
وه��ا ه��ي تعز قلعة ال��ث��ورة وال��ث��وار ورم��ز 
التضحية وال��ف��داء للوطن ومكتسبات الثورة 
اليمنية )26سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر 
و22مايو( تقف صامدة في وجه جحافل الغزاة 
والمرتزقة األج��ان��ب والمحليين الذين باعوا 
وطنهم واستلموا ثمن أرواح دماء أبناء شعبهم 

أموال مدنسة من آل سعود.
تسعة أشهر منذ بدء العدوان البربري الغاشم 
على وطننا وشعبنا اليمني وللشهر الثاني على 
التوالي منذ أن أعلن قادة تحالف العدوان ساعة 
الصفر الحتالل تعز والقوات الغازية ومرتزقة 
الرياض يتكبدون الهزائم الساحقة في مختلف 
الجبهات بمحافظة تعز ويمنون بخسائر فادحة 
في األرواح واآلليات العسكرية الحديثة رغم 
اإلسناد الجوي والبري من الطائرات والبوارج 

وال���زوارق الحربية ومروحيات األباتشي التي 
يمتلكها تحالف العدوان.

> على خطى )صحن الجن( في مأرب ها هي 
ملحمة انتصار جديدة يسطرها أبطال شعبنا 
في )شعب الجن( في تعز، حيث لقنوا الغزاة 
والمرتزقة هزيمة هزت العالم.. فيما كانت 
القوات الغازية والمسنودة بالمقاتلين المرتزقة 
لشركة )ب��الك ووت��ر( والميليشيات المسلحة 
التابعة للخائن )هادي( والموالين له من مرتزقة 
الرياض يضعون اللمسات األخيرة يوم األحد 
الماضي لتنفيذ مؤامرة حشدوا لها أكبر عدد 
من القوات البشرية واآلليات والعتاد العسكري 
واألسلحة الحديثة والمتطورة لالستيالء على 
ب��اب المندب ومعسكر العمري ومديريات 
المخا والوازعية بالتزامن مع زحوفات أخرى 

في جبهة - الشريجة وك��رش وحيفان 
والضباب والمسراخ مسنودين بغطاء كثيف 
م��ن ال��ط��ائ��رات وال���ب���وارج وال�����زوارق الحربية 
ومروحيات األب��ات��ش��ي.. وإذ بعاصفة طاغية 
تزلزل بأوكارهم في )شعب الجن( آخر الليل 
عبر صاروخ )توشكا( أطلقته القوة الصاروخية 
التابعة لقواتنا المسلحة الباسلة على مقر قيادة 
عمليات القوات الغازية وميليشيات المرتزقة 
في )شعب الجن( جنوب مضيق باب المندب 
والذي حول المعسكر الى باب من أبواب جهنم 
حيث لقي م��ائ��ة وسبعة وس��ت��ون قياديًا من 
القوات الغازية والمرتزقة األجانب واليمنيين 
صيب المئات بإصابات بليغة إضافة 

ُ
مصرعهم وأ

إلى الخسائر في اآلليات والمعدات العسكرية 
ومنها تدمير ثالث مروحيات أباتشي وثالث 

منظومات )باتريوت( وأكثر من أربعين آلية 
وعربة عسكرية وتدمير مباني مقر قيادة 
القوات الغازية والمرتزقة بشكل كامل ومن بين 
الذين لقوا مصرعهم في تلك العملية النوعية 
بصاروخ )توشكا( قائد العمليات الخاصة للقوات 
السعودية ال��غ��ازي��ة العقيد ال��رك��ن عبدالله 
السهيان وقائد القوات اإلماراتية الغازية سلطان 
بن محمد  علي الكتبي وضابط كبير ُيدعى 
سلطان بن هويدان وقائد كتيبة مرتزقة )بالك 
ووتر( الكولومبي الجنسية وُيدعى )كارلوس 
نيكوالس( واالرهابي )ج��ورج ادغ��ر ماهوئي( 
المتورط في جرائم عدة بالعراق أثناء الغزو 
االمريكي، وقائد كتيبة المرتزقة السودانيين 
وقائد ميليشيات المرتزقة المحليين في جبهة 
باب المندب )أبو عبيدة الكازمي( والمعروف 
»أمير والية عدن وتعز« واثنين وستين من  ب�
عناصره، والعميد صالح محمد الصبيحي قائد 
ميليشيات )ه���ادي( في جبهة ب��اب المندب 
وسودانيين ومغاربة ومرتزقة سعوديين 
وإماراتيين وغيرهم والذين تفحمت جثث 
البعض منهم بشكل كامل والبعض تحولت الى 

أشالء متناثرة..
وبحسب مصدر عسكري فقد تم التعرف 
على جثث عدد من الغزاة والمرتزقة منهم، 
واثنا عشر جنديًا من القوات الخاصة المغربية 
وثالثة وعشرين من القوات السعودية وتسعة 

من القوات اإلماراتية..
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مصرع المرتزق الصبيحي 
واإلره��اب��ي )ال��ك��ازم��ي( في 
)شعب الجن( واإلره��اب��ي 
4 من  الدهبلي والمحيا و
مرتزقة )ب��اك ووت��ر( في 

مدينة تعز

> تقف تعز األبية وللش��هر التاس��ع على التوالي في وجه جحافل القوات الغازية 
)الس��عودية والمغربي��ة والس��ودانية( والمرتزق��ة الكولولمبيين والس��نغاليين 
والمكس��يكيين  واالرجنتينيي��ن  والفرنس��يين  والبريطانيي��ن  واالس��تراليين 
واالس��رائيليين التابعي��ن لش��ركة )ب��اك ووتر( األمريكي��ة الذين تم اس��تقدامهم 
للمش��اركة ضمن القوات الغازية الحتال اليمن مس��نودين بالميليش��يات المس��لحة 
التابعة لمرتزقة الرياض )ميليشيات الخائن )هادي( وحزب االصاح وتنظيم القاعدة 

وأنصار الشريعة وجيش عدن أبين االسامي - والجماعات السلفية المتطرفة(.

تعز.. تعصف بالعدوان  والمرتزقة

ى )صحن الجن( في مأرب
َ

ط
ٌ

)شعب الجن( في تعز على خ

بعد ه��ذه الصفعة ال��ت��ي ت��ع��رض ق���ادة دول 
ال��ع��دوان المشاركة بقوات عسكرية الحتالل 
محافظة ت��ع��ز وق����ادة الميليشيات التابعة 
ل��م��رت��زق��ة ال���ري���اض وف���ي مقدمتهم ال��خ��ائ��ن 
)هادي(، قامت مجاميع من ميليشيات مرتزقة 
الرياض بمحاولة للزحف صوب معسكر العمري 
ب��اب فتصدى لهم أبطال الجيش واللجان 

ُ
في ذ

الشعبية في مثلث العمري وأمطروهم بصلية 
من الصواريخ وقذائف المدفعية وأجبروهم على 

الفرار والعودة من حيث أتوا بعد أن تم تكبيدهم 
عدد من القتلى والجرحى وتدمير مدرعة مع 
طاقمها.. كما تمكنوا من تدمير آلية عسكرية 
أخ���رى ف��ي قصف ص��اروخ��ي ف��ي جبل الشبكة 

باب.
ُ
بمديرية ذ

كما ح��اول��ت ميليشيات المرتزقة، الثالثاء، 
ب���اب عبر 

ُ
ال��زح��ف على معسكر العمري ف��ي ذ

ال��خ��ط الساحلي )ع���دن - المخا( اال أن أبطال 
الجيش واللجان تصدوا لهم عند وصولهم مثلت 

منطقة العمري وأمطروهم بصلية من صواريخ 
الكاتيوشا وقذائف المدفعية نتج عنها تدمير 
واحتراق مدرعتين مع طاقميها وثالث آليات 
عسكرية وعدد من القتلى والجرحى وأجبروهم 
على الفرار والعودة الى منطقة )راس العارة( 
بمحافظة لحج.. فيما انسحبت بقية القوات 
الغازية والمرتزقة من )شعب الجن( في باب 
المندب عائدة تحمل الخزي والعار الى عدن مع 

ما تبقى من آليات عسكرية.

محاوالت فاشلة بعد عاصفة )توشكا(

جبهة الوازعية 
وفي جبهة مديرية الوازعية قامت ميليشيات المرتزقة االثنين الماضي بعدة 
محاوالت للزحف على المواقع والمناطق التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان 
بهدف تخفيف الضغط على المتمركزين في منطقة )الشقيرا( مركز مديرية الوازعية 
وكذلك إيقاف زحف الجيش واللجان الشعبية الذين باتوا على مشارف محافظة لحج 

ولكن محاوالتهم باءت بالفشل، حيث تم التصدي لهم وإجبارهم على الفرار.
وقامت ميلشيات المرتزقة، األربعاء، بقصف كثيف على منطقة األحيوق بقذائف 
الهون والمدفعية وتم الرد عليهم من قبل الجيش واللجان الشعبية، بينما لم تسجل 

أية محاوالت للمرتزقة خالل أيام الثالثاء والخميس والجمعة.

جبهة المسراخ

> أما في جبهة المسراخ فقد استكمل أبطال الجيش واللجان الشعبية والجبهة 
الوطنية تأمين جبل ورقة االستراتيجي بشكل كامل بعد دحر ميلشيات مرتزقة 

العدوان منه.
وخالل أيام الثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة جرت مواجهات متقطعة، كما 
تعرضت قرى عزلة األقروض لقصف مدفعي من قبل ميليشيات مرتزقة الرياض 
المتمركزين في جبل )الراهش( في مديرية المعافر المحاذية لمديرية المسراخ أسفر 
عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في المواجهات، وكان أبطال الجيش واللجان 
الشعبية والجبهة الوطنية قد صدوا محاولتين لمرتزقة الرياض التقدم على مثلث 
نجد قسيم وأكمة حبيش في المسراخ وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح والمعدات.

علمًا أن مرتزقة العدوان يتمركزون في مفرق جبل حبشي وبعض المناطق من عزلة 
النوازل المطلة على الطريق العام )نجد قسيم- الضباب( وبعض مناطق وادي الضباب 
ويقومون بالعدوان على مواقع الجيش واللجان في مثلث  نجد قسيم الذي يعد موقعًا 
استراتيجيًا هامًا كونه يربط مديريات المسراخ وصبر الموادم وجبل حبشي والمعافر 
وكان يمثل الشريان الرئيسي إلمداد المرتزقة في مفرق جبل حبشي ووادي الضباب 

وصبر الموادم والمسراخ ومدينة تعز باألسلحة والمقاتلين.

جبهة )كرش- الشريجة(

وف���ي ج��ب��ه��ة )ك����رش - ال��ش��ري��ج��ة( 
بمحافظة لحج - شرق محافظة تعز 
قامت ميليشيات الرياض بمحاوالت 
ج����دي����دة ل��ل��ت��ق��دم ص�����وب م��ن��ط��ق��ة 
الشريجة من منطقة كرش بمحافظة 
لحج الستعادة المواقع التي كانوا قد 
خسروها ويتمركز فيها أبطال الجيش 
واللجان والجبهة الوطنية لمقاومة 
العدوان ومرتزقته اال ان محاوالتهم 
فشلت وت��ك��ب��دوا خسائر ف��ادح��ة في 
األرواح والعتاد وأج��ب��روا على الفرار 

والعودة من حيث أتوا.
الجدير بالذكر أن مجموعة من أبطال 
الجيش واللجان نفذت عملية نوعية 

استهدفت تجمعًا لميليشيا المرتزقة 
قرب منطقة كرش نتج عنها مصرع 
ث��الث��ة ع��ش��ر ع��ن��ص��رًا م��ن ال��م��رت��زق��ة 
وإصابة ثمانية وعشرين وإحراق طقم 

وتدمير عربتين عسكريتين.
وف��ي ي��وم األرب��ع��اء الماضي حاولت 
ميليشيات مرتزقة ال��ري��اض مجددًا 
الزحف من كرش صوب المواقع التي 
يتمركز فيها أبطال الجيش واللجان 
بين الشريجة وكرش إاّل أنه تم التصدي 
لهم واجبارهم على الفرار والعودة 
ال���ى م���واق���ع ت��م��رك��زه��م ف���ي ك���رش، 
بعد تكبيدهم خسائر ف��ي األرواح 

والمعدات.

معسكرات للمرتزقة في التربة
> تقوم قيادات من حزب اإلصالح منذ أيام بإنشاء معسكرات تدريب 
للمرتزقة في مدينة التربة )مركز مديرية الشمايتين( وتجهيزهم للقتال 
في مختلف الجبهات بمحافظة تعز، كما تعمل قيادات الميليشيات 
ومرتزقة الرياض على فتح جبهات جديدة في مختلف المديريات بهدف 
تشتيت قوات الجيش واللجان الشعبية والجبهة الوطنية وتخفيف الضغط 

على ميليشياتهم المحاصرة في مدينة تعز.

 وإصابة المئات من القوات الغازية والمرتزقة
ً
»توشكا« يحصد 167 قتيا

إل���ى ذل���ك ش��ه��دت جبهة مدينة 
تعز خالل األيام الماضية مواجهات 
عنيفة بين أبطال الجيش واللجان 
الشعبية من جهة ومرتزقة الرياض 
)ح��زب االص���الح- تنظيم القاعدة، 
أنصار الشريعة، الجماعات السلفية 
ال��م��ت��ط��رف��ة(، حيث دارت معارك 
ع��ن��ي��ف��ة ف���ي ال��ج��ح��م��ل��ي��ة وث��ع��ب��ات 
وال��ح��ص��ب ووادي ال��دح��ي وحبيل 
سلمان وكالبة وال��ب��ع��رارة، وحاولت 
ميليشيات الرياض مرارًا التقدم في 
تلك المناطق التي يسيطر عليها 

أبطال الجيش واللجان اال أنهم تكبدوا 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد 
رغم االسناد الجوي لهم من طيران 
ا لعدوان والغطاء المدفعي من مواقع 
المرتزقة، ولقي عدد من القيادات 
الميدانية لمرتزقة الرياض مصرعهم 
في تلك المواجهات ومن بين الذين 
لقوا مصرعهم محمد سعيد الدهبلي 
وال��م��رت��زق )محمد سعيد مهيوب 
المحيا( الملقب )ال��ع��واج��ي( وال��ذي 
يشغل منصب س��ك��رت��ي��ر منظمة 
الحزب االشتراكي اليمني في مديرية 

صبر ال��م��وادم وع��دد م��ن المرتزقة 
األجانب التابعين لشركة )بالك ووتر( 
األمريكية منهم ايطالي الجنسية 
وي��دع��ى )أب��ي��ك��ي ك��ارب��ون��ي( واآلخ��ر 
من جنوب أفريقيا ويدعى )م��ازول 
كنياتي( وعريف أمريكي من أصول 
باكستانية ي��دع��ى )ج��اوي��ر الطاف 
خان( ومرتزق رابع ُيدعى صموئيل 
بريبوتاتا دوا ندي( ومعظم الذين لقوا 
مصرعهم من ميليشيات ما يسمى 
)كتائب حماة العقيدة( التي يتزعمها 

االرهابي عادل فارع )أبو العباس(.

جبهة مدينة تعز


