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حيفان
> تمكن أبطال الجيش مسنودين باللجان الشعبية مساء االثنين الماضي 
من طرد الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان من كافة المناطق 
والمواقع التي كانت تسيطر عليها، وتم الثالثاء الماضي استكمال تأمين 
كافة مناطق مديرية حيفان بالكامل بعد معارك عنيفة خاضها أبطال 
الجيش واللجان مع ميليشيات المرتزقة استمرت حتى الساعة الثانية 
والنصف بعد منتصف ليلة االثنين الماضي في موقع )قمل( وموقع 
)الضلعة( بعزلة األعروق بعد أن ضيقوا الخناق على المرتزقة لمدة ثالثة 
أيام ومنحهم فرصة إللقاء السالح وتسليم أنفسهم.. كما تم دحر المرتزقة 
من جهة الزبيرة واألحكوم الذين فروا عبر األودية والشعاب المحاذية 
لمناطق عزلة منس التابعة لمديرية المواسط.. واغتنم أبطال الجيش 
واللجان كمية من األسلحة والذخيرة التي خلفها المرتزقة عند فرارهم.

نة من قبل أبطال الجيش  وبذلك أصبحت مديرية حيفان بالكامل مؤمَّ
واللجان الذين أصبحوا على مسافة قريبة من طريق )طور الباحة- التربة( 
التي تعتبر خط اإلمداد والرئيس باألسلحة والعتاد العسكري من عدن 
ولحج للمرتزقة في التربة والنشمة والمواسط والمسراخ والضباب وصبر 

ومشرعة ومدينة تعز.
وردًا على انتصار الجيش واللجان شن طيران العدوان السعودي غارتين 
إحداهما على جبل )قمل( بعزلة األعمور واألخرى على جبل )المنظارة( 
في منطقة الخرجة التي كان أبطال الجيش واللجان قد تمكنوا فجر الجمعة 
29 يوليو المنصرم من تأمينها مع منطقة الغدير ودحر المرتزقة منهما 

الى منطقة المغاليس المحاذية لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.

)ذوباب - باب المندب(
> تمكن أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان م��ن كسر زح��ف للقوات الغازية 

بعد تكبدهم المزيد من الخسائر البشرية، وعلى إثر ذلك قام المرتزقة 
بقصف المنطقة بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا وتم الرد عليهم بقوة 
من قبل الجيش واللجان، ونتج عن ذلك تدمير منصات صواريخ الكاتيوشا 

للمرتزقة في كرش.
وكان مرتزقة العدوان قد حاولوا مطلع االسبوع الماضي التقدم صوب 
منطقة الضاحي لياًل تحت جنح الظالم اال أن الجيش واللجان تصدوا لهم 
بقوة وأجبروهم على التراجع والعودة من حيث قدموا بعد تكبيدهم 
المزيد من القتلى والجرحى.. واستهدف أبطال الجيش واللجان موقعًا 
للمرتزقة بالقرب من مستوصف كرش بصواريخ الكاتيوشا أسفر عن 
تدمير عربة )بي إم بي( ومصرع سبعة وإصابة خمسة عشر من المرتزقة 

والمجندين الجدد الموالين للعدوان.

مدينة تعز

> تواصلت المواجهات خالل االسبوع الماضي في مختلف الجبهات بين 
الجيش واللجان وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان من مختلف 
الفصائل، واستهدف أبطال الجيش واللجان األربعاء الماضي بقذائف 
المدفعية وكرًا للمرتزقة في منطقة الدمغة بثعبات نتج عنه مصرع 
أكثر من 17 من المرتزقة بينهم القيادي دب��وان المخالفي والقيادي 

فارس القميشي.. 
وشهدت مناطق الجحملية وكالبة وثعبات مساء الثالثاء الماضي 
مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان وبين ميلشيات المرتزقة الذين 
حاولوا التقدم صوب أماكن تواجد الجيش واللجان في تلك المناطق تحت 
غطاء مكثف بقذائف المدفعية والدبابات والرشاشات الثقيلة عيار 23، 
ولكن أبطال الجيش واللجان تصدوا لهم بقوة وأجبروهم على التراجع 

وميليشيات مرتزقة العدوان باتجاه جبال كهبوب، فقد حاول الغزاة 
والمرتزقة األربعاء الماضي تنفيذ محاولة زحف جديدة الستعادة جبال 
كهبوب االستراتيجية التي يستميتون منذ أكثر من شهر في استعادتها 
دون فائدة، حيث كانت قوة كبيرة معززة بمختلف اآلليات والمدرعات 
والدبابات العسكرية قد تحركت من معسكر المرتزقة في منطقة الشقب 
باتجاه جبال كهبوب بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من 
قاعدة العند بمحافظة لحج، وكان أبطال الجيش واللجان لهم بالمرصاد، 
فقد تمت مباغتة المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا في محيط منطقة الشقب 
ونتج عن ذلك خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.. وبحسب مصدر طبي فقد 
استقبل مستشفى رأس العارة بمحافظة لحج ثمان جثث من المرتزقة 
والمصابين.. وبحسب مصدر عسكري فقد نتج عن القصف تدمير إحدى 
عشرة آلية عسكرية للمرتزقة، كما استهدف أبطال الجيش واللجان 
األربعاء الماضي أيضًا تجمعًا آلليات المرتزقة جنوب منطقة الحريقة 

بمديرية ذوباب نتج عنه تدمير مدرعة وطقم عسكري.
وكان أبطال الجيش واللجان قد استهدفوا مطلع االسبوع الماضي عربات 
وأطقمًا عسكرية للمرتزقة حاولت التسلل صوب منطقة الحريقة نتج 
عنه مصرع وإصابة عدد من المرتزقة  وتدمير وإحراق مدرعتين، ونفذ 
طيران العدوان السعودي عصر االثنين الماضي غارة على جبال كهبوب.

كرش
> تواصلت المواجهات خالل االسبوع الماضي بين أبطال الجيش واللجان 
وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان، وشهدت منطقة الحويمي 
شمال مدينة ك��رش األرب��ع��اء الماضي مواجهة مباشرة بين الطرفين 
استمرت قرابة أربع ساعات إثر محاولة المرتزقة التقدم صوب المنطقة 
من  جهة الشرق، وانتهت المواجهات بإجبار المرتزقة على التراجع 

وتمكنوا من تطهير عدد من البنايات في أطراف الجحملية التي كان 
المرتزقة يتمركزون فيها ويقومون بقصف أف��راد الجيش واللجان 
والمواطنين، فيما شهدت الجبهة الغربية لمدينة تعز ه��دوءًا خالل 
االسبوع الماضي، وواصل المرتزقة قصفهم لألحياء السكنية في مدينة 
تعز والحوبان بقذائف المدفعية والدبابات وصواريخ الكاتيوشا وإلصاق 

التهمة بالجيش واللجان الشعبية.
ومايزال الحصار مفروضًا على مدينة تعز وال يسمح بالدخول إليها 
ويسمح فقط لمن يريد الخروج عبر منفذ غراب شرق المطار القديم 
بسبب عدم قبول قيادات الفصائل الموالية للعدوان بالحلول والمبادرات 
التي قدمت من السلطة المحلية ولجنة التهدئة لفتح جميع المنافذ 
أمام حركة المواطنين.. ويستخدم المرتزقة طريق )المسراخ - صبر- 
المدينة( وطريق )الضباب- طالوق- مشرعة وحدنان- المدينة( في 

تنقالتهم.

صراع المرتزقة
> تجددت المواجهات المسلحة بين فصائل المرتزقة في مدينة تعز 
الثالثاء الماضي إثر قيام نقطة مسلحة تابعة لكتائب )أبو العباس( بإطالق 
النار على طقم عسكري لمسلحين يتبعون المرتزق العميد صادق سرحان 

قائد ما يسمى )المجلس العسكري(. 
وبحسب مصادر محلية فإن الطقم التابع للعميد صادق سرحان رفض 
التوقف في النقطة التابعة لمسلحي )كتائب أب��و العباس( في شارع 
جمال وسط مدينة تعز، فتم إطالق النار عليه وإيقافه بالقوة واحتجاز 
المسلحين الذين على متنه لبضع ساعات بعد تجريدهم من أسلحتهم، 

وتم اإلفراج عنهم بعد تدخل شخصيات بارزة موالية للعدوان.

تع�ز .. انتصارات الجيش واللجان تصيب المرتزقة بالذعر
> ش��هدت مختل��ف الجبه��ات في محافظتي تعز ولحج االس��بوع الماضي تطورات مهمة، حيث تمكن أبطال الجيش مس��نودين باللجان الش��عبية من تحقيق انتصارات س��احقة على 
المليش��يات التابع��ة لمرتزق��ة العدوان في معظم الجبهات وتكبيدهم المزيد من الخس��ائر الفادحة ف��ي األرواح والعتاد.. وتبادل فصائل المرتزقة االتهامات فيما بينهم عن س��بب 

الهزائم التي لحقت بميليشياتهم في عدد من الجبهات وعدم تمكنها من إحراز أي تقدم في الجبهات األخرى.
مزيدًا من التفاصيل في التقرير التالي:

تأمين مديرية حيفان بالكامل والتقدم 
صوب طور الباحة 

تدمير4 مدرعات 
في الحريقة وكرش

كسر زحف للمرتزقة جنوب )كهبوب( 
ودك تجمع لآلليات في الحريقة بذوباب

مصرع أكثر من 17 
مرتزقًا في ثعبات 

أتباع المخالفي يقتلون الشاب محمد خالد

أقدم مسلحون يتبعون المرتزق شوقي سعيد المخالفي على تصفية أحد العناصر 
الموالية للعدوان من فصيل آخر.

وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين يتبعون المرتزق شوقي سعيد المخالفي 
-شقيق المرتزق حمود المخالفي -قائد مايسمى )المقاومة الشعبية بمحافظة تعز( 
والمقيم حاليًا في تركيا أطلقوا النار على أحد الشباب الموالين للعدوان من فصيل 
آخر يدعى)محمد خالد( عصر الثالثاء الماضي في شارع التحرير األسفل بمدينة تعز 
وتركوه ينزف وسط الشارع حتى فارق الحياة.. وزادت في اآلونة األخيرة التصفيات 
والتناحرات بين عمالء العدوان في األحياء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات التابعة 

لمرتزقة العدوان.

عناصر من الميليشيات ينسحبون من الجبهات معلنين ندمهم

أعلن عدد من الشباب المغرر بهم في محافظة تعز تخليهم عن القتال في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة 
العدوان واعتذروا ألبناء تعز عما حصل منهم من سوء تصرف.. وقالوا في بيان لهم مطلع االسبوع الماضي:اآلن وبعد أن حصحص 
الحق وبانت لنا الحقائق مما اليدع مجااًل للشك أننا كنا في ضاللة من أمرنا وضحية ألكاذيب روجت لها القوى المعادية لهذا الوطن 
وأرسى مداميكها صناع الفتن من قيادات األحزاب العميلة والخائنة..فإننا نحن الشباب من أبناء تعز المنخرطين في المقاومة 
نعلن اعتذارنا لكل أبناء المحافظة عما حصل منا من سوء تصرف، وفي نفس الوقت نعلن تخلينا عن السالح والعودة الى منازلنا، 

ونطالب من كل من غرر عليهم بترك السالح والعودة لطريق الصواب. 
مضيفين :لقد كنا جميعًا ضحية التعبئة الخاطئة واالنجرار غير المحسوب الى المجهول، ومواقفنا لم تكن إال لتخدم االعداء 

والمتاجرين بدماء اليمنيين.. وعلينا تقع مسئولية إصالح ماأفسدناه وإعادة تعز الى الواجهة كما كانت من قبل. 
)المقاومة( اذ نقدم االعتذار ونعلن إنسحابنا نتقدم أيضًا بطلب المسامحة من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا  إننا في ما يسمى ب�

الذين تضرروا من طيشنا وغبائنا..
نا الفرصة لنثبت لهم صدق نوايانا.. وعليه فقد قررنا جميعًا أن تكون عودتنا الى بيوتنا مصحوبة بإشهاد  ونرجو منهم اعطاء

ما اليقل عن شاهدين من أبناء الحارة أو القرية لكي يعرف الجميع مصداقيتنا مما قمنا به. 
إننا ندعو البقية من إخواننا المغرر بهم والذين مازالوا في الجبهات الى أن يحذوا حذونا في أسرع وقت فالوطن بحاجة الى 
تكاتف الجميع.. فمن تعصبنا لهم اليحملون سوى مشاريع هدامة، وماحصل في قرى منطقة الصراري من قتل وتنكيل دليل 

كاٍف وشاٍف.  أخيرًا نسأل الله المغفرة لكل ذنوبنا..
صادر بتاريخ 30 يوليو 2016م

داعش والقاعدة يسيطران
على مدينة التربة

فرضت الجماعات اإلرهابية سيطرتها على مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين 
والتي تشهد حالة كبيرة من التوتر منذ الثالثاء الماضي بعد االنتصار الذي حققه 
أبطال الجيش واللجان الشعبية في مديرية حيفان بتأمينها بالكامل وتقدمهم باتجاه 
مديرية طور الباحة التابعة لمحافظة لحج وأصبحوا على مسافة قريبة من الطريق 
الذي يربط طور الباحة بمدينة التربة والذي يعتبر خط اإلمداد الرئيس باألسلحة 
والعتاد العسكري والميليشيات المسلحة والجماعات االرهابية من عدن ولحج الى 

المرتزقة في التربة والضباب والمسراخ وصبر ومدينة تعز. 
وبحسب مصادر محلية بمدينة التربة فقد وصل المرتزق عادل عبده فارع قائد 
مايسمى )كتائب أبوالعباس( الثالثاء الماضي الى مدينة التربة وأعداد كبيرة من 
مقاتلي تنظيمي القاعدة وداعش والجماعات السلفية المتطرفة والتي فرضت 
سيطرتها بالكامل على المدينة ورفعت أعالمها السوداء في مداخل المدينة 
والمجمع الحكومي.. وهناك تخوف كبير من قبل سكان مدينة التربة والمناطق 
المجاورة من حدوث مواجهات مسلحة بين تلك الميليشيات والجماعات اإلرهابية 
الموالية لتحالف العدوان وبين الجيش واللجان عند وصولهم الى المدينة لتحريرها 
من تلك الجماعات وأن يحل بمدينة التربة وما جاورها ماحل بمدينة تعز والمناطق 

المجاورة لها.

المرتزقة بالشمايتين يقتحمون منزل عقالن 
أقدم مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز 
-الثالثاء الماضي- على اقتحام منزل القائم بإعمال 
رئ��ي��س ال����وزراء ط��الل ع��ق��الن ال��ك��ائ��ن ف��ي مديرية 
الشمايتين واعتقال والده وعدد من أقاربه بينهم 
نساء وأطفال.وقد استنكر محافظ تعز عبده محمد 
الجندي قيام مرتزقة العدوان باقتحام منزل القائم 
بأعمال رئيس ال����وزراء ط��الل عقالن ف��ي مديرية 

الشمايتين واعتقال والده وعدد من أقاربه . 


