
ي������واص������ل أب����ط����ال 
الجيش وال��ل��ج��ان دحر 
ال��غ��زاة والمرتزقة في 
جبهة م��دي��ري��ة المخا 
غ���رب م��ح��اف��ظ��ة تعز 
وت��ك��ب��ي��ده��م خ��س��ائ��ر 
ك���ب���ي���رة ف����ي األرواح 

والعتاد.
قناة »اليمن اليوم« 
زارت أب��ط��ال الجيش 
واللجان المرابطين في 
جبهة المخا ورص��دت 
انتصاراتهم، والتقت 
ع�����ددًا م���ن منتسبي 
معسكر الشهيد الملصي 

الذين أكدوا أنهم توجهوا الى جبهات البطولة والشرف والتضحية تلبية 
لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 

ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام 
برفد الجبهات بالمقاتلين 
وال�����ت�����ص�����دي ل����ل����غ����زاة 
وال��م��رت��زق��ة ودح���ره���م.. 
موجهين ل��ه التحية من 

ميدان البطولة والشرف .
ك���م���ا أك�����د ال��م��ق��ات��ل��ون 
اس��ت��ب��س��ال��ه��م وث��ب��ات��ه��م 
ثبات جبال اليمن الرواسي 
في جبهة الساحل الغربي 
بمديرية المخا، معاهدين 
الله والشعب بالصمود في 
معركة الدفاع عن الوطن 
وال��ت��ض��ح��ي��ة ب��دم��ائ��ه��م 
وأرواحهم في سبيل الذود 
عن حياضه والدفاع عن األرض والعرض وتطهير تراب الوطن من دنس 

الغزاة ومرتزقة تحالف العدوان.

»زلزال2«  دك مواقع وتجمعات المرتزقة بـ
والكاتيوشا وقذائف المدفعية

التنظيم الناصري ينسحب من مشترك تعز 
و»سرحان« يهّرب القتلة إلى مأرب

موظفون يواصلون اعتصامهم بشارع جمال احتجاجًا 
على عدم صرف حكومة الدنبوع المرتبات

التنظيم الناصري ينسحب من المشترك
أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الموالي لتحالف العدوان بمحافظة 
تعز انسحابه من تكتل احزاب اللقاء المشترك بالمحافظة.. وقال فرع التنظيم 
في مذكرته الموجهة للهيئة التنفيذية لمشترك تعز بتاريخ 30 أغسطس 
المنصرم أنه سبق أن تم ابالغهم بتعليق عضوية التنظيم في مشترك تعز 
في اجتماع اللجنة التنفيذية ألحزاب اللقاء المشترك بتعز بتاريخ 29 يوليو 
2017م وبعد العودة الى المكتب التنفيذي لقيادة فرع التنظيم بالمحافظة 
لمناقشة وضع المشترك أقر باالجماع االنسحاب الكلي لفرع التنظيم الوحدوي 

الشعبي الناصري من عضوية تكتل اللقاء المشترك بمحافظة تعز.
 تعز

تواصلت المواجهات العنيفة بين أبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية 
وبين مرتزقة العدوان في جبهات شرق وشمال وغرب مدينة تعز خالل إجازة 
عيداألضحى المبارك تكبد فيها المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى حيث 

فشلوا في تحقيق أي تقدم .
وكان المرتزقة قد أطلقوا مطلع أغسطس الماضي عملية عسكرية كبيرة 
غرب المدينة حشدوا لها عددًا كبيرًا من العتادالعسكري والمقاتلين من 
مختلف فصائل الميليشيات ومايسمى )الجيش الوطني( بهدف الوصول الى 

مفرق شرعب في منطقة حذران وخط الستين لقطع طريق )تعز- الحديدة( 
ولكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم يذكر وتكبدوا المزيد من الخسائرفي 
األرواح والعتاد العسكري ..كما فشلوا في تحقيق أي تقدم في شمال المدينة 
وجبهات صالة والقصرالجمهوري ومعسكر التشريفات ومعسكر األمن 

المركزي شرق المدينة.
موزع

واصل أبطال الجيش واللجان خالل إجازة عيد األضحى في جبهات مديرية 
موزع تكبيد مرتزقة العدوان السعودي المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد 

العسكري رغم االسناد الجوي المكثف من طيران العدوان .
الجمعة الماضية نفذأبطال الجيش واللجان عملية هجومية على المرتزقة في 
موقع الغرفة بمنطقة الهاملي أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة 
.. كما اقتحم أبطال الجيش واللجان مواقع للمرتزقة بالقرب من مزارع غانم 
في ذات المديرية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم 

وإحراق طقم .
واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات المرتزقة في منطقة 
الهاملي ..وخالل األسبوع الماضي نفذ أبطال الجيش واللجان عدد من العمليات 
النوعية وقصفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مواقع وتجمعات 

للمرتزقة في منطقة الهاملي ومحيط معسكر خالد تكبد فيها المرتزقة 
المزيدمن القتلى والجرحى وتدمير وإعطاب عدد من المدرعات واآلليات 

واألطقم العسكرية التابعة لهم.
الجبهات األخرى

وفي جبهات مديريات المخا والوازعية وذوب��اب ومقبنة والصلو وحيفان 
والضباب بمديرية صبرالموادم محافظة تعز وجبهات منطقة كهبوب 
بمديرية المضاربة وراس العارة ومنطقة كرش ومنطقة الرماه بمديرية 
القبيطة محافظة لحج استمرت المواجهات خالل إجازة العيد بين الجيش 
المسنودين بالمقاتلين من اللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان الذين تكبدوا 

المزيد من الخسائر في األرواح والعتاد .
واستهدفت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا 
وقذائف المدفعية مواقع وتجمعات أفراد وآليات المرتزقة في منطقة يختل 
شمال مديرية المخا وتبة السيمن بمديرية ذوباب ومواقع الدار الغربي في 
منطقة حمير بمديرية مقبنة ومنطقة الزيدية بمديرية الوازعية محافظة تعز
ومنطقة ال��رم��اه ومنطقة ك��رش بمديرية القبيطة محافظة لحج..
وأسفرالقصف عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف المرتزقة وتدمير آليات 

عسكرية لهم .

واصل أبطال الجيش واللجان المرابطون في جبهات البطولة والشــرف بمحافظتي تعز ولحج خالل أيام عيد األضحى المبارك تلقين المليشــيات المسلحة والقوات التابعة لمرتزقة 
العدوان السعودي الهزائم الساحقة وتكبيدهم المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد رغم االسناد الجوي المكثف التي استمرت بشن عشرات الغارات على محافظة تعز 

وخصوصًا مديريات المخا وموزع ومقبنة.
وفيما فشلت القوات والميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان في تحقيق أي تقدم في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية لها في محافظة لحج استمرت الصراعات 
والتناحــرات بين قيادات الميليشــيات المســلحة من مختلف الفصائل والقيادات العســكرية واألمنية والحزبية الموالية لتحالف العدوان فــي محافظة تعز وتواصلت كذلك عمليات 

التصفيات الجسدية المتبادلة بين الفصائل المسلحة.
تفاصيل أوفى حول المستجدات الميدانية في مختلف الجبهات واالحداث والتطورات التي شهدتها محافظة تعز خالل االسبوع الماضي رصدتها »الميثاق« في التقرير التالي:

رصد/ محمد المليكي

استشهاد وإصابة 6 مواطنين بقذيفة 
أطلقها المرتزقة

يواصل مرتزقة العدوان السعودي قصف األحياء السكنية في مدينة تعز 
بقذائف المدفعية والدبابات وصواريخ الكاتيوشا متسببين بسقوط شهداء 

وجرحى من المواطنين األبرياء بينهم أطفال ونساء .
أمس األول السبت أستشهد ثالثة مواطنين بينهم طفالن وأصيب ثالثة 
آخرين جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على حي المخبز اآللي بالحوبان 

شرق مدينة تعز.

مصرع عدد من المرتزقة بعمليات قنص
واصل أفراد وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان استهداف مرتزقة العدوان 
في مختلف الجبهات بمحافظة تعز ..حيث لقي عدد من المرتزقة مصرعهم 
األسبوع الماضي بعمليات قنص منهم 10 في وادي صالة وكالبة وبير باشا 
ووادي الضباب، و2 في منطقة الهاملي بموزع، و5 في منطقة حميربمديرية 
مقبنة بينهم أحد القادة الميدانيين للمرتزقة يدعى )عبدالعزيز سلطان 

الجمل العشملي( .

»زلزال2« يدك تجمعات للغزاة والمرتزقة في المخا
دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان االثنين الماضي بصاروخين )زلزال 2( 
تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي في شمال منطقة يختل بمديرية 

المخا خلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري. 
كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات وتحصينات الغزاة 

والمرتزقة في نفس المنطقة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم..

غارات هيستيرية لطيران العدوان
واص��ل الطيران الحربي التابع لتحالف ال��ع��دوان السعودي شن الغارات 
الهيستيرية على مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز خ��الل إج��ازة 
عيداألضحى المبارك ..حيث شن أكثرمن 40 غ��ارة.. منها 17 غارة يوم 
الثالثاء الماضي وغارتان يوم األربعاء وغارتان الخميس على منطقة يختل 
شمال مدينة المخا و17غارة على معسكرخالد ونطقة الهاملي بمديرية موزع 

وغارتان على معسكرالعمري بمديرية ذوباب.

تصفيات جسدية متبادلة بين مرتزقة العدوان
في إطار الصراع المحتدم بين قيادات الميليشيات المسلحة الموالية لتحالف 
العدوان السعودي اإلماراتي في محافظة تعز تواصلت عمليات التصفيات 
الجسدية المتبادلة بين تلك الميليشيات من مختلف الفصائل وخصوصًا فصيل 
ماتسمى )كتائب أبوالعباس( السلفية المدعومة من اإلمارات وفصائل حزب 
اإلصالح المدعومة من السعودية وقطر حيث تشهد أحياء مدينة تعز الواقعة 
تحت سيطرتهم جرائم اغتياالت بصورة شبه يومية وفشلت ماتسمى )اللجنة 
األمنية( التابعة لمرتزقة العدوان في الحد من جرائم اإلغتياالت واإلشتباكات 
المسلحة والفوضى األمنية التي تشهدها أحياء المدينة الخاضعة لسيطرتهم.

اغتيال 3 جنود موالين للعدوان في بير باشا
اغتال مسلحون مجهولون 3من جنود قوات األمن الخاصة الموالية للعدوان 
يوم الجمعة - أول أيام عيد األضحى المبارك- في حي بير باشا غرب مدينة 
تعز.. وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا 
النار بشكل مباشر على ثالثة من جنود قوات األمن الخاصة يوم عيد األضحى 

المبارك في حي بير باشا ما أدى إلى مقتلهم على الفور..

اغتيال 2من ميليشيات المرتزقة في المجلية
أقدم مسلحان مجهوالن يستقالن دراجة نارية على قتل 2 من ميليشيات 
ماتسمى )المقاومة( في جولة تقاطع »المجلية-الدائري« جوار منزل الشيباني 

قبل يوم واحد من عيد األضحى المبارك .

اغتيال امرأة في حي األجينات
جرائم االغتياالت التي تشهدها أحياء مدينة تعز تقع تحت سيطرة مرتزقة 
العدوان لم تقتصر على الرجال وحسب بل أيضًا النساء ..حيث تم اغتيال امرأة 
مساء أمس األول السبت وهي خارجة من إحدى األعراس بشارع األجينات جوار 
محطة 26سبتمبر للمحروقات بعد صالة المغرب، وبينما كانت تصعد الى 

الباص الذي كان ينتظرها إذا بأحد المسلحين يطلق عليها النار ويفر هاربًا.

ت�����داول ن��اش��ط��ون س��ي��اس��ي��ون 
وحقوقيون موالون لتحالف العدوان 
بمحافظة تعز أخبارًا مفادها أن 
معلومات مؤكدة كشفت عن تورط 
قائد مايسمى )ال��ل��واء 22 ميكا( 
المرتزق صادق سرحان المخالفي 
- أحد قادة الجناح العسكري لحزب 
اإلص��الح-  بتهريب قاتل الجندي 
محمد عبدالله قحطان الشرعبي الى 
محافظة م��أرب خ��الل إج��ازة عيد 

األضحى .
وق���ال ال��ن��اش��ط ال��ن��اص��ري جميل 
الصامت ف��ي صفحته على موقع 
التواصل االجتماعي )الفيس بوك( :

»استغلت المافيا -التي يعد الجاني  
أحد عناصرها -ماتشهده البالد من 
فوضى وانفالت وانشغال الجميع 
بقضايا حياتية وق��ام��ت بترتيب 
ه��روب الجاني الى محافطة مارب 
التي يقال إنه سيقيم عرسه فيها«.

اشتباكات عنيفة بين مسلحي أبو العباس 
وحزب اإلصالح في حي جامعة تعز

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة -الخميس الماضي- جوار جامعة تعز بحي  
حبيل سلمان غرب مدينة تعز بين  ماتسمى )كتائب أبو العباس( السلفية 
المدعومة من اإلمارات وبين مجاميع من ميليشيات حزب اإلصالح المدعومة 
من السعودية يقودها شخص يدعى )حاشد العوني( نتج عنها سقوط قتلى 
وجرحى من الطرفين غرب مدينة تعز.. وقامت كتائب أبو العباس بقطع طريق 
)تعز- الضباب - التربة( مما تسبب بعرقلة تنقل مئات المواطنين الذين علقوا 

في المدخل  الوحيد المفتوح الى مدينة تعز.

قائد اللواء 22ميكا يهّرب 
قاتل أحد الجنود إلى مأرب 

عين على تعز العدد:  
)1874(

11/ سبتمبر / 2017م  
20/ ذو الحجة / 1438هـ

11االثنين: 

منتسبو معسكر الشهيد الملصي :

سنستعيد المخا

اعتصام مفتوح للمطالبة 
بصرف المرتبات 

ي��واص��ل ع��دد م��ن الموظفين والناشطين السياسيين 
والحقوقيين بمحافظة تعز لألسبوع الثاني اعتصامًا مفتوحًا 
في ش��ارع جمال تحت شعار)الراتب حياة(  إحتجاجًا على 
عدم وفاء حكومة )الفندق( بالعاصمة السعودية الرياض 
التي يرأسها الفارأحمد عبيد بن دغر بتفيذ توجيهات رئيس 
جمهورية الفندق بالرياض الفار ه��ادي بصرف مرتبات 

موظفي محافظة تعز .
وبدأ عدد من المعتصمين صبيحة يوم عيد األضحى المبارك 
اإلضراب عن الطعام.. ويزداد عدد المعتصمين ونصب الخيام 
يومًا بعد آخر كوسيلة حضارية للفت نظر األمم المتحدة 
لمعاناة موظفي الدولة جراء عدم صرف المرتبات بعد قرابة 
عام من تسويف حكومة بن »غدر« القابعة في فنادق الرياض 

وعدم وفائها بوعودها المتكررة.

احتفال شعبنا بانتصار الثورة اليمنية املباركة 
تأكيد العزم على السري قدمًا الستكمال 

بناءالحاضر والتأسيس للمستقبل االفضل

عمليات تنكيل بالمرتزقة في تعز


