
للعام الثاني على التوالي ومحافظة تعز صامدة صمود جبالها الشما في وجه دول تحالف العدوان ومرتزقتها بفضل استبسال ابطال القوات المسلحة المسنودين 
باللجان الشــعبية وابناء تعز الشــرفاء في جميع المديريات والجبهات الذين اسقطوا رهان تحالف العدوان والميليشيات التابعة لمرتزقة وعمالء حكام آل سعود 
وامارات الخليج في احتالل محافظة تعز رغم القوات البشرية الكبيرة التي تم حشدها من القوات الغازية والمرتزقة المحليين والمغرر بهم من الشباب ومنتسبي 
الجيش واألمن والجماعات االرهابية والمرتزقة األجانب من تنظيمي داعش والقاعدة وشــركتي «بالك ووتر» و«داين جروب» االمريكيتين ورغم التعزيزات الهائلة 
بمختلف انواع االسلحة والعتاد العسكري المتطور والحديث واإلسناد الجوي والبحري من قبل الطائرات الحربية والعمودية واآلباتشي وبدون طيار والبوارج والسفن 
والزوارق الحربية التابعة للعدو السعودي وحلفائه من انظمة الشر العربي ورغم الدعم اللوجيستي الذي تقدمه أمريكا وبريطانيا واسرائيل لدول تحالف العدوان اال 
ان كل ذلك لم يجِد نفعًا أمام الصمود االســطوري ألبطال الجيش واللجان وابناء تعز الشــرفاء الذين جعلوا الغزاة والمرتزقة المحليين واألجانب ينتحرون في جبهات 

ذوباب وباب المندب وجبال كهبوب والعمري والوازعية وحيفان والقبيطة وكرش وصبر والضباب وشرق وغرب مدينة تعز.
االســبوع الماضي شــهدت مختلف الجبهات في محافظة تعز مواجهات عنيفة تمكن خاللها ابطال الجيش من كســر عدة زحوفات وهجمات لميليشيات المرتزقة 

والغزاة وتكبيدهم المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
«الميثاق» رصدت التطورات التي شهدتها محافظة تعز االسبوع الماضي في التقرير التالي:

عين على تعزعين على تعز 1515االثنين:  العدد:  
(١٨١٨)

 25 / يوليو / 2016م  
20 / شوال / 1437هـ

صمود أسطوري أسقط رهان المرتزقة وتحالف العدوان
تعـز..تعـز..

المرتزقة والغزاة 
ينتحرون في جبال 
كهبوب وكرش 
ومختلف الجبهات

ميليشيات المرتزقة 
تحاصر منطقة الصراري 
في صبر وترتكب مجازر 
وحشية بحق المواطنين

مواجهات بين ميليشيات المرتزقة في التربة واختطاف قيادي اشتراكي في حيفان واغتيال مساعد المخالفي في مدينة تعز

التطورات الميدانية
تواصلت المواجهات المسلحة خالل االسبوع الماضي في مختلف الجبهات 
بمحافظة تعز وكرش والقبيطة والمناطق التابعة لمحافظة لحج المحاذية 
لمحافظة تعز بين ابــطــال الجيش المسنودين باللجان الشعبية وبين 
الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان السعودي وحلفائه من حزب 
االصالح وشركائه الناصريين واالشتراكيين والجماعات السلفية المتطرفة 
والحراك الجنوبي االنفصالي والموالين للفار هادي والفار علي محسن األحمر 
وانصار الشريعة ومن تنظيمي القاعدة وداعش اليمنيين واالجانب من مختلف 
الجنسيات والمعززين بمختلف انواع االسلحة والعربات والدبابات والمدرعات 
والمدافع ومنصات الصواريخ الحديثة والمتطورة والمسنودين بغطاء جوي 
مكثف من قبل الطيران الحربي واآلباتشي التابع لتحالف العدوان.. ورغم 
الفارق الكبير في العدد والعتاد، إال ان ابطال الجيش واللجان تمكنوا من صد 
هجماتهم وزحوفاتهم المتكررة في مختلف الجبهات وتكبيدهم المزيد من 

الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.

مدينة تعز
واصلت ميليشيات مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات بمدينة تعز 
االسبوع الماضي قصف االحياء والحارات والمناطق والمواقع التي تحت سيطرة 
الجيش واللجان بمختلف انواع االسلحة المتوسطة والثقيلة واستمرت في 
محاوالتها المتكررة التقدم صوب مواقع تواجد أبطال الجيش واللجان الذين 
تصدوا بقوة لجميع الزحوفات والهجمات التي نفذها المرتزقة وكبدوهم 
المزيد من الخسائر واألرواح في جبهات ثعبات والجحملية والكمب والزهراء 
وكالبة وشارع االربعين ومحيط تبة الدفاع الجوي والمطار القديم.. وردًا على 
هزائمهم المتالحقة قاموا بقصف األحياء السكنية التي التخضع لسيطرتهم 

بمختلف أنواع االسلحة المتوسطة والثقيلة.

 صبر الموادم
شهدت مختلف الجبهات في مديرية صبر الموادم خالل االسبوع الماضي 

مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية وبين 
الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان من مختلف الفصائل.. وبحسب مصادر 
محلية وعسكرية فقد حاول المرتزقة اقتحام منطقة الشقب أكثر من مرة 
خالل االسبوع الماضي وكثفوا هجومهم االربعاء الماضي بشكل كبير على 
المنطقة من جهة مديرية المسراخ وجبل العروس بمختلف انواع االسلحة 
ودارت معارك عنيفة بين الطرفين تكللت بصد هجوم المرتزقة وتكبيدهم 

قتيلين وخمسة جرحى..

جبهة الصراري
وشهدت جبهة منطقة الصراري أعنف المواجهات حيث تحاول ميليشيات 
المرتزقة اقتحامها منذ اربعة اشهر وتفرض عليها حصارًا مطبقًا وتواصل 
قصف قرى المنطقة (الحيار والشعيبة واالعدن والصراري وحصبان وذي 
البرح) بمختلف انواع االسلحة المتوسطة والثقيلة، ومنذ مطلع يوليو الجاري 
والميليشيات من حزب االصالح بقيادة المرتزق عارف علي حامل وكتائب 
أبو العباس وكتائب حسم وتنظيم القاعدة تشدد من حصارها على المنطقة 
وتكثف من قصفها األمر الذي أدى الى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من ابناء 
المنطقة بينهم أطفال ونسا،ء ورفضت ميليشيات المرتزقة كل الوساطات 
لوقف قصفها على منطقة الصراري والسماح بدخول فرق طبية السعاف 
الجرحى وأعلنوا تصميمهم على اقتحام المنطقة مهما كلفهم األمر وهو 
مايعني ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق ابناء المنطقة بشكل عام وآل 
الجنيد على وجه الخصوص ويخشى سكان المنطقة من تكرار ماحدث آلل 
الرميمة العام الماضي في مديرية مشرعة وحدنان من إبادة جماعية على 

يد ميليشيات المرتزقة..
وكان مرتزقة العدوان من الميليشيات االرهابية المحاصرة لمنطقة الصراري 
قد أقدمت االسبوع الماضي على اعدام أحد االسرى لديها من آل الجنيد بطريقة 
بشعة ويدعى مصطفى الجنيد حيث قاموا بإعدامه وقطع يديه ورجليه 

ورمي جثته.

ذوباب
وفي مديرية ذوباب استهدف ابطال الجيش واللجان مساء الثالثاء الماضي 
تعزيزات عسكرية للمرتزقة بالقرب من منطقة الحريقة جنوب مدينة 
ذوباب بمسافة ٥ كلم والتي كان تحالف العدوان قد عزز مواقع المرتزقة بين 
منطقتي الحريقة وخور الشورى في الشريط الساحلي الغربي تمهيدًا لشن 
هجوم مباغت على منطقة الحريقة ولكن ابطال الجيش واللجان كانوا سباقين 
في إفشال الهجوم قبل تنفيذه، حيث قصفوا تعزيزات المرتزقة بصليات من 
صواريخ الكاتيوشا ونتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة وتدمير 

عدد من العتاد اآلليات العسكرية.

 الوازعية
وفي مديرية الوازعية تواصلت المواجهات العنيفة في مختلف الجبهات 
في المديرية بين الجيش واللجان وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 
وتمكن أبطال الجيش واللجان االربعاء الماضي من تدمير آليتين عسكريتين 
للمرتزقة بصاروخ كاتيوشا اثناء محاولتهما التقدم باتجاه المديرية وتم 
اعطاب آلية عسكرية اخرى جنوب غرب الوازعية بلغم مضاد للدروع ونتج 
عن ذلك مصرع اثنين من المرتزقة واصابة ثالثة آخرين كانوا على متنها كما 
أصيب ثالثة من المرتزقة اثناء محاولة مجموعة من ميليشيات المرتزقة 
التسلل صوب مثلث عزلة الظريفة باالضافة الى اصابة مرتزق آخر يدعى ناصر 
محمد احمد مصلح االغبري بجروح بليغة اثناء المواجهات في موقع العصوارة.

 القبيطة- لحج
وفي مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج تواصلت المعارك العنيفة بين 
الجيش واللجان وبين الميليشيات التابعة للمرتزقة خالل االسبوع الماضي في 
مختلف الجبهات وخصوصًا جبهة كرش التي فشلت الميليشيات المسلحة 
التابعة لمرتزقة العدوان على مدى عام وأربعة أشهر في إحراز أي تقدم فيها 
بسبب الصمود االسطوري البطال الجيش واللجان رغم التعزيزات العسكرية 

البشرية واألسلحة المختلفة المتوسطة والثقيلة واالسناد الجوي من قبل 
الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان.

االربعاء الماضي قصف ابطال الجيش واللجان بالمدفعية الثقيلة تجمعًا 
لميليشيات وآليات المرتزقة في وادي الحدب جنوب غرب مدينة كرش نتج 
عنه سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة واحتراق عدد من اآلليات والعربات 
العسكرية وعقب ذلك شنت الطائرات الحربية للعدوان غارتين على منطقة 
الشريجة نتج عنها سقوط شهيد واربعة جرحى.. وكان المرتزقة قد جددوا 
الثالثاء الماضي قصفهم المدفعي على مواقع الجيش واللجان في مناطق الكرب 
والمغنية ونجد قفيل ومحيط جبل جالس بمديرية القبيطة ليتم الرد عليهم 
بالمثل من قبل الجيش واللجان وذلك بعد ان فشل المرتزقة في تحقيق أي 
تقدم نحو مواقع الجيش واللجان عندما حاولوا التسلل تحت جنح الظالم وغطاء 

مدفعي مكثف استهدفوا من خالله مناطق متفرقة في مديرية القبيطة.

 حيفان
وفي مديرية حيفان الواقعة شرق محافظة تعز استمر المرتزقة في 
محاوالتهم التقدم باتجاه المناطق والمواقع في ظبي أعبوس إال ان ابطال 
الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد وافشلوا جميع محاوالتهم المتكررة رغم 
التعزيزات العسكرية الكبيرة التي وصلتهم قادمة من عدن ولحج حيث 
وصلت الثالثاء الماضي الى منطقة المفاليس تعزيزات كبيرة للمرتزقة في 
جبهة حيفان «حوالى ١٨ عربة واطقم عسكرية محملة بعناصر من المرتزقة 

والمجندين المغرر بهم وعدد منها محملة بالذخائر والعتاد العسكري» .
وكــان ابطال الجيش واللجان قد تصدوا االثنين الماضي لمحاولة تقدم 
لميليشيات المرتزقة على منطقة ظبي أعبوس وكبدوهم المزيد من الخسائر 
في االرواح واجبروهم على الفرار والعودة الى مواقعهم ومن بين القتلى 
والجرحى المرتزقة القيادي الميداني عدنان محمد فضل وعدد من مرافقيه 
وذلك بعد يوم واحد من صد هجوم للمرتزقة باتجاه شمال ظبي أعبوس والذي 

تكبد فيه المرتزقة عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

صراع المرتزقة
يومًا بعد آخر تتفاقم الخالفات والصراعات بين قيادات 
وفصائل الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان 
الــســعــودي بمحافظة تعز على خلفية تقاسم األمـــوال 
واالسلحة التي تصل اليهم من السعودية وحلفائها في العدوان من 
امارات الخليج وعلى مناطق السيطرة والنفوذ في المناطق واالحياء 
والحارات الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات من مختلف الفصائل.

التوتر يعود إلى مدينة التربة
ففي مدينة التربة - مركز مديرية الشمايتين- والتي يسعى 
المرتزق علي محمد المعمري المعين من قبل الفار هادي محافظًا 
لمحافظة تعز العالنها عاصمة مؤقتة للمحافظة ويتخد من مبنى 
المجلس المحلي للمديرية مكتبًا مؤقتًا له بعد ان ُمنع من الدخول 
الى مبنى المحافظة في مدينة تعز من قبل الميليشيات المسلحة 
التابعة للمرتزق االخواني حمود سعيد المخالفي.. عادت التوترات 
من جديد في مدينة التربة صباح االربــعــاء الماضي بعد تجدد 
المواجهات المسلحة باالسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر من 
اتباع المرتزق مختار الزريقي وعناصر من اتباع المرتزق (الناصري) 
العميد عدنان الحمادي المعين من ِقَبل الفار هادي قائدًا للواء (٣٥) 
مدرع وذلك على خلفية جباية األموال (ضرائب القات) ومن أصحاب 
المحال التجارية حيث يسعى كل طرف لالستحواذ على جباية االموال 
من بائعي القات والتجار، واسفرت المواجهات المسلحة بين الطرفين 
عن مصرع أحد اتباع المرتزق مختار الزريقي واصابة ثالثة من 
اتباع المرتزق عدنان الحمادي وكانت مدينة التربة قد شهدت 
عدة مواجهات خالل الفترة الماضية بين الفصائل المسلحة التابعة 

لمرتزقة العدوان نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.

اختطاف قيادي اشتراكي وآخرين في حيفان
وفــي اطــار الصراع المحتدم بين فصائل الميليشيات التابعة 
لمرتزقة العدوان اقدم مسلحون في مديرية حيفان مطلع االسبوع 
الماضي -قيل إنهم من حزب االصالح- على اختطاف القيادي في 
الحزب االشتراكي اليمني بالمديرية المدعو منصور احمد أسعد 
العبسي ومجموعة من ابناء منطقة العذير واقتيادهم الى جهة 
مجهولة.. وذكرت مصادر محلية بمديرية حيفان ان مجموعة من 
المسلحين من ميليشيات مرتزقة العدوان يقودهم المدعو فهمان 
الصبيحي قاموا باختطاف القيادي في الحزب االشتراكي منصور 
أحمد العبسي، فيما قام المدعو وليد الذبحاني -وهو قائد ميداني 
لميليشيات المرتزقة- باعتقال عدد من أهالي منطقة العذير 
وتسليمهم الى مسلحين من حزب االصــالح الذين اقتادوهم الى 

مكان مجهول. 

طيران العدوان يشن غارات هيستيرية 
على تعز ويرتكب مجزرة جديدة في المخا

يواصل طيران العدوان السعودي 
شن غاراته الهيستيرية االنتقامية 
ــمــنــاطــق  ــعــز وال ــى مــحــافــظــة ت عــل
المحاذية لها من محافظة لحج كرد فعل انتقامي 
للهزائم المتالحقة والخسائر الفادحة التي ُمنيت 
بها الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة آل 
سعود وحكام إمارات الخليج والقوات الغازية 
التابعة لــدول تحالف العدوان على يد أبطال 
الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات 
..وبلغ عدد الغارات التي شنها طيران العدوان 
السعودي منذ بداية يوليو الجاري أكثر من 
٨٠غــارة على عدد من المناطق أغلبها كانت 

على ذوباب وباب المندب  وكرش .
وصــبــاح االثنين الماضي ١٨يوليو الجاري 
ارتكب طيران العدو السعودي مجزرة جديدة 
في حق المواطنين  بمنطقة جبل النار مديرية 
المخا حيث استهدف بغارة محالت تجارية في 
سوق شعبية نتج عنها استشهاد ٤  مواطنين 

وهم :

١-محمد علي ناجي إسكندر- صاحب محل 
التجاري

٢- نادر محمد أحمد بعيصي
٣-فضل عبدالله غالب أحمد راجح

٤-علي سالم علي راجح خريم
ــًا ١٠منهم  ــواطــن ــن ١٦م ــب أكــثــر م وأصــي
إصابتهم خطيرة وتم نقلهم الى مستشفيات 

محافظتي إب والحديدة للعالج وهم:  
١-علي يحيى غبيري
٢-جميل علي صيلع

٣-محمد قاسم حايك
٤- عمرو محمد علي بقشي 

٥-خالد محمد علي بقشي
٦-علي أحمد رعيدي
٧-خالد علي بعيصي

٨- منير سليمان إسكندر
٩-محمد عبده كور سراجي

١٠-جميل علي مهيوب.

جبهة (كهبوب) باب المنذب

أسماء عدد من القيادات الميدانية المرتزقة الذين لقوا مصرعهم في مختلف الجبهات

وفي جبهة (كهبوب) باب المندب 
واصلت الميليشيات التابعة لمرتزقة 
العدوان والمعززة بالقوات الغازية 
ومختلف انــواع االسلحة واآلليات والعربات 
والمدرعات والدبابات العسكرية الحديثة 
ــغــطــاء جــوي  والــمــتــطــورة والــمــســنــودة ب
مكثف مــن قبل الــطــيــران الحربي للعدوان 
المحاوالت المتكررة الستعادة جبال كهبوب 
االستراتيجية من ايدي ابطال الجيش واللجان 
الذين تمكنوا مطلع يوليو الجاري من السيطرة 
عليها وطرد المرتزقة والغزاة منها وقد منيت 
جميع محاوالت المرتزقة والــغــزاة بالفشل 
الــذريــع بسبب الصمود االســطــوري البطال 
الجيش واللجان الذين لقنوا المرتزقة والغزاة 
وتحالف العدوان دروسًا قاسية في التضحية 
والفداء بكسر جميع زحوفاتهم وتكبيدهم 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري..
وجــدد المرتزقة والغزاة االربعاء الماضي 
محاوالتهم الفاشلة بالزحف نحو جبال كهبوب 
مــن منطقة السقيا بعد وصــول تعزيزات 

عسكرية كبيرة لهم قادمة من عدن وكان 
ابطال الجيش واللجان لهم بالمرصاد حيث 
قصفوا بالمدفعية الثقيلة قوات المرتزقة 
والـــغـــزاة بــالــقــرب مــن منطقة بــيــر عيسى 
وأجبروها على التراجع من حيث أتت وتعد 
هذه المحاولة االولى للمرتزقة والغزاة بعد 
استهداف الجيش واللجان بصاروخ «توشكا» 
مساء السبت ١٦ يوليو الجاري معسكر الحجف 

الــواقــع بين منطقتي السقيا ورأس العارة 
والــذي كان قد تم فيه جمع اكبر حشد من 
القوات البشرية والعتاد العسكري للزحف على 
جبال كهبوب االستراتيجية ونتج عن ذلك 
مصرع ١٧٩ من القوات الغازية وميليشيات 
مرتزقة العدوان بينهم أجانب وعرب وضابط 
اسرائيلي وإصابة أكثر من «١٧٣» معظم 

اصاباتهم بليغة.

 اغتيال أحد مساعدي
 المرتزق المخالفي وسط مدينة تعز

وفي إطار الصراع المتفاقم بين فصائل  مرتزقة العدوان  السعودي والتصفيات الجسدية 
المتبادلة فيما بينهم، لقي أحد مساعدي المرتزق حمود المخالفي  ويدعى (معاذ النعماني) 
مصرعه الثالثاء الماضي وسط مدينة تعز على يد مسلحين ملثمين يستقالن دراجة نارية أطلقا 

عليه النار والذا بالفرار.

حصلت «الميثاق» على اسماء عدد من القيادات الميدانية 
للميليشيات الموالية للعدوان السعودي والمرتزقة األجانب 
من تنظيم القاعدة وداعش الذين لقوا مصرعهم على أيدي 
أبطال الجيش واللجان الشعبية خالل األيام الماضية في مختلف الجبهات 

بمحافظة تعز وكرش والقبيطة بمحافظة لحج  :
١-مجدي الوصابي - المكني (أبوالبراء) - قائد ميداني في كتائب 

حسم-في جبهة المطارالقديم  بمدينة تعز
٢-أبومالك المصعبي -قائد مايسمى (كتيبة جندالخالفة)  جبهة 

ثعبات.
٣-مسلم المالكي -قيادي في كتائب حسم - جبهة ثعبات .

٤-صادق حمود-قيادي في ميليشيات حزب اإلصالح- جبهة ثعبات. 
٥-مصطفى أبوشامة (فلسطيني الجنسية) مهندس متفجرات في 

تنظيم القاعدة- جبهة ثعبات .
٦-طه البذيجي- قائدميداني للمرتزقة في جبهة الوازعية.

٧-عــادل األغــبــري- القائد الميداني للمرتزقة في جبهة األغبرة 

بمديرية المظاربة محافظة لحج. 
٨-العقيد/عبدربه مانع القهدود - قائد فوج في معسكر لبوزة- 

جبهة كرش.
٩-محمد علي الكعلولي -أحد معاوني اللواء/فضل حسن -قائد قوات 

المرتزقة في جبهة كرش.
١٠--صديق أحمد الصبيحي-جبهة باب المندب

١١-محمود علي عوبسي الصبيحي-جبهة باب المندب
١٢--عبدالله علي الفتاحي الصبيحي-جبهة باب المندب

ومن المرتزقة األجانب الذين لقوا مصرعهم في جبهة باب المندب 
١٣عنصرًا من تنظيم داعش وهم :

١- يحيى نصير - سوري الجنسية
٢- محمود المر - سوري الجنسية

٣- تحسين حيدر أوغلو - سوري الجنسية
٤- أبومسلم العثماني - تركي الجنسية (قائد كتيبةجند الخالفة)

٥- تسعة سنغاليين
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