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المرتزقة ينكسرون على أسوار القصر الجمهوري 
والتشريفات واألمن المركزي

تدمير بارجة حربية تابعة لتحالف العدوان 
بسالح نوعي مطور قبالة سواحل المخا

العدوان يشن 100 غارة هيستيرية
 منها قنابل عنقودية

مدينة تعز
واصلت الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان من مختلف الفصائل 
االسبوع الماضي تنفيذ المحاوالت والزحوفات صوب المناطق والمواقع التي 
تحت سيطرة الجيش واللجان في جبهات شرق وغرب وشمال مدينة تعز 
والتي تم التصدي لها بقوة وافشالها كسابقاتها وتكبيد المرتزقة المزيد من 

الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد.
ففي الجبهة الشرقية تم الثالثاء الماضي كسر زحف كبير للمرتزقة مما 
يسمى »كتائب أبو العباس وكتائب حسم ولواء الصعاليك« وعناصر من تنظيم 
القاعدة صوب مدرسة محمد علي عثمان األهلية الواقعة بالقرب من البوابة 
الجنوبية الشرقية لمعسكر التشريفات جنوب القصر الجمهوري شرق مدينة 
تعز حيث دارت معارك عنيفة تكللت بكسر الزحف واجبار المرتزقة على 
التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في األرواح واآلليات العسكرية.
وبالتزامن مع معارك الثالثاء الماضي دكت مدفعية الجيش واللجان مواقع 
وتحصينات وتجمعات المرتزقة غرب معسكر التشريفات والقصر الجمهوري 
محققة اصابات مباشرة في عناصرهم وآلياتهم العسكرية.. فيما لقي 4 

مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص متفرقة في جبهات شرق مدينة تعز.
وكان أبطال الجيش واللجان قد تصدوا في اليوم السابق -االثنين- لهجوم 
كبير على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات سبقه شن طيران العدوان 
السعودي 20 غارة على القصر ومعسكري التشريفات واألمن المركزي وتبة 
فندق السعيد بالحوبان ودارت معارك مواجهات عنيفة استمرت قرابة 8 
ساعات متواصلة، تمكن خاللها المرتزقة من الوصول الى البوابة القريبة للقصر 
الجمهوري وسيطرتهم على النوبة الرئيسية للبوابة التي كانوا قد وصلوا اليها 
قبل نحو عشرة أيام وتم دحرهم واسفرت المواجهات عن مصرع واصابة عدد 
كبير من المرتزقة.. وأكدت مصادر عسكرية أن أجزاء من القصر الجمهوري 
المقدرة مساحته بـ2كلم مربع تحت سيطرة الجيش واللجان بما في ذلك 

سيطرتهم النارية على المواقع التي وصل اليها المرتزقة غرب القصر.
وبالتزامن مع الهجوم على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات حاولت 
مجاميع من كتائب أبو العباس ولواء الصعاليك االثنين الماضي التقدم نحو 
مدرسة محمد علي عثمان وتم التصدي لهم بقوة وإجبارهم على التراجع 
بعد تكبيدهم عددًا من القتلى والجرحى وخسائر في العتاد العسكري حيث 

تم تدمير مدرعة تابعة لكتائب أبو العباس واحتراقها بمن فيها.
واعترفت وسائل اعالم وصفحات في شبكة التواصل االجتماعي »الفيس 
بوك« ناطقة باسم المرتزقة بسقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف 
الميليشيات التابعة لهم خالل معارك القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات 
االثنين الماضي.. مؤكدين مصرع قائد كتيبة المدفعية لما يسمى اللواء 170 
دفاع جوي المرتزق محمد المخالفي في معارك القصر والتشريفات فيما 
اعترفت كتائب أبو العباس بتدمير مدرعة تابعة لها وسقوط طاقمها قتلى 

وجرحى خالل محاولة التقدم نحو مدرسة محمد علي عثمان.

تأمين محيط القصر الجمهوري
تمكن أبطال الجيش واللجان الخميس والجمعة الماضيين من تأمين محيط 
القصر الجمهوري شرق مدينة تعز بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التابعة 
لمرتزقة العدوان السعودي، حيث شنوا هجومين كبيرين على مبنى القصر 
من الجهة الغربية، وتحول دفاع الجيش واللجان الى هجوم قوي على المرتزقة 
وتكبيدهم المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد العسكري وطردهم صوب 

حي الزهراء غرب القصر.
واعترف المرتزقة بفشلهم في البقاء بالمواقع التي وصلوا إليها غرب 
القصر الجمهوري.. ونقلت اذاعة »مونتكارلو« الدولية عن قيادات فيما 
سمى المقاومة أن القوات الموالية لتحالف العدوان انسحبت الى محيط 

ُ
ت

القصر جراء الضربات العنيفة التي تلقوها من قوات الحرس الجمهوري 
واللجان الشعبية.

وتزامنت المعارك شرق مدينة تعز مع معارك أخرى في غرب المدينة، 
سمى كتائب حسم وكتائب ابو العباس مجددًا 

ُ
حيث حاولت ميليشيات مما ت

التقدم صوب مواقع الجيش واللجان غرب المدينة ومنطقة الضباب إاّل أن 
محاوالتهم باءت بالفشل كسابقاتها، حيث تم التصدي لهم بقوة وإجبارهم 
على التراجع والعودة من حيث قدموا بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم 
بينهم قائد ميداني من كتائب أبو العباس يدعى »محمود«.. وكان مرتزقة 
العدوان قد نفذوا األسبوع الماضي عدة هجمات على مواقع الجيش واللجان 
غرب مدينة تعز ومنطقة الضباب محاولين السيطرة على تلك المواقع إاّل 
أن ابطال الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد وافشلوا جميع محاوالتهم 
وتكبيدهم المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد.. كما تمكنوا من استعادة 

مواقع كان المرتزقة قد تسللوا إليها في التبة السوداء.

الصلو
ُمني مرتزقة العدوان بهزيمة ساحقة وتكبدوا خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد في مديرية الصلو على أيدي ابطال الجيش واللجان الذين شنوا هجومًا 
واسعًا األحد 12 يونيو الجاري على قوات وميليشيات مرتزقة العدوان في 
المناطق التي كانوا قد تمكنوا من الوصول اليها في اليوم السابق -السبت- في 
اطراف منطقة الشرف والحود والصيار وعدد من التباب التي كان المرتزقة 

قد تمركزوا فيها ونصبو مدافع هاون وأسلحة رشاشة.
وأوضح مصدر عسكري أن هجوم أبطال الجيش واللجان تم بتكتيك عسكري 
نوعي وخاطف وخالل بضع ساعات قليلة تمكنوا من السيطرة الكاملة على 
جميع المواقع وطــرد المرتزقة منها والذين فــروا الى مواقعهم السابقة 

مخلفين وراءهم جثث قتالهم وكمية من األسلحة والذخائر.
وعلى إثر هذه الهزيمة تبادل المرتزقة االتهامات فيما بينهم حيث حملت 
قيادات فيما يسمى الجيش الوطني والمقاومة من حزب االصالح قائد ما يسمى 
اللواء 35 مدرع المرتزق العميد عدنان الحمادي »ناصري« مسئولية الهزيمة 
القاسية التي منيوا بها في الصلو.. فيما اتهم الحمادي قيادة ما يسمى محور 

تعز العسكري والمقاومة بعدم تعزيزه بالمقاتلين والعتاد العسكري وتركوه 
مع قواته يواجهون مصيرهم.

وقدرت مصادر عسكرية خسائر المرتزق في األرواح السبت واالحد الماضيين 
في جبهات مديرية الصلو والكدحة بمديرية المعافر واالقروض بمديرية 

المسراخ والشقب والضباب بمديرية صبر الموادم، بأكثر من 70 قتياًل..

الكدحة
وفي جبهة الكدحة بمديرية المعافر تكبد مرتزقة العدوان المزيد من 

الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد خالل االسبوع الماضي.
سمى بكتائب 

ُ
حيث تم الخميس الماضي صد زحوفات لمرتزقة العدوان لما ت

ابو العباس وما يسمى اللواء 35 مدرع في قرى الكدرة وتبة الحمراء وتبة 
الميهال وتبة القناص والمستوصف وتكبد المرتزقة المزيد من القتلى 

والجرحى باالضافة الى تدمير مدرعة وإحراقها مع طاقمها.
وكان عدد من ابطال الجيش واللجان قد نفذوا االثنين الماضي عملية نوعية 
خاطفة في 3 مواقع للمرتزقة في محيط تبة القرود وأمطروهم بالنيران 

محققين خسائر كبيرة في صفوفهم.

المخا
وفي مديرية المخا واصل مرتزقة العدوان االسبوع الماضي محاوالتهم 
التقدم صوب المواقع والمناطق التي يسيطر عليها ابطال الجيش واللجان 

وجميعها باءت بالفشل كسابقاتها.
ففي يوم االحد الماضي جدد المرتزقة محاوالتهم التقدم شمال منطقة 
يختل الواقعة شمال مدينة المخا بإسناد جــوي من المقاتالت الحربية 
ومروحيات تحالف العدوان وتم التصدي لهم بقوة من قبل أبطال الجيش 
واللجان وإجبارهم على التراجع بعد تدمير مدرعة وطقم عسكري ومصرع 
طاقميهما.. وفي شرق المخا شن أبطال الجيش واللجان هجومًا مباغتًا على 
أحد مواقع المرتزقة بالقرب من جبل نابطة مكبدين إياهم خسائر في األرواح 

والعتاد.
وتمكنت وحدة الهندسة العسكرية الثالثاء الماضي من تدمير عربة مدرعة 
تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة شمال منطقة يختل ومصرع وجرح من كانوا 

على متنها.. فيما لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم قنصًا شمال يختل.

بقية الجبهات
وشهدت بقية الجبهات في منطقة األقروض بمديرية المسراخ ومنطقة 
الشعب بمديرية صبر الموادم وأطراف مديرية حيفان المحاذية لمديرية 
طور الباحة بلحج ومنطقة كرش بمديرية القبيطة ومنطقة كهبوب بمديرية 
المضاربة ورأس العارة بلحج مواجهات متقطعة بين ابطال الجيش واللجان 
وبين مرتزقة الــعــدوان الذين جــددوا محاوالتهم التقدم صــوب المواقع 
والمناطق التي يسيطر عليها ابطال الجيش واللجان وجميعها باءت بالفشل 

وتكبدوا المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد العسكري.

واصل تحالف العدوان السعودي الزج بالميليشيات التابعة لمرتزقته الى محارق الموت في مختلف الجبهات بمحافظة تعز ومديريتي القبيطة والمضاربة 
ورأس العارة بلحج في محاوالت يائسة لتحقيق أي تقدم ميداني.

ورغم االسناد الجوي المكثف لميليشيات المرتزقة من قبل الطائرات الحربية ومروحيات األباتشي التابعة لتحالف العدوان والتعزيزات العسكرية باالفراد 
والعتاد العس��كري إاّل أن ابطال الجيش واللجان واصلوا صمودهم االس��طوري في وجه قوات وميليشيات مرتزقة العدوان والقوات الغازية وكبدوهم المزيد 
من الهزائم الس��احقة والخس��ائر الفادحة في األرواح والعتاد.. »الميثاق« رصدت مجمل التطورات التي شهدتها جبهات القتال ومختلف األحداث بمحافظة 

رصد/ محمد المليكيتعز في التقرير التالي:

غارات هيستيرية
واصلت المقاتالت الحربية ومروحيات االباتشي التابعة لتحالف العدوان 
السعودي شن غاراتها الهيستيرية على مناطق متفرقة بمحافظة تعز 
ومنطقة كهبوب بمحافظة لحج حيث شنت خالل االسبوع الماضي نحو 100 
غارة مستخدمة في عدد منها القنابل العنقودية المحرمة دوليًا.. وتوزعت 

الغارات على النحو التالي:
الخميس: 13 غارة على معسكر خالد بن الوليد ومحيطه بمديرية موزع 
وجبل نابطة شرق المخا و7 غارات على مناطق متفرقة في مديرية المخا منها 
غارة على منزل مواطن نتج عنها استشهاد شخص واصابة خمسة آخرين.. 
وغارتان على تبة السالل شرق مدينة تعز، وغارتان على جبال كهبوب 

بمديرية المضاربة بلحج.
األربعاء: 5 غارات على معسكر العمري بمديرية ذوباب، و4 غارات على 
معسكر خالد بمفرق المخا -مديرية موزع- وغارتان على منطقة الهاملي 
بمديرية موزع، وغارتان على منطقة يختل شمال مدينة المخا، وغارتان على 

أسفل نقيل علقة بمنطقة الكدحة -مديرية المعافر.
الثالثاء: 3 غارات على تبة السالل وتبة الجعشة شرق مدينة تعز.

االثنين: 20 غارة على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومعسكر 
األمن المركزي شرق مدينة تعز.

األحد: 14 غارة على فندق السعيد، و7 غارات على محيطه بالحوبان، و3 
غارات على القصر الجمهوري ومعسكري التشريفات واألمن المركزي شرق 

مدينة تعز.
السبت: 3 غارات على مناطق أسفل جبل المنعم بمنطقة وادي الضباب 
غرب مدينة تعز، وغارة على وادي المجش بمديرية موزع، وغارة على منطقة 

شعبوا بمديرية الوازعية.

تدمير سفينة حربية تابعة لتحالف العدوان 

أكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي أنه تم استهداف سفينة حربية 
تابعة لتحالف العدوان السعودي -الثالثاء الماضي- بسالح نوعي متطور لحظة 
دخولها المياه االقليمية اليمنية قبالة سواحل المخا والتي كانت تقوم بأعمال 
عدائية قبالة سواحل المخا غرب محافظة تعز.. وقد أصاب الصاروخ هدفه 
بدقة عالية ووزع االعالم الحربي االربعاء الماضي، مشاهد )فيديو( الستهداف 
السفينة الحربية وأظهرت المشاهد لحظة إطالق الصاروخ عليهاوإصابتها 

وإحداث انفجار واشتعال النيران فيها بكثافة.
 وتعد هذه السفينة الحربية التابعة لتحالف العدوان  هى التاسعة التي تم 
تدميرها من قبل القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان، إضافة الى نحو17 
زورقًا حربيًا في الساحل الغربي وباب المندب منذ بدء العدوان السعودي على 

بالدنا في مارس العام قبل الماضي 2015م.

محارق الموت للعدوان ومرتزقته

حصدرؤوس المرتزقة
يـــواصـــل تــحــالــف الـــعـــدوان 
لتابعة  لـــزج بالميليشيات ا ا
لمرتزقته  الى محارق الموت 
في مختلف الجبهات بمحافظة 
تعز حيث قتل وأصيب عدد 
من المرتزقة االسبوع الماضي  
على يد أبطال الجيش واللجان 
في محاولة الزحف التي نفذوها 
في جبهة وادي الضباب غرب 

مدينة تعز.
ـــي تـــســـعـــة مــن  ـــق فـــيـــمـــا ل
المرتزقة مصرعهم بمديرية 
صالة شرق مدينة تعز وشرق 
منطقة يختل بمديرية المخا.

ــة مـــن قـــادة  ــالث كــمــا لــقــى ث
ـــمـــرتـــزقـــة  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات ال
مــصــرعــهــم قــــرب معسكر 
الــتــشــريــفــات وجــبــهــة الصلو 
وهــم :محمد صــادق -الملقب 

االعواش -قائد كتيبة المدفعية في اللواء 170دفــاع جوي 
الموالي للعدوان - خالد سعيد غانم-عمار الهمداني- أحد 

قيادات كتائب أبوالعباس .
وقتل عدد من المرتزقة وهم: إبراهيم العباهي-إبراهيم 
العباسي - سامح سلطان اسماعيل الصنوي -راشــد محمد 
سعيد المحيا - عماد محمد مرشد الخامري -مجد الدين معاذ.. 

في مناطق متفرقة.
قصفت مدفعية الجيش واللجان تحصينات المرتزقة 
في أطــراف التشريفات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف 
المرتزقة..وبحسب مصدرعسكري فإن عددًا من المرتزقة 
مــن أبــنــاء مديرية جبل حبشي لقوا مصرعهم فــي جبهة 
معسكرالتشريفات شرق مدينة تعز منهم )القيادي مجاهد 

محمد الصناني - جالل حمدي قائد البركاني -حسن الفقيه 
-هاني حسن العسلي -مفيد عبدالله سلطان( إضافة الى 

المرتزق عبده حمود دبوان، ووسيم الراجحي.
كما قتل 3 من كتائب أبوالعباس وهم :)عبده الحذيفي 

-ابراهيم الصباحي-إبراهيم محمد أحمد العباسي(.
وفي جبهات مديرية الصلو والكدحة بمديرية المعافر 
واالقــروض بمديرية المسراخ والشقب والضباب بمديرية 
صبر الموادم قتل وأصيب أكثر من 70 مرتزقًا.. ومن بين 
القتلى: )القيادي الميداني هزاع عبدالغني -أصيل الجرادي 
-جوهر عبدالله مهيوب-سمير عبدالودود-هيثم هاشم 
مهيوب -أصيل عبدالعزيزالرهن -مراد عبدالقيوم -محمد 
عبدالوهاب الشقبي- عبدالسالم عبده الشقبي-عبدالعزيز 

عبدالغني علي- سامي سيف الجعفري -فتحي الحمادي(.

العثور على جثة امرأة محترقة بسائلة وادي المدام
عثر مــواطــنــون على جثة 
امـــــرأة مــحــتــرقــة -االربـــعـــاء 
ــمــاضــي- فــي ســائــلــة وادي  ال
المدام مقابل مدرسة الشهيد 

محمد الدرة بمدينة تعز.
وبحسب مصادرمحلية فإن 
المرأة تدعى )فاطمة( وتبلغ 
من العمر 65 عامًا وأم لستة 

من األبناء والبنات وكانت تعاني من حالة نفسية كما أن زوجها هو اآلخر يعاني 
من حالة نفسية وسبق له أن حاول قتلها مع بناتها.

وأوضحت المصادر أن )فاطمة( خرجت األربعاء الماضي حوالي الساعة 
التاسعة صباحًا من بيتها المطل على وادي المدام واختارت مكانًا بعيدًا عن 
األنظار وقامت بإحراق نفسها وهي واقفة مسنودة على جدار وسقطت إلى 
السائلة بعد اشتعال النار فيها -وهذا ما أكدته إحدى النساء التي شاهدت 

ماجرى  من بيتها الكائن قرب موقع الحادثة .

زار المقاتلين في الخطوط األمامية بمديرية الصلو
الجندي : تعز ال تستسلم للعدوان والقصر 

الجمهوري بيد أبطال الجيش واللجان
ــيــس  ــعــزرئ قـــــام مـــحـــافـــظ ت
المجلس المحلي عبده محمد 
الجندي-الخميس الماضي- بزيارة 
لصلو تفقد خاللها  لمديرية ا
أبطال الجيش واللجان الشعبية 
المرابطين في الخطوط األمامية 
بجبهات المديرية واطلع على 
أحوالهم وهنأهم بخواتم شهر 
رمضان المبارك وباالنتصارات 
التي حققوها خالل االيام الماضية 
على مرتزقة العدوان..مشيدًا 

بصمودهم البطولي واستبسالهم فــي مواجهة 
المرتزقة وتضحياتهم دفاعًا عن أمن واستقرار 

المواطنين في المديرية .
وأكــد الجندي أن المخططات والمؤامرات التي 
يحيكها قادة أنظمة تحالف العدوان على وطننا 
وشعبنا اليمني ستتحطم على صخرة صمود أبطال 
الجيش واللجان والمقاتلين من أبناء القبائل في جميع 

الجبهات .
وكـــان المحافظ الــجــنــدي قــد أكــد فــي المؤتمر 
ــذي عقده الثالثاء الماضي أن القصر  الصحفي ال
الجمهوري ومعسكري التشريفات واألمن المركزي 
شرق مدينة تعز  تحت سيطرة الجيش واللجان 
الشعبية.. وقــال: إنــه سيزور القصر الجمهوري 
ويلتقي أبطال الجيش واللجان المرابطين فيه 
ويعقد مؤتمرًا صحفيًا من أنقاض مبنى القصر الذي 

دمره طيران العدوان .

وأكد الجندي أن الصمود شيء 
مــحــســوم وشــــرف كــبــيــر لكل 
الــشــرفــاء فــي الــجــبــهــات الــذيــن 
ــابــات ومــدرعــات  يــواجــهــون دب
تـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان والــــغــــزاة 
والمرتزقة وهم حفاة.. محذرًا 
مرتزقة العدوان من االستمرار 
في التآمر على أبناء تعز والدفع 
ــحــو مـــحـــارق ومـــعـــارك  ــهــم ن ب
محسومة لصالح الجيش واللجان 
الشعبية كــمــا هــو حــاصــل اآلن 
في محافظة تعز ونهم بمحافظة صنعاء وميدي 
بمحافظة حجة  والتي تبتلع يوميًا المئات من شباب 
اليمن الذين غرر بهم مرتزقة العدوان أمثال علي 
محسن والمقدشي وحمود المخالفي وصادق سرحان 
وعدنان الحمادي وغيرهم حيث يوهمونهم بأن 
النصر مسألة وقت ثم يتركونهم ضحايا محارق هم 

من يستلم ثمنها في الرياض.
وجـــدد المحافظ الجندي التأكيد أن مرتزقة 
الـــعـــدوان ســيــدفــعــون ثــمــن خيانتهم لوطنهم 
وشعبهم عاجاًل أم آجـــاًل.. وأوضــح أن عناصر ما 
سمى  )كتائب الــمــوت( صــدرت بحقهم أحكام 

ُ
ت

قصائية بجرائم القتل والــحــرابــة واإلرهـــاب وتم 
تهريبهم من السجن المركزي ويزيد عددهم عن 
)لواء الصعاليك( هم  ألف مجرم.. وفيما ما يعرف بـ
أصاًل من أبناء تعز العاطلين عن العمل والذين هم 
بحاجة إلى األلــف ريــال ويسوقونهم إلى المحارق 

يوميًا وبالمئات.

العثور على جثة المرتزق أبو عوض

ذكــرت وســائــل إعالمية 
ـــه تم  ــعــدوان أن ــل تــابــعــة ل
العثور على جثة القيادي 
فــيــمــا يــســمــى بالمقاومة 
الجنوبية المرتزق ناصر 
عــوض بــاعــزب أبــو عوض 
-السبت الماضي- مدفونة 
في رمــال المخا وتم نقلها 

الى عدن.. وكان أبو عوض قد قتل مع العشرات من المرتزقة بنيران الجيش 
واللجان في مارس الماضي.


