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1- محمد زائد قراضة، المكنى )أبو األيهم( والذي كان 
قد تم تعيينه قائدًا ميدانيًا لجبهة )الشقب( في صبر 
الموادم خلفًا للقائد السابق )رمزي عبده عبدالله( الذي 

لقي مصرعه في 30 ديسمبر الماضي
2- الحسن بن علي - القائد الميداني لما يسمى )لواء 

الصعاليك(
3- هشام سرحان الشرعبي
4- محمد عزالدين مهيوب

5- غزوان......
6- صالح البيرو - المكنى )الذباح العدني( الذي ارتكب 

جريمة ذبح وسلخ الجنود األسرى في مدينة تعز.
7- محمد عباس - القائد الميداني في جبهة )ثعبات(.

8- عبده محمد عبدالرحمن الفهيدي
9- ح��س��ن ح��م��ود ع��ق��الن - ال��ق��ائ��د ال��م��ي��دان��ي في  

)الجحملية(
10- صقر قاسم علي

11- تيمور......
12- عبدالملك......

13- عبدالله سيف السبئي - القائد الميداني في جبهة 
المسراخ

14- فتحي علي عبدالواحد
15- بشير عبدالله سعيد العسكري

16- محمد عبدالجبار محمود
17- سمير عبدالواحد محمد محمود

18- أمين عبدالله محمد محمود
19- عبدالله عبداإلله عبدالوهاب

20- عبدالحفيظ الجبلي
21- إبراهيم سعيد أحمد ردمان الكميت )القناص(.

22- محمود أحمد عبدالله
23- منيف محمد علي سعيد

24- لبيب عبدالله محسن الشرفي
25- عبدالله عثمان مقبل يحيى

26- عمر عبدالعزيز الحاج - الملقب )السكران( الذي 
ارتكب جريمة قتل عدد من آل الرميمة وحرق منازلهم 

في مديرية مشرعة وحدنان
ئ��د ميليشيات  27- سليم الشمساني، شقيق ق��ا
المرتزقة في جبهة )الضباب( العميد عبدالرحمن 

الشمساني
29- نبيل يحيى.

اسماء بعض صرعى الغزاة والمرتزقة األجانب والمحليين

جبهة ذوباب
> شهدت جبهة ذوباب خالل االسبوع الماضي 
عدة محاوالت للزحف على معسكر وجبال العمري 
ومدينة ذوباب من قبل القوات الغازية ومرتزقة 
»ب��الك ووت���ر« والميليشيات التابعة لمرتزقة 
العدوان، حيث باءت جميعها بالفشل، فقد تصدى 
لها أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يواصلون 
صمودهم االسطوري للشهر الثالث على التوالي 
منذ أن أعلن ال��ع��دوان ومرتزقته ساعة الصفر 

الحتالل محافظة تعز.
وتكبد الغزاة والمرتزقة المحليون واألجانب 
خ��الل محاوالتهم المتكررة االس��ب��وع الماضي 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد وفاق عدد من 
لقوا مصرعهم وُجرحوا في جبهة ذوباب ثمانية 
وعشرين - يوم الجمعة الماضي - بينهم أربعة 
قتلى من مرتزقة )ب��الك ووت��ر(، فيما بلغ عدد 
الدبابات والمدرعات واآلليات التي تم تدميرها 
ث���الث ع��ش��رة م��درع��ة وس���ت ع��رب��ات بعضها 
احترقت وبداخلها طواقمها، وفشلت القوات 
الغازية والمرتزقة المحليون واألجانب في تحقيق 
أي انتصار رغم التعزيزات الكبيرة من المقاتلين 
واآلليات والدبابات والمدرعات واألسلحة التي تم 
حشدها لدعم جبهة ذوباب ورغم اإلسناد الجوي 
والبحري من الطائرات والبوارج الحربية التابعة 

للعدوان.
جبهة الوازعية

> وفي جبهة الوازعية استمرت المواجهات 
العنيفة خالل االسبوع الماضي بين أبطال الجيش 
واللجان الشعبية وميليشيات مرتزقة العدوان 
ال��م��دع��وم��ي��ن بمقاتلين م��ن ال���ق���وات ال��غ��ازي��ة 
والمرتزقة األجانب، حيث تصدى أبطال الجيش 
واللجان للمحاوالت المتكررة لتلك الميليشيات 
الس��ت��ع��ادة المناطق وال��م��واق��ع ال��ت��ي ك��ان��وا قد 
خسروها أو التقدم في مناطق جديدة بمديرية 
الوازعية رغم التعزيزات الكبيرة بالمقاتلين من 
الغزاة والمرتزقة األجانب والمحليين واآلليات 
المدرعة واألسلحة الحديثة ورغم االسناد الجوي 
من طيران العدوان، وتمكن أبطال الجيش واللجان 
من استعادة منطقة )الحنا( وط��رد ميليشيات 
المرتزقة منها وتأمينها بالكامل وتكبد المرتزقة 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد في المواجهات 
ال��ت��ي دارت ف��ي م��ن��اط��ق )ال��ش��ق��ي��راء وال��ردي��ف 
واألحيوق والحنا( وقصف أبطال الجيش واللجان 
تجمعًا لمقاتلي وآليات مرتزقة العدوان في مفرق 
األحيوق ومنطقة الصنمة بصواريخ الكاتيوشا نتج 
عن ذلك تدمير عدد من المدرعات ومصرع وجرح 

عدد من المرتزقة.
جبهة المسراخ

> وفي مديرية المسراخ واصل أبطال الجيش 
واللجان تصديهم للمحاوالت المتكررة لميليشيات 

لحج واص���ل أب��ط��ال ال��ق��وات المسلحة واللجان 
الشعبية تصديهم البطولي للمحاوالت المتكررة 
للميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان والمسنودين 
بمجاميع من القوات الغازية السودانية ومرتزقة 
شركة »بالك ووتر« األمريكية استعادة مدينة 
ك��رش والمواقع والمناطق المحيطة بها التي 
يسيطر عليها أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان بعد 
طردهم منها االسبوع قبل الماضي، حيث نفذت 
ميليشيات م��رت��زق��ة ال���ع���دوان خ���الل االس��ب��وع 
الماضي عدة محاوالت الستعادة السيطرة على 
مدينة )كرش( والمناطق والمواقع التي خسروها 
مدعومين بمجاميع إضافية من المرتزقة الذين 
تم تدريبهم في قاعدة العند ومعسكر لبوزة 
وعدد من الدبابات والمدرعات واآلليات العسكرية 
الحديثة والمتطورة ومسنودين بغطاء جوي 
مكثف من طيران العدوان السعودي، إال أن أبطال 
الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد وكبدوهم 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري، 

مرتزقة ال��ع��دوان استعادة المناطق والمواقع 
التي خسروها وخصوصًا مثلث نجد قسيم الذي 
يستميت المرتزقة في استعادة السيطرة عليه 
نظرًا لألهمية االستراتيجية التي يمثلها كونه 
يربط مديريات المسراخ وصبر ومشرعة وجبل 
حبشي والمعافر وك��ان يمثل الشريان الرئيسي 
إلمداد ميليشيات المرتزقة بمدينة تعز وصبر 
الموادم والمسراخ وجبل حبشي ومشرعة وحدنان 
والضباب بالمقاتلين واآلليات والعربات والمدرعات 
واألسلحة التي يتم إرسالها من عدن عبر طريق 
)هيجة العبد - مدينة التربة - النشمة - نجد 
قسيم( وعزز أبطال الجيش واللجان -الخميس 
الماضي- تواجدهم في منطقة نجد قسيم وأكمة 
حبيش وتبة الكريمي وقرية القبع المطلة على 
نوا بشكل كامل ثالثة  مثلث وسوق نجد قسيم، وأمَّ
مواقع مهمة في مفرق الدار بين مدينة المسراخ 
ونجد قسيم والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات 
المرتزقة وإعادة فتح الطريق الواقع تحت منطقة 

بني علي الحاج والذي يربط مدينة المسراخ بمثلث 
نجد قسيم بعد مواجهات عنيفة لقي خاللها ستة 
من المرتزقة مصرعهم وأصيب أكثر من عشرة، 

ستشهد اثنان من اللجان الشعبية..
ُ
فيما ا

وردًا على الهزائم الساحقة والخسائر الفادحة 
ال��ت��ي تكبدها ال��م��رت��زق��ة ق��ام��ت الميليشيات 
ال��م��ت��م��رك��زة ف���ي ب��ع��ض م��ن��اط��ق ج��ب��ل حبشي 
المحاذية لمديرية المسراخ بقصف قرى عزلة 
األقروض بمدفعية الهوزر نتج عنها إصابة عدد 
من المواطنين بأضرار بالغة في عدد من المنازل، 
كما شن طيران العدوان عدة غارات على مديرية 
ال��م��س��راخ خ��الل االس��ب��وع الماضي ل��دع��م تقدم 
ميليشيات المرتزقة اال أن ذلك لم يجِد نفعًا أمام 
صمود واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية.

جبهة صبر الموادم
> وفي جبهة صبر الموادم تواصلت المواجهات 
خ���الل االس���ب���وع ال��م��اض��ي ب��ي��ن أب��ط��ال الجيش 

المسنودين باللجان الشعبية ومسلحي الميليشيات 
التابعة لمرتزقة العدوان الذين فشلوا في إحراز 
أي تقدم أو استعادة المواقع التي فقدوها الشهر 
الماضي وأصبحت تحت سيطرة أبطال الجيش 
واللجان الذين واصلوا تقدمهم في جبهة منطقة 
)الشقب( وتمكنوا من إعادة تأمين )تبة الصالحي( 
بشكل كامل وإفشال محاولة استعادة السيطرة 
على تبة )المشهد( بعد معارك عنيفة الثالثاء 
واألرب��ع��اء الماضيين نتج عنها مصرع ع��دد من 
ميليشيات المرتزقة بينهم ستة من القيادات 

الميدانية.
فيما يواصل أبطال الجيش واللجان تقدمهم 
صوب موقع جبل العروس االستراتيجي الواقع في 
قمة جبل صبر وتضييق الخناق على ميليشيات 

المرتزقة في المواقع التي يسيطرون عليها.

جبهة كرش بمحافظة لحج
> وفي المحور الشرقي )جبهة كرش( بمحافظة 

حيث تم تدمير ثالث دبابات في مواجهات األحد 
الماضي، وعزز أبطال الجيش واللجان تواجدهم 
في منطقتي )جبل فرح( و)الصحارير( المطلتين 
على مدينة ك��رش وم��واق��ع )ال���رون والحويمي( 
وتصدوا للمحاوالت المتكررة لمرتزقة العدوان 
إلستعادتها، وك��ان الجيش واللجان قد قصفوا 
بصواريخ الكاتيوشا -األرب��ع��اء الماضي- تجمعًا 
لميليشيات مرتزقة العدوان في منطقة )قميح( 
بعد س��اع��ات م��ن وص��ول��ه��م إليها ق��ادم��ي��ن من 
معسكر لبوزة والمسيمير كدعم لميليشياتهم 

في جبهة كرش.

جبهة حيفان
> وعلى ذات الصعيد واص��ل أب��ط��ال الجيش 
واللجان الشعبية في جبهة مديرية حيفان خالل 
االسبوع الماضي تصديهم للمحاوالت المتكررة 
لميليشيات م��رت��زق��ة ال��ع��دوان ال��ت��ق��دم صوب 
المناطق والمواقع التي يسيطر عليها الجيش 
واللجان، وشهدت مناطق األعبوس المحاذية 
لمحافظة لحج مواجهات عنيفة، والتي يتمركز 
الجيش واللجان بها في منطقة )الهتاري( فيما 
يتمركز المرتزقة ف��ي منطقة )ظ��ب��ي( بعزلة 

األعبوس.

الجبهة الداخلية )مدينة تعز(

> وف���ي ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة )م��دي��ن��ة تعز( 
تواصلت المواجهات العنيفة على م��دار أيام 
االس��ب��وع الماضي بين أب��ط��ال الجيش واللجان 
الشعبية وميليشيات حزب االص��الح وشركائه 
من )االشتراكي، والوحدوي الناصري، وتنظيم 
القاعدة وكتائب )أبو العباس( و)أبو الصدوق( 
وكتائب )الموت( و)لواء الصعاليك( التي ُمنيت 
بخسائر فادحة في األرواح وفشلت كل محاوالتها 
في إح��راز أي تقدم نحو المناطق التي يسيطر 
عليها أبطال الجيش واللجان في أحياء الجحملية 
والكمب والحوبان وكالبة وعصيفرة والزهراء 
ووادي الدحي والبعرارة وشارع األربعين ومدينة 

النور..
وكان أبطال الجيش واللجان قد نفذوا الخميس 
ال��م��اض��ي ه��ج��وم��ًا م��ب��اغ��ت��ًا ع��ل��ى ج��ب��ل )ال��ج��رة( 
االستراتيجي الكائن بوادي القاضي والذي تتمركز 
فيه ميليشيات المرتزقة وفيه مباني المجمع 
القضائي، فيما يتمركز أبطال الجيش واللجان 
ف��ي التباب المحيطة ب��ه م��ن الجهة الشمالية 
وال��غ��رب��ي��ة.. وت��ص��دى أب��ط��ال الجيش واللجان 
لمحاولة الهجوم على مجمع القصر الجمهوري 
في منطقة الكمب من قبل ميليشيات المرتزقة 
الذين تكبدوا خسائر فادحة في األرواح وتدمير 
ى على الفرار والعودة الى 

َّ
مدرعة وأجبروا من تبق

مواقعهم التي قدموا منها.

مصرع أكثر من 80 وإصابة 170بينهم قيادات ميدانية ومرتزقة أجانب
جبهات تع����ز تشتعل في وجه العدوان..

عين على تعز

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز خالل االسبوع الماضي تصديهم البطولي 
للقوات الغازية والمرتزقة األجانب من شركة »بالك ووتر« األمريكية والميليشيات التابعة لمرتزقة 
العدوان )ميليشيات الخائن هادي وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وحزب اإلصالح والوحدوي الناصري 
واالشتراكي والجماعات السلفية المتطرفة كتائب أبي العباس - لواء الصعاليك - كتائب الموت- كتائب 
أبي الصدوق( وإفشال محاوالتهم المتكررة تحقيق أي انتصار أو تقدم أو استعادة للمواقع والمناطق 
التي فقدوها في مختلف الجبهات )ذوباب - الوازعية- الضباب- المسراخ- صبر الموادم- حيفان - كرش- 
مدينة تعز( رغم اإلسناد المتواصل من قبل الطائرات والبوارج والزوارق الحربية التابعة لمملكة بني 
سعود وشركائهم في حلف العدوان البربري الغاشم على وطننا وشعبنا اليمني ورغم التعزيزات الكبيرة 
بالقوات البشرية واآلليات والدبابات والمدرعات والمدافع والصواريخ واألسلحة الحديثة والمتطورة 
التي ترسلها السعودية وحلفاؤها منذ بدء العدوان في مارس العام الماضي وازدادت بشكل كبير منذ أن 
أعلنت قيادات دول العدوان ومرتزقتهم في الداخل ساعة الصفر الحتالل محافظة تعز قبل ثالثة أشهر.
»الميثاق« رصدت تطورات األحداث والتطورات التي شهدتها محافظة تعز خالل االسبوع الماضي 

وخرجت بالحصيلة التالية:

صد كل المحاوالت المتكررة للغزاة والمرتزقة في كافة الجبهات

> لقي أكثر من ثمانين من الميليشيات التابعة لعمالء السعودية والدول المتحالفة معها في العدوان على بالدنا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية 
من ميليشيات )هادي( وحزب اإلصالح والوحدوي الناصري والحزب االشتراكي وتنظيم القاعدة والجماعات السلفية المتطرفة )كتائب أبو العباس( 
وكذا عدد من المرتزقة األجانب بينهم ضابط سوداني برتبة عقيد ُيدعى )التيجاني سر النمر( ومرتزق بريطاني برتبة نقيب يدعى دومنيك ستيالرك، 
وضابط إماراتي، ومرتزق فرنسي، وأربعة سودانيين وستة من جنسيات مختلفة، وإصابة أكثر من )170( من القوات الغازية ومرتزقة )بالك 

ووتر( والمرتزقة المحليين، بينهم )70( سودانيًا خالل االسبوعين الماضيين على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف المحاور والجبهات 
بمحافظة تعز )مدينة تعز، صبر الموادم، المسراخ، الضباب، الوازعية، ذوباب، حيفان( وفي منطقة كرش وطور الباحة والقبيطة بمحافظة لحج.

وحصلت »الميثاق« على أسماء)29( شخصًا من الذين لقوا مصرعهم من الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان في جبهات )مدينة تعز- المسراخ- 
صبر الموادم(، وهم:

إحراق مكتبة ومؤسسة السعيد
> وفي إطار التدمير الممنهج للمؤسسات العامة والثقافية والمواقع األثرية 
أقدمت العناصر المتشددة من الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان على إحراق 
مكتبة ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في مدينة تعز مساء االثنين الماضي، 
وقامت بتطويق المنطقة المحيطة بمبنى المؤسسة ومنع المواطنين من الوصول إليه 
إلطفاء النيران.وكانت ميليشيات المرتزقة قد اقتحمت مبنى مؤسسة السعيد ونهبت 
محتوياتها من أجهزة كمبيوتر وآثاث ومخطوطات نادرة وكتب تاريخية وعلمية 
وثقافية وأدبية.وتعد مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة من أكبر المؤسسات الثقافية 
في اليمن وتضم مكتبة عامة ومكتبة الطفولة ورواقًا خاصًا بالفنون التشكيلية 
وقاعات خاصة بالدورات التدريبية في الكمبيوتر والمجاالت اإلدارية والمحاسبية 
وورش العمل، كما تضم منتدى السعيد األدبي الذي يتم فيه احتضان الفعاليات 
االحتفائية والمحاضرات والندوات السياسية والفكرية والعلمية والثقافية واألدبية.

تزويد تعز ب� 6ماليين و600 ألف لتر
 من البنزين والديزل

وصلت الى محافظة تعز أمس األول الدفعة األولى من المشتقات النفطية المخصصة للمحافظة 
البالغة 786 ألف لتر من مادة البنزين وحوالي 295 الف لتر من مادة الديزل.

أوضح ذلك محافظ تعز عبده محمد الجندي.. مشيرًا الى أن الكميات الواصلة من المشتقات 
النفطية الى المحافظة  تمثل الدفعة األولى من الكميات اإلجمالية البالغة أربعة ماليين و400 
الف لتر من مادة الديزل ومليونان و200 ألف لتر من مادة البنزين، والتي سيتم نقلها تباعًا على 
دفعات من ميناء الحديدة إلى محافظة تعز وستوجه إلى المحطات والمرافق الخدمية والمصانع  

بصورة مباشرة.
وقال: "إن حصة محافظة تعز من المشتقات النفطية ُرفعت إلى حوالي ستة ماليين و600 ألف 

لتر بناًء على توجيهات رئيس اللجنة الثورية العليا".. 
ات نقل وتوصيل الكميات  معبرًا عن شكره لتعاون شركة النفط اليمنية في تسهيل اج��راء
المخصصة للمحافظة وتذليل كافة الصعوبات المتعلقة بوصول المشتقات النفطية. ودعا الجندي 
المواطنين بمحافظة تعز إلى التعاون مع لجان توزيع المشتقات النفطية وفقًا للخطة المعتمدة.. 
ات رادعة  مؤكدًا ضرورة التزام كافة المحطات البيع بالسعر الرسمي.. مشددًا على أن هناك إجراء
ستتخذ بحق أي محطات أو جهات تتالعب بأسعار المشتقات النفطية.. ولفت المحافظ الجندي 
إلى أن نقل الكميات المخصصة لمحافظة تعز من المشتقات النفطية على دفعات يعود إلى عدم 
توافر العدد الكافي من شاحنات النقل بسبب المخاوف لدى أصحاب الشاحنات من تعرضهم لقصف 
طيران العدوان السعودي الغاشم ما اضطر قيادة المحافظة إلى اعتماد خطة لنقلها على دفعات.. 
مبينًا أن االيام القادمة ستشهد وصول بقية الكمية. وأشار إلى أن مراقبين وناشطين سياسيين 
وحقوقيين من جهات عدة يرافقون شاحنات المشتقات النفطية التي يجري نقلها من ميناء الحديدة 
إلى محافظة تعز لضمان وصولها بصورة سلسة ودون أي عراقيل.وأكد محافظ تعز استمرار السلطة 
المحلية في العمل على حل المشكالت التي يواجهها القطاع الصحي بالمحافظة .. مشيرًا إلى أن 
قيادة المحافظة تمكنت من توفير 60 أسطوانة اكسجين للمستشفى الجمهوري العام بمدينة 
تعز، ويجري حاليًا توفير شحنة من المحاليل الطبية الخاصة بعمليات الغسيل الكلوي للمستشفى.


