
تنظيم القاعدة يستعرض قوته
أكدت مصادر محلية وشهود عيان بمدينة تعز أن أطقم عسكرية 
تابعة لتنظيم القاعدة شوهدت الثالثاء الماضي وهي تجوب شوارع حي 
 
ً
المجلية والشارع الممتد حتى المستشفى الجمهوري ومحيطه رافعة

الريات السوداء الخاصة بالتنظيم، اضافة الى انتشار عناصره بشكل مكثف 
وهم ملثمون ويرتدون الزي االفغاني الذي يتميز به تنظيم القاعدة.

وأش���ارت المصادر ال��ى أن ه��ذا االنتشار لعناصر القاعدة ج��اء عقب 
التطورات التي شهدتها مدينة تعز االثنين الماضي والتي كان أبرزها 
اغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية وسائق الطقم الذي كان على متنه إثر 
قيام الشرطة العسكرية باعتقال اثنين من عناصر القاعدة دون معرفة 
األسباب.. فيما اعتقلت عناصر التنظيم الناشط نشوان نعمان الذبحاني 
المعين في منصب مدير مكتب شئون المغتربين في المحافظة من قبل 

المحافظ المعين من الفار هادي المرتزق علي محمد المعمري.
واعتبرت المصادر عملية اغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية وسائق 
الطقم الخاص به بمثابة رسالة قوية من تنظيم القاعدة لقائد الشرطة 
العسكرية حيث تم بعد عملية االغتيال االفراج مباشرة عن العنصرين 

من التنظيم المعتقلين لدى الشرطة العسكرية.

تنظيم القاعدة يرد على اعتقال 2 من عناصره 
باغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية وسائقه

»قاهر 1« يدك غرفة عمليات الغزاة في موزع 
ومصرع قيادات عسكرية إماراتية وسودانية

الجيش واللجان يسيطرون على تبة السفينة في كهبوب 
ويتصدون لزحوفات المرتزقة في عدد من الجبهات

معركة معسكر خالد
واص��ل مرتزقة تحالف العدوان االسبوع الماضي ولألسبوع الثاني على التوالي 
محاوالتهم المستميتة للسيطرة على معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع حيث 
نفذوا عشرات الزحوفات بأعداد كبيرة من القوات البشرية والدبابات والمدرعات 
»اف  والعربات واألطقم العسكرية وباسناد جوي وبحري مكثف من قبل طائرات ال�
16« ومروحيات األباتشي وال��ب��وارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان 
السعودي.. وبحسب مصادر عسكرية فقد واصل المرتزقة من الميليشيات السلفية 
المتطرفة بقيادة المرتزق حمدي شكري الصبيحي المدعوم من االمارات الخميس 
والجمعة الماضيين زحوفاتهم صوب معسكر خالد من جهتي الغرب والشمال الغربي 
باسناد مكثف من الطائرات ومروحيات االباتشي والبوارج والسفن الحربية  التابعة 
لتحالف العدوان.. مشيرة الى أن المرتزقة نفذوا الخميس زحفًا كبيرًا محاولين التقدم 
الى البوابة الغربية للمعسكر التي كانوا قد تمكنوا من الوصول اليها في اليوم األول 
-األربعاء- ليجدوا أنفسهم في كمين محكم من قبل ابطال الجيش واللجان الذين 
أمطروهم بوابل من النيران وقضوا على اعداد كبيرة منهم واجبار من تبقى منهم 
على الفرار والعودة من حيث قدموا مخلفين وراءهم جثث قتالهم و3 مدرعات 
تم تدميرها ومصرع طواقمها.. وتلى ذلك زحف آخر للمرتزقة من الجهة الشمالية 
الغربية للمعسكر إاّل أنهم لقوا نفس مصير زمالئهم في الزحف السابق من الجهة 
الغربية حيث قتل وأصيب عدد كبير منهم وتدمير آليتين عسكريتين بالتزامن 
مع استهداف تجمع لألفراد واآلليات التابعة لمرتزقة العدوان في جنوب منطقة 
الهاملي غرب معسكر خالد بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية نتج عنه مصرع 

واصابة عدد منهم وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية.
وكان مرتزقة العدوان قد سارعوا الى االعالن عن سيطرتهم الكاملة على المعسكر 
ونشر صور للبوابة الغربية وتم تهنئتهم من قبل الفارين من وجه العدالة »هادي 
وعلي محسن وبن دغر« قبل أن يعلنوا بعد ذلك أنهم اضطروا لالنسحاب بسبب كثافة 

األلغام المزروعة داخل المعسكر.
ووزع االعالم الحربي األربعاء الماضي مشاهد للحظة إمطار المرتزقة بوابل من 
النيران وتساقط أعداد كبيرة منهم قتلى وجرحى وفرار البقية مذعورين منهم 
جريًا على أقدامهم وآخرون على متن مدرعات وأطقم عسكرية.. وأظهرت المشاهد 

عددًا من جثث المرتزقة وهي تحترق جوار آلية عسكرية في محيط المعسكر.
وفي المساء نشر موقع »عدن الغد« المقرب من الحراك الجنوبي خبر هزيمة 
»انسحاب تكتيكي لقوات الجيش الوطني والمقاومة من  المرتزقة والذي عنونه ب�
معسكر خالد بن الوليد«.. ونقل عن مصادر عسكرية أن االنسحاب جاء عقب مقتل 

عدد كبير من الجنود بسبب انفجار عدد من األلغام داخل المعسكر.
مصرع قيادات إماراتية وسودانية بصاروخ بالستي 

دكت القوة الصاروخية بصاروخ قاهر)1( الباليستي تجمعات للغزاة والمرتزقة في 

أطراف مديرية موزع بتعز..وأكد مصدر عسكري أن صاروخ قاهر)1( الباليستي، 
الذي اطلقته القوة الصاروخية للجيش واللجان الخميس الماضي استهدف غرفة 
عمليات القيادة العامة لتحالف العدوان السعودي األمريكي ومرتزقتهم في موزع، 
أثناء اجتماع قيادات عسكرية إماراتيين وسودانيين ومرتزقة محليين.. مشيرًا 
إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفًا عددًا من القتلى والجرحى بينهم قيادات 

إماراتية وسودانية وقيادات من مرتزقة العدوان.
عمليات نوعية بموزع

نفذ أبطال الجيش واللجان في الساعات األولى من فجر االثنين الماضي عمليات 
نوعية، استهدفت آليات للعدوان ومرتزقتهم، بأطراف مديرية موزع أسفرت عن 
تدمير 4 آليات وسقوط طواقمها قتلى وجرحى، ليسود هدوء حذر بقية ساعات 
النهار كامل منطقة الساحل الغربي بتعز..وكان أبطال الجيش واللجان قد تمكنوا 
قل قائدًا ميدانيًا للمرتزقة 

ُ
في اليوم السابق- األحد- من اصطياد عربة عسكرية ت

يدعى )منيف الصبيحي( أثناء مرورها جنوب غرب منطقة الهاملي، الواقعة شمال 
غرب معسكر خالد، بمديرية موزع وذلك باستهدافها بصاروخ موجه أصابها بدقة، 

مسفرًا عن إصابة بليغة للقيادي الصبيحي ومرافقيه.
كمين محكم 

نفذ أبطال الجيش واللجان كمينًا محكمًا لعناصر من المرتزقة في الجبهة الغربية 
لمدينة تعز -األح��د الماضي- موقعين فيهم قتلى وج��رح��ى.. وبحسب مصدر 
)اللواء 17 مشاة( المسيطر  عسكري ميداني فإن عناصر من المرتزقة فيما يسمى ب�
عليه من قبل حزب اإلصالح، حاولوا التسلل إلى مواقع للجيش واللجان في منطقة 
)مدارات( غرب المدينة.. مشيرًا إلى أن الجيش واللجان سمحوا لهم بالتقدم، حتى 
أحد المواقع قبل أن يمطروهم بوابل من النيران، ليتم حصاد عدد منهم وإصابة 
وا..ومن بين قتلى  آخرين فيما الذ من تبقى منهم بالفرار والعودة من حيث جاء
المرتزقة )عبدالرحمن المحتري- محمد يحيى المحتري- عمر محمد ناجي( ومن 

بين المصابين )أشرف عبده علي- رامي دبوان (.
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وجرح آخرون بعمليات نوعية 
للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات األحد الماضي.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل جديدة للمرتزقة 
باتجاه بوابة معسكر التشريفات في حي الكمب ش��رق مدينة تعز ونتج عن 
المواجهات سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.. فيماقتل خمسة من المرتزقة 
برصاص الجيش واللجان في وادي صالة شرق المدينة ومنطقة بير باشا غرب 

المدينة.
وفي مديريتي حيفان والصلو لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما قنصًا.

وتمكن أبطال الجيش واللجان من إحباط محاولة زحف للمرتزقة باتجاه منطقتي 
صبون والتبة السوداء في مديرية حيفان ونتج عن المواجهات مصرع وإصابة عدد 

من المرتزقة وتدميرعدد من آلياتهم العسكرية.
واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في جبل الجرة بعصيفرة 
شمال غرب مدينة تعز والتبة السوداء بمديرية الصلو ومنطقة الحريقية بمديرية 
ذوب��اب نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدميرعدد من آلياتهم 

العسكرية.
مديرية صبر

لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في منطقة الشقب الخميس 
الماضي أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه مواقع الجيش واللجان.
دك تعزيزات عسكرية للمرتزقة

دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان -األربعاء الماضي- بصواريخ الكاتيوشا 
تعزيزات عسكرية للمرتزقة في مديرية ذوباب لحظة وصولها الى مدرسة الحريقة 

جنوب مدينة ذوباب قادمة من معسكر للغزاة والمرتزقة في باب المندب.
وبحسب مصادر عسكرية فإن القصف الصاروخي استهدف آليات وعتادًا عسكريًا 
كبيرًا للمرتزقة لحظة وصولها الى مدرسة الحريقة.. مؤكدة أن القصف نتج عنه 
خسائر كبيرة في اآلليات والعتاد العسكري واالفراد حيث شوهدت األدخنة تتصاعد 
من المدرسة التي حولها الغزاة والمرتزقة الى ثكنة عسكرية وسيارات االسعاف 

تهرع إليها لنقل القتلى والجرحى.
قصف تجمعات في الوازعية

قصف ابطال الجيش واللجان بقذائف المدفعية -الثالثاء الماضي- تجمعات لمرتزقة 
العدوان وآلياتهم العسكرية في األطراف الجنوبية لمديرية الوازعية محققين 

اصابات مباشرة في صفوفهم وآلياتهم العسكرية.
جبهة الكدحة

تواصلت المعارك على أشدها في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بين الجيش 
واللجان ومرتزقة العدوان من كتائب أبو العباس وما يسمى اللواء 35 مدرع.. وكانت 
اعنف المعارك قد اندلعت -الثالثاء الماضي- إثر قيام المرتزقة في الساعات األولى 
من الفجر بتنفيذ زحف كبير صوب مناطق »هبوب الراعي« و»تبة الشيكي«ومناطق 
أخرى مطلة على المدرسة والمستوصف في منطقة الكدحة الواقعة في األطراف 

الغربية الشمالية بمديرية المعافر.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فقد احتدت المواجهات حتى الظهيرة وتكللت 
بإفشال زحف المرتزقة وتكبيدهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى وتدمير آلية 
عسكرية واحتراقها مع طاقمها واجبار من تبقى منهم على الفرار والعودة من 

حيث قدموا.

واص��ل أبط��ال الجي��ش واللجان في مختل��ف الجبهات بمحافظة تع��ز والمناطق المحاذي��ة لها في محافظة لح��ج التصدي بقوة لزحوف��ات مرتزقة العدوان 
الس��عودي المعززي��ن بمقاتلين من القوات الغازية وبالعتاد العس��كري الحديث والمتطور والمس��نودين بغطاء جوي وبحري م��ن الطائرات والبوارج الحربية 

التابعة لتحالف العدوان، وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة مكبدين الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
فيما ارتفعت حدة الخالفات والصراعات ووتيرة التصفيات الجس��دية بين فصائل مرتزقة تحالف العدوان الس��عودي االماراتي القطري بصورة كبيرة جدًا 

حيث قتل 7 من عناصر المرتزقة خالل االثنين والثالثاء الماضيين.
تفاصيل أوفى حول التطورات العسكرية الميدانية في مختلف الجبهات ومجمل األحداث التي شهدتها محافظة تعز االسبوع الماضي في التقرير التالي..

رصد/ محمد المليكي

مسلحون من )القاعدة( يختطفون الناشط الذبحاني
قام مسلحون من تنظيم القاعدة اإلرهابي في مدينة تعز باختطاف الناشطين 
نشوان الذبحاني واقتياده إلى جهة مجهولة.. وقال ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي وسكان محليون، إن مسلحين من تنظيم القاعدة )أنصار الشريعة( 
استوقفوا االثنين الماضي الناشط نشوان نعمان الذبحاني، في حي المجلية، واقتادوه 
إلى جهة مجهولة وبعد ذلك بنحو ساعتين تم اإلفراج عنه، دون معرفة أي تفاصيل 

عما جرى معه خالل الساعتين اللتين أمضاهما لدى أنصار الشريعة.
محاولة اغتيال الناشط وجدي السالمي 

تعرض الناشط اإلعالمي وجدي السالمي لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين في حي 
الدحي غرب مدينة تعز.

وقال السالمي إنه تعرض لمحاولة اعتداء واغتيال من قبل مسلحين يتبعون ما 
يسمى )اللواء 17 مشاة( المسيطر عليه من قبل حزب اإلصالح.. مشيرًا إلى أنه أثناء 
عودته إلى منزله ظهر األربعاء 19 يوليو الجاري في حي الدحي، غرب المدينة، 
اعترضه مسلح يرتدي بزة عسكرية ويدعى )علي الصبري( وقال له )أنت مطلوب( 
ثم ابتعد مسافة قليلة وأطلق عليه طلقتين من سالح كالشنكوف، إال أنها لم 
تصبه، فتجمع شباب الحي والذ المسلح بالفرار مع زميله الذي كان ينتظره على 

متن دراجة نارية.
سطو مسلح على محل لبيع الجواالت

في سياق االنفالت األمني المريع الذي تشهده األحياء الواقعة تحت سيطرة 
العمالء بمدينة تعز، أقدم مسلحان على اقتحام أحد محالت بيع الجواالت في شارع 
التحرير األسفل، واالعتداء على صاحب المحل ونهب عدد من الجواالت بقوة السالح.. 
وذكرت مصادر محلية أن المسلحين اقتحموا محل "الماس فون" واعتدوا على صاحبه 
"اليوسفي" وهددوه بالقتل ثم الذوا بالفرار بعد أن قاموا بسرقة مجموعة موبايالت.. 
مشيرة إلى أن أصحاب المحالت في ذات الشارع أغلقوا محالتهم، تضامنًا مع زميلهم 

واحتجاجًا على هذا االعتداء واالقتحام والنهب في عز النهار.
جرائم طيران العدوان

واصل طيران العدوان السعودي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين االبرياء 
في مديرية مقبنة والساحل الغربي بمحافظة تعز.

حيث استشهد مواطن واصيب 4 آخرين -الخميس الماضي- بغارة لطيران العدوان 
على مواطنين يستقلون دراجات نارية في منطقة شعبو بمديرية موزع.. وذكرت 
مصادر محلية أن المواطن الذي استشهد يدعى كاظم سلطان اضافة الى اصابة 4 
مواطنين آخرين وتدمير 3 دراجات نارية وإحداث أضرار جسيمة في المنطقة 

التي استهدفتها الغارة.
وكان طيران العدوان قد ارتكب الثالثاء الماضي مجزرة أخرى بحق المواطنين 
في منطقة الكديحة حيث استهدف بغارة سيارة نقل نتج عنها استشهاد طفلة 
واصابة 12 آخرين جميعهم نازحون معظمهم نساء بينهم 4 حاالتهم خطيرة.

استشهاد 4 مواطنين 
استشهد 4 مواطنين من أسرة واحدة االثنين الماضي بقذيفة مدفعية أطلقها 

مرتزقة العدوان على منزلهم في قرية »الرمة«شرق منطقة الزحاري.
طيران العدوان يقصف مرتزقته

استهدف الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان السعودي -الجمعة الماضية- 
بغارة جوية مجموعة من المرتزقة في منطقة الشعب بمديرية صبر الموادم 
موقعًا في صفوفهم المزيد من القتلى والجرحى الى جانب الذين سقطوا على يد 

الجيش واللجان.
وكان ذات الطيران قد استهدف األربعاء الماضي بغارة جوية مجاميع من المرتزقة 
غرب معسكر خالد بمديرية موزع اثناء فرارهم من المعركة نتج عنها سقوط مزيد 

من القتلى والجرحى الى جانب الذين سقطوا على يد الجيش واللجان.
وأكد ناشطون موالون للعدوان أن طيران العدوان السعودي شن غارة وصفوها 
بالخاطفة في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم إاّل أن قائدًا ميدانيًا للمرتزقة في 
ذات الجبهة نفى تعرضهم لغارة جوية.. الفتًا الى أن القتلى والجرحى في صفوفهم 

سقطوا بعمليات قنص من قبل الجيش واللجان.
وهذه ليست المرة األولى التي يستهدف طيران العدوان مرتزقته فقد سبق 

أن استهدفهم مرات عدة وخصوصًا في جبهات الساحل الغربي بمحافظة تعز.
حصد رؤوس المرتزقة

واصل ابطال الجيش واللجان حصد رؤوس مرتزقة العدوان خالل األسبوع الماضي 
بعمليات قنص وعمليات نوعية وفي المواجهات بمختلف الجبهات، منهم 13 
مرتزقًا لقوا مصرعهم بعمليات قنص -األربعاء الماضي- في بير باشا وتبة الدفاع 

الجوي والجحملية وكالبة وصالة بمدينة تعز.
وحصلت »الميثاق« على اسماء عدد من المرتزقة الذين لقوا مصرعهم وهم:

»جبهة الشقب بمديرية صبر«
- عبدالغفار محمد عبدالله -قائد ميداني

- معمر هائل عبدالله محمد قائد
- مشتاق عوبل العماري

- صدام عبدالعزيز
- حمزة عبدالحميد محمود عثمان

- فتح مقبل الصالحي
- نائف حسن سعيد

- حميد محمد احمد ناجي »من كتائب أبو العباس -جبهة صالة شرق مدينة تعز«.
- يوسف محمد سعيد عبده الصوفري »من كتائب أبو العباس جبهة الكدحة 

بمديرية المعافر«.
- معتصم أمين محمد عبادي الشرعبي »من كتائب أبو العباس- جبهة معسكر 

التشريفات«.

اشة محكمة بمحيط معسكر خالد مصرع عشرات المرتزقة في كمَّ

عين على تعز العدد:  
)1868(

31/ يوليو / 2017م  
7/ ذو القعدة / 1438هـ

10االثنين: 

إن التعصب األعمى ال يثمر إال الشر، وأن محاوالت أية فئة متعصبة 
للقضاء على اآلخرين، أو اخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله

الميثاق الوطني

يومًا بعد آخر ترتفع حدة الصراعات والتناحرات 
والتصفيات الجسدية بين الفصائل التابعة لمرتزقة 
العدوان بمحافظة تعز المنقسم والؤها لكل من 
السعودية واإلم��ارات وقطر وخصوصًا في أحياء 

مدينة تعز الواقعة تحت سيطرتهم.
تصفية نجل قائد الشرطة العسكرية وسائقه 

الخاص
أقدم مسلحان مجهوالن على تصفية نجل قائد 
الشرطة العسكرية ال��م��وال��ي ل��ل��ع��دوان وسائقه 
الخاص وسط مدينة تعز.. وذكرت مصادر محلية 
أن مسلحين يستقالن دراجة نارية أطلقا النار، ظهر 
االثنين الماضي على طقم تابع للشرطة العسكرية 
الموالية لتحالف العدوان يستقله عماد الشميري- 
نجل قائد فرع الشرطة العسكرية بتعز العقيد 

جمال الشميري- وسائق الطقم المدعو سرحان الشميري 
الذي كان بستقله وذلك أثناء مرورهما في شارع العواضي، 
وسط المدينة، ما أدى إلى مصرعهما.. فيما الذ القتلة 

بالفرار.
اغتيال أحد أفراد كتائب أبوالعباس

أق��دم مسلحان مجهوالن يستقالن دراج��ة نارية على 
تصفية أحد أفراد ماتسمى )كتائب أبوالعباس( السلفية 
المدعومة من اإلمارات يدعى )ماهرعبده عبدالله( ونهب 
سالحه األربعاء الماضي في سوق الصيد وسط مدينة تعز.

قائد ميداني من اإلصالح
أق��دم مسلحان مجهوالن يستقالن دراج��ة نارية على 
تصفية أحد القادة الميدانيين لميليشيات حزب اإلصالح 
في جبهة جبل هان غرب مدينة تعز يدعى العقيد أحمد 
الشرماني ومرافقه يدعى »القدسي« ونهب سالحهما 
ظهر األربعاء الماضي في جولة سوق الزنقل بحىي الحصب 

غرب المدينة.
تصفية مصاب 

أقدم مسلحان مجهوالن يستقالن دراجة نارية على 

إغتيال الجندي بشير إبراهيم نصر المعافري 
-األربعاء الماضي- قرب مستشفى الثورة بمدينة 
تعز بعد تلقيه العالج في المستشفى من إصابة 
تعرض لها في المواجهات مع الجيش واللجان في 

جبهة الكدحة.
جندي من اللوا22مدرع

أقدم مسلحان يستقالن دراجة نارية على تصفية أحد 
الجنود المنتمين لما يسمى اللواء 22مدرع الذي يقوده 
المرتزق صادق سرحان- أحد قادة الجناح العسكري 
لحزب اإلصالح- وطبقًا لمصادر محلية فإن الجندي مالك 
عبدالعزيز الشجاع تعرض األربعاء 19يوليوالماضي 
لسيل من الطلقات النارية، من قبل مسلحين على متن 
دراجة نارية أثناء مروره مع زميله خالد سعيد الرامسي، 
جوار منزل المحافظ السابق شوقي هائل في حي المجلية 
بمدينة تعز ما أدى إلى مقتله وإصابة زميله الرامسي إصابة 

بليغة.
تصفية مجند في اللواء 170

عثر مواطنون -على المجند فيما يسمى اللواء 170 
دف��اع ج��وي، وُي��دع��ى محمد خليل العبسي ف��ي سائلة 
عصيفرة وهو مضرج بدمائه وينازع الموت جراء تعرضه 
للضرب والطعن قبل إلقائه في السائلة وتم اسعافه إاّل أنه 

توفي بعد لحظات من وصوله المستشفى.

تصفيات جسدية متبادلة بين فصائل مرتزقة العدوان

تعز.. عمليات نوعية تكبد الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة


