
عين على تعز 12االثنين:  العدد:  
)1856(

1/ مايو / 2017م  
4/ شعبان/ 1438هـ

دك مواقع وتجمعات المرتزقة وتدمير 
عدد من عرباتهم العسكرية

مصرع العشرات بينهم
 قيادات ميدانية

إصابة قائد كتائب اللحجي السلفية 
وقيادات سودانية

مواجهات بين ما ُيسمى اللواء 17 مشاة 
وكتائب أبو العباس

المخا
تعد مديرية المخا من أكثر الجبهات الملتهبة منذ مطلع العام الجاري 2017م 
حيث لم يتمكن تحالف العدوان ومرتزقته من تحقيق أي تقدم ميداني بعد أن تمكنوا 
من احتالل كامل الشريط الساحلي الممتد من باب المندب م��رورًا بمدينة ذوب��اب - 
منطقة الجديد، منطقة الكدحة، وصواًل الى مدينة المخا بإسناد جوي مكثف من قبل 
المقاتالت الحربية ومروحيات األباتشي التي شنت مئات الغارات باالضافة الى القصف 
الصاروخي من البوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان إاّل أن قواتهم الميدانية 
الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقتهم عجزت على مدى األشهر األربعة المنصرمة 
عن تجاوز منطقة يختل شمال مدينة المخا والوصول الى جبل النار شرق المدينة 

ومعسكر خالد في مفرق »المخا -تعز- الحديدة«، حيث باءت جميع 
ال��زح��وف��ات وال��م��ح��اوالت التي 

نفذوها بالفشل وتكبدوا 
الهزائم الساحقة والخسائر 
الفادحة في العتاد واألرواح 
رغ�����م االس�����ن�����اد ال���ج���وي 
والبحري المكثف لتحالف 
ال���ع���دوان وال����ذي استخدم 
عملية األرض المحروقة.. 
لكن ذل��ك لم يجِد نفعًا أمام 
الصمود األسطوري والثبات 
واالستبسال الذي أبداه أبطال 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان الشعبية 
رغ��م الفارق الكبير في العدة 
والعتاد.األسبوع الماضي واصل 
ال��غ��زاة والمرتزقة زحوفاتهم 
ومحاوالتهم المستميتة الحتالل 
جبل النار والتباب والمرتفعات 
الواقعة الى الجنوب منه والمطلة 
ع��ل��ى أط����راف م��دي��ري��ة ال��وازع��ي��ة 
المحاذية لمديرية المخا والوصول 
ال���ى معسكر خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د في 
م��ف��رق »ال��م��خ��ا- ت��ع��ز-ال��ح��دي��دة« 
بمديرية م��وزع، إاّل أن زحوفاتهم 
ومحاوالتهم باءت بالفشل كسابقاتها 
حيث كان أبطال الجيش واللجان لهم 
ف�����ي بالمرصاد وكبدوهم المزيد من الخسائر 
المكثف المساند لهم م��ن المقاتالت األرواح والعتاد رغ��م الغطاء الجوي 

الحربية ومروحيات األباتشي.
وشهدت تباب الثوباني والغرافي ومحيط جبل نابطة شمال جبل النار والحامية الغربية 
لمعسكر خالد بن الوليد -من األحد وحتى األربعاء- مواجهات عنيفة تكبد فيها الغزاة 

والمرتزقة المزيد من القتلى والجرحى والخسائر في العتاد العسكري.

عشرات القتلى والجرحى الذين سقطوا في محاولة الزحف الفاشلة باتجاه تبة »نابطة« 
الحامية الغربية لمعسكر خالد بن الوليد يوم األحد الماضي بينهم قيادات عسكرية من 
المرتزقة السودانيين تم نقلهم على متن مروحيات تابعة لتحالف العدوان الى جزيرة 
»عصب« االرتيرية التي تم استئجارها من قبل اإلمارات الستخدامها كقاعدة عسكرية 

ومعسكرات لتدريب المرتزقة منذ بدء العدوان على اليمن.
- القيادي في تنظيم القاعدة المدعو نبيل عبده البريري الصبيحي- في مديرية موزع

إصابة قائد كتائب اللحجي السلفية
أصيب قائد ما يسمى كتائب اللحجي السلفية المتطرفة المرتزق عبدالرحمن اللحجي 
باستهداف المدرعة التي كان يستقلها بصاروخ حراري وتم نقله مع آخرين بينهم 
المصور صالح العبيدي بمروحية تابعة لتحالف العدوان الى القاعدة العسكرية اإلماراتية 

في جزيرة عصب بأرتيريا ومنها الى اإلمارات.
وبحسب مصادر عسكرية فإن المرتزق عبدالرحمن اللحجي قاد هجومًا كبيرًا بعشرات 
المدرعات واألطقم العسكرية يوم األحد الماضي للسيطرة على مفرق موزع شرق المخا 
إاّل أنه وقع مع قواته في كمين محكم نصبه أبطال الجيش واللجان وأمطروهم بالنيران 
وقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الحرارية وحصدوا منهم عددًا كبيرًا 

من القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.

كسر زحوفات المرتزقة ودك تجمعاتهم
بالرغم من التعزيزات العسكرية التي دفع بها تحالف العدوان ومرتزقته الى مختلف 
الجبهات في محافظتي تعز وإب وخصوصًا جبهات الساحل وبرغم االسناد الجوي 
والبحري من مقاتالت ومروحيات االباتشي والبوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف 
العدوان، أفشل ابطال الجيش اللجان جميع الزحوفات التي نفذها الغزاة والمرتزقة 
االسبوع الماضي وكبدوهم المزيد من الهزائم الساحقة والخسائر الفادحة في األرواح 

والعتاد لتضاف الى هزائمهم وخسائرهم السابقة على مدى األشهر الثالثة الماضية.
وكانت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان حاضرة بقوة في مواجهات االسبوع 
الماضي، حيث دكت بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والحرارية والمضادة 
للدروع وقذائف المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة وآلياتهم العسكرية في عدد من 

الجبهات ومنها موقع جبل الجرة غرب مدينة تعز.
ومنطقتي عكاد والشراجة بمديرية جبل حبشي المحاذية لمديرية المعافر وفي 

أطراف موقع تبة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز.
وفي التبة الحمراء والمضابي في منطقة حمير بمديرية مقبنة وفي معسكر القطاع 
الساحلي غرب مدينة المخا والميناء الذي حوله العدوان ومرتزقته الى ثكنة عسكرية..
وقصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان -االثنين الماضي- بصليات من صواريخ 
الكاتيوشا تعزيزات المرتزقة في منطقة الميزان المحوري شرق مدينة المخا محققة 
 قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بينهم سودانيون، 

ً
اصابات مباشرة في اآلليات وموقعة

فيما دكت مدفعية الجيش واللجان بعشرات قذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة 
وآلياتهم العسكرية في الوادي الكبير غرب جبل نابطة -شرق المخا..ودمر الجيش 
واللجان بصاروخ موجه مضاد للدروع آلية مدرعة تابعة للمرتزقة في السائلة المؤدية الى 
مديرية موزع ما أدى الى احتراقها مع طاقمها، وشنت مروحيات االباتشي قصفًا مكثفًا 

وكان أبطال الجيش واللجان قد صدوا -الثالثاء الماضي- زحفًا كبيرًا للمرتزقة باتجاه 
مفرق موزع شرق المخا وتمكنوا من تدمير مدرعتين ومصرع طاقميهما وإحراق جرافة 

بصاروخ حراري وسقوط عدد كبير من المرتزقة بين قتيل وجريح.
وفشلت مروحيات األباتشي في اسناد المرتزقة من خالل قصفها المكثف على التباب 
 كل شبر في تلك المناطق بنيران رشاشات 

ً
المحيطة بمفرق موزع وجبل النار، مستهدفة

المروحيات.. كما قصف طيران العدوان بعدة غارات مفرق المخا وجبل النار ومعسكر 
خالد بن الوليد مستخدمًا في بعضها القنابل العنقودية المحرمة دوليًا.

الجبهات األخرى
استمرت المواجهات العنيفة ولكن بصورة متقطعة في بقية 
الجبهات بمديريات مدينة تعز الثالث »المظفر، القاهرة، صالة« 
ومقبنة وجبل حبشي والمعافر والصلو بمحافظة تعز والمناطق 
المحاذية لها من لحج وخصوصًا منطقة كرش بمديرية القبيطة 
ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة ورأس العارة، حيث واصل 
المرتزقة تنفيذ الزحوفات والهجمات صوب المناطق والمواقع 
التي يتواجد فيها أبطال الجيش واللجان الذين تصدوا بقوة 
لتلك الزحوفات والهجمات وافشلوها كسابقاتها مكبدين 
المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى والخسائر في العتاد 

العسكري.

حصاد رؤوس الغزاة 
واصل ابطال الجيش واللجان حصد رؤوس الغزاة ومرتزقة 
العدوان السعودي في جبهات المخا وبقية الجبهات في 
تل 

ُ
محافظة تعز وكهبوب وكرش بمحافظة لحج حيث ق

وأصيب العشرات بينهم قيادات ميدانية االسبوع 
الماضي.»الميثاق« حصلت على أسماء عدد من القيادات 

الذين لقوا مصرعهم وهم:
- ق��ائ��د س��ري��ة ل��ل��م��رت��زق��ة ف��ي��م��ا ي��س��م��ى كتائب 
عبدالرحمن اللحجي السلفية المتطرفة  ويدعى 
عبدالجبار عقيل هائل السعدي، والذي لقي مصرعه 
مع مرافقيه باستهداف عربتهم المدرعة التي 
كانوا يستقلونها بصاروخ مضاد للدروع -األربعاء 
الماضي- في الطريق المؤدي الى مفرق مديرية 

موزع شرق المخا.
- قائد ميداني يدعى عبده الجعدي الصبيحي و12 من مرافقيه باستهداف 

الطقم الذي كانوا يستقلونه بصاروخ حراري.
- قائد ميداني يدعى فهد المطرفي الصبيحي و5 من مرافقيه باستهداف العربة 

المدرعة التي كانوا يستقلونها بصاروخ حراري.
- قائد سرية يدعى عبدالعزيز الردفاني مع مرافقيه.

- قائد ميداني يدعى محمد شائف البكري الردفاني و2 من مرافقيه.. عالوة على 

على المنطقة حتى يتمكن المرتزقة من سحب جثث قتالهم.
ودكت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان -االحد الماضي- بصواريخ الكاتيوشا 
وقذائف المدعفية تجمعات للمرتزقة وآلياتهم العسكرية شرق مدارس كهبوب 
الواقعة شرق جبال كهبوب االستراتيجية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة 

لحج وذلك لحظة إعداد المرتزقة للزحف صوب جبال كهبوب.

عمليات نوعية
نفذت وحدات متخصصة من الجيش واللجان -االسبوع الماضي- عددًا من العمليات 
العسكرية النوعية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 
وآلياتهم العسكرية وجميعها تكللت بالنجاح حيث تكبد فيها المرتزقة المزيد من 

الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
ومن تلك العمليات النوعية العمليتان الناجحتان اللتان نفذهما أف��راد من أبطال 
الوحدات المتخصصة في وقت متأخر من مساء الثالثاء وفجر األربعاء الماضيين على 
عدد من مواقع المرتزقة بالقرب من منطقة يختل، ونتج عنهما مصرع 9 من المرتزقة 
وإصابة آخرين وتدمير مدرعة عسكرية في النقطة العسكرية بالخط الذي يربط 
منطقة يختل بمدينة المخا، بالتزامن مع عملية اخرى تم فيها احباط محاولة تسلل 
للمرتزقة شمال مديرية المخا وتم تدمير طقم عسكري تابع لهم بصاروخ حراري ما 
أدى الى اشتعال النيران فيه ومصرع جميع من كانوا على متنه، فيما الذ البقية بالفرار 

الى مواقعهم جنوب منطقة يختل.

تعزيزات جديدة للمرتزقة
واصل تحالف العدوان ومرتزقته إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية من القوات 
البشرية والعتاد العسكري الى جبهات المخا لتعويض الخسائر التي تكبدوها على أيدي 

أبطال الجيش واللجان الشعبية.
حيث وصلت فجر األربعاء الماضي الى مدينة المخا دفعة جديدة من المدرعات 
��ّدرت ب�25 عربة مدرعة و40 طقمًا 

ُ
واألطقم العسكرية قادمة من باب المندب ق

عسكريًا وكميات من األسلحة والذخائر المتنوعة مع العشرات من المجندين الجدد 
معظمهم من عناصر تنظيم القاعدة والجماعات السلفية المتطرفة والذين تم 
تدريبهم في المعسكرات التابعة للسعودية واإلمارات في جزيرة عصب االرتيرية.. 
وتعد هذه الدفعة هي الثالثة التي وصلت الى المخا من معسكرات الغزاة والمرتزقة 
في باب المندب التي كان تحالف العدوان قد دفع إليها بتعزيزات عسكرية عبارة عن 
عربات مدرعة واطقم عسكرية وأسلحة وذخائر يرافقها العشرات من المجندين الجدد 
والمرتزقة السودانيين المشاركين ضمن القوات الغازية التابعة لتحالف العدوان، وتم 
نقل تلك التعزيزات الى المخا على ثالث دفعات وبحماية جوية من المقاتالت الحربية 
ومروحيات األباتشي التي حلقت بكثافة في سماء الساحل الغربي الممتد من باب المندب 
وحتى المخا تخللها شن عدد من الغارات على جبال العمري بمديرية ذوباب وشرق 
مديرية المخا.. وكان تحالف العدوان ومرتزقته قد دفعوا يوم الجمعة 21 أبريل 
المنصرم بعدد من العربات واألطقم العسكرية الى المخا يرافقها »250« مرتزقًا 
سودانيًا، إاّل أن نيران الجيش واللجان قضت على معظمها مما اضطر الغزاة والمرتزقة 
الى الدفع بتعزيزات جديدة من العتاد العسكري والمقاتلين معظمهم من السلفيين 
وتنظيم القاعدة الذين تم الدفع بهم الى الصفوف األمامية في جبهات شرق وشمال 

مديرية المخا.

للشهر الثالث على التوالي يواصل الغزاة والمرتزقة االنتحار في جبهات شمال وشرق مديرية المخا ومنطقة الكدحة بمديرية المعافر ومنطقة العمري بمديرية ذوباب بتعز ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة ورأس العارة 
س��مى »الرمح الذهبي« التي اطلقها تحالف العدوان الس��عودي في يناير 2017م بهدف احتالل كافة المديريات الس��احية في محافظة تعز »ذوباب، المخا، الوازعية، 

ُ
بلحج، حيث فش��لوا في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ما ت

موزع«ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة بلحج والتقدم من محورين باتجاه محافظة الحديدة عبر الش��ريط الس��احلية الى الخوخة وعبر الطريق الرئيس��ي »تعز-الحديدة« الى حيس والجراحي، إاّل أن رمحهم الذهبي أو باألصح 
»الخش��بي« تحطم في جبال كهبوب والعمري والكدحة ويختل واحترق في جبل النار، فعلى الرغم من التعزيزات العس��كرية المتواصلة بالقوات البش��رية والعتاد العسكري واالسناد الجوي من المقاتالت ومروحيات األباتشي التي 
شنت مئات الغارات الجوية مستخدمة في بعضها قنابل عنقودية واالسناد البحري من البوارج والسفن الحربية التي قصفت بعشرات الصواريخ المواقع والمناطق التي يتواجد فيها ابطال الجيش واللجان إاّل أن الغزاة والمرتزقة 

لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم على األرض.
تفاصيل أوفى عن التطورات التي شهدتها االسبوع الماضي جبهات الساحل الغربي وبقية الجبهات في محافظة تعز والمناطق المحاذية لها من محافظة لحج، رصدتها »الميثاق« في التقرير التالي:

رصد/ محمد المليكي

من المقرر أن تنطلق صباح اليوم من مدينة تعز الى مدينة عدن مسيرة مسيرة البطون الخاوية الى عدن
راجلة تحت شعار »مسيرة البطون الخاوية« لمطالبة حكومة الفار هادي 
-التي يرأسها الفار أحمد عبيد بن دغر وتتخذ من أحد فنادق عاصمة مملكة 
العدوان »الرياض« مقرًا لها- بصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في 
محافظة تعز.. ووجهة اللجنة االشرافية للمسيرة مذكرة لقيادة تحالف 
العدوان السعودي اشعروهم فيها أن االحتجاجات اليومية التي تنظم في 
مدينة تعز للمطالبة بصرف المرتبات التي توقف صرفها منذ 8 أشهر 
مضت لم يتم االلتفات اليها، ولذلك تقرر نقل االحتجاجات من تعز الى عدن 

بمسيرة سلمية راجلة كتعبير غاضب عن عدم صرف المرتبات.
وحدد خط سير المسيرة -التي ستنطلق الساعة الثامنة من صباح اليوم 
االثنين األولى من مايو 2017م- من شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة 
مدينة التربة، هيجة العبد، طور الباحة، مدينة عدن«.تعز »بير باشا، وادي الضباب، نجد قسيم، النمشة، المعافر، الشمايتين، 
وأوضحت المذكرة أن الهدف من المسيرة هو المطالبة بسرعة صرف 
مرتبات الموظفين والعمال ل�8 أشهر كاملة، وتقديم االغاثة العاجلة 
لمحافظة تعز.وتشهد مدينة تعز مسيرات ووقفات احتجاجية شبه يومية 
للمطالبة بصرف المرتبات كان آخرها الخميس الماضي والتي رفع المشاركون 
فيها يافتات كتبت فيها عبارات باللغتين العربية واالنجليزية تطالب الفار 
هادي وحكومة الفار بن دغر بصرف المرتبات وتتهمهم بأنهم ال يرون 
وال يسمعون.. فيما حمل االطفال المشاركون في المسيرة عبارات »أطلقوا 

راتب أبي«.

انكسارات متوالية للغزاة والمرتزقة في جبهات الساحل

قتل شاب ونهب سيارته في مدينة تعز 
أقدم مسلحان من ميليشيات )المقاومة( على ارتكاب جريمة بشعة بحق شاب يدعى )كريم 
فيصل علي مثنى(  يعمل سائق باص أجرة.. وذكرت مصادر محلية أن الشاب كريم فيصل خرج 
من منزله بعد ظهر  االثنين الماضي، في حي مستشفى الثورة، وسط المدينة، متجهًا لشراء 
القات وفي الطريق أوقفه عدد من المسلحين طالبين منه توصيلهم مشوارًا إلى شارع األربعين، 
شمال شرق المدينة، وحين وصلوا باغتوه بعدد من األعيرة النارية في رأسه وأماكن متفرقة في 
جسده، وقاموا بإلقاء جثته في زاوية الشارع ثم نهبوا الباص وفروا دون أن يوقفهم أحد ..وهذه 
الجريمة هي خامس جريمة اغتيال وقتل تشهدها األحياء الواقعة تحت سيطرة المرتزقة في 

مدينة تعز، خالل أسبوع واحد.

قتل طفل في  التربة
تل طفل من فئة المهمشين بنيران أحد 

ُ
وفي مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين  ق

المسلحين الموالين للعدوان السعودي.. وطبقًا لمصادر محلية في مدينة التربة فإن الطفل  
القتيل يبلغ من العمر 12 عامًا كان يلعب بالماء أمام أحد المحالت وانسكب الماء على باب المحل، 
األمر الذي دفع صاحب المحل المعروف بوالئه للعدوان إلى أخذ سالحه "كالشنكوف" وأطلق 

النار على رأس الطفل ما أدى إلى مقتله على الفور.

نهب حافلة تابعة لجامعة تعز
أقدم مسلحون من ميليشيات )المقاولة( -األربعاء الماضي- على نهب حافلة لجامعة تعز 
حيث قاموا بتوقيفها أثناء مرورها وسط مدينة تعز إليصال موظفات الجامعة وأجبروا السائق 

والموظفات على النزول من الحافلة وقاموا بالصعود اليها والتوجه الى مكان مجهول.

مسلحان يطلقان النار على شاب 
أصيب شاب يدعى) أشرف وليد عبدالله المخالفي( جراء إطالق النار عليه من قبل  مسلحين 
ملثمين يستقالن دراجة نارية يوم األحد 23 أبريل المنصرم، في شارع المغتربين وسط 

المدينة، ليتم بعد ذلك نقله الى المستشفى  لتلقي العالج .

العثورعلى جثة أحد الفارين من سجن التربة
ُعثر على أحد الفارين من سجن الشبكة بمدينة التربة- مركز مديرية الشمايتين ويدعى 
)توفيق عبده فجيش( مقتواًل بجوارمنزله صباح األربعاء الماضي..وكان القتيل قد فر مع 32 

سجينًا من سجن الشبكة يوم األحد - األسبوع الماضي .

مسلحون يقتحمون منزاًل ويطردون سكانه
ذكر ناشطون وسكان محليون، أن مسلحون بقيادة المرتزق بكر صادق سرحان قاموا السبت 
الماضي  باقتحام منزل أسرة يتيمة األب واالعتداء بالضرب على الشاب الوحيد الذي في المنزل 
وطرده مع النسوة وتشريدهم خارج منزلهم.. وأوضحوا أن الشاب عزمي محمد، وهو الرجل 
الوحيد في أسرته بعد وفاة والده قبل 6 سنوات، لم يستطع دفع إيجار المنزل الذي كانوا 
فيه بمنطقة وادي القاضي، فبادر أحد فاعلي الخير وطلب منهم المكوث في منزله الكائن بحي 
المسبح، وحين انتقلوا إليه داهمتهم مجموعة مسلحة عن طريق القفز من فوق سور المنزل، ثم 
انسحبوا مع صرخات النساء. وفي اليوم التالي جاء بكر صادق سرحان مع مرافقيه واقتحموا المنزل 
بالقوة وطلبوا منهم المغادرة فورًا، وحين حاول الشاب عزمي استجداءهم وترك فرصة لهم 
للبحث عن منزل آخر، قاموا باالعتداء عليه وعلى النساء بالضرب بأعقاب البنادق وتم إخراجهم 
بالقوة ورميهم في الشارع دون حتى السماح لهم بأخذ األثاث والمالبس.. والمدعو )بكر سرحان( 
هو نجل المرتزق صادق سرحان المخالفي-   المعين من قبل الفار هادي قائدًا للواء 22 مدرع.

نهب محل ذهب وقتل أحد العمال وإصابة آخر 
هاجم مسلحون ملثمون عند الساعة ال�10 من صباح أمس األول السبت محل الدبعي للذهب 
تل  أحد العاملين في المحل 

ُ
في شارع 26 سبتمبر وسط مدينة تعز وقاموا بنهب المحل وق

يدعى خالد وليد على الدبعي )35عامًا( وإصابة آخر يدعى عماد الدبعي برصاصة في صدره.

كتائب أبوالعباس تتهم قوات اللواء 17 بمحاولة اغتيال قائدها
أعلنت كتائب أبوالعباس السلفية الموالية لإلمارات  بأن قائدها 
المرتزق عادل عبده فارع الذبخاني تعرض الخميس الماضي  لمحاولة 
اغتيال من قبل قوات تابعة لما يسمى اللواء 17 مشاة الذي يقوده 

المرتزق  عبدالرحمن الشمساني.
وقالت كتائب أبو العباس في بيان لها نشرته بصفحتها الرسمية على 
)الفيس بوك( بأن العقيد عادل عبده فارع المعروف ب� )أبوالعباس( 
قائد الجبهة الشرقية وقائد منطقة الكدحة تعرض لكمين من قبل 

اللواء 17في قرية )هوب العقاب( في عزلة اليمن بمديرية مقبنة.
وقال البيان: إن أبوالعباس ذهب  لتقديم العزاء ألسرة الشهيد 
عبدالجبار أحمد علي سعد الذي قالت الكتائب في بيانها إنه تم قتله 
من قبل أف��راد طقم عسكري تابع للواء 17مشاة..موضحة أن أبو 
العباس الذي كان برفقة القيادي في الكتائب الشيخ مؤمن المخالفي 
قائد جبهة الكدحة تفاجأ بوابل من الرصاص من معدالت ورشاشات 

من تباب يسيطر عليها أفراد اللواء 17 مشاة.
واتهمت الكتائب قوات اللواء 17 برفض تسليم جبهة الكدحه 
حسب توجيهات قيادة تحالف العدوان ومايسمى )الشرعية(.. 
معتبرًا الحادثة )جريمة تضم إلى سلسلة جرائم يرتكبها اللواء 17(.

تصفية نجل شقيق قائد  كتائب الموت وشاب آخر
وفي سياق التصفيات المتزايدة بين الفصائل المنقسم والؤها بين 
طرفي تحالف العدوان -السعودية واإلمارات- والمنتشرة في األحياء 
الواقعة تحت سيطرتهم بمدينة تعز، اغتال مسلحان  مجهوالن  
)المقاولة(  األثنين الماضي في حي  شابين من عناصر ما يسمى ب�
الضربة بالمدينة.. وبحسب سكان محليين أقدم مسلحان  يستقالن 
دراجة نارية على اطالق النار من سالح كالشنكوف على مجموعة 
شباب أثناء تواجدهم في حارة الضربة القريبة  ما أدى إلى مصرع 

الشاب أحمد بشير األديمي وش��اب آخر يدعى مستشار العريقي 
وإصابة عبدالرحمن محمد ناجي بجروح بليغة، فيما الذ المسلحان 
بالفرار دون أن يتمكن أحد من إيقافهما.. والقتيل أحمد بشير 
األديمي، هو نجل شقيق المرتزق هاني األديمي السعودي، قائد ما 
)كتائب الموت(  والذي لقي مصرعه هو اآلخر في اشتباك  كان يعرف ب�
مسلح مع البرلماني السابق والقيادي في  حزب اإلصالح المرتزق محمد 

حسين طاهر، مطلع نوفمبرالعام قبل الماضي  2015م.
 وأسفرت االشتباكات أيضًا عن مصرع القيادي اإلصالحي طاهر 
وآخرين من الطرفين. وهاني األديمي كان أحد المقربين من القيادي 
في حزب اإلصالح المرتزقةحمود سعيد المخالفي، الذي قام بتشكيل 
كتائب الموت من السجناء الذين  تم تهريبهم من السجن المركزي 
غرب المدينة، وتكليف األديمي بقيادتهم، وحين استغنى المخالفي 
عن خدماتهم دبر مع قيادات إصالحية أخرى حادثة تصفية قائدهم 

األديمي، ليتم بعد ذلك حل الفصيل بأكمله.

مسلحون يختطفون عضو مركزية الناصري
في إط��ار الصراع المحتدم بين عمالء ومرتزقة العدوان، أقدم 
مسلحون مطلع األسبوع الماضي  على اختطاف عضو اللجنة المركزية 
للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المهندس خالد هزاع الحميدي، 
من وسط مدينة النشمة، مركز مديرية المعافر واقتادوه إلى مدينة 
تعز.. وذكر بيان صادر عن التنظيم الوحدوي الناصري بمديرية 
المعافر، أن مسلحين على متن طقم عسكري تابع لما يسمى )كتائب 
أبو العباس( السلفية  قاموا باختطاف عضو اللجنة المركزية للتنظيم 
المهندس خالد الحميدي تحت  مبرر أنه مطلوب لكتائب أبو العباس..
وأشار البيان الى أنه تم اقتياد الحميدي بطريقة تعسفية إلى أحد 
المقار األمنية في مدينة تعز، وتبين الحقًا أن من قام باالختطاف هي 

اللجنة األمنية التابعة لقيادة المحور - وفقًا للبيان.

جرائم المرتزقة  صراع العمالء
تواصل الميليشيات اإلجرامية التابعة لمرتزقة تحالف العدوان السعودي ارتكاب جرائم القتل والنهب والسلب في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
بمحافظة تعز والتي بلغت حتى أواخر العام الماضي  2016م- وفقًا لمصادر أمنية-  نحو) 2000( جريمة قتل ونهب وقطع طرقات في مدينة تعز 

لوحدها. األسبوع الماضي ارتكبت عدد من جرائم القتل والنهب  منها :


