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15االثنين: 
تحالف العدوان ومرتزقته يستخدمون سياسة األرض المحروقة

المندب.. بوابة الغزاة إلى جهنم

جبهة ذوباب
ــعــدوان خــالل األســبــوع  واصـــل تحالف ال
الماضي الدفع بمرتزقته إلى محارق الموت 
ــاب والوازعية  في جبهات مديريتي ذوب
بمحافظة تعز وجبهة كهبوب بمديرية 
المضاربة التابعة لمحافظة لحج في محاوالت 
مستميتة للسيطرة على الساحل الغربي 
ــاب وحتى  لمحافظة تعز الممتد من ذوب
المخار رغــم الهزائم الساحقة والخسائر 

الفادحة التي تكبدوها في األرواح والعتاد.
األربعاء الماضي دفع العدوان ومرتزقته 
بتعزيزات كبيرة إلــى مدينة ذوبــاب التي 
انــســحــب مــنــهــا أبــطــال الــجــيــش والــلــجــان 
والمتطوعون من أبناء القبائل يوم االثنين 
الماضي إلى الجبال األكثر تحصينًا بسبب 
ــرات  ــتــي تــشــنــهــا طــائ ـــغـــارات ال كــثــافــة ال
(F١٦) واألباتشي والقصف المركز من  الـــ
الــبــوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف 
الــعــدوان، وأتــت هــذه التعزيزات لتنفيذ 
مــا اســمــوه «المرحلة الثانية مــن عملية 
الرمح الذهبي» والتي تهدف إلى االستيالء 
على كامل مديرية ذوباب والتقدم صوب 
مديرية المخا والسيطرة على الميناء بقيادة 
وزيــر الدفاع األسبق الخائن هيثم قاسم 

طاهر..
وبحسب مصدر عسكري ميداني فقد 
تكبد مرتزقة العدوان منذ بدء العملية التي 
اطلقوا عليها «الرمح الذهبي» في السابع 
من يناير الجاري خسائر فادحة في األرواح 

والعتاد حيث تجاوز عدد المدرعات التي تم تدميرها ٦٠ مدرعة 
بينها مدرعات من نوع «االسطورة» إضافة إلى عدد من الدبابات 
واألطقم العسكرية، ولقي عدد كبير من المرتزقة مصرعهم بينهم 

قــيــادات كبيرة يتقدمهم 
قائد ما يسمى «اللواء الثالث 
حزم» المرتزق العميد عمر 
ســعــيــد الــصــبــيــحــي، وقــائــد 
الكتيبة الرابعة فــي اللواء 
ــزق الــعــمــيــد ســامــح  ــرت ــم ال
حــيــدرة، وقــائــد المدفعية 

المدعو عبده المعجري..
وبــــحــــســــب الــــمــــصــــدر 
ــت  ــقــد حــاول ــعــســكــري ف ال
ــمــاضــي كتيبة  األربـــعـــاء ال
كاملة من المجندين الجدد 
ــيــشــيــات الــتــابــعــة  ــمــيــل وال
لمرتزقة الــعــدوان التقدم 
ــجــاه مــنــطــقــة الــجــديــد  ــات ب
القريبة من مثلث العمري 
بــمــديــريــة ذوبــــاب بقيادة 
الـــمـــرتـــزق الــعــقــيــد سيف 

مهدي سعيد الجحافي قائد الكتيبة 
األولى «مجندين» إّال أن ابطال الجيش 
واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل 
تصدوا للكتيبة بقوة واستهدفوها 
بالصواريخ الموجهة التي أصابت 
مدرعتين وتدميرهما بشكل كامل 
ومــصــرع طاقميهما بــمــن فيهم 
قائد الكتيبة المرتزق سيف مهدي 
ــذي كــان يستقل إحــدى  الجحافي ال
المدرعات ولقي مصرعه مع من كان 

جبر البقية على الفرار..
ُ
معه بداخلها وأ

واستقبلت مستشفيات محافظتي عدن ولحج خالل األسبوعين 
الماضيين أكثر من (٢٠٠) جريح بخالف القتلى من المرتزقة الذين 

صيبوا في جبهات ذوباب وكهبوب.
ُ
تلوا وأ

ُ
ق

وكانت وحدة متخصصة من الجيش واللجان قد نفذت الثالثاء الماضي 
عملية نوعية استهدفت تجمعًا آلليات وميليشيات مرتزقة العدوان 
في مثلث العمري اسفرت عن سقوط عــدد من القتلى والجرحى 
وتدمير مدرعتين ومصرع طاقميهما رغم التحليق المتواصل 
لمروحيات األباتشي وطائرات االستطالع والغارات المكثفة من 
طائرات ((F١٦)، وبعد ذلك حاول مرتزقة العدوان ترتيب صفوفهم 

وتنفيذ زحف كبير صوب معسكر العمري إّال أن أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل كانوا لهم بالمرصاد وكبدوهم المزيد 
من القتلى والجرحى وإجبارهم على الفرار والتراجع من حيث قدموا..

واعترفت وسائل إعالمية موالية لتحالف العدوان بمصرع ٤ ضباط 
وإصابة ٢ آخرين من شعبة الهندسة ونزع األلغام جراء استهداف 
عربتهم بصاروخ موجه االثنين الماضي في ذوباب، ومن بين المصابين 
المرتزق العميد (قائد هيثم حلبوب) مدير شعبة الهندسة ونزع 

صيب بإصابات بليغة..
ُ
األلغام الذي أ

ويوم االثنين من األسبوع الماضي افشل أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعون من أبناء القبائل زحفًا جديدًا للمرتزقة هو العاشر 
على التوالي صوب جبال ومعسكر العمري، معززين بعشرات 
 (F١٦) اآلليات المدرعة وإسناد جوي مكثف من طائرات العدوان
واألباتشي وبدون طيار وبحري من البوارج والسفن الحربية التي 
قصفت المنطقة بعشرات الصواريخ، وتكبد المرتزقة المزيد من 
الخسائر في األرواح والعتاد، حيث تم تدمير ٣ مدرعات واحراقها 
بالكامل ومصرع طواقمها وقتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة 
بينهم قائد سرية تابعة للسلفيين يدعى «محمود باكازم»، كما 
استهدفت القوة الصاروخية عربات وأفراد المرتزقة بصليات 
من صواريخ الكاتيوشا محققة اصابات مباشرة في صفوفهم 

وآلياتهم..
ــوحــدة الخاصة  وكــانــت ال
في محور بــاب المندب قد 
نــفــذت فــي الــيــوم السابق- 
األحــد ١٥ يناير الــجــاري- 
عملية نوعية استهدفت 
ـــيـــات  تــجــمــعــًا ألفــــــراد وآل
ــقــيــادة وزيــر  ــمــرتــزقــة ب ال
ــق الــمــرتــزق  الــدفــاع األســب
هــيــثــم قــاســم طــاهــر نتج 
عنها مصرع وإصــابــة أكثر 
مــن ٤٠ مــرتــزقــًا وتدمير 
أكثر من ٥ أجهزة اتصاالت 
و٤ كــاســحــات ألـــغـــام و٦ 
قطع عسكرية متطورة، 
ومــن بين المرتزقة الذين 
لقوا مصرعهم في العملية 
(يــحــيــى بـــن يــحــيــى- عمر 

العبد- أحمد سعيد).

لألسبوع الثالث على التوالي يواصل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته المحاوالت المستميتة الحتالل   
الشريط الساحلي لمحافظة تعز (المندب- ذوباب- المخا) في عملية عسكرية تم اإلعداد والتخطيط 
لها بدقة عالية اطلقو عليها اسم «عملية الرمح الذهبي» ورغم العتاد العسكري الهائل الذي تم حشده لهذه 
العملية والعدد الكبير من القوات البشرية من القادة والضباط واألفراد المنشقين عن الجيش اليمني الموالين 
لتحالف العدوان والمجندين الجدد من الشــباب المغرر بهم والميليشــيات التابعة لحزب اإلصالح وما يســمى 
الحراك الجنوبي االنفصالي والمقاومة الجنوبية والجماعات السلفية المتطرفة والمقاتلين من تنظيمي القاعدة 
وداعش بمن فيهم القادمون من سوريا عبر تركيا إلى عدن مطلع الشهر الجاري ورغم االسناد الجوي المكثف 
(F١٦) واألباتشــي وبدون طيار والبحري من قبل البوارج والســفن والزوارق الحربية التابعة  من قبل طائرات الـ
لتحالف العدوان السعودي وبالرغم من اسناد قيادة عملية «الرمح الذهبي» لوزير الدفاع األسبق الخائن هيثم 

قاســم طاهر الذي يصر على إنهاء عمره ضمن المرتزقة الموالين لتحالف العدوان واســتخدام تحالف العدوان 
ومرتزقته سياســة األرض المحروقة.. إّال أن أبطال الجيش مســنودين باللجان الشــعبية والمتطوعين من أبناء 
القبائــل المرابطيــن في جبهــات مديريات ذوبــاب والمخا والوازعيــة التابعة لمحافظة تعــز وجبهة كهبوب 
فــي مديريــة المضاربة التابعــة لمحافظة لحج، صمدوا صمــود جبال اليمن وتصدوا بقــوة لزحوفات وهجمات 
المرتزقــة ولقنوهــم أبلغ الدروس في الشــجاعة والبطولة واالستبســال دفاعًا عــن األرض والعرض وكبدوهم 

المزيد من الخسائر الفادحة في العتاد واألرواح وجعلوا من باب المندب بابًا لنقل المرتزقة إلى جهنم.
تفاصيل أوفى عن ســير العمليات العســكرية فــي المحور الغربي لمحافظة تعــز والمضاربة وبقية الجبهات 

واألحداث والتطورات التي شهدتها محافظة تعز خالل األسبوع الماضي في التقرير التالي:

الجيش واللجان يكسرون «الرمح الذهبي» والمرتزق هيثم يتقهقر
مصرع قائد الكتيبة األولى المرتزق الجحافي وأكثر من ٦٠ خائنًا

عمليات نوعية ألبطال الوحدة الخاصة تربك تحالف العدوان في ذوباب

تدمير ١٤ آلية عسكرية و٤ كاسحات 
ألغام و٥ أجهزة اتصاالت

تأمين مواقع جديدة وتكبيد 
المرتزقة المزيد من الخسائر

الجبهات األخرى
< وفي بقية الجبهات تواصلت المواجهات على أشدها، حيث استمرت 
الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان محاوالتها تحقيق نصر ميداني معززة 
بمختلف أنواع العتاد العسكري الحديث والمتطور والمقدم من السعودية 
وإمـــارات الخليج المشاركة في تحالف الــعــدوان والمسنودة بغطاء جوي 
مكثف من طيران العدوان، اال أن أبطال الجيش مسنودين باللجان الشعبية 
والمتطوعين من أبناء القبائل كانوا لهم بالمرصاد وأفشلوا جميع زحوفاتهم 
ومحاوالتهم المتكررة على مدى االسبوع الماضي في مختلف الجبهات 

وكبدوهم المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
بد 

ّ
ففي جبهة كهبوب بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج تك

المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد في محاوالتهم الفاشلة 
والمتكررة للتقدم صوب جبال كهبوب االستراتيجية.

وفــي جبهات مديريات الوازعية ومقبنة والصلو وصبر الــمــوادم فشل 
المرتزقة في تحقيق أي تقدم وتكبدوا المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد 
خالل محاوالتهم المتكررة االسبوع الماضي، وتمكن أبطال الجيش واللجان 

والمتطوعون من أبناء القبائل من تأمين جبل الشبكة بمديرية الوازعية 
ومنطقة (الشقيراء) مركز المديرية وطرد المرتزقة الى جبال المضاربة 
ورأس العارة بمحافظة لحج  وتأمين موقع (حصن حراز) وتالل مرضمة في 

مديرية مقبنة.
وفي جبهة (الشريجة - كرش) بمديرية القبيطة محافظة لحج تكبد 
المرتزقة المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد أثناء محاوالتهم 
الفاشلة االسبوع الماضي التقدم صوب المناطق والمواقع التي يسيطر عليها 
أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل، واعترفت وسائل إعالم 
تابعة للعدو بخسائر المرتزقة وسيطرة الجيش واللجان والمتطوعين من 
أبناء القبائل على سير المعارك، وأرجع القيادي الميداني فيما يسمى (المقاومة 
الجنوبية) المرتزق حبيب أحمد سالم سبب هزائمهم الى خذالن (التحالف) 
لهم ونفاد الذخيرة، مرجعًا السيطرة الكاملة على موقعي (التبة الحمراء 
وباصهيب) بيد أبطال الجيش واللجان الى نفاد الذخيرة ورفض المسؤولين 
العسكريين تزويدهم بالدعم الالزم وإسنادهم بغارات الطيران، محمًال 

مسؤولية سقوط الموقعين قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين من قبل 
التحالف كونه يرفض تسليم محور العند للقيادة الجديدة ممثلة بالمرتزق 

ثابت مثنى جواس.
> وفي جبهات مدينة تعز لقي ٩ من المرتزقة مصرعهم وأصيب ٥ 
آخرين بعمليات نوعية للجيش واللجان استهدفتهم في محيط تبة الدفاع 
الجوي وتبة العلم بمنطقة بير باشا غرب مدينة تعز الخميس الماضي.. 
وتكبد المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى األربعاء الماضي خالل تنفيذهم 
زحفًا باتجاه التبة السوداء وشارع األربعين.. ومن بين القتلى القائد الميداني 

لميليشيات حزب اإلصالح المرتزق (مالك سرحان سعيد المخالفي).
وفشلت الميليشيات التابعة للمرتزقة من مختلف الفصائل وللشهر الثاني 
على التوالي في الوصول الى محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري 
في حي الكمب شرق مدينة تعز، حيث جدد المرتزقة خالل االسبوع الماضي 
تنفيذ عدة محاوالت للتقدم صوب تلك المناطق ولكنها فشلت جميعها 

وتكبدوا المزيد من القتلى والجرحى.

ون بعضهم
ُّ

المرتزقة يصف

عــاد التوتر مــرة أخــرى مساء الجمعة الماضي 
الى مدينة تعز على إثر المواجهات العنيفة التي 
اندلعت بين فصيلين من الميليشيات المسلحة 
المنضوية فيما يسمى (المقاومة) الموالية لتحالف 
العدوان السعودي.. وبحسب مصادر محلية فقد 
تجددت المواجهات مساء الجمعة الماضي بين 
مسلحين من فصائل مايسمى (المقاومة) على إثر 
مصرع المرتزق المدعو محمود منصور محمد 
قاسم التركي برصاص مسلحين في شارع جمال 
وسط المدينة واغتيال إثنين من عناصر مايسمى 
(لواء الصعاليك) جوار جامع طلحة أثناء توجههم 
الــى المستشفى للتبرع بالدم لزميلهم محمود 

التركي..
واستمرت المواجهات الى مابعد منتصف الليل 

وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين .
وكانت قد تجددت االثنين الماضي المواجهات 
بين الميليشيات التي  يقودها المدعو غــزوان 

المخالفي المدعوم من خاله المرتزق العميد صادق 
سرحان وعناصر من الميليشيات التابعة لمايسمى 
(كتائب أبوالعباس) التي يقودها المرتزق المدعو 
عادل عبده فارع الذبحاني والعباس قائد الجماعة 
السلفية على إثــر قيام  غــزوان المخالفي مساء 
األحد١٥يناير الجاري بنهب مدرعة عسكرية 
تابعة للمدعو مأمون المخالفي  القيادي الميداني  
فيما يسمى (كتائب أبوالعباس) من المنطقة 
القريبة من مكتب التربية والتعليم بشارع جمال  
وكذا إحراق سيارة نوع هايلوكس تابعة لعناصر 
كتائب أبو العباس كانت متوقفة في ورشة إلصالح 
السيارات بشارع جمال..وبحسب مصادر محلية 
فإن  مسلحين من كتائب أبو العباس تحركوا بعد 
ذلــك على متن عرباتهم العسكرية لمطاردة 
غـــزوان المخالفي وانــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة  
بين الطرفين في حي المسبح، قبل أن تتدخل 
وساطات من قبل المرتزق عدنان رزيق الشبواني 

قائد مايسمى (كتائب حسم) والمعين من قبل 
الفار هادي رئيسًا لعمليات محور تعز، والمرتزق 
عارف جامل المعين من قبل الفار هادي وكيًال 
للمحافظة، وتمت تهدئة الوضع بين الطرفين 
وبــنــاء على تلك الــوســاطــة قــام المدعو غــزوان 
المخالفي بإرجاع المدرعة التي نهبها للمدعو 
مأمون المخالفي وتسليم سيارة جديدة بدًال 
عن السيارة التي أحرقها، باإلضافة إلــى تعهد 
المرتزق العميد صادق سرحان المخالفي بتسليم 
(غزوان المخالفي) إلى إدارة األمن، مقابل أن يقوم 
أبو العباس بتسليم شقيق غزوان المعتقل لديه 
(صهيب المخالفي) إلى إدارة األمن..وكان صهيب 
المخالفي قــد تــم اعتقاله مــن قبل عناصر أبو 
العباس الجمعة قبل الماضية ٣١يناير الجاري 
بعد مواجهات استمرت بين الطرفين ألكثر من 
١٢ ساعة متواصلة نتج عنها قتلى وجرحى من 

الطرفين.

مصرع وإصابة أكثرمن ٥٧مرتزقًا في ذوباب ومدينة تعز 
واصلت قيادات تحالف العدوان الغازية والمرتزقة 
في عدن الزج بالمغرر بهم من المجندين الجدد 
والميليشيات المسلحة من مختلف الفصائل الموالية 
للعدوان الى محارق الموت في جبهات محافظتي 
تعز ولحج رغم الخسائرالفادحة في األرواح التي 
تكبدوها على مدى عام و١٠أشهر وخصوصًا منذ 
انطالق العملية العسكرية األخيرة التي أطلقوا 

عليها (الرمح الذهبي) مطلع يناير الجاري .
أمس األول السبت تكبد تحالف العدوان والمرتزقة 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد في جبهات ذوباب 
تل وأصيب أكثر من 

ُ
ومدينة تعز وكرش حيث ق

٥٧مرتزقًا بينهم قيادات ميدانية .
وبحسب مصدر عسكري فقد لقي ١٥ مرتزقًا 
ستشهد (٥) 

ُ
مصرعهم وأصيب ١٨ آخرين.. فيما ا

صيب (١٢) من أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ُ
وأ

والمتطوعين من أبناء القبائل خالل كسرهم زحفًا 
جديدًا للمرتزقة السبت الماضي في أطراف مديرية 
ذوباب.. وأشار المصدر الى أنه تم في المواجهات 
التي  استمرت ٥ ساعات متواصلة تدمير عدد 
من اآلليات العسكرية الحديثة والمتطورة التابعة 

لتحالف العدوان والمرتزقة بينها ٣مدرعات أحدها 
من نوع األسطورة وإعطاب آلية كبيرة  مهمتها 
سحب اآلليات المدمرة رغم القصف الصاروخي من 
البوارج الحربية والغطاء الجوي المكثف من قبل 
طيران الـــF١٦ واألباتشي التابع لتحالف العدوان  
الــذي شن أكثر مــن٣٥ غــارة على المنطقة منذ 
الساعة التاسعة مساء الجمعة وحتى ظهراليوم 

التالي السبت .
كما لقي ٤ مصرعهم وأصــيــب ٨ آخــريــن من 
مرتزقة الــعــدوان على يد أبطال وحــدة القناصة 
خـــالل مــحــاولــة تسلل لــهــم فــي منطقة الجديد 
بمديرية ذوباب.. والصرعى هم: (عبدالله مشبح 
الحسني -محمد صالح حيدرة قاهر- محمد سالم 
علي الزامكي - عبدالناصر علي سعيد السعببي).. 
والمصابون هم: (وضاح حسن أحمد- عبدالله يوسف 
- عبدالسالم محمد عبدربه - محمد عبدالرب 
محمد صالح- عمر الخضر عمرعلوي - لطفي أحمد 
عفيف العمودي-عبدالله صالح الرشيدي- عبداإلله 
محمد الضمجي) وجميعهم من أفراد مايسمى (لواء 

الحزم).

إصابة قائد (األباتشي) اإلماراتية
 أكد مصدر عسكري في المحور الغربي لمحافظة تعز أن قائد عمليات طيران (األباتشي)  
في القوات اإلماراتية الغازية المدعو (هادي الراشدي) أصيب مع عدد من قيادات المرتزقة 
وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم خالل محاولة زحف فاشلة صوب جبال العمري مساء 

أمس األول السبت.

مصرع أركان حرب كتائب حسم و١١ مرتزقًا شرق مدينة تعز
وفي مدينة تعز لقي ١٢ مرتزقًا مصرعهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي ألبطال الجيش 
واللجان الشعبية في منطقة ثعبات بمديرية صالة شرق مدينة تعز أمس األول السبت 
..وبحسب مصادرمحلية فإن المرتزق المدعو(عمار الريمي) أركان حرب مايسمى (كتائب 

حسم) والمرتزق (محفوظ ثابت) من بين الصرعى.

أجمل وأرق وأطيب التهاني 
والتبريكات نهديها ونزفها 

للشاب الخلوق/

عبدالرحمن أحمد القرشي
بمناسبة زفافه الميمون.. 

ألف ألف مبروك 

وبالرفاه والبنين..

المهنئون:

راسل عمر

عبدالكريم حجر


