تقـرير إخـبـاري
صادر عن وكالة مدد اإلخبارية  -العدد األول  -شوال 1423 /هـ  -سبتمبر 2011 /م
بعد االستنزاف الكبير لقوات علي صالح في جبهة دوفس.

أنصار الرشيعة يعلنون عن اسرتاتيجية جديدة وتكتيكات مختلفة لحرب مدن وصفوها بالعنيفة

خالل قرابة أربعة أشهر من املعارك
الضارية تشهد الصور التي تنقل من
جبهة دوفس عىل مشارف زنجبار
بحرب عنيفة كانت تدور بني أنصار
الرشيعة وثالثة ألوية من الجيش
ورابع من الحرس الجمهوري
ومكافحة االرهاب ،كما تظهر الصور
استفادة مقاتيل أنصار الرشيعة
وبشكل كبري من الغنائم التي حصلوا
عليها بعد أن قاموا بعدة كمائن عىل
القوات املتحركة ،و عدة هجمات
عىل مواقع الجيش ،ومن بني الغنائم
عدد من املدافع الثقيلة نوع دي يس
و مضادات طريان حديثة ،وعدد من
الدبابات واآلليات املدرعة إضافة
لكميات كبرية من الذخائر املختلفة.

ويبدوا أن أنصار الرشيعة أكملوا
مرحلة من االستنزاف لقوات الجيش،
وحازوا الكثري من الغنائم ،حسب ما أعلن أحد القادة امليدانيني ألنصار الرشيعة.

أحد المجاهدين واقف على دبابة مدمرة للجيش اليمني

وأضاف أن «املرحلة القادمة هي إدخال الجيش يف حرب استنزاف مبارشة داخل املدينة» وهذا ما يعزز من قدرات الجماعة التي تحاول توظيف جميع قواتها يف
مناطق غري مكشوفة للطريان ،خالفا ً ملا كانت عليه املواجهة يف دوفس.
القائد امليداني تحدث عن استخدام تكتيك األلغام والعبوات التي يتم التحكم بها عن بعد ،وكذلك عن استخدام فرقة خاصة من القناصني ،وعن تجهيز السيارت
املفخخة ،وأن املعركة لن ترتكز فقط يف زنجبار وإنما ستمتد إىل مناطق أخرى وستصل إىل عدن.
تزامنا ً مع ذلك أعلنت الدولة عن مقتل  230من الجنود والضباط خالل الثالثة األشهر املاضية ،فيما أكد مقاتلو أنصار الرشيعة أن القتىل من قوات الجيش واألمن
أكثر من ذلك بأضعاف.

في إطار القصف الوحشي

في تكذيب لما تناقلته بعض الصحف

الطريان يستهدف أسواق ومساجد مدينة جعار

قصفت الطائرات الحربية اليمنية عدة أهداف «مدنية» يف جعار ،حيث استهدفت سوق
الخضار باملدينة ،ومسجد السوق ،ومسجد ابن باز ،ومستشفى الرازي العام ,وقد حصل
الهجوم يف خامس وسادس أيام عيد الفطر وقد أسفر القصف عن سقوط قتىل وجرحى
من أهايل املدينة.
ً
كما أكد أنصار الرشيعة أن أيا من مقاتليهم لم يصابوا وأنهم ال يتواجدون يف هذه األماكن
التي تم استهدافها.

القاعدة يف اليمن تنفي خرب مقتل أمريها

يف ترصيح خاص ملدد نفى أحد قيادات تنظيم قاعدة الجهاد يف
جزيرة العرب ما تناقلته بعض الصحف عن مقتل أمري التنظيم أبو
بصري نارص الوحييش ضمن الغارات الجوية بالطائرات األمريكية
حسب ما ذكرت
تلك الصحف.
وأضاف القيادي
أن أمري التنظيم
لم يتعرض ألي
قصف وهو يتمتع
بصحة جيدة.
أبو بصير ناصر الوحيشي في صورة جديدة له

مستشفى الرازي بعد تعرضه لقصف من الطيران اليمني
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خالل شهر رمضان المبارك

ضمن المعارك المتواصلة

قام أنصار الرشيعة بتوزيع بعض املواد الغذائية عىل
األرس الفقرية خالل الشهر الكريم ،وذلك يف املناطق التي
يتواجدون بها يف جنوب البالد ،وقد قاموا بذلك نظرا ً
ملا يتعرض له الناس من الظروف املعيشية الصعبة،
حسب ترصيح املسؤول عن التوزيع «أبو عبد الله»
الذي أكد أن مئات األرس استفادت من املواد املوزعة وتم
التوزيع وفقا ً للكشوفات املعدة سابقا ً لألرس املحتاجة.

أدى قصف مدفعي نفذه أنصار الرشيعة استهدف
اللواء  25ميكا إىل اصابة عدد من مرافقي محمد
الصوميل قائد اللواء ولم تصلنا معلومات أكيدة
بمصريه.

أنصار الرشيعة يوزعون املعونات الغذائية وكسوة العيد يف املناطق قذائف أنصار الرشيعة تنهال
عىل الصوميل ومرافقيه
التي يتواجدون بها

الجدير بالذكر أن اللواء  25ميكا اليزال يتعرض
للقصف باملدفعية وقذائف الهاون من قبل أنصار
الرشيعة.

كما تم توزيع كسوة العيد لبعض هذه األرس يف أواخر
الشهر الكريم.
تقديم الخدمات لألهالي

أنصار الرشيعة يقومون بفتح الطرق املعطلة

يف بادرة تعرب عن استعدادهم ملساعدة األهايل ،قام أنصار الرشيعة يف زنجبار بتعبيد الطرقات التي دمرتها
السيول ،كما قاموا بمساعدة القاطرات والسيارات العالقة يف الرمال.
وقد أبدى األهايل ارتياحهم الشديد لهذه البادرة الحسنة.

ضم فقرات عديدة وشيقة

أنصار الرشيعة تقيم مهرجان
للعيد ملدة ثالثة أيام:
مساعدة أحد السيارات العالقة في الطريق  -أبين

مقتل  130من جنود علي صالح في زنجبار

أنصار الرشيعة يوقعون جنود املركزي يف كمني محكم وينقلون
املعركة إىل عدن

ضمن سلسلة الكمائن التي نفذها املجاهدون عىل جنود عيل صالح لقي أكثر من  130جنديا ً مرصعهم يف
محيط مبنى األمن املركزي يف كمني نصبه املجاهدون.
وجاء يف بيان صادر عن املجاهدين بخصوص هذه العمليات أن املجاهدون تمكنوا من نصب كمني محكم
عىل قوات األمن املركزي يف محيط مبنى األمن بزنجبار أدى إىل قتل  130من قوات األمن املركزي وجرح عدد
غري معروف منهم ،يف يوم األربعاء  17شوال 1432هـ املوافق  14سبتمرب 2011م.
ويف كمني آخر استهدف رتل عسكري يف اليوم التايل
قتل  13من الجنود وجرح آخرون عىل مشارف مدينة
زنجبار.

أقام أنصار الرشيعة يف عدة مناطق  -من ضمنها
أبني  -مهرجانات احتفالية بالعيد يف الثالثة األيام
األوىل لعيد الفطر املبارك ،حيث قدمت خاللها الكثري
من الفقرات اإلنشادية واألفالم املرئية واملسابقات
والجوائز.
وقد ختم هذا املهرجان بعرض آخر اصدارات
مؤسسة املالحم من األفالم املرئية (قصة النجاة)
وهو عبارة عن قصة هروب  67سجينا ً من
املجاهدين من سجن األمن السيايس باملكال.

وجاء يف البيان أن املجاهدين استهدفوا مبنى األمن العام
ومبنى االستخبارات يف والية عدن بالعبوات الناسفة ويف
إطار املعركة مع النظام التي أعلنوا أنهم سيوسعون
نطاقها خارج والية أبني.
فيما ذكر مراقبون بأن النظام عرب وسائل اإلعالم التابعة
له؛ يمارس التضليل والكذب الرصيح بأن قواته تطهر زنجبار من املجاهدين يف حني أن هذه القوات لم
تدخل املدينة وأن أنصار الرشيعة مازالوا متواجدين ونشطني فيها.
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ضمن الدعم السعودي لنظام علي صالح

الطائرات السعودية تنزل الغذاء والبرتول عىل اللواء  25ميكا وتنزل القذائف والصواريخ عىل أبني
أنزلت الطائرات السعودية بعض املواد الغذائية
والبرتولية عىل اللواء 25ميكا عىل طول األربعة
أشهر املاضية.
وذكر أحد مجاهدي أنصار الرشيعة أن هذه املواد
إنزلت باملظالت فسقط جزء منها يف محيط اللواء
 25ميكا واستوىل عليها املجاهدون بفضل الله.
وتأتي محاولة الدعم يف إطار التعاون الذي تقوم
به السعودية مع حكومة عيل صالح ضد الثورة
اليمنية ،وقد أكد «أنصار الرشيعة» بأن الدعم
السعودي للواء التابع لنظام عيل صالح لم يقترص
عىل الغذاء والبرتول بل تعداه إىل السالح.

يف الوقت ذاته أكد شهود عيان بأن الطائرات
السعودية تقصف مدينتي زنجبار وجعار بني
الحني واآلخر بالقذائف والصواريخ.

قذائف ورشاشات سعودية غنمها أنصار الشريعة من جنود علي صالح

جانب من المواد البترولية والغذائية التي غنمها أنصار الشريعة من جنود علي صالح

مقتل  100من أتباع الحوثي وجرح المئات

مقتل عشرة جنود وجرح العديد

عرب مركز الفجر اإلعالمي تبنى تنظيم قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب العملية االستشهادية التي استهدفت
الحوثيني يف والية الجوف وقد قتل يف العملية أكثر من مائة وجرح املئات بينهم بعض القيادات الحوثية يف
والية الجوف.

قتل عرشة جنود وأصيب آخرون يف كمني نصبه
أنصار الرشيعة يف أول استهداف لجنود عيل صالح
بعد إعالن النظام فتح طريق اإلمداد إىل اللواء 25
ميكا.

تنظيم القاعدة يتبنى عملية استشهادية عىل الحوثيني يف والية كمني لجنود عيل صالح نصبه
أنصار الرشيعة يف زنجبار
الجوف

وقال البيان أن العملية نفذها االستشهادي املكنى «بأبي خطاب» واسمه أبو بكر النجدة يف مدينة املطمة
والية الجوف يوم االثنني املوافق للخامس عرش من رمضان لعام  1432هـ ،وأكد أنها جاءت ردا ً عىل
الحرب التي شنها الحوثي وأتباعه بهدف السيطرة عىل مناطق أهل السنة يف والية الجوف والتي أدت إىل
مقتل العديد من أبناء قبائل أهل السنة.

حيث قامت مجموعة من مقاتيل أنصار الرشيعة يف
يوم اإلثنني  15شوال 1432هـ باستهداف آليات
لنقل الجنود كانت تمر يف دوار حسان عىل مشارف
مدينة زنجبار ،ما أدى إىل تدمري آلية مدرعة ومقتل
وجرح من كان فيها ،وقد انسحبت املجموعة بعد
تنفيذ الكمني بعد مقتل أحد املجاهدين.
وعىل نفس السياق كان مسلحو أنصار الرشيعة
قد قتلوا جنديان من قوات عيل صالح كانا يمران
بدراجة نارية قرب معسكر اللواء يف يوم األحد 14
شوال 1432هـ  ،وقبضوا عىل جنديني آخرين بعد
اقتحام مبنى يف منطقة الكود.

األخ االستشهادي  /أبو خطاب الحوطي رحمه اهلل

في إطار توسيع نطاق المعركة مع النظام

املجاهدون يستهدفون طقما ً عسكريا ً بعبوة ناسفة يف
املكال
استهدف املجاهدون طقما ً عسكريا ً لقوات عيل صالح أثناء قيامهم بدورية يف شوارع مدينة
املكال يف يوم الثالثاء املوافق  22شوال 1432هـ ،يأتي ذلك بعد أن تحدث أنصار الرشيعة
عن توسيع دائرة املعركة يف جميع املناطق التي تتواجد به قوات نظام عيل صالح.
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جديد املالحم

مع تساؤل الكثري عن عدم التغطية اإلعالمية من قبل مؤسسة املالحم
لألحداث الجارية يف اليمن.
أكد املنذر أحد مسؤيل اإلعالم يف مؤسسة املالحم لوكالة مدد بأن
املؤسسة بصدد إخراج فلم وثائقي بعنوان ( أمة واحده ) يغطي
األحداث الجارية يف جنوب البالد وشمالها ويحتوي عىل الكثري من
الوثائق املهمة.

