
احتشد اآلالف من أبناء تعز إلى ميدان الظرافي وسط العاصمة 
صنعاء للتعبير عن إدانتهم الستمرار العدوان السعودي وما 
يرتكبه من جرائم على مستوى الوطن عمومًا وتعز بوجه خاص.
واستنكر المشاركون في المهرجان ما يقوم به مرتزقة 
العدوان من عناصر التجمع اليمني لإلصالح والقاعدة وداعش 
من أعمال تخريبية وقتل وسحل ألبناء تعز وإشعال الفتنة 
والحرب وإشاعة الفوضى وإذكاء الصراعات وارتكابهم جرائم 

ضد اإلنسانية.
وج���ددوا التأكيد على استمرارهم ف��ي مواجهة ال��ع��دوان 
ومرتزقته حتى تحرير تعز من اإلره���اب والسحل والسلخ 

والتنكيل وعمليات الخطف لألطفال والنساء والشيوخ.

وقال محافظ تعز عبده محمد الجندي: »إن الجيش واللجان 
الشعبية يقفون بالمرصاد للمرتزقة الذين يرتكبون أبشع 
الجرائم بحق أبناء تعز من سحل وتمثيل بالجثث وغيرها من 

الجرائم وباألمس بدأوا يتساقطون كأوراق الخريف«.
وأك��د أن��ه ليس أم��ام مرتزقة ال��ع��دوان من مفر إال االلتزام 
بالمبادرة التي أطلقت .. وقال: »اتركوا تعز للسالم.. اتركوا 
تعز للثقافة اتركوا تعز لألقالم اتركوا تعز لكل ما هو جميل 
وأنقذوا أنفسكم وكل ما قمتم به محسوب عليكم، لقد صنعتم 

نصرًا بال حرب«.
من جانبه أك��د مفتى تعز الشيخ سهيل بن عقيل أهمية 
الوقوف ضد كل خائن باع وطنه أينما وجد وأن يكون اليمنيون 

يدًا واحدة في مواجهة العدوان.
وقال: »إننا هنا أمام مجازر ليس لها مثيل في التاريخ، حتى 
عندما دخل التتار بغداد لم يرتكبوا ما ارتكبه العدوان الغاشم 
ضد الشعب اليمني« .. مبينًا أن هذه الجريمة ليست مختصة 
باليمن فقط بل باإلنسانية جمعاء وبالشعوب وباألخص الشعوب 

العربية واإلسالمية.
وألقيت في اللقاء الجماهيري كلمة عن المرأة في تعز ألقتها 
الدكتورة احالم البريهي، وأخرى عن أطفال تعز أكدتا فيهما 
أن ما يجري هو اعتداء منظم وممنهج ضد اليمن أرضًا وإنسانًا 

وتاريخًا وحضارة.
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شهدت محافظة تعز تطورات ميدانية كبيرة على صعيد المواجهات المسلحة 
في مختلف الجبهات بين ابطال الجيش واللجان وبين القوات الغازية والميليشيات 
التابعة لحزب االصالح وشركائه وعناصر تنظيم القاعدة وداعش والجماعات 
السلفية المتطرفة »كتائب أبو العباس، وأبو الصدوق، لواء الصعاليك«، وكتائب 
الموت التابعة للمرتزق االخواني حمود سعيد المخالفي.. حيث استعاد ابطال الجيش 
واللجان زمام المبادرة في المواجهات التي تدور في الجبهة الداخلية في مدينة 
تعز، حيث تمكنوا من كسر أكبر زحفين للغزاة والمرتزقة الحتالل مديريتي ذوباب 
والوازعية وعدة محاوالت لالستيالء على مدينة كرش في محافظة لحج وموقع 
الدفاع الجوي غرب مدينة تعز تكبدوا خاللها خسائر  فادحة في األرواح والعتاد 

رغم االسناد الجوي المكثف من قبل طيران العدوان..

الجبهة الداخلية في مدينة تعز
تواصلت المواجهات العنيفة خالل األيام الماضية بين ابطال الجيش واللجان وبين 
مرتزقة العدوان في مدينة تعز وخصوصًا في المناطق الشرقية والمناطق الغربية 
للمدينة وكان أعنفها المواجهات المتواصلة حول موقع الدفاع الجوي االستراتيجي 
والمطل على أحياء بير باشا ومدينة النور والبعرارة والحصب والدمينة والمطار 
القديم وشارع الستين والتي تستميت ميليشيات المرتزقة وعناصر تنظيم القاعدة 
وما يسمى »لواء الصعاليك« وكتائب »الحسم الداعشية« وميليشيات حزب االصالح 
في السيطرة عليه مسنودين بغطاء جوي مكثف من قبل الطيران الحربي للعدوان 
وقصف مدفعي وصاروخي من المرتزقة إاّل أنهم فشلوا على مدى األيام الماضية من 
السيطرة على الموقع، حيث جوبهوا بصمود اسطوري من قبل ابطال الجيش واللجان 
المرابطين في الموقع والذين كبدوا المرتزقة خسائر فادحة في األرواح بين قتيل 
وجريح وقد وصل عدد المرتزقة الذين لقوا مصرعهم إلى أكثر من مائة وعشرين 
شخصًا منهم »60« لقوا مرصعهم في مواجهات االثنين الماضي ومن بين الذين لقوا 
مصرعهم قادة ميدانيين من تنظيم القاعدة وما يسمى »كتائب الحسم الداعشية« 
التي يقودها اإلرهابي عدنان رزيق ولواء »الصعاليك« الذي يقوده اإلرهابي الحسين بن 
علي.وكان انصار الشريعة »أحد فصائل تنظيم القاعدة« قد اعترفوا االسبوع الماضي 
بمصرع أحد عشر مقاتاًل من عناصرهم في المواجهات مع الجيش واللجان يوم الجمعة 
11 مارس الجاري بينهم مراسل ومصور »شبكة المالحم« التابعة لتنظيم القاعدة 

المدعو أبو اسالم التعزي.
وفي المواجهات العنيفة التي دارت في محيط المطار القديم تكبد المرتزقة خسائر 
فادحة في األرواح معظمهم من عناصر القاعدة وداعش ويرتدون الزي االفغاني 
الخاص بتنظيم القاعدة.. وأصيب المدعو أبو الصدوق قائد كتائب أبو الصدوق، إحدى 
فصائل الجماعات السلفية المتطرفة والمنشقة عن ما يسمى »كتائب حماة العقيدة« 
»أبو العباس« وذلك خالل محاولة التقدم  التي يتزعمها المدعو عادل فارع المكنى ب�
نحو مواقع الجيش واللجان جوار حدائق الصالح.. كما أصيب القائد الميداني إلحدى 
المجاميع المسلحة التابعة لحزب االصالح في شارع األربعين المدعو هاشم سرحان 

ومصرع عدد من أفراد مجموعته.
وفي المواجهات التي دارت في المناطق الواقعة غرب سوق القات بعصيفرة شمال 
مدينة تعز تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في األرواح أثناء محاولتهم التقدم في 
تلك المناطق والسيطرة على مدرسة أبو عبيدة، وتمكن ابطال الجيش واللجان من 
القبض على عدد من المقاتلين التابعين للمرتزق االخواني حمود سعيد المخالفي 

أثناء محاولتهم التسلل الى مقربة من محطة الشرعبي بعد سوق القات بعصيفرة.
أما في الجبهة الشرقية لمدينة تعز فقد تواصلت المواجهات في احياء »ثعبات 
والجحملية والمجلية والكمب والقصر الجمهوري وكالبة والزهراء« تكبد خاللها 

المرتزقة خسائر كبيرة في األرواح بين قتيل وجريح وتدمير عدد من اآلليات 
العسكرية.. ولقي القائد الميداني إلحدى فرق المرتزقة في جبهة ثعبات مصرعه 
ويدعى أبو علي باالضافة الى أربعة آخرين وهم ابراهيم الجعدي، وفهمي شرف، ووليد 
محمود الكربدي، وعبدالرحمن غليس.وتمكن أبطال الجيش واللجان في مواجهات 
الخميس الماضي من صد هجوم كبير لميليشيات ما يسمى »كتائب أبو العباس« 
وعناصر تنظيم القاعدة على القصر الجمهوري وحي الجحملية ومنطقة ثعبات، 
موقعين بهم خسائر كبيرة في األرواح، كما تم تطهير خمس عمارات في أطراف 

حي الجحملية كان المرتزقة يتمركزون فيها.
جبهة الوازعية

وفي مديرية الوازعية تواصلت المواجهات العنيفة بين ابطال الجيش واللجان وبين 
مرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي في عدد من مناطق المديرية وتمكن أبطال 
الجيش من صد أكبر عملية للقوات الغازية ومرتزقة العدوان الحتالل المديرية 
يتقدمهم سلفيون متشددون وعناصر من تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وداعش 
من المحافظات الجنوبية معززين بعدد كبير من العربات والمدرعات واآلليات 
واألطقم العسكرية ومسنودين بغطاء جوي مكثف من قبل الطيران الحربي ومروحيات 
األباتشي التابعة لدول تحالف العدوان، حيث قاموا بشن هجومين مزدوجين األول 
باتجاه منطقة »الصنمة« وعزلة األحيوق، والثاني من الجبهة الشمالية لمركز المسيرية 
منطقة الشقيرات باتجاه منطقتي السويداء والغيل وقد تصدى أبطال الجيش واللجان 
بقوة للهجومين وتم افشالهما واجبار الغزاة والمرتزقة على الفرار والعودة من حيث 
قدموا بعد تكبيدهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد.وفي المواجهات التي دارت في 
منطقة النوبة لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بينهم القائد الميداني في المنطقة 
ويدعى ناصر علي صالح الطلبي مع عدد من مرافقيه..وقد تسببت الهزائم الساحقة 
التي مني بها المرتزقة بنشوب خالف فيما بينهم حيث اتهم فصيل المرتزقة تابع 
لما يسمى »المقاومة الجنوبية« ميليشيات حزب االص��الح وفي مقدمتهم رئيس 
فرع الحزب بمديرية الوازعية بعدم الجدية في خوض المواجهات المسلحة وأنهم 

يتاجرون باألسلحة التي تقدم لهم من تحالف العدوان.

المرتزقة يواصلون جرائم القتل والنهب
تواصل الميليشيات المسلحة ومرتزقة العدوان ارتكاب جرائم القتل واالختطافات 
والنهب والسلب وإحراق منازل المواطنين المناهضين للعدوان، في  األحياء الغربية 
بمدينة تعز والتي سيطرت عليها مؤخرًا عناصر تنظيم القاعدة وداعش واإلصالح.. 
وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين يرتدون أزياء تنظيم القاعدة أقدموا على اقتحام 
عدد من المنازل في أحياء بير باشا واختطاف نحو 12 مواطنًا واقتيادهم على متن 

سيارات تتبع تنظيم القاعدة إلى جهات مجهولة.

كما اقتحم مرتزقة العدوان منزل العالمة محمد بن يحيى الجنيد - أحد علماء الصوفية 
في اليمن - والكائن خلف مستشفى الكرامة في بير باشا واختطفوا خمسة مواطنين 
كانوا بداخله ونهبوا جميع محتويات المنزل.. وقام مسلحون آخرون في مدينة النور 
بإحراق منزلين تابعين لعاقل مدينة النور محمد حسين.. واقتحم مرتزقة العدوان 
منزل الشيخ عبدالرحمن الفقيه، الواقع في حي الجامعة، غرب مدينة تعز، وقاموا 
بنهب جميع محتوياته وإحراق سيارته. كما قاموا باقتحام منزل مدير فرع مكتب 
األشغال العامة  بمديرية مقبنة طاهر الخليدي والكائن  في بير باشا، والتهجم على 
أسرته وأطفاله، ونهب ممتلكاته من المنزل، بما فيها سيارته نوع )إلنترا/ هيونداي(، 
باإلضافة إلى سالحه الشخصي كالشنكوف«آلي روسي« ومسدس، ومبلغ مالي يمني 
وسعودي وذهب ومجوهرات وأدوات منزلية.. وقام مرتزقة السعودية أيضًا باقتحام 
مخازن األغذية اإلغاثية في نادي الصقر وهي مخازن كبيرة تقدر محتوياتها المقدمة 
من برنامج الغذاء العالمي بعشرات اآلالف من السالل الغذائية المخصصة لمديريات 
الجهة الغربية للمحافظة.. فيما قام مسلحون آخرون من ذات الفصائل باقتحام مدرسة 
الوليد ونهب مخزن اإلغاثة المخصصة لألسر المتضررة في بعض مديريات مدينة 
تعز.. واعترف نبيل الواصلي القيادي الموالي للعدوان بنهب اإلغاثة من مدرسة الوليد، 
زاعمًا أنه سيفتح تحقيقًا بالحادثة.. وفي حي الحصب اقتحم مسلحون موالون للعدوان 
المعهد التقني الصناعي وقاموا بنهب كافة المعدات وآالت الخراطة المختلفة وغيرها 
من اآلالت والمكائن وورشة المعهد، وتم إخراج مجموعة منها بأوامر من أحد القيادات 
الموالية للعدوان في اليوم الثاني من سيطرتهم على حي الحصب، وتلى ذلك عمليات 
نهب متتابعة لمعدات المعهد ويتم نقل تلك المنهوبات على متن أطقم ودينات 

تابعة لعمالء العدوان، وتقدر قيمة آالت الخراطة التي تم نهبها بعشرات الماليين.

نهب وإحراق عدد من من المنازل في المسراخ
تعرضت مديرية المسراخ ألعمال النهب والمداهمات وإحراق العديد من المنازل 
وخصوصًا في قريتي المطالي والعارضة من قبل عمالء السعودية.. وطبقًا لمصادر 
مطلعة فقد أق��دم مسلحو اإلص��الح والقاعدة على نهب وح��رق منازل كل من : 
1- الشيخ عبدالولي الجابري 2_ العقيد عبدالولي البحيري 3_عبدالواحد الجابري 
4_إدري��س هزاع الجابري 5_ عبدالفتاح الجابري 6_مجيب عبدالله عبده 7 _ 
عبدالله عبده الجابري 8_وليد أحمد حسن 9- محمد عبده سعيد 10_ مهيوب 
غالب 11_عبده محمد سعيد أحمد 12_عبدالقوي سعيد أحمد 13_محمد 
سفيان أحمد 14_سمير حميد 15_رائ��د عبده محمد سعيد فارع 16_عبده 
محمد سعيد فارع، باإلضافة إلى نهب أكثر من 20 منزاًل لمواطنين آخرين وتهجير 
أكثر من 30 أسرة من قرى األشيعب والمطالي والعارضة، انتقامًا منهم لمواقفهم 

الرافضة للعدوان .

الغزاة والمرتزقة يواصلون االنتحار في تعز
أبطال الجيش يكسرون أكبر زحف للغزاة والمرتزقة في ذوباب والوازعية

بعض أسماء المرتزقة الذين 
قتلوا في الدفاع الجوي بتعز

1-القيادي اإلرهابي نادر الحليلي
2- صالح األجدع )من شبوة( وهو ابن عم القيادي 
اإلرهابي عدنان رزيق قائد مايسمى كتائب الحسم(

الداعشية
3- عبدالله عبده حمود القيسي

4- قائد الياسري المخالفي
5- محمد عبدالله الشميري

6-رأفت علي عبدالله عبدالحميد )المرافق للعقيد 
محمد عبدالله إبراهيم(

7-خالد محمد قاسم المخالفي 
8-عبده محمد غانم الزعزعي )قائد ميداني(

9-ماجد مرشد محمد
10- عبدالرحمن محمد قاسم الصبري

 11-زكريا عبدالله ناجي
12- أبو ملهم الصيادي

13-إدريس حسان الوافي
14-محمد إبراهيم غالب 

15-أمين عبدالرازق
16-علي قحطان المقداد

17- إبراهيم غالب أحمد حمود
18- أحمد ثابت

19- أبو بكر منصور عبدالحق العبسي
20- أصيل عبدالعظيم قاسم عبده

21- أسامة عبدالجليل الحيدري
22- إدريس حسان الوافي 

23-أحمد عبدالدائم محمد الدبعي
24- جعفر الشميري

25- حسان يوسف الصالحي 
26-صالح الشريف 

27-أيمن صادق هزبر المخالفي
28- رائد عبده سعيد المخالفي

29- العقيد محمد عبده غالب
30- شهاب عبدالوهاب علي فرحان الحميدي

31- سليم فرحان
32-بشير عسكر السياني

33- علي العربي
34- عارف قائد قاسم

35-عبدالمنعم
36-فيصل الشجاع

37-فضل محمد األهدل 
38-عمر صادق

39-محمد إبراهيم غالب
40-مازن عباس

41-ماجد مرشد محمد
42- أحمد جالل

43-محمود ياسين العبسي
44- محمد هزاع العدني

45- محمد عبدالولي هزاع المليكي
46- محمد عبده قائد

47- وليد مفرح
48- وليد القحطاني

49-أحمد مرشد المرشدي 
50-هارون قائد حسن الشلبي

51-فهمي الزريقي )أبورهوان(
52-سعدالقميري
53-عبدالاله فضل

54-خالد عبدالرحمن شمسان
55-إلياس نجيب السامعي

56-عادل الشميري

دك تجمعات للغزاة والمرتزقة في كرش 
والمسراخ والتربة

المرتزقة يواصلون ارتكاب جرائم القتل 
والذبح والسحل واالختطاف

مصرع أكثر من 120 مرتزقًا بقرب 
موقع الدفاع الجوي

في لقائهم الحاشد بالعاصمة صنعاء

أبناء تعز: مستمرون في مواجهة العدوان والتصدي لمرتزقته
الجندي: العدوان ومرتزقته بدأوا يتساقطون كأوراق الخريف

ولى الضربات في »باب المندب«
ُ
بينهم إسرائيلي ..«داين جروب تتلقى أ

أكثر من )80( مرتزقًا يلقون مصرعهم في معارك اليومين الماضيين
»الميثاق« -متابعات

لقي 4 عسكريين أجانب مصرعهم بينهم قائدهم 
االسرائيلي- السبت- خالل مواجهات مع قوات الجيش 
واللجان الشعبية جنوب مديرية ذو باب القريبة من 
باب المندب بتعز.وحسب معلومات استخباراتية قالت 
مصادر عسكرية: ان 4 من عناصر شركة »داين جروب« 

األمريكية لقوا مصرعهم في ذوباب بينهم اسرائيلي .
وأشارت المصادر إلى ان العناصر يتبعون شركة »داين 
جروب« يعملون ضمن فرق القناصة التابعة للشركة وهم 

من جنسيات مختلفة .وهم:-
1_ بريانن تشوسكوف- صربي الجنسية- وقد شارك 

بمجازر البوسنة
2_ الكساند جينوفيتش _ كرواتيا

3_ باول رامبينسلر  _ جنوب أفريقيا
4_ إفرام بنيامين حازيل _ إسرائيل

عتبر شركة »داين جروب« شركة عسكرية أمريكية 
ُ
وت

تأسست في عام 1946م ويقع مقرها في فرجينيا .
 »نيويورك تايمز« األمريكية قد نشرت 

ُ
وكانت صحيفة

د اإلَماَرات مع شركة 
ُ
في افتتاحيتها قبل أيام خبَر تعاق

صة في مقاوالت  مريكية، المتخصَّ
َ
»داي��ن ج��روب« األ

الحروب بالوكالة، وذلك 
الس���ت���ق���دام م��رت��زق��ة 

للقتال في ال�َي�َم�ن.
وأك������دت ال��ص��ح��ي��ف��ة 
ع���ن ط���ري���ق م��ص��ادر 
 ، لعة

ّ
لمط با صفتها  و

ع��ن وص���ول أول���ى دفع 
مقاتلي الشركة والبالغ 
عددهم 420 مرتزقًا 
إلى أحد الموانئ القريبة 

من عدن.
وأوض��ح��ت الصحيفة 
»أنَّ هذه الشركة تعد 
ث���ان���ي ش���رك���ٍة أم��ن��ي��ة 

رت شركة »بالك  تتعاقد معها اإلَم����اَرات، بعد أن ق��رَّ
ووتر« سحب مقاتليها من ال�َي�َم�ن بعد مقتل العشرات 
من عناصرها، في ظل تكتٍم شديد من قبل القائمين 
عليها، على عدد الذين القوا حتفهم في الحرب ال�َي�َم�نية، 
التي ظن عناصرها أن المهمة ستكون بالنسبة لهم حماية 
منشآٍت حيوية ومهمة في عدن، وإشراف على تأسيس 

وتدريب ميليشيات«.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، بنصيحٍة لعناصر 
ة مذكرات العائدين من  شركة »داي��ن ج��روب«، بقراء
ال�َي�َم�ن، من عناصر« بالك ووتر«، حيث اقتبست بعضًا 
مما كتبه »خورخي دا سيلفا« أحد العناصر العائدين 
من ال�َي�َم�ن، على حائط مدونته: »تبًا لكم، لماذا لم 
تخبرونا أننا سنذهب للقتال في الجحيم، وأن فرصة 
الموت أكبر من الفرار«.ولقي أكثر من 80 من مرتزقة 
العدوان السعودي األمريكي مصارعهم بينهم قيادات 
من »القاعدة«- السبت- في جبهة الضباب غربي مدينة 
تعز، في مواجهات مع الجيش واللجان الذين تمكنوا من 

تأمين مساحات كبيرة في الجبهة.
وأوض��ح مصدر عسكري  أن الجيش اليمني واللجان 
الشعبية تمكنوا من تطهير مناطق واسعة في منطقة 
الضباب باتجاه 
ح��دائ��ق الصالح 
وم�����ن�����ط�����ق�����ة 

المقهاية.
وأض�������������������اف 
المصدر: أنه تم 
تأمين 6 تباب 
ب����ع����د ع��م��ل��ي��ة 
ع�����س�����ك�����ري�����ة 
ان���ط���ل���ق���ت م��ن 
م��ح��وري��ن ضمن 
ال����ع����م����ل����ي����ات 
ال��واس��ع��ة غربي 

مدينة تعز.


