
15عين على تعزاالثنين:  العدد:  
(١٨٣٦)

12 / ديسمبر / 2016م  
13/ ربيع االول/ 1438هـ

واصل تحالف العدوان ومرتزقته حشد القوات البشرية والعتاد العسكري 
إلى مختلف الجبهات في محافظة تعز والمناطق المحاذية لها في محافظة 
لحج وخصوصًا إلى جنوب باب المندب ومديرية المضاربة ورأس العارة على 
ساحل البحر األحمر غرب محافظتي تعز ولحج وإلى كرش بمديرية القبيطة 
التابعة لمحافظة لحج شرق محافظة تعز استعدادًا لما يسمونها «معركة 
تحرير تعز» بالتزامن مع اشتداد المواجهات العنيفة في مختلف الجبهات 
بين أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية وبين 
الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي التي استمرت في محاوالتها 
الفاشلة دون احراز أي تقدم، حيث كان ابطال الجيش واللجان والمتطوعون 
من أبناء القبائل لهم بالمرصاد وافشلوا جميع محاوالتهم في جميع الجبهات 

وكبدوهم المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد..
ففي مدينة تعز شهدت الجبهات الشرقية والغربية والشمالية مواجهات 
عنيفة على مدى أيام االسبوع الماضي فشل خاللها المرتزقة في تحقيق 

أي تقدم وتكبدوا المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد اثناء محاوالتهم 
الفاشلة للتقدم في تبة الدفاع الجوي وجبل هان غرب المدينة وفي الجحملية 
وصالة والكمب والحوبان شرق المدينة وعصيفرة ووادي الزنوج شمال 
المدينة.. ودكت مدفعية الجيش واللجان خالل االسبوع الماضي تجمعات 
آلليات وميليشيات المرتزقة في محيط تبة الدفاع الجوي ومحيط جبل هان 
لحظة إعدادهم للزحف نحو مواقع الجيش واللجان.. ونفذ ابطال الجيش 
واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل فجر االربعاء الماضي هجومًا على مواقع 
المرتزقة في اطراف احياء الكمب وبازرعة والجحملية وصالة وتمكنوا من 
طردهم من المباني التي كانوا يتمركزون فيها منذ منتصف نوفمبر المنصرم 
وتدمير مدرعتين واحتراقهما وتكبيد المرتزقة عددًا من القتلى والجرحى..
وفي مديرية صبر الموادم تم صد زحف لميليشيات المرتزقة في جبهة 
الشغب االثنين الماضي باتجاه موقع «الفرواش» شمال شرق منطقة الشقب 
ستشهد اثنان 

ُ
وتكبد المرتزقة تسعة قتلى ونحو خمسة عشر مصابًا.. فيما ا

وُجرح خمسة من أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل..
وفي وادي الضباب استمرت المواجهات على اشدها خالل االسبوع الماضي 
تكبد خاللها المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد وتم تدمير 
واحراق دبابة وآلية عسكرية للمرتزقة في تبة حدائق الصالح المطلة على 

وادي الضباب..
وفي مديرية الصلو تواصلت المواجهات على أشدها في مختلف الجبهات 

بالمديرية تكبد خاللها المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد..
وتم االربعاء الماضي صد زحف جديد للمرتزقة باتجاه منطقة الحود وتبة 
المنية وهيجة الشرح الواقعة بين منطقتي الصيار والصيرتين وتكبيدهم 
ستشهد اثنان وُجرح سبعة من 

ُ
ثمانية قتلى وعددًا من الجرحى.. فيما ا

أبطال الجيش واللجان..
وفــي جبهة كــرش بمديرية القبيطة محافظة لحج واصــل المرتزقة 

محاوالتهم الفاشلة للتقدم صوب المناطق والمواقع التي يسيطر عليها 
د  الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل خالل االسبوع الماضي، تكبَّ
خاللها المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد، ودكــت القوة 
الصاروخية والمدفعية ألبطالنا تجمعات لميليشيات وآليات المرتزقة 

شمال مدينة كرش ..
وفي جبهات كهبوب بمديرية المضاربة ومديرية المقاطرة التابعة 
لمحافظة لحج ومديريات ذوباب والوازعية والمسراخ تواصلت المواجهات 
العنيفة خــالل االســبــوع الماضي حيث تــصــدى ابــطــال الجيش واللجان 

والمتطوعون من أبناء القبائل لزحوفات المرتزقة وأفشلوها كسابقاتها..
ودكت القوة الصاروخية والمدفعية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية 
تجمعات لميليشيات وآليات المرتزقة في تلك الجبهات نتج عنها المزيد 

من الخسائر في األرواح والعتاد..

العدوان ومرتزقته يتقهقرون في تعز

< تواصلت خالل األسبوع الماضي المواجهات العنيفة بمختلف أنواع األسلحة بين أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 
السعودي من مختلف الفصائل في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية لها في محافظة لحج دون تحقيق أي تقدم ألي طرف.. ورغم الهزائم الساحقة والخسائر الفادحة التي تكبدها 
الغزاة ومرتزقة العدوان خالل عام وتسعة أشهر في مختلف الجبهات على أيدي أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل إّال أنهم استمروا في محاوالتهم الفاشلة الحتالل محافظة تعز 

التي اثبتت أنها عصية على الركوع والخضوع واالستسالم للغزاة والمرتزقة..
«الميثاق» رصدت مختلف األحداث والتطورات التي شهدتها محافظة تعز والمناطق المحاذية لها في محافظة لحج خالل األسبوع الماضي في التقرير التالي:

مرتزقة العدوان يتكبدون المزيد من الخسائراشتداد المعارك في مختلف الجبهات دون إحراز أي تقدم

أكدت وسائل اإلعالم التابعة لتحالف العدوان 
السعودي ومرتزقته -االثنين الماضي- أن قوة 
عسكرية كبيرة يقودها وزيرالدفاع األسبق هيثم 
قاسم طاهر معززة بدبابات ومدرعات حديثة 
وراجمات صواريخ وصلت الى معسكرات المرتزقة 
جنوب باب المندب  القتحام باب المندب ومدينة 
ذوباب على ساحل البحر األحمر غرب محافظة 
تعز.. ورفــض مجندين جنوبيين المشاركة في 

المعارك بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري مواٍل لتحالف العدوان  أن 
المئات من المجندين الجدد رفضوا المشاركة في 

معارك تعز. 
وقال موقع (عدن الغد) المحسوب على الحراك 
الجنوبي: إن ١٥٠٠ مجند رفضوا المشاركة في 
معركة تعز وقرروا االنسحاب من معسكرهم في 
(معسكر الجالء) .. وأضاف  البريقة المعروف بـ
الموقع: أن هيثم قاسم التقى صباح األثنين الماضي 
بثالثة آالف  ممن تم تجنيدهم خالل األسابيع 
الماضية في  معسكر الجالء وألقى فيهم كلمة 
مؤكدًا لهم أن هذه القوة ستتوجه للقتال في تعز.. 
لكن كلمته قوبلت بحالة من االحتجاج في صفوف 
الجنود-  حسب الموقع - وأنه وبعد حالة من الشد 
والجذب طلب هيثم قاسم طاهر من المجندين  
الذي يرفضون المشاركة في معركة تعز الخروج 
جانبًا وخرج بالفعل أكثر من الف وخمسمائة مجند 
بدعوى أنه تم االتفاق على تدريبهم وتجنيدهم 

كقوات جنوبية لحماية الجنوب.
وكان وزير الدفاع األسبق هيثم قاسم طاهر 
قد وصل  إلى عدن الشهر الماضي على رأس قوة 
تعدادها أكثر من ٢٠٠٠ مجند تم تدريبهم 

في أرتيريا.

الجدير بالذكر أن تحالف الــعــدوان السعودي 
كان قد حاول العام الماضي احتالل باب المندب 
وذوباب حيث دفع بعدد كبير من القوات الغازية 
السعودية واإلماراتية والسودانية والمرتزقة 
ـــالك ووتــــر) األمريكية  األجــانــب مــن شــركــة (ب
والميليشيات التا بعة لعمالء  ومرتزقة العدوان 
من حزب اإلصالح والجماعات السلفية المتطرفة 
وتنظيمي القاعدة وداعــش والــحــراك الجنوبي 
ـــادة الـــقـــوات الــســعــوديــة  االنــفــصــالــي، وصـــرح ق
واإلماراتية عبر وسائل اإلعــالم التابعة لتحالف 
الــعــدوان ومرتزقته عن تمكن تلك القوات من 
السيطرة على باب المندب ومديرية ذوباب خالل 
خمس ساعات وأنهم ينتظرون توجيهات قيادة 
التحالف للتقدم صوب المخا ومنها الى الحديدة 
والتي قالوا إنهم سيتمكنون من السيطرة عليها 
خالل ٢٤ساعة، واتضح أن تلك التصريحات كانت 
مجرد فقاعات إعالمية حيث تصدى أبطال الحيش 
واللجان بقوة  لزحفهم وتكفل صاروخ توشكا بدك 
مقر قيادتهم ومعسكرهم في شعب الجن جنوب 
باب المندب ونتج عن ذلك مصرع وجــرح عدد 
كبير من الغزاة والمرتزقة ومن بين الذين لقوا 
مصرعم ضباط كبار بينهم قائد القوات السعودية 
وقائد القوات األماراتية  وكذا تدمير مقر قيادة 
العمليات ومخازن السالح والدبات والمدرعات 
وراجمات الصواريخ واآلليات العسكرية الحديثة 
والمتطورة التي حشدها تحالف العدوان ..وبعد 
عام من هزيمتهم النكراء وخسائرهم الفادحة التي 
ُمنيوا بها في شعب الجن ورغم فشلهم على مدى 
عام وتسعة أشهر في احتالل باب المندب وذوباب 
عادوا من جديد يتحدثون عما يسمونها (معركة 

تحرير) باب المندب وذوباب.

١٥٠٠ مجند رفضوا المشاركة 
في معارك تعز

اختطاف وحبس
في سياق الجرائم واالنتهاكات 
التي يتعرض لها المواطنون من قبل 
مسلحي الفصائل المسلحة التابعة  
ــعــدوان الــســعــودي في  لمرتزقة ال
األحــيــاء الواقعة تحت سيطرتهم 
بمدينة تعز، أقــدم مسلحون من 
كتائب أبــو العباس على اختطاف 
مواطن يدعى (أكــرم األبــارة) الذي 
يعمل سائق سيارة دينا تابعة ألحد 
المصانع الخاصة، وذلك أثناء مروره 
من نقطة الهنجر في منفذ وادي  
الضباب، غرب المدينة واقتياده مع 
الدينا الى مقر قيادة الجبهة الشرقية 
لمدينة تعز وأودعوه  أحدالسجون 
التابعة لكتائب أبو العباس  والتحقيق 
ــتــمــاء للحوثيين  مــعــه بتهمة االن
كونهم عثروا في تلفونه  على زوامل 

صادرة عن أنصار الله .

مصرع عدد من قيادات المرتزقة
لقي عدد من القيادات الميدانية للميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي 
مصارعهم في عدد من الجبهات في محافظة تعز بينهم مسؤول التجنيد في تنظيم 
القاعدةوبحسب مصادر عسكرية فقد نفذ أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من 
أبناء القبائل عملية نوعية- أمس األول السبت- استهدفت مجموعة من ميليشيات 
«كتائب أبو  مرتزقة العدو السعودي وحلفائه ينتمون لتنظيم القاعدة وما يسمى بـ
العباس» السلفية المتطرفة في وادي صالة شرق مدينة تعز أثناء استعدادهم 
للهجوم على مواقع الجيش واللجان والمتطوعين، فباغتهم أبطال الجيش وكبدوهم 
عددًا من القتلى والجرحى، ومن بين الذين لقوا مصرعهم القيادي في تنظيم القاعدة 

اإلرهابي «موسى السمراني» و٣ من مرافقيه..
والسمراني من أبناء محافظة لحج وكان قبل انضمامه لكتائب أبو العباس قائدًا 
للتدريب في تنظيم القاعدة وتولى مسؤولية تدريب وإعداد المنتسبين للتنظيم 
من أبناء لحج والدفع بهم إلى الجبهات لقتال الجيش واللجان، ومؤخرًا انضم لكتائب أبو 

العباس التي يقودها السلفي المتطرف عادل عبده فارع الذبحاني، وتربطها عالقات 
قوية مع تنظيم القاعدة، ومقاتلوهم يتواجدون بشكل مختلط ومتداخل في خطوط 

التماس مع الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات مدينة تعز..
وكان قرابة عشرة من ميليشيات مرتزقة العدوان قد لقوا مصارعهم وأصيب 
آخرون في عملية نوعية للجيش واللجان- الجمعة الماضية- في اطراف حي الجحملية..

كما لقي عدد من المرتزقة مصارعهم وأصيب آخرون- الخميس الماضي- في محيط 
جبل هان وتبة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز، ومن بين الذين لقوا مصرعهم قائد 

ميداني فيما يسمى «لواء الصعاليك»..
وفي مديرية الصلو لقي القائد الميداني لميليشيات المرتزقة في جبهة منطقة 
الصيار- الجمعة الماضية- المدعو «وجدي اليوسفي» مع عدد من المرتزقة وأصيب 

آخرين على أيدي أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل.

شهدت مدينة تعز -الثالثاء الماضي- مظاهرة لميليشيات 
حــزب اإلصـــالح وتنظيم الــقــاعــدة بــالــدبــابــات والــمــدرعــات 
واألطقم العسكرية ..وبحسب مصادر محلية فقد دفع حزب 
اإلصالح  بمجاميع من عناصره وآخرين موالين له من تنظيم 
القاعدة والسلفيين المتطرفين إلى شوارع المدينة بالدبابات 
والمدرعات واألطقم العسكرية للتظاهر وسط المدينة بحجة 
المطالبة بضمهم إلى قوام مايسمى (الجيش الوطني) الموالي 
للعدوان وتغيير قائد محور تعز المرتزق خالد فاضل .. وأشارت 
المصادر الى أن العشرات من الميليشيات المسلحة التابعة 
لما يسمى  (كتائب التوحيد) السلفية التي يقودها المرتزق 
(أبوالصدوق) المنشق عن (كتائب أبو  صادق مهيوب  المكني بـ
العباس)  التي يقودها المرتزق عادل فارع الذبحاني - المكني 
(لواء الحمزة)  الذي أسسه  (أبو العباس)  وآخرين مما يسمى بـ بـ
القيادي اإلخواني في  حزب اإلصــالح حمود سعيد المخالفي 
تل على يد مسلحي 

ُ
وأطلق عليه اسم شقيقه (حمزة) الذي ق

ما يسمى (كتائب حسم) التي يقودها المرتزق عدنان رزيق 
الشبواني  وعناصر من تنظيم القاعدة، خرجوا الثالثاء الماضي  
في مظاهرة بالدبابات والمدرعات واألطقم العسكرية في 
شارع جمال وسط مدينة تعز، مطالبين بتغيير المرتزق خالد 
فاضل المعين من قبل الفار هادي قائدًا لمحور تعز العسكري 
وضمهم لقوام الجيش الموالي للعدوان السعودي، وقاموا بقطع  
حركة السير في شارع جمال  بشكل كامل وإطالق النار بصورة  
عشوائية  في الهواء متسببين بإثارة الرعب والخوف والهلع  
في نفوس المواطنين، وجراء ذلك تم إغالق المحال التجارية 
والمدارس الواقعة في نطاق شارع جمال ..  كما قاموا بالتجمع 
أمام مبنى فرع شركة النفط اليمنية  الذي  يستخدمه المحافظ 

المعين من قبل الفار هــادي (علي  المعمري)  مقرًا مؤقتًا 
له، ومحاصرة مبنى مكتب الخدمة المدنية الذي يستخدمه  
المرتزق خالد فاضل، المعين أيضًا من قبل الفار هادي قائدًا 
لمحور تعز العسكري، مقرًا مؤقتًا له وتوجيه ماسورة الدبابة 
نحو المكتب الواقع مقابل  مبنى مقر حزب اإلصــالح ومبنى 

شركة النفط.
ورفع المتظاهرون الفتات تطالب بإقالة المرتزق خالد فاضل 
وعالج الجرحى، وضم عناصر أبو الصدوق ولواء الحمزة إلى قوام 
الجيش الذي يجري إعداده برعاية سعودية وإماراتية.. ونشر 

ناشطون موالون للعدوان مقاطع فيديو لقائد (كتائب التوحيد) 
المرتزق صادق مهيوب (أبو الصدوق) وهو يتقدم المتظاهرين 
ويطالب بترقيم عناصره الذين قال إن عددهم ٨٠٠ فرد 
وعدهم حلف العدوان والفار هادي بضمهم إلى ما يسمى (اللواء 
١٧٠ دفاع جوي).. ووصف أبو الصدوق تلك الوعود بالكاذبة، 
الفتًا إلى أنه باإلضافة إلى ذلك تم توقيف مخصصاتهم من 
التغذية والذخيرة.. وقال: إن "الشرعية" -حسب توصيفه- 
تنكرت لــدوره هو ورجاله ولم يتم االلتفات إلى الجرحى من 

عناصره منذ أكثر من عام ونصف العام.

عرض لعناصراإلصالح والقاعدة بالدبابات واألسلحة الثقيلة

مسلحون من حزب اإلصالح يقتحمون منزل القاضي البركاني
< أقدم مسلحون من ميليشيات حزب اإلصالح على اقتحام منزل القاضي عبدالرحمن البركاني في حي األخوة بمدينة تعز بقوة السالح..

وبحسب مصادر محلية فإن القائد الميداني لميليشيات حزب اإلصالح في حي االخوة بمديرية القاهرة- مدينة تعز المدعو يحيى الريمي ومعه مجموعة من المسلحين 
اقتحموا عمارة القاضي عبدالرحمن البركاني بحجة إيجاد شقة سكنية ألسرة الريمي لإلقامة فيها، وتدخلت وساطة بقيادة شخص يدعى توفيق عبدالملك فرحان 
بغرض اخراج الريمي ومسلحيه من العمارة، انتهت بإقناع الريمي بالخروج مقابل أن يدفع له القاضي البركاني شهريًا مبلغ مائة ألف ريال حتى انتهاء الحرب..ويقيم 

القاضي عبدالرحمن البركاني مع أسرته في اإلمارات العربية المتحدة.


