
ت���وال���ت خ��س��ائ��ر م��رت��زق��ة 
العدوان السعودي من مختلف 
الفصائل السلفية واإلص��اح 
وعناصر القاعدة، في الجبهة 
الشرقية لمدينة تعز خال 
االس��ب��وع ال��م��اض��ي.. وذك��رت 
م��ص��ادر عسكرية ميدانية 
متطابقة أن أبطال الجيش 
وال��ل��ج��ان  ت��ص��دوا -االرب��ع��اء 
الماضي- لهجومين جديدين 
نفذهما مرتزقة ال��ع��دوان..
الهجوم األول باتجاه مدرسة 
محمد علي عثمان، المحاذية 
لمعسكر ال��ت��ش��ري��ف��ات من 
ج��ه��ة ال���ج���ن���وب ال��ش��رق��ي، 
والثاني صوب معسكر قوات 
األم��ن المركزي..مشيرة الى 
أن معارك عنيفة دارت بين 
أبطال الجيش واللجان وبين 
ميليشيات ال��م��رت��زق��ة مما 
يسمى )كتائب حسم وكتائب 
أب��و العباس ول���واء العاصفة 

ولواء الصعاليك( بالقرب من مدرسة محمد علي عثمان، إثر محاولة 
المرتزقة ولليوم الثاني على التوالي، التقدم والسيطرة عليها، لموقعها 
القريب من البوابة الجنوبية الشرقية لمعسكر التشريفات، وكونها 

تطل على مساحات واسعة من المعسكر ووادي صالة..
وأكدت المصادر أن المعارك التي استمرت زهاء 5 ساعات استخدم 
فيها الطرفان مختلف األسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية، تكللت 
وا بعد سقوط قتلى وجرحى  بانكسار المرتزقة وعودتهم من حيث جاء
)لواء الصعاليك( بالخسائر الفادحة  في صفوفهم.. واعترف ما يسمى ب�
بين أفراده..مشيرًا إلى إصابة قائد اللواء المرتزق وهيب الهوري والقائد 
الميداني المرتزق  أسامة عابد، بإصابات بليغة، بخاف سقوط عدد 
من القتلى من ذات الفصيل. فيما شهدت الجبهة الغربية لمعسكر 
ق��وات األم��ن المركزي معارك عنيفة استمرت من الصباح وحتى 
قبيل الظهيرة، إثر محاولة المرتزقة التقدم من حي الزهراء صوب 
ت بالفشل وع��ادوا أدراجهم يجرون أذيال  المعسكر، غير أنها باء
الهزيمة واالنكسار.. ووجهت المستشفيات الواقعة تحت سيطرة 
ات استغاثة للتبرع بالدماء جراء  مرتزقة العدوان في مدينة تعز، نداء

توافد عشرات الجرحى إليها قادمين من الجبهة الشرقية.
وشن طيران العدوان السعودي غارتين على تبة السال ومنطقة 
الحوبان، ضمن محاوالت اإلسناد الفاشلة.. وكان مرتزقة العدوان قد 
تكبدوا في اليوم السابق-الثاثاء - عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى 
بينهم قيادات ميدانية في معارك محاولة السيطرة على مدرسة 
محمد علي عثمان.. وأعلن مصدر عسكري -الثاثاء واألربعاء- عن 
مصرع وإصابة نحو 45 عنصرًا من المرتزقة خال محاولتهم التقدم 
باتجاه معسكر التشريفات، من جهة مدرسة محمدعلي عثمان..ومن 
بين قيادات المرتزقة الذين لقوا مصرعهم: ذياب البدجي وسامر 

العبسي وتوفيق فرحان وطارق المخافي. 
وكان مرتزقة العدوان قد جددوا فجر االثنين الماضي-  محاوالتهم 
التقدم صوب معسكر التشريفات حيث نفذوا هجومًا كبيرًا على 
المعسكر.. وأوضحت مصادر عسكرية أن مجاميع من لواء الصعاليك 

ول���واء العاصفة وك��ت��ائ��ب حسم 
وكتاب أبو العباس -بإسناد من 
عناصر تنظيم القاعدة- حاولوا 
ال��ت��ق��دم ف��ي ال��ج��ه��ة الجنوبية 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��م��ع��س��ك��ر ودارت 
م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة م���ع ال��ج��ي��ش 
وال��ل��ج��ان  ف��ي م��ح��ي��ط م��درس��ة 
م��ح��م��د ع��ل��ي ع��ث��م��ان، ج��ن��وب 
شرق المعسكر، استمرت حتى 
ساعات العصر، دون أن يتمكن 
المرتزقة من تحقيق أي تقدم 
ُي��ذك��ر وأج���ب���روا ع��ل��ى ال��ت��راج��ع 
وال��ع��ودة إل��ى ح��ي الكمب وحي 
المستشفى ال��ع��س��ك��ري، غرب 
المعسكر بعد أن تكبدوا المزيد 
م��ن القتلى وال��ج��رح��ى.. وطبقًا 
للمصادرالعسكرية لقي 12 من 
المرتزقة مصرعهم معظمهم 
)ل��واء  م��ن منتسبي م��ا يسمى ب���
الصعاليك( باإلضافة إلى عشرات 
الجرحى، بينهم قائدان ميدانيان 
)خالد ذيبان، وأبو بكر الحساني(.
واستهدف أبطال الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات للمرتزقة 
وآلياتهم العسكرية بالقرب من المبنى الجديد لفرع البنك المركزي 
ومبنى رئاسة جامعة تعز غرب معسكر التشريفات، محققين أهدافًا 
مباشرة في صفوف المرتزقة..وكان طيران العدوان قد حاول إسناد 
مرتزقته بسلسلة غارات مستهدفًا في بعضها أحياء سكنية، حيث 
استهدف بغارة مجمع المخبز المركزي اآللي في جولة القصر، وبغارة 
أخرى منزل مواطن أسفل تبة هائل )فندق السعيد( متسببًا بسقوط 
ضحايا مدنيين، واستهدف بغارتين جبل العا بمنطقة الحوبان، 
شرق المدينة.. واعترفت وسائل إعام موالية للعدوان بالخسائر 
الكبيرة في صفوف مرتزقته ج��راء معارك األي��ام القليلة الماضية 
في المناطق الغربية لمعسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق 
مدينة تعز..حيث ذكرت صحيفة األيام في صفحتها على الفيسبوك 
تلوا في الهجوم على السور الغربي 

ُ
االثنين الماضي  أن 37 مسلحا ق

لمعسكر التشريفات أمام مستشفى الكندي.. وقالت الصحيفة: )37 
من شباب تعز نقدمهم من أجل اقتحام السور الغربي لمعسكر 
التشريفات أمام مستشفى الكندي، ثم االنسحاب بعد ساعة واحدة ألن 
الموقع مكشوف(.. مضيفة:  37 روحًا أزهقت من أجل إطاق شريط 
)عاجل( األحمر في قناة الجزيرة: )عاجل المقاومة تقتحم معسكر 
التشريفات بتعز(.. وكانت وكالة )فرانس برس( األجنبية، قد نقلت، 
عن مصادر عسكرية ميدانية موالية للعدوان نفيها السيطرة على 
القصر الجمهوري..مشيرة إلى أن قواتهم )اقتربت من القصر، لكنها 

لم تتمكن من السيطرة عليه(. 
وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد شنوا -االثنين الماضي- 
هجومًا على المرتزقة ف��ي المنطقة الغربية للقصر الجمهوري 
ومعسكر التشريفات أسفر عن سقوط  عدد كبير من المرتزقة بين 
قتيل وجريح.. وأكدت مصادر عسكرية أن 28 مرتزقًا قتلوا خال 
معارك األحد واالثنين الماضيين بينهم قيادي في كتائب أبو العباس 
يدعى )عبدالملك أبو الليل( وقيادي آخر في لواء الصعاليك يدعى 

)مهران الجبري( باالضافة الى عدد كبير من الجرحى.
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تصفيات متبادلة بين فصائل المرتزقةعمليات عسكرية نوعية ألبطال الجيش واللجان كسر زحوفات مرتزقة العدوان ومصرع العشرات منهم 

جبهات الساحل
وف��ي جبهات المديريات الساحلية »م���وزع، المخا، 
ذوب���اب« واص��ل أبطال الجيش واللجان تكبيد الغزاة 
ومرتزقة العدوان السعودي المزيد من الهزائم الساحقة 

والخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
الخميس الماضي جدد الغزاة والمرتزقة تنفيذ زحف 
كبير معزز بالعربات المدرعة واألط��ق��م العسكرية 
ومسنودين بقصف مدفعي مكثف على مواقع الجيش 
واللجان في مديرية موزع الذين كانوا لهم بالمرصاد حيث 
دارت معارك عنيفة استمرت عدة ساعات تكبد فيها 
الغزاة والمرتزقة المزيد من القتلى والجرحى ومعظم 
القتلى من المرتزقة المحليين ينتمون لمديرية ردفان 
بلحج.. كما تم أسر جريح تركه المرتزقة خلفهم عند 
ف��راره��م.. وتم استهداف عربة مدرعة تقل مرتزقة 
سوادنيين بصاروخ حراري ما أدى الى إعطابها وسقوط 

من فيها قتلى وجرحى.

واعترفت وسائل إعامية موالية للعدوان بينها موقع 
»عدن الغد« وموقع »األمناء نت« بسقوط قتلى وجرحى 
من أبناء ردف��ان في معارك الخميس الماضي بمديرية 
 سقوط 12 قتيًا 

ً
م��وزع ش��رق مديية المخا.. مؤكدة

وجريحًا من أبناء ردفان فقط دون االشارة الى بقية القتلى 
والجرحى من المناطق األخرى والمرتزقة السودانيين.. 
كما نفذ أبطال الجيش واللجان قصفًا بصواريخ الكاتيوشا 

على مواقع المرتزقة في اطراف مديرية موزع.

وفي مديرية المخا استهدف ابطال الجيش واللجان 
بصاروخ موجه مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة يختل 
شرق مدينة المخا، ما أدى الى تدميرها بالكامل ومقتل 
طاقمها.. واستهدف ابطال الجيش واللجان -االسبوع 
الماضي- تجمعات ألف��راد وآليات المرتزقة بصواريخ 
الكاتيوشا وقذائف المدفعية وصواريخ حرارية وموجهة 

في شمال وشرق مدينة المخا نتج عنها خسائر في األرواح 
والعتاد العسكري.

وف��ي مديرية ذوب��اب تصدى أبطال الجيش واللجان 
-الخميس الماضي- لزحف كبير للمرتزقة صوب معسكر 
العمري من الجهة الجنوبية الغربية تحت غطاء مدفعي 
واسناد جوي مكثف من مروحيات األباتشي التابعة لتحالف 
العدوان السعودي، وتمكنوا من كسر الزحف واجبار 
ميليشيات المرتزقة على الفرار والعودة من حيث قدموا 
بعد تكبيدهم المزيد من القتلى والجرحى.. ولم يتم 
معرفة عدد القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة إاّل أن 
مصدرًا في مكتب الصحة بعدن أكد أن مستشفيات عدن 
استقبلت مساء الخميس الماضي 25 جريحًا حاالتهم 

حرجة قادمين من جبهة ذوباب.

كهبوب 
نفذ أبطال الجيش واللجان في جبهة كهبوب بمديرية 

المضاربة وراس العارة التابعة لمحافظة لحج -الثاثاء 
الماضي- كمينًا محكمًا آلليات عسكرية تابعة لمرتزقة 
العدوان لحظة وصولها المنطقة الواقعة جنوب شرق 
جبال كهبوب االستراتيجية..وبحسب مصدر عسكري 
ف��إن العملية أسفرت عن تدمير مدرعة يستقلها، 
العقيد المرتزق)حيدر عبدالله يحيى( رئيس عمليات 
ما يسمى )اللواء الثالث حزم( المشكل من قبل تحالف 
العدوان، والنقيب أمجد الردفاني والمازم أول مجدي 
البحيري، وثاثة آخرين.. وأكد المصدر مصرع النقيب 
المرتزق أمجد الردفاني، وإصابة العقيد حيدر والمازم 
البحيري، بجروح خطيرة، الفتًا إلى أن الصريع الردفاني 
فارق الحياة أثناء محاولة إسعافه إلى عدن المحتلة..

وطبقًا للمصدر العسكري، فقد تمت العملية بعد رصد 
استخباري دقيق لتحركات قيادات المرتزقة، حيث 
يعتبر الصريع الردفاني أحد القادة البارزين الموالين 

للعدوان   

واصل ابطال الجيش واللجان تكبيد مرتزقة تحالف العدوان الس��عودي المزيد من الهزائم الس��احقة والخس��ائر الفادحة في األرواح والعتاد العس��كري لألس��بوع الثالث على التوالي شرق مدينة 
تعز وكذا في بقية الجبهات بشمال وغرب المدينة ووادي الضباب ومديريات موزع والمخا والوازعية وذوباب والمعافر بتعز، ومديريتي القبيطة والمضاربة بلحج، رغم الفارق الكبير في العدد 
والعتاد والتعزيزات العسكرية للمرتزقة بالعتاد العسكري الحديث والمتطور والمقاتلين من المرتزقة المحليين والسودانيين واالسناد الجوي المكثف من قبل طيران تحالف العدوان السعودي.

»الميثاق« رصدت التطورات في مختلف الجبهات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز خالل االسبوع الماضي في التقرير التالي:
واصل مرتزقة العدوان الس��عودي في ميليش��يات حزب االصالح والجماعات الس��لفية المتطرفة وتنظيم القاعدة لألس��بوع الثالث على التوالي االنتحار على أس��وار القصر الجمهور ومعس��كر 
التشريفات ووادي صالة ومعسكر األمن المركزي شرق مدينة تعز، حيث تصدى ابطال الجيش واللجان لزحوفاتهم ومحاوالتهم المستميتة األخيرة منذ أواخر مايو الماضي، وبالرغم من القصف 
المدفعي واالس��ناد الجوي المكثف من قبل طيران العدوان إاّل أنهم لم يتمكنوا من الس��يطرة على القصر ومعس��كر التش��ريفات المجاور له ومعس��كر األمن المركزي وفش��لت جميع زحوفاتهم 

كسابقاتها على مدى العامين الماضيين وتكبدوا المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
رصد/ محمد المليكي

انهيار كامل للمرتزقة في المنصورة 
اعترفت قيادة مرتزقة العدوان السعودي في جبهة المنصورة بمديرية المضاربة 
ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج بانهيار تام للجبهة مهددين باالنسحاب الكامل، 
وإنقاذ ما تبقى من أفرادها..وأتى هذا االعتراف الصريح للمرتزقة بانهيار جبهتهم في 
المنصورة بالتزامن مع االنتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية 
-الثاثاء الماضي- من خال سيطرتهم على جبل راسن االستراتيجي بمديرية الشمايتين 
التابعة لمحافظة تعز والمحاذي لمديرية الوازعية من جهة الشرق والقريب من مديرية 
المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، حيث تتمركز قوات المرتزقة.. ونشر موقع )عدن 
الغد(الموالي للعدوان، رسالة وجهتها قيادة المرتزقة في جبهة المنصورة، إلى قيادة 
تحالف العدوان ومحافظ لحج، الموالي لاحتال، وقائد ما يسمى )لواء زايد( المرتزق 
العميد /عبدالغني الصبيحي المسنود سعوديًا، لوحت فيها باالنسحاب الكامل من هذه 
)انهيار جبهة المنصورة الحدودية  الجبهة.. وعنونت قيادة جبهة المرتزقة رسالتها ب�
تماس الوازعية تعز وشروع المقاومة في االنسحاب التدريجي من مواقعها(.. وأكدت 
)المقاومة( يعيشون هذه األيام في اللحظات  الرسالة في مضمونها، أن من أسمتهم ب�
األخيرة من االحتضار.. مؤكدة أن قيادة الجبهة قررت االنسحاب من المواقع العسكرية 
بعد أسبوع من تاريخ 2 يونيو الجاري الصادر فيه الرسالة، معلنة استعدادها لتسليم 
الجبهة ألي جهة من المقاومة -حسب توصيفها- قبل انتهاء الفترة المحددة.. وذّيلت 
الرسالة بأسماء قيادة جبهة المنصورة وهم : )أحمد محمد سعيد الدودحي- مراد سيف 

جوبح- منيف أحمد جباري(.

صراع العمالء
المرتزق جامل ينجو من محاولة اغتيال

نجا المرتزق عارف جامل المعين من قبل الفارهادي وكيًا لمحافظة تعز 
من محاولة اغتيال -الخميس الماضي- حيث أطلق مسلحون من ميليشيات 
)المقاولة( النار بكثافة على موكبه أثناء قيامه بزيارة أحد مواقع المرتزقة في 

جبهة كابة اال أنه لم ُيصب بأذى.
وأتت محاولة تصفية المرتزق جامل بعد ساعات قليلة من قيام مسلحين 
من أتباعه باقتحام مكتب الضرائب واالعتداء على الموظفين بأعقاب البنادق 

والعبث بمحتويات المكتب ونهب الملفات والسجات التي بداخله.

تصفية أحد قادة كتائب أبو العباس
أقدم أحد العناصر من الميليشيات المسلحة التابعة لما يسمى )المقاولة( 
ويدعى عرفات االسود بتصفية أحد قادة كتائب أبوالعباس )أرك��ان حرب 
الكتيبة االولى( المدعو عبدالرحمن سيف -االثنين الماضي- في حي المستشفى 

الجمهوري.

سحق شخصين بجنزير دبابة
تل شخصان دهسًا مع الدراجة النارية التي كانا يستقانها تحت جنزير دبابة 

ُ
ق

تابعة لما يسمى )كتائب حسم( في جولة الشهداء بحي الجحملية.

قتل شخصان  
تل شخصان  في نفس اليوم )االثنين الماضي(  في شارع 26 سبتمبر 

ُ
كما ق

وسط مدينة تعز تم إطاق النار عليهما من قبل مسلحين يستقان دراجة 
نارية.

جرائم ميليشيات العمالء
تواصل العصابات االجرامية المنضوية في إطار ما يسمى )المقاولة( الموالية 
لتحالف العدوان السعودي ارتكاب جرائم االغتياالت والنهب والسلب في أحياء 
مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان، حيث 

ارتكبت االسبوع الماضي عددًا من جرائم القتل والنهب.

 قتل مواطن ونهب سيارته 
أقدم مسلحون مجهولون -الثاثاء الماضي- على ارتكاب جريمة التقطع ألحد 
المواطنين وقتله ونهب سيارته في شارع وادي القاضي -غرب مدينة تعز- 
وبحسب مصادرمحلية فإن المسلحين تقطعوا للمواطن الذي لم يتم التعرف 
على هويته وأطلقوا عليه النار مباشرة وأردوه قتيًا وقاموا بإلقاء جثته في 
الشارع ونهبوا سيارته التي كان يستقلها والفرار بها دون أن يعترضهم أحد 
ولم يتم إيقافهم من قبل أي جهة رغم تواجد دوريات ونقاط عسكرية تابعة 

لما يسمى )المقاومة(.

اختطاف 3مواطنين 
قام مسلحون من ميليشيات )المقاولة( باختطاف 3مواطنين  من شارع 
جمال وسط مدينة تعز الخميس الماضي واقتيادهم الى مكان مجهول.. 
وطبقًا لمصادرمحلية فإن المواطنين الثاثة هم:)عبدالباري القريضي - ياسر 
القريضي - محمد سعيد البدجي( جميعهم من حي النسيرية ويعملون في 

بيع القات.

محاولة اقتحام بنك اليمن الدولي
تعرض فرع بنك اليمن الدولي الكائن بشارع جمال وسط مدينة تعز- أمام 
مبنى شركة النفط الذي يستخدمه المرتزقة مقرًا مؤقتًا لمكتب المحافظ 
وقائد محور تعز المعينين من الفار هادي- تعرض لمحاولة السطو من قبل 

مسلحين.
وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين ملثمين يستقلون دراج��ات نارية 
هاجموا مبنى فرع بنك اليمن الدولي وقت صاة المغرب يوم االحد 4 يونيو 
الجاري وحاولوا اقتحامه، إاّل أن الحراسة تصدوا لهم بقوة وأجبروهم على 
الفرار بعد تبادل إطاق النار، والذي أسفر عن اصابة اثنين من حراسة البنك 

وأحد المسلحين.

نهب سيارة قناة »الجزيرة«
أقدم مسلحون من ميليشيات مرتزقة العدوان -األسبوع الماضي على نهب 
سيارة البث المباشر لقناة »الجزيرة« القطرية من وسط مدينة تعز.. وذكرت 
مصادر محلية أن المسلحين أوقفوا سيارة قناة الجزيرة التابعة للعدوان، في 
شارع التحرير األسفل، وقاموا باالعتداء على مراسليها، هشام الجرادي ونائف 
الوافي، وإجبارهما على تسليم السيارة ومن ثم الفرار بها.. ويقع شارع التحرير 
األسفل تحت سيطرة كتائب أبو العباس السلفية، المسنودة من دولة اإلمارات. 

اختطاف جريح من المستشفى 
أقدم مسلحون من ميليشيات مرتزقة العدوان -األسبوع الماضي- على 
اقتحام مستشفى الصفوة واختطاف أحد نزالئها من الجرحى.. وذكرت مصادر 
طبية أن مسلحين مجهولين اقتحموا المستشفى بقوة الساح واقتادوا الجريح 
عوام عبدالباري الشرعبي إلى جهة مجهولة.. كما ذكرت مصادر أمنية أن 
المختطف هو ابن أخت المواطن ياسين الجبري، ال��ذي تم االعتداء عليه 

)الخميس 1يونيوالجاري( من قبل مسلحين في المدينة.

نهب سيارة مواطن
قامت عصابة مسلحة في حي بير باشا، باالعتداء على مواطن يدعى جمال 

محمد عبدالرب ونهب سيارته بقوة الساح.

المرتزقة يواصلون االنتحار شرق تعز وينهارون في لحج

مصرع أكثر من 85 مرتزقًا على أسوار القصر والتشريفات

اشتباكات مسلحة بين العمالء في التربة
في جديد التناحرات بين الفصائل الموالية للعدوان، شهدت مدينة التربة، مركز 
مديرية الشمايتين -االثنين الماضي- مواجهات مسلحة بين عناصر من أف��راد أمن 
المديرية الموالين للعدوان وآخرين ممن يطلقون على انفسهم مصطلح "المقاومة".. 
وطبقًا لمصادر محلية فقد اندلعت المواجهات باألسلحة الرشاشة والمتوسطة، حيث 
قام المسلحون بحصار إدارة األمن وتبادل إطاق النار بكثافة مع رجال األمن وجميعهم 
موالون للعدوان، ما أسفر عن سقوط 4 جرحى من الطرفين، دون معرفة أسباب 
االشتباكات.. وأكدت المصادر أن شخصيات بارزة موالية للعدوان تدخلت للتهدئة، 
ورغم الهدوء النسبي الذي ساد المدينة ليًا إال أنها شهدت انتشارًا كثيفًا للمسلحين من 

مختلف الفصائل بينهم عناصر من تنظيم القاعدة.

دها العدوان لرفع اإلحداثيات
َّ
ضبط خلية إجرامية جن

ضبطت األجهزة األمنية واللجان الشعبية -الخميس الماضي- خلية إجرامية جندها 
العدوان لرفع اإلحداثيات بمحافظة تعز...وأوضح مصدر أمني لوكالة )سبأ( أن الخلية 
اإلجرامية جندها العدوان لرفع اإلحداثيات ورصد تحركات الجيش واللجان الشعبية 
بتعز.. مشيرًا الى أن الخلية اإلجرامية زودت العدوان بمعلومات عن ورش ومحات 

المواطنين في مناطق البرح ومفرق المخا والوازعية.

أنباء عن إصابة قائد كتائب حسم
ت���رددت أن��ب��اء ع��ن إصابة 
قائد ما يسمى كتائب حسم 
ال���م���رت���زق ع���دن���ان رزي���ق 
الشبواني المعين من الفار 
ه���ادي رئيسًا لمحور تعز 
العسكري في المواجهات 
الدائرة في الجبهة الشرقية 

لمدينة تعز.
وتكبدت كتائب حسم خسائر فادحة على 
يد أبطال الجيش واللجان في جبهات مدينة 
تعز وخصوصًا الجبهة الشرقية التي يتولى 
القائد األعلى لكتائب حسم المرتزق عدنان 

رزيق قيادة المعركة بنفسه 
الى جانب القائد العام للكتائب 
ال��م��رت��زق ع��م��ار ال��ج��ن��دب��ي 
والمرتزق محمد عبدالقوي 

الحميقاني.
وم���ن أب���رز القتلى ال��ذي��ن 
س���ق���ط���وا خ�����ال األس���ب���وع 
الماضي: محمد فهمي المكنى 
»أب��و ال��ب��راء« وال��ذي يعد أب��رز المقاتلين 
ف��ي كتائب ح��س��م.. ص��دام سعيد محمد 
سعيد.. بكر الحمادي.. صاح الدين حسن 

العديني.. ذاكر الصبري.


