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ش���هدت مدين���ة تعز خ���ال االس���بوع الماض���ي مواجهات 
عنيفة بي���ن الجيش واللجان والمتطوعين م���ن ابناء القبائل. 
وبي���ن الميليش���يات التابع���ة لمرتزقة العدوان م���ن مختلف 
الفصائ���ل »حزب االص���اح، والجماعات الس���لفية المتطرفة، 
وتنظيمي القاعدة وداعش«، وخصوصًا في االحياء الش���رقية 
»ثعبات وحس���نات وصالة والجحملية والتوحيد والعس���كري 
والكم���ب وكاب���ة« والت���ي دف���ع المرتزق���ة ب���كل قدراته���م 
العس���كرية البش���رية واآلليات المختلفة تحت غطاء مدفعي 
مكث���ف وإس���ناد جوي م���ن قبل طي���ران العدوان الس���عودي 
لاستياء على تلك األحياء والسيطرة على القصر الجمهوري 
وملحقات���ه ومعس���كر األم���ن المركزي وتمكن���وا بعد معارك 
عنيف���ة اس���تمرت أيام األح���د واالثني���ن والثاث���اء واألربعاء 

والخميس من إحراز بعض التقدم.

مصرع وإصابة أكثر من 132 مرتزقًا بينهم قيادات ميدانية

المرتزقة يقصفون األحياء السكنية بقذائف المدفعية والدبابات 

وبحسب مصادر عسكرية فقد تمكن المرتزقة األربعاء الماضي من السيطرة 
على عدد من المباني في أحياء الجحملية والعسكري وثعبات وحسنات وصالة 
بينها مدرسة النجاح والمركز الثقافي ومدرسة اسماء ومنزل عبداإلله القاضي 
والمقر السابق ألنصار الله »الحوثيين« ومبنى قناة السعيدة الذي تم نهبه.. 
وأوضحت المصادر أن المرتزقة تكبدوا خسائر فادحة في األرواح والعتاد 
خال عملية تقدمهم في تلك األحياء حيث تشير المصادر الى أن أكثر من 50 
مرتزقًا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 82 آخرين بينهم قيادات ميدانية من 
أبرزهم القائد الميداني لما يسمى لواء الصعاليك المدعو بدر الصبري والذي لقي 
مصرعه في حارة الدعوة بمنطقة ثعبات األربعاء الماضي والقائد الميداني لما 
يسمى كتائب أبو العباس عبدالملك العدني الثاثاء الماضي في منطقة ثعبات 
وقادة ميدانيين من كتائب حسم هم: مختار الزبيدي، أبو همام، عبدالباسط 
السميعي، فاروق عبدالقوي علي القباطي.. ومن أبرز القيادات الذين أصيبوا 
القائد الميداني لما يسمى بكتائب حسم المدعو عمار الجندبي، والذي يعتبر 
الرجل الثاني بعد قائد الكتائب المدعو عدنان رزيق، وكذا القائد الميداني 

خالد ذيبان.
واعترف المركز االعامي لما يسمى بالمجلس العسكري بمصرع 9 وإصابة 
22 من عناصر ما يسمى الجيش الوطني الموالي لتحالف العدوان السعودي، 

مقابل 12 شهيدًا و15 جريحًا من أفراد الجيش واللجان والمتطوعين من 
ابناء القبائل.وفي الجبهتين الشمالية والغربية لمدينة تعز دارت مواجهات 
عنيفة بين الجيش واللجان وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان تكبد 
خالها المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى منهم 3 لقوا مصرعهم في جبل 

الجرة والمطار القديم بعمليات قنص.

وبحسب مصادر طبية فقد عجزت المستشفيات الحكومية واألهلية في أحياء 
مدينة تعز الخاضعة لسيطرة المرتزقة عن استيعاب القتلى والجرحى وتم 

نقل عدد كبير من الجرحى الى مستشفى خليفة بمدينة التربة.

الجبهات األخرى
وشهدت الجبهات األخرى في مديريات الوازعية وذوباب والمسراخ وصبر 
الموادم والصلو وحيفان ووادي الضباب بتعز وكرش وكهبوب بلحج والمناطق 
الواقعة بين مديرية حيفان بتعز ومديريتي طور الباحة والمقاطرة بلحج 
مواجهات متقطعة خال األسبوع الماضي، حيث تصدى أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعين من ابناء القبائل. لكافة المحاوالت التي نفذها المرتزقة للتقدم 
صوب المناطق والمواقع التي تحت سيطرة الجيش واللجان وكبدوهم المزيد 

من الخسائر في العتاد واألرواح.
وارتكب المرتزقة في األحياء الشرقية لمدينة تعز التي تمكنوا من السيطرة 
على أجزاء منها جرائم قتل وسحل وصلب في حق عدد من المواطنين وجرائم 
تفجير عدد من المنازل بعد نهبها وكذا نهب محتويات مبنى قناة السعيدة 

الفضائية والمركز الثقافي.

مصرع عدد من المرتزقة بينهم 
أحد قادة لواء الصعاليك

لقي القيادي في  ما يسمى)لواء الصعاليك( أحد الفصائل السلفية 
المتطرفة التابعة لتنظيم )داعش( الجمعة الماضية، ومعه العشرات 
من المرتزقة خال المواجهات مع الجيش واللجان والمتطوعين من 

ابناء القبائل. شرق مدينة  تعز. 
وأكد مصدر عسكري في محافظة تعز ان أبطال الجيش واللجان 
تمكنوا م��ن ق��ت��ل ع��ش��رات ال��م��رت��زق��ة خ���ال م��واج��ه��ات الجمعة 
18نوفمبرالجاري باإلضافة الى إحراق آلية في وادي صالة اسفل تبة 

السال ومصرع جميع طاقمها .
م��ص��ادر محلية أك����دت م��ص��رع ال��ق��ي��ادي ف��ي ل����واء الصعاليك 

المدعو)محمد حمود( مع كامل مجموعته وهم: 
محمود زائد - عبدالفتاح الفقيه 

-عبدالرحمن حسن -رشاد وحكيم
 -أحمد غالب  -بال 

 -صادق الصامت -صادق الشجاع
 -عبدالرحمن النجار

يواصل مرتزقة العدوان  قصف األحياء السكنية في 
مدينة تعز بقذائف الدبابات والمدفعية مرتكبين المزيد 

من المجازر في حق المواطنين األبرياء.
الخميس الماضي ارتكبوا مجزرة مروعة جديدة في 
سوق جولة سوفتيل أمام مستشفى الرفاعي بالحوبان 
ش���رق م��دي��ن��ة ت��ع��ز باستهدافهم ال��س��وق  بقذيفة 
مدفعية نتج عنها سقوط 24 شهيدًا و27جريحًا من 
المواطنين األبرياء ..وبحسب شهود عيان فقد استهدف 
مرتزقة العدوان بقذيفة مدفعية سوق جولة سوفيتل 
مساء الخميس الماضي نتج عنها سقوط عدد كبير من 
المواطنين  المتواجدين في السوق حيث الوج��ود ألي 
أهداف عسكرية هناك سوى المواطنين البسطاء الذين 

تناثرت أشاؤهم وسالت دماؤهم في أرجاء السوق.
وبعد أقل من 24سا عة من جريمة سوق جولة سوفتيل 
ارتكب المرتزقة مذبحة أخرى  في حي الجحملية- صباح 
الجمعة- عندما أطلقوا قذيفة مدفعية هاون نتج عنها 
استشهاد الطفلة ريهام علي محمد وإصابة 4مواطنين، 
كما اصيب المواطن هشام فؤاد علي من أهالي الحوبان  

بطلق ناري من قبل قناصة المرتزقة.
وك����ان ق���د اس��ت��ش��ه��د- األرب���ع���اء ال��م��اض��ي- الطفل 
يوسف حسام ال��دي��ن)10أع��وام( والطفلة ف��رح ماجد 
سعيد الحسني )9أع�����وام( وال��ح��اج فيصل عبدالله 
ال���دوس)60ع���ام���ًا( وإص��اب��ة ام���رأة ب��ق��ذائ��ف مدفعية 

المرتزقة على أحياء الجحملية وصالة..

جرائم سحل وصلب
وفي جريمة بشعة هزت الضمير االنساني ارتكبت 
ميليشيات مرتزقة العدوان السعودي خال أيام الثاثاء 
واألربعاء والخميس من االسبوع الماضي جرائم جديدة 
في حي الجحملية بمدينة تعز بحق المناهضين لتحالف 
العدوان ومرتزقته، حيث قامت تلك الميليشيات بقتل 
عدد من المواطنين والتمثيل بجثثهم وسحلهم في 

الشوارع ثم صلبهم على أعمدة الكهرباء.
»الميثاق« حصلت على أسماء أربعة من المواطنين 
الذين تم قتلهم والتمثيل بجثثهم وسحلهم وصلبهم 

وهم:
فواز عبدالعزيز مصلح

هيثم عبدالعزيز مصلح
جميل الجنداري

فواز راشد

إصابة قائدكتائب »حسم«
 عمار الجندبي

أصيب القائد الميداني لماُيسمى كتائب حسم المدعو عمار الجندبي- 
الثاثاء الماضي- بإصابة بليغة  في المواجهات مع أبطال الجيش واللجان  

والمتطوعين من ابناء القبائل. بمنطقة ثعبات .
.واعترف المركز اإلعامي التابع لكتائب حسم بإصابة الجندبي بطلق 

ناري في الصدر وأنه أسعف الى المستشفى لتلقي العاج ..
مشيرًا الى أنه خرج من المستشفى في اليوم التالي)األربعاء( وتوجه 

الى الجبهة للقتال رغم إصابته البليغة.

صــــــــــــــــلب
ُ
سحل.. ت

ُ
سلخ.. ت

ُ
تعـــــز.. ت

المرتزقة والدواعش يعيثون فيها فسادًا

61 شهيدًا وجريحًا بينهم أطفال ونساء  بقذائف المرتزقة في مذبحة سوفتيل

ق جسد الطفلة )ريهام(
ّ
قذيفة مدفعية المرتزقة بتعز تمز

الطفلة ريهام علي محمد -ابنة ال�10 أعوام- نالت الجمعة الماضي وسام الشهادة بإحدى  قذائف 
مدفعية الهاون التي أطلقها مرتزقة العدوان السعودي على حي الجحملية والتي مزقت جسم 
الطفلة )ريهام( الى أشاء وإصابة 5 مواطنين  بإصابات بليغة وذلك  بعد أقل من 24 ساعة من 
ارتكاب المرتزقة مجزرة دموية بشعة مساء الخميس الماضي  في سوق جولة السعيد )سوفتيل 
سابقًا( منطقة الحوبان والتي راح ضحيتها 25شهيدًا و27جريحًا من المواطنين.. وقبلها بيوم 
استشهد الطفل يوسف حسام )10 أعوام( والطفلة فرح ماجد سعيد الحسني )9أعوام( والحاج 

فيصل عبدالله الدوس )60عامًا( وأصيبت امرأة بقذيفة أطلقها المرتزقة على حي صالة .
زهق روحها الطاهرة في مدينة تعز على يد قراصنة الموت 

ُ
الطفلة )ريهام( ليست األولى التي ت

الداعشي الوهابي فقد سبقها عشرات األطفال الذين أزهقت أرواحهم بقذائف ورشاشات المرتزقة 
وصواريخ طائرات العدوان السعودي ولن تكون األخيرة طالما ومجلس األمن الدولي واألمم المتحدة 
ومجلس حقوق اإلنسان العالمي يغضون الطرف عن الجرائم البشعة والمذابح الجماعية التي 
يرتكبها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ مارس 

العام الماضي 2015م والمستمرة حتى اليوم..


