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حيفان
أما في مديرية حيفان فقد واصلت ميليشيات المرتزقة 
قصف منازل المواطنين ومناطق رعي المواشي في ظبي 
أعبوس بقذائف الدبابات والمدفعية ورشاشات المدرعات، 
فيما شن الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان السعودي 
عدة غ��ارات على المناطق المحاذية لمحافظة لحج لمنع 
تقدم الجيش واللجان الذين كانوا قد تمكنوا من تأمين قرى 
ومناطق ظبي أعبوس بالكامل وتطهير عدد من الجبال 
االستراتيجية بينها جبل المنظار المطل على عزلة االعبوس 
ومناطق من عزلة األعروق ومديرية طور الباحة التابعة 
لمحافظة لحج بعد معارك عنيفة تكبد خاللها المرتزقة 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد.. الجدير بالذكر أنه تم 
يومي الخميس والجمعة الماضيين تأمين مديرية حيفان 

بالكامل.
القبيطة

> وفي مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج واصل 
المرتزقة خالل االسبوع الماضي قصف القرى والمناطق 
التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان، حيث قصفوا 
بالمدفعية والدبابات قرى نجد قفيل والقرى الواقعة جنوب 

جبل جالس االستراتيجي.

ذوباب - المندب
> وفي جبهة ذوباب - المندب واصل مرتزقة العدوان 
والمدعومين بالقوات الغازية والمرتزقة األجانب والمعززة 
بمختلف أن��واع األسلحة واآلل��ي��ات والعربات والمدرعات 
والدبابات والمدافع ومنصات الصواريخ الحديثة والمتطورة 
والمسنودة بالغارات الجوية من قبل الطيران الحربي القصف 

المتواصل من البوارج والسفن والزوارق الحربية المحاوالت 
المتكررة للتقدم صوب المناطق والمواقع التي يسيطر 
عليها الجيش واللجان وجميع محاوالتهم باءت بالفشل، حيث 
كان أبطال الجيش واللجان لها بالمرصاد، وأفشلوها كسابقاتها 
مكبدين المرتزقة والغزاة المزيد من الخسائر الفادحة في 
األرواح والعتاد.. ففي يوم الخميس الماضي تكبد الغزاة 
ومرتزقتهم سبعة عشر قتياًل بينهم ستة من المرتزقة 
»الجنجاويد« وال��ذي��ن ك��ان يقودهم المرتزق الداعشي 
عبدالسالم السيد بقصف صاروخي استهدف المدرعة التي 
كانوا يستقلونها قرب منطقة الحريقة الواقعة بين ذوباب 
وباب المندب مما أدى الى تدمير المدرعة ومدفع )155( 

طراز فيصل5 ورشاش )32( كانا بحوزتهم.
 ومطلع االسبوع الماضي استهدف أبطال الجيش واللجان 
بالمدفعية تجمعًا للمرتزقة وآلياتهم العسكرية قرب 
منطقة الحريقة ونتج عن ذلك تدمير مدرعة واحتراقها 
بمن فيها وم��ص��رع ثالثة ضباط م��ن المرتزقة يتبعون 
وحدة االستطالع بقصف المدرعة التي كانوا يستقلونها 
أثناء تنفيذهم مهمة استطالعية جنوب مديرية ذوباب.. 
وتصدى أبطال الجيش واللجان للبوارج الحربية لتحالف 
العدوان السعودي والتي قصفت بكثافة مناطق متفرقة على 
الشريط الساحلي الغربي بمديرية ذوباب وأطراف مدينة 
ذوباب مما دفع أبطال الجيش واللجان للرد عليها وإجبارها 

على التراجع ووقف القصف.
كهبوب

> وال��ى الشمال الشرقي لباب المندب حيث تقع جبال 
كهبوب االستراتيجية الواقعة ما بين مديرية المضاربة 
التابعة لمحافظة لحج ومديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز 
قصف أبطال الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات لميليشيات 

مرتزقة العدوان وآلياتهم العسكرية جنوب منطقة كهبوب 
نتج عنه إصابة وإعطاب ع��دد من اآلل��ي��ات، وبسبب ذلك 
قام طيران العدوان بقصفها بعد فرار المرتزقة وتركها 
خلفهم مما أدى الى تدميرها بالكامل.. وأوضحت مصادر 
عسكرية أنه تم مطلع االسبوع الماضي نقل مجاميع من 
مقاتلي تنظيم القاعدة بقيادة المرتزق بشير الصبيحي من 
معسكر صالح الدين في عدن الى جبهات منطقة كهبوب .. 
وقال قائد قوات المرتزقة في جبهة محور المندب - ذوباب 
المرتزق عبدالغني محيي الدين الصبيحي إنهم في سياق 
التحضير القتحام جبال كهبوب االستراتيجية وينتظرون 
وصول التعزيزات البشرية والمادية والمدرعات وكاسحات 
األلغام، معترفًا بالخسائر البشرية والمادية التي تكبدوها 
في جبهة كهبوب التي يستميت المرتزقة والغزاة من قوات 

تحالف العدوان في استعادة جبالها االستراتيجية.

الوازعية
> يواصل المرتزقة قصفهم للمواقع والمناطق الواقعة 
في أط��راف المديرية، حيث استهدفوا بمدافع الهاون 
والرشاشات عيار 23 موقع المنصورة في مديرية المضاربة 
بمحافظة لحج جبل الشبكة ومناطق متفرقة في أطراف 
الوازعية.. واستهدف أبطال الجيش واللجان  بصواريخ 
الكاتيوشا تجمعات لميليشيات وآليات مرتزقة العدوان 
السعودي شرق المديرية بالتزامن مع صد محاولة تسلل 

مجاميع من المرتزقة في الجهة الجنوبية للمديرية.
كرش

> أما في مديرية كرش التابعة لمحافظة لحج، فقد واصل 
المرتزقة االسبوع الماضي قصف المناطق والمواقع التي 
يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان مستخدمين المدفعية 

والدبابات والرشاشات المضادة للطيران.
وشن طيران العدوان السعودي عدة غارات على مناطق 
متفرقة منها غارة استهدفت مدرسة الشريجة نتج عنها 

استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.
صبر الموادم

> وفي مديرية صبر الموادم واصلت الجماعات االرهابية 
من مختلف الفصائل التابعة لمرتزقة العدوان ارتكاب جرائم 
القتل والسحل والتهجير القسري واالختطاف للمواطنين 
بينهم أطفال ونساء ونهب وإحراق المنازل في قرى منطقة 
الصراري بعد اقتحامها مساء االثنين الماضي وارتكاب مجازر 
وحشية وإب��ادة جماعية في حق أبناء قرى المنطقة وفي 
تطهير عرقي ط��ال  آل الجنيد، وبلغ ع��دد المختطفين 
أكثر من 35 مواطنًا من قرى الصراري ودار الشعب والحيار 
والجاورة والشعيبة وذي البرح وحصبان بينهم أطفال ونساء 
ومسنون تم نقلهم الى أماكن مجهولة كما تم احتجاز 35 
امرأة مع أطفالهن الرضع في مدرسة حصبان األعلى.. فيما 
تشير معلومات الى أنه تم نقل عدد من المختطفين الى 
معسكر المرتزقة في منطقة النشمة بمديرية المعافر 
ومدينة التربة، وقام المرتزقة بإعدام عدد من المواطنين 
شنقًا وتقطيع أطرافهم وذبح مواشي المواطنين وإحراق 
منازلهم بعد نهبها، كما قاموا بنبش قبر الشيخ جمال الدين 
وإخراج رفاته وإحراقه وهدم مسجده األثري في منطقة 

الصراري.
صراع المرتزقة

> في إطار الصراع المتفاقم بين مرتزقة العدوان اقتحم 
مسلحون من أتباع المرتزق  يوسف الشراجي- المعين من 
الفار ه��ادي قائدًا لمحور تعز -معسكرًا تابعًا للمرتزق  
عدنان الحمادي المعين من قبل الفار هادي- قائدًا للواء 35 

والكائن في مديرية المعافر - مفرق يفرس مركز مديرية 
جبل حبشي.

وقالت مصادر محلية: إن سبعة أطقم ومدرعة بقيادة 
المدعو توفيق الوقار أحد القيادات الميدانية للميليشيات 
التابعة للمرتزق الشراجي توجهت  الخميس الماضي من 
مفرق جبل حبشي على طريق )الضباب- التربة( الى مديرية 
المعافر واقتحمت مدرسة التصحيح الكائنة في مفرق 
يفرس على الطريق العام )التربة - تعز( والتي يتخذها 
المرتزق  الحمادي معسكرًا ومقرًا لقيادة اللواء 35 وقاموا 
بنهب المعسكر وط��رد قائد المعسكر المعين من قبل 
العدوان العقيد النعماني ومدير مكتب عدنان الحمادي  
طاهر القحطاني واختطاف 4 من أفراد النقطة العسكرية 
المكلفة بحماية المعسكر بعد اشتباكات استمرت أكثر من 

ساعة ونصف.
تصفية مرتزق في التربة

> في إطار الصراع الدائر بين مرتزقة العدوان بمحافظة 
تعز والتصفيات الجسدية لبعضهم البعض لقي أحد 
المنتسبين لما يسمى )المقاولة( في مدينة التربة مصرعه 
على يد مسلحين مجهولين.. وذك��رت مصادر محلية في 
مدينة التربة أن المدعو معاذ عبدالباري الشرجبي من أبناء 
منطقة شرجب بمديرية الشمايتين ُوجد مقتواًل االربعاء 
الماضي في منطقة عصيفرة شرق مدينة التربة التي شهدت 

انفالتًا أمنيًا.. ا
لجدير بالذكر أنه تندلع بين الفترة واألخرى مواجهات 
مسلحة بين فصائل ميليشيات مرتزقة العدوان وقد سقط 
خاللها قتلى وجرحى بسبب خالفات على األموال واألسلحة 
التي يتم إرسالها من السعودية وإمارات الخليج وعلى خلفية 

جباية المبالغ المالية من التجار وضرائب القات.

تعـز.. عصية على الغزاة ومرتزقتهم

أقدمت عناصر مسلحة متطرفة من المليشيات التابعة لمرتزقة مقاولة تحالف 
العدوان بمحافظة تعز  مساء الجمعة الماضي على نسف قبة ومسجد العالم الصوفي 
عبدالهادي السودي في مدينة تعز .. و قالت مصادر محلية إن مسلحين متشددين، 
يقودهم القيادي السلفي المتطرف عمُر جامل فجروا مسجد وقبة العالم الصوفي 
الشيخ عبد الهادي السودي، في حي األشرفية بمدينة تعز القديمة.. وأش��ارت 
المصادر إلى أن العناصر السلفية المتطرفة قامت بنسف المسجد والقبة بالمتفجرات 

ونتج عن ذلك إصابة عدد من المواطنين .
الجدير بالذكر أن مسجد العالم السودي  يعد من المساجد التاريخية في اليمن حيث 
يرجع تاريخ بنائه الى أكثر من 500عام . وكان  ضريح العالم الصوفي عبدالهادي 
السودي المتوفي عام 938 هجرية قد تعرض  العام الماضي للنبش ومحاولة إخراج 

رفاته .

> تتواصل المواجهات المسلحة بين أبطال الجيش واللجان الشعبية وبين الميليشيات المسلحة في مختلف الفصائل التابعة لمرتزقة العدوان 
خالل االسبوع الماضي في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية لها من محافظة لحج.. ففي مدينة تعز واصل مرتزقة العدوان 
قصف األحياء والمناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان في ثعبات والجحملية وحسنات وصالة والعسكري والكمب والقصر الجمهوري وحي 
السالل والحوبان وكالبة وعصيفرة ومحيط المطار القديم وغراب بمختلف أنواع األسلحة من المناطق والمواقع التي يسيطرون عليها في مدينة تعز 

ومدينة مشرعة وحدنان وموقع العروس االستراتيجي في جبل صبر.
كما استمرت تلك الميليشيات بتكرار محاوالتها في التقدم عبر عدة زحوفات باتجاه المواقع والمناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان ولكنها 
فشلت كسابقاتها، حيث كان أبطال الجيش واللجان لهم بالمرصاد وكبدوهم المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد.. وتمكن أبطال الجيش واللجان في 

جبهة ثعبات  من تدمير طقم بقذيفة مضادة للدروع مما أدى الى احتراقه  بمن فيه من المرتزقة.
ويواصل القناصة من ميليشيات المرتزقة إطالق النار على المواطنين في األحياء والمناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان، حيث استشهد األربعاء 

الماضي الطفل أحمد علي  نعمان العواضي في جولة القصر الجمهوري إثر إصابته برصاص قناص تابع لمرتزقة العدوان.

 الجيش واللجان يدكون  تجمعات 
للمرتزقة في ذوباب وكهبوب

مصرع 17 مرتزقًا بينهم 6 
من )الجنجاويد( وتدمير مدرعتين 

وعدد من اآلليات في ذوباب

تأمين مديرية حيفان وعدد
 من الجبال االستراتيجية في 

القبيطة وتدمير 7 أطقم مدرعة 

مرتزقة تابعون للشراجي يهاجمون 
معسكرًا تابعًا للمرتزق الحمادي

طيران العدوان يرتكب مجزرة في المخا
ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة في مديرية المخا سقط فيها 
نحو 22 شهيدًا وجريحًا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.. وبحسب مصادر 
محلية وأمنية وطبية  شن طيران العدوان السعودي قبيل ظهر يوم األحد االسبوع 
الماضي  غارتين استهدفتا لوكندة شعبية وبقالة صغيرة في الجولة القريبة 
من المجمع الحكومي بمدينة المخا وعلى الطريق الرئيس المؤدي إلى محافظة 
الحديدة..مشيرة إلى أن طيران العدوان الذي استمر في التحليق بكثافة في سماء 
المنطقة منذ ساعات الصباح األولى استهدف لوكندة شعبية أثناء تجمع المواطنين 
لالستراحة فيها، باإلضافة إلى بقالة صغيرة تقع جوار اللوكندة وسيارة كانت مارة 
في الطريق الرئيس وعلى متنها عدد من المواطنين ونتج عن ذلك سقوط 10 
شهداء وإصابة12 آخرين جميعهم مدنيون بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم إلى 
مستشفى المخا ومستشفيات الحديدة ..وتأتي هذه الجريمة لطيران العدوان 
السعودي بعد أيام قليلة من سقوط 5 شهداء وإصابة 15 آخرين وجميعهم من 
المدنيين جراء قصف طيران العدوان سوقًا شعبية في منطقة جبل النار، شرق 
مدينة المخا.. كما أن جريمة طيران العدو االخيرة تأتي بالتزامن مع الذكرى األولى 
للمجزرة التي ارتكبها ذات الطيران بقصفه المدينة السكنية لموظفي وعمال 
محطة المخا البخارية بنحو 12 غارة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 
من كوادر محطة الكهرباء البخارية وأسرهم وتدمير أكثر من 200 شقة سكنية، 

وذلك بتاريخ 24 يوليو 2015م.

قام محافظ تعز عبده محمد الجندي -الخميس الماضي-
بزيارة مديرية المخا تفقد خاللها أحوال المواطنين وتلمس 
همومهم واحتياجاتهم ومعاناتهم في ضوء استمرار العدوان 
الغاشم والحصار الخانق الذي يفرضه العدوان السعودي الغاشم 
على اليمن وتأثيراته السلبية على نشاط ميناء المخا، األمر الذي 

ادى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر بين المواطنين 
وأشاد الجندي بدور المواطنين من أبناء المديرية وتعاونهم 
مع الجيش واللجان الشعبية في مواجهة ال��ع��دوان الغاشم 
ومرتزقته ..وزارالمحافظ الجندي مستشفى المخا واستمع 
ال��ى ش��رح من إدارت��ه��ا ح��ول مستوى الخدمات الطبية التي 
تقدم للمرضى والطاقة االستيعابية ، ووجه السلطة المحلية 
بالمديرية بمتابعة الجهات المعنية لرفد المستشفى باألجهزة 
والمعدات الطبية الحديثة ..كما قام بزيارة تفقدية لكورنيش 
المخا السياحي وجامع الشاذلي ، ووجه مكتب األوقاف بوضع 
خطة لتأهيل الجامع بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي 

واالسالمي لهذا المعلم الديني .
وك��ان المحافظ الجندي ومديرمكتب رئاسة الجمهورية 
محمود الجنيد وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبدالله 
الحاكم قدحضروا اللقاء الموسع ألبناء محافظة تعز الذي عقد 

األربعاء الماضي في ساحة الصالة الرياضية بالحوبان للوقوف أمام 
جريمة مرتزقة العدوان بحق أبناء منطقة الصراري بمديرية 

صبرالموادم . 
وألقى المحافظ الجندي كلمة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء يأتي 
تضامنًا مع أبناء قرى منطقة الصراري التي ارتكب فيها مرتزقة 
العدوان مجازر إرهابية هي الثانية بعد المجزرة األولى التي 
ارتكبوها العام الماضي في حق آل الرميمة بمديرية مشرعة 
وحدنان.وقال: لقد عقدنا مؤخرًا اتفاقًا مع مرتزقة العدوان أبرز 
بنوده وقف القتال وفتح المعابر ويحتفظ كل طرف بالمناطق 
التي يسيطر عليها إال أن المرتزقة نقضوا العهد وانقضوا على 
قرية الصراري والقرى المجاورة لها غفلة.. ونحن ال نعلم إلى 

اآلن ما هو مصير من تم أسرهم .
وأضاف : كانت يدنا ممدودة للصلح مع مرتزقة العدوان.. 
إال أنهم فضلوا ارتكاب جرائم شنيعة في حق أبناء الصراري 

والسروري.. وليعلموا أن يد العدالة ستطالهم.
ل الجندي عن سبب إثارة العرقية التي وصفها بالنتنة..  وتساء
داعيًا األم��م المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل السريع 
وحماية االسرى من أبناء الصراري لدى مرتزقة العدوان.. مشيرًا 

إلى أن اإلرهاب الموجود في اليمن هو برعاية السعودية.

زار مديرية المخا وحضر اللقاء الموسع ألبناء تعز:

الجندي: يد العدالة ستطال مرتزقة العدوان
مرتزقة العدوان  يفجرون مسجد السودي 


