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جبهة الوازعية

> واص��ل أب��ط��ال الجيش واللجان خ��ال األي���ام الماضية 
تطهير بقية مناطق مديرية الوازعية التي كان مايزال 
مرتزقة العدوان يتواجدون فيها، حيث تم األربعاء الماضي 
السيطرة على آخر موقع استراتيجي للمرتزقة )جبل الشبكة( 
)جبل الصيبارة( بعملية نوعية  االستراتيجي المعروف ب�
نفذها أبطال الجيش واللجان أسفرت عن السيطرة على الجبل 
وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير وإعطاب 
آليات وأطقم عسكرية واغتنام أخرى تركها المرتزقة عند 

فرارهم الى مناطق مديرية المضاربة بمحافظة لحج.
 ويعتبر جبل الشبكة )ال��ص��ي��ب��ارة( م��ن أه��م المواقع 
االستراتيجية في مديرية الوازعية وهو جبل شاهق االرتفاع 
وذو تحصينات عسكرية قوية ويطل مباشرة على محافظة 
لحج من جهة الجنوب الشرقي وباب المندب وذوب��اب من 
الجنوب الغربي.. فيما تقدمت وح��دات أخرى من الجيش 
واللجان باتجاه مديرية الشمايتين ومناطق واقعة جنوب 
شرق الوازعية وتأمين منطقة الجريب األعلى الواقعة أسفل 
مرتفعات جبال مديرية الشمايتين وجبل )الصفي( وجبل 
)القرف( في الجنوب الشرقي لمديرية الوازعية بمحاذاة 
محافظة لحج.. وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
قد دكت بصواريخ الكاتيوشا فجر الثاثاء الماضي تجمعًا 
للمرتزقة واآلليات العسكرية التابعة لهم في شرق قرية 

)كهبوب( بمديرية المضاربة في محافظة لحج.
وكانت المناطق المحاذية لمديرية الشمايتين بمحافظة 
تعز ومديرية المضاربة بمحافظة لحج قد شهدت مواجهات 
متقطعة تمكن خالها أبطال الجيش واللجان من تطهير 
المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات مرتزقة العدوان 
بمحاذاة مديرية الصبيحة التابعة لمحافظة لحج ومنطقتي 
)راسن والظريفة( المحاذيتين لمديرية الشمايتين التابعة 
لمحافظة تعز.. ونشر اإلع��ام الحربي مشاهد للعمليات 
النوعية التي نفذها أبطال الجيش واللجان في مديرية 
الوازعية لتطهيرها من ميليشيات مرتزقة ال��ع��دوان.. 
وأظ��ه��رت المشاهد جثث المرتزقة الملقاة في الشعاب 
وكميات األسلحة الرشاشة والذخائر المتنوعة التي خلفها 
المرتزقة عند فرارهم واغتنمها أبطال الجيش واللجان، 
بعضها تحمل شعار السعودية، كما اغتنم أبطال الجيش 

واللجان دبابة وطقمًا عسكريًا في مثلث مفرق األحيوق.
وردًا على انتصارات الجيش واللجان في الوازعية شن 
طيران العدوان خال االسبوع الماضي غارات هيستيرية 
انتقامية على منطقة الشقيراء -مركز المديرية- والمجمع 
الحكومي وإدارة األمن ومثلث مفرق األحيوق ووادي )رين( 
والسويداء وجبل خوار وبرح السحور وبلغ عدد الغارات التي 
شنها طيران العدوان يوم االثنين الماضي فقط )32( غارة.

جبهة كرش
> تمكن أبطال الجيش واللجان في وقٍت متأخر من مساء 
الثاثاء الماضي من تأمين جبل »ال��خ��زان« االستراتيجي 
بمنطقة كرش بعد عملية نوعية كبدوا خالها المرتزقة 
مزيدًا من الخسائر في األرواح والعتاد العسكري.. واستهدفوا 
بقذائف المدفعية تجمعًا للمرتزقة وآلياتهم العسكرية 
مقابل محطة البركاني في المدخل الشمالي لمدينة كرش 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة وف��رار من 

تبقى منهم.
 وكان أبطال الجيش واللجان قد تمكنوا مطلع االسبوع 
الماضي م��ن تأمين السلسلة الجبلية الممتدة م��ن جبل 
)الجاح( ونجد )ظمران( حتى منطقة )الحرايم( بمديرية 
القبيطة، وتم قصف تجمع للمرتزقة وآلياتهم العسكرية 
في مفرق القبيطة جنوب كرش بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
المدفعية، ونتج عن ذلك تدمير عربة عسكرية نوع )همر( 
وإصابة أربعة من المرتزقة بينهم قائد ميداني.. كما صد 
أبطال الجيش واللجان محاولة تقدم  جديدة في الجهة 
الشمالية لمدينة كرش باتجاه منطقة الحويمي الواقعة بين 
كرش والشريجة.. وكانت قد دارت مواجهات عنيفة االثنين 
الماضي في منطقة )قرنة( شرق سوق كرش بنحو 3 كيلو 
مترات ومنطقة الحويمي استخدم فيها الطرفان األسلحة 
الرشاشة والمدفعية الثقيلة وفشل المرتزقة في تحقيق أي 
تقدم رغم اإلسناد الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي 

التابع للعدوان السعودي.

الجبهة الداخلية )مدينة تعز(
وفي مدينة تعز تواصلت المواجهات العنيفة بين أبطال 
الجيش واللجان وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 
السعودية في محيط المطار القديم ومصنع السمن والصابون 
ومحيط المنشآت النفطية ومبنى السجن المركزي في منطقة 
سد الجبلين غرب المدينة، وتمكن أبطال الجيش واللجان من 
استعادة تأمين عدد من المباني الواقعة في منطقة سد الجبلين 
بعد طرد ميليشيات مرتزقة العدوان منها وتكبيدهم خسائر 
كبيرة في األرواح ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم أحد 
االرهابيين من عناصر تنظيم داعش االرهابي )أيمن الحداد( 
منفذ عملية سحل الجنود خلف دراجة نارية في شوارع مدينة 
تعز في اغسطس العام الماضي 2015م وهو أحد االرهابيين 
الذين قام المرتزق االخواني حمود سعيد المخافي بتهريبهم 
من سجن األمن السياسي أثناء اقتحامه من قبل ميليشيات 

المرتزقة منتصف اغسطس العام الماضي.
وفي الجبهة الشرقية بمدينة تعز دارت مواجهات عنيفة 

جبهة ذوباب
> وفي مديرية ذوب��اب واص��ل أبطال الجيش واللجان 
تصديهم للمحاوالت المتكررة الحتال المديرية من 
قبل الميليشيات التابعة للمرتزقة المعززين بالقوات 
الغازية والخبراء العسكريين والمقاتلين المحترفين من 
مرتزقة شركة )داين جروب( األمريكية واآلليات والعربات 
العسكرية الحديثة والمتطورة والمسنودين بغطاء جوي 
مكثف من قبل الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان، 
حيث كان أبطال الجيش واللجان بالمرصاد لتلك المحاوالت 

التي أفشلوها كسابقاتها على مدى عام كامل.
وكانت القوة الصاروخية قد دكت بصواريخ الكاتيوشا 
ي��وم��ي األح���د واالث��ن��ي��ن م��ن االس��ب��وع الماضي تجمعات 
لميليشيات المرتزقة واآلليات والعربات العسكرية التابعة 
لتحالف العدوان السعودي شرق منطقة الحريقة الواقعة 
جنوب مدينة ذوباب تكبدوا خالها المزيد من الخسائر 

الفادحة في األرواح والعتاد العسكري.

بين الجيش واللجان وبين ميليشيات مرتزقة العدوان 
وخصوصًا في أحياء  ثعبات والمجلية والجحملية والكمب 
والزهاء وكابة والدعوة، استخدم فيها الطرفان المدفعية 
واألسلحة الرشاشة، وتمكن أبطال الجيش واللجان من تحقيق 
تقدم نسبي في أطراف حي الجحملية وثعبات باتجاه الدمغة 
والمجلية، ولقي عدد من القناصة التابعين لمرتزقة العدوان 
مصرعهم وأصيب آخرون على يد أبطال الجيش واللجان في 
عملية نوعية بحي المجلية، حيث تم مداهمة عدد من المباني 
التي يتمركز فيها قناصة من ميليشيات المرتزقة جوار 
عمارة )الهادي( ومن بين َمْن لقوا مصرعهم قائد المجموعة 

ويدعى )بشير دبوان(.
 ه��ذا وق��د ش��ه��دت جبهات )ح��ي��ف��ان- ال��م��س��راخ- صبر 
ال��م��وادم- جبل حبشي- الضباب( خ��ال االس��ب��وع الماضي 
اشتباكات متقطعة بين أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان وبين 
الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان السعودي 
خال االسبوع الماضي دون تحقيق تقدم ألي طرف، ففي 
منطقة )العنين( بمديرية جبل حبشي تجددت المواجهات 

ي��وم االثنين الماضي بعد أي��ام من ال��ه��دوء.. وف��ي منطقة 
)الشقب( بمديرية صبر الموادم دارت اشتباكات متقطعة 

وخصوصًا في منطقة )حلحلة(.. 
وفي مديرية حيفان المحاذية لمديريتي القبيطة وطور 
الباحة التابعتين لمحافظة لحج تجددت االشتباكات بصورة 
متقطعة بين الحين واآلخ���ر ف��ي بعض مناطق عزلتي 
األعبوس واألع��روق، حيث يقوم بقايا ميليشيات مرتزقة 
العدوان بقصف القرى ومنازل المواطنين ومواقع الجيش 
واللجان باألسلحة الرشاشة وقذائف مدفعية الهاون ويتم 

الرد عليهم بالمثل من قبل الجيش واللجان.

أسماء عدد من المرتزقة الذين لقوا 
مصرعهم وأصيبوا في الوازعية ومدينة تعز

لقي عدد كبير من الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان  
مصرعم وأصيب آخ��رون على يد أبطال الجيش واللجان 
الشعبية  في مديرية الوازعية التي تم تطهيرها بالكامل من 
تلك الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان االسبوع الماضي..
تلوا و9 آخرين ُجرحوا من 

ُ
وفيما يلي أسماء  30 مرتزقًا ق

المرتزقة يوم الخميس 31مارس المنصرم .

أواًل القتلى:
1-  القيادي / علي قاسم سالم المشولي 

2- وضاح فضل المشولي 
3-  سالم فقيع المشولي 

4- أحمد طه المشولي
5- سعد يسلم المشولي 
6- خالد حسن المشولي
7- أكرم خالد الشبيقي

8- فضل محمد الشبيقي
9- حاتم سالم الشبيقي

10- مصطفى محمد المحولي 
11- سالم عوض المحولي 
12- نبيل محمد المحولي
13- أديب أحمد المحولي

14- أسامة المحولي
15- قيصر سالم األغبري
16- معاد فضل األغبري

17- محمد ياسين األغبري 
18- ماجد نجيب األغبري
19- سمير رامي األغبري 
20-أحمد نعمان األغبري 

21- محسن الكعلولي
22- فهمي صالح الكعلولي

23-ناصر مصطفى الكعلولي
24-أحمد رباش الكعلولي 

25-فهيم البوكري 
26-سعيد مصلح البوكري

27-أحمد حسن سويد المشولي 
28-الجندي أحمد سيف راشد المشولي 

29- علي محمد المشولي 
30-حميد القعطبي

ثانيًا الجرحى:
1-  مسرور عوض الكعلولي

2-  بسام سالم الكعلولي
3- طه محفوظ الكعلولي
4- جمال مكدر الزغيري
5- محمد حاتم المشولي
6- جال يوسف المشولي
7- عبده سعيد المحولي
8- عزت صالح األغبري
9- وليد معجب األغبري

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان  مصرعهم خال األسبوع 
الماضي في مدينة تعز منهم: 

ذ عملية سحل الجنود بشوارع 
ّ
1-اإلرهابي أيمن الحداد -منف

تعز في أغسطس العام الماضي.
2-بشير دبوان-قائد مجموعة القناصة في حي المجلية

3-سامي هزاع يحيى) قناص (
4-وليد اليمني -قائد ميداني في الجبهة الغربية بمدينة تعز
5-م��اج��د ع��ب��دال��رح��م��ن عبدالمعين األغ��ب��ري )ف���ي حي 

الجحملية(
6-ماهر الحاتمي

أبطال الجيش واللجان يواصلون تطهير تعز
السيطرة على جبل الشبكة االستراتيجي وتأمين جبل الخزان في كرش

تعرض  قائد مايسمى )كتائب أبوالعباس( إحدى الفصائل 
السلفية المتطرفة - قائد مايسمى )المقاومة الشعبية( في 
الجبهة الشرقية لمدينة تعز المرتزق عادل عبده فارع 
)أبو العباس(  لمحاولة اغتيال األربعاء  الذبحاني المكنى بـ

الماضي  في حي المستشفى الجمهوري ..
وبحسب مصادر محلية وأخرى أمنية في مدينة تعز فإن 
)أبوالعباس( وهو عضو في ما يسمى ) المجلس العسكري 
للمقاومة( بتعز والــذي يرأسه المرتزق  صــادق سرحان 
المخالفي.. تعرض األربعاء الماضي لمحاولة اغتيال على يد 
مسلحين يتبعون  القيادي اإلخواني المرتزق  حمود سعيد 
المخالفي قائد مايسمى )المجلس التنسيقي للمقاومة بتعز(.. 
فيما تشير مصادر أخرى إلى  أن المسلحين الذين أطلقوا النار 
على أبو العباس ينتمون لمايسمى )كتائب أبو الصدوق( التي 
يقودها السلفي المتطرف المرتزق صادق مهيوب المكنى 

)أبو الصدوق(. بـ
وعلى إثر محاولة اغتيال أبو العباس اندلعت اشتباكات 
عنيفة استمرت حتى اليوم التالي -الخميس-   بين فصائل 
ما يسمى المقاومة تصدرها مسلحو كتائب أبوالعباس-  التي 
تسيطر على أحياء واسعة وسط مدينة تعز وغربها وشرقها 
-ومسلحي ميليشيات حزب اإلصالح التي يقودها المرتزق 
حمود سعيد المخالفي، وسط اعمال سلب ونهب طالت منازل 

 تجارية في أحياء الجمهوري وبير 
ً
ومرافق حكومية ومحاال

باشا.. مما استدعى قادة فصائل  المرتزقة إلى القيام بجهود 
وساطة لوقف القتال الذي استمر خالل ساعات الليل  اوقع  

قتلى وجرحى من الطرفين.
ومن بين المصابين  أحدالقادة الميدانيين للميليشيات 
التابعة للمرتزق حمود المخالفي ويدعى )حمدي  محمود 
الشرعبي( المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة اغتيال أبو 
العباس.. وقالت مصادر محلية إن حمدي الشرعبي نقل مساء 
األربعاء.. الى العناية المركزة في مستشفى الروضية الخاضع 
لسيطرة مسلحي المخالفي.. مشيرة إلى أن مسلحي كتائب 
أبو العباس  فرضوا حصارًا على المستشفى وحاولوا اقتحامه 

للقبض على حمدي الشرعبي .
وقالت المصادر المحلية إن الوساطة  التي قام بها  قيادات 
ميدانية للميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان   بينهم  
عدنان رزيق قائد مايسمى )كتائب الحسم( وشوقي سعيد 
المخالفي وأبو الصدوق قائد ما يسمى )كتائب أبو الصدوق( 
ودبوان هزبر والقاضي لطف العزي  أفلحت في التوصل إلى 
وقف المواجهات ..حيث قاموا بزيارة أبو العباس لالطمئنان 
عليه في مقر قيادة  الجبهة الشرقية وتم االتفاق على تسليم 
منفذ عملية محاولة االغتيال  حمدي محمود الشرعبي  وعدد 
من مرافقيه  الى قيادة الجبهة الشرقية وحجزهم  للنظر 

في االتهامات ورفع الملف الخاص بحادثة االغتيال وغيرها 
من األعمال التي ارتكبها سابقًا حمدي الشرعبي والمسلحون 
التابعون له الى القاضي لطف العزي للنظر فيها والحكم بما 
أمر الله..وتفيد المصادر أن )أبو العباس( أصيب بإصابات 
تضاربت األنباء حولها فهنالك من يقول إنها خطيرة وهناك 
من يقول إنها طفيفة في محاولة للتخفيف  مما جرى ..كما 
أصيب عدد من مرافقيه ..وهناك تكتم شديد حول الحادث.
ويسعى حزب االصالح في اآلونة االخيرة الحتواء الفصائل 
األخرى المنضوية في إطار مايسمى )المجلس التنسيقي 
ــذي يضم مايسمى )المجلس العسكري(  للمقاومة( وال
بقيادة العميد المرتزق صادق سرحان المخالفي  و)المقاومة 
المخالفي وكتائب   المرتزق حمود  الشعبية(  بقيادة 
)أبوالعباس( بقيادة السلفي المرتزق عادل فارع الذبحاني 
)أبوالعباس( و)كتائب أبوالصدوق( بقيادة السلفي  المكني بـ
)أبو الصدوق( و)كتائب  المرتزق  صادق مهيوب المكني بـ
لواء الصعاليك( بقيادة المرتزق الحسن بن علي  و)كتائب 
الحسم( بقيادة المرتزق عدنان رزيق و)كتائب الموت( 
القاعدة( وممثلين عن  و)أنصارالشريعة( و)تنظيم 
ميليشيات حزب اإلصالح وشريكيه في مايسمى تكتل اللقاء 
المشترك )الحزب االشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري( 

واللذين أصبحا كعصفورين  بيد حزب اإلصالح في تعز.

مصرع اإلرهابي »أيمن الحداد« منفذ 
عملية سحل الجنود وقائد مجموعة 

القناصة في المجلية »بشر دبوان«

تدمير عربة )همر( في كرش 
وآليات وأطقم عسكرية في 

الوازعية وذوباب

طيران العدوان السعودي يرتكب مجازر مروعة 

استشهاد أكثر من 20 مهمشًا في الربيعي وأسرة كاملة في الضباب
صيب عشرات المواطنين -السبت الماضي- بمحافظة تعز في مجزرة 

ُ
ستشهد وأ

ُ
ا

مروعة ارتكبها العدوان السعودي هي الثانية في غضون ساعات بعد استهداف طيران 
العدوان تجمعًا للمهمشين في منطقة الربيعي بالضواحي الغربية لمدينة تعز.

وأكد مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على تجمع للمهمشين 
في حي الروض بمنطقة الربيعي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصًا وإصابة 
العشرات معظمهم من النساء واألطفال، وتدمير معظم منازلهم المبنية من الطين 

والطوب والقش.
وجاءت الغارات بعد ساعات من مجزرة مماثلة دمر فيها طيران العدوان السعودي 
منزاًل في منطقة وادي الضباب ما أسفر عن استشهاد جميع أفراد األسرة المكونة من 
خمسة أشخاص بينهم ثاث نساء وطفل.. كما تعرضت عدد من المنازل المجاورة 

ألضرار كبيرة.

واستهدف طيران العدوان السعودي بقنبلة شديدة االنفجار شرق مدينة تعز سمع 
دويها في أرجاء المدينة وأدت إلى أضرار كبيرة في عشرات المنازل والمحال التجارية 
والسيارات بالقرب من القصر الجمهوري،  وتزامنت هذه الغارة مع غارات أخرى شنها 
طيران العدوان على مناطق سكنية في شارع الستين شمال غرب مدينة تعز نتج عنها 

تضرر عشرات المنازل  والمحال التجارية.
وكان طيران العدوان قد ارتكب االسبوع الماضي مجازر مروعة في حق المواطنين 
بمديرية جبل حبشي ومنطقة هجدة التابعة لمديرية مقبنة حينما استهدف بغارة 
منزل أحد المواطنين في منطقة نشمة أدت الى تدمير المنزل بالكامل واستشهاد جميع 
أفراد األسرة البالغ عددهم 13 فردًا معظمهم نساء وأطفال، وكذا عندما استهدف 
بغارة سيارة أحد المواطنين في الطريق العام بمنطقة هجدة أدت الى استشهاد جميع 

من في السيارة وعددهم 12 شخصًا من أسرة واحدة.

> تواصلت األســبوع الماضي في مختلف المحاور والجبهات بمحافظة تعز المواجهات المســلحة العنيفة بين أبطال الجيش واللجان الشــعبية وبين 
الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان السعودي وحلفائه والمعززين بأحدث العربات واآلليات والمدرعات والدبابات العسكرية واألسلحة 
المتطورة وخبراء عســكريين ومقاتلين محترفين من شــركة )داين جروب( األمريكية وقوات عســكرية من دول تحالف العدوان ومسنودين بغطاء 
جوي مكثف من قبل الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان الســعودي والذي شــن على مدى االســبوع الماضي غارات انتقامية وبصورة هيســتيرية 
على محافظة تعز وخصوصًا مديرية الوازعية التي تم تطهيرها بشــكل كامل من ميليشــيات مرتزقة العدوان. وحقق أبطال الجيش واللجان خالل 
االسبوع الماضي المزيد من االنتصارات في مختلف الجبهات وكبدوا ميليشيات المرتزقة مزيدًا من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد العسكري..

تفاصيل أوفى حول األحداث التي شهدتها مختلف المحاور والجبهات في محافظة تعز في التقرير التالي:

صراع 
قائد كتائب »أبوالعباس« يتعرض لمحاولة اغتيال.. ومواجهات عنيفة بين مسلحيه والميليشيات التابعة للمخافيالعماء:


