
عين على تعزاالثنين:  العدد:  
)1857(

8/ مايو / 2017م  
1110/ شعبان/ 1438هـ

تعـــــــــــز .. 
مالحم بطولية للجيش واللجان وخسائر فادحة لمرتزقة العدوان

مصرع وإصابة
 عشرات المرتزقة 

في المخا
* قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي 
بينهم قيادات عسكرية وميدانية كبيرة في عملية نوعية 
نفذها أبطال الجيش واللجان الثالثاء الماضي شمال مدينة 

المخا.. ومن أبرز القتلى والجرحى :

1- سعيد عوض الطبلي الصبيحي »قائد مجموعة عناصر 
تنظيم القاعدة«

2-إيهاب اليافعي »من عناصر تنظيم القاعدة« 
3- فهمي البكري »من عناصر تنظيم القاعدة« 

4- العميد عبدالقادر الجودة الردفاني
5- العميد ناصر صالح الردفاني

6- العقيد محمد أحمد يحيى المفلحي »بترت احدى 
قدميه«

7- المقدم محمد سالم الردفاني
8- عبدالواسع سيف الحريري الجمهوري

9- أنيس محمد نصر الجمهوري
10- فضل محمد المسلمي

11-عبدالمنعم فضل مسمار
12- محمد حسين محسن الجمهوري

13- صالح حنش صالح
14- مشتاق فضل قائد

15- إبراهيم الدهبلي البركاني
16- جالل الخضر حبيب.

كسر أكبر زحف على
 معسكر العمري

بعد ان فشل تحالف العدوان ومرتزقته في الوصول 
الى معسكر خالد بن الوليد الكائن بمفرق »المخا، تعز، 
الحديدة« بمديرية موزع شرق المخا على مدى األشهر 
الثالثة الماضية رغ��م االس��ن��اد الجوي البحري لتحالف 
ال��ع��دوان السعودي وبعد انكشاف أكاذيبهم وزي��ف 
اتهم بأنهم تمكنوا من السيطرة على معسكر  ادعاء
خالد، لجأوا ال��ى تغطية فضيحتهم بشن أكبر زحف 
عسكري -الخميس الماضي- على معسكر وجبال العمري 
بمديرية ذوب��اب وادع��وا كذبًا وزورًا أنهم تمكنوا من 

احتالل المعسكر.
مصادر عسكرية أوضحت أن تحالف العدوان ومرتزقته 
دفعوا -فجر الخميس الماضي- بعشرات المقاتلين 
تتقدمهم 40 عربة عسكرية بينها دبابات ومدرعات 
للتقدم صوب معسكر العمري وااللتفاف عليه من الجهة 
الجنوبية الغربية بإسناد ج��وي مكثف من مروحيات 
األباتشي التابعة لتحالف العدوان والتي استهدفت بعدة 
غارات جبال ومعسكر العمري وسلسلةالتباب المحيطة 
بالمعسكر، إاّل أن أبطال الجيش واللجان تصدوا بقوة 
للهجوم رغم الكثافة العسكرية للعدوان والمرتزقة 
في العتاد واألفراد والغطاء الجوي حيث تم اجبار قوات 
المرتزقة على التراجع من حيث قدموا محملين بجثث 
ه���م الجثث  قتالهم وأج��س��اد الجرحى ومخلفين وراء
المحترقة داخل 3 مدرعات تم قصفها بصواريخ مضادة 
للدروع ما أدى الى تدميرها واحتراقها بمن فيها من 

المرتزقة.

تدمير 27 آلية عسكرية 
بعمليات نوعية

تكبد تحالف العدوان ومرتزقته االسبوع الماضي المزيد 
من الخسائر الكبيرة في العتاد العسكري بعمليات نوعية 
ألب��ط��ال الجيش واللجان ف��ي جبهات الساحل الغربي 

لمحافظة تعز.
ففي الخميس الماضي تم تدمير واحراق 4 مدرعات مع 
طواقمها شمال معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع 
ومدرعات أخرى بالقرب من مفرق موزع وجرافة كانت 
تنشئ تحصينات في التبة الحمراء جنوب مفرق موزع 
وتدمير مدرعتين ومصرع طاقميهما وتدمير طقم 
عسكري يحمل معدل 12.7 في شمال مدينة المخا 
وكذا تدمير 4 مدرعات في شمال وشرق مدينة المخا 

ومصرع واصابة جميع من كانوا على متنها.
ويوم األربعاء الماضي تم تدمير 4 مدرعات ومصرع 
واصابة من كانوا على متنها وتدمير رشاش عيار 14 في 
جبهات شرق وشمال مدينة المخا و3 مدرعات وطقمين 

عسكريين في جبهة جبل حوزان بمديرية ذوباب.
ويم الثالثاء تم تدمير آليتين عسكريتين واح��راق 
مدرعة نوع االسطورة بمن فيها واعطاب طقم عسكري 

يحمل رشاش 23 شمال مدينة المخا.
ويوم االثنين الماضي تم تدمير مدرعة بعبوة ناسفة 
بالة منطقة الثوباني جنوب جبل النار ش��رق مدينة 

ُ
ق

 على المدرعات واآلليات العسكرية التي 
ً
المخا، ع��الوة

تم استهدافها بصاروخ اورغان الجمعة الماضية شمال 
مدينة المخا والتعزيزات القادمة من عدن والتجمعات 

في عدد من الجبهات.

حصـــاد رؤوس المرتزقة

واصل ابطال الجيش واللجان حصد رؤوس المقاتلين من 
الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي في مختلف 
الجبهات بمحافظة تعز..الخميس الماضي لقي 3 مصرعهم 
وأصيب 4 آخرين من مقاتلي إحدى الكتائب التابعة للمرتزق 
حمدي الصبيحي بقذيفة مدفعية استهدفتهم بالقرب من 
مفرق موزع.. والقتلى هم ماجد الجحيري الصبيحي، ناشر 
محمد الدحفري الصبيحي، محمد علي الجحيري الصبيحي، 

وجميعهم من مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.
وفي جبهات مدينة تعز لقي 4 من المرتزقة مصرعهم 
ب��ن��ي��ران الجيش وال��ل��ج��ان ف��ي مناطق المكلكل وكالبة 
وح��ذران، ولقي 3 من مقاتلي المرتزقة مصرعهم قنصًا 
أحدهم في جبل الهان المطل على وادي الضباب واثنان في 
شارع األربعين..ويوم االثنين الماضي لقي القائد الميداني 
سمى كتائب حسم السلفية المرتزق ماهر اللحجي 

ُ
فيما ت

»أبو عباد« و2 من مرافقيه مصرعهم في منطقة  المكنى ب�
حذران غرب مدينة تعز بنيران الجيش واللجان..خالفًا عن 
العدد الكبير من القتلى والجرحى الذين سقطوا بقصف 
تجمعاتهم وآلياتهم العسكرية في عدد من الجبهات 

بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

مسيرة »البطون الخاوية«
 إلى عدن تتوقف بالتربة

وصلت الخميس الماضي ال��ى مدينة التربة »مسيرة 
البطون الخاوية« المتجهة الى عدن والتي نظمها عدد من 
الناشطين الحقوقيين والنقابيين بمحافظة تعز لمطالبة 
الفار هادي وحكومته التي يرأسها الفار بن دغر بصرف 
المرتبات المتوقفة منذ سبتمبر العام الماضي 2016م 
على إثر قيام الفار هادي وحكومته بنقل البنك المركزي 
من العاصمة صنعاء الى عدن وتوريد المبالغ التي تم طبعها 
في روسيا 400 مليار ريال يمني وكذا ايرادات مبيعات 
المشتقات النفطية والغاز وإيرادات مطارات عدن والمكال 

وسيئون ومينائي عدن والمكال ومنفذ الوديعة البري.
وكانت مسيرة البطون الخاوية قد انطلقت صباح يوم 
األح��د األول من مايو الجاري من مدينة تعز سيرًا على 
األق��دام صوب مدينة عدن عبر خط »الضباب، النشمة، 
التربة، هيجة العبد، طور الباحة، عدن« ولكنها توقفت في 
مدينة التربة على إثر رفض السلطات في عدن استقبالها 
سمى المقاومة الجنوبية بعدم السماح لها 

ُ
وتهديد ما ت

بتجاوز الحد الفاصل بين محافظتي تعز ولحج.

يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تسطير المالحم البطولية في جبهات الساحل الغربي لمحافظة تعز وبقية الجبهات في 
المحافظة ومنطقة كهبوب في مديرية المضاربة ورأس العارة ومنطقة كرش في مديرية القبيطة بلحج، مكبدين الميليشيات 
المسلحة والقوات التابعة لمرتزقة العدوان السعودي والجماعات اإلرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش والقوات الغازية هزائم 
ساحقة وخسائر فادحة في األرواح والعتاد رغم االسناد المكثف من الطيران الحربي ومروحيات األباتشي والبوارج والسفن الحربية 

التابعة لتحالف العدوان.
»الميثاق« رصدت مجمل التطورات في مختلف الجبهات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز خالل األسبوع الماضي في التقرير التالي:

المخا
تواصلت المواجهات العنيفة في جبهات مديرية المخا على الساحل الغربي 
لمحافظة تعز خالل االسبوع الماضي حيث واصلت قيادة تحالف العدوان 
السعودي الدفع بالمزيد من الميليشيات والقوات التابعة للمرتزقة والعناصر 
اإلرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش والجماعات السلفية المتطرفة والقوات 
الغازية الى محارق الموت في جبهات المخا التي يستميتون فيها منذ أربعة أشهر 
لتحقيق أي تقدم والوصول الى معسكر خالد بن الوليد ومثلث مفرق »المخا، تعز، 
الحديدة« رغم االسناد المكثف من الطائرات الحربية ومروحيات االباتشي بمئات 
الغارات واالسناد البحري من البوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان 
التي تقصف المواقع والمناطق التي يتواجد فيها أبطال الجيش واللجان بعشرات 
الصواريخ.وعلى الرغم من االنكسارات المتواصلة والهزائم الساحقة والخسائر 
الفادحة في األرواح والعتاد التي يتكبدها الغزاة والمرتزقة إاّل أنهم واصلوا خالل 
االسبوع الماضي القيام بزحوفات ومحاوالت عدة صوب جبل النار والمناطق 
شرق وشمال وجنوب مدينة المخا والتباب المطلة على معسكر خالد بن الوليد 
والتي تصدى لها أبطال الجيش واللجان بكل قوة وأفشلوها كسابقاتها بعد معارك 
عنيفة تكبد فيها الغزاة والمرتزقة المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح 
والعتاد، رغم االسناد الجوي والبحري المكثف من المقاتالت والبوارج الحربية 

ومروحيات األباتشي التي شكلت جسرًا جويًا لغطاء المرتزقة على األرض.

ذوباب
وفي مديرية ذوباب شهدت جبهة جبل »حوزان« -األربعاء الماضي- مواجهات 
عنيفة إثر قيام مرتزقة العدوان بتنفيذ زحف كبير بإسناد جوي صوب جبل 
حوزان االستراتيجي بهدف احتالله في عملية عسكرية تم االعداد لها منذ 
قرابة الشهر، ولكن ابطال الجيش واللجان المتمركزين في الجبل أفشلوها في أقل 
من ساعة حيث تصدوا بقوة لجحافل المرتزقة وآلياتهم العسكرية وكبدوهم 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد العسكري.. وبحسب مصادر عسكرية فقد تم 
تدمير وإحراق مدرعتين وطقمين محملين باألفراد غرب جبل حوزان وتدمير 
مدرعة بعبوة ناسفة شمال غرب الجبل. وكانت جبهة »جبل حوزان« قد شهدت 
جمودًا لقرابة الشهر والنصف إثر االنكسار الكبير للعدوان ومرتزقته والخسائر 

الفادحة التي تكبدوها في األرواح والعتاد في مارس الماضي.

دك تحصينات وتجمعات المرتزقة
واصلت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان دك تحصينات وتجمعات 
افراد وآليات مرتزقة العدوان في جبهات الساحل الغربي لمحافظة تعز وبقية 
الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، مكبدين العدوان ومرتزقته 
المزيد من الخسائر الفادحة في العتاد واألرواح.الخميس الماضي دكت مدفعية 
الجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم العسكرية في محيط 
المطار القديم غرب مدينة تعز وتبة الشجرة بمنطقة وادي الضباب وحي 

الجحملية شرق مدينة تعز.
ويوم الثالثاء تم قصف تجمعات ألفراد وآليات المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا 
وقذائف المدفعية في شمال جبل »نابطة« الحامية الغربية لمعسكر خالد بن 
الوليد شرق مديرية المخا وكذا استهداف بصاروخين موقع عسكري للمرتزقة 
في منطقة الخضراء جنوب مدينة المخا وتم أيضًا استهداف تجمعات للمرتزقة 
بقذائف المدفعية في مفرق منطقة الشراجة بمديرية جبل حبشي وتبة الخزان 
بمديرية المعافر..ويوم االثنين الماضي تم دك تجمع آلليات مرتزقة العدوان 
بصواريخ الكاتيوشا بالقرب من منطقة يختل كما تم قصف تحصينات وتجمعات 

للمرتزقة في أطراف منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز.
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان قد استهدفت بصواريخ الكاتيوشا 
األحد الماضي، عددًا من العربات واآلليات العسكرية في مثلث مديرية ذوباب 
لحظة قدومها من باب المندب باتجاه المخا وكذا استهداف رتل عسكري 
للمرتزقة بقذائف المدفعية لحظة محاولة التقدم صوب تبة »نابطة« شمال 
جبل النار بالتزامن مع قصف مماثل لتجمعات افراد وآليات المرتزقة جنوب 

مفرق موزع.

تصفيات جسدية متبادلة 

يومًا بعد آخر ترتفع حدة الخالفات بين قيادات الميليشيات المسلحة الموالية 
لتحالف العدوان السعودي في محافظة تعز وخصوصًا الميليشيات التابعة لحزب 
االصالح والجماعات السلفية المتطرفة والتي وصلت حد التصفيات الجسدية 
المتبادلة، فال يكاد يمر يوم واحد دون حدوث اشتباكات مسلحة أو جريمة 
اغتيال بين الفصائل المتناحرة في أحياء مدينة تعز الخاضعة لسيطرة المرتزقة.

4 خالل ساعتين
الخميس الماضي تمت تصفية 4 من عناصر المرتزقة بينهم قائد ميداني 
خالل ساعتين، وذكرت مصادر محلية أن مسلحين ملثمين اطلقوا النار على أحد 
القيادات الميدانية فيما يسمى لواء العاصفة يدعى وائل الغشم، وأحد عناصر 
سمى كتائب أبو العباس ويدعى عبداإلله السريحي في جولة مدرسة ناصر 

ُ
ما ت

بشارع 26 سبتمبر وسط المدينة.. وقبل ذلك بساعة واحدة تمت تصفية 
عنصرين مما يسمى لواء العاصفة هما بشير مهيوب الشهابي وطالب غالب اثناء 
مرورهما على متن دراجة نارية جوار ميدان الشهداء وقام منفذ عملية االغتيال 

بنهب سالحهما الشخصي والدراجة النارية التي كانا يستقالنها.
وقبل ذلك بيوم واحد -األربعاء- تم اغتيال احد المرتزقة في جبهة حي الزنوج 
يدعى رائد سلطان احمد بإطالق النار عليه من قبل مسلحين ملثمين بالقرب من 
جامع االعتصام بحي عصيفرة ونهب سالحه الشخصي ودراجته النارية.. ومساء 
الجمعة الماضي تم اغتيال شخص يدعى عصام صادق واصابة اثنين آخرين 
بإطالق النار عليهم في جولة سنان بحي عصفيرة على خلفية قضية ثأر قديم.

تحالف العدوان يدفع بالعشرات من »القاعدة«
 إلى التربة

دفع تحالف العدوان السعودي مطلع األسبوع الماضي بالعشرات من عناصر 
تنظيم القاعدة والجماعات السلفية المتطرفة إلى مدينة التربة-  مركز مديرية 
الشمايتين.. وبحسب مصادر محلية متطابقة فإن 13 طقمًا مسلحًا برشاشات 

عيار 23 ومدافع بي10 وصلت في وقت متأخر من مساء الجمعة 28أبريل 
المنصرم إلى مدينة التربة قادمة من محافظة عدن .. مشيرة إلى أن تلك األطقم 
يستقلها عشرات المسلحين من السلفيين المنتمين إلى بعض المحافظات 
الجنوبية، وآخرون معروفون بانتمائهم لتنظيم القاعدة ويرفعون شعارات 
التنظيم، وتم توزيع  تلك األطقم  على مبنى فرع جامعة تعز في مدينة التربة، 

له عمالء العدوان إلى ثكنة عسكرية،. ومبنى فرع مؤسسة  الكهرباء الذي حوَّ
وأشارت المصادر إلى أن انتشارًا مكثفًا لوحظ في اليوم التالي لوصول تلك األطقم  
في شوارع مدينة التربة لمسلحين يرتدون زي )طالبان( وأطقم عسكرية تجوب 
الشوارع وتحمل رايات تنظيم القاعدة.. فيما قام   مسلحون آخرون يرتدون 
المالبس العسكرية والمدنية  بوضع حواجز إسمنتية في الشوارع المؤدية إلى 

فرع الجامعة. 
ويفرض تنظيم القاعدة تواجده بقوة في مدينة التربة منذ أغسطس العام 
الماضي  2016م، وكشف في أكتوبر من نفس العام عن إنشاء محكمة خاصة 
به في مدينة التربة من خالل توجيه قاضي )أنصار الشريعة( مذكرة خطية إلى 
البحث الجنائي في مدينة تعز، مطالبًا إياه بسرعة اإلفراج عن أحد المواطنين 
من أبناء مديرية الشمايتين المسجونين في سجن البحث.. ومطلع أبريل الماضي 
اقتحم مسلحون من تنظيم القاعدة مدرسة الشهيد أحمد سيف الشرجبي، 

بمدينة التربة، وقاموا برفع راية التنظيم على سطحها والتمركز فيها. 
وبأتي  وصول 13 طقمًا مسلحًا إلى التربة برفقة عشرات المتشددين من 
تنظيم القاعدة و السلفيين المتطرفين بعد يومين من تعزيزات مماثلة ب� 
20 طقمًا مزودة بالرشاشات،. باإلضافة إلى 6 شاحنات تحمل ذخيرة متنوعة، 
دفعت بها دولة اإلمارات، التي تقود معارك الساحل الغربي، إلى كتائب أبو العباس، 
السلفية، في جبهات الكدحة بمديرية المعافر، والجبهات المحاذية لها والتابعة 
لمديرية مقبنة. .وتوقعت مصادر عسكرية أن تصل تعزيزات أخرى للسلفيين 

وتنظيم القاعدة  إلى مدينة التربة ومنطقة الكدحة، خالل األيام القادمة.

استشهاد 4 وإصابة 10 بينهم أطفال
استشهد 4 وأصيب 10 مواطنين  بينهم أطفال بقصف العناصراإلجرامية 
التابعة لمرتزقة العدوان بعد عصر الخميس الماضي مجلس العزاء في منزل 

االخ محمد أحمد سعيد عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة  35 مديرية 
القاهرة باستشهاد نجله سامي، وأدى القصف الى استشهاد 4 مواطنين بينهم 
طفل  يدعى)المال عمر عبده نعمان الدلس(  وإصابة عشرة آخرين بينهم 

أطفال إصابة بعضهم خطيرة  .

 )أورغان( يدك تجمعات  العدوان بالمخا
أطلقت القوة الصاوخية للجيش واللجان الشعبية  صاروخ أورغان على تجمعات 
لمرتزقة العدوان السعودي األمريكي شمال مدينة المخا...وأوضح مصدر 
عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الضربة الصاروخية أصابت هدفها بدقة 

عالبة محققة إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة وآلياتهم العسكرية.

اعتراف المرتزقة بجزء من خسائرهم في جبهات الساحل 
اعترف قائد الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان في جبهة باب المندب، 
المرتزق »لؤي الزامكي« بوقوع خسائر كبيرة في صفوف عناصره بمديرية 
ذوباب.. .وأوضح في تصريح إعالمي نشرته وسائل إعالم تابعة وموالية للعدوان 
أن جبهة باب المندب في مديرية ذوباب لوحدها قدمت خالل األيام الماضية 70 
قتياًل و200 جريحًا.. خالفًا عن قتلى وجرحى جبهات »كهبوب والمخا وموزع 
والوازعية« واعترف المرتزق لؤي الزامكي بالسيطرة التامة  -البطال الجيش 
واللجان والقبائل- على معسكر العمري وسلسلة الجبال المحاذية له ومدارس 

العمري في مديرية ذوباب.

مصرع خبيرعسكري إماراتي
لقي خبير عسكري إماراتي مصرعه مع عدد من مرتزقة العدوان على أيدي 
أبطال الجيش واللجان -الثالثاء الماضي- خالل تصديهم لزحف كبير للغزاة 
والمرتزقة، شمال مدينة المخا، مسنودًا بغطاء جوي مكثف من المقاتالت الحربية 
ومروحيات األباتشي، حيث اندلعت معارك عنيفة استمرت زهاء 4 ساعات 
متواصلة انتهت بكسر زحف المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة في األرواح 

والعتاد .
وبحسب مصادر عسكرية تم تدمير آليتين للمرتزقة واحتراق مدرعة نوع 
"األسطورة" بمن فيها، وإعطاب طقم عسكري يحمل رشاش 23، فيما الذ من 
تبقى من المرتزقة بالفرار والعودة جنوبًا صوب مدينة المخا، وشوهدت مدرعة 
تقترب من المدرعة المدمرة لنقل جثث ما يؤكد أنها كانت تحمل خبراء أجانب. 
وفي المساء، أعلنت اإلمارات عن مصرع أحد خبرائها في اليمن. وذكرت القيادة 
العامة للقوات المسلحة اإلماراتية أن أحد خبرائها العسكريين يدعى "حسن 
تل أثناء مشاركته في عملية إعادة األمل باليمن، دون اإلشارة إلى 

ُ
عبدالله البشر" ق

 أن وسائل إعالم تابعة للعدوان بينها موقعا »األمناء نت، وعدن 
َّ

مكان مصرعه، إال
سمى ب�"المقاومة الجنوبية" في 

ُ
الغد« أكدت مصرع الخبير اإلماراتي مع 8 مما ت

معارك شمال مديرية المخا الثالثاء الماضي.. ويعد الخبيرالعسكري اإلماراتي هو 
الصريع السابع من أفراد القوات اإلماراتية الذين لقوا مصرعم في الساحل الغربي 
منذ فبراير الماضي، وبهذا يرتفع عدد قتلى اإلمارات إلى 88 منذ بدء العدوان 

على بالدنا في مارس 2015م.

اقتحام منزل الشاعر عبدالواسع اليوسفي واعتقال 
مواطنين  في المواسط

أقدم مسلحون من أفراد  مايسمى اللواء 35  مدرع -الذي يقوده المرتزق عدنان 
الحمادي الموالي لتحالف العدوان السعودي  األربعاء الماضي -على اقتحام منزل 
الشاعرعبدالواسع اليوسفي ومنزل والده في قرية الدوم بني يوسف مديرية 
المواسط ..رغم علمهم أنه في العاصمة صنعاء مهجر قسريًا من قبلهم  ..وقام 
المسلحون بتفتيش المنزلين وإحداث الخوف والرعب والهلع في نفوس األطفال 
والنساء .كما قام المسلحون بحملة اعتقاالت لعدد من المواطنين المناهضين 

للعدوان في نفس القرية وقرى أخرى في  عزلة بني يوسف مديرية المواسط.

تنظيم القاعدة ينتشر في التربة والمرتزقة يداهمون منازل المواطنين في بني يوسف
مصرع خبير عسكري إماراتي وقي�ادات بارزة للمرتزق���ة

قائد العمالء في المندب يعترف بمصرع وإصابة 270 من عناصره
 »أورغان« يدك تجمعات العدوان شمال المخا وتدمير عدد من اآلليات


