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باليستي يدّك كتيبة «الرائد» في شعب الجن بالمندب

المحور الغربي

في المحور الغربي لمحافظتي تعز ولحج واصل مرتزقة العدوان السعودي ارسال دفعات جديدة من المجندين إلى 
جبهات ذوباب وباب المندب وكهبوب معززين بالعتاد العسكري الحديث والمتطور المقدم من السعودية واإلمارات 
بهدف استعادة المناطق والمواقع التي خسروها وخصوصًا جبال كهبوب االستراتيجية في مديرية المضاربة التابعة 
لمحافظة لحج والتقدم صوب مديرية ذوباب الحتاللها ومن ثم صوب مديرية المخا، وهي الخطة التي فشل تحالف 
العدوان ومرتزقته في تنفيذها على مدى عام وتسعة أشهر مضت رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة التي تم دفعها 
إلى المحور الغربي من القوات الغازية السعودية واإلماراتية والسودانية والمرتزقة األجانب في شركتي «بالك ووتر وداين 
جروب» األمريكيتين والمرتزقة المحليين من تنظيمي القاعدة وداعش والجماعات السلفية المتطرفة وميليشيات 
حزب اإلصالح والميليشيات الموالية للخائن الفار هادي والخائن الفار علي محسن والمدعمة بأحدث الدبابات والمدرعات 
والمدافع وراجمات الصواريخ واآلليات والعربات ومختلف أنواع األسلحة الحديثة والمتطورة ورغم اإلسناد الجوي والبحري 

من الطيران الحربي السعودي والبوارج والسفن والزوارق الحربية التابعة لتحالف العدوان.
ونفذ الغزاة والمرتزقة خالل األسبوع الماضي عدة زحوفات باتجاه جبال كهبوب االستراتيجية التي كان أبطال الجيش 
واللجان قد تمكنوا من طرد المرتزقة منها والسيطرة عليها وتأمينها بشكل كامل منذ يوليو العام الماضي ٢٠١٦م..

وكان أكبر زحف تم تنفيذه خالل األسبوع الماضي يوم األربعاء تحت غطاء جوي مكثف من قبل الطيران الحربي 
للعدوان السعودي الذي شن عشر غارات متتالية على مدارس وجبال كهبوب ومحيطها لتمهيد الطريق أمام جحافل 
المرتزقة والغزاة الذين كان أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل لهم بالمرصاد وكبدوهم المزيد من 
القتلى والجرحى والخسائر في العتاد العسكري وإجبار من تبقى منهم على الفرار والعودة إلى مواقعهم التي قدموا منها.

المحور الشرقي
وفي المحور الشرقي لمحافظة تعز جبهة «الشريجة- كرش» بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج استمر مرتزقة 
العدوان في محاوالتهم الفاشلة خالل األسبوع الماضي التقدم باتجاه المناطق والمواقع التي تمت سيطرة أبطال 
الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عليها، معززين بالدبابات والمدرعات واآلليات العسكرية المقدمة لهم 
من السعودية واإلمارات ومسنودين بغطاء مدفعي مكثف وقصف جوي من قبل الطيران الحربي السعودي ولكنهم لم 

يتمكنوا من إحراز أي تقدم وتكبدوا المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد.
جبهات مدينة تعز

وفي جبهات مدينة تعز واصل مرتزقة العدوان تنفيذ الزحوفات والمحاوالت الفاشلة للتقدم صوب مواقع تواجد 
أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل في األحياء الشرقية والشمالية والغربية لمدينة تعز ولكنهم فشلوا 
صيب ١٠ من المرتزقة، 

ُ
في إحراز أي تقدم وتكبدوا المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد حيث لقي ٦ مصرعهم وأ

األربعاء الماضي، في شارع األربعين وعصيفرة، مقابل شهيدين وخمسة جرحى من الجيش واللجان..
صيب نحو ١٥ من المرتزقة بعمليات نوعية، الثالثاء الماضي، في الجبهة الشرقية وجبل الجرة 

ُ
ولقي ٨ مصرعهم وأ

المطل على وادي القاضي وعصيفرة ومحيط تبة الدفاع شمال غرب المدينة ومنطقة الضباب..
بقية الجبهات

وشهدت بقية الجبهات في مديريات الوازعية وذوباب ومقبنة وصبر الموادم والمسراخ والصلو ومناطق االطراف 
الواقعة بين مديريتي حيفان التابعة لمحافظة تعز والمقاطرة التابعة لمحافظة لحج مواجهات عنيفة متقطعة تكبد 
خاللها المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى..ويوم الثالثاء الماضي لقي ٣ من المرتزقة مصرعهم في مديرية الصلو اثناء 

محاولة تسلل مجموعة منهم إلى منطقة «الحود» بالمديرية.

تدمير زورق حربي تابع 
لتحالف العدوان قبالة 

سواحل المخا
تمكنت الــقــوة الــصــاروخــيــة للجيش- الثالثاء 
الماضي- من تدمير زورق حربي تابع لبحرية العدو 

السعودي قبالة سواحل المخا بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري بمحافظة تعز أن القوة 
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية 
مــن صــواريــخ الكاتيوشا على عــدد مــن الـــزوارق 
الحربية التابعة للعدوان خــالل محاولة تقدمها 
صوب سواحل المخا وتمكنت من إصابة أحدها بدقة 
عالية وشوهدت النيران تتصاعد بكثافة منه، فيما 
الذت بقية الزوارق بالفرار.. مشيرًا الى أن مروحيات 
االباتشي التابعة للعدو السعودي حلقت بكثافة فوق 
الزورق الذي تم استهدافه وهرعت قوارب االغاثة 
الى مكانه لسحبه والحؤول دون غرقه.. وأوضح 
المصدر أن محاولة تقدم الزوارق الحربية المعادية 
ت بعد يــوم مــن قصف مكثف  باتجاه المخا جــاء
نفذته طائرات االباتشي التابعة لتحالف العدوان 
على مدينة المخا والشريط الساحلي  في محاولة من 
العدوان للتمهيد للهجوم البحري الذي تم إفشاله 
كسابقيه من المحاوالت المتكررة على مدى عام 

وتسعة أشهر مضت.
وأكد المصدر العسكري  أن أبطال الجيش واللجان 
الشعبية سيواصلون الرد بقوة على أي انتهاكات 
من قبل تحالف العدوان السعودي األمريكي للمياه 
اإلقليمية اليمنية كحق كفلته كافة المواثيق 

والقوانين الدولية.

< تكبدت الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي من مختلف الفصائل- األسبوع الماضي- المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد 
وتجرعت المزيد من الهزائم الساحقة على يد أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات بمدينة 
تعز ومديريات الصلو والمسراخ وصبر الموادم والوازعية وذوباب ومقبنة والمناطق المحاذية والقبيطة التابعة لمحافظة لحج، حيث فشلت كل 
الزحوفات والمحاوالت التي نفذوها على مدى أيام األسبوع الماضي صوب المواقع والمناطق التي تمت سيطرة أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من 
أبناء القبائل عليها، رغم التعزيزات العسكرية التي تلقوها واإلسناد الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي التابع للعدوان السعودي بهدف إحراز تقدم 
على األرض قبل الجولة الجديدة من المفاوضات التي أعلن عنها ممثل األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ولم يحدد موعدها 

ومكان انقعادها..
تفاصيل أوفى حول التطورات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز في التقرير التالي:

حــربــي  زورق  ــر  ــي ــدم ت
لـــــلـــــعـــــدوان قـــبـــالـــة 
ـــا ـــخ ـــم ســـــــواحـــــــل ال

مـــــصـــــرع الــــعــــشــــرات 
مـــــن الــــمــــرتــــزقــــة فــي 
مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات

رغم التعزيزات العسكرية واإلسناد الجوي من طيران العدوان

الغزاة وارهابيو سوريا
يدفنون في شعب الجن

دشنت القوة الصاروخية التابعة للجيش العام الجديد ٢٠١٧م بضربة 
صاروخية نوعية- الخميس الماضي- استهدفت القوات الغازية التابعة 
لتحالف العدوان السعودي والميليشيات التابعة للمرتزقة في منطقة شعب 
الجن قرب باب المندب غرب محافظة تعز بصاروخ باليستي متوسط المدى 
(كتيبة الرائد) التابعة لقوى العدوان ومرتزقتهم. أدت إلى سحق ما يسمى بـ
وأكــد مصدر عسكري مصرع وإصابة أكثر من ١٥٠ من أفــراد كتيبة 
(الرائد) وتدمير ١٠ آليات عسكرية بالضربة الصاروخية التي أصابت هدفها 
بدقة.. مشيرًا الى أن من ضمن قتلى وجرحى الضربة الصاروخية إرهابيين 
تم استقدامهم مؤخرًا من سوريا ونقلهم إلى مطار عدن يوم الجمعة 

٣٠ديسمبر المنصرم على متن طائرة تركية.
وأوضح المصدر أن الصاروخ الباليستي استهدف بشكل مباشر ودقيق 
كتيبة (الرائد) في شعب الجن قرب باب المندب وأن  أعــدادًا كبيرة من 
سيارات اإلسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى وجثث القتلى ما أدى الى 
حالة إرباك في محيط الموقع.. ولفت المصدر إلى أن ما يسمى بـ (كتيبة 
الرائد) التي استهدفتها الضربة الصاروخية كانت قد وصلت إلى باب المندب 
الثالثاء الماضي لمهمة عسكرية باتجاه جبال كهبوب االستراتيجية.. منوهًا 
إلى أن الضربة الباليستية جاءت بعد جهد استخباراتي أجهض مخططات 
الغزاة وأعاد ألذهانهم الضربة الصاروخية بصاروخ توشكا مطلع العام 
الماضي ٢٠١٦م والتي استهدفت معسكر ومقر العمليات للقوات الغازية 
والمرتزقة في نفس المنطقة (شعب الجن في باب المندب) والتي أدت 
إلى مصرع عدد كبير من الغزاة والمرتزقة بينهم قائد العمليات الخاصة 
في القوات الغازية السعودية وقائد العمليات الخاصة في القوات الغازية 
اإلماراتية.الجدير بالذكر أن عملية إطالق الصاروخ الباليستي هي األولى من 
نوعها لهذا العام، ما يؤكد على استمرار وجاهزية القوة الصاروخية ألبطال 

الجيش واللجان لردع العدوان ومرتزقته ومفاجأتهم في أي زمان ومكان.

الغزاة والمرتزقة يفشلون في تحقيق أي تقدم على األرض

استشهاد امرأة في الصلو
ستشهدت المواطنة «مرضية عبده محمد 

ُ
ا

الوصالي» زوجــة المواطن (عبده غالب محمد) 
برصاص قناص من مرتزقة العدوان- في منطقة 

الحود بمديرية الصلو- استهدفها جوار منزلها.

مصرع المرتزق قائد اللواء الثالث حزم في كهبوب ونجله يطالب بانتشال جثته
ـــعـــمـــيـــد/ عــمــر  ـــقـــى الــــمــــرتــــزق ال ل
سعيدالصبيحي- قائد اللواء الثالث (حزم) 
الموالي للعدوان- وقائد الكتيبة الرابعة 
في اللواء المرتزق العميد سامح حيدرة 
و١٩ من مرافقيهما وتدمير أكثرمن 
١٥ آلــيــة عسكرية بينها الــمــدرعــة 
ــة االســــطــــورة ذات الــســت  ــكــي ــري األم
العجالت على يد أبطال الجيش واللجان 
أمس األول السبت في المواجهات العنيفة 
بمنطقة كــهــبــوب الــتــابــعــة لمديرية 
المضاربة بمحافظة لحج الواقعة جنوب 
ـــاب غــرب محافظة تعز  مديرية ذوب

.وبحسب مصادر عسكرية فإن المرتزق العميد عمر 
سعيد الصبيحي قائد مايسمى(اللواء الثالث حزم) 
وقائد الكتيبة الرابعة في نفس اللواء المرتزق العميد 
سامح حيدرة و١٩ من مرافقيهما لقوا مصرعهم 
أثناء محاولة تقدم لقوات تابعة للغزاة و المرتزقة 
يــوم السبت ٧يــنــايــر٢٠١٧م باتجاه جبال كهبوب 

االستراتيجية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج 
ومديرية ذوبــاب بمحافظة تعز معززين بدبابات 
ومدرعات وعربات وآليات عسكرية حديثة.. وكان 
أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل 
لتلك القوات بالمرصاد حيث تصدوا لها بقوة وكبدوا 
الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة في األرواح والعتاد.. 

مشيرًا الى أن العشرات من المرتزقة 
لقوا مصرعهم وظلت جثثهم مرمية 
ولم يتمكن المرتزقة من انتشالها.
هــذا وناشد وضــاح عمر الصبيحي 
نجل الصريع المرتزق قيادة تحالف 
ــســعــودي والمنطقة  ـــعـــدوان ال ال
العسكرية الرابعة المساهمة في 
انــتــشــال جــثــة والــــده الــتــي مــازالــت 

مرمية في موقع مصرعه.
وبعث نجل الصبيحي بمناشدته 
عبر موقع (عدن الغد) الى التحالف 
وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة 
الرسال طائرة هيلوكبتر النتشال جثة والده العميد 
الصبيحي نافيًا االنباء التي تحدثت عن تمكن وحدات 
من اللواء الثالث حزم من إخراج جثة والده.. مؤكدًا انها 
مازالت محاصرة في موقع االشتباكات بمنطقة كهبوب 

في باب المندب .

تدميرالمدرعة األسطورة و٣ آليات وجرافة ومدرعتين في ذوباب وكهبوب  وتطهير موقعين 
في جبل حبشي واستعادة ٣ مواقع في األحكوم

تــمــكــن أبـــطـــال الــجــيــش 
واللجان الشعبية من تطهير 
مــوقــعــيــن فـــي جــبــل شــرف 
العنين بمديرية جبل حبشي 
وتــدمــيــرالــيــتــيــن وجــرافــة 
عسكرية في ذوباب ..وأوضح 
مصدر عسكري أن الجيش 
واللجان الشعبية استعادوا 
ثـــالثـــة مـــواقـــع فـــي جبهة 
األحــكــوم بمديرية حيفان 
واستهدفوا بقصف مدفعي 
ــلــمــرتــزقــة في  تــجــمــعــات ل
منطقة الحريقية بمديرية 
ذوبـــاب مــا أدى إلــى تدمير 
آليتين وجــرافــة عسكرية  
ـــــذا تــدمــيــرمــدرعــتــيــن  وك

لمرتزقة العدوان في كهبوب 
ــحــج ومــصــرع  بــمــحــافــظــة ل
طاقمها، وكــذا إحـــراق آلية 
في قصف صاروخي للجيش 
واللجان الشعبية استهدف 
تجمعات للمرتزقة غرب 

كهبوب.
ـــمـــصـــدر وجــــود  وأكــــــد ال
انهيارات كبرى في صفوف 
مرتزقة العدوان السعودي 
االمريكي في أطراف كهبوب 
وتــعــز، فــيــمــا تــجــاوز عــدد 
اآلليات التي دمرها الجيش 

واللجان الشعبية ١٥ آلية. 

المشترك يرفض قرارات جامل
في جديد الصراع المتفاقم  بين قيادات مرتزقة العدوان السعودي أصدرت أحزاب اللقاء 
(تجاوزات)  عارف  المشترك فرع تعز االثنين الماضي  بيانًا أعلنت فيه رفضها  لما أسمته بـ
جامل-  المعين من قبل الفار هادي وكيًال للمحافظة.. وقال بيان أحزاب  المشترك:  إن 
اللجنة التنفيذية وقفت أمام تجاوزات عارف جامل للصالحيات الممنوحة له، وما يقوم به 
من ممارسات غير قانونية ومن بينها تكليف مديرين عموم لبعض المديريات والمكاتب 
التنفيذية دون علم المحافظ (علي المعمري-  المعين من قبل الفار هادي) .. معتبرة ذلك 
اعتداء على صالحيات المحافظ وإرباكًا للمحاوالت الجادة لتفعيل أجهزة السلطة المحلية 
بصورة صحيحة تحافظ على وحدة الصف -حسب البيان.ُيذكر أن عارف جامل، أصدر خالل 
الفترة األخيرة قرارات عدة بينها تعيينات لمديري مديريات في المحافظة  ومديري 

مكاتب خدمية وغيرهم.

كمين مسلح للمرتزق رامي الخليدي
تعرض المرتزق المدعو رامي الخليدي - القائد الميداني فيما يسمى (المقاومة) التابعة 
لمرتزقة العدوان بتعز-  لكمين مسلح من قبل مسلحين ينتمون لفصيل آخر من فصائل 
(المقاولة)  مساء األثنين الماضي لحظة مروره مع مرافقيه على متن السيارة التي يستقلونها 
في جولة المرور بالحصب غرب مدينة تعز، وتبادل مرافقو الخليدي النار مع المسلحين 

المهاجمين  ونتج عن ذلك مصرع «١»  وإصابة اثنين.

محاولة اغتيال المرتزق مزهر األديمي
وفي إطار الصراعات والتناحرات المتفاقمة بين مرتزقة العدوان بتعز تعرض القيادي 
السلفي في (المقاولة) المرتزق  مزهراألديمي - قائدميداني في جبهة ثعبات شرق مدينة 
تعز - لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين ملثمين قبل مغرب الخميس الماضي ولكنه نجا 
تل أحد مرافقيه. وكان المرتزق مزهر األديمي قد أصيب بإصابة بالغة في 

ُ
من االغتيال وق

ينايرالعام الماضي.

المحمودي يتهم سرحان بحماية اللصوص
اتهم المرتزق العقيد محمدالمحمودي الموالي للعدوان والمعين نائبًا لمدير شرطة 
محافظة تعز المرتزق العميد صادق سرحان المعين من الفار هادي قائدًا للواء «٢٣ ميكا» 
بأنه يقوم بحماية اللصوص وعصابات النهب والسطو المسلح في أحياء مدينة تعز الواقعة 
تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التابعة له ..وأصدرالمرتزق المحمودي بالغًا صحفيًا 
ذكر فيه أنه تلقى بالغات حول سرقة ونهب محوالت الكهرباء ومحتويات مبنى مؤسسة 
الكهرباء في حي الضبوعة بمديرية القاهرة وحين بام بالنزول مع عارف جامل -المعين من 
الفارهادي وكيًال للمحافظة- الى المبنى للتأكد من حقيقة البالغات فوجئ بسيطرة مسلحين 
على المبنى ومنعوه من الدخول اليه وأبلغوه بأنهم مكلفون من قيادة اللواء ٢٢ميكا بحراسة 

المبنى كونه يقع ضمن المنطقة العسكرية التابعة لهم .


