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مدينة تعز
لألسبوع الثالث على التوالي فشل مرتزقة العدوان في تحقيق 
أي تقدم في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية لمدينة تعز 
رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة التي دفع بها العدوان الى 
تلك الجبهات بهدف السيطرة على كامل مدينة تعز والتقدم 
شرقًا باتجاه الحوبان وغربًا باتجاه حذران والربيعي وشمااًل باتجاه 
خط الستين الذي يربط بين منطقة الجند شمال شرق المدينة 
ومنطقة حذران والربيعي غرب المدينة ورغم الخسائر الفادحة 
التي تكبدوها في محاوالتهم المتكررة التقدم صوب القصر 
الجمهوري والتشريفات ومعسكر األمن المركزي في الحوبان 
وتبة الدفاع الجوي ومنطقتي حذران والربيعي إاّل أنهم استمروا 
في الدفع بالمقاتلين من متطرفي ح��زب االص��اح وم��ا يسمى 
»لواء الصعاليك وكتائب حسم وأبو العباس« وتنظيمي القاعدة 
وداع��ش، والمنشقين من اللواء 35 م��درع ال��ى محارق الموت 
حيث واصل ابطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل 
تصديهم لزحوفات وهجمات ميليشيات المرتزقة المعززين 
بأحدث العتاد العسكري المتطور والمسنودين بغطاء جوي من 
قبل طيران العدوان السعودي وكبدوهم المزيد من الخسائر في 
األرواح والعتاد خال المعارك العنيفة في جبهات مدينة تعز 
حيث تمكن ابطال الجيش واللجان من إحراز تقدمات في مختلف 
الجبهات ومنها تأمين مسجد الخير وعدد من العمارات التي كان 
المرتزقة يتمركزون فيها في أطراف حي الكمب شرق المدينة.

ودارت معارك عنيفة في األحياء الشرقية للمدينة استخدم 
فيها المرتزقة األسلحة الثقيلة والرشاشة بشكل مكثف في مختلف 
الجبهات وشوهدت عناصر من تنظيم القاعدة تقاتل الى جانب 
بقية الفصائل بينهم سلفيون قدموا من محافظتي شبوة ولحج 
وخصوصًا في حي بازرعة وبالقرب من تبة المكلكل وتبة الجعشا.
أما في الجبهة الغربية لمدينة تعز فقد تواصلت المواجهات 
العنيفة في محيط تبة الدفاع وجبل هان ووادي الضباب وأطراف 
مديرية جبل حبشي وجدد المرتزقة محاوالتهم الفاشلة الستعادة 
تباب المحضار والخلوة والسوداء التي يسيطر عليها ابطال الجيش 
واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل الذين تصدوا لمحاوالت 
المرتزقة المتكررة بقوة وكبدوهم المزيد من الخسائر في األرواح 

والعتاد.
الجبهات األخرى

وفي مديريات ذوباب والوازعية والمسراخ وصبر الموادم والصلو 
بتعز وكهبوب بمديرية المضاربة وكرش بمديرية القبيطة 
بلحج والمناطق الواقعة بين مديرية حيفان ومديرية المقاطرة 
تواصلت المواجهات بين ابطال الجيش واللجان والمتطوعين وبين 
مرتزقة العدوان السعودي الذين فشلوا في تحقيق أي تقدم رغم 
التعزيزات العسكرية الكبيرة التي تلقوها مؤخرًا ورغم االسناد 

الجوي.
ففي جبهة ذوب��اب تم صد الزحوفات التي نفذها المرتزقة 
معززين بالدبابات والمدرعات الحديثة صوب منطقة الحريقة 
جنوب مدينة ذوب��اب ومنطقة القروش وش��رق جبال العمري 
مسنودين بقصف مدفعي مكثف وغارات جوية من قبل طيران 

العدوان السعودي.
أما في جبهة كهبوب فقد تم صد زحوفات المرتزقة وقصف 
تجمعات آللياتهم وميليشياتهم في المنطقة الشرقية لجبال 

كهبوب االستراتيجية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.
وف��ي مديرية الوازعية تم صد زح��وف��ات المرتزقة وقصف 
تجمعاتهم بقذائف المدفعية وال��ه��اون في منطقة الزيدية 
المحاذية لمديرية المضاربة ورأس العارة، وشهدت المنطقة 
الشرقية بمديرية الوازعية األربعاء الماضي مواجهات عنيفة 
بالقرب من جبل راسن الواقع بين مديريتي الوازعية والشمايتين 

تكبد المرتزقة فيها المزيد من القتلى والجرحى.
وفي جبهة كرش تم صد زحوفات المرتزقة باتجاه المناطق 
والمواقع في سخابرة وجبل الصرور االستراتيجي شمال غرب 
مدينة كرش تحت قصف مكثف بالمدفعية ورشاشات المدرعات 
الحديثة ودارت معارك عنيفة تكللت بدحر المرتزقة وإجبارهم 
على التراجع من حيث قدموا بعد تكبيدهم 8 قتلى بينهم قائد 
ميداني وأكثر من 12 مصابًا.. فيما استشهد 4 وأصيب 7 من 
الجيش واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل.. وردًا على هزيمتهم 
قام المرتزقة بقصف عشوائي بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون 
على مناطق متفرقة في الحويمي بكرش وقرى منطقة الجريبة  
واألطراف الجنوبية لمنطقة الشريجة، ودكت القوة الصاروخية 
والمدفعية للجيش واللجان تجمعات آلليات وميليشيات مرتزقة 
العدوان بالقرب من مدرسة قميح جنوب شرق مدينة كرش 

وتعزيزات عسكرية في المدينة.
وفي المناطق الواقعة بين مديريتي حيفان والمقاطرة نفذ 
المرتزقة عدة محاوالت للتقدم صوب المناطق والمواقع التي 
تحت سيطرة الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل الذين 
تصدوا لتلك المحاوالت وافشلوها كسابقاتها.. الى ذلك تمكن أبطال 
الجيش واللجان الثاثاء الماضي في جبهة الضباب من تطهير 
تبة »األعلى« المطلة على وادي الضباب مرتزقة العدوان بعد 
معارك عنيفة بدأت تكبد خالها المرتزقة المزيد من القتلى 
ستشهد واحد وأصيب ثاثة من الجيش واللجان 

ُ
والجرحى.. فيما ا

والمتطوعين من أبناء القبائل.
وفي مديرية الصلو تواصلت المواجهات في مختلف الجبهات 

دون تحقيق أي تقدم ألي طرف.
وف��ي مديرية حيفان ص��د أب��ط��ال الجيش واللجان زحوفات 
المرتزقة نحو التباب المطلة على منطقة المفاليس المحاذية 
لمديرية ط��ور الباحة بلحج وكما ت��م اف��ش��ال تلك الزحوفات 

اقتحام مستشفى وقتل 
أحد المسلحين

> أقدم مسلحون من ميليشيات مرتزقة العدوان الثاثاء الماضي 
على اقتحام مستشفى الصفوة األهلي وإطاق النار على مسلح 
آخر يرافق أحد الجرحى مما أدى الى مقتله وإصابة أحد الكوادر 
التمريضية في المستشفى والذي يقع في شارع الهريش جوار ما 
يسمى ساحة الحرية وهي المنطقة الواقعة في النطاق الفاصل بين 

ميليشيات تنظيم القاعدة وميليشيات حزب االصاح.

استمرار جرائم النهب
> أقدمت عناصر مسلحة بمدينة تعز الثاثاء الماضي على 
اقتحام المخازن التابعة لفرع المؤسسة العامة لاتصاالت ونهب 

محتوياتها التي تقدر بالمايين.
 وعلى نفس الصعيد قال العقيد جمال شمهان -مدير مباحث 
محافظة تعز: إن منزله الكائن في حي المطار القديم تعرض 

لاقتحام ونهب جميع محتوياته من قبل العدوان.

تفجير منزل اإلعاميتين أسماء 
وأماني عامر

> يواصل مرتزقة العدوان تفجير منازل المواطنين المناهضين 
للعدوان السعودي، حيث أقدموا االثنين الماضي على تفجير منزل 
اإلعاميتين أسماء وأماني عامر في حي الجحملية شرق مدينة 
تعز، عبر زرع المتفجرات والعبوات الناسفة في أعلى المنزل ومن 
ثم تدميره بالكامل، وكان المرتزقة قد فجروا االسبوع الماضي 

خمسة عشر منزاًل في حي الجحملية.

اعتداء على أمين سر الناصري
 في المسراخ

> قام أفراد من إدارةأمن المعافر ومسلحون من الميليشيات 
)مقاولة( العدوان -الخميس الماضي- باالعتداء على  التابعة ل�
أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الناصري في مديرية المسراخ 
عثمان عبدالرحمن الحداد داخل سجن إدارة أمن مديرية المعافر 

وتكبيله بالقيود ومن ثم تم اختطافه الى مكان مجهول.

صراع العماء
> شهدت مدينة تعز -الخميس الماضي- تظاهرات وقطع 
حركة السير في الشوارع وح��االت شغب من قبل مسلحين في 
الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي احتجاجًا على عدم 
ضمهم لقوام الجيش الموالي للعدوان وعدم صرف مستحقاتهم 
ألشهر عدة، متهمين المرتزق صادق سرحان المعين من الفار 
ه��ادي والمرتزق ع��ارف جامل بالتاعب بمستحقاتهم وعدم 
دفعها لهم ومنح الوظائف آلخرين من حزب االصاح وتنظيم 
القاعدة. وقال المحتجون: إن سرحان وجامل جندوا )3700( من 
عناصرهما ومقربين لهما ضمن قوام ما يسمى باللواء 22 مدرع 

بينهم أشخاص خارج الوطن.

الغارات الجوية والتعزيزات العسكرية تفشل في إنقاذهم

العدوان ومرتزقته يساقون إلى محارق الموت بتعز

يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل المتطوعين تصديهم للزحوفات التي نفذتها الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي في مختلف 
الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية لها في مديريات القبيطة وطور الباحة والمقاطرة والمضاربة ورأس العارة بلحج رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة التي 
تم حشدها من قبل تحالف العدوان »البشرية والعتاد العسكري« لالستيالء على محافظة تعز بإسناد جوي وبحري من قبل الطائرات والبوارج والسفن والزوارق الحربية 

لتحالف العدوان السعودي.
وشهدت محافظة تعز جملة من األحداث والتطورات خالل االسبوع الماضي تم رصدها في التقرير التالي:

بالضرب المبرح أمام منزله في حي التحرير األسفل وسط مدينة 
تعز، وقام مدير قسم الشرطة سلطان القيسي بصفعه عدة 

مرات في وجهه.
وعلى نفس الصعيد شكا الناشط الموالي للعدوان أكرم الراسني 
أنه تعرض للتهديد بالقتل والذبح من أحد المسلحين التابعين 

ألحد فصائل ما يسمى )المقاومة( أثناء تواجده مع الكاميرا في 
مستشفى الصفوة بمدينة تعز.. مشيرًا الى أن المسلح أمره بعدم 
التصوير ألن الصور حرام وكفر، وقام بسحبه الى خارج المستشفى 
محاواًل االعتداء عليه اال أن المواطنين المتواجدين حالوا دون 

تنفيذ تهديده.

كسابقاتها وتكبد المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى.

تدمير 5 آليات عسكرية
تكبد مرتزقة ال��ع��دوان السعودي خسائر كبيرة في العتاد 
العسكري بمختلف الجبهات على يد ابطال الجيش واللجان حيث 
تم تدمير عدد من اآلليات العسكرية منها مدرعة في منطقة 
عصيفرة شمال مدينة تعز ومدرعتان في وادي الضباب إحداهما 
بالقرب من تبة المحضار كانت محملة باألسلحة المتوسط والذخائر 
ومدرعة في طريق هيجة العبد بمديرية المقاطرة ومدرعة 
أخرى في شرق جبال كهبوب االستراتيجية بمديرية المضاربة.

استشهاد وإصابة 7مواطنين
يواصل مرتزقة العدوان قصف االحياء السكنية في شرق  غرب 
مدينة تعز بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية والدبابات 

واسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين.
ستشهد -األرب��ع��اء الماضي- مواطنان وأصيب خمسة  

ُ
هذا وا

آخرين بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة على منازل المواطنين في 
جولة القصر بالحوبان شرق مدينة تعز. 

موكب المرتزق عارف جامل 
يدهس طفًا

وفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات نتيجة دهسه من 
ُ
> ت

قبل أحد األطقم العسكرية التابعة للمرتزق عارف جامل أثناء 
مرور موكبه الثاثاء الماضي في حي المسبح، والطفل هو نجل 

المواطن نشوان قاسم سام.
اعتداء وتهديد لناشطين موالين للعدوان

> تعرض الناشط الموالي للعدوان فهيم المخافي لاعتداء 
بالضرب والتهديد بالساح من قبل ضابط مواٍل للمرتزق حمود 

المخافي.
 وقال المرتزق فهيم المخافي: إن مسلحين على متن طقم 
بقيادة مدير قسم شرطة الوحدة في حي كابة اعتدوا عليه 

أقدم مرتزقة العدوان على اقتحام مقر المؤتمر الشعبي العام فرع جامعة تعز اقتحام فرع مؤتمر جامعة تعز

ونهب جميع محتوياته.. الكائن في شارع المستشفى العسكري مقابل فرع الصندوق االجتماعي بحي بازرعة 
وقال بيان صادر عن مؤتمر المحافظة وجامعة تعز وأحزاب التحالف الوطني 

-تلقت »الميثاق« نسخة منه: إن إقدام  الميليشيات المسلحة التابعة لمايسمى  

)المقاومة( الموالية لتحالف العدوان السعودي  بمحافظة تعز اقدمت على اقتحام 

مقر المؤتمر الشعبي العام فرع جامعة تعز في انتهاك صارخ للدستور والقانون 

والتعددية السياسية والحزبية ويؤكد أن هذه الميليشيات التؤمن بمبدأ التعددية 

السياسية والحزبية وال تحترم الدستور والقانون وال تؤمن بالرأي وال��رأي اآلخر 

والتضع أي اعتبار لحرمة المنازل والممتلكات الخاصة ومقرات األحزاب والتنظيمات 

السياسية، وهي بذلك تشكل خطرًا كبيرًا على السلم االجتماعي واألمن واالستقرار 

ليس في تعز فحسب بل والوطن بشكل عام، وهو مايتوجب على كافة أبناء الشعب 

اليمني الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الجماعات التي أسهبت في إزهاق األرواح 
البريئة وسفك الدماء الزكية وممارسة النهب والسلب..

 تواصل الميليشيات المسلحة التابعة لتحالف العدوان السعودي استهدافهم للتراث اإلنساني اإلرهابيون يفجرون قبة الولي

وجرائمهم بحق األحياء واألموات في مدينة تعز حيث أقدم مسلحون من كتائب أبو العباس األسبوع 

عشرات السنين.الماضي  على تفجير قبة الولي )الطفيلي( في مقبرة حسنات بمديرية صالة التي يعود بناؤها إلى 

وكانت الجماعات المتطرفة قد قامت في شهر مايو باقتحام مسجدالعامة المتوكل والمقبرة 

الملحقة بالمسجد، ونبش نحو 30 قبرًا من آل الباشا )المتوكل( بحارة الميدان في المدينة القديمة 

ونقل رفاتهم على متن أطقم عسكرية إلى أماكن مجهولة، كما قامت في أوقات سابقة بتفجير قبة 

الشيخ الحويج وقبة الشيخ سلمان الحبيل في حبيل سلمان غرب المدينة، وضريح العامة إبراهيم 

بن عقيل وتفجير قبة وضريح الولي جمال الدين في منطقة الصراري شرق جبل صبر وتفجير 

مقام نبي الله شعيب، واضافة تفجير مقام الولي عبدالله الطفيل في أغسطس العام الماضي ونبش 

قبر الولي عبدالهادي السودي بتعز في نوفمبر من العام الماضي ثم تفجير ضريحه ومسجده 

التاريخي في يوليو، ونبش قبر العامة عبدالله محمد الرميمة بمديرية 
من العام الجاري.الحبيل ف��ي م��ارس ال����ح����اض����ر ق���ري���ة بالحويج  بمنطقة ال��رم��ي��م��ة الملقب الولي عبداللطيف ض�����ري�����ح وق���ب���ة الماضي، وتفجير مشرعة وح��دن��ان ف��ي ديسمبر العام 

المرتزقة يتظاهرون احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم 

اقتحام ونهب فرع مؤتمر جامعة تعز ومخازن االتصاالت وتفجير منزل في الجحملية

»أبوالعباس« رتبة عقيد!آخر المهازل.. منح 
ه  رئيسًا لعمليات اللواء ومنحه رتبة عقيد!!والمتطرف اإلص��اح��ي عبده حمود الصغير باللواء 170 دف��اع جوي ومنحه رتبة عقيد، حمود سعيد المخافي« رئيسًا ألركان ما يسمى حمزة حمود المخافي »نجل المرتزق االصاحي لعمليات محور تعز ومنحه رتبة عقيد، وتعيين حسم المرتزق عدنان رزيق الشبواني رئيسًا وكان الفار هادي قد عين قائد ما يسمى كتائب بترقيته الى رتبة عقيد شفهيًا.الى اللواء 35 مدرع حيث وسبق الوعد منكم قائدًا للجبهة الشرقية لمدينة تعز وتم ضمه عادل عبده فارع عثمان الذبحاني »أبو العباس« عقيد.. وكشف في المذكرة أنه قد تم تعيين العباس« قائد ما يسمى بكتائب أبو العباس رتبة طلب فيها منح اإلرهابي عادل عبده فارع »أبو برقم »671« وتاريخ 11 أكتوبر 2016م هادي قائدًا للواء 35 مدرع -مذكرة للفار هادي المرتزق ع��دن��ان الحمادي المعين م��ن الفار في واحدة من مهازل مرتزقة العدوان وجَّ

صد هجوم بحري جديد على ذوباب
صد أبطال القوة الصاروخية في الجيش واللجان المرابطين على الشريط الساحلي غرب محافظة تعز هجومًا بحريًا جديدًا 
لحلف العدوان السعودي باتجاه سواحل مديرية ذوباب هو الثاني مطلع االسبوع الماضي ..وبحسب مصدر عسكري فقد تصدت 
القوة الصاروخية للجيش واللجان  في وقت متأخر من مساء األحد 27نوفمبر المنصرم لزوارق حربية تابعة لحلف العدوان حاولت 
التقدم في مياه البحر األحمر نحو سواحل مديرية ذوباب ..مشيرًا إلى أن صليات من صواريخ الكاتيوشا كانت كفيلة بإفشال 
هجوم الزوارق الحربية التابعة لحلف العدوان السعودي  وإجبارها  على التراجع والعودة من حيث قدمت.. وتأتي هذه المحاولة 
الجديدة لحلف العدوان بالتقدم بحريًا نحو ذوباب، بعد يوم واحد من فشله في تنفيذ هجوم مماثل واالقتراب من الشواطئ 
المحاذية لمثلث العمري .. حيث قصف أبطال القوة الصاروخية في الجيش واللجان بصليات من صواريخ الكاتيوشا خمسة زوارق 
عسكرية للعدوان لحظة محاولتها الهجوم على الشواطئ الشمالية الغربية لمدينة ذوباب.. وكان طيران العدوان السعودي 
قد مهد بسلسلة غارات للهجمات البحرية والبرية على الشريط الساحلي الممتد من باب المندب وحتى المخا، مستهدفًا شبكة 
االتصاالت في ذوباب والمخا ومواقع الجيش واللجان في مثلث العمري وجبل الشبكة ومدينة ذوباب مع تحليق مكثف للطيران 


