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استنزاف متواصل للغزاة والمرتزقة.. 
وقصف هيستيري لبوارج العدوان على موزع

اتهامات للمحافظ المعين من »الفار«
 باختالس مبالغ ضخمة 

عمليات نوعية للجيش في موزع.. وسقوط 
قيادات ميدانية للمرتزقة

تطورات الجبهات
واصل أبطال الجيش واللجان توجيه الضربات الموجعة لمرتزقة 
العدوان السعودي في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق 
المحاذية لها في محافظة لحج مكبدين إياهم المزيد من الهزائم 

الساحقة والخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
وبحسب مصادر عسكرية نفذ ابطال الجيش واللجان الخميس 
الماضي هجومًا كبيرًا على مواقع المرتزقة في جبهة الكدحة 
بمديرية المعافر موقعين في صفوفهم قتلى وجرحى باالضافة 
الى تدمير عتاد عسكري واغتنام ما تركوه خلفهم عند فرارهم.. 
وكانت قد شهدت جبهة الكدحة مواجهات عنيفة على مدار 
االسبوع الماضي.. وف��ي جبهة المفاليس الواقعة في أط��راف 
مديرية حيفان والمحاذية لمديرية طور الباحة بلحج صد أبطال 
الجيش واللجان هجومًا كبيرًا للمرتزقة كان يستهدف السيطرة 
على تبة الخزان وتبة مربوش ومدرسة خالد بن الوليد وتكبد 
المرتزقة مزيدًا من الخسائر في األرواح والعتاد العسكري.. كما تم 
قصف مواقع للمرتزقة في اطراف المديرية بصواريخ الكاتيوشا 

محققين اصابات مباشرة في االفراد والعتاد.
وفي جبهات الساحل الغربي لمحافظة تعز لقي قائد كتيبة 
للمرتزقة مصرعه ويدعى عبدالعزيز خالد الصبيحي مع عدد من 
مرافقيه بعملية نوعية للجيش واللجان الجمعة الماضية شرق 
المخا.. وكان قد تم مساء األربعاء الماضي تدمير آلية عسكرية 
شمال شرق منطقة يختل بالتزامن مع اطالق صاروخ زلزال 2 
على تجمعات للمرتزقة شرق منطقة يختل بالمخا والذي اصاب 
هدفه بدقة مخلفًا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير 

عدد من آلياتهم العسكرية.
وكذا تم قنص 3 من المرتزقة في ذات الجبهة.. وفي مديرية 
ذوباب تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بقصف 

مدفعي للجيش واللجان غرب معسكر العمري.
وفي مديري صالة غرب مدينة تعز لقي الخميس الماضي 6 من 
عناصر المرتزقة مصرعهم بعمليات قنص.. فيما استهدفت 
مدفعية الجيش تجمعات للمرتزقة في مدرسة الفاروق بحي 

الجحملية جوار مبنى قيادة محور تعز العسكري.
وف��ي مديرية الصلو دك��ت مدفعية الجيش واللجان مواقع 

المرتزقة في منطقة الصيرتين.
وفي جبهة كرش بمديرية القبيطة بلحج دكت القوة الصاروخية 
ومدفعية الجيش واللجان األربعاء والخميس الماضين مواقع 

المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.
وفي جبهة كهبوب بمديرية المضاربة بلحج عادت المواجهات 
بين الجيش واللجان وبين مرتزقة ال��ع��دوان حيث دف��ع حلف 
العدوان بمرتزقته مساء الثالثاء الماضي للزحف مجددًا صوب 
جبال كهبوب االستراتيجية من جهة الشمال الشرقي وكان ابطال 
الجيش واللجان لهم بالمرصاد حيث تصدوا لهم بقوة وافشلوا 
زحفهم بعد معارك استمرت حتى ساعات الصباح األولى من اليوم 
التالي -األربعاء- واجبروهم على العودة من حيث قدموا بعد أن 

تكبدوا عددًا من القتلى والجرحى.

بوارج الغزاة تقصف معسكر خالد بـ 20 صاروخًا
على إثر الهزائم الساحقة والخسائر المتتالية في صفوف الغزاة 
ومرتزقتهم وفشلهم الذريع في الوصول إلى معسكر خالد بن 
الوليد واحتالل مديرية موزع على مدى األشهر الخمسة المنصرمة 
حيث فشلت جميع الزحوفات التي نفذوها والمسنودة بجسور 
جوية من المقاتالت الحربية ومروحيات األباتشي وقصف صاروخي 
من البوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي..

صبت البوارج الحربية األحد الماضي جام غضبها على معسكر خالد 
بن الوليد والتباب المحيطة به ومنطقة الهاملي في مديرية موزع 
بقصفها ب�20 صاروخًا بالتزامن مع غارات جوية على منطقة 

البرح بمديرية مقبنة ومنطقة الصيار بمديرية الصلو.
وأتى القصف الهيستيري من البوارج والمقاتالت الحربية التابعة 
لتحالف العدوان السعودي بعد24 ساعة من العمليات العسكرية 
النوعية التي نفذها أبطال الجيش واللجان وذلك كنوع من االنتقام 
للخسائر الكبيرة التي تكبدها العدوان ومرتزقته في اليومين 
السابقين )الجمعة والسبت( في جبهة موزع حيث نفذ أبطال 
الجيش واللجان الشعبية في مواقع المرتزقة باألطراف الجنوبية 
لمديرية م��وزع عملية نوعية تكللت بتأمين 4 مواقع مهمة 
كان المرتزقة يتمركزون فيها، وبعد ذلك بساعات قليلة دكت 
القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات آلليات ومرتزقة العدوان 
في شمال المخا ومنطقة الجديد بمديرية ذوباب، مكبدة إياهم 

خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.
وطبقًا ل��م��ص��ادر عسكرية فقد سقط ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات 
الميدانية للمرتزقة خالل العملية النوعية في موزع والقصف 
الصاروخي والمدفعي عليهم في المخا.. ومن أبرز قتلى المرتزقة 
قائد مجاميع تنظيم القاعدة الموالي للعدوان، في المخا ويدعى 
)حسين محمد الكور( من محافظة أبين.. باإلضافة إلى كٍل من 

)محمد الدقيمي، علي العولقي، عبدالكافي الحوشبي( وثالثتهم 
قيادات ميدانية من محافظة شبوة، باإلضافة إلى )محمد حسين 
الدوقة وأكرم دريب ومراد خالد حسين ويسلم أحمد الحبهي( من 
محافظة لحج، بخالف القتلى الذين لم يتم التعرف على أسمائهم 

وعدد كبير من الجرحى.

المعمري يختلس أكثر من ملياري ريال
كشفت مصادر مطلعة في عدن عن إختالسات مالية هائلة قام 
بها المرتزق علي محمدالمعمري المعين من الفار هادي محافظًا 

لمحافظة تعز ..
واكدت تلك المصادرعن اختالس المعمري أكثر من ملياري 
ريال كحد أدنى خالل االشهر األخيرة من العام الجاري 2017م .
واوضحت المصادر أن المعمري تسلم مبلغ )1.000.000( 
دوالر من حكومة بن دغر باسم الجرحى في تعز أغلبهم اضطروا 

للعالج على حسابهم في بعض الدول ومنها الهند .
وق������ال ال��ص��ح��ف��ي وال���ن���اش���ط 
السياسي الناصري جميل الصامت 
في مقال له على صفحته بالفيس 
ب��وك: إن المعمري استولى على 
مبلغ )200.000.000( ريال 
كانت قد أعادته الحكومة التركية 
التي استقبلت عددًا من الجرحى 
وأعادت أغلبهم كما وصلوا بدون 
عالج ثم تكفلت بعالج الجرحى 
وأع��ادت المبلغ ،وق��ام المعمري 
الذي اوهم الناس مع شلته انهم 
يتفقدوا الجرحى وهم في الحقيقة كانوا يتفقدون ال�200مليون 

ريال .
وقال الصامت :)التقينا ببعض العائدين من العالج في تركيا 
والذين اكدوا أنهم لم يستلموا سوى مائة دوالر فقط لكل واحد 
منهم من نبيل جامل ومن معه عند وصولهم االراضي التركية 
..بمجموع قرابة 6000  دوالر اذا كان عددهم ستين جريحًا 

وربما هم أقل(.
وأضاف الصحفي والناشط الناصري جميل الصامت :)وعلى نفس 
المنوال كشفت المصادر استنادًا لرئيس حكومة المرتزق أحمد 
عبيد بن دغر أن حكومته تصرف موازنة تشغيلية بشكل منتظم 

خاصة بمكاتب محافظة تعز بواقع 100.000.000 ريال.

يواصــل تحالــف العدوان الســعودي الدفع بالميليشــيات التابعة لمرتزقته الــى محارق الموت في مختلف الجبهــات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية لهــا من محافظة لحج في 
محاوالت يائسة لتحقيق تقدم ميداني بعد فشلهم على مدى العامين واألشهر األربعة الماضية في تغيير المعادلة على األرض.. حيث أفشل ابطال الجيش المسنودون بالمقاتلين 
مــن اللجــان الشــعبية مخططات الغزاة والمرتزقة في احتالل محافظة تعز رغم ضخامة التعزيزات العســكرية الكبيرة البشــرية من منتســبي الجيش الموالــي لمرتزقة العدوان 
والمجندين الجدد من الشــباب المغرر بهم والعاطلين عن العمل والميليشــيات المســلحة من جماعة االخوان المســلمين »حزب االصالح« وحلفائه من الناصريين واالشــتراكيين 
 »f16« والجماعات الســلفية المتطرفة وتنظيمي القاعدة وداعش والقوات الغازية والمرتزقة الســودانيين »الجنجاويد« ورغم االســناد الجوي والبحري المكثف من مقاتالت الـ

وبدون طيار ومروحيات األباتشي والبوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان العسودي.
تفاصيل أوفى عن المواجهات في مختلف الجبهات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز خالل األسبوع الماضي رصدتها »الميثاق« في التقرير التالي:

رصد/ محمد المليكي

8 منظمات دولية لإلغاثة توقف أنشطتها بتعز
أعلنت الثالثاء الماضي عدد من المنظمات الدولية إيقاف 
أنشطتها وبرامجها اإلغاثية في محافظة تعز، جراء استمرار 
عمليات االختطاف لطواقمها واالستيالء على سيارتها، من 
قبل الميليشيات المسلحة التابعة لما يسمى )المقاومة( الموالية 
لتحالف العدوان السعودي في أحياء مدينة تعز والمناطق 

الواقعة تحت سيطرتها. 
وأكد ناشطون حقوقيون وقانونيون، أن المنظمات الدولية 
التي أعلنت إيقاف أنشطتها في تعز عددها 8 منظمات 
ات المتكررة على طواقمها ونهب سياراتها،  بسبب االعتداء
في المربعات السكانية الخاضعة لسيطرة ميليشيات مرتزقة 
العدوان بمدينة تعز وخارج المدينة.. ونقل الناشطون عن 
المحامي توفيق الشعبي، أن 3 سيارات تابعة لمنظمات "مرسي 
كور والمجلس النرويجي، ومنظمة رعاية األطفال" تم نهبها 
خالل أسبوع واحد.. الفتًا إلى أن عدد السيارات المنهوبة "طوعًا 
أو كرها" وصل إلى 12 سيارة تابعة ألكثر من منظمة إنسانية.. 
وكانت آخر سيارة تم نهبها وفقًا لمصادر محلية االثنين الماضي 
وهي تتبع المجلس النرويجي لالجئين، في مديرية المعافر 
من قبل مسلحين موالين للعدوان والذين أخذوها إلى حي باب 
موسى بمدينة تعز الذي يقع تحت سيطرة ميليشيات )أبو 

العباس( السلفية.
 وكانت عدد من المنظمات الدولية قد حذرت في وقت سابق 
من توقيف نشاطها في تعز، جراء االنتهاكات المتكررة من قبل 

) للتحالف(. الموالين ل�

ق االمتحانات إثر 
ّ

كلية الحقوق بجامعة تعز تعل
اعتداء مسلحين على نائب العميد

أعلنت كلية الحقوق بجامعة تعز تعليق االمتحانات على إثر  
االعتداء على نائب عميد الكلية الدكتور أنور اليافعي -أمس 
األول السبت- من قبل مسلحين تابعين لما تسمى) كتائب 

أبوالعباس( .
وبحسب مصدر في الكلية فإن أحد الطالب منتٍم لكتائب أبو 
العباس رفض االلتزام بقاعة االختبارالمحددة له  واراد االنتقال 
الى قاعة اخرى.. مشيرًا الى ان الدكتور انور اليافعي نائب عميد 
كلية الحقوق اعترض الطالب وحاول ان يلزمه بقاعته ولكن 
الطالب غادر الكلية وعاد بمسلحين تابعين لكتائب ابو العباس 

وقاموا باالعتداء على الدكتور اليافعي.
وبحسب المصدر فإن كلية الحقوق أعلنت تعليق االمتحانات 
عقب االعتداء على نائب عميد كلية الحقوق مؤكدًا ان  إدارة 
الكلية تطالب الجهات المعنية بضبط المعتدين ورد االعتبار 

للعملية التعليمية.
كما طالبت بتغيير حراسة الجامعة بما يعزز من األمن داخل 

الحرم الجامعي ويمنع دخول أي مسلح إلى حرم الكلية.

تواصلت المواجهات المسلحة السبت الماضي في مدينة تعز ولليوم 
الخامس على التوالي بين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان والتي 
كانت قد اندلعت الثالثاء الماضي من جديد في شارع جمال وسوق 
دي لوكس وسط المدينة بسبب الخالفات على جباية إيرادات سوق 
القات.. وفشلت كل المساعي والمحاوالت من قيادات المرتزقة في 

إحتوائها.
وبحسب مصادر محلية فقد اندلعت اشتباكات باألسلحة النارية 
في سوق دي لوكس بشارع جمال وسط المدينة الثالثاء الماضي 
سمى)كتائب أبو العباس( السلفية 

ُ
بين مسلحين من ميليشيات ما ت

وآخرين من ميليشيات ح��زب اإلص��الح يقودهم المدعو غ��زوان 
المخالفي- المدعوم من خاله المرتزق صادق سرحان المخالفي قائد 
مايسمى )اللواء22 ميكا(.. وطبقًا للمصادر فقد اندلعت االشتباكات 

بين طقمين تابعين للطرفين، األمر الذي أثار الرعب في المنطقة ودفع 
المواطنين إلى إغالق محالتهم التجارية وتوقفت حركة المرور في 
شارع جمال والشوارع المحيطة بسوق دي لوكس وتم التعزيز بأطقم 
عسكرية من قبل الطرفين ما أدى الى استمرار المواجهات التي أمتدت 
الى حى المسبح في اليوم التالي -األربعاء -وحتى أمس األول السبت.

وأوضح سكان محليون وشهود عيان أن عددا كبيرا من ميليشيات حزب 
اإلصالح التابعة للمدعو غزوان المخالفي توافدوا الى سوق دي لوكس 
صباح األربعاء الماضي وانتشروا في محيطه وقاموا بمنع طقم تابع 
لكتائب أبوالعباس من الدخول الى السوق وإجباره على مغادرة المكان 
فعاد الطقم ومعه تعزيزات من كتائب أبو العباس وحدثت مواجهة 
عنيفة باألسلحة المتوسطة والرشاشات أمتدت الى جولة العواضي وحي 
المسبح واستمرت زهاء الساعتين تمكن خاللهما مسلحي غزوان من 
طرد مسلحي أبو العباس.. وطبقًا للمصادر فقد تمركز القناصة التابعون 
للمدعو غزوان المخالفي في أسطح المنازل والعمارات المحيطة بسوق 
دي لوكس األمر الذي رجح كفة مسلحي غزوان وإجبارمسلحي أبو العباس 
على االنسحاب..وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الطرفين 
وإصابة بائع متجول و3مواطنين بينهم طفل كانوا مارين في الشارع 
لحظة اندالع المواجهات..واستمرت المواجهات وقطع حركة المرورفي 
شارع جمال والشوارع المحيطة به وحي المسبح حتى الجمعة الماضية 

حيث تمكنت قيادات من المرتزقة من وقف المواجهات.
وكانت ما تسمى )اللجنة األمنية( الموالية للعدوان قد عقدت الخميس 

الماضي إجتماعًاطارئًا لها برئاسة قائد محورتعز المعين من قبل الفار 
هادي اللواء المرتزق خالد فاضل وبحضور وكيل المحافظة المرتزق 
عارف جامل ورئيس عمليات المحور-قائد ماتسمى ) كتائب حسم( 
المرتزق عدنان رزيق الشبواني والقائم بأعمال مدير األمن المرتزق 
العقيد محمد عبدالله ابراهيم المحمودي وتم تشكيل حملة أمنية 
مشتركة من إدارة أمن المحافظة والشرطة العسكرية وقيادة المحور 
واللواء22 واللواء17 واللوء35 واللواء170 والتي تحركت بقيادة القائم 
بأعمال مديرأمن المحافظة المرتزق العقيد محمد المحمودي الذي 
أكد أن اللجنة تمكنت من إعادة تطبيع الوضع وفتح الشوارع وتأمينها 
واستالم المدعو غزوان المخالفي من قبل قائد اللواء 22ميكا العميد 
المرتزق صادق سرحان المخالفي )خال غزوان( وأنه سيتم تسليمه 
للشرطة العسكرية.. اال أن المواجهات المسلحة إندلعت من جديد 
الجمعة الماضية في شارع جمال والشوارع المحيطة بسوق دي لوكس 
وحي المسبح ونتج عنها إصابة سائق أحد االطقم العسكرية باصابات 
خطيرة واستشهاد مواطن كان مارا في الشارع بدراجته النارية كما 
أشتشهد مواطن أخر يدعى )صادق أمين المغلس( داخل منزله الكائن 
جوارمستشفى التعاون بحي المسبح قبل صالة الجمعة جراء إصابته 
بطلق ناري أخترق نافذة المنزل أودى بحياته على الفور.. وامتدت 
المواجهات في المساء الى حي الحصب غرب المدينة وتواصلت حتى 
أمس االول السبت وتم قطع الشورارع رغم انتشارأطقم من الشرطة 
العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان في شارع جمال وجولة العواضي 

ومحيط سوق دي لوكس.
وبحسب مصادر فيما تسمى )المقاومة( فقد أقدم مسلحون 
تابعون للمدعو غزوان المخالفي على قتل أحد عناصر كتائب 
أبوالعباس من أبناء حي الجمهوري أمس االول السبت في شارع 
التحرير الخلفي )سوق الجملة( وعلى اثر ذلك قام سكان حي 
الجمهوري بإغالق جميع الشوارع المؤدية الى الحي.. كما قتل 
مواطن أخرفي اشتباكات أمس االول السبت بسوق دي لوكس 

بين كتائب أبوالعباس وميليشيات حزب االصالح.
وكان المكتب االعالمي لكتائب أبوالعباس قد أصدر توضيحا 
حول المواجهات المسلحة قال فيه : إن أقالمهم وإعالمهم 
)يقصد حزب االصالح( يحاولون تصوير أن المعركة هي بين 
المجرم غزوان وبين أبوالعباس على إيرادات سوق دي لوكس 
من أجل إخفاء ماقام به المجرم غزوان من محاولة إغتيال القائد الميداني 
في الكتائبعادل العزي وكان ضحيتها سائق الطقم )ربيع( الذي أصيب 
بطلقات نارية في ص��دره وتم نقله الى المستشفى وإدخاله العناية 

المركزة كون إصابته بليغة.
بدوره قال المرتزق العميد صادق سرحان المخالفي قائد مايسمى 
)ال��ل��واء 22ميكا( في تصريح لموقع )بوست( الموالي للعدوان أنه 
تم تسليم غ��زوان المخالفي للشرطة العسكرية من أجل أن يخضع 
الجميع للقانون.. مطالبًا كتائب أبو العباس بتسليم أفرادها المتسببين 
بالفوضى.. مشيرًا الى أن كتائب أبوالعباس اعتدت على مقر اللواء22 ميكا 
واستهدفته من مواقع تمركزها في مبنى االمن السياسي بكافة أنواع 
االسلحة دون أن يكون اللواء طرفًا في االشكال الحاصل بين أبوالعباس 
وغزوان -الذي قال بأنه مجرد جندي في )اللواء 22ميكا( وأنه فربعد 
االشتباكات )الخميس الماضي( هاربا الى مقراللواء )107( وأنه تم 
التحرك الى مدرسة باكثيرالتي لجأ اليها غزوان وجماعته وتم القبض 

عليهم وتسليمهم للشرطة العسكرية.
وهذه المواجهات المسلحة بين ميليشيات حزب االصالح المدعومة 
من السعودية وميليشيات كتائب أبو العباس السلفية المدعومة من 
االمارات ليست االولى فقد سبق وأن حدثت أكثرمن مرة بسبب الخالف 
على جباية إيرادات سوق القات في حي دي لوكس وسط مدينة تعز 
ونتج عنها مصرع وإصابة عدد من عناصر الطرفين واستشهاد وإصابة 

عدد من المواطنين االبرياء. 

سيرة قائد وميالد وطن
م

يوليو17

الحق يقال
 »ع���ل���ي ع��ب��دال��ل��ه 
ص�����ال�����ح ش��خ��ص��ي��ة 
ذك����ي����ة وش���ج���اع���ة 
م���������ق���������دام���������ة غ����ي����ر 
ت���ق���ل���ي���دي���ة، وغ���ي���ر 
ع�������������������ادي�������������������ة.. ل�����ه 
مواصفات نادرًا أن 
جتدها في شخص 
ج�������م�������ع ك�����������ل ت����ل����ك 
ال�����ص�����ف�����ات.. ه��م��ه 
ال�����وط�����ن�����ي ال���ك���ب���ي���ر 
ال���ع���م���ل مل��س��ت��ق��ب��ل 

اليمن املوحد«.

األستاذ/عبدالقادر باجمال

مواجهات عنيفة بين ميليشيات اإلصالح وأبو العباس   مصرع مديري أمن المسراخ وقسم 
شرطة نجد قسيم 

ف��ي إط��ارال��ص��راع��ات المحتدمة بين م��رت��زق��ة ال��ع��دوان 
السعودي لقي مدير أمن مديرية المسراخ بمحافظة تعز 
عبدالباسط الهمداني )سلفي( ومدير قسم شرطة نجد 
قسيم بنفس المديرية محمد عبدالله يحيى السبئي)إصالحي( 
مصرعهما مع 8 من مرافقيهما وجرح أخرون في المواجهات 
المسلحة التي دارت بينهما الجمعة الماضية في منطقة نجد 
قسيم التابعة لمديرية المسراخ ..وبحسب مصادر محلية فإن 
مدير أمن المديرية عبدالباسط الهمداني و4من مرافقيه 
تلوا على يد مدير قسم شرطة نجد قسيم محمد السبئي 

ُ
ق

تل منهم إثنان.. وعلى إثر 
ُ
والمسلحين التابعين له الذين ق

ذلك تحركت حملة عسكرية تابعة لما يسمى )اللواء35مدرع( 
الموالي للعدوان والذي يقوده المرتزق العميد عدنان الحمادي 
وحاصرت منزل السبئي وطلبت منه تسليم نفسه ولكنه رفض 
وتبادل إطالق النار مع أفراد الحملة ونتج عن ذلك مصرعه 

مع أحد أبنائه وإحدى بناته.
ومن بين القتلى الذين سقطوا من الطرفين )عبدالملك 

عساج عباد ومجاهد عبدالرحمن حسن(.. 
وأوضحت المصادر أن منطقة نجد قسيم كانت قد شهدت 
مساء الخميس الماضي هجومًا وقصفًا على مقر حزب اإلصالح 
بمديرية المسراخ من قبل الميليشيات السلفية التابعة 
لمديرأمن المديرية عبدالباسط الهمداني دون أن يسفر 
ذلك عن وقوع ضحايا.. مشيرة الى أن ماحدث من مواجهات 

بين الطرفين سببه الخالف على إيرادات سوق نجد قسيم.

تعز.. إيرادات األسواق تشعل حربًا بين السلفيين واإلصالح


