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»التحالف« يشن أعنف الغارات في صنعاء وتعز

»الشرعية« تتصدى لهجمات االنقالبيين المباغتة
صنعاء ــ البيان  ـ تعز ــ صالح صالح

اليمن��ي والمقاومة  الجي��ش الوطني  صد 
الش��عبية هجمات للمليش��يات االنقالبية 
في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، 
فيما لجأ االنقالبيون إلى فرض حصار على 
مناطق أطراف محافظة شبوة مع محافظة 
البيض��اء، بينم��ا ردت مقات��الت التحالف 
العربي على انتهاكاتهم بشن غارات عنيفة 

على مواقعهم في صنعاء وتعز. 
تطهي��ر  الش��رعية  ق��وات  وواصل��ت 
مرتفع��ات ومناط��ق مديرية نهم ش��رق 
العاصمة ضمن خطة عس��كرية تهدف إلى 

الوصول إلى أطراف صنعاء. 
وقال��ت مص��ادر عس��كرية إن ق��وات 
الجيش الوطني ُمسندة بالمقاومة الشعبية 
وقوات التحالف العربي، واصلت عملياتها 
العس��كرية في مديرية نهم، حيث حررت 
جب��ل صالفي��ح الفقيه المط��ل على قرى 
بني ف��رج ومواقع تبتي القرابيع والركب، 
وتتق��دم باتجاه الطريق العام المؤدي إلى 

صنعاء.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فقد حاولت 
الميليش��يات االنقالبي��ة اس��تعادة جب��ل 
المن��ارة، إال أن ق��وات الجي��ش الوطني 
وبمس��اندة مقاتالت التحالف تعاملت مع 
المحاول��ة باحترافية عالي��ة، فقتل وجرح 
معظم المش��اركين في الهجوم وفر البقية 

يجرون أذيال الهزيمة.
بالتزام��ن، واصلت مقات��الت التحالف 
وتعزي��زات  أه��داف  قص��ف  العرب��ي 
للمتمردين في صنعاء ومحيطها. وأفادت 
مص��ادر محلي��ة ب��أن طائ��رات التحالف 
شنت سلس��لة غارات عنيفة على معسكر 
تاب��ع لقوات الحرس الجمه��وري الموالية 
للمخلوع صالح في ضاحية أرحب ش��مال 

شرق صنعاء.
واس��تهدف طيران التحال��ف بأكثر من 

18 غ��ارة معس��كر 62 ح��رس جمهوري 
بمنطق��ة فريج��ة بأرحب ش��مال صنعاء، 
وخمس غارات استهدفت اللواء 63 حرس 

جمهوري ببيت دهرة في نهم.
أس��لحة  مخ��ازن  الغ��ارات  ودم��رت 
وتعزي��زات عس��كرية كانت ف��ي طريقها 

إلى نهم.
بالتزام��ن م��ع ح��دوث  ذل��ك  يأت��ي 
مواجه��ات بين الجيش الوطني والمقاومة 
مع الميليش��يات عند األط��راف الجنوبية 

الشرقية ألرحب.
ووجه الجيش نداء إلى سكان العاصمة 
وضواحيها، طالبه��م باالبتعاد عن المواقع 

العسكرية التابعة للميليشيات.

جبهة شبوة
ف��ي األثن��اء، أطلقت ميليش��يات الحوثي 
وصال��ح االنقالبية قذائفه��ا على عدد من 
قرى ومواقع الجي��ش الوطني والمقاومة 
الش��عبية في مديرية عس��يالن بمحافظة 

شبوة.
وقالت مصادر محلية، إن »الميليشيات 
االنقالبي��ة أطلق��ت قذائف اله��اون على 
مواق��ع الجي��ش والمقاومة ف��ي حيد بن 
عقيل، وموقع اللواء 19 مش��اة والمقاومة 
الش��عبية ف��ي مختل��ف جبه��ات القتال 
بمديرية عس��يالن، واس��تهدفت القذائف 

مبنى المحكمة في المديرية«.
وأضاف��ت المص��ادر أن الميليش��يات، 
»صعدت من قصفها بقذائف الهاون موقع 

اللواء 21 ميكا، ومواقع المقاومة الشعبية 
ف��ي جبه��ة الصف��راء والمنق��ش ووادي 
الحريم. كما استهدفت بصواريخ الكاتيوشا 
المن��ازل ف��ي مديرية عس��يالن، وتواصل 
فرض حصارها على مديرية بيحان وأجزاء 

من مديرية عسيالن منذ ثالثة أشهر«. 

اشتباكات تعز
واندلعت اش��تباكات بين القوات الشرعية 
وميليش��يات الحوثي وصالح، في المناطق 

المحيطة بالس��جن المركزي، عند المدخل 
الجنوب الغرب��ي لمدينة تعز. وأخرى في 
محيط اللواء 35 والدفاع الجوي، ش��مالي 

غربي المدينة.
وتمكن��ت المقاومة الش��عبية والجيش 
الوطني من كسر هجوم للميليشيات على 
تلة الكربة، ومحيط الس��جن المركزي في 

جبهة الضباب، ما أجبرها على التراجع.
المتقطع��ة  المواجه��ات  وتج��ددت 
بمنطقة األقيوس في مديرية الصلو جنوب 
تعز، بعد توقف لساعات منذ دحر هجوم 
للميليشيات على منطقة الشرف. وأفادت 
مصادر بارتفاع عدد قتلى المتمردين، في 
معارك الصلو إلى أكثر من 10، فيما ارتفع 
عدد ضحاي��ا الجيش الوطن��ي والمقاومة 

إلى أربعة.
وتمكنت القوات الش��رعية من إحراق 
للمتمردي��ن،  عرب��ات  ث��الث  وإعط��اب 

والسيطرة على اثنتين أخريين.

غارات التحالف
العربي،  التحالف  بدروها، شنت مقاتالت 
تجمع��ات  اس��تهدفت  غ��ارات،  سلس��لة 
ومواق��ع عس��كرية، ف��ي المخ��اء وذباب 
وكهبوب في الش��ريط الس��احلي الغربي 
لمحافظة تعز. كما ش��نت أكثر من عش��ر 
غارات على مواقع وتعزيزات الميليشيات 
االنقالبية ف��ي مديريات حيف��ان والصلو 

جنوب وغرب تعز.
وأوض��ح مص��در عس��كري ل�»البيان«، 
أن مقاتالت التحالف اس��تهدفت بغارتين 
مخزناً للس��الح في جب��ل الهتاري منطقة 
األعبوس مديرية حيفان، إضافة الستهدافها 
بغارة منصة إطالق صواريخ كاتيوش��ا في 
وادي ورزان مديرية خدير، وغارتين على 
منصة أخ��رى بمنطقة حورة في س��امع، 
وغارة خامس��ة على عربتين عس��كريتين 
للميليش��يات في مدرس��ة النجاح بحدود 

سامع. 

■ دبابة للمقاومة على خط الجبهة في تعز  |  تصوير أحمد الباشا

30 ألف متضرر من انتهاكات الميليشيات في تعز
تعز - صالح صالح

أكث��ر من 30 ألف مواطن يمني أعزل في 
تعز، هم إجمالي المتضررين من انتهاكات 
الميليش��يات االنقالبي��ة والت��ي تنوع��ت 
بي��ن القتل المتعم��د والقن��ص والتهجير 
والتشريد واالعتقال واالختطاف والتدمير 

والتفجير وانتهاكات أخرى.
وس��قط ما يقارب م��ن 2489 قتياًل من 
المدنيي��ن منذ بداية الحرب التي ش��نتها 
الميليش��يات االنقالبية على محافظة تعز، 
بينهم 247 من األطفال، و81 من النساء.. 
فضاًل عن س��قوط العش��رات من بعد أن 

اتخذهم االنقالبيون دروعاً بشرية.
كم��ا وصل عدد الجرح��ى إلى أكثر من 
20 ألف��اً، بينهم 806 م��ن األطفال و390 
من النس��اء، تنوع��ت إصاباتهم بين قنص 

وشظايا قصف عشوائي وإصابات اعاقة.
وتوزع��ت ح��االت القت��ل ف��ي أحياء: 
الجمهوري، وجبل ج��رة، ووادي القاضي، 
القدي��م،  المط��ار  ومنطق��ة  والروض��ة، 
والضب��اب، وعصيف��رة، والتحري��ر، وحي 
المن��اخ، والمرور، ووادي الدحي، وحوض 
واألربعين،  والزنوج،  والبعرارة،  األشرف، 
وح��ي الث��ورة، والكم��ب، ومناطق صبر 

مشرعة وحدنان، وصبر الموادم.

إنس��انية  وتعيش محافظة تعز أوضاعاً 
بالغة الس��وء منذ بدء الح��رب عليها في 
14 إبري��ل م��ن الع��ام الماضي وبس��بب 
حصار المليش��يات الخانق عل��ى مداخلها 

من��ذ أكثر م��ن 11 أش��هر ومن��ع إدخال 
أي م��واد غذائية أو اس��تهالكية أو أدوية 
ومس��تلزمات طبية أو مياه شرب أو حتى 
أس��طوانات أوكسجين للجرحى والمرضى 

في المستشفيات عبر الطرق الرئيسية.
الميليشيات على فرض طوق  وأقدمت 
خان��ق على المدينة، ومنع��ت المواطنين 
من ممارس��ة حياتهم ف��ي التنقل وإدخال 

إلى  الغذائي��ة. وأدى ذل��ك  احتياجاته��م 
تصاع��د أس��عار المواد الغذائي��ة والطبية 
والمش��تقات النفطي��ة أضع��اف ما كانت 
عليه، نتيجة لندرة توفرها في ظل تهريبها 

عب��ر طريق طال��وق الجبلي الش��اق. كما 
أصبحت األسواق الشعبية بالمدينة خاوية 
م��ن المنتجات والخضار والفواكه بس��ب 

اإلغالق الشامل عليها.

■ مجموعة من جرحى العدوان االنقالبي في تعز   |   البيان

تقارير

مجلس التهدئة في مأرب يرصد 58 خرقًا 

مأرب – سبأنت

رصد مجلس التهدئة المحلي في محافظة 
م��أرب، 58 خرق��ا لميليش��يات الحوث��ي 
وصالح االنقالبية، ليوم األحد 7 أغسطس، 
مع استمرارها في إعاقة لجان التهدئة في 
جبهات القتال وإعاقة طريق المس��افرين 
ف��ي الطريق الرابط بي��ن صنعاء والبيضاء 

وذمار ومأرب.

وأوض��ح المجل��س ف��ي تقرير ل��ه، ان 
الميليش��يات اس��تمرت في انتهاك اتفاق 
الهدنة ال��ذي رعته األم��م المتحدة، ولم 
تلتزم به منذ اإلعالن عنه الى اليوم، مشيرا 
إلى أن الخروقات استهدفت مناطق نهم، 
وهيالن،  والمخ��درة،  وصرواح،  وحريب، 
والمشجع، والعيدية، وبيحان، واستخدمت 
مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة. 
وأش��ار التقرير إلى مواصلة االنقالبيين 
ف��ي إعاق��ة حركة خط��وط المس��افرين 

ف��ي الطري��ق الوحيد الراب��ط بين صنعاء 
والبيضاء وذمار ومأرب، وتقوم باختطاف 

مواطنين يمنيين على هوياتهم.
وذكر المجلس أن الميليش��يات ال تزال 
تص��ادر وتنه��ب روات��ب اف��راد وضباط 
المنطقة العس��كرية الثالث��ة، والموازنات 
التش��غيلية للمكاتب التنفيذية في مأرب، 

ونهبها لما يسمى المجهود الحربي.
ون��وه التقرير بأن الميليش��يات ترفض 
تس��ليم المواد اإليوائية الخاصة بالنازحين 

والتي ال تزال موجودة في وزارة الداخلية 
المسيطر عليها من قبلهم.

وذكر التقري��ر أن االنقالبيين يرفضون 
تس��ليم خرائط األلغام الت��ي زروعها في 
محافظة مأرب وفي نهم، والتي تتس��بب 
ف��ي مقت��ل وإصاب��ة عش��رات المدنيين 
الس��اكنين في تلك المناط��ق، كما منعت 
الفرق الهندسية من إصالح أبراج الكهرباء 
في المناطق القريبة من نهم والتي ترفض 

الميليشيات إصالحها.

تقول اليمنية وديعة عبدالواحد: 
طويلة  مسافة  للسير  »اضطررت 
حتى اصل إلى مستش��فى الثورة 
إلجراء غسيل لكليتي، وكل ذلك 
بسبب الحصار في منفذ غراب«. 
وتضيف: »تمنيت الموت بسبب 
رحلت��ي، ول��و كنت اس��كن في 
المدين��ة لهانت األم��ور، ولكني 
اس��كن في ش��رعب وض��روري 
أن أجري غس��يالً لكليتي مرتين 
في األس��بوع«. أم��ا الحاج عبده 
العاقل فال يزال ينتظر فتح معبر 
غراب ليجري عملية الس��تئصال 

المرارة.

معاناة

صد الجيش الوطني والمقاومة الش��عبية بمحافظة تعز هجوماً نفذه 
االنقالبي��ون، أول من أم��س، على األحياء الس��كنية ومواقع الجيش 
والمقاوم��ة في تع��ز. وذكر الناطق باس��م الجيش الوطن��ي العميد 
الركن س��مير الح��اج، أن الجيش والمقاومة صدوا وببس��الة الهجوم 
الذي نفذته المليش��يات على حي بازرعة، والكمب شرق مدينة تعز، 
وموقع المقاومة في جبل النبيع بحمير مقبنة غرب تعز، وأجبروهم 

على التراجع.
وأكد الحاج أن االش��تباكات العنيفة ف��ي منطقة الرصة بنقيل الصلو 
جنوب المدينة، أسفرت عن مقتل 16 وجرح العشرات من المليشيات.

صد


