
في رصد سريع لألحداث في محافظة تعز خالل االسبوع الماضي والذي 
شهد تطورات مهمة على صعيد المواجهات المسلحة في مختلف الجبهات 
ندرك أهمية جبهات تعز في سياق الجبهات المدافعة عن الوطن.. وبهذا 
الخصوص استعاد أبطال الجيش واللجان وأبناء تعز زمام المبادرة ميدانيًا 
ووجهوا ضربات موجعة للقوات الغازية والميليشيات التابعة لمرتزقة دول 

تحالف العدوان.

جبهة ذوباب
ففي جبهة ذوب��اب واص��ل أبطال الجيش واللجان وأبناء تعز تأمين 
مناطق ذوب��اب من القوات الغازية وميليشيات مرتزقة دول تحالف 
العدوان وقاموا بوضع نقطة عسكرية جديدة في الطريق الرئيسي 
)المخا- عدن( باتجاه باب المندب، ويواصلون تقدمهم لتطهير ما 
تبقى من مناطق مديرية ذوباب المحاذية لمديرية الصبيحة بمحافظة 
لحج، كما دكت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الخميس الماضي 

بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للغزاة والمرتزقة في المنطقة 
الجنوبية بمديرية ذوباب ونتج عن ذلك مصرع وجرح عدد من 

الغزاة والمرتزقة وتدمير عدد من اآلليات العسكرية.
 ويوم الجمعة تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان 
من إسقاط طائرة )آباتشي( تابعة للعدو في منطقة عزان القريبة 

من مديرية الوازعية.

جبهة الوازعية
> تواصلت المواجهات بين أبطال الجيش المسنودين باللجان 
وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي 
في جبهة الوازعية حيث تمكنوا من تنفيذ عمليات نوعية على 
عدد من المواقع والمناطق التي يتمركز فيها المرتزقة، وشهدت 
مناطق )النوبة( وجبال )الرواجل( و)السدرة( مواجهات عنيفة 
بين الطرفين.. ونفذ أبطال الجيش واللجان هجومًا مباغتًا على 

موقع المرتزقة في جبل )اآليتاس( كما استهدفوا مواقع وتجمعات 
المرتزقة في مناطق )حنة والشقيراء( بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
الهاون ونتج عن ذلك مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير عدد من 

اآلليات العسكرية التابعة لهم.
هذا فيما تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان من اسقاط 
طائرة استطالع تابعة للعدوان في جبل )نوجان( بعزلة األحيوق، فيما 
استهدفت القوة الصاروخية يومي الجمعة والخميس مواقع وتجمعات 
للمرتزقة في مناطق )النوبة وحنة والشقيراء( موقعين فيهم المزيد 

من الخسائر في األرواح والعتاد.

جبهة كرش
> واصل أبطال الجيش واللجان في المحور الشرقي لمحافظة تعز 
)جبهة كرش( بمحافظة لحج خالل االسبوع الماضي سحق المحاوالت 
المتكررة لميليشيات مرتزقة العدوان للتقدم صوب المواقع والمناطق 
التي تقع تحت سيطرة الجيش واللجان بهدف استعادتها، ورغم 
الحشود الكبيرة من المرتزقة والمعززين باآلليات والمدرعات العسكرية 
والمسنودين بغطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان السعودي إال أن 
محاوالتهم باءت بالفشل وتكبدوا خسائر فادحة في األرواح ووقوع عدد 
منهم أسرى في قبضة الجيش واللجان، ومن بين المرتزقة الذين لقوا 
مصرعهم في جبهة كرش القائد الميداني لميليشيات المرتزقة العقيد 
)قحطان الشعيبي( والقائد الميداني المرتزق )عبدالكريم محسن حسين 
الغزالي القطيبي( وإصابة المرتزق العميد علي ردمان الصبيحي ومصرع 

مرافقه الشخصي وُيدعى )وجدي سيف ناجي أحمد(.

كما تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في العتاد العسكري، حيث تمكن 
أبطال الجيش واللجان من تدمير عربة عسكرية بصاروخ موجه مما أدى 
الى احتراقها مع طاقمها وكذا تدمير خمس آليات عسكرية، إضافة 
إلى إعطاب دبابة ومصرع خمسة مرتزقة وإصابة تسعة آخرين في 

مواجهات األربعاء الماضي.
هذا في الوقت الذي لقي عدد من ميليشيات المرتزقة مصرعهم 

وأصيب آخرون بغارة )صديقة( من قبل طيران العدوان السعودي.

جبهة  حيفان
> واص��ل أبطال الجيش واللجان خالل االسبوع الماضي تصديهم 
للمحاوالت المتكررة لميليشيات مرتزقة العدوان التقدم صوب مركز 
مديرية حيفان والمواقع والمناطق التي يسيطر عليها أبطال الجيش 
واللجان وتكبدوا خسائر كبيرة في األرواح والمعدات خالل المواجهات 
التي شهدتها عدد من مناطق عزل األعبوس واألغ��اب��رة واألع��روق 
وتمكن خاللها أبطال الجيش واللجان من تأمين جبال )كلبين والريامي 
والمنظار( ومدرسة الحرية ومنطقة بني علي ومدرسة الفالح وموقع 
المساجد وجبل الحاج وقرية النوبة ومنطقة )ظبي( التي تعد من أهم 
المعاقل للمرتزقة في مديرية حيفان، كما تمكن أبطال الجيش واللجان 
من أسر ثمانية من المرتزقة واغتنام كمية كبيرة من األسلحة والذخائر 

المتنوعة.
»اللقاء المشترك« الموالية للعدوان في  وكانت أح��زاب ما يسمى ب�
مديرية حيفان قد طالبت الفار )هادي( وقيادة قوات تحالف العدوان 
في عدن وقيادات ميليشيات المرتزقة بتشكيل لجنة للتحقيق في 
أسباب تراجع جبهة حيفان وسحب القوات والمعدات العسكرية الى 

المناطق الحدودية سابقًا.

الجبهة الداخلية مدينة تعز
> تواصلت المواجهات خالل االسبوع الماضي بين أبطال الجيش 
المسنودين باللجان الشعبية وبين ميليشيات مرتزقة العدوان، حيث 
شهدت أحياء الجحملية والمجلية وثعبات وعصيفرة وكالبة ووادي 
الدحي والحصب مواجهات شديدة وتبادل الطرفان فيها القصف 

المدفعي دون تحقيق أي تقدم لكليهما.
وتمكن أبطال الجيش واللجان من تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في 
حي الحصب )المرور( واحراقها مع طاقمها، وآلية أخرى في عصيفرة.

جبهة المسراخ
> استعاد أبطال الجيش مسنودين باللجان السيطرة الميدانية على 
سير المعارك في جبهة المسراخ، حيث شهدت مناطق )المخفف - 
بلعان- الصرم- الذنيب- شعب صالح- المقفة السفلى- محيط جبل 
ضحيح- دب��ة- جبل المعلم- جبل الجنيد( مواجهات تكبد خاللها 
ميليشيات مرتزقة دول العدوان خسائر كبيرة في األرواح في عمليات 
نوعية تمكنوا خاللها من استعادة أربعة مواقع كان قد سيطر عليها 

المرتزقة في منطقة )المخفف( بعزلة األقروض بالكامل وتأمين طريق 
)الضباب( التي تعد أحد أهم الطرق الرئيسية كونها تربط بين منطقتي 

)المخفف( ومنطقة )المقضي( ومنها الى منطقة )بلعان(.
 واستهدف أبطال الجيش واللجان األربعاء الماضي بصواريخ الكاتيوشا 
موقعًا للمرتزقة في منطقة )دبة( مما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم 

وتدمير وإعطاب آليات عسكرية لهم.
وفي مواجهات الثالثاء الماضي تكبد المرتزقة عددًا كبيرًا من القتلى 
والجرحى ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم القائد الميداني إلحدى 
فصائل المرتزقة في منطقة )بلعان( وُيدعى )عرفات عبدالغني حزام 
العامري(، واستهدف أبطال الجيش واللجان الجمعة الماضية بصواريخ 
الكاتيوشا معسكرًا للمرتزقة في موقع الكسارة المطل على مثلث نجد 
قسيم ونتج عن ذلك مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير عدد 

من العربات واآلليات العسكرية التابعة لهم.
وفي المواجهات التي شهدتها عزلة األقروض أصيب القائد الميداني 

للمرتزقة المدعو )محمد عبده غالب( بإصابات بليغة.

جبهة الضباب
> تمكن أبطال الجيش واللجان خالل االسبوع الماضي من إحراز تقدم 
كبير صوب مواقع مرتزقة العدوان، حيث نفذوا عمليات نوعية على 
مواقع المرتزقة تكللت بدخولهم منطقة )الكربة( وتأمينها بالكامل 

والتقدم الى ما بعد فندق الحرمين.

جبهة مديرية جبل حبشي

> شهدت عدد من مناطق عزلة بالد الوافي بمديرية جبل حبشي 
خالل االسبوع الماضي معارك عنيفة بين أبطال الجيش المسنودين 
باللجان وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان الذين حاولوا فتح 
جبهة جديدة في مديرية جبل حبشي بهدف تشتيت جهود قوات 
الجيش واللجان في أكثر من جبهة لما من شأنه تسهيل عملية تقدمهم 
من وادي الضباب باتجاه مدينة تعز إضافة الى األهمية االستراتيجية 
التي تمثلها مديرية جبل حبشي، حيث يوجد فيها عدد من الجبال 
والتبات التي تشرف على الطريق الرئيسي )وادي الضباب - نجد 
قسيم- الكالئبة- النشمة( وعلى الطريق الرئيسي )تعز - الحديدة(.

ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على 
مواقع ميليشيات المرتزقة في عزلة بالد الوافي تمكنوا خاللها من طرد 
المرتزقة من جبل )شرف آل العنين( وجبل )الصراهم( الذي يشرف 
على الطريق الرئيسي )تعز- الحديدة( وتطهير عدد من التباب 
والمناطق التي كان يسيطر عليها المرتزقة الذين فروا بشكل جماعي، 
فين بعض األسلحة وكميات في من الذخائر.. واستهدف أبطال 

ّ
مخل

الجيش واللجان في مديرية جبل حبشي السيارة التي يستقلها قائد 
من المتطرفين للمرتزقة قدم من محافظة لحج للقتال في مديرية 
جبل حبشي المدعو )أبو بصير فهد األصبحي( والذي لقي مصرعه مع 

ستة من مرافقيه.

عمليات نوعية للجيش واللجان في الضباب وجبل
 حبشي ومصرع القائد الميداني )أبو بصير الصبيحي(

العدد:  
) 1799(

 29 / فبراير / 2016م  
20/ جماد أول / 1437هـ 15االثنين:  عين على تعز

تعز.. قلعة للصمود ومقبرة للغزاة

> لليوم السابع بعد المائة منذ إعالن قيادة تحالف العدوان ساعة الصفر لمعركة احتالل محافظة تعز في 
16 نوفمبر العام الماضي 2015م يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تصديهم البطولي للمحاوالت 
المتكررة الحتالل تعز من قبل قوات السعودية وحلفائها والمرتزقة المعززين بالعتاد  واألسلحة الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة الحديثة والمتطورة والمسنودين بغطاء جوي وبحري من قبل الطائرات والبوارج 
والسفن والزوارق البحرية التابعة لدول تحالف العدوان وبرغم الفارق الكبير في العدة والعتاد اال أن 
أبطال الجيش واللجان يذيقون القوات الغازية ومرتزقة )بالك ووتر( مرارة الهزائم النكراء ويكبدونهم 
الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد وأثبتوا لهم في جبهات باب المندب وذوباب والمخا والوازعية وكرش 

والشريجة وحيفان وطور الباحة ووادي الضباب وجبل حبشي والمسراخ وصبر الموادم ومدينة تعز أن 
 مقبرة الغزاة وأن تعز عصية على االنكسار واالستسالم للغزاة والمرتزقة.. وهذا الصمود 

ً
اليمن فعال

األسطوري هو بفضل التفاف أبناء تعز الشرفاء إلى جانب الجيش واللجان والتصدي للغزاة.. وهذه المواقف 
الوطنية والبطولية جعلت تعز قلعة حصينة وجبهة متقدمة تتكسر أمام أبنائها كل المؤامرات التي 

تستهدف الوطن..
نعم ها هي تعز وأبناؤها والجيش واللجان يفشلون رهان المتآمرين وينتصرون للوطن.. ويهزمون 

مخططات أعداء اليمن.

مصرع قادة ميدانيين للمرتزقة في جبهة كرش بينهم عبدالكريم 
القطيبي والعقيد قحطان الشعيبي وإصابة العميد علي الصبيحي

مرافق  المخالفي يحاول قتل طبيب في مستشفى النشمة

وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة اختطاف الطفلة أماني

> تعرض الدكتور صادق اإلبل أحد األطباء العاملين في المستشفى الميداني بمنطقة النشمة لمحاولة قتل من 
قبل أحد مرافقين المرتزق حمود المخالفي.

 وقال نجل الدكتور صادق االبل- في منشور له بصفحته في )الفيس بوك(: إن والده الدكتور صادق اإلبل تعرض 
لالعتداء من قبل أحد مرافقي حمود المخالفي والذي حاول قتله مالحقًا إياه من غرفة إلى اخرى، ولوال عناية الله 
وتدخل زمالئه من الكادر الطبي الذين قاموا بتهريبه لكان تم قتله..مشيرًا الى أن المرتزق العميد عدنان الحمادي 
حضر في اليوم التالي للحادث الى المستشفى وقدم اعتذاره الشخصي وتم التحفظ على المعتدي في الحجز لدى 

عدنان الحمادي حتى حضور حمود المخالفي.

> نظم عدد من الناشطين الحقوقيين والمواطنين 
في مدينة تعز الثالثاء الماضي وقفة احتجاجية في شارع 
جمال عبدالناصر للتنديد بجريمة اختطاف الطفلة أماني 
القدسي ابنة القيادي الناصري أحمد شرف ثابت القدسي- 
أمين سر القطاع التربوي في التنظيم الوحدوي الشعبي 

الناصري- البالغة من العمر 15 عامًا والتي تم اختطافها 
يوم الثالثاء 16فبراير الجاري من السوق في حي المدينة 
القديمة الخاضع لسيطرة ميليشيات ما يسمى )المقاولة( 
وتحديدًا ما يسمى )كتائب حماة العقيدة( التي يقودها 

المدعو )ابو العباس( القيادي السلفي المتشدد.

المخالفي في مسقط رأس النعمان
> أكدت مصادر مطلعة أن المرتزق اإلخواني 
)المقاولة( مازال  حمود المخالفي قائد ما يسمى ب�
عالقًا في الحجرية متنقاًل بين رأس وادي الضباب 
ونجد قسيم والنشمة والتربة منذ عودته من 
عدن مطلع فبراير الجاري وبمعيته عدد من 
العربات العسكرية ودبابتان إحداهما تعطلت 
في نقيل )الكسير( الكائن بين منطقة )الصافية( 
ومدينة التربة واألخرى أوصلها الى مفرق مديرية 
جبل حبشي رأس وادي الضباب وامتطاها والتقط 
عدة صور تذكارية له ومرافقيه، وأقسم حينها 
اليمين بأنه سيدخل مدينة تعز على ظهر 
تلك الدبابة ولكنه حتى اليوم مازال عاجزًا عن 

التقدم..
 وذك��رت المصادر أن��ه يعيش حالة نفسية 
صعبة وان��ه��ي��ارًا ف��ي معنوياته بعد أن أصبح 
المرتزق العميد يوسف الشراجي، ينافسه في 
جني األم���وال السعودية.. والمثير للسخرية 

أنه وفي محاولة لهبر الماليين قام المخالفي 
يطلب تبرعات من أهالي مديريات الحجرية 
)الشمايتين، المواسط، المعافر، جبل حبشي( 
كدعم لميليشيات )المقاولة( بعد أن كان قد 

أخذ حتى ذهب النساء في مدينة تعز.
وقالت مصادر محلية في مدينة التربة: إن 

المرتزق حمود المخالفي ينزل ضيفًا في ذبحان 
عند المشائخ المنتمين لحزب االصالح وقيادات 
التنظيم ال��وح��دوي ال��ن��اص��ري ف��ي مديريات 
الشمايتين والمعافر والمواسط ويقوم بجمع 
مبالغ مالية ب��دع��وى تغطية مصاريفه هو 

والميليشيات التابعة له.

استعادة السيطرة الميدانية للجيش واللجان في المسراخ ومصرع القائد الميداني للمرتزقة عرفات العامري وإصابة المرتزق محمد عبده غالب
   إسقاط طائرة استطالع 

     في الوازعية و)أباتشي( في ذوباب


