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السعودية واإلمارات تنقالن الصراع إلى المرتزقة بتعز
عمليات نوعية وقصف صاروخي ومدفعي على تجمعات المرتزقة

عمالء العدوان يقصفون الجامع الكبير بموزع

يواص��ل أبطال الجيش مس��نودين بالمقاتلين من اللجان الش��عبية المرابطين في مختلف الجبه��ات بمحافظة تعز المناطق
المحاذية لها في محافظة لحج تكبيد مرتزقة العدوان المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد رغم الفارق الكبير في
العدد والعتاد العس��كري الحديث والمتطور الذي لدى المرتزقة ورغم اإلسناد الجوي من قبل الطيران الحربي التابع لتحالف
العدوان السعودي.
«الميثاق» رصدت التطورات الميدانية في الجبهات واألحداث التي شهدتها تعز خالل األسبوع الماضي في التقرير التالي :

صد زحف للمرتزقة شرق مدينة تعز

مواجهات عنيفة بين «القاعدة» و «كتائب» أبو العباس

رصد /محمد المليكي

عمليات نوعية

واصلت الوحدات المتخصصة في الجيش واللجان األسبوع الماضي تنفيذ
العمليات العسكرية النوعية على مواقع وتجمعات المرتزقة في مختلف
الجبهات ..حيث نفذ األبطال األربعاء الماضي عملية عسكرية نوعية على
مواقع مرتزقة العدوان السعودي في شارع األربعين بمدينة تعز نتج عنها
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة.
وفي مديرية موزع تمكن أبطال الجيش واللجان األربعاء الماضي من تدمير
مدرعة بصاروخ موجه في غرب منطقة الهاملي ونتج عن تدمير المدرعة
سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.
وفي مدينة تعز تمكنت وحدة الهندسة في الجيش واللجان الثالثاء الماضي
من تدمير آلية عسكرية للمرتزقة قرب معسكر التشريفات بمنطقة
الكمب شرق المدينة ونتج عن تدمير اآللية العسكرية مصرع من كانوا على
متنها ..كما تم قنص ثالثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمدينة تعز.
وفي منطقة كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج دمر أبطال الجيش
واللجان الثالثاء الماضي مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان وسقوط طاقمها

قتلى وحرحى.
ونفذ أبطال الجيش واللجان الثالثاء الماضي عملية هجومية على أحد مواقع
مرتزقة العدوان باتجاه تبة الجزامي في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.
وفي مدبرية موزع تم تنفيذ عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة
في تبة الـ  12شرق مفرق موزع وجبل ريشان ما أدى إلى سقوط قتلى
وجرحى في صفوفهم.

دك مواقع وتجمعات المرتزقة

واصلت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان خالل األسبوع الماضي
دك مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان السعودي في مختلف الجبهات
بمحافظة تعز والمديريات المحاذية لها من محافظة لحج محققة إصابات
مباشرة في صفوف المرتزقة وآلياتهم العسكرية.
الخميس الماضي دكت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال  2تجمعات مرتزقة
العدوان في منطقة كهبوب بمديرية المضاربة وراس العارة في محافظة
لحج ..وأوضح مصدر عسكري أن الضربة الصاروخية استهدفت تجمعات

حرب شوارع بين الفصائل العميلة
خيم التوتر على األحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل
المسلحة العميلة للسعودية واإلم��ارات وقطر في مدينة
تعز مطلع األسبوع الماضي إثر االشتباكات وحرب الشوارع
التي شهدتها تلك األ ح�ي��اء بين الفصائل المسلحة مما
تسمى(كتائب أبو العباس) السلفية المدعومة من اإلمارات
وعناصر (تنظيم القاعدة) المحسوبة على قطر والتي
انتهت بسيطرة كتائب أب��و العباس على مقر ومحكمة
(تنظيم القاعدة).
وأوض�ح��ت مصار محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت
االثنين الماضي بين عناصر من تنظيم القاعدة -الذين
يطلقون على أنفسهم (أنصار الشريعة) بقيادة هاشم
الصنعاني (أمير التنظيم)في تعز وبين عناصر من كتائب
أبو العباس السلفية بقيادة أبو عبيده فارس الشرعبي،
وذلك إثر هجوم شنه عناصر تنظيم القاعدة على طقم
يتبع كتائب أبو العباس ،بإلقاء القنابل وإطالق النار بكثافة
على الطقم ،في المدينة القديمة  -مديرية المظفر -ما
أدى إلى إعطاب الطقم وإصابة عدد من أفراده..وأشارت
المصادر الى أن االشتباكات امتدت بعد ذلك إلى محيط
بريد "المظفر" وح��ي وادي ال�م��دام واألح�ي��اء المجاورة،
استخدم خاللها الطرفان األسلحة الرشاشة والمتوسطة
والقنابل ،فيما استعانت كتائب أبو العباس ،بالمدرعات التي
حصلت عليها من اإلمارات .وتحولت المواجهات إلى حرب
خاللها قتيالن من المدنيين،
شوارع بين الطرفين سقط ً
باإلضافة إلى إصابة آخرين ،فضال عن القتلى والجرحى في
صفوف الطرفين ،وتواصلت المواجهات حتى مطلع الفجر،

حيث عززت كتائب أبو العباس عناصرها بكثرة وتمكنت
من اقتحام المربع الخاص بتنظيم القاعدة في حي وادي
المدام .ومن بين الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء
معارك "السلفيين" و"القاعدة" شاب يدعى(أحمد نبيل
قنبر) 18 ،سنة ،خرج لشراء "روت��ي" ولكنه تلقى طلقة
في صدره أودت بحياته على الفور ..مصادر أخرى أفادت
بأن االشتباكات بين السلفيين والقاعدة جاءت إثر محاولة
القاعدة السيطرة على بريد "المظفر" المحتل من كتائب
أبو العباس ،حيث هاجم عناصر القاعدة البريد واشتبكوا
مع أتباع أبو العباس الذين تمكنوا من التفوق على مسلحي
القاعدة ،بعد وصول تعزيزات سريعة إلى الكتائب ،األمر
الذي رجح كفتهم َّ
وتحول دفاعهم إلى مطاردة لعناصر
القاعدة واقتحام حي وادي المدام ،معقل هشام الصنعاني،
أمير تنظيم القاعدة.
وقال شهود عيان :إنهم سمعوا إطالق نار متقطع من
األحياء المحيطة بوادي المدام وامتد إطالق النار إلى حي
المغتربين والتحرير األسفل وشارع جمال ..فيما اعترف
حزب اإلصالح بتواجد القاعدة ضمن عمالء العدوان في تعز،
واتهم عبر وسائل إعالمه كتائب أبو العباس بأنها السبب في
االشتباكات ..وقال موقع (مأرب برس) التابع لإلصالح :إن
االشتباكات اندلعت على خلفية رفض مسلحين من تنظيم
القاعدة اتفاقات أبرمتها قيادتهم مع أبو العباس.
ووفقًا لسكان محليين فقد رافق المواجهات المسلحة
تحليق مكثف لطائرات الدرونز "بدون طيار" ،في سماء
مدينة تعز.

ً
مرتزقة العدوان جنوب مدرسة النابية في كهبوب محققة إصابات مباشرة
في صفوف المرتزقة وآلياتهم العسكرية.
وفي مديرية الصلو بمحافظة تعز تم األربعاء الماضي استهداف تجمعات
المرتزقة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
واستهدفت القوة الصاروخية األربعاء الماضي بصواريخ الكاتيوشا تجمعات
المرتزقة في مديريتي ذوباب وموزع.
وفي مديرية موزع لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرين
الخميس الماضي باستهداف تجمعات لهم في شرق جبل نابضة بمديرية
موزع وعلى اثر ذلك قام المرتزقة بسحب آلياتهم العسكرية من الموقع..
وفي مديرية المعافر تكبد المرتزقة خسائر كبيرة جراء قصف مدفعي
الخميس الماضي استهدف تجمعاتهم في منطقة الكدحة بالمديرية..
واستهدف أبطال الجيش واللجان االثنين الماضي بقصف مدفعي تجمعات
لمرتزقة العدوان في مبنى القيادة بالعرضي جوار ميدان الشهداء شرق
مدينة تعز.
وفي مديرية ذوباب استهدفت القوة المدفعية تجمعات وآليات المرتزقة
في منطقة الحريقية.

«داعش» يؤكد تواجده في تعز ويعلن
قتله أحد قادة «القاعدة»

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون في صد الجيش
واللجان محاولة زحف لهم واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي االثنين
الماضي في مديرية صالة شرق مدينة تعز.

مصرع وإصابة مرتزقة سودانيين

لقي عدد من المرتزقة السودانيين المشاركين في العدوان على بالدنا
ضمن القوات الغازية التابعة لتحالف العدوان السعودي مصرعهم وأصيب
آخرون -االثنين الماضي -بانفجار مدرعة في منطقة الهاملي بمديرية موزع..

مرتزقة سودانيون يعتدون على مرتزقة
محليين في المخا
تعرض عدد من المرتزقة الموالين للعدوان السعودي إلى الضرب العنيف
من قبل الجنود المرتزقة السودانيين في مديرية المخا ..وأكد موقع "المراسل
نت" الذي نقل عن مصادر خاصة أن مجموعة من الجنود السودانيين قاموا
بضرب مسلحين تابعين لكتائب "أبو هارون العامري" التي يقاتل أفرادها إلى
جانب القوات السودانية في جبهة المخا ..وسبق أن نشبت اشتباكات مسلحة
بين الفصائل الموالية للعدوان في المخا ،والمنتمين لقبائل الصبيحة بمحافظة
لحج ،أسفرت عن قتلى وجرحى خالل األشهر القليلة الماضية.

مسيرة احتجاجية للتجار بمدينة تعز
تشهد أحياء مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة التابعة
لمرتزقة العدوان اختالالت أمنية كبيرة وعمليات سطو منظمة من قبل
العصابات المسلحة المنضوية فيما يسمى (المقاومة) ،واحتجاجًا على ذلك
شهد ش��ارع جمال  -وسط مدينة تعز -مطلع األسبوع الماضي مسيرة
احتجاجية لمواطنين وأصحاب محال تجارية نددوا فيها بعمليات السطو
المتواصلة على المحال التجارية من قبل المسلحين..
وجاءت هذه المسيرة في الوقت الذي يستمر فيه إضراب محالت الموبايالت
على
في شارع التحرير األسفل لليوم الرابع على التوالي ،بعد سطو مسلحين ً
محل (نوت فون) وسرقة محتويات المحل المقدرة بـ 45جهازًا محموال
وكروت شحن بمبلغ نصف مليون ريال.

العثور على متفجرات في مقر القاعدة

قال المكتب االعالمي لما تسمى كتائب أبو العباس السلفية المدعومة
من االمارات العربية أن عناصر من الكتائب تمكنت بعد ثالث ساعات من
االشتباكات مع عناصر تنظيم القاعدة من مداهمة عمارة طه العاقل في
جولة وادي المدام التي اغتصبها هاشم الصنعاني -أمير تنظيم القاعدة والية
تعزَّ -
وحولها الى مقر له ومحكمة وسجن ومخزن للمتفجرات «صنع محلي».
وأضاف البيان :بعد فرار عصابة هاشم الصنعاني من العمارة تم الدخول
اليها ووجدنا أشياء كثيرة اخطرها الصواعق ومواد تفجير وعبوات ناسفة
شديدة االنفجار فتم التحريز عليها وكانت جاهزة لالستخدام لوال مباغتتهم
وسرعة االنقضاض عليهم وفرارهم خارج مربع الجبهة الشرقية.
تنظيم «داعش» يؤكد تواجده في مدينة تعز
جدد تنظيم «داعش» االرهابي تأكيد تواجده
ف��ي أح�ي��اء مدينة تعز ال��واق�ع��ة تحت سيطرة
الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة تحالف
العدوان السعودي اإلماراتي ..حيث أعلن تمكن
عناصره من اختراق تحصينات تنظيم القاعدة
وتصفية أحد قياداته الميدانية ..وقال البيان-
ال �ص��ادر ب��اس��م «ال��دول��ة االس�لام�ي��ة والي��ة تعز»
بتاريخ  26محرم 1439هـ الموافق  16أكتوبر
الجاري :إن عناصره الذين وصفهم بـ«أبطال الدولة
االسالمية» اخترقوا تحصينات ما يسمون أنفسهم
بـ«القاعدة في جزيرة العرب -والية تعز» وقتلوا
محمد فرحان المالكي المكنى بـ«أبو هاجر» والذي
وصفه البيان بـ«الهالك» وقال إنه أحد القادة الذين
س�خ��روا أنفسهم وح ��دوا ألسنتهم ف��ي اإلع�لام
للطعن في الدولة االسالمية وقادتها ومنهجها.
وتعد هذه أول مرة يعلن فيها ما يسمى بتنظيم
الدولة االسالمية -والية تعز «داعش اإلرهابي»

عن تصفية أحد قيادات القاعدة في مدينة تعز.
وتعد حارة سوق الصميل في حي حوض االشراف
شرق مدينة تعز المعقل الرئيس لتنظيم داعش
الذي بدأ نشاطه العلني مع بداية العدوان السعودي
في مارس العام قبل الماضي 2015م وتمكن خالل
فترة زمنية محدودة من فتح مقرات له في حارات
الكوثر واالشبط واحياء الجحملية وب��اب موسى
والمدينة القديمة والظربة والروضة وعصيفرة
وبير باشا والمطار القديم باالضافة الى تغلغله في
أوساط الفصائل المسلحة األخرى الموالية لتحالف
العدوان ،ومعظم عناصره من خارج محافظة تعز.
والقائد الميداني لفرع تنظيم داعش في تعز
يدعى احمد ناصر اآلنسي ،من أبناء حارة األكمة
سوق الصميل بحي حوض االش��راف وأصوله من
مديرية آنس بمحافظة ذمار ..والقاضي الشرعي
للتنظيم يدعى لطف العزي ،وابنه حارث لطف
العزي ُيعد أبرز القادة الميدانيين للتنظيم وهما
من أبناء محافظة ذمار أيضًا.

 10قتلى وجرحى بين فصيلين إصالحيين
اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصيلين مسلحين موالين لحزب االصالح االخواني -ظهر أمس األول
السبت -في منطقة بير باشا غرب مدينة تعز نتج عنها مصرع أربعة وإصابة ستة من الطرفين ..وأوضحت
مسلحين من أتباع المرتزق
مصادر محلية أن االشتباكات اندلعت في محيط إدارة أمن مديرية المظفر بين
ُ
عبدالعزيز مدهش -نائب مدير أمن المديرية -وآخرين من أولياء دم أحد المواطنين قتل في وقت سابق
داخل مبنى إدارة أمن المديرية واستمرت االشتباكات حتى وقت المغرب قبل أن تتدخل وساطات كبيرة
من حزب االصالح لوقفها وتهدئة الموقف مؤقتًا ..وأفادت مصادر أخرى أن من بين الذين لقوا مصرعهم
المدعو فارس الدورين المسئول المالي للمرتزق االخواني حمود سعيد المخالفي الفار في تركيا.

تهريب غزوان

رفعت كتائب أبو العباس السلفية جاهزيتها -أمس األول السبت -بالتزامن
مع تهريب المدعو غزوان المخالفي ابن شقيقه صادق سرحان المخالفي-
المعين من الفار هادي وتحالف العدوان قائدًا لما يسمى اللواء  22ميكا من
حجز الشرطة العسكرية ..وذكرت مصادر محلية أن غزوان تم تهريبه
الجمعة الماضية من قبل أفراد تابعين لحزب االصالح بتواطؤ مع ضباط في
الشرطة العسكرية موالين لحزب االصالح.
وكان غزوان المخالفي قد تم تسليمه للشرطة العسكرية منتصف يوليو
الماضي إثر معارك وحرب شوارع اندلعت بينه بإسناد من خاله المرتزق
صادق سرحان ،وبين كتائب أبو العباس خلفت قتلى وجرحى من الطرفين
ومن المواطنين.

تنظيم القاعدة يغلق محكمته بتعز

أعلن تنظيم القاعدة بتعز في بيان رسمي مذيل باسم (أنصار الشريعة-
تعز) إغالق المحكمة الشرعية الخاصة به في مدينة تعز والتي كان قد أنشأها
سابقًا وعين (أبو البراء اإلبي) قاضيًا عليها ،واستخدمها التنظيم للفصل في
قضايا الناس ممن يلوذون بهم ،وكذلك استدعاء أي شخص يعارض التنظيم
ومنهجهم وإحالته للمحاكمة.

مواجهات بين العمالء في المسراخ
اندلعت مواجهات مسلحة في مديرية المسراخ الثالثاء الماضي بين فصيلين
مواليين للعدوان السعودي ..وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات باألسلحة
المتوسطة ورشاشات األطقم العسكرية اندلعت في سوق نجد قسيم ،بين
مسلحين يتبعون القيادي اإلصالحي "السبئي" وآخرين من أتباع قائد ميداني
يدعى ،الطاهش ،جراء محاولة كل منهما السيطرة على السوق واالستحواذ
على الجبايات المالية التي يتم فرضها على التجار وبائعي القات.

