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الغزاة والمرتزقة ينتحرون في تعز

بعد فشل القوات الغازية والمرتزقة في احتالل مدينة وميناء المخا على 
مدى اسبوع كامل وتجرعهم مرارة الهزائم والخسائر الفادحة في األرواح 
رغم االسناد البحري من البوارج والسفن الحربية والغطاء الجوي المكثف من 
(F١٦) واآلباتشي وبدون طيار حولوا وجهتهم الخميس الماضي  طائرات الـ
شرقًا وتحديدًا صوب جبل النار ومعسكر خالد بن الوليد الكائن في مفرق 
(المخا-تعز- الحديدة) بمديرية موزع ويبعد عن مدينة المخا بمسافة 
٣٦كم شرقًا، غير أن الوصول الى معسكر خالد يستدعي أوًال خوض معارك 
قوية مع أبطال الجش واللجان المرابطين في تبة الدفاع الجوي  وجبل النار 
االستراتيجي، فضًال عن سلسلة تباب ال تقل أهمية عن جبل النار والتي تقع 

جميعها تحت السيطرة النارية للجيش واللجان.
ودارت الجمعة الماضية معارك عنيفة قرب تبة الدفاع الجوي بين أبطال 
الجيش واللجان وبين القوات التابعة للغزاة ومرتزقة العدوان التي حاولت 
التقدم من الشريط الساحلي باتجاه شرق مديرية المخا بمسافة بعيدة عن 
مدينة المخا وفي مناطق كثيفة األشجار، فتم استقبالهم من قبل أبطال 
الجيش واللجان بعمليات نوعية موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى 
والجرحى وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية، حيث تم سحق نسقهم األول 
والثاني قرب تبة الدفاع الجوي شرق مدينة المخا التي كانوا قد استولوا عليها 
في وقت سابق االسبوع الماضي ولكن سرعان ما أجبروا على االنسحاب منها 

فارين بعد أن وجدوا أنفسهم صيدًا سهًال لقناصة الجيش واللجان.. 
وبعد ساعتين من معركة تبة الدفاع الجوي لقي عدد كبير من الغزاة 
والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون وتم تدمير عدد من آلياتهم العسكرية 
عند تقدمهم في مزارع الخرج والمناطق المحيطة بها شرق المخا بكمائن 
محكمة من قبل أبطال الجيش واللجان، وتجاوز عدد الذين لقوا مصرعهم 

ثالثين مرتزقًا منهم المرتزق أحمد سيف الوشلي.

محرقة جديدة للغزاة 
وكان الغزاة والمرتزقة قد تعرضوا االثنين الماضي لمحرقة جديدة في 
منطقة الجديد بمديرية ذوباب جنوب مديرية المخا على الشريط الساحلي 
حينما حاولت قوات كبيرة من الغزاة والمرتزقة معززة بأكثر من (٥٠) آلية 
عسكرية متنوعة (دبابات ومدرعات وأطقم) التقدم في ساعات متأخرة من 
مساء االثنين الماضي بغطاء جوي وقصف بحري مكثف من منطقة الجديد 
صوب مدينة وميناء المخا فوقعت تلك القوات بكمائن محكمة من قبل أبطال 
الجيش واللجان الذين سمحوا لتلك القوات بالتقدم من الجهة الشرقية لمنطقة 
(واحجة) الواقعة ما بين مديريتي (المخا وذوباب) وصوًال الى منطقة (أبو 
رزيق) التي تبعد بمسافة ٨كم شرق المحجر البيطري في أطراف مديرية 

المخا ثم انقضوا على جحافل تلك القوات من عدة اتجاهات وتم سحقهم، 
حيث سقط عدد كبير منهم قتلى وجرحى وتم تدمير عدد من اآلليات 

العسكرية التابعة لهم.

كهبوب
وفي جبهة كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج فشلت القوات الغازية 
والمرتزقة في احتالل جبال كهبوب االستراتيجية رغم عشرات الزحوفات 
والمحاوالت التي نفذتها رغم اإلسناد الجوي والبحري من طائرات وبوارج 

وسفن تحالف العدوان السعودي.
الثالثاء الماضي جــدد الغزاة والمرتزقة محاولتهم الزحف صــوب جبل 
(حجيجة) وجبال (القرون الخمسة) جنوب جبال كهبوب االستراتيجية تحت 
غطاء مدفعي مكثف من معسكرهم في منطقة (السقيا) وقصف صاروخي 
من البوارج الحربية وغارات مكثفة من طيران العدوان اال أن أبطال الجيش 
واللجان كانوا لهم بالمرصاد، حيث تصدوا لهم بقوة وأجبروهم على التراجع 
والفرار من حيث قدموا بعد تكبيدهم المزيد من القتلى والجرحى وتدمير 

عدد من آلياتهم العسكرية.

العمري
وفي جبهة العمري بمديرية ذوباب فشل الغزاة والمرتزقة في احتالل جبال 
ومعسكر العمري رغم التعزيزات الكبيرة واالسناد الجوي والبحري المكثف 
من قبل طيران وبوارج العدوان، حيث فشلت كل زحوفاتهم ومحاوالتهم 

المتكررة على مدى عام وعشرة أشهر مضت.
وكان الغزاة والمرتزقة قد نفذوا مساء األربعاء الماضي زحفين باتجاه منطقة 
العمري بمديرية ذوباب والمناطق المحاذية لمديرية المخا معززين بعدد 
كبير من اآلليات العسكرية ومسنودين بغطاء جوي وبحري، اال أن أبطال 
الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد، حيث تمكنوا من االلتفاف على المرتزقة 
والغزاة والتقدم على سلسلة جبال العمري شرق معسكر العمري واستهداف 
خط إمداد الغزاة  والمرتزقة القادم من باب المندب وكبدوهم المزيد من 

الخسائر في األرواح والعتاد.

 مدينة تعز
وفي مدينة تعز استمر مرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي في تنفيذ 
الزحوفات والمحاوالت صوب المناطق والمواقع التي تحت سيطرة الجيش 
واللجان في مختلف جبهات المدينة ولكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم، حيث 
واصل أبطال الجيش واللجان تصديهم لتلك الزحوفات والمحاوالت وأفشلوها 

كسابقاتها مكبدين المرتزقة المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد.
الثالثاء الماضي نفذ المرتزقة زحفًا جديدًا باتجاه مواقع الجيش واللجان 
في التبة السوداء والعمائر بشارع األربعين منطقة عصيفرة شمال شرق 
المدينة، فتم التصدي لهم بقوة ولقي ٢٠ مرتزقًا مصرعهم وأصيب آخرين 
وتدمير طقم يحمل معدل رشاش (٢٣) ومن بين الذين لقوا مصرعهم قائد 
ميداني فيما يسمى كتائب (أبو العباس) ويدعى (صالح المخالفي) شقيق قائد 
مدفعية كتائب أبو العباس المرتزق (أمين المخالفي) ومحمد أحمد محسن 
زيدان ومحمد أحمد الحميري وعبدالرحمن عبدالله حمود المخالفي وعبدالله 
قائد المخالفي ووهيب عبدالله مارش المخالفي وأكرم طالب المخالفي وبسام 

عبده علي المخالفي وصالح المخالفي.

الجبهات األخرى
وتواصلت المواجهات في بقية الجبهات.. ففي مديرية الصلو لقي ٤ 
مصرعهم وأصيب ٢٤ من المرتزقة بقصف تجمعاتهم في موقع الشبكة 
الثالثاء الماضي..وفي جبهة (كرش - الشريجة) بمديرية القبيطة التابعة 
لمحافظة لحج لقي ٣ مصرعهم وأصيب ٨ من المرتزقة على يد أبطال الجيش 

واللجان االثنين الماضي.
وفي مديرية الوازعية سقط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان يومي 
الثالثاء واألربعاء الماضيين باستهداف الجيش واللجان تجمعاتهم في أطراف 

المديرية ومثلث الحيمة بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

باليستي يسحق  المرتزقة
أطلقت القوة الصاروخية للجيش مساء االثنين الماضي صاروخًا باليستيًا لم 

يتم الكشف عن نوعيته على تجمعات كبيرة لميليشيات وآليات المرتزقة 
في معسكر لهم بمنطقة باب المندب جنوب مديرية ذوباب نتج عنه خسائر 
كبيرة، وأكد مصدر عسكري أن الضربة الصاروخية أحدثت انفجارات هائلة 

داخل المعسكر.

طيران العدوان يقصف مرتزقته
< في حادثة ليست األولى قصف الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان 
السعودي تعزيزات عسكرية لمرتزقة الــعــدوان في منطقة (حجيجة) 

بمديرية المضاربة محافظة لحج.
وبحسب مصدر قبلي من أبناء الصبيحة، فقد استهدف طيران العدوان 
السعودي الثالثاء الماضي رتًال عسكريًا تابع للمرتزق (عبدالغني الصبيحي) 
يقوده نجله ويتكون من ١٥ طقمًا عسكريًا على متنها العشرات من أبناء 
الصبيحة المغرر بهم لتعزيز المرتزقة في جبهة كهبوب.. مشيرًا الى أنه 
تم استهداف األطقم العسكرية بغارة قبل وصولهم الى جبهة المواجهات 
على بعد أكثر من ٢٠ كيلو مترًا نتج عنها تدمير ٣ أطقم ومصرع جميع 
من فيها وإصابة العشرات في األطقم األخرى. وحاول المرتزقة تنفيذ عدة 
زحوفات لسحب جثث قتالهم جراء الغارة الجوية من قبل طيران العدوان اال 
أنهم لم يتمكنوا من الوصول الى موقع الجثث النتشالها بسبب كثافة نيران 

الجيش واللجان.
واعترفت وسائل إعالم موالية للعدوان السعودي الثالثاء الماضي -نقًال عن 
جرحى من المرتزقة قادمين من جبهة كهبوب الى عدن- بمصرع ١٢ شخصًا 

من مرافقي الصبيحي جراء الغارة الجوية معظمهم من (أسرتين) وهم: 
ثائر عبدالرحيم العطري، حامد علوي، راجح العطري، صابر علي أحمد 
الزنقري، صامد عبده العطري، فاروق سعيد أحمد الزنقري، فاروق عوض 
العطري، سمير سيف حسن العطري، منصور هادي الزنقري، همام ناصر 
عزاز الزنقري، صدام بجاش طارش األغبري، عارف حسن األغبري، باإلضافة 

الى آخرين ظلت جثثهم ملقاة في أطراف جبل حجيجة.
وكان طيران العدوان قد استهدف مساء االثنين الماضي اآلليات العسكرية 

للمرتزقة أثناء فرارهم من المعارك في أطراف مديرية المخا.. 
وقبل ذلك وتحديدًا في التاسع من يناير الجاري استهدف طيران العدوان 
السعودي مرتزقته الفارين من المعارك في جبهة (باب المندب، ذوباب)، 
حيث قصف بغارة طقمين في منطقة (الحريقة) جنوب ذوباب نتج عنها 

مصرع ١٥ مرتزقًا وجرح آخرين.

صاروخ باليستي يدك تجمعات الغزاة في المندب

ـدوا هزائـم سـاحقة وخسـائر فادحـة تكبَّ

تكبدت القوات الغازية التابعة لتحالف العدوان البربري الغاشم الذي تقوده 
السعودية على وطننا وشعبنا اليمني منذ مارس العام قبل الماضي ٢٠١٥م 
والميليشيات والقوات التابعة لمرتزقة تحالف العدوان هزائم ساحقة وخسائر 
فادحة في األرواح والعتاد خالل االسبوع الماضي في المحور الغربي لمحافظة تعز على 
يد أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذي 
تصدوا بقوة لعشرات الزحوفات والمحاوالت الحتالل مدينة وميناء المخا من قبل القوات 
الغازية السعودية واإلماراتية والسودانية والميليشيات والقوات التابعة لمرتزقة 
العدوان والتي فشلت في إحراز أي تقدم صوب مدينة وميناء المخا رغم العدد الكبير 
من الدبابات والمدرعات والمدافع واألطقم العسكرية الحديثة والمتطورة التي تم 
حشدها لمعركة احتالل المخا ورغم االسناد المكثف من الطائرات والبوارج والسفن 
الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي، حيث تم قصف مديرية المخا بعشرات 
الصواريخ من البوارج والسفن الحربية المعادية المرابطة في مياه البحر األحمر األحمر 
(F١٦) واآلباتشي وبدون طيار والتي بلغت أكثر من  وبغارات مكثفة من قبل طيران الـ

 القنابل العنقودية والفوسفورية.. 
ً

(٤٥٠) غارة مستخدمة
ورغم اآلالف من قذائف الدبابات والمدفعية والمدرعات التي أمطروها على مديرية 
المخا مستخدمين سياسة األرض المحروقة اال أن ذلك لم يمكنهم من تحقيق هدفهم 
باحتالل مدينة وميناء المخا، حيث كان لهم بالمرصاد أبطال الجيش واللجان الذين ال 

يهابون الموت، فجرعوهم المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.

إسقاط «آباتشي» وتدمير عدد كبير من مدرعات ودبابات وأطقم الغزاة والمرتزقة

غارات هيستيرية لطيران العدوان

أكثر من ٥٠ شهيدًا وجريحًا بينهم نساء وأطفال في ذوباب والمخا والوازعية
< واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته الهيستيرية االنتقامية على 
المدنيين في محافظة تعز ردًا على الهزائم القاسية والخسائر الفادحة التي 
تكبدها الغزاة والمرتزقة في األطراف الجنوبية لمديرية ذوباب ومديرية 
الوازعية وفشلهم في احتالل مدينة وميناء المخا ومعسكر وجبال العمري 
بمديرية ذوباب بمحافظة تعز وسلسلة جبال كهبوب في مديرية المضاربة 
بمحافظة لحج، حيث شن عدة غارات استهدفت منازل المواطنين في مناطق 

متفرقة بمديرية ذوباب والمخا والوازعية.
ستشهد -الجمعة الماضية- ٤ أطفال و٦ نساء 

ُ
وبحسب مصادر محلية، فقد ا

وأصيب أربعة مواطنين بغارات طيران العدوان على منزل مواطن في منطقة 
(الزويم) بمديرية الوازعية، وفي مساء نفس اليوم وتحديدًا عند الساعة الـ٩ 

مساًء استهدف طيران العدوان سيارة أحد المواطنين عبده راشد في منطقة 
(شعبوه) بذات المديرية ونتج عنها استشهاد جميع من في السيارة وعددهم 

١٤ مسافرًا وتفحم جثثهم.
وصباح الجمعة الماضي استشهد ٦ وأصيب ٧ مواطنين بينهم نساء وأطفال 
في قرية (العسيلة) بمنطقة يختل شمال مدينة المخا بغارات لطيران العدوان 
استهدفت منازلهم..كما استهدف طيران العدوان بغارة منزل المواطن سعيد 
شعنوه في منطقة واحجة الواقعة بين مديريتي المخا وذوباب ونتج عنها 
استشهاد جميع أفراد أسرته..واستهدف طيران العدوان -الخميس الماضي- 
بغارة منزل أحد المواطنين في منطقة الخضيراء بمديرية المخا نتج عنها 

استشهاد مواطن وإصابة ٧ بينهم نساء وأطفال.

أحزاب المشترك تعترف 
بدمج عصابات القتل فيما 

ُيسمى (الجيش الوطني)

  أعترفت أحزاب اللقاء المشترك 
بمحافظة تعز أنه تم دمج أفراد 
العصابات الــتــي تــمــارس القتل 
واالخــتــطــافــات واالعـــتـــداء على 
المؤسسات الحكومية واألهلية 
ونهبها وإحــراق وتفجير بعض 
مــنــهــا ضــمــن قــــوام مــا يسمونه 
(الجيش الوطني) الموالي لتحالف 
العدوان السعودي الغاشم على 

وطننا وشعبنا اليمني .
وقالت في بيان: من المؤسف أن 
يقوم البعض بالعبث بأمن المدينة 
واستخدام مختلف انواع االسلحة 
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 
لفرض أجندة خاصة واالعــتــداء  
على المؤسسات الطبية واالمنية 
واختطاف رجال أمن ومواطنين 
آمنين  وتعريض المدينة للفوضى 
ــعــدام األمـــن بصورة  والــفــزع وان

يندى لها الجبين.

الميليشيات تفجر مبنى سجن األمن السياسي
ر مسلحون من مرتزقة العدوان السعودي األربعاء الماضي مبنى سجن جهاز األمن السياسي  فجَّ
بمدينة تعز بعد ساعات من اقتحام مبنى األمن السياسي وإضرام النار فيه على خلفية صراعات 
بين فصائل المرتزقة..وقال مصدر محلي: إن تفجير مبنى األمن السياسي تم بواسطة عبوات ناسفة 
شديدة االنفجار حيث ُسمع دوي االنفجار في انحاء المدينة وتطايرات احجار المبنى المدمر إلى 

األحياء المجاورة ما تسبب في تضرر العديد من المنازل من دون وقوع ضحايا من المواطنين.
وجاء تفجير المبنى بعد اقتحامه من مسلحين تابعين لما يسمى «كتائب أبو العباس» التي يقودها 
المرتزق عادل عبده فارع المكنى بـ"ابي العباس" ضمن عمليات اقتحام شملت العديد من المرافق 
األمنية والحكومية بما فيها مبنى إدارة األمن والمباحث الجنائية الخاضع لسيطرة ميليشيات حزب 
اإلصالح حيث دارت مواجهات بين حراسة المبنى ومسلحي المرتزقة اسفرت عن قتيل واصابة آربعة 

على األقل وإلحاق أضرار في مبنى مديرية األمن.
كما اقتحم مسلحو المرتزقة العديد من اقسام الشرطة في المدينة.

وتبادلت كتائب أبو العباس وميليشيات حزب االصالح االتهامات بشأن تفجير سجن األمن السياسي، 
حيث اتهمت ميليشيات االصالح كتائب ابو العباس بأنها من فجرت مبنى السجن وهو ما نفاه المكتب 

اإلعالمي لكتائب أبو العباس، وأكد أن مسلحي االصالح هم من قاموا بتفجيره.

مواقع موالية للعدوان تعترف بمصرع أكثر من (٣٠٠) مرتزق خالل أسبوع 

أكثـر من ٤٠٠ غــارة و٢٠٠ صـاروخ من بــوارج العـدوان على المخـا


