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الغزاة والمرتزقة يفشلون في احتالل تعز

> للشهر الرابع على التوالي منذ إعالن قيادة تحالف العدوان على بالدنا بقيادة السعودية ساعة الصفر في نوفمبر العام الماضي 
2015م الحتالل محافظة تعز يواصل أبطال الجيش مسنودين باللجان صمودهم البطولي في وجه القوات الغازية  والمرتزقة 
األجانب وميليشيات مرتزقة السعودية في مختلف الجبهات )المندب- ذوباب- المخا- الوزاعية- المسراخ- الشريجة- صبر 
الموادم- الضباب- مدينة تعز- حيفان( و)طور الباحة- الشريجة- كرش( بمحافظة لحج رغم الفارق الكبير في العدد والعتاد.. 
فعلى الرغم من العدد الكبير للقوات الغازية ومرتزقة )بالك ووتر( ومرتزقة السعودية من ميليشيات )هادي( وحزب اإلصالح 
وحلفائه من االشتراكيين والناصريين والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرهم من المغرر 

بهم.. وبالرغم من العدد الهائل في العتاد العسكري من الدبابات والمدرعات واآلليات والمدافع واألسلحة الحديثة والمتطورة، 
وبالرغم من اإلسناد المكثف من قبل الطيران والبوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان اال أن ذلك لم يجِد نفعًا أمام صمود 
واستبسال أبطال الجيش واللجان الذين أفشلوا كل المحاوالت المتكررة لتنفيذ مخطط احتالل محافظة تعز سواء من البر أو 

البحر وكبدوا الغزاة والمرتزقة األجانب والمحليين خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
فيما يلي رصد للتطورات التي شهدتها مختلف الجبهات بمحافظة تعز خالل االسبوع الماضي:

تأمين الشريط الساحلي والسلسلة الجبلية المطلة 
على باب المندب وذوباب ومحاصرة الغزاة والمرتزقة

 في مثلث العمري

تدمير مدرعتين وآلية عسكرية في الوازعية ومصرع 
عدد من المرتزقة بينهم 3 من القادة الميدانيين 

)فوزي المشولي، محمد الغوبقي، علي البربري(

مصرع عدد من المرتزقة في مدينة تعز بينهم 
قائد جبهة الحصب »توفيق دبوان« وقائد جبهة

 كالبة »فيصل الطيار«

دواع��ش )اإلص��الح( يرتكب��ون جريم��ة جديدة ف��ي حق الطف��ل م��روان الجنيدص��د 6 زحوف��ات وتدمير مدرعتي��ن وطقم وآلية عس��كرية في ك��رش وحيفانتدمي��ر 9 مدرعات واغتن��ام مدرعتين وكمية من األس��لحة والذخيرة في ذوباب

المحور الشرقي )الشريجة - كرش(
> واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خالل االسبوع 
الماضي تصديهم بقوة للمحاوالت المتكررة من قبل القوات 
الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة السعودية التقدم 
صوب محافظة تعز واستعادة المناطق والمواقع التي تم 
طردهم منها وأصبحت تحت سيطرة الجيش واللجان في 

كرش والشريجة.
مدينة كرش

الخميس الماضي صد أبطال الجيش واللجان محاولة تقدم 
جديدة للغزاة والمرتزقة باتجاه شمال كرش ودارت معارك 

بين الطرفين في أطراف مدينة كرش.
وتزامنت تلك المواجهات مع ورود معلومات عسكرية 
حول استعدادات ضخمة يجريها الغزاة والمرتزقة تمهيدًا 
للزحف على مواقع الجيش واللجان في مختلف المناطق 
والمواقع في جبهة )كرش - الشريجة(.. وأفادت المعلومات 
أن قوى العدوان استكملت خالل األيام القليلة الماضية تعزيز 
ميليشيات المرتزقة في جبهة )كرش( بعشرات الدبابات 
والمدرعات والمدفعية الثقيلة واآلليات واألطقم العسكرية 
وبأعداد من المرتزقة المحليين واألجانب البعض منهم تم 

تدريبهم مؤخرًا في قاعدة العند الجوية بلحج.
وكان أبطال الجيش واللجان قد تبادلوا القصف المدفعي 
م��ع ميليشيات مرتزقة وع��م��الء ال��ع��دوان يومي الثالثاء 
واألربعاء الماضيين وتمكن أبطال الجيش واللجان يومي 
االثنين والثالثاء الماضيين من إفشال أربع محاوالت زحف 
لميليشيات مرتزقة وعمالء العدوان في الجبهات الشمالية 
والغربية والجنوبية لمدينة كرش وكبدوهم خسائر كبيرة 
في األرواح والعتاد، باإلضافة الى تدمير آلية عسكرية بالقرب 
من محطة )البركاني( الواقعة بين كرش ومنطقة )الحويمي( 
تم استهدافها بصاروخ موجه أدى الى  تدميرها واحتراقها 

مع طاقمها. 
جبهة )الضباب(

> تمكن أبطال الجيش مطلع األسبوع الماضي من التقدم 
صوب المناطق والمواقع التي تسيطر عليها الميليشيات 

التابعة لمرتزقة العدوان والسيطرة على مواقع مهمة كانت 
خاضعة لسيطرة ميليشيات المرتزقة.

وهاجم أبطال الجيش واللجان األربعاء الماضي عددًا من 
المواقع التي يتمركز فيها ميليشيات مرتزقة وعمالء 
العدوان في عزلة بالد الوافي بمديرية جبل حبشي ومنها 
مواقع )السد، المنارة، وهر( من جهة وادي الضباب الذي 
شهد هو اآلخر معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان في )التبة 

الحمراء(.
جبهة المسراخ

> اندلعت االثنين 8 فبراير الجاري مواجهات قوية في 
منطقة )االقروض( وبالقرب من جبل )ضحيح( الذي يتمركز 
فيه ميليشيات مرتزقة العدوان ويستميتون في الحفاظ 
عليه كونه يطل على عدد من مناطق المسراخ ويستخدمونه 
لقصف تلك المناطق بقذائف ال��ه��اون، وح��اول��ت مجاميع 
ميليشيات المرتزقة التقدم من منطقة )نجد قسيم( باتجاه 
مركز مديرية المسراخ اال أن أبطال الجيش واللجان كانوا 
لهم بالمرصاد وكبدوهم خسائر كبيرة في األرواح والعتاد 

وأجبروهم على الفرار والعودة من حيث قدموا.
وتواصلت المواجهات خالل بقية أي��ام االسبوع الماضي 
خصوصًا في محيط جبل )ورقة( بعزلة االقروض والذي حاول 
المرتزقة يومي االربعاء والخميس الماضيين من استعادته 
من يد الجيش واللجان ولكن دون فائدة واستشهد خمسة 
وأصيب ثمانية من أبطال الجيش واللجان في المواجهات 
التي شهدتها مناطق جبل )ضحيح( ومنطقة )رأس النقيل( 
و)االق��روض( وبني علي الحاج يوم األربعاء الماضي وتكبد 

فيها المرتزقة خسائر كبيرة في األرواح.

جبهة مدينة تعز
> تواصلت االشتباكات بين أبطال الجيش المسنودين 
باللجان وبين ميليشيات مرتزقة العدوان في وجميع مناطق 
التماس )ثعبات، الجحملية، المجلية، وادي الدحي، الحصب، 
البعرارة، شارع األربعين، عصيفرة، كالبة، الزهراء، الكمب، 
حبيل الظبي، الروضة(، ففي مواجهات يومي األحد واالثنين 

الماضيين لقي عدد من ميليشيات مرتزقة العدوان بينهم 
القائد الميداني في )كمب الروس( بمنطقة كالبة المرتزق 
)فيصل الطيار( وحاولت مجموعة من مسلحي حزب االصالح 
وتنظيم القاعدة التابعين للمرتزق حمود المخالفي التقدم 
الى جوار عمارة )المحضار( الواقعة في طرف شارع األربعين 
من جهة )الروضة( وبمجرد وصولهم فاجأهم أبطال الجيش 
واللجان بوابل من النيران موقعين فيهم قرابة اثني عشر 
صريعًا ظلت جثث بعضهم ملقاة في موقع االشتباكات حتى 

ساعات متأخرة من الليل.
وفي يوم الجمعة الماضي شهدت منطقة الحصب ووادي 
عيسى غرب المدينة معارك عنيفة نتج عنها مصرع قائد 
مليشيات مرتزقة وعمالء العدوان في الحصب المرتزق 
)توفيق دبوان( وثمانية آخرين وإصابة )شوقي المخالفي( 
شقيق المرتزق حمود سعيد المخالفي وخمسة عشر آخرين.

استهداف معسكر للمرتزقة في المواسط
> استهدفت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان في 
الساعات األولى من فجر الجمعة الماضية معسكرًا تدريبيًا 
لميليشيات مرتزقة العدوان بمنطقة )العين( مركزمديرية  
المواسط ما أدى الى حدوث انفجارات ضخمة داخل  المعسكر 
واشتعال النيران فيه حتى الصباح، وأكد مصدر عسكري أن 
عددًا كبيرًا من ميليشيات المرتزقة قتلوا وأصيبوا، فيما 
شوهد العشرات من عناصر تلك الميليشيات يفرون من 

المعسكر التابع للمرتزق العميد عدنان الحمادي.

جبهة )حيفان - طور الباحة(
> تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش المسنودين 
باللجان الشعبية وميليشيات مرتزقة العدوان في االعبوس 
والمناطق المحاذية لمديرية طور الباحة التابعة لمحافظة 
لحج استخدمت فيها ال��رش��اش��ات وم��ض��ادات الطيران 

والمدفعية.
وكانت أعنف المواجهات قد شهدتها جبهة )حيفان( يوم 
الخميس الماضي، حيث حاول المرتزقة التقدم صوب مركز 

مديرية حيفان ومواقع الجيش واللجان من ثالث اتجاهات 
معززين بعربات عسكرية حديثة، وتم التصدي لهم بقوة 
وأجبروهم على الفرار والعودة من حيث قدموا بعد تكبيدهم 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري واستهدف 
أبطال الجيش واللجان مواقع للمرتزقة في جبل )المظلة( 
وجبل )عبدالله أحمد( بالقرب من منطقة )دار الصنجة( 
واستهدفوا مدرعة مع طاقمها في منطقة رأس العقبة 
وطقمًا في منطقة )المحبوب( تم تدميرهما بشكل كامل، 
فيما تقدمت مجموعة من أبطال الجيش واللجان الى جوار 
مدرسة )المحبوب( بمنطقة )المعصر(، ودارت مواجهات 
عنيفة مع المرتزقة نتج عنها مصرع ما ال يقل عن عشرة 
وإصابة عشرين من المرتزقة واستشهاد أربعة وإصابة تسعة 

من أبطال الجيش واللجان.

إصابة )10( مواطنين برصاص مرتزقة العدوان
> أقدمت ميليشيات مرتزقة العدوان المتمركزين في 
ح��ارة الزهراء يوم السبت 6 فبراير الجاري بإطالق النار 
على المواطنين أثناء محاولتهم العبور باتجاه جولة القصر 
الجمهوري، حيث فوجئوا بإطالق النار عليهم بكثافة من قبل 
المسلحين التابعين لمرتزقة العدوان والمتمركزين في حارة 
الزهراء شمال غرب القصر الجمهوري لمنعهم من التوجه 
نحو جولة القصر في شارع الحوبان ما أدى الى إصابة عشرة 

مواطنين بإصابات متفرقة.

مصرع قيادي إصالحي وسلفي في مواجهات مسلحة 
بين مرتزقة العدوان في صبر

اندلعت مواجهات مسلحة بين مجاميع من السلفيين 
وآخ��ري��ن من ح��زب اإلص��الح الموالين للعدوان السعودي 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ق���راض���ة ب��م��دي��ري��ة ص��ب��ر ال����م����وادم ي��وم 
األحد7فبرايرالجاري أسفرت عن مصرع قيادي في حزب 
اإلص��الح يدعى )طاهر أحمد مهيوب(، إثر إصابته بعيار 
تل من السلفيين شخص يدعى )عبدالفتاح 

ُ
ناري في رأسه، وق

إسماعيل مقبل( وهو أحد مرافقي قائد السلفيين في جبهة 

الشقب )محمود زايد( ..وأكد مصدرمحلي في مديرية صبر 
ال��م��وادم أن خالفات نشبت بين الطرفين  على األسلحة 

واألموال السعودية .

المرتزق المخالفي ينقل التعزيزات العسكرية
 من النشمة إلى الصنة

قام القيادي اإلخواني المرتزق  حمود المخالفي  بنقل 
التعزيزات العسكرية من معسكر العمالء في مدرسة "13 
يونيو" بمنطقة حيد النشمة مديرية المعافر خوفًا من 
استهداف الجيش واللجان لها. .وأكد مصدر محلي بمديرية 
المعافر أن المخالفي قام الثالثاء الماضي بنقل  المدرعات 
واألطقم العسكرية إلى مدرسة "الصنة" في عزلة "الصنة" 
بذات المديرية "المعافر" حيث حّول العمالء هذه المدرسة 
إلى معسكر لتدريب المرتزقة.. وكان المخالفي قد وصل 
الخميس الماضي إلى مدينة التربة قادمًا من عدن برفقة 
تعزيزات قدمتها له قيادة القوات الغازية بمحافظة عدن 
تتكون من 30 مدرعة و 30 طقمًا ودبابة حديثة باإلضافة 
إلى 13 مليون ري��ال سعودي، ضمن مخطط العدوان لما 

ُيسمى " تحرير تعز".

عناصرتنظيم القاعدة يفجرون 
منزل أمين عام محلي تعز

اعترف تنظيم القاعدة والذي يطلق على نفسه "أنصار 
الشريعة" في تغريدة على "تويتر" بقيام عناصره يوم 
األحد7 فبرايرالجاري بتفجير مبنى قال إن الحوثيين كانوا 
يتمركزون فيه بحي الجحملية. ويأتي هذا االعتراف بعد يوم 
من قيام عمالء العدوان بتفجير منزل األمين العام لمحافظة 
تعز األستاذ محمد أحمد سعيد الحاج، الكائن بالقرب من 
قسم الجحملية، حيث يسيطر عناصر تنظيم القاعدة على 
قسم الشرطة والحي المحيط به في أطراف الجحملية. وسبق 
أن نشر التنظيم اإلرهابي فيديوهات مصورة لقتال عناصره 
إلى جانب مسلحي اإلصالح والسلفيين الموالين للعدوان ضد 

الجيش واللجان الشعبية بمدينة تعز.

جبهة )الوازعية(
> تواصلت خ��الل االس��ب��وع الماضي المواجهات 
العنيفة بين أب��ط��ال الجيش المسنودين باللجان 
الشعبية وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 
وكانت أعنف المواجهات في منطقة )حنة( المجاورة 
لمنطقة )الشقيراء( مركز مديرية الوازعية ومنطقة 
)النوبة( التي شهدت الخميس الماضي معارك عنيفة 
نتج عنها مصرع عدد من المرتزقة بينهم القائد 
الميداني المرتزق )ف��وزي أحمد باقص المشولي( 
وإصابة آخرين.. وكانت مناطق )حنة - النوبة- الفاقع- 
قناهو( قد شهدت األربعاء الماضي مواجهات شرسة 
وقصفًا متباداًل بالمدفعية في )الشقيراء( وجبل 
)المشرف( شرق منطقة )الصنمة(.. واستهدف أبطال 
الجيش واللجان تجمعًا للمرتزقة وآلياتهم في مفرق 
األحيوق ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب 
آخرون في المواجهات التي جرت بمنطقة )الفاقع( 

ومن بين الذين لقوا مصرعهم القائد الميداني المرتزق )محمد بن محمد خضر الفوبقي(.
 وفي مواجهات الثالثاء الماضي نفذ أبطال الجيش واللجان عملية نوعية استهدفوا فيها مواقع المرتزقة 
بمنطقتي )النوبة - قناهو( نتج عنها مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير عدد من اآلليات والعربات 
العسكرية، حيث لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم وأصيب عشرة آخرين في منطقة )النوبة( وتدمير 
مدرعتين بشكل كامل، ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم القائد الميداني المرتزق )علي عبدالباقي 
البربري( والمرتزق )نوح العثلي( ومن المصابين المرتزق )نبيل سفيان( وذلك باستهداف المدرعة التي 
كانوا يستقلونها، واعترف عمالء العدوان بمصرع القيادي الميداني )علي البربري( وأشاروا في بيان النعي 

أنهم فقدوا أحد أبرز قادتهم الميامين.
وكان عدد من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وأصيب آخرون واحتراق آلية عسكرية تابعة لهم جراء 
استهدافهم- مطلع األسبوع الماضي- بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا في مثلث )األحيوق( 

ومنطقتي )الشقيراء( و)حنة(.

المحور الغربي )باب المندب - ذوباب - المخا(
> واص����ل أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 

خ��الل االس��ب��وع الماضي تصديهم بقوة 
للمحاوالت المتكررة للقوات الغازية 
والمرتزقة األجانب والميليشيات التابعة 
لمرتزقة العدوان وعمالء الرياض الحتالل 
الشريط الساحلي سواء عبر القوات البرية 

أو اإلنزال البحري.
ي��وم الخميس ت��م ص��د محاولة تقدم 
جديدة للغزاة والمرتزقة صوب مدينة 
ذوباب وجبال ومعسكر العمري إنطالقًا 
من مديرية الصبيحة بمحافظة لحج، 
حيث كانت ال��ق��وة الصاروخية للجيش 
واللجان لهم بالمرصاد وأمطرتهم بصليات 
من صواريخ الكاتيوشا وأجبرتهم على الفرار والعودة من حيث قدموا، وكانت القوة الصاروخية 
قد كسرت في وقت متأخر من مساء الثالثاء الماضي محاولة تقدم جديدة للبوارج والزوارق الحربية 
التابعة للعدو السعودي باتجاه سواحل مديرية المخا تحت غطاء جوي مكثف من قبل الطيران 
الحربي للعدوان إال أن أبطال الجيش واللجان أمطروا البوارج والزوارق الحربية بصواريخ موجهة 
أجبرتها على التراجع والعودة من حيث قدمت.كما استهدفت القوة الصاروخية مدرعات وآليات 
عسكرية للغزاة والمرتزقة المحاصرين في المنطقة الواقعة بين مثلث العمري ومدينة ذوباب منذ 
األحد 7 فبراير الجاري حاولت التسلل من خلف المجمع الحكومي لمديرية ذوباب باتجاه الطريق 
الساحلي )المخا- عدن(، فكانت القوة الصاروخية لها بالمرصاد وأجبرتها على الفرار والعودة الى 

مكانها السابق الواقع تحت حصار الجيش واللجان.
وكان أبطال الجيش واللجان قد تمكنوا االثنين الماضي 8 فبراير الجاري من تدمير أربع مدرعات 
تابعة للغزاة والمرتزقة أثناء تواجدها بالقرب من موقع الشبكة الواقع على مدخل مدينة ذوباب، 
كما تم استهداف آلية عسكرية في مثلث العمري بصاروخ موجه أصابها بدقة مما أدى الى احتراقها 

)بالك ووتر( األمريكية تسحب مرتزقتها من  ذوباب 

ق���������ررت ش���رك���ة 
)ب�����������الك ووت���������ر( 
األم��ري��ك��ي��ة سحب 
م��رت��زق��ت��ه��ا ال��ذي��ن 
اس����ت����أج����رت����ه����م 
السعودية واإلمارات 
للقتال ضمن القوات 
ال��غ��ازي��ة وم��رت��زق��ة 

العدوان في بالدنا .
وذك�������رت وك���ال���ة 
األنبأ اليمنية )سبأ( 
مساء الثالثاء الماضي 

أن شركة "ب��الك ووت��ر" األمريكية ق��ررت سحب مرتزقتها من المحور الغربي 
لمحافظة تعز )جبهة العمري( في مديرية ذوباب  بعد تكبدها خسائر فادحة.. 
ويأتي قرار بالك ووتر بسحب أهم كتيبة لها المسماة بالقوة الضاربة من جبهة 
العمري في مديرية "ذوباب" نتيجة الخسائر البشرية في صفوفهم بناًء على قرار 
تل سبعة وأصيب 

ُ
رئيس مجلس إدارة مفوضية )فرسان مالطا بالك ووتر(، حيث ق

39 من بالك ووتر كما فقد ثالثة من المرتزقة من كولومبيا وفنزويال وأستراليا.. 
وطبقًا ل�وكالة)سبأ( فإن 5 طائرات وصلت الثالثاء الماضي  إلى مطار عدن للبدء 

بنقل مرتزقة بالك ووتر. 
وكان الجيش واللجان الشعبية أعلنوا مصرع سبعة وهم: قائد كتيبة القوة الضاربة 
فاسيالف سي سيرج األوكراني، والفونسوبرناريو- كولومبي، والفاريز بانسيروس- 
تشيلي، وبابلو جاركو فيتالس- كولومبي، وجاك ريتشاردسون- أسترالي، وكاسياس 
بانواتر- فنزويلي، وكاريرا دي نورا- كولومبي، وجرح 39 آخرين، في المواجهات 

العنيفة التي شهدتها )جبهة العمري( يوم األحد 7 فبرايرالجاري.


