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رمح العدوان ينكسر في المخا

سحق زحوفات الغزاة والمرتزقة في المخا وبقية الجبهات

جبهة كرش
في جبهة كرش بمديرية القبيطة بلحج أخفق المرتزقة على مدى عام 
وعشرة أشهر في تحقيق أي تقدم رغم التعزيزات العسكرية التي تم 
الدفع بها الى المنطقة والغطاء الجوي من طائرات العدوان.. وفي األسبوع 
الماضي واصلت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان تكرار المحاوالت 
للتقدم صوب المناطق والمواقع التي تمت سيطرة الجيش واللجان عليها 

ولكنها فشلت كسابقاتها .
.الخميس الماضي حاول المرتزقة التقدم صوب التبة البيضاء ومنطقة 
الحويمي وتم التصدي لهم بقوة وإجبارهم على التراجع بعد تدمير دبابة 

ومصرع طاقمها بصاروخ موجه.
قصف تجمعات المرتزقة

واصلت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان خالل األسبوع الماضي 
دك تجمعات الغزاة والمرتزقة وآلياتهم العسكرية في مختلف الجبهات 

بمحافظتي تعز ولحج.
ففي مديرية ذوباب استهدفت القوة الصاروخية صباح األحد ٢٩ يناير 
الماضي بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمعات آلليات المرتزقة والغزاة 
في مثلث ذوباب وحوش المجمع الحكومي وكذا قصف مقر عمليات القوات 
الغازية والمرتزقة جنوب غرب المجمع الحكومي لمديرية ذوباب بصليات 
من صواريخ الكاتيوشا بعد وصول عربات مدرعة ترافقها أطقم عسكرية 
قادمة من معسكر الغزاة والمرتزقة في باب المندب.. كما تم تدمير آلية 
مدرعة ومصرع وجرح طاقمها جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من جبل 
الشبكة، وتدمير ثالث آليات بصواريخ حرارية إثر محاولتها التقدم صوب 
مدارس العمري انطالقًا من مثلث ذوباب، كما تم قصف تجمع لمرتزقة 
العدوان وآلياتهم العسكرية األربعاء الماضي في مثلث ذوباب بصليات 

من صواريخ الكاتيوشا ونتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم 
وتدمير عدد من اآلليات.

ويوم الخميس االضي تم قصف تجمع آلليات المرتزقة في منطقة «برح 
الفليجة» بمديرية الوازعية ونتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

المرتزقة حيث شوهدت سيارة اسعاف تهرع الى المكان.
وفــي مديرية المقاطرة تم تدمير مدرعة واعطاب طقم عسكري 
للمرتزقة على خط هيجة العبد الرابط بين مديرية المقاطرة التابعة 
لمحافظة لحج ومديرية الشمايتين بتعز ونتج عن ذلك سقوط من فيهما 

بين قتيل وجريح.
وتــم قصف مواقع المرتزقة بقذائف الهاون والمدفعية في منطقة 
المنصورة الواقعة بين مديرية الوازعية بتعز ومديرية المضاربة بلحج 

محققة اصابات مباشرة في صفوف المرتزقة.
ويوم الثالثاء الماضي تم استهداف تجمع للمرتزقة بالمدفعية وقذائف 

الهاون في منطقة «الزيدية» بمديرية الوازعية.. كما تم قصف تجمعات 
للمرتزقة في جبهات مدينة تعز بمنطقة ثعبات ووادي صالة والجحملية 

والكمب وعصيفرة وجبل هان.

العدوان يقصف مرتزقته
واصل طيران العدو السعودي اإلماراتي خالل األسبوع الماضي قصف 
المرتزقة اثناء فرارهم من معارك المخا وذوبــاب حيث قصفت طائرات 
االباتشي االثنين الماضي آليات المرتزقة اثناء فرارهم من المعركة في 
منطقة الخضراء جنوب المخا واعترفت بذلك وسائل إعالمية موالية للعدوان 
بينها «صحيفة األيام»، فيما أكدت مصادر فيما يسمى «الحراك الجنوبي» 
أن عدد القتلى في الغارات ارتفع الى ٥٨ شخصًا معظمهم من محافظتي 
لحج والضالع.وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يستهدف العدوان مرتزقته 

في جبهات ذوباب والمخا وكهبوب بغارات جوية.

مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة في مدينة تعز
وفي مدينة تعز تكبد مرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي المزيد 
من القتلى والجرحى في محاوالتهم الفاشلة والمتكررة منذ عدة أشهر 
للسيطرة على معسكر التشريفات في حي الكمب شرق مدينة تعز وكذا 
المحاوالت المتكررة للتقدم صوب المناطق والمواقع التي تحت سيطرة 
الجيش واللجان، حيث لقي ١٥ مرتزقًا مساء يوم االحد االسبوع الماضي 
سمى بكتائب أبو العباس، 

ُ
مصرعهم وأصيب آخرون من ميليشيات ما ت

وحزب االصالح، وتنظيم القاعدة، في محاولة الزحف الفاشلة على معسكر 
التشريفات.. فيما استشهد اثنان وُجرح خمسة من الجيش واللجان.

مستشفيات عدن ولحج تستقبل
 مئات القتلى والجرحى

استقبلت مستشفيات محافظتي عدن ولحج خالل االسبوع الماضي المزيد 
تلوا وأصيبوا في 

ُ
من القتلى والجرحى من القوات الغازية والمرتزقة الذين ق

ذوباب والمخا.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية بعدن ومستشفى رأس 
العارة بمحافظة لحج أنهما استقبال يوم السبت الماضي ١٥ جثة و٢٥ مصابًا 
من جبهة ذوباب والمخا، خالفًا عن القتلى والمصابين الذي تم ايصالهم الى 
المستشفيات األخرى بينها مستشفى أطباء بال حدود ومستشفى باصهيب 
في عدن.وبحسب مصادر عسكرية فقد وصلت مطلع االسبوع الماضي الى 
مطار عدن طائرات سعودية واماراتية وسودانية وتركية لنقل القتلى 

والجرحى من الغزاة والمرتزقة االجانب.

واصل ابطال الجيش مسنودين بالمقاتلين من اللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات بمحافظتي تعز ولج خالل االسبوع الماضي استبسالهم 
في التصدي لزحوفات القوات الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة تحالف العدوان السعودي المعززة بأحدث العتاد العسكري والمسنودة بغطاء مكثف جوي من طائرات 
«f١٦» واالباتشي وبدون طيار وبحري من البوارج والسفن والزوارق الحربية التابعة لدول تحالف العدوان ورغم الفارق الكبير في العدة والعتاد الذي لدى  االستطالع والـ
الجوي والبحري المكثف لهم إّال أن ابطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل تمكنوا من كسر جميع الزحوفات وتكبيد الغزاة والمرتزقة  الغزاة والمرتزقة ورغم الغطاء

خسائر فادحة  في األرواح األرواح والعتاد واالنتقال من موقع الدفاع الى موقع الهجوم محققين انتصارات ساحقة في عدد من الجبهات.
«الميثاق» رصدت مجمل التطورات التي شهدتها الجبهات خالل االسبوع الماضي في التقرير التالي:

على الــرغــم مــن الخسائر الــفــادحــة التي 
تكبدها الغزاة والمرتزقة في المحور الغربي 
لمحافظتي تعز ولــحــج وجــبــهــات المخا، 
ذوبــاب، المندب، كهبوب.. وخصوصًا منذ 
اطالقهم العملية العسكرية األخيرة مطلع 
يناير المنصرم والتي اطلقوا عليها اسم 
«الرمح الذهبي» الحتالل الشريط الساحلي 
الغربي لمحافظة تعز ورغم انكسار رمحهم 
«الخشبي» إّال أنهم واصلوا عمليات االنتحار 
المتتالية حيث فشلت جميع محاوالتهم 
المستميتة الحتالل مدينة وميناء المخا 
والتقدم صوب معسكر خالد بن الوليد في 

مفرق «المخا، تعز، الحديدة» .
والـــذي يبعد عــن مدينة المخا بمسافة 
٣٦كلم شرقًا وكذا احتالل معسكر وجبال 
العمري االستراتيجية بمديرية ذوبــاب 
وجــبــال كهبوب االستراتيجية بمديرية 

المضاربة التابعة لمحافظة لحج.
 وفي كل محاولة نفذوها تجرعوا الهزائم 
النكراء وتكبدوا الخسائر الفادحة وفشل 
رهانهم على اسناد قيادة ما أسموها عملية 
«الرمح الذهبي» لوزير الدفاع األسبق في أول 
حكومة للجمهورية اليمنية ٩٠-١٩٩٤م 
اللواء هيثم قاسم طاهر الذي احضروه من 
مقر اقامته فــي االمــــارات  لهذه المهمة 

الفاشلة. 
حــيــث تــفــاجــأت قـــيـــادات قـــوات تحالف 

الــعــدوان المشاركة في العملية وقيادات 
ميليشيات المرتزقة بتكتيكات عسكرية 
وعمليات نوعية مــن قبل أبــطــال الجيش 
والــلــجــان أفــقــدتــهــم صــوابــهــم وجعلتهم 

يتبادلون االتهامات فيما بينهم.. وبحسب 
مــصــادر عسكرية فقد استخدم الجيش 
واللجان تكتيكات عسكرية أبطلت مفعول 
الغطاء الجوي والبحري المكثف من قبل 

ــســفــن الــحــربــيــة  الـــطـــائـــرات والــــبــــوارج وال
ــى أنــه تــم اســتــدراج   ال

ً
الــمــعــاديــة.. مشيرة

الغزاة والمرتزقة الى مناطق محددة جنوب 
وشرق مدينة المخا ليجدوا أنفسهم وسط 

كماشات محكمة من قبل الجيش واللجان 
الذين انقضوا عليهم موقعين في صفوفهم 
عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من 

آلياتهم العسكرية.

تأمين جبل «الروي» االستراتيجي 
تمكن أبطال الجيش واللجان والمتطوعون 
مــن أبــنــاء القبائل -األربـــعـــاء الــمــاضــي- من 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى جــبــل «الــــروي» 
االستراتيجي وعدد من التالل المجاورة له 
في مديرية الوازعية بعد معارك عنيفة 
مع ميليشيات المرتزقة استمرت منذ مساء 
الثالثاء الماضي وحتى صباح اليوم التالي 
-األربــعــاء- تكبد خاللها المرتزقة خسائر 
كبيرة في األرواح والعتاد وفــرار من تبقى 
منهم تــاركــيــن خلفهم أســلــحــة وذخــائــر 
عد السيطرة على جبل «الروي» 

ُ
سعودية.وت

انجازًا استراتيجيًا كونه يطل على مساحات 
واسعة من مديريتي الوازعية والمعافر كما 
أنه يطل على منطقة «الكدحة» التي تسيطر 
عليها ميليشيات المرتزقة والواقعة ضمن 
النطاق الجغرافي لمديرية المعافر، وبذلك 
تكون تحركاتهم تحت السيطرة النارية 
للجيش واللجان الذين كانوا قد سيطروا 
االسبوع قبل الماضي على جبل «الحناية» 
الــواقــع بين مديريتي الوازعية والمعافر 
وجبل المنصورة «الشبكة» جنوب مركز 
مديرية الوازعية وكــذا السلسلة الجبلية 
المحاذية لمديرية المضاربة ورأس العارة 

التابعة لمحافظة لحج جنوب الوازعية.
كما تم تأمين مواقع جديدة في مديرية 
المعافر والطريق الواصل الى منطقة حمير 

بمديرية مقبنة.

مصرع ٥٨ مرتزقًا بقصف طيران 
األباتشي لحظة فرارهم من 

المعركة جنوب المخا

عمليات نوعية ألبطال 
الجيش واللجان تفقد الغزاة 

والعمالء صوابهم

دّك تجمعات المرتـــزقة 
في المخا وذوباب والوازعية وكرش وثعبات 

ومصــرع العشــرات

اغتياالت متبادلة
< في جديد التصفيات الجسدية 
المتبادلة بين مــرتــزقــة الــعــدوان 
السعودي بمحافظة تعز من مختلف 
الفصائل المسلحة التي تطلق على 
نفسها (الــمــقــاومــة) لقي المرتزق 
الــمــدعــو مستفيد أحــمــد العامري 
ــرة البحث الجنائي»  «ضابط في دائ
بتعز مصرعه على يــد مسلحين 
(ملثمين) قبل مــغــرب الخميس 
الماضي أطلقوا عليه النار في مدخل 
سوق (الشنيني) بشارع ٢٦سبتمبر 

وسط مدينة تعز.
والصريع مستفيد العامري أحد 
ــــوادر حـــزب اإلصــــالح وهـــو نجل  ك
القيادي اإلصالحي أحمد محمد غالب 
العامري رئيس الدائرة االجتماعية 

ــفــرع حـــزب اإلصـــــالح بمحافظة  ب
تعز، وقبل عملية االغتيال هذه 
بأقل من ٢٤ ساعة لقي المرتزق 
مــحــمــد األغـــبـــري - أحـــد أفــــراد ما 
«المقاومة» مصرعه على  يسمى بـ
يد مسلحين (ملثمين) أطلقوا عليه 
النار في حي حوض االشراف الغربي 
بالقرب من عقبة شارع ٢٦سبتمبر 

(مديرية القاهرة).
وزادت في اآلونة األخيرة عمليات 
التصفيات الجسدية المتبادلة بين 
الفصائل المسلحة التابعة لمرتزقة 
الــعــدوان في األحياء الواقعة تحت 
سيطرتهم بمدينة تــعــز، حيث 
بلغت ٤٢ حالة اغتيال خالل العام 

المنصرم ٢٠١٦م.

للشهر الثاني على التوالي تواصل الطائرات والبوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف 
العدوان السعودي قصف مديرية المخا ومعسكر جبال العمري بمديرية ذوباب وبصورة 
هيستيرية بهدف تمكين القوات الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان من 
احتالل مدينة وميناء المخا ومعسكر وجبال العمري بمديرية ذوباب ومعسكر خالد بن 
الوليد في منطقة المفرق بمديرية موزع «٣٦ كلم» شرق مدينة المخا، ولكن دون فائدة 
فقد عجزت تلك القوات البرية التابعة لتحالف العدوان ومرتزقته عن احتالل مدينة 
وميناء المخا ومعسكر العمري بذوباب والتقدم صوب معسكر خالد رغم أعدادهم 
الكبيرة وعتادهم العسكري المهول ورغم االسناد الجوي المكثف من قبل الطائرات 
«f١٦» واألباتشي التابعة للعدوان والتي شنت مئات الغارات مستخدمة في  الحربية الـ
عدد منها القنابل العنقودية والفوسفورية المحرمة دوليًا ورغم االسناد البحري من 
البوارج والسفن الحربية التابعة لحالف العدوان التي قصفت بعشرات الصواريخ مدينة 

المخا والمناطق القريبة منها ومعسكر العمري في ذوباب.
وبحسب مصادر عسكرية ومحلية فقد شنت طائرات الــعــدوان خــالل ثالثة أيام 
فقط «الخميس والجمعة والسبت» أكثر من ١٥٦ غارة عدد منها بقنابل عنقودية 
وفوسفورية محرمة دوليًا.. مشيرة الى أنه تم استهداف مصنع الثلج بـ٧ غارات ومدرسة 
العيدروس في حي السويس ومخازن مواد غذائية تابعة للتاجر محمد عبده بـ٧ غارات 
وحي المغبشي بمدينة المخا بـ٤ غارات وعلى قرية «العروك» وجولة ذوباب ٤ غارات.. 
وسقط شهداء وجرحى في تلك الغارات معظمهم من االطفال والنساء.. وألقت طائرات 
العدوان منشورات تطالب فيها سكان مدينة المخا بالخروج منها حفاظًا على سالمتهم.

فرار جماعي للخونة من الجبهات
وتشهد جبهات المحور الغربي لمحافظة تعز «المخا، الكدحة، ذوباب، الوازعية» انهيارات 
كبيرة في صفوف ميليشيات مرتزقة العدوان وفرارًا جماعيًا من أرض المعارك.. وكشفت 
مصادر فيما تسمى «المقاومة» أن ٥٠ عنصرًا فروا من مواقعهم في جبهة الكدحة أمام نيران 
الجيش واللجان وتم احتجازهم في النقطة العسكرية التابعة لميليشيات المرتزق عدنان 
الحمادي وتجريدهم من أسلحتهم وايصالهم الى المعسكر التابع للحمادي في منطقة النشمة 

بمديرية المعافر حيث تم التحقيق معهم وسجنهم.

أكثر من ٥٠ فردًا من المغرر بهم ينضمون 
لصفوف الجيش واللجان في المخا

انضم أكثر من خمسين فردًا من المغرر بهم الى صفوف الجيش واللجان في جبهة المخا كانوا 
يقاتلون في صفوف القوات الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان.. وبحسب قناة «اليمن 
اليوم» في نشرتها االخبارية مساء أمس األول -السبت- فإن أكثر من خمسين عنصرًا من المغرر 
بهم في صفوف ميليشيات مرتزقة العدوان عادوا الى جادة الصواب ورفضوا االستمرار في 
القتال الى جانب الغزاة والمرتزقة ضد اخوانهم ابطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين 
من أبناء القبائل والمواطنين الشرفاء.وعلى إثر ذلك قامت طائرات العدوان بقصف عشر ناقالت 

محملة بالمجندين من الشباب المغرر بهم ونتج عن ذلك مصرع ٧٠ منهم وجرح آخرين.

ميليشيات الحمادي تقتل المواطنين في المواسط
قامت الميليشيات التابعة للمرتزق عدنان الحمادي -المعين من الفار هادي قائدًا للواء ٣٥ 
مدرع- بحملة اعتقاالت طالت عددًا من المواطنين في مديرية المواسط وخاصة في عزلة بني 
يوسف على خلفية محاولة االغتيال التي تعرض لها الحمادي يوم الثالثاء الماضي باستهداف 
موكبه بعبوة ناسفة انفجرت بعد مروره في عزلة بني يوسف والتي على إثرها قامت الميليشيات 
التابعة له باقتحام منطقة الدوم في العزلة بعدد من األطقم العسكرية ومداهمة منازل 
المواطنين واعتقالهم حيث تم اعتقال الشيخ أمين حسن محسن اليوسفي -رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرة ٦٧ مديرية المواسط- وشوقي عبده محمد سيف، وزائد عبدالحبيب، 

وعمر محمد حسن، وعبدالجبار عبدالله علي، وماجد عبدالله محمد محسن وآخرين.

مصرع عدد كبير من الغزاة
والمرتزقة بقصف صاروخي بالمخا 

 استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
-االثنين الماضي- تجمعات للغزاة والمرتزقة 
في قرية المحجر جنوب المخا بصاروخ لم يتم 
الكشف عن نوعه.وأكد مصدر عسكري في تصريح 
لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) مصرع أعداد كبيرة 
من عناصر تنظيم القاعدة والغزاة من القوات 
السودانية (الجنجاويد) وتدمير ٦ آليات عسكرية 

لهم.
واعــتــرفــت مــواقــع إعــالمــيــة  تابعة للعدوان 
ومرتزقته -من بينها موقع (المصدرأون الين) 
المقرب مــن حــزب اإلصـــالح- بمصرع ٢٠ ممن 
أسماهم (المقاومة) اثر سقوط صــاروخ وصفه 
(الباليستي) على تجمعاتهم جنوب المخا. الموقع بـ

تأمين تلة الشبكة وقرية وسوق
 الصيار بالصلو

تمكن أبطال الجيش واللجان في مديرية الصلو 
-أمس األول السبت- من تأمين تلة الشبكة الواقعة 
في أطراف قرية الصيار التي كان قد تم تطهيرها 
مع السوق الخميس الماضي، وتأمين المنطقة 
بشكل كــامــل بعد مــعــارك عنيفة تكبد فيها 
المرتزقة خسائر بشرية كبيرة ما أدى إلى حالة فرار 
وإحباط سادت صفوفهم بعد فشل زحوفاتهم 
وسحب جثث قتالهم.ومن بين المرتزقة الذين لقوا 
مصرعهم  قائد سرية يدعى (عبدالله الناشري) 
وأحد مرافقيه ويدعى (يوسف أحمد عبدالرحمن) 
ستشهد اثنان وُجرح ثالثة من 

ُ
و٦ آخرين.. فيما ا

أبطال الجيش واللجان ..

قصف بحري وغارات هيستيرية 
على المخا وذوباب


