
العدد:  االثنين: 
)1830(

31 / اكتوبر / 2016م  
15عين على تعز30 / محرم / 1438هـ

وبحسب مصادر عسكرية فقد تكبد المرتزقة اثناء محاولة تقدمهم في محيط 
جبل الجرة أكثر من 15 قتياًل وجريحًا مقابل استشهاد واحد وإصابة ثالثة من أفراد 
الجيش واللجان.. وتكبد المرتزقة عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في الهجومين 
اللذين نفذوهما األرب��ع��اء الماضي في المناطق الواقعة بين مديريتي حيفان 

والمقاطرة، فيما استشهد 3 وأصيب 7 من أفراد الجيش واللجان..
ودكت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا 
وقذائف المدفعية تجمعًا لميليشيات المرتزقة وآلياتهم العسكرية الحديثة اثناء 
محاولتهم التقدم باتجاه مدينة ذوباب انطالقًا من معسكرهم في منطقة شعب 
الجن التابعة لعزلة باب المندب التابعة لمديرية ذوباب، وتجمعين آخرين اثناء 
محاولة تقدم باتجاه منطقة الحريقة جنوب مدينة ذوباب.. كما تم قصف المواقع 
التي تتمركز فيها ميليشيات المرتزقة جنوب منطقة الحريقة بمديرية ذوباب.. 
واستهدفت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان آليات ومدرعات المرتزقة 
اثناء محاولتها التقدم صوب جبال كهبوب االستراتيجية بمديرية المضاربة، وتم 
كذلك استهداف مدرعة بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها وقتل من فيها، وتم 
قصف مجاميع للمرتزقة اثناء محاولتهم التسلل باتجاه جبال كهبوب، وتم تنفيذ 
عمليات قنص طالت 8 من مجندي المرتزقة الجدد اثناء فرارهم.. ودكت مدفعية 
الجيش واللجان تجمعًا آلليات وميليشيات المرتزقة جنوب مديرية الوازعية، 
وتجمعًا لعناصر من حزب اإلصالح والقاعدة والسلفيين المرتزقة في اطراف حي 
الجحملية بمدينة تعز.. ونتج عن ذلك خسائر فادحة للمرتزقة في األرواح والعتاد 
العسكري، ووزع اإلعالم الحربي مشاهد النتصارات الجيش واللجان في منطقة 
كهبوب بمديرية المضاربة واغتنامهم كميات من األسلحة والذخائر بينها قاذفات 
فها المرتزقة عند فرارهم..وكان المرتزقة قد دفعوا مطلع األسبوع 

َّ
صواريخ خل

الماضي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات ذوباب وكهبوب وكرش وطور الباحة 
عبارة عن أسلحة وذخائر وآليات عسكرية حديثة ومجاميع من المجندين الجدد..
كما استحدثوا معسكرًا جديدًا في جنوب شرق مدينة كرش بداًل عن المعسكر 

السابق في مدرسة قميح كونه اصبح تحت السيطرة النارية للجيش واللجان..

مواجهات دامية 
يومًا بعد آخر تتفاقم حدة الصراع والتناحرات بين 

قيادات مختلف فصائل الميليشيات الموالية 
لتحالف العدوان السعودي بمحافظة تعز جراء 
الخالفات على االستحواذ على األموال واألسلحة 
التي يتم إرسالها من السعودية وإمارات الخليج 
وعلى مناطق السيطرة وال��ن��ف��وذ ف��ي المناطق  
الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وك��ذا على 
جباية األموال من التجار واألسواق وخصوصًا أسواق  
القات.وبحسب مصادر محلية مايزال التوتر يخيم 
على أحياء مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الفصائل 
الموالية للعدوان السعودي منذ مطلع أكتوبر الجاري 
ج��راء تصاعد حدة الخالفات بين قيادات ميليشيات 

مايسمى )المقاومة( .
الخميس الماضي تجددت  المواجهات بين مسلحين من 
فصيل حزب اإلصالح وفصيل كتائب أبو العباس، وبحسب 
مصادر فقد اندلعت صباح الخميس الماضي مواجهات عنيفة 
في شارع التحرير وسط مدينة تعز بين مسلحين من أتباع 
المرتزق اإلصالحي حمود سعيد المخالفي يقودهم المدعو 
صدام المقلوع ومسلحين من أتباع المرتزق أبوالعباس استمرت 
زهاء ثالث ساعات، وتوقفت بعد تدخل شخصيات من الموالين 

تابعة للمرتزق عبدالواحد سرحان بمحاصرة منزل العميد محمود المغبشي 
ال��م��س��ل��ح��ون المعين من قبل المعمري مديرًا ألمن المحافظة حيث حاول 
اقتحام المنزل واعتقال المغبشي اال أن حراسته حالت دون ذلك 
وحدثت مواجهات بين الطرفين انتهت بتدخل شخصيات 
موالية للعدوان عملت على تهدئة الموقف وانسحاب مسلحي 
سرحان من محيط منزل المغبشي ...وشهد شارع جمال 
ومحيط مبنى شركة النفط انتشارًا مكثفًا للمسلحين 
من أتباع جامل وسرحان الذين تمركزوا في عدد من 
المنازل، فيما قامت مدرعات وأطقم تابعة لمايسمى 
)لواء الصعاليك( بقطع شارع جمال ومنع حركة مرور 

السيارات والمركبات والمشاة ..
 شوهدت أطقم تنظيم القاعدة وهي تجوب 
عددًا من الشوارع وترفع األعالم السوداء وعلى 
متنها مسلحون دون التدخل في المواجهات 
الدائرة بين الفصائل األخ��رى..  وشهد شارع 
جمال، كذلك يوم السبت 15أكتوبرالجاري  
عمليات تقطع وإطالق نار في الهواء بشكل 
ع��ش��وائ��ي ق���ام ب��ه��ا مسلحون يستقلون 
طقمين ب��دون أرق��ام تابعين لما يسمى 
)المقاومة( ومع حلول ساعات المساء 
انتشرت عدد من اآلليات التابعة ل�ما 
يسمى )لواء الطالب( ومايسمى )لواء 
الصعاليك( وسط المدينة وبشكل 
الف��ت ..وك��ان��ت ق��د ان��دل��ع��ت يوم 

للعدوان، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، ومع حلول المساء اندلعت 
اخرى على إثر رفض مسلحي أبوالعباس بإعادة الطقم المواجهات مرة 

الذي استولوا عليه اثناء المواجهات مع مسلحي صدام 
المقلوع، وقامت ميليشيات أبوب العباس بعمل حزام 
عسكري على كافة أحياء المدينة القديمة ومنع 

الدخول إليها من غير السكان..
وكانت قد اندلعت في التاسع من أكتوبر الجاري 
مواجهات مسلحة دامية بين المسلحين التابعين 
للمرتزق ع��ارف علي جامل -المعّين من قبل 
ال��ف��ار ه��ادي وك��ي��اًل للمحافظة- وبين أتباع 
المرتزق ص��ادق سرحان المخالفي -رئيس 
مايسمى )المجلس العسكري للمقاومة( 
وشقيقه ال��م��رت��زق عبدالواحد سرحان- 
المعين م��ن قبل المرتزقة مديرًالألمن 
السياسي، إثر قيام جامل بالتوقيع على 
ق��رار باسم المحافظ المعين من الفار 
هادي  -المرتزق علي المعمري المتواجد 
منذ فترة في تركيا- وقضى بإيقاف 
عبدالواحد سرحان عن العمل وإحالته 
للتحقيق.. ونتج عن تلك المواجهات 
سقوط قتلى وجرحى من الطرفين 

وإصابة عدد من المواطنين..
 ك��م��ا ق��ام��ت م��ج��ام��ي��ع مسلحة 

الجمعة 14أكتوبر الجاري   اشتباكات بين مسلحين من الميليشيات التابعة 
للمرتزق  صادق سرحان وميلحين من كتائب )أبو العباس( السلفية في سوق 
ديلوكس أصيب فيها خمسة  من المواطنين.. تبعها بعد ذلك انتشار مكثف 

لمسلحي الطرفين في األحياء الواقعة تحت سيطرتهما.

قصف األحياء السكنية
واصلت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدون  قصف األحياء السكنية التي تحت 
سيطرة الجيش واللجان في مدينة تعز بقذائف الدبابات والمدفعية وخصوصًا أحياء 
الحوبان والكمب وصالة والجحملية وكالبة ..وبحسب مصادر محلية فإن قصف تلك 
األحياء يتم من الدبابة الرابضة جوار مبنى المحافظة والدبابتين اللتين تم ارسالهما 

الى جبل صبر ومن المدافع في قلعة القاهرة والدمغة واماكن أخرى متفرقة.
واستشهد مواطن األحد الماضي وأصيب آخرون في جولة القصر بالحوبان يوم 
ستشهد 5 وجرح أكثرمن 

ُ
األحد23أكتوبر بقذيفة أطلقها المرتزقة.. وكان قد ا

10 مواطنين بتاريخ 11أكتوبر جراء سقوط قذيفة أطلقها المرتزقة على جولة 
السعيد )سوفتيل سابقًا( بالحوبان..

وقال شهود عيان: إن المرتزقة نصبوا مدفع هاون  صباح يوم الثالثاء 11أكتوبر 
في الشارع القريب من مدرسة الصديق للتعليم األساسي جوار مايسمى )ساحة 
الحرية( بشارع الهريش وكانوا يطلقون القذائف باتجاه الحوبان وقد تسبب ذلك 
بإصابة طلبة مدرسة الصديق  والمعلمين والمعلمات بالخوف والذعروالهلع األمر 
الذي اضطر إدارة المدرسة الى السماح  للطلبة والمعلمين والمعلمات بالعودة الى 

منازلهم عند حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

مجازر مديرية الصلو
ارتكب طيران العدوان السعودي صباح  أمس األول السبت 3 مجازر دموية 
جديدة في مديرية الصلو نتج عنها استشهاد 17وإصابة 7 من المواطنين األبرياء 
بينهم نساء وأطفال..وبحسب مصادر محلية فقد استهدف  طيران العدوان 
السعودي بإحدى الغارات  منزل المواطن / عبدالله عبده حمود الشهاب بقرية 
الشرف نتج عنها تدمير المنزل بشكل كامل واستشهاد كافة أفراد 
األسرة المكونة من 11 فردًا)سبع نساء وأربعة أطفال( 
جميعم دفنوا تحت األنقاض، واستهدف 
بغارة ثانية منزل أح��د المواطنين 
بقرية مقبرة الشاعر والمكون من 
طابقين ويأوي أسرًا نازحة من مدينة 
تعز نتج عنها تدمير المنزل بشكل 
كامل واستشهاد خمسة من أفراد األسرة 
جميعم دفنوا تحت األنقاض، واستهدف 
بغارة ثالثة منزل أح��د المواطنين بقرية 
السيار نتج عنها تدمير المنزل وإصابة 2 من 
أفراد األسرة.. واستهدف بغارة رابعة مدرسة 
عثمان بن عفان بقرية الحود، واستهدف بغارة 
خامسة  نقيل الصلو والطريق العام الذي يربط 

المديرية بالعزل والقرى األخرى.
وواصل طيران العدوان السعودي خالل األسبوع 
الماضي شن الغارات الهيستيرية على محافظة تعز 
والتي بلغت أكثرمن 30غارة على مناطق متفرقة من 
المحافظة.. منها 9 غارات على مديرية المخا موزعة 
على منطقة ال��زه��اري 8 غ��ارات وغ��ارة على منزل أحد 
المواطنين في حي السويس بمدينة المخا وغ��ارة على 
منطقة الكدحة وغارة على مصنع الثلج بمدينة المخا نتج 
عنها تدمير المصنع بالكامل.. واستهدف بأربع غارات منطقة 
الحوبان شرق مدينة تعز منها  غارة على  مستشفى اليمن 
الدولي.. واستهدف بغارة معسكر خالد بمفرق المخا بمديرية 
موزع، وغارة على منطقة الخنعة بمديرية الوازعية، وغارتين 
على منطقة مغنية بمديرية القبيطة، وغارتين على المنطقة  
الواقعة بين مديريتي حيفان والمقاطرة،  وغارتين على معسكر 
العمري بذوباب، وغارتين على جبال كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج..

مصرع عدد من العمالء
- لقي عدد من قادة الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان مصرعهم 

في عدد من الجبهات على يد أبطال الجيش واللجان.. 
وبحسب مصادر عسكرية، فقد لقي المرتزق ه��زاع مقبل عبدالله شمسان 
المسؤول عن الدعم التمويني في الجبهات التابعة للمرتزق عدنان الحمادي والذي 
يعد بمثابة الذراع األيمن له مصرعه وذلك أثناء قيادته للهجوم الذي شنه المرتزقة 

على مواقع الجيش واللجان في منطقة المفاليس الخميس الماضي.
- وفي مديرية الصلو التي شهدت يومي األربعاء والخميس الماضيين مواجهات 
عنيفة تمكن خاللها أبطال الجيش واللجان من دحر ميليشيات المرتزقة من قرية 
)حمدة( وتبتي )القحفة والشبكة( ولقي عدد من قيادات ميليشيات المرتزقة 

مصرعهم منهم: 
- عبدالحكيم علي شمسان-رئيس حزب االصالح بالمديرية.

- عبدالله سيف األشعري- أركان حرب جبهة الصلو.
 - بسام عبدالله عبدالرحمن العزاني-قائد جبهة المرتزقة بالصلو.

- منصور عبدالغني سالم، قيادي في حزب اإلصالح، وعضو المجلس المحلي 
بالمديرية.

-باسم عبدالواسع عبدالله ناجي.
 -منير مطهر عقالن اليوسفي

- أويس عدنان حزام ثابت شمسان.
- الحسن حزام محمد مكرد.

وإصابة نحو 20 مرتزقًا.. 
فيما استشهد من أفراد الجيش واللجان الشعبية أربعة وأصيب عشرة..

ولقي 5 مصرعهم واصيب نحو 14 من المرتزقة بقصف مدفعي في منطقة 
»عمدة« بالمديرية، ولقي قائد الهجوم على مواقع الجيش واللجان في محيط جبل 
هان غرب مدينة تعز المرتزق عبدالفتاح األبيض مصرعه مع عدد من مرافقيه.
 وفي جبهة الجحملية لقي أحد القادة الميدانيين لكتائب أبو العباس مصرعه 

وأصيب خمسة من أتباعه.

تعـــــز.. مواجهات دامية بين المرتزقة
3 مجازر يرتكبها طيران العدوان السعودي بالصلو

مصرع أعداد كبيرة من ميليشيات المرتزقة  في الجبهات 
طيران العدوان يشن أكثر من 35 غارة على مناطق متفرقة 

مرتزق����ة العدوان يواصلون قصف األحياء السكنية بمدينة تع����ز

واصلت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان من فصائل حزب اإلصالح والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيم القاعدة والمنشقين 
من الجيش واألمن خالل األسبوع الماضي القيام بتنفيذ عدة زحوفات ومحاوالت تقدم صوب المناطق والمواقع الخاضعة لسيطرة الجيش 
واللجان في مختلف الجبهات بمدينة تعز ووادي الضباب ومديريات صبر الموادم والمسراخ وحيفان والوازعية وذوباب التابعة لمحافظة 
تعز ومنطقة كرش بمديرية القبيطة ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج، معززين باآلليات العسكرية الحديثة 

ومسنودين بغطاء جوي من قبل طيران العدوان،.

وبلغت عدد الزحوفات ومحاوالت التقدم التي نفذتها ميليشيات المرتزقة خالل األسبوع الماضي خمسة عشر زحفًا ومحاولة تقدم أبرزها الزحوفات 
والهجمات التي نفذها المرتزقة على جبال كهبوب وجبل حجيجة بمديرية المضاربة وجبال العمري ومدينة ذوباب وجبال الحريبة غرب مدينة 

كرش بمديرية القبيطة وجبل الشبكة الواقع بين مديريتي حيفان والمقاطرة وحي الجحملية وحي الكمب شرق مدينة تعز ومحيط جبل 
الجرة المطل على وادي القاضي ووادي عصيفرة وجبل هان غرب مدينة تعز وجبل المنعم المطل على وادي الضباب، والتي تصدى لها 

ابطال الجيش واللجان بكل قوة وافشلوها كسابقاتها مكبدين المرتزقة المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد العسكري..

»أبوالعباس« يكشف حقائق عن المتاجرين بدماء أبناء تعز 

كشف  قائد مايسمى )كتائب أبوالعباس( إحدى الجماعات 
السلفية بتعز المرتزق  عادل عبده فارع الذبحاني المكني 
»أبوالعباس« عن حقائق مثيرة حول المتاجرة بدماء أبناء  ب�
تعز وتدمير مدينتهم من قبل قيادات في حزب اإلصالح..
وات��ه��م ف��ي ال��ح��وار ال��ذي أج��رت��ه معه صحيفة وموقع 
)المدينة اآلن(  قيادات فيما يسمى )المقاومة الشعبية 
بتعز( وخصوصًا من ح��زب االص��الح وق��ي��ادات عسكرية 
باختالس مبالغ مالية ضخمة أرسلت من السعودية دعمًا 
لما يسمونها )معركة تحرير تعز( قال بأنه سلمها اليهم 
بنفسه باعتباره المسؤول المالي لما يسمى )المجلس 
التنسيقي للمقاومة( ومبالغ أخرى تسلموها مباشرة من 
ال��دول المشاركة فيما يسمى )التحالف العربي(.. متهمًا 
إياهم بالعمل على تجميع األموال وعدم تقديم أي قتال 

يفك الحصار عن تعز.
وكشف »أبو العباس« جملة من الحقائق المثيرة حيث  
وصف بعض القيادات فيما يسمى )المقاومة بتعز( بأنهم  

)قطاع طرق(.. في إشارة الى قيادات في حزب اإلصالح.
وأك��د بقوله: الجبهة الغربية لمدينة تعز موجه اليها 

االعالم، وهي مكان سلعة البتزاز األموال والذخائر.
وعن األموال التي تلقوها من السعودية أوضح أن قيادات 
في حزب اإلصالح تسلمت مبالغ مالية كبيرة من السعودية 
ذكر منها »ثالثة وأربعين مليونًا وتسعمائة وستة وتسعين 
 
ً
الف ريال سعودي« منها عشرة ماليين ُسلمت مباشرة
لرئيس فرع حزب اإلصالح بتعز عبدالحافظ الفقيه وبقية 
المبالغ سلمت عن طريقه كونه المسؤول المالي لما يسمى 

)المجلس التنسيقي للمقاومة(.
وقال أبو العباس: إنهم ال يريدون أن يكون المال عنده 

لكي يسرقوا منه.. حيث اكد بقوله :لقد استلموا عشرة 
ماليين ريال سعودي استلمها عبدالحافظ الفقيه )رئيس 
فرع حزب اإلصالح بتعز( عن طريق واحد اسمه »المقرمي« 
وكان نصيبي منها مليون وثالثمائة وخمسون ألف ريال 
سعودي وأعطوني منها مائتي ألف سعودي فقط، وأضاف: 
طبعًا جابوا لي الكشف على أني أوزع المبالغ واحتالوا هناك 
وأخذوها، فتكلمت معهم وقالوا إنها لهم, فقلت لهم أنتم 
سرقتوني سرقة، وبعد ما عرف التحالف رجع يثق بي، وآخر 
مرة استلمت من السعودية وكانوا يريدون أن يتحايلوا منها 

لكن لم يمكنهم الله".
وشرح أبو العباس عملية توزيع األموال التي حصل عليها، 
وذكر باالسم من استلموا تلك األموال قائاًل : "والله عدة 
مرات وزعنا مبالغ وأعطينا الشيخ حمود سعيد المخالفي 
مرة ثالثة ماليين ريال سعودي، ومرة مليون ريال سعودي، 
وم��رة خمسمائة أل��ف ري��ال سعودي، وم��رة ستة ماليين 
وأربعمائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي".. والعميد 
صادق سرحان أعطيته مرة مليون ومائة وستة وسبعون 
الف ري��ال سعودي، وم��رة خمسمائة ألف ري��ال سعودي، 
ومرة مائتين الف ريال سعودي، ومرة ثالثة مليون ريال 
س��ع��ودي، وع���ارف جامل أعطيته م��رة 2 مليون ري��ال 
سعودي، ومرة خمسمائة ألف ريال سعودي ومرة مائتين 
ألف ريال سعودي، ومرة مليون ريال سعودي، وعدنان 
رزيق مرة مليون ريال سعودي ومرة مليون ريال سعودي، 
ومرة مائتين ألف ريال سعودي، هذا من خالف السالح.. 
أما قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي فلم يستلم مني 
ألنه كان في عدن، فأعطيت العميد يوسف الشراجي مبلغ 
ثالثة ماليين ريال  سعودي  عشان يعطيه وهو ما قصر 
أعطاه 5 ماليين ريال يمني  لكن كيف؟ استلم 3 ماليين 

سعودي وأعطاه 5 ماليين يمني فهذا من الظلم، وقد 
كان الشراجي أنكر أنه استلمها وحين تمت المواجهة ولما 
علم أني في الوسط أقر بها، وكذلك الشراجي اعطيته مرة 
ثالثة ماليين وخمسمائة الف ريال سعودي، ومرة 2 مليون 
وخمسمائة ألف ريال سعودي ومرة مليون وخمسمائة ألف 
ري��ال سعودي وم��رة مليون وثمانية وسبعون ألف ريال 

سعودي.
وق���ال: نريد م��ن اإلعالميين زي���ارة الجبهات لينقلوا 
الحقائق, كل اإلعالم موجه إلى الجبهة الغربية وهي مكان 
سلعة البتزاز األم��وال والذخائر, فقد كذب من يقول إن 
المرحلة األول���ى م��ن التحرير انتهت وسنصل للمرحلة 
الثانية, فالمرحلة األولى معينة إلى مكان معين ولم يتم 

منها إال 20% ومع ذلك يطلبون األموال، ويقولون إنهم 
سيتجهون للجبهة الشرقية وأن��ا أق��ول يجب أواًل إكمال 
الخطة في الجبهة الغربية، فبعض القادة يريد األموال 
فقط فمثاًل يريدون التقدم نحو مصنع السمن والصابون 
)عند المدخل الغربي لمدينة تعز( بغرض السيطرة على 
المصانع للضغط على بيت هائل الستجالب األموال، وهذا 
الكالم من الشخص الذي كان مكلفًا بهذه المهمة، والبعض 
يريد الوصول لشارع الستين )شمااًل( ليس بهدف فك 
الحصار بل للوصول للكسارة.واشار بقوله: الخليج يفهم 
ويعرف الحقائق ويعرف أن السالح والذخائر مكدسة لدى 
البعض، ومهمة اإلعالمي نشر الحقائق فبعض اإلعالميين 
يتذرعون إنه مش وقت الصراعات  وإنهم سينشرون في 
الوقت المناسب، ونقول لهم إن الصراع واحد لكن الكذب 

ألخذ أموال الدول حرام".
وأشار أبو العباس الى أن قيادات حزب اإلصالح يتاجرون 
حتى في القتلى الذين ُيقتلون في المواجهات المسلحة مع 
الجش واللجان الشعبية منذ مارس العام الماضية 2015م 
..حيث قال: في جبهتي استشهد من بداية المعارك 356 
شهيدًا، والجبهات األخرى" في اشارة الى حزب االصالح" 
يقولون عندهم )5000( شهيد، فالبعض يتاجر حتى 
بالشهداء، فالمتفق عليه مع التحالف أن يتم حصر من 
تلوا خالل 18 شهرًا الماضية ليتم حصرهم ضمن الشهداء 

ُ
ق

لكنهم )أي اإلصالح( أضافوا حق عام 2011م.
وق��ال القائد السلفي أبو العباس: إن ما يسمى بمجلس 
تنسيق "المقاومة" في تعز الذي يرأسه حمود المخالفي 
"فاسد" ويجب حله، و90% من أعضائه ينتمون لفصيل 

واحد "اإلصالح".

»م���ق���اوم���ة ت��ع��ز« ق��ط��اع ط����رق وم��ج��ل��س ال��م��خ��الف��ي »ف��اس��د«44م���ل���ي���ون ري������ال س����ع����ودي ُس���ل���م���ت ل���ق���ي���ادات إص��الح��ي��ة 

سمى بمجلس المقاومة »الناصري« ينسحب مما  امتدادًا للصراع الدائر بين الفصائل الموالية يُ

للعدوان، انسحب التنظيم ال��وح��دوي الشعبي 

الناصري مما يسمى )المجلس التنسيقي للمقاومة 

بمحافظة تعز( وال��ذي يرأسه اإلخواني حمود 

سعيد المخالفي المتواجد حاليًا في تركيا.. وأصدر 

ممثل التنظيم الوحدوي الناصري في المجلس 

عادل العقيبي، بيانًا قال فيه: إن المبررات التي نشأ 

المجلس على أساسها قد انتفت، ويجب تفعيل 

أجهزة الدولة ومؤسساتها وإنهاء أي مؤسسات 

بديلة أو موازية لها.. مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترح 

في اجتماع المجلس تضمن حل المجلس بعد انتفاء 

مبررات بقائه إال أن إصرار البعض على استمراره 

بِق للتظيم الوحدوي الشعبي الناصري  وبقائه لم يُ

من خيار سوى االنسحاب من هذا المجلس - وفقًا 
للبيان.

تعيينات الفار هادي لعناصر إصالحية 

تفاقم الصراع بين المرتزقة

ازدادت حدة الصراعات المحتدمة بين الميليشيات 
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