظ��ة لحج باتج��اه ذوب��اب والوازعية ،ومن ك��رش بمديرية القبيط��ة باتجاه
الش��ريجة والراهدة ورغم االس��ناد الجوي المكثف من قبل طيران تحالف العدوان والتعزيزات
العس��كرية الكبي��رة التي دفع بها تحالف الع��دوان ومرتزقته الى كافة الجبه��ات في المناطق
التابع��ة لمديري��ات المضاربة والمقاطرة وط��ور الباحة والقبيطة بمحافظ��ة لحج والمحاذية
لمديري��ات حيفان والوازعية وذوب��اب والى مدينة التربة والنش��مة ووادي الضباب والمتمثلة
بالذخائر واألس��لحة الخفيفة والمتوس��طة والثقيلة والمقاتلين من ميليش��يات حزب االصالح
والجماع��ات الس��لفية المتطرفة والمنش��قين من الجي��ش واألمن الموالين للعدوان والش��باب
المغ��رر بهم الذين تم تجنيدهم في معس��كرات المرتزقة بعدن والعند وما يس��مى المقاومة
الجنونبية ومن تنظيمي داعش والقاعدة اليمنيين واالجانب ،فقد تصدى أبطال الجيش لكافة
الزحوفات وأفشلوها جميعًا مكبدين المتزقة المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح..
«الميث��اق» رصدت في التقري��ر التالي مجمل األحداث والتطورات الميدانية التي ش��هدتها
محافظة تعز وجبهات المواجهة في محافظة لحج.

إحباط مخطط تحالف العدوان
الحتالل الشريط الساحلي

كسر زحوفات في كهبوب وكرش
واألحكوم والقبيطة

المرتزقة يقصفون األحياء الشرقية
لتعز بالدبابات والمدفعية

المحور الغربي
في المحور الغربي لمحافظتي تعز ولحج واصل ابطال الجيش
واللجان في جبهة كهبوب بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة
لحج وجبهة ذوب��اب التابعة لمحافظة تعز خ�لال االسبوع
في جديد الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان بحق المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها بمحافظة تعز
الماضي تصديهم للزحوفات المتكررة من قبل الميليشيات
..كشفت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز وناشطون حقوقيون ،عن تعرض مواطن للتعذيب حتى الموت في إدارة
التابعة لمرتزقة تحالف العدوان السعودي باتجاه المواقع
أمن جبل حبشي ..وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها ،أنها تلقت بالغًا من المواطن فؤاد منصور عبدالواسع البركاني
افشلوا
والمناطق التي يسيطر عليها ابطال الجيش الذين
مفاده أن إدارة أمن جبل حبشي قامت بحجز أخيه أبوبكر منصورالبركاني ثم تعذيبه وقتله في سابقة غير معهودة..
جميع الزحوفات وكبدوا المرتزقة المزيد من الخسائر الفادحة
ُوأشار بيان النقابة إلى أن البالغ أرفق بتقرير طبي صادر عن الطب الشرعي وتقرير جنائي مصور أكد أن المجني عليه
في األرواح والعتاد رغم االسناد الجوي المكثف من قبل الطيران
توفي تحت وطأة التعذيب ..وطالبت النقابة إدارة امن محافظة تعز بضبط الجناة الضالعين بارتكاب الواقعة واتخاذ
الحربي التابع لتحالف العدوان.
اإلجراءات القانونية حيالهم ..وأوضح ناشطون حقوقيون أن زوجة المجني عليه أبو بكر منصورعبدالواسع البركاني
وتدعى سحر أحمد البريهي تعرضت للقتل بطلق ناري دخل من مؤخرة الرأس وخرج من المقدمة..مشيرين إلى أن
كهبوب
زوجها أبو بكر وصل إلى إدارة أمن مديرية جبل حبشي برفقة جثة زوجته المقتولة لتسجيل الواقعة لدى ادارة األمن
نفذ مرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي عدة زحوفات
فتم احتجازه بدعوى أخذ أقواله حول الواقعة ،ولم يبرح الصباح إال وهو جثة هامدة وعليه آثار تعذيب كبيرة ،وتم
باتجاه جبال كهبوب االستراتيجية جميعها باءت بالفشل حيث
إرسال جثته إلى مستشفى الروضة الكائن في حيى الروضة بمدينة تعز والمسيطر عليه من قبل ميليشيات حزب
كان ابطال الجيش واللجان لهم بالمرصاد وكبدوهم المزيد من
اإلصالح لترافق جثة زوجته القتيلة ..وطبقًا للناشطين فقد أكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب
المكثف
الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد رغم االسناد الجوي
حتى الموت ،فيما أفاد مسؤولون في إدارة أمن المديرية أنه لقي حتفه جراء محاولته الفرار والقفز من فوق سور المبنى.
من قبل طيران تحالف العدوان السعودي.
األرب��ع��اء الماضي تصدى أبطال الجيش واللجان لزحفين
عزلة االكبوش بمديرية حيفان والتي تطل على هيجة العبد
ك��رش» في مديرية القبيطة -لحج واص��ل المرتزقة خالل
مزدوجين للمرتزقة على جبال كهبوب وجبال الخمسة قرون االماراتية فجر يوم السبت األول من اكتوبر الجاري.
وجبل حجيجة التي تمثل الحامية الجنوبية لجبال كهبوب
االسبوع الماضي محاوالتهم التقدم صوب المناطق والمواقع بمديرية المقاطرة ومديرية طور الباحة -لحج ودارت معارك
للمرتزقة
جديدة
تعزيزات
مسنودين بغطاء جوي من طيران العدوان وغطاء مدفعي
عنيفة بين الجيش واللجان وبين ميليشيات مرتزقة العدوان
التي تحت سيطرة الجيش واللجان ،حيث نفذوا عدة زحوفات
المزيد
مكثف ،وتمكنوا من كسر زحفي المرتزقة وتكبيدهم
وصلت فجر األربعاء الماضي تعزيزات كبيرة الى معسكر جميعها باءت بالفشل وتكبد فيها المرتزقة المزيد من الخسائر تكبد فيها المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد،
ومن بين الذين لقوا مصرعهم المرتزقان أحمد الديماني
من الخسائر في األرواح والعتاد حيث تم القضاء على عدد المرتزقة في منطقة الحجف بعزلة رأس ال��ع��ارة مديرية الفادحة في األرواح والعتاد ..ومن بين الذين لقوا مصرعهم
وعبدالصمد األكحلي ،ودم��ر ابطال الجيش واللجان طقمًا
من عناصر المرتزقة الذين حاولوا التسلل بعمليات قنص من المضاربة محافظة لحج قادمة من ع��دن ..وبحسب مصدر في المعارك التي دارت في محيط الجبل االحمر قائد الهجوم
عسكريًا يحمل ذخيرة كان في طريقه لتعزيز المرتزقة
قبل وحدة القناصة وتم تدمير مدرعتين أحدهما في جنوب عسكري فإن تلك التعزيزات عبارة عن دبابات ومدرعات المرتزق العميل عبدالزغير الجحيلي.
كهبوب والثانية في وادي «سعنب» شمال شرق جبال كهبوب ومدافع متحركة واطقم عسكرية وعدد كبير من المجندين
بالقرب من موقع الخزان بعزلة االحكوم ،واستشهد واصيب
وفي منطقة نجد قفيل بمديرية القبيطة تصدى ابطال
والتي احترقت مع طاقمها.وخالل أيام األحد واالثنين والثالثاء
خمسة من أفراد الجيش واللجان.
المعززين الجدد الذين تم تدريبهم في معسكر قاعدة العند الجوية الجيش واللجان لمحاولة زحف جديدة للمرتزقة تحت غطاء
تصدى أبطال الجيش واللجان لزحوفات المرتزقة
بمحافظة
والوديعة
مأرب
في
المرتزقة
ومعسكرات
بلحج
وكان ابطال الجيش واللجان قد تبادلوا مع مرتزقة العدوان
مدفعي مكثف من المرتزقة المتمركزين في جبل الحمام
العسكرية
بالمدرعات والدبابات ومنصات الصواريخ واآلليات
هجوم
لتنفيذ
ًا
د
تمهي
نجران
قطاع
في
وشرورة
حضرموت
االثنين الماضي القصف المدفعي في المناطق الواقعة بين
جنوب غرب المديرية ،وكانوا لهم بالمرصاد وافشلوا محاولتهم
من
مكثف
الحديثة والمتطورة والمنسودين بغطاء
عزلة االح��ك��وم التابعة لمديرية حيفان-تعز ،ومديرية
جوي عنيفة بين كاسح لحلف العدوان والمرتزقة الحتالل الشريط الساحلي وأجبروهم على التراجع من حيث قدموا.
قبل طيران العدوان السعودي ،ودارت معارك
لمحافظة تعز المطل على البحر األح��م��ر وه��ذا م��ا أكدته
المقاطرة التابعة لمحافظة لحج.
الطرفين في وادي «سعنب» ومنطقتي الشرجات والعريفة
االحكوم
صحيفة «اإلمارات اليوم» في عددها الصادر األربعاء الماضي
ً
مدينة تعز
ش��رق م���دارس كهبوب وج��ن��وب جبل حجيجة ُتكبد فيها نقال عما أسمته «مصادر عسكرية في عدن» -وأن تحضيرات
وفي جبهة عزلة االحكوم التابعة لمديرية حيفان محافظة
وف��ي مدينة تعز شهدت الجبهات الشرقية والشمالية
المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد وأجبروا على عسكرية تقوم بها قيادة قوات التحالف والجيش الموالي لها تعز افشل ابطال الجيش واللجان عدة زحوفات للمرتزقة الذين
الفرار ..ودكت القوة الصاروخية والمدفعية بصواريخ الكاتيوشا للقيام بعملية عسكرية واسعة على ًالساحل اليمني الممتد دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة لتأمين الجبال المطلة على والغربية للمدينة خالل االسبوع الماضي مواجهات متقطعة
وخصوصًا في أحياء ثعبات والجحملية شرق المدينة والجبهة
تربط مدينة
وقذائف المدفعية تجمعات لميليشيات واليات المرتزقة في من باب المندب جنوبًا الى ميدي شماال ..مشيرًا الى أن الخطة طريق هيجة العبد بمديرية المقاطرة والتي
ً
ش��رق وشمال جبال كهبوب ومحيط جبل
الغربية.ووواصل مرتزقة العدوان من فصائل حزب االصالح
العسكرية ستنطلق من عدن وارتيريا وجيبوتي ..وتأتي التربة التابعة لمحافظة تعز بمحافظة لحج وصوال إلى عدن،
حجيجة ..وبحسب مصدر عسكري فقد
والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيم القاعدة قصف االحياء
هذه التحضيرات العسكرية وحاول المرتزقة التقدم باتجاه موقع الخزان االستراتيجي في
قاذفة صواريخ
ب���ع���د ت��دم��ي��ر عزلة االحكوم بالتزامن مع زحف آخر صوب تبة القواعد في السكنية بقذائف الدبابات والمدفعية وخصوصًا أحياء ثعبات
دمر ابطال الجيش واللجان ً
ومدرعة وطقمًا عسكريًا محمال بالذخيرة
البارجة الحربية
وع��دد من اآلليات العسكرية للمرتزقة.
االماراتية مطلع
واستقبل مستشفى رأس العارة الريفي
االسبوع الماضي.
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لحج األحياء الواياقق االنتهاكات التي
يت
ع
ر
ض
ل
ها
13
يوم االثنين الماضي سبع جثث ونحو
ا
ل
م
و
ا
طنون والناشطون في ال��ب��ح��ري��ة وال��دف��اع
عة تحت
سي
ط
رة
ا
ل
ع
م
لل
الء
ب
ع
بترت
مصابًا من المرتزقة بينهم
م
د
و
د
ا
الساحلي قد حذرت
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العدوان ومرتزقته قد دفعوا خالل
مقاومة" ..وأوضح في بالغ و ه ب��أي اع��م��ال م��ع دول
األي���ام الماضية ب��ت��ع��زي��زات كبيرة م"من يهمه األمر" أن
ه
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أقدمت مجاميع مسلحة من تلك الميليشيات في مدينة
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تحالف ال��ع��دوان ضد
وسى ،يصرخ موج
زله وشاهد شخصًا
التربة -مركز مديرية الشمايتين  -يوم األحد من األسبوع
بشرية وعتاد عسكري الى مديرية توقفت لبرهة واست هًا سالحه نوع كالشنكوف في وجه مسلحًا يدعى بالدنا أو القيام باختراق
الماضي على اقتحام منزل القيادي المؤتمري خالد محمد
المضاربة ب��ه��دف تنفيذ مخطط هذا السلوك األم أنفت مسيرها ،فقام الصحفي وسا صاحب سيارة ال����م����ي����اه االق��ل��ي��م��ي��ة
احتالل الشريط الساحلي الممتد األهالي بإسعا ر الذي دفع المسلح إلى االعتداء م باالعتراض على اليمنية ألي سبب كان
الغشم مستشار محافظ تعز لشئون الشباب عضواللجنة
م��ن ب��اب ال��م��ن��دب-ذوب��اب وحتى بإنذار صا فه إلى مستشفى الروضة ،وزاد ال عليه بالضرب ،ليقوم دون أخ��ذ االذن المسبق
الدائمة للمؤتمرالشعبي العام -عضو قيادة الشباب والطالب
المخا عبر االنزال البحري والتقدم من المن حب المنزل المؤجر للمجني عليه و مسلح فوق ذلك بأن قام م��ن ال��س��ل��ط��ات اليمنية
بفرع المؤتمر بالمحافظة والكائن في مدينة التربة واالعتداء
البري تحت غطاء جوي وبحري من
زل ما لم سيتم تدميره بالكامل .سام محمد وطالبه بإخراجه المختصة.
على أفراد أسرته المتواجدين في المنزل وإضرام النار في
طائرات وب��وارج وسفن وزوارق
تحالف ال��ع��دوان ول��ك��ن ابطال يستومن جهة أخرى قا
المحور الشرقي
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ة
الدورين الثاني والثالث ونتج عن ذلك احتراق كافة محتويات
ع
ائ
دة
العبسي
قلون درا
وف����ي ال���م���ح���ور ال��ش��رق��ي
الجيش افشلوا ذلك المخطط
جة نارية هددوها بالقتل والتصفية الإجن مسلحين ملثمين
الدورين من اآلثاث وغيره.
ل��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز «ج��ب��ه��ة
سدية.
ب��ق��ص��ف ال���ب���ارج���ة ال��ح��رب��ي��ة

مرتزقة العدوان في أمن جبل حبشي يعذبون مواطنًا حتى الموت
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مصرع قائد كتيبة
التعزيزات في لواء
الصعاليك وقائد
الهجوم على الجبل
األحمر في كرش
وقياديين ميدانيين
في األحكوم

مرتزقة العدوان يحرقون منزل القيادي المؤتمري خالد الغشم في التربة

والجحملية وصالة والكمب والحوبان وكالبة ..ونشر المركز
االعالمي لما يسمى كتائب ابو العباس السلفية صورًا لقصف
منزل نائب محافظ تعز أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة
العميد محمد احمد سعيد الحاج في حي الجحملية بقذائف
المدفعية.
الجبهات األخرى
وفي الجبهات الغربية لمدينة تعز جبهة «وادي الضباب
التابع لمديرية صبر ال��م��وادم ،ومنطقة الربيعي التابعة
لمديرية التعزية ،ومنطقة المنعم التابعة لمديرية جبل
حبشي» استمرت المواجهات بين الجيش واللجان وبين
مرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي حيث نفذ المرتزقة عد
محاوالت للتقدم صوب المناطق والمواقع التي تحت سيطرة
الجيش واللجان ومنها جبل المنعم الواقع في الطرف الشرقي
لعزلة بالد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي ويطل على
وادي الضباب ومنطقة الربيعي وال��ذي يستميت المرتزقة
الستعادة السيطرة عليه ،وتكبد المرتزقة في الهجوم الذي
شنوه على الموقع يوم االحد االسبوع الماضي عددا كبيرًا من
القتلى والجرحى ،ومن بين الذين لقوا مصرعهم قائد كتيبة
التعزيزات في لواء الصعاليك المرتزق أنور البحر.
وشهدت منطقة األقروض بمديرية المسراخ خالل االسبوع
الماضي اشتباكات متقطعة بين الجيش واللجان وميليشيات
مرتزقة ال��ع��دوان.وف��ي مديرية الصلو س��اد ال��ه��دوء بعض
الجبهات ،فيما شهدت جبهات أخ��رى في ذات المديرية
اشتباكات متقطعة بين الجيش واللجان وبين ميليشيات
مرتزقة العدوان دون تحقيق تقدم للطرفين.
صراع المرتزقة
يومًا بعد آخر تزداد حدة الخالفات والصراعات المتفاقمة
بين فصائل ما يسمى «المقاولة» التابعة لمرتزقة العدوان
السعودي والتي انتقلت الى مرحلة متقدمة ج��دًا ،حيث
تعرض موكب المرتزق العميل /عدنان الحمادي المعين
من قبل الفار هادي قائدًا للواء  35مدرع بمحافظة تعز
إلطالق نار مكثف في مدينة التربة -الثالثاء الماضي -من
قبل مسلحين كتائب حسم وتنظيم القاعدة المسيطرين
على مسلحي أثناء مرور الموكب العسكري للحمادي في
الشارع العام وسط مدينة التربة ،وقام مرافقو الحمادي
بالرد على مسلحي كتائب حسم وتنظيم القاعدة ودارت
اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت قرابة الساعة
سقط خاللها قتلى وجرحى من الطرفين.وجاء استهداف
موكب الحمادي في مدينة التربة بعد يوم واحد من تنظيم
أتباعه مسيرة انطلقت من مثلث ًنجد قسيم الواقع بين
مديريتي المسراخ والمعافر وصوال الى أمام مقر المرتزق
الحمادي في مدينة النشمة مركز مديرية النشمة ونظموا
وقفة احتجاجية وتضامنية م��ع المعتقلين م��ن أتباع
الحمادي في معتقالت كتائب حسم وميليشيات حزب
االصالح بمدينة تعز ..وألقى المرتزق الحمادي كلمة أمام
المشاركين في المسيرة والوقفة التضامنية أكد فيها أن
ع��ددًا من أتباعه مسجونون في معتقالت كتائب حسم
بمدينة تعز تم اعتقالهم في مدينة التربة  -مركز مديرية
الشمايتين -على خلفية األحداث التي شهدتها المدينة
أواخر اغسطس الماضي.
وق��ال الحمادي :هناك أي ٍ��اد خفية ال يعلمها الكثيرون
التهديد
متورطة في أحداث مدينة التربة ..موجهًا ما يشبه
ً
لبقية الفصائل المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان ..قائال:
نحن لن نخاف قطع الطريق ولن نخاف أن مدينة التربة
ستسقط بيد من أو من ..نحن قادرون ونعرف كيف ندير
األمور العسكرية واألمنية.

