
تفاصيل معارك استعادة تبة 
الدفاع الجوي وتأمينها

تمكن أبطال الجيش مسنودين بالمقاتلين من  اللجان الشعبية والمتطوعين من 
أبناء القبائل من إعادة تأمين تباب الدفاع الجوي، شمال غرب مدينة تعز، بعد معارك 
عنيفة أجبرت ميليشيات مرتزقة العدوان السعودي، على الفرار وسقوط قتلى 
وجرحى في صفوفهم.. وبحسب مصدر عسكري فإن الجيش واللجان ومتطوعي 
القبائل، نفذوا، في وقت متأخر من مساء يوم األحد- األسبوع الماضي-  هجومًا  كبيرًا 
على المرتزقة في تباب موقع الدفاع الجوي، ودارت معارك عنيفة استمرت قرابة 
الثمان ساعات متواصلة، وتكللت صباح اليوم التالي-االثنين- بتأمين تلك التباب من 
المرتزقة الذين كانوا قد تمكنوا من السيطرة عليها منتصف نوفمبر الماضي بغطاء 

مدفعي وقصف جوي مكثف من قبل الطيران الحربي للعدو السعودي.
وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع 12 مرتزقًا على األقل، وإصابة 
نحو 20 آخرين مما يسمى )لواء الصعاليك( وعناصر من تنظيم القاعدة.. مشيرًا 
إلى أن جثث بعض المرتزقة ظلت ملقاة في مناطق متفرقة في تباب موقع الدفاع  

ستشهد من الجيش واللجان 4 وُجرح 6 . 
ُ
االستراتيجي، فيما ا

وأضاف المصدر العسكري: أن مرتزقة العدوان حاولوا عصر يوم االثنين ويوم 
الثالثاء والخميس الماضين استعادة المواقع التي خسروها في تبة الدفاع الجوي 
بتنفيذ هجوم كبير بعد وصول تعزيزات عسكرية ومجندين من فصائل مختلفة، 
غير أن محاولتهم باءت بالفشل حيث تم التصدي لهم بقوة  وإجبارهم على التراجع 

بعد أن تكبدوا المزيد من القتلى والجرحى. .
وطبقًا للمصدر العسكري فقد تم التمهيد لتطهير موقع الدفاع الجوي، بقصف 
صاروخي ومدفعي  أسفر عن دك تحصينات المرتزقة وإيقاع 6 قتلى بين صفوفهم 
وجرح آخرين..وجددالمرتزقة محاولتهم الستعادة تباب موقع الدفاع الجوي الثالثاء 
الماضي بتنفيد هجوم كبير تصدى له بقوة  أبطال الجيش واللجان والمتطوعين  
من أبناء القبائل وأفشلوه كسابقيه  مكبدين المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى.

وأعلن مصدرعسكري عن مصرع نحو30وإصابة نحو50 من ميليشيات مرتزقة 
العدوان السعودي خالل محاوالتهم الفاشلة الستعادة تباب موقع الدفاع الجوي.

ويتكون موقع الدفاع الجوي، شمال غرب مدينة تعز، من تباب جبلية عدة 
متصلة مع بعضهاوتحوي خنادق وتحصينات قوية في مواقع متفرقة بتلك التباب، 
وبانتصارات أبطالنا تكون مواقع المرتزقة في مناطق مدينة النور والزنقل والزنوج 
والدمينة وبيرباشا والحصب  وأطراف المطار القديم تحت السيطرة النارية للجيش 

واللجان  ومتطوعي القبائل.

15عين على تعزاالثنين:  العدد:  
)1838(

26 / ديسمبر / 2016م  
27/ ربيع االول/ 1438هـ

التطورات الميدانية
واصلت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان من مختلف الفصائل 
خالل األسبوع الماضي محاوالتها الفاشلة في مختلف الجبهات التقدم 
صوب المواقع والمناطق التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعون من أبناء القبائل الذين تصدوا بقوة لكافة الزحوفات 
التي نفذتها ميليشيات المرتزقة وكبدوهم المزيد من الخسائر في 
األرواح والعتاد رغم الغطاء المدفعي والقصف المكثف من قبل 

الطيران الحربي السعودي..
ففي مدينة تعز جدد المرتزقة محاوالتهم إحراز أي تقدم في 
شرق المدينة، حيث نفذوا عدة زحوفات نحو معسكر التشريفات 
جوار القصر الجمهوري وأطراف أحياء الكمب وبازرعة والجحملية 

والعسكري وصالة وكالبة..
ولقي ستة من مرتزقة العدوان مصارعهم في جبل الجرة المطل 
على وادي القاضي وعصيفرة بعمليات قنص نفذها أبطال الجيش 

واللجان..
وشهدت الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز معارك 
عنيفة خالل األسبوع الماضي وخصوصًا في تباب موقع الدفاع الجوي 
التي تمكن أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل من 
استعادة السيطرة الكاملة عليها االثنين الماضي وتأمينها بشكل 
كامل بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من عشر ساعات تكبد 
خاللها مرتزقة العدوان عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى مما جعلهم 

يفرون من تلك التباب مخلفين وراءهم جثث قتالهم..
وحاولوا يومي االثنين والثالثاء الماضيين استعادة تباب موقع 
الدفاع الجوي االستراتيجي تحت غطاء مدفعي وإسناد جوي مكثف 

من قبل طيران العدوان السعودي إال أنهم فشلوا في ذلك واعترف ما 
يسمى »المجلس العسكري« للمرتزقة بسقوط عدد كبير من القتلى 

والجرحى في صفوف المرتزقة..
كما تم تأمين تبة »عاصف« المقابلة لتبة جبل الجرة المطل على 
وادي القاضي وعصيفرة بعد مواجهات عنيفة مع المرتزقة الذين 

تم اسنادهم بثالث غارات من قبل طيران العدو السعودي.
وشهدت بقية الجبهات في مديريات ذوباب ومقبنة وصبر الموادم 
والمسراخ والوازعية والصلو بمحافظة تعز والمناطق الواقعة بين 
عزلة األحكوم بمديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز ومديرية 
المقاطرة التابعة لمحافظة لحج وكرش بمديرية القبيطة وكهبوب 
بمديرية المضاربة محافظة لحج، مواجهات متقطعة بمختلف أنواع 
األسلحة بين أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية وأبناء القبائل 
وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان والتي فشلت في إحراز أي 
تقدم ميداني رغم التعزيزات العسكرية التي تصلها تباعًا من عدن 

ولحج واالسناد الجوي من قبل طيران العدوان السعودي..

دّك تجمعات آليات وتحصينات المرتزقة
> واصلت القوة الصاروخية والمدفعية خالل األسبوع الماضي دك 
تحصينات ومواقع مرتزقة العدوان السعودي وتجمعات آلياتهم 

العسكرية في مختلف الجبهات..
ففي جبهة كرش بمديرية القبيطة محافظة لحج تم قصف 
عربات مدرعة وأطقم عسكرية في الساحة المجاورة لمدرسة البدو 
الرحل جنوب شرق مدينة كرش بصليات صواريخ الكاتيوشا، ونتج 
عن ذلك تدمير عدد من تلك العربات واألطقم، حيث شوهدت 
األدخنة تتصاعد منها وسيارات االسعاف تهرع إلى المكان وتنطلق 

نحو عدن ما يؤكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، 
وقصف التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى معسكر المرتزقة 
المستحدث شرق مدرسة »قميح«- البدو الرحل سابقًا- شرق 
مدينة كرش بثالثة صواريخ أسفر عن تدمير 3 مدرعات بشكل 
كامل واعطاب طقمين ومصرع خمسة عشر وإصابة عشرين من 

المرتزقة بينهم مجندون جدد..
وفي جبهة كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج تم قصف 
تجمع لميليشيات وآليات المرتزقة شرق مدارس كهبوب بقذائف 

المدفعية وتدمير طقم قبالة جبال كهبوب االستراتيجية..
وفي جبهة باب المندب بمديرية ذوب��اب تم قصف تجمعات 
لميليشيات وآل��ي��ات المرتزقة قبالة ب��اب المندب بصاروخين 
»أورغ��ان«، كما دكت المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا رتاًل 

عسكريًا للمرتزقة جنوب منطقة الحريقة جنوب مدينة ذوباب..
وفي جبهات مدينة تعز ووادي الضباب تم قصف مواقع المرتزقة 
في أطراف تبة الدفاع وجبل هان وتباب البلس في وادي الضباب 
وجنوب معسكر اللواء 35 مدرع بالمطار القديم بقذائف المدفعية 
وشوهدت سيارات اإلسعاف تهرع إلى مواقع القصف وتعود مسرعة 
إلى مستشفيات المدينة.. كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في 

التبة السوداء بوادي الضباب..
كما تم دك وكر للمرتزفة في أطراف حي الجحملية وسقوط قتلى 
وجرحى في صفوفهم وتدمير مدرعة عسكرية تابعة لكتائب أبو 

العباس في حي الدعوة شرق مدينة تعز واحتراقها مع طاقمها.
وكذا دك تحصينات وتجمعات المرتزقة في تبة »العمدان« بوادي 

الضباب بقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة

هزائم ساحقة للمرتزقة في جبهاتها

تعز على خطى حلب

> يواصل أبطال الجيش مس��نودين بالمقاتلين من اللجان الش��عبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية 
لها بمحافظة لحج تس��طير المالحم البطولية ضد القوات والميليش��يات المسلحة الموالية لتحالف العدوان السعودي من فصائل حزب اإلصالح والجماعات 
الس��لفية المتطرفة وتنظيمي القاعدة وداعش..فخالل األس��بوع الماضي تم التصدي لزحوفات تلك القوات والميليش��يات التابعة لمرتزقة العدوان ودك 
تجمعات آلياتهم العس��كرية التي تم تعزيزهم بها من قبل الس��عودية واإلمارات، وإلحاق الهزائم القاسية بهم وتكبيدهم المزيد من الخسائر الفادحة في 

األرواح والعتاد في مختلف الجبهات.. تفاصيل أوفى في التقرير التالي:

مصرع 80 من المرتزقة ودك تجمعاتهم وآلياتهم العسكرية في عدد من الجبهات

تكبد م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ف��ي مختلف الجبهات 
بمحافظة تعز المزيد من القتلى والجرحى خالل 
األس��ب��وع الماضي على ي��د أب��ط��ال الجيش واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل حيث بلغ عدد القتلى 
والجرحى في معركة تباب موقع الدفاع الجوي غرب 
مدينة تعز نحو 80 مرتزقًا..وحصلت »الميثاق« على 

أسماء وصور عدد من قتلى المرتزقة وهم:
1- محمد خالد- من كتائب أبوالعباس- في حي 

بازرعة
2- عمر حميد الشرعبي- قيادي في لواء الصعاليك- 

محيط تبة الدفاع
3- أحمد أمين القدسي- من لواء الصعاليك- محيط 

تبة الدفاع
4- م��روان الشرعبي- من ل��واء الصعاليك- محيط 

تبة الدفاع

5- ل��ؤي ع��ارف ناجي الصبري- في جبهة الدفاع 
الجوي

6- سامح نضال محمد علي- من كتائب أبوالعباس- 
شرق مدينة تعز

7- زياد عبدالله علي يحيى- تبة الدفاع الجوي
8- مختار عبده مدهش- تبة الدفاع الجوي

9- جميل محمد سعيد الشميري- جبل ميراب 
مديرية مقبنة

10- إبراهيم يوسف السامعي- قائد ميداني في 
كتائب أبو العباس- في وادي صالة

11- عمر ح��زام شهاب الكريف- جبل ميراب 
بمديرية مقبنة

12- معمر عبدالوهاب محمود - قائد الهجوم على 
تبة الذئاب في وادي الضباب ومعه 7 آخرين.

نهب المعهد األوروبي للغات            مصرع عدد كبيرمن المرتزقة
 أقدم مسلحون من أتباع "أبو العباس" على نهب محتويات المعهد األوروبي 
لتعليم اللغات ومنزل صاحب المعهد المواطن مارش الشرعبي الذي قال: إن 
مسلحين من كتائب  أبو العباس قاموا بنهب جميع محتويات المعهد باإلضافة إلى 
أثاث ومقتنيات شقته السكنية المجاورة للمعهد والكائن في حي المسبح بمدينة 

تعز. .
وأوضح الشرعبي أنه مع المعارك التي تشهدها مدينة تعز، اضطر هو وأسرته 
للنزوح إلى العاصمة صنعاء، ثم نزل إلى تعز بطلب من مالك المنزل على خلفية 
إيجارات المعهد والبيت، الفتًا إلى أنه تم استدعاؤه من قبل أبو العباس، ولم يتم 
التوصل إلى نتيجة، األمر الذي دفعه لمغادرة تعز والعودة إلى صنعاء.. وأضاف 
الشرعبي: "بعد ذلك عملوا لهم محكمة وأصدروا أحكامهم ضدي وقاموا باقتحام 

المعهد والمنزل وسرقة جميع محتوياتهما".
 مشيرًا إلى أن المعهد كان يحوي أجهزة ومعدات بحوالي 13 مليون ريال، بخالف 
أثاث المنزل وهي باهظة الثمن.. وأكد الشرعبي أنه حين علم بعملية االقتحام 
والنهب، لم يجرؤ على النزول إلى تعز خوفًا على حياته من عناصر أبو العباس، 

)الدواعش(. خصوصًا بعد اتهامه من قبلهم بأنه وصفهم ب�

تأمين معسكر وجبال العمري االستراتيجية وتدمير12 آلية عسكرية للمرتزقة
تمكن أبطال الجيش مسنودين 
ل��ل��ج��ان الشعبية  بالمقاتلين م��ن ا
والمتطوعين من أبناء القبائل في 
مديرية ذوب��اب من كسر زحوفات 
ب��ع��ة للمرتزقة  ل��ت��ا ا لميليشيات  ا
المعززين بالقوات الغازية التابعة 
ل���دول تحالف ال��ع��دوان السعودي 
واآلل����ي����ات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ح��دي��ث��ة 
والمتطورة والمسنودين بغطاء 
ج��وي مكثف م��ن ال��ط��ي��ران الحربي 
السعودي باتجاه معسكر وجبال 
العمري االستراتيجية وال��ت��ي تم 

تأمينها بالكامل بعد تكبيد مرتزقة 
العدوان المزيد من الخسائر الفادحة في العتاد 

واألرواح حيث تم تدمير 12 آلية عسكرية.
وعرضت)قناة اليمن اليوم الفضائية( أمس 

األول- السبت- مشاهد للدبابات والمدرعات 
والعربات واألطقم العسكرية.

وتعدجبهة )ذوباب-المندب( غرب محافظة 

تعز من أكثر الجبهات بالمحافظة 
استنزافًا للمرتزقة وتحالف العدوان 
السعودي حيث تعد البوابة الرئيسة 
التي يحاول المرتزقة والقوات الغازية 
التابعة لتحالف العدوان العبور منها 
الح��ت��الل م��دي��ري��ة ال��م��خ��ا وت��ط��وي��ق 
م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��زم��ن ال��ج��ه��ة الغربية 
والتوجه نحو محافظة الحديدة شماال 
ولكنهم ع��ج��زوا ع��ن عبورها بفضل 
ص��م��ودواس��ت��ب��س��ال أب���ط���ال الجيش 
واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل 
الذين يمثلون الصخرة الفوالذية التي 
تتحطم عليها أحالم ومؤمرات المرتزقة وتحالف 

العدوان السعودي.


