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أبطال الجيش يواصلون تطهير تعز

جبهة المسراخ:

مصرع وإصابة أكثر من 35 من المرتزقة بينهم 
قيادات ميدانية

> شهدت مديرية المسراخ خالل االسبوع الماضي معارك عنيفة بين أبطال الجيش واللجان 
الشعبية وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة دول تحالف العدوان في عدد من المناطق حيث يحاول 
المرتزقة السيطرة على مديرية المسراخ لتأمين خط إمداد ميليشياتهم في جبهات مديرية 
صبر الموادم ومدينة تعز بالمقاتلين واألسلحة والذخائر واآلليات والمدرعات والدبابات القادمة 

من عدن عبر )التربة - النشمة- نجد قسيم(.
وكان أبطال الجيش واللجان قد تمكنوا االسبوع الماضي من استعادة حصن )المخفف( ومدرسة 
طارق بن زياد في عزلة األق��روض وتأمين المنطقة بشكل كامل وكبدوا الميليشيات التابعة 
للمرتزقة خسائر فادحة في األرواح.. وقالت مصادر متطابقة بأن نحو خمسة عشر مرتزقًا لقوا 
مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بينهم قيادات ميدانية.. وأشارت المصادر الى أن جثث عدد 

من قتلى المرتزقة ظلت ملقاة في تلك المناطق التي شهدت المواجهات حتى اليوم التالي.
وقام مرتزقة العدوان يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين بحشد تعزيزات عسكرية كبيرة من 
مديرية صبر الموادم ومديرية المعافر ونجد قسيم والضباب وتمكنوا من الدخول الى مدينة 
المسراخ مركز المديرية الخميس الماضي تحت قصف مدفعي وغطاء جوي من قبل الطيران 
الحربي للعدوان بعد انسحاب الجيش واللجان منها والتمركز في مواقع جبلية مهمة تطل على 

مدينة المسراخ.

جبهة الوازعية :

دك تجمعات المرتزقة  ومصرع القائد الميداني المشولي

> تواصلت المواجهات المتقطعة بين أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية 
والميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان في منطقة )الشقيراء( مركز المديرية ومنطقة 
)حنة( بعزلة المشاولة ومنطقة )نوبة طه( ومنطقة )الفاقع( تبادل خاللها الطرفان القصف 

المدفعي.
واستهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية مساء الخميس الماضي مواقع لميليشيات 

مرتزقة العدوان في مناطق )الشقيراء( و)حنة( وشمال مفرق األحيوق..
وفي يوم االربعاء الماضي استهدفوا طقمًا عسكريًا للمرتزقة في مفرق األحيوق بصاروخ 
موجه أدى الى تدميره واحتراقه بمن كان على متنه.. وفي يوم الثالثاء الماضي استهدف 
أبطال الجيش واللجان تجمعات لميليشيات مرتزقة العدوان وآلياتهم العسكرية في منطقة 
)حنة( وشمال مفرق )األحيوق( ونتج عن ذلك مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير 

عدد من آلياتهم العسكرية.
ويوم الجمعة الماضي تمكن أبطال الجيش واللجان من القضاء على أحد القادة الميدانيين 

لميليشيات المرتزقة وُيدعى )ردمان علي صالح البحري المشولي(.

جبهة ذوباب :

تأمين المديرية  ومصرع 40  من الغزاة والمرتزقة 

التقى قادة القوات الغازية وميليشيات مرتزقة السعودية في جبهة ذوباب الخميس الماضي في 
اجتماع لمناقشة أسباب فشلهم في تحقيق أي تقدم الحتالل محافظة تعز من المحور الغربي، 
وعلمت »الميثاق« أن قائد ميليشيات المرتزقة في جبهة ذوباب المرتزق العميد عبدالغني 
محيي الدين اعترف بالفشل الذريع للقوات الغازية ومرتزقة بالك ووتر وميليشيات مرتزقة 
تحالف العدوان في التفوق على الجيش واللجان الشعبية رغم اإلسناد الجوي والبحري الكثيف من 
الطائرات والبوارج البحرية، وأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خالل االسبوعين الماضيين من 
تأمين مديرية ذوباب بالكامل بعد طردهم من المواقع والمناطق التي كانوا يسيطرون عليها، 

كما قاموا بتنفيذ عمليات نوعية ضدهم وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
هذا كان أبطال الجيش واللجان قد استكملوا االثنين الماضي السيطرة على مدينة ذوباب 
)الحريقية( وطردوا الغزاة والمرتزقة الى آخر نقطة بعد باب المندب المحاذي لمديرية الصبيحة 
التابعة لمحافظة لحج.. وأكد مصدر عسكري أن الغزاة والمرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة في األرواح 
والعتاد.. مشيرًا الى مصرع أكثر من أربعين من القوات الغازية وميليشيات مرتزقة العدوان 
التابعين للمرتزق هاشم السيد والمرتزق بسام المحضار وتدمير أربع عشرة آلية عسكرية ما 
بين عربات ومدرعات وأطقم، اضافة الى أسر عدد من المرتزقة واالستيالء على عدد من األطقم 

والمدرعات التي تركها الغزاة والمرتزقة خلفهم.

المحور الشرقي

 )الشريجة - كرش(

> شهدت جبهة كرش بمحافظة لحج خالل االسبوع 
الماضي معارك عنيفة بين أبطال الجيش المسنودين باللجان 
الشعبية وبين مرتزقة العدوان تصدى خاللها أبطال الجيش 
واللجان بقوة ألكثر من تسع محاوالت التقدم صوب مدينة 
كرش والمواقع التي تحت سيطرة الجيش واللجان بهدف 
استعادتها مسنودين بغطاء ج��وي مكثف من الطيران 
ت  الحربي للعدوان السعودي ولكن جميع محاوالتهم باء
بالفشل كسابقاتها وتكبدوا خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد.. ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم ثالثة 
من القادة الميدانيين للمرتزقة وهم: »العقيد علي محمد 

قحطان، وأحمد سالم الصبيحي، ونعمان األغبري(..
وبلغت الخسائر في العتاد العسكري للمرتزقة تدمير دبابة 
وآليتين عسكريتين وعربة من نوع )بي أم بي( وتدمير طقم 

عسكري والذي احترق بالعناصر الذين كانوا على متنه.
وكان قادة عمليات القوات الغازية وميليشيات المرتزقة 
قد حشدوا االسبوع قبل الماضي مجاميع كبيرة من المرتزقة 
معززين بعدد كبير من الدبابات والمدرعات والعربات 
واألطقم واآلليات العسكرية الحديثة والمتطورة استعدادًا 
لمعركة فاصلة الستعادة المواقع والمناطق التي يسيطر 
عليها الجيش واللجان ولكن ذلك لم يجِد نفعًا أمام الصمود 
االس��ط��وري ألبطال الجيش واللجان الذين تصدوا بقوة 
لمحاوالت عدة نفذها المرتزقة منذ يوم السبت 13 فبراير 
الجاري وحتى الجمعة الماضي 19 فبراير الجاري والتي 
بلغت أكثر من تسع محاوالت فشلت جميعها رغم الغطاء 
المدفعي والقصف الجوي المكثف من قبل طيران العدوان 
ال��ذي شن غ��ارات هيستيرية ردًا على هزائم مرتزقته 
وخسائرهم الفادحة مستخدمًا في بعض الغارات القنابل 

العنقودية المحرمة دوليًا.

جبهة حيفان- طور الباحة
> تواصلت المواجهات العنيفة خالل االسبوع الماضي بين 
أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية وبين مرتزقة 
العدوان في مناطق التماس بين المديريتين، حيث حاولت 
عناصر المرتزقة تنفيذ ع��دة م��ح��اوالت للتقدم صوب 
المناطق والمواقع التي يسيطر عليها الجيش واللجان تحت 
غطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان السعودي اال أن 
ت بالفشل بفضل صمود واستبسال  جميع المحاوالت باء
أبطال الجيش واللجان.. وكان مرتزقة العدوان قد نفذوا 
الخميس الماضي محاولتين للتقدم صوب مركز مديرية 
حيفان ومنطقة )السويداء( بعزلة األع��روق.. وسبق ذلك 
عدة محاوالت خالل أيام السبت واألحد واالثنين والثالثاء 

من االسبوع الماضي للتقدم صوب مركز المديرية وجبل 
)الحصن( وجبل )الهتاري( ومنطقة )الحامل( ومنطقة 
)ال��ري��اح��ي( بعزلة األع��ب��وس ومنطقة )ال��س��وي��داء( بعزلة 
األعروق مسنودين بغطاء جوي مكثف من طيران العدوان 
السعودي جميعها باءت بالفشل، حيث تصدى لهم أبطال 
الجيش واللجان بقوة وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد العسكري.. وتمكنوا األحد الماضي 14 فبراير الجاري 
من تدمير طقم عسكري يحمل ذخائر للمرتزقة بصاروخ 

موجه في منطقة )المعصرة( الواقعة بين عزلتي االعبوس 
واألغابرة أثناء محاولة المرتزقة التقدم باتجاه التباب المطلة 

على مدرسة )المحبوب(.

الجبهة الداخلية مدينة تعز
تعد الجبهة الداخلية )مدينة تعز( من أكثر الجبهات 
تعقيدًا في سير المواجهات بين أبطال الجيش المسنودين 
باللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان الذين يتمترسون 

باألحياء السكنية ويتخذون من المواطنين دروعًا بشرية، 
ولذلك يواجه أبطال الجيش واللجان صعوبة كبيرة في 
التعامل مع تلك الميليشيات وع��دم التمكن من تنفيذ 
عمليات نوعية لتطهير األحياء وال��ح��ارات منها تفاديًا 
للتكلفة الباهظة في األرواح والممتلكات.. ومع ذلك تواصلت 
المواجهات بين الطرفين خالل االسبوع الماضي في أحياء 
ثعبات والجحملية والمجلية والحصب ومدخل مدينة النور 
)الزنقل( وكالبة والروضة وشارع األربعين وعصيفرة ووادي 

)جديد( ووادي )عرش( ووادي )الدحي( استخدم فيها 
الطرفان االسلحة الخفيفة والرشاشات والمدفعية، وتمكن 
أبطال الجيش واللجان من صد عدة محاوالت لميليشيات 
المرتزقة التقدم صوب األحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش 
واللجان وخصوصًا في أحياء عصيفرة والحصب وثعبات 

والجحملية وتكبد المرتزقة عددًا من القتلى والجرحى.
 ومن بين الذين لقوا مصرعهم أحد القادة الميدانيين في 
الجهة الشرقية لمدينة تعز المرتزق )بشار أمين العبسي( 
وعدد من المرتزقة وإصابة آخرين، وكان أبطال الجيش 
واللجان قد تمكنوا السبت 13 فبراير من طرد ميليشيات 
مرتزقة ال��ع��دوان من المباني التي كانوا قد تسللوا اليها 
وتمركزوا فيها في حي الحصب وجولة المرور الجمعة 12 
فبراير الجاري التي شهدت مواجهات عنيفة في منطقة 
الحصب تكبد خاللها المرتزقة خسائر فادحة، حيث لقي 

تسعة مصرعهم وأصيب خمسة عشر آخرين.
 ومن بين الذين لقوا مصرعهم القائد الميداني للمرتزقة 
في جبهة )الحصب( )توفيق عبده دبوان محمد( والمرتزقة 
)فواز محمد مثنى - زكريا عبدالله محمد سعد - مروان 
سيف الشرعبي( ومن بين الجرحى من القيادات الميدانية 
للمرتزقة المدعو )شوقي سعيد المخالفي( شقيق القيادي 
االخ��وان��ي المرتزق )حمود سعيد المخالفي(، والناطق 
االعالمي لما يسمى )كتائب حماة العقيدة( عبدالرحمن 
عبده صالح وال��ذي يعد اليد اليمنى لقائد كتائب حماة 

العقيدة )أبو العباس(.

ميليشيات )المقاولة( 
ينهبون مواد اإلغاثة 

أكد سكان أحياء وادي القاضي والمسبح األعلى بمدينة 
تعز ان ميليشيات )المقاولة( التابعة لعمالء ومرتزقة 
السعودية قاموا بنهب مستحقاتهم من م��واد اإلغاثة 
المقدمة من برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
والتي يتم إيصالها الى مدينة تعز بإشراف السلطة المحلية 

بالمحافظة.
وشهدت أحياء وشوارع "وادي القاضي والمسبح األعلى 
تظاهرتين لعشرات المواطنين للمطالبة بمخصصاتهم من 
المواد اإلغاثية التي وصلت مؤخرًا إلى تلك األحياء الواقعة 
تحت سيطرة مسلحي اإلص��الح والقاعدة والذين قاموا 

باالستيالء عليها ولم يتم توزيعها على المستحقين..
وردد المشاركون في المظاهرتين عبارات منددة بقيادات 
مايسمى بالمقاومة الذين يستولون على المساعدات اإلغاثية 
وتوزيع جزء منها على المنتمين لحزب اإلصالح والموالين 

لهم وبيع بقية الكميات.

> شهدت مختلف الجبهات بمحافظة تعز تطورات مهمة خالل االسبوع الماضي وخصوصًا جبهة ذوباب التي تمكن فيها أبطال الجيش واللجان من تأمين كامل مديرية ذوباب وتكبيد القوات الغازية وميليشيات المرتزقة خسائر فادحة 
في األرواح والعتاد العسكري، واعترف قائد ميليشيات المرتزقة في جبهة ذوباب المدعو عبدالغني محيي الدين بالفشل الذريع في تحقيق أي تقدم لهم في المحور الغربي )باب المندب - ذوباب - المخا( رغم اإلسناد الجوي والبحري 
لتحالف العدوان السعودي. جاء ذلك في االجتماع الذي عقد الخميس الماضي في مقر قيادة عمليات القوات الغازية وميليشيات المرتزقة بين منطقتي )السقياء( و)رأس العارة( بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج والذي حضرته 

قيادات عسكرية من القوات الغازية التابعة لتحالف العدوان ومدير مديرية المضاربة عبدربه المحولي وعبدالولي الصبيحي - نجل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.
الجدير بالذكر أن خسائر القوات الغازية وميليشيات مرتزقة العدوان خالل االسبوع الماضي في األرواح بلغت أكثر من سبعين صريعًا ومائة مصاب وتدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات واآلليات العسكرية خصوصًا في جبهات 

ذوباب وكرش وحيفان والوازعية والمسراخ.
»الميثاق« تنشر رصد كامل لمجريات األحداث في محافظة تعز خالل االسبوع الماضي.

مصرع عدد من المرتزقة في كرش بينهم 3 قادة 
وتدمير معدات عسكرية

اقتحام  منزلي شوقي هائل و رياض الحروي
 وقصف مصنع في الحصب

مرتزقة السعودية في المسراخ ينهبون ويحرقون منازل المناهضين للعدوان

❝

تأمين مديرية ذوباب وصد أكثر من 20 زحفًا في كرش وحيفان


