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واصلت الميليشيات المســلحة التابعة للعدوان السعودي 
مــن مختلــف الفصائــل «تنظيــم القاعــدة وداعــش وحزب 
االصــالح والجماعــات الســلفية المتطرفة والمنشــقين من 
الجيش واألمــن» والمدعومين بالقــوات الغازية والمعززين 
بمختلــف أنــواع األســلحة والمعــدات العســكرية الحديثة 
والمتطورة والمســنودين بغطاء جوي مــن الطيران الحربي 
التابــع لتحالــف العدوان خالل االســبوع الماضــي محاوالتها 
المتكررة الســتعادة المناطق والمواقــع التي فقدتها خالل 
الفتــرة الماضية وكذا محاوالتهــا إحراز أي تقدم في مختلف 
الجبهــات.. .إّال أن جميعهــا بــاءت بالفشــل بفضــل صمود 
واستبســال أبطــال الجيش المســنودين باللجان الشــعبية 
في جميــع الجبهات بمحافظة تعــز والمناطق المحاذية من 
محافظــة لحج الذين كبــدوا المرتزقة المزيد من الخســائر 
الفادحة في األرواح والعتاد وتمكنوا من إحراز تقدم في عدد 
من الجبهات..وشهدت محافظة تعز خالل االسبوع الماضي 
عددًا من األحــداث والتطورات التي رصدتها «الميثاق» في 

التقرير التالي:

تعـــــز.. المرتزقة يتجرعون الهزائم 

التطورات الميدانية

دفــعــت الــقــوات الــغــازيــة لتحالف 
ــــعــــدوان الـــســـعـــودي بــتــعــزيــزات  ال
عــســكــريــة جـــديـــدة للميليشيات 
التابعة للمرتزقة في مختلف الجبهات 
بمحافظتي تعز ولحج خالل االسبوع 
الماضي.. وبحسب مصادر عسكرية 
ومحلية فقد وصلت مطلع االسبوع 
الــمــاضــي تــعــزيــزات كــبــيــرة بشرية 
وأسلحة وعــربــات وآلــيــات عسكرية 
مختلف الى معسكرات المرتزقة في 

مديريات المضاربة وطور الباحة والقبيطة بلحج وشعب 
الجن في باب المندب جنوب مديرية ذوباب ومدينة التربة 
ومديريات الوازعية والصلو وصبر والمسراخ ووادي الضباب 
ومدينة تعز قادمة من عــدن وقاعدة العند ومعسكر 
لبوزة بلحج.. وأشارت المصادر الى أن معظم التعزيزات 
البشرية من الشباب المجندين الجدد وأن الهدف من هذه 
التعزيزات الكبيرة هو استعادة المناطق والمواقع التي 
تمكن ابطال الجيش المسنودون باللجان الشعبية من 
السيطرة عليها وتأمينها خالل الفترات الماضية وخصوصًا 
في منطبة كهبوب بمديرية المضاربة وكرش القبيطة 
التابعة لمحافظة لحج ومديريات الوازعية والصلو وحيفان 
وكذا محاولة إحراز تقدم في مدينة تعز ووادي الضباب 
ومديريات ذوباب وصبر والمسراخ والتي شهدت على مدى 
أيام االسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين ابطال الجيش 
واللجان وبين الميليشيات من مختلف الفصائل التابعة 
لمرتزقة العدوان والتي نفذت عدة زحوفات وهجمات 
مسنودة بغطاء مدفعي وقصف جوي من قبل الطيران 
ت  الحربي التابع للعدوان السعودي، إّال أن جميعها باء
بالفشل كسابقاتها حيث تصدى لها ابطال الجيش واللجان 
بقوة وكبدوا المرتزقة الهزائم الساحقة والمزيد من الخسائر 

الفادحة في األرواح والعتاد.
æ ففي مديرية الصلو التي يستميت المرتزقة على مدى 
األسابيع الثالثة الماضية في استعادة المناطق والمواقع 
التي خسروها، تواصلت خالل االسبوع الماضي المواجهات 
العنيفة بين الجيش واللجان وبين ميليشيات المرتزقة 
وبنفس الوتيرة وتركزت المواجهات بوجه خاص في محيط 
منطقة الصيرتين حيث كثف المرتزقة هجماتهم على 
مواقع الجيش واللجان في هيجة «الشرج» وتبة الشبكة 
المطلتين على منطقتي الصيار والصيرتين وكثفوا من 
القصف المدفعي على قرى الشرف والصيرتين والصيار 

واستخدموا كامل قوتهم أيام االثنين والثالثاء واألربعاء 
الستعادة موقع الشبكة ولكنهم فشلوا في ذلــك رغم 
االسناد الجوي لهم من قبل طيران الــعــدوان السعودي 
حيث كان أبطال الجيش واللجان لهم بالمرصاد وكبدوهم 
المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.. وبحسب 
مصادر عسكرية فقد تكبد المرتزقة أكثر من ٣٠ قتيًال 
و٤٢ جريحًا بينهم قيادات كبيرة معظمهم من كتائب 
أبو العباس.. ومن بين الذين لقوا مصرعهم قائد ميليشيات 
كتائب أبو العباس في الصلو المرتزق عادل العزي.. ومن 
القادة الميدانيين «جميل الدهبلي، سام عبدالرحمن، 
عبدالله حسين القاضي، عدنان الحداد» ومن بين الجرحى 
المرتزقة أمين المخالفي قائد مدفعية المرتزقة في الصلو 

وعالء العزي وريان المخالفي.
æ وفي منطقة المفاليس الواقعة في أطراف مديرية 
حيفان والمناطق الواقعة بين مديرية حيفان التابعة 
لمحافظة تعز ومديريتي المقاطرة وطور الباحة بلحج، 
واصل المرتزقة محاوالتهم المستميتة الستعادة المناطق 
والمواقع التي خسروها والتقدم باتجاه مواقع النجدين 
والمشاح والعبلية وتبة سعيد طه الواقعة ما بين منطقتي 
المفاليس والخزجة بمديرية حيفان إّال أنهم لم يتمكنوا 
من إحراز أي تقدم حيث كان أبطال الجيش واللجان لهم 
بالمرصاد والذين تصدوا لهم بقوة وكبدوهم المزيد من 
الخسائر في األرواح والعتاد، وتبادل الطرفان القصف 
المدفعي المكثف في التباب المطلة على هيجة العبد وسوق 

الربوع بمديرية المقاطرة.. 
وتكبد المرتزقة أكثر من ٧ قتلى وفي مقدمتهم شقيق 
المرتزق عدنان رزيــق الشبواني قائد ما يسمى «كتائب 
حسم» ويدعى (يونس زريق) والذي مثل مصرعه صدمة 
كبيرة لمرتزقة العدوان، وكذلك قائد سرية ميدانية يدعى 
أيهم أنور الصبيحي، واصابة ١٥ مرتزقًا.. فيما استشهد 

اثنان وأصيب ستة من الجيش واللجان.

æوفــي جبهات مدينة 
ــعــز ووادي الــضــبــاب  ت
تواصلت المواجهات بين 
ــجــان وبين  ــل الــجــيــش وال
ــي جبهات  الــمــرتــزقــة ف
ــيــة  ــجــحــمــل ثـــعـــبـــات وال
وحسنات وصالة وكالبة 
والزهراء والدعوة وشارع 
األربعين ووادي الزنوج 
ومحيط تبة الدفاع الجوي 
وجبل هان المطل على وادي الضباب ومنطقتي خدران 
والربيعي وتبة الخلوة، حيث نفذ المرتزقة عدة محاوالت 
باتجاه مواقع تواجد ابطال الجيش واللجان الذين تصدوا 
لهم بقوة وافشلوا جميع محاوالتهم وكبدوهم المزيد من 
الخسائر في األرواح والعتاد.. واعترف المكتب االعالمي 
لما يسمى كتائب ابو العباس الثالثاء الماضي بمصرع ضابط 
من المرتزقة في اللواء ٣٥ مدرع في جبهة ثعبات، ويوم 
الخميس الماضي لقي ٣ مصرعهم وأصيب ٩ من المرتزقة 
مقابل شهيدين وخمسة جرحى مــن الجيش واللجان، 
والمرتزق عصام شمسان في محيط تبة الخلوة بمنطقة 

وادي الضباب.
الجبهات األخرى

وفي جبهات مديريات الوازعية وصبر الموادم والمسراخ 
وذوباب بمحافظة تعز وكهبوب بمديرية المضاربة وكرش 
بمديرية القبيطة محافظة لحج، تواصلت المواجهات 
على أشدها حيث جــدد المرتزقة تنفيذ عــدة زحوفات 
وهجمات على مواقع الجيش واللجان تحت غطاء جوي من 
طيران العدوان السعودي وقصف مدفعي مكثف بهدف 
استعادة المواقع والمناطق التي خسروها ويستميتون 
منذ ثالثة أشهر متوالية الستعادتها دون جدوى بسبب 
صمود واستبسال أبطال الجيش واللجان الذين يتصدون 
لزحوفاتهم وهجماتهم بكل قوة ويكبدونهم المزيد من 
الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.. واعترفت وسائل 
إعالمية تابعة للعدوان- الخميس الماضي- بمصرع ٤ من 
الجنود وإصابة ضابط فيما يسمى اللواء الثالث حزام» في 
جبهة كهبوب بانفجار لغم أرضي وهم: «منير فهد زيد 
ناصر عبدالله- سالم ناصر صالح مظلومي- صالح محمد 
أحمد ناصر- عبدالله محمد صالح علي جرجشي» وإصابة 

الرائد ناظم الضالعي.

استشهاد مواطن وطفلين وإصابة طفلة بقذيفة أطلقها المرتزقة على حي صالة
يــواصــل مــرتــزقــة الـــعـــدوان قــصــف االحــيــاء 
السكنية بمدينة تعز والمناطق والقرى التي 
يسيطر عليها الجيش واللجان في مديريات 
صبر والمسراخ والصلو والــوازعــيــة وذوبــاب 
وحيفان والقبيطة ووادي الضباب بقذائف 

المدفعية والدبابات.
وكــان قد استشهد مطلع االسبوع الماضي 
المواطن محمد حمود مقبل -موظف بمكتب 
الصناعة والــتــجــارة- والطفلة أمــانــي صــادق 
العواضي والطفل محمد شكيب محمد، وأصيبت 
الطفلة مــاريــنــا ابــراهــيــم الــعــواضــي بقذائف 
المدفعية التي أطلقها المرتزقة على حي صالة.

واصلت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش واللجان االسبوع الماضي دك تجمعات آليات وميليشيات المرتزقة 
في مختلف الجبهات بمحافظتي تعز ولحج.. ففي جبهة ذوباب قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصواريخ 
الكاتيوشا- الثالثاء واألربعاء الماضي- اآلليات العسكرية للمرتزقة اثناء محاولتهم تنفيذ ٣ زحوفات باتجاه قرية 
الحريقة الواقعة جنوب مدينة ذوباب وتبعد عنها بمسافة ٥كلم انطالقًا من معسكرهم في شعب الجن بباب المندب.
وفي جبهة كهبوب بمديرية المضاربة بلحج تم استهداف آليات وميليشيات المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
محاولتهم تنفيذ هجوم كبير على جبال كهبوب االستراتيجية األربعاء الماضي قادمين من منطقة  المدفعية اثناء

السقياء.
وفي جبهة كرش بمديرية القبيطة بلحج تم دك آليات وميليشيات المرتزقة الثالثاء الماضي بقذائف المدفعية اثناء 
محاولتهم التقدم باتجاه المناطق الواقعة شمال غرب مدينة كرش.. وفي جبهة المفاليس بمديرية حيفان تم قصف 
تجمعات ميليشيات وآليات المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا في جبل سعيد طه المطل على منطقة المفاليس الواقعة في 
أطراف مديرية حيفان ونتج عن ذلك سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير ٣ آليات عسكرية واحتراقها بالكامل.

دك تجمعات وآليات المرتزقة
مصرع يونس رزيق شقيق قائد كتائب حسم وأكثر من ٣٧

 بينهم قيادات ميدانية في الصلو والمفاليس

مصرع وإصابة ٦ من كتائب 
حسم بالثعابين

ــصــران مـــن كــتــائــب حــســم مصرعهما  ــقــي عــن ل
(محمدجميل وسهيل) وأصيب أربعة آخرين مساء 
السبت (مطلع األسبوع الماضي) في محيط جبل هان 
غرب مدينة تعز جراء تعرضهم للدغات الثعابين 

والحيات.

مسلحون يغتالون المرتزق 
عزالدين المخالفي

فــي إطـــار الــصــراع 
المحتدم بين فصائل 
مــرتــزقــة الـــعـــدوان 
السعودي وعمليات 
التصفيات الجسدية 
فيما بينهم أقــدم 
يستقالن  ن  مسلحا
ــاريــة على  دراجــــة ن
ـــقـــائـــد  تـــصـــفـــيـــة ال
الميداني لما يسمى 

ــواء الصعاليك المدعو عز الدين عبدالله سعيد  ل
المخالفي- الثالثاء الماضي- اثناء مــروره في شارع 
جمال وسط مدينة تعز، حيث قاما بإطالق النار عليه 

وأردوه قتيًال ومن ثم الذا بالفرار.

طيران العدوان يقتل المرتزقة 
أثناء فرارهم في المندب

< استهدف طيران العدوان السعودي- السبت 
الماضي- بثالث غــارات ميليشيات المرتزقة في 
منطقة الغريرة التابعة لعزلة باب المندب على 
الشريط الساحلي لمحافظة تعز أثناء فرارهم على 
متن العربات والمدرعات بعد تعرضهم لقصف 

صاروخي ومدفعي من قبل الجيش واللجان.
وبحسب مصادر عسكرية فقد حاول المرتزقة- 
فجر أمس األول السبت- مجددًا تنفيذ زحف كبير 
باتجاه مدينة ذوباب معززين باآلليات العسكرية 
والمتطورة ومسنودين بغطاء جوي من طيران 
 الى أن رتًال عسكريًا 

ً
العدوان السعودي.. مشيرة

كبيرًا تحرك عند الــســاعــات األولـــى مــن معسكر 
المرتزقة بالقرب من منطقة خور الشورى التي 
تبعد عن باب المندب بمسافة ٧ كم محاوًال التقدم 
باتجاه منطقة الحريقة جنوب مدينة ذوباب، غير 
أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان 
كانت لهم بالمرصاد حيث أمطرتهم بصليات من 
صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية الثقيلة لحظة  
وصولهم الى أطــراف منطقة الحريقة، ونتج عن 
ذلك سقوط المزيد من القتلى والجرحى وتدمير 
عدد من آلياتهم العسكرية وفرار من تبقى منهم 
على متن العربات والمدرعات المتبقية ولم يكونوا 
قد ابتعدوا كثيرًا عن مكان القصف حتى فوجئوا 
بطيران العدوان المساند لهم يستهدفهم بـ٣ 
غــارات متتالية ُمجهزًا على من تبقى من عناصر 

المرتزقة وآلياتهم العسكرية.

معتقلون من أتباع الحمادي يتعرضون للتعذيب في معتقل كتائب حسم

ــي جــديــد الـــصـــراع  والــتــنــاحــر  ف
لية للعدوان  بين الفصائل الموا
الــســعــودي  شــهــدت مدينة تعز 
ــجــاري  يـــوم  األحـــد ٦ نــوفــمــبــر ال
توافدًا كبيرًا لمسلحين من أتباع 
المرتزق عدنان الحمادي- المعين 
مــن قبل الــفــار هـــادي قــائــدًا للواء 
٣٥مدرع  وآخرين من أهالي جبل 
صبر إلى وسط المدينة على خلفية  
تعرض معتقلين من عناصرهم 
للتعذيب فــي ســجــون مــا يسمى 
(كــتــائــب حــســم) السلفية التي  بـــ

يقودها القيادي السابق في تنظيم القاعدة المرتزق عدنان زريق 
الشبواني -المعين من قبل الفار هادي رئيسًا لعمليات محور تعز 
ويتخذ من مبنى مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة مقرًا لقيادة 
كتائب حسم، ويستخدم البدروم األرضي معتقًال للمناهضين 
للعدوان.. وذكرت مصادر محلية أن معتقلين موالين للعدوان 
من أتباع المرتزق عدنان الحمادي، بينهم  المرتزقة (شفيع 
صبر وناظم العقالني وعبدالسالم الذبحاني) تعرضوا للتعذيب 
في معتقل لكتائب حسم بمدينة تعز، األمر الذي دفع عناصر 

من زمالئهم المجندين من قبل الحمادي.
 وكذلك مجاميع مسلحة من أهالي جبل صبر، أقرباء شفيع صبر، 
للتوجه بأسلحتهم إلى المدينة والتهديد باقتحام المعتقل التابع 
لكتائب حسم ما لم يتم اإلفــراج عن المعتقلين ومحاكمة من 
قاموا بتعذيبهم.. وتالفيًا لتطورات األحداث قام المرتزق خالد 
فاضل، المعين من قبل الفار هادي قائدًا لمحور تعز العسكري، 
بزيارة إلى المعتقل التابع لكتائب  حسم  لالطالع على أوضاع 

المعتقلين، ووجه بالتحقيق في 
البالغات حول عمليات التعذيب 
داخــل المعتقل، فيما اعترف 
نائب قائد كتائب حسم عمار 
 

ٍّ
الجندبي بجريمة تعذيب كل

من "شفيع صبر وناظم العقالني 
وعبدالسالم الذبحاني" وقال إنه 
تم فصل الطاقم األمني في سجن 
حسم، وإحالة بقية أفراد السجن 
للتحقيق وتوقيفهم، وتوجه 
ـــى أهـــالـــي مـــن تم  بـــاالعـــتـــذار إل
تعذيبهم. ُيذكر أن "شفيع صبر 
وناظم العقالني وعبدالسالم الذبحاني" تم اعتقالهم من قبل 
عناصر حسم بتاريخ ٢٨ أغسطس الماضي، إثر أحداث حصار 
المجمع الحكومي بمدينة التربة وتم نقلهم إلى معتقل تابع   
لكتائب حسم  في مدينة تعز على خلفية مقتل أحد أبناء الصبيحة 
برصاص مسلحين تابعين لشفيع صبر، وما حدث بعد ذلك من 
فرارهم إلى داخل المجمع الحكومي والتمترس فيه واالشتباك 
مع أبناء الصبيحة الذين حاصروا المبنى.. وحولت الميليشيات 
من مختلف الفصائل  الموالية للعدوان معظم مدارس مدينة 
تعز إلــى معتقالت لمناهضيهم وآخــريــن من أســرى الجيش 
واللجان الشعبية، وتشهد هذه المعتقالت انتهاكات وجرائم 
ضد اإلنسانية وتصفيات جسدية.. وكان عدد من المعتقلين 
في سجن تابع لحزب اإلصالح بمدرسة باكثير الواقعة في حي 
الروضة قد أعلنوا -الخميس قبل الماضي- اإلضراب عن الطعام 

جراء االنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مسلحي اإلصالح.

اختطاف رئيس مؤتمرالدائرة 
«٥٩» بمديرية جبل حبشي

أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمايسمى (المقاومة) 
في محافظة تعز -الثالثاء الماضي- على اختطاف 
الشيخ / محمد عبدالواسع قحطان السفياني عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام  رئيس فرع 

المؤتمر بالدائرة (٥٩) في مديرية جبل حبشي.
ــخ  الــســفــيــانــي  ــشــي وقــــال مــصــدر مــقــرب مـــن ال
ــى أمــام  «الميثاق»: إن جماعة مسلحة وصلت ال لـ
منزل الشيخ محمد عبدالواسع السفياني في قرية 
المشجب بعزلة الشراجة  مديرية جبل حبشي على 
متن طقم عسكري وقامت بمحاصرة المنزل واقتحامه 
واختطاف الشيخ السفياني  والتوجه به الى مدينة تعز 
وإيداعه في معتقل بمبنى مكتب المالية الذي يكتض 
بالمساجين المناهضين للعدوان السعودي على بالدنا.


