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كسر 16 زحفًا على جبل النار وجبال كهبوب خالل 
3 أيام وطيران العدوان يشن أكثر من 173 غارة

»باليستي«  دك تجمعات آليات الغزاة في المخا بـ
وصواريخ الكاتيوشا

مصرع العشرات من المرتزقة
 بينهم سودانيون 

> صد أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطون في جبهات الساحل 
خالل االسبوع الماضي جميع الزحوفات التي نفذها الغزاة والمرتزقة 
صوب جبل النار شرق مدينة المخا ومنطقة يختل شمال المدينة 
وجبال كهبوب االستراتيجية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج 
رغم القصف المكثف من قبل الطيران والبوارج والسفن الحربية التابعة 

لتحالف العدوان السعودي.
وبلغ عدد الزحوفات التي نفذها الغزاة والمرتزقة على جبل النار خالل 
ثالثة أيام )االثنين- الثالثاء- األربعاء( 11 زحفًا معززين بنحو 200 
دبابة ومدرعة وطقم عسكري وبإسناد مكثف جوي من قبل طيران 
الـF16 ومروحيات اآلباتشي التي شنت 110 غارات مستخدمة في 
عدد منها قنابل عنقودية، وقصف بحري من البوارج الحربية المعادية 
بأكثر من 18 صاروخًا وكذا زحف على شمال منطقة يختل الواقعة 

شمال مدينة المخا.
فيما بلغ عدد الزحوفات على جبال كهبوب 4 زحوفات بإسناد جوي 
بـ45 غارة، إضافة الى 7 غارات على منطقة النجيبات في مفرق المخا 

و3 غارات على منطقة الزهاري و3 على مفرق موزع.

خسائر للغزاة والمرتزقة
> تكبدت الــقــوات الغازية التابعة لتحالف الــعــدوان السعودي 
والميليشيات التابعة لمرتزقتهم خالل االسبوع الماضي المزيد من 
الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد بمختلف الجبهات بمحافظة تعز 
وخصوصًا جبهات الساحل الغربي وتحديدًا جبهة المخا التي تحولت الى 
جبهة استنزاف لتحالف العدوان ومرتزقته منذ يناير 2017م بفضل 

الصمود االسطوري ألبطال الجيش واللجان الشعبية.
األربعاء الماضي تكبد الغزاة والمرتزقة نحو 100 قتيل وجريح 
في جبهة جبل النار شرق المخا، ومن بين القتلى 3 قادة ميدانيين 
وهم )نزار محمد الشاطري- نذير العطوي الصبيحي-نبيل  الريدي 
العطري الصبيحي( وتدمير وإحراق 6 آليات عسكرية في العملية 
النوعية ألبطال الجيش واللجان تم فيها تطهير جبل الشبكة الواقع 

جنوب جبل النار..
ويوم الثالثاء الماضي تكبد الغزاة والمرتزقة أكثر من 50 قتياًل 
و80 جريحًا بينهم سودانيون وإماراتيون، ومن بين قيادات المرتزقة 
الذين لقوا مصرعهم قائد كتيبة ميداني يدعى )رائد اليافعي( مع 18 
من مرافقيه وتدمير 5 عربات عسكرية في المعارك التي دارت في 
المناطق الواقعة ما بين موقع الدفاع الجوي وموقع جبل النار شرق 
مدينة المخا واستمرت ألكثر من 10 ساعات متواصلة.. كما أصيب قائد 
ميداني لميليشيات المرتزقة يدعى )عبدالله حمد السراجي( بجروح 
خطيرة جراء استهداف المدرعة التي يستقلها بصاروخ حراري موجه 
نتج عنه احتراق المدرعة وسقوط طاقمها قتلى وجرحى تم نقلهم 
الى مدينة عدن.وسقط 12 مرتزقًا بين قتيل وجريح في إحدى التباب 

المقابلة لجبل النار من جهة الغرب بتفجير عبوة ناسفة.
وفي جبهة كهبوب بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج لقي 
عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قائد ميداني يدعى 
)رشاد المحولي الصبيحي( الذي لقي مصرعه مع مرافقيه بعملية قصف 
العربة العسكرية التي كان يستقلها بصاروخ موجه.. وبلغ عدد قتلى 
وجرحى المرتزقة في جبهة كهبوب منذ مساء األحد وحتى مساء الثالثاء 

الماضيين أكثر من 60 مرتزقًا بينهم قيادات ميدانية.
 وأعلنت مستشفيات محافظة عدن عن حالة الطوارئ إثر وصول 
عشرات القتلى والجرحى اليها من جبهات الساحل الغربي لمحافظتي 
تعز ولحج، ولم تتمكن المستشفيات الحكومية بعدن من استيعاب 
األعداد الكبيرة من الجرحى والذين يصلون يوميًا، فقامت بتحويلهم 

الى مستشفيات أهلية.

اعتراف سوداني
> اعترف الجيش السوداني في بيان له مساء الثالثاء الماضي بمصرع 
5 جنود وضباط وإصابة 22 آخرين من قواته المشاركة في اليمن ضمن 
قوات االحتالل والغزو التابعة لتحالف العدوان السعودي.. ولم يذكر 
البيان الجبهة التي قتل وأصيب فيها الضباط والجنود السودانيون.. اال أن 
مصدرًا عسكريًا في الجيش اليمني أوضح أن الضباط والجنود السودانيين 
قتلوا وأصيبوا على يد أبطال الجيش واللجان أثناء مشاركتهم الثالثاء 
الماضي في الزحوفات الفاشلة على جبل النار شرق مدينة المخا.. الفتًا 
الى أن عدد القتلى والجرحى من المرتزقة السودانيين يفوق بكثير ما 

ومنطقة الخضراء جنوب المدينة.. 
ونتج عن القصف بصواريخ الكاتيوشا تدمير آليات عسكرية وقتل 
وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة، وشوهدت سيارات اإلسعاف 
والعربات الخاصة بنقل الجنود وهي تهرع بعد كل عملية قصف الى 
المواقع التي تم استهدافها لنقل القتلى والجرحى والتوجه صوب 
محافظة عدن، ورغم أن قصف مواقع وتجمعات الغزاة والمرتزقة كان 
بصواريخ الكاتيوشا التي ال تلتقطها بطاريات الباتريوت، قالت وسائل 
اإلعالم التابعة لتحالف العدوان السعودي إن الدفاعات الجوية التابعة 
لتحالف العدوان أسقطت 12 صاروخًا باليستيًا أطلقها الجيش واللجان 

دفعة واحدة في المخا يوم األحد االسبوع الماضي.
وتمكن عدد من أبطال الجيش واللجان في جبهة العمري بمديرية 
ذوباب االثنين الماضي من التسلل الى مقربة من تجمع لميليشيات 
المرتزقة واستهدفوا بصاروخ موجه عربة مدرعة نوع )االسطورة( 
أصابها بدقة ونتج عنه سقوط طاقمها بين قتيل وجريح، بالتزامن مع 
قصف مدفعي لتجمع آخر للمرتزقة في الخط العام الرابط بين مثلث 

ومعسكر العمري نتج عنه احتراق  آلية عسكرية مع طاقمها.

مزاعم كاذبة
> للشهر الثالث على التوالي يستميت الغزاة والمرتزقة في الوصول 
الى جبل النار شرق مدينة المخا، حيث نفذوا عشرات الزحوفات الكبيرة 
المعززة بأعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات واألطقم العسكرية 
الحديثة والمتطورة ومسنودة بعشرات الغارات من الطيران الحربي 
وقصف مكثف من البوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان 
السعودي الــذي يستخدم سياسة األرض المحروقة لدعم القوات 
الغازية والميليشيات التابعة للمرتزقة في الميدان ولكن دون جدوى، 
بفضل صمود واستبسال أبطال الجيش واللجان الذين أفشلوا جميع 
الزحوفات على جبل النار والمناطق الواقعة شرق وشمال مدينة المخا، 
األمر الذي دفع مرتزقة العدوان والقنوات الفضائية ووسائل اإلعالم 
المختلفة التابعة والموالية لهم ولتحالف العدوان الى اإلعــالن منذ 
األربعاء الماضي أن ما يسمى الجيش الوطني مدعومًا بقوات التحالف 
تمكن من السيطرة على معسكر خالد بن الوليد ومثلث المفرق الذي 
يربط بين طريق)تعز- الحديدة- المخا( وهي مزاعم كاذبة الهدف 
منها التغطية على الهزائم الساحقة والخسائر الفادحة التي يتكبدها 
الغزاة والمرتزقة في جبهات جبل النار ويختل وكهبوب على أيدي 
أبطال الجيش واللجان وخصوصًا منذ االثنين الماضي، حيث كثف الغزاة 

تم االعالن عنه في بيان الجيش السوداني.. مؤكدًا في الوقت نفسه 
أن نحو 50 مرتزقًا بينهم سودانيون لقوا مصرعهم وأصيب نحو 80 

آخرين الثالثاء الماضي في جبهة جبل النار.

دك تجمعات آلليات وميليشيات الغزاة 
والمرتزقة

> تواصل القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان دك تجمعات 
لآلليات العسكرية والقوات الغازية وميليشيات مرتزقة العدوان 
السعودي في مختلف الجبهات بمحافظة تعز ومنطقتي كهبوب 
بمديرية المضاربة وكرش بمديرية القبيطة التابعتين لمحافظة لحج.
 »M2« األربــعــاء الماضي دكــت القوة الصاروخية بصاروخ قاهر
متوسط المدى التعزيزات البشرية واآلليات العسكرية التي كانت 
قد وصلت قبل أيام الى أحد معسكرات الغزاة والمرتزقة في المخا.. 
وبحسب مصدر عسكري فإن الصاروخ الذي أطلق فجر األربعاء أصاب 
هدفه بدقة عالية محققًا خسائر كبيرة في العتاد العسكري والقوات 
الغازية السودانية وميليشيات مرتزقة العدوان الذين تم الدفع بهم 
مؤخرًا الى المخا بعد تدريبهم في المعسكرات التي أنشأتها السعودية 
واإلمارات في اريتريا.. مشيرًا الى أن المعسكر الذي استهدفه الصاروخ 
يتواجد فيه نحو )50( عربة عسكرية ما بين دبابات ومدرعات 
وأطقم وكميات كبيرة من األسلحة والذخائر المتنوعة.. منوهًا الى أن 
انفجارات كبيرة دوت في المعسكر إثر سقوط الصاروخ قاهر متوسط 
المدى وشوهدت مروحيات اآلباتشي تحلق بكثافة في سماء المخا 
لتغطية عملية إجالء القتلى والجرحى بينهم ضباط وجنود سودانيون 
وخليجيون، حيث تم نقل القتلى والجرحى السودانيين عبر مروحيات 

الى ارتيريا، والخليجيين الى عدن.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرسمية )سبأ( عن مصدر عسكري أن 
خسائر الغزاة والمرتزقة جراء الضربة الصاروخية فاق مائة قتيل 

وجريح بينهم عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش االرهابيين.
ودكت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان خالل أيام السبت 
واألحد واالثنين والثالثاء االسبوع الماضي بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
المدفعية مواقع وتجمعات ميليشيات مرتزقة العدوان والغزاة في 
موقع الدفاع الجوي والميزان المحوري ومنطقة )صويلح( القريبة من 
الميزان المحوري شرق مدينة المخا والميناء ومعسكر القطاع الساحلي 
غرب المدينة وغرفة عمليات الغزاة والمرتزقة في منطقة يختل 

والمرتزقة من زحوفاتهم بشكل غير مسبوق وبعد أن فشلوا في 
تحقيق أي تقدم لجأوا الخميس الماضي الى تنفيذ مخطط جديد وهو 
محاولة االلتفاف على جبل النار من الجبهتين الجنوبية والشمالية 
الغربية بغطاء جوي مكثف من قبل مروحيات اآلباتشي وطائرات 
الـــF16 ليجدوا أنفسهم وسط حقل من األلغام وجحيم الصواريخ 
الحرارية التي اصطادت 6 عربات عسكرية إضافة الى إعطاب 4 
مدرعات باأللغام األرضية.. كما نفذ الغزاة والمرتزقة زحفًا مماثاًل 
صوب تبة )نابطة( الواقعة الى الشمال الغربي لجبل النار والتي تعد 
د  من التباب المهمة الحامية لجبل النار ومعسكر خالد بن الوليد.. ومهَّ
طيران العدوان لهذا الزحف بشن أكثر من خمسين غــارة شملت 
مناطق شاسعة ال يوجد فيها الجيش واللجان، ودارت معارك عنيفة 
استمرت عدة ساعات متواصلة تكللت بكسر الزحف وتكبيد الغزاة 
والمرتزقة المزيد من الخسائر في العتاد واألرواح، ومن بين الذين لقوا 
مصرعهم قيادات ميدانية أبرزهم المرتزق الموالي لإلمارات المدعو 
محمد يحيى اللحجي الذي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بانفجار 
لغم أرضي في العربة التي كان على متنها جنوب جبل النار وكذلك قائد 
مجاميع تنظيم القاعدة - المعين حديثًا- المرتزق )واعد الخليفي 
الصبيحي( و3 من مرافقيه وهم : نائف علي الخليفي، الصبيحي، صدام 
هواش الخليفي الصبيحي، فضل فارس الخليفي الصبيحي، باستهداف 

عربتهم بصاروخ موجه.. 
كما  لقيالقيادي المرتزق عمرو حسن المنصوب مصرعه الجمعة 
الماضية مع عدد من مرافقيه غرب تبة )نابطة( بالتزامن مع سقوط 
آخرين من مرتزقة الصبيحة بينهم بخيت المطرفي، أحمد محمد 

مليط، عبده محمد الزغير.
وأفاد مصدر عسكري أن عددًا من أفراد القوات الغازية السودانية 
سقطوا في ذات المعارك يومي الخميس والجمعة الماضيين.. وكان قد 
تم الخميس الماضي في العاصمة السودانية تشييع جثامين الضباط 
والجنود الذين لقوا مصرعهم االسبوع الماضي في المخا الى جانب 

إصابة 22 آخرين.
وشن طيران العدوان السعودي يومي الخميس والجمعة الماضيين 
28 غارة على معسكر خالد بن الوليد بصورة هيستيرية في محاولة 
يائسة لتمهيد الطريق للغزاة والمرتزقة الحتالل المعسكر إلثبات 

مزاعمهم الكاذبة بأنه تم احتالله األربعاء الماضي.
> كانت جبهات الساحل الغربي )كهبوب، العمري، المخا( وكذا 
جبهة الكدحة غرب مديرية المعافر هي الجبهات الساخنة خالل 
االسبوع الماضي، بينما بقية الجبهات شهدت هدوءًا تامًا ولم يتم 
تسجيل أية مواجهات فيها، حيث يبدو أن تحالف العدوان ومرتزقته 
كرسوا كل جهودهم على جبهات الساحل في محاوالت يائسة لتحقيق 
تقدم شمال مدينة المخا باتجاه منطقة الزهاري وصواًل الى مديرية 
الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، وكذا محاولة احتالل جبل النار 
ومعسكر خالد بن الوليد والوصول الى مثلث )المخا، تعز، الحديدة( في 
مديرية موزع ومنطقة البرح بمديرية مقبنة.وبحسب مصادر ميدانية، 
فقد تمكن أبطال الجيش واللجان األسبوع الماضي من أسر عدد من 

المرتزقة بينهم سودانيون.

ي مرتزقته أثناء فرارهم 
ّ

العدوان يصف
لقي مرتزقة العدوان الفارون من جحيم المعارك في جبهة جبل النار 
شرق مدينة المخا األربعاء الماضي مصرعهم بغارات جوية من قبل 
طائرات تحالف العدوان التي استقبلتهم بصواريخها لحظة فرارهم 
للنجاة  بأنفسهم  من القتل بنيران الجيش واللجان واالحتراق في 
 إلى رصيد المرتزقة المزيد من الجثث المحترقة 

ً
جبل النار.. مضيفة
واألشالء المتناثرة.

وذكــرت مصادر عسكرية أن طيران العدوان استهدف مجاميع 
لمرتزقته بـثالث غارات لحظة فرارهم من جبل النار، ما أدى إلى مصرع 
وإصابة عدد كبير منهم ..فيما أكد ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي، موالون للعدوان، أن مروحيات األباتشي شاركت في قصف 

مجنديهم على األرض.
موجهين االتــهــامــات لفصائلهم المنقسم والؤهـــا بين اإلمـــارات 
والسعودية. وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يستهدف فيها طيران 
العدوان مرتزقته الفارين من المعارك في الشريط الساحلي الغربي 
سمى عملية »الرمح الذهبي« في 

ُ
لمحافظتي تعز ولحج  منذ بدء ما ت

يناير مطلع العام الجاري.

> واصل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية الى محارق الموت في جبهات الساحل الغربي لمحافظة تعز ومنطقة كهبوب في مديرية المضاربة بمحافظة لحج في محاوالت يائسة لتحقيق تقدم على 
األرض الستكمال المرحلة الثانية من العملية العسكرية الكبيرة التي أطلقوها في يناير مطلع العام الجاري 2017م )الرمح الذهبي(.. حيث فشلوا على مدى األشهر الثالثة الماضية في الوصول الى جبل النار شرق مدينة المخا وتجاوز منطقة 
يختل غرب المدينة واحتالل معسكر وجبال العمري في مديرية ذوباب وجبال كهبوب االستراتيجية في مديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج بفضل الصمود االسطوري ألبطال الجيش واللجان الشعبية رغم الفارق الكبير في القوات 

البشرية والعتاد العسكري ورغم اإلسناد الجوي والبحري المكثف للغزاة والمرتزقة من قبل طائرات الـ16 ومروحيات اآلباتشي وبدون طيار والسفن والبوارج والزوارق الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي.
االسبوع الماضي كانت المواجهات فيه أكثر سخونة في مختلف الجبهات وخصوصًا المخا وكهبوب، حيث دفع تحالف العدوان، مرتزقته بتعزيزات جديدة -قوات سودانية ومجندين جدد تم تدريبهم في ارتيريا- الى باب المندب وذوباب 
والمخا معززين بعتاد عسكري حديث ومتطور بهدف احتالل جبال كهبوب في مديرية المضاربة ومعسكر وجبال العمري في مديرية ذوباب وجبل النار شرق مدينة المخا ومعسكر خالد في المفرق بمديرية موزع والتقدم شمال مديرية 
 الى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولكن شيئًا من ذلك لم يتحقق، حيث كان أبطال الجيش واللجان بالمرصاد للغزاة والمرتزقة وأفشلوا جميع زحوفاتهم وهجماتهم المسنودة بقصف مكثف جوي 

ً
المخا صوب منطقة الزهاري وصوال

وبحري من الطائرات والبوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان.
رصد/ محمد المليكي»الميثاق« رصدت تطورات جبهات الساحل ومختلف الجبهات بمحافظة تعز خالل االسبوع الماضي في التقرير التالي.

تعـز.. العدوان ومرتزقته يواصلون االنتحار في جبهات الساحل

إرهابيو »المقاولة« يقتلون طفاًل 
تواصل العصابات اإلجرامية واإلرهابية المنضوية في إطــار ماي سمى 
»المقاومة الشعبية« بمحافظة تعز ارتكاب جرائم القتل بحق المدنيين 
والتي تطال النساء واألطفال..حيث أقدم مسلحون ُيعتقد أنهم من تنظيم 
القاعدة على قتل طفل في الشارع بسبب أنه ضحك حينما شاهدهم يمرون 
فوق الطقم الذي يستقلونه.. ونشر ناشطون األربعاء الماضي على مواقع 
التواصل االجتماعي صورة للطفل المقتول.. مشيرين الى أن الطفل كان 
يلعب مع أصدقائه في الطريق أثناء مرور طقم عسكري على متنه مرتزقة 
ة يضحك ويبتسم فتوقف الطقم ونزل منه   العدوان، وكان الطفل بكل براء
أحد المرتزقة وسأل الطفل لماذا تضحك، ووجه السالح صوبه وأطلق النار 


