
تسريح »1700« مرتزق
رفضوا القتال في تعز

أصدرت القيادة العسكرية الموالية لتحالف العدوان السعودي في المنطقة العسكرية 
الرابعة بعدن االسبوع الماضي قرارًا قضى بتسريح »1700« مجند من أصل »3000« 
مجند تم تجنيدهم قبل نحو شهرين وتدريبهم في القاعدة العسكرية التابعة لدولة 
االمارات العربية في دولة اريتريا ونقلهم بعد تلقيهم التدريب الى قاعدة العند بمحافظة 
لحج للمشاركة فيما يسميها تحالف العدوان ومرتزقته »معركة تحرير تعز«.. وجاء قرار 
»1700« بسبب رفضهم المشاركة في معركة تعز.. وشهدت  تسريح المجندين الـــ
قاعدة العند الثالثاء الماضي توترًا كبيرًا إثر قيام المجندين المسرحين باعتراض موكب 
اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع األسبق أمام بوابة قاعدة العند أثناء خروجه من 
القاعدة وقاموا برشق موكبه بالحجارة احتجاجًا على فصلهم وعدم صرف مرتباتهم 
األمر الذي دفع المرافقين للمرتزق هيثم الى اطالق النار في الهواء لتفريق المجندين 
الذين بدورهم اشتبكوا معهم وتمكنوا من أخذ أسلحة البعض منهم وتبادل اطالق النار 
معهم- وأكد ذلك موقع »عدن الغد« الموالي لتحالف العدوان- مشيرًا الى أن المجندين 
المحتجين حطموا السيارة التي كان يستقلها هيثم قاسم طاهر وأن حراسته نقلته على 

متن سيارة أخرى.
الجدير بالذكر أنه تم تكليف اللواء هيثم قاسم طاهر من قبل قيادة قوات االحتالل 
التابعة لتحالف العدوان والفار هــادي بقيادة ما يسمونها معركة »تحرير تعز« الى 
جانب اللواء ثابت جواس الذي تم تعيينه مؤخرًا من قبل الفار هادي قائدًا لمحور العند 
وتم تجهيز قوة بشرية كبيرة معززة بعدد كبير من الدبابات والمدرعات والمدفعية 
وراجمات الصواريخ واآلليات العسكرية الحديثة المتطورة من قبل تحالف العدوان 
السعودي استعدادًا لمعركة تعز التي تحدثت عنها وسائل االعالم التابعة والموالية 

لتحالف العدوان ومرتزقته أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري.
وتزامنت هذه االستعدادات العسكرية لتحالف العدوان ومرتزقته مع الذكرى األولى 
للضربة الصاروخية التي استهدف بها ابطال الجيش واللجان بصاروخ توشكا في ديسمبر 
العام الماضي 2015م معسكر ومقر عمليات القوات الغازية والمرتزقة في شعب الجن 
جنوب باب المندب ونتج عنها خسائر فادحة في العتاد العسكري واألرواح، وكان على 
رأس القتلى من القوات الغازية قائد القوات الخاصة السعودية العميد عبدالله السبهان، 
وقائد الكتيبة االماراتية المشاركة العميد سلطان الكتبي، وقيادات وضباط من المرتزقة 

االجانب التابعين لشركة بالك ووتر االمريكية.

غارات هيستيرية لطيران العدوان
> يواصل الطيران الحربي للعدو السعودي شن غاراته الهيستيرية على محافظة تعز 
مستهدفًا المناطق السكنية والمنشآت الحيوية والخدمية والصناعية واالقتصادية واألمنية 
والعسكرية، حيث شن االسبوع الماضي 35 غارة موزعة على مديريات المخا وذوباب ومقبنة 
وموزع بمحافظة تعز ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة بمحافظة لحج، منها غارتان على 
مصنع اسمنت البرح بمديرية مقبنة استهدفتا الفرن الخاص بعملية صرف المواد الصلبة 
واألساسية في صناعة االسمنت ونتج عن ذلك تدمير الفرن بالكامل.. وغارة على مبنى مركز 
اإلصدار اآللي الكائن في منطقة الحوبان جوار حديقة الحيوان بمديرية التعزية، وغارتان على 
محطة اإلرسال اإلذاعي بالحوبان، وغارتان على شبكة االتصاالت بمنطقة الزهاري في مديرية 
المخا ونتج عن ذلك تدميرها بالكامل، وثمان غارات على مناطق متفرقة في مديرية المخا 
منها 4 غارات على مزرعة أحد المواطنين و3 غارات على معسكر خالد بن الوليد في مفرق 
المخا بمديرية موزع، و8 غارات على معسكر اللواء 22 حرس جمهوري في منطقة الجند 
بمديرية التعزية، وخمس غارات على معسكر وجبال العمري بمديرية ذوباب، و3 غارات 

على جبال كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج.
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مدينة تعز
استمرت المواجهات العنيفة بين الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل وبين الميليشيات المسلحة التابعة 
لمرتزقة العدوان السعودي في األحياء الشرقية لمدينة تعز )الجحملية- وادي صالة- الكمب- كالبة- بازرعة- 
الدعوة(.. وغرب المدينة )محيط تبة موقع الدفاع الجوي وجبل هان ووادي الضباب(، حيث واصل المرتزقة 
محاوالتهم التقدم صوب مواقع الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل ولكنهم فشلوا في احراز أي تقدم 

وتكبدوا المزيد من القتلى والجرحى..
ونفذت وحدة متخصصة من الجيش واللجان- مساء الثالثاء الماضي- عملية نوعية ضد ميليشيات المرتزقة بالقرب 

من جبل هان المطل على وادي الضباب وتمكنت من قتل قرابة 10 وإصابة آخرين من تلك الميليشيات..

الجبهات األخرى
وتواصلت المواجهات في بقية الجبهات بمديرية ذوباب والوازعية والمسراخ والصلو بمحافظة تعز وكرش بمديرية 
القبيطة وكهبوب بمديرية المضاربة ورأس العارة التابعتين لمحافظة لحج والمناطق الواقعة بين مديرية حيفان 
التابعة لمحافظة تعز ومديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، فقد استمر المرتزقة في محاوالتهم التقدم نحو 
المناطق والمواقع التي يسيطر عليها الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل ولكنهم فشلوا في إحراز أي تقدم 

وتكبدوا المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد..

تعز.. حرب شوارع بين ميليش��يات مرتزقة العدوان السعودي

> تواصلت المواجهات المسلحة خالل األسبوع الماضي بين الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية 
لها في محافظة لحج وخصوصًا كرش بمديرية القبيطة وكهبوب بمديرية المضاربة ورأس العارة وهيجة العبد بمديرية المقاطرة، استخدم فيها الطرفان مختلف األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
حيث استمرت الميليشيات- التابعة لمرتزقة تحالف العدوان السعودي من فصائل حزب اإلصالح وشركائه الناصريين واالشتراكيين والمنشقين من الجيش والمجندين من الشباب المغرر بهم والجماعات 
الس��لفية المتطرف��ة وتنتظيم��ي القاعدة وداعش- في تنفي��ذ المحاوالت المتكررة للتقدم صوب المناطق والمواقع التي يس��يطر عليها أبط��ال الجيش واللجان والمتطوعون من أبن��اء القبائل في مختلف 
الجبهات معززين بالدبابات والمدرعات والمدافع واآلليات العس��كرية الحديثة المتطورة التي تلقوها من تحالف العدوان الس��عودي اإلماراتي ومعززين بغطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان ولكنهم 
فشلوا في تحقيق أي تقدم حيث كان أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل لهم بالمرصاد وكبدوهم المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد.وشهدت األحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات 

المرتزقة بمدينة تعز عمليات نهب ومواجهات مسلحة وحرب شوارع بين فصائل تابعة لمرتزقة العدوان.
وتمكنت األجهزة األمنية من ضبط خلية إرهابية تابعة ألحد األحزاب الموالية لتحالف العدوان السعودي..تفاصيل أوفى حول التطورات الميدانية واألحداث التي شهدتها محافظة تعز في التقرير التالي:

اقتحام ونهب محالت تجارية وخالف على منهوبات 

دكت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة 
للجيش خـــالل األســبــوع الــمــاضــي بــصــواريــخ 
الــكــاتــيــوشــا وقـــذائـــف الــمــدفــعــيــة تجمعات 
لتابعة  للميليشيات واآللــيــات العسكرية ا

لمرتزقة العدوان في عدد من الجبهات..
حيث استهدفت مدفعية الجيش تجمعات 
آلليات وميليشيات المرتزقة مطلع األسبوع 
الماضي في جبل راســن الواقع بين مديريتي 
الوازعية والشمايتين، وموقع المنصورة التابع 
لمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج 

والمحاذية لمديرية الوازعية بمحافظة تعز.. 
وفــي مديرية مقبنة وجنوب مدينة ذوبــاب 
ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة ورأس 

العارة في محافظة لحج..
وفـــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة لــمــديــنــة تــعــز تم 
استهداف مواقع المرتزقة في بير باشا وشارع 
الثالثين بقذائف المدفعية، وردًا على ذلك قام 
المرتزقة بقصف األحياء الشرقية في منطقة 
الحوبان بقذائف الدبابات والمدفعية ونتج عن 
ذلك اضرار في منازل المواطنين، كما قصفوا 

بقذاف المدفعية مزارع المواطنين في قرية 
الروض بوادي الضباب.ويوم الخميس الماضي 
تم استهداف دبابة تابعة للمرتزقة في مثلث 
ثعبات -بداية طريق جبل صبر- شرق مدينة 

تعز بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها..
ويوم الثالثاء الماضي تم تدمير آلية عسكرية 
للمرتزقة ومصرع خمسة من طاقمها وإصابة 
خمسة آخرين، وكذا تدمير  عربة عسكرية في 

جنوب مدينة ذوباب.

 تجمعات للمرتزقة وآلياتهم العسكرية
ّ

دك

مواجهات دامية بين فصائل مرتزقة العدوان

ضبط خلية إرهابية

تمكنت األجهزة األمنية واللجان الشعبية بمحافظة تعز من ضبط خلية 
إرهابية خطيرة تابعة ألحد األحزاب الموالية لتحالف العدوان السعودي 
متورطة بارتكاب عمليات تفجير محالت تجارية لمواطنين وزرع عبوات 
ناسفة في الطرق استهدفت وسائل النقل التابعة للجيش واألمن واللجان 

الشعبية.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية »سبأ« األربعاء الماضي عن مصدر أمني أن الخلية 
التي تم ضبطها متورطة بتنفيذ عدد من التفجيرات االجرامية منها تفجير 
بقالة المواطن ماجد الخليدي بعبوة ناسفة في 22 يوليو 2016م وتفجير 
صيدلية المواطن صفوان حامد بعبوة ناسفة في 24 يوليو 2016م ونتج 
عن تلك التفجيرات استشهاد واصابة عدد من المواطنين واتالف ممتلكات 
المواطنين.وأشار المصدر األمني الى أن التحقيقات مع عناصر الخلية 
اإلرهابية كشفت تلقيهم حواالت مالية من دول تحالف العدوان السعودي 
والقيام بتنفيذ مجموعة من المرتزقة بإشراف بعض قيادات الحزب الذي 
ينتمي إليه عناصر الخلية اإلرهابية على عمليات التدريب وإدارة وتمويل 
دورات تأهيلية في استخدام األسلحة وتركيب العبوات الناسفة وتفجيرها.
ونشر االعالم األمني تسجياًل مصورًا يتضمن اعترافات لبعض عناصر 
الخلية اإلرهابية الذين تحدثوا عن اسماء قيادات في الحزب الذي ينتمي إليه 
عناصر الخلية.. مبينًا أن األجهزة األمنية تقوم بتتبع بقية العناصر المشاركة 

في الخلية لضبطهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

مصرع مرتزق برصاص مجهولين

لقى المرتزق مروان عبدالملك من مقاتلي كتائب أبو العباس 
مصرعه وسط مدينة تعز على يد مسلحين ملثمين يستقلون 
دراجة نارية أطلفا عليه النار في وضح النهار  بالشارع العام 

والذا بالفرار..

مصرع عدد من القيادات الميدانية للمرتزقة
> يواصل أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعون من أبناء القبائل في 
مختلف الجبهات بمحافظة تعز 
والمناطق المحاذية لها من محافظة 
لتابعة  لميليشيات ا لحج تكبيد ا
لمرتزقة العدوان المزيد من الخسائر 
في األرواح، حيث لقي عــدد كبير 
مصارعهم بينهم قيادات ميدانية 

خالل االسبوع الماضي.
»الميثاق« حصلت على أسماء عدد 

من صرعى المرتزقة وهم:
1- فتحي جميل.
2- معاذ الرعوي

3- توفيق مجاهد من كتائب أبو 
العباس في محيط تبة الدفاع الجوي 

غرب مدينة تعز.

4- حلمي هادي
5- أحمد عبيد في ثعبات شرق 

مدينة تعز
6- موسى السحراني - القيادي في 
تنظيم القاعدة وثالثة من مرافقيه 

في وادي صالة
7- ابراهيم سيف السامعي- من 

كتائب أبوالعباس
8- طارق البان- نائب قائد سرية 

لواء الصعاليك في جبهة ثعبان
9- عبدالحكيم الجعشني
10- بدر محمد الصبري

17 شهيدًا وجريحًا بتفجير إرهابي في شرعب 
ستشهد خمسة مواطنين وأصيب 12 آخرين بجروح بتفجير إرهابي في سوق 

ُ
ا

الحرية  بمديرية شرعب الرونة.وأوضح مصدر أمني أن انتحاريًا من العناصر التكفيرية 
في حزب اإلصالح يدعى عدنان عبده المجيدي قام ظهر الخميس الماضي بفتح  
قنبلتين يدويتين في سوق الحرية بمديرية شرعب الرونة، مستهدفًا المواطنين في 
السوق أثناء اكتضاضه بالمتسوقين ونتج عن ذلك استشهاد خمسة مواطنين وجرح 
12 آخرين بينهم 6حاالتهم خطرة..وأشار المصدر الى أن االرهابي عدنان المجيدي 
هو أحد الذين تم إطالقهم من السجن المركزي بتعز  من قبل مرتزقة العدوان العام 
الماضي حيث كان يقضي فترة عقوبة الرتكابه أعمااًل مخلة باألمن ويعمل مرافقًا 

للقيادي اإلصالحي عبدالباسط محمد عبدالعزيز الكامل.
وقد دانت السلطة المحلية بمحافظة تعز العملية االرهابية ..مؤكدة في بيان لها 
أنها تندرج في إطار السلوك اإلجرامي للجماعات االرهابية الداعشية والتي تسعي الى 
تشويه الدين االسالمي الحنيف والتؤمن اال بالعنف والتطرف.. وقال البيان: إن هذه  
الجرائم االرهابية دخيلة على ثقافة أبناء تعز الشرفاء الذين سيظلون مع خيار السالم 
والتعايش السلمي.. مؤكدًا أن مثل هذه األعمال اإلرهابية ال تخدم إال أعداء الوطن 

وقوى العدوان الغاشم.

تشهد األحياء السكنية في مدينة تعز التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان السعودي عمليات سطو وسلب ونهب 
للمنازل والمحال التجارية ومواجهات مسلحة وحرب شوارع بين فصائل تلك الميليشيات، حيث اندلعت يوم األحد -مطلع األسبوع الماضي- مواجهات 
دامية وحرب شوارع بين  العصابات وقطاع الطرق المنضوين ضمن فصائل  مايسمى )المقاومة( التابعة لمرتزقة استخدم فيها  األسلحة المتوسطة 
والرشاشات المحمولة على  األطقم العسكرية.. وبحسب مصادر محلية فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين بقيادة شخص يدعى صدام المقلوع 
وآخرين يقودهم الشقيقان صهيب وغزوان المخالفي، في شارع التحرير األسفل وسط المدينة، استمرت ألكثر من ساعتين، على خلفية محاولة كل 
طرف فرض سيطرته على األحياء الواقعة في نطاق ما يسمى بـ"المقاومة" وخصوصًا أماكن األسواق والشوارع التجارية، بغرض فرض اإلتاوات المالية 
على أصحاب المحال التجارية والمنازل المؤجرة، تارة بحجة الحماية وتارة أخرى دعمًا لـ"المقاومة".. وأوضحت المصادر أن المعارك بين مسلحي صدام 
المقلوع المنضوي في "كتائب الحمزة" التي يقودها حمزة  المخالفي )نجل المرتزق حمود سعيدالمخالفي( ، وبين مسلحين تابعين للشقيقان  غزوان 
وصهيب المخالفي، المصنفين ضمن اللواء 22 مدرع الذي يقوده المرتزق صادق سرحان، اندلعت في منطقة دي لوكس والتحرير األسفل، جراء محاولة 

مسلحين يقودهم صهيب المخالفي البسط على "مربع سوق الغنم" بغرض بناء هنجر عليه وتحويله إلى سوق مركزية.
 ودارت معارك عنيفة وصفها األهالي بـ"حرب شوارع" على امتداد شارع التحرير األسفل ووصلت إلى األحياء المجاورة له، وتم إغالق المنطقة بشكل 
شبه كامل وإطالق نار كثيف وعشوائي باتجاه المنازل، األمر الذي أثار الرعب بين األهالي وأصحاب المحال التجارية، ونتج عن تلك االشتباكات -وفقًا 
للمصادر- مقتل أحد المواطنين وإصابة 3 آخرين وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، باإلضافة إلى سقوط بعض من المتحاربين لم يتم التعرف على 
عددهم..وساد التوترالمنطقة، حيث عزز كل طرف مسلحيه إلى شارع التحرير ونصبوا المتارس المقابلة لبعض، رغم تدخل شخصيات بارزة موالية 

للعدوان للتهدئة وتالفي تطور الوضع إلى معارك طاحنة..

عمليات نوعية للجيش واللجان وتدمير دبابة في مثلث ثعبات وعربة وآلية عسكرية في كهبوب وجنوب ذوباب

ضبط خلية ارهابية ألحد االحزاب الموالية لتحالف العدوان السعودي


