
ــعودي  ــدوان الس ــن طريان الع ش
ــلة غارات عىل  األمريكي أمس سلس

محافظة حجة.
ــي باملحافظة  ــح مصدر أمن وأوض
ــبأ) أن  ــة (س ــاء اليمني ــة األنب لوكال
ــتهدف مديريتي  ــريان العدوان اس ط

حرض وميدي بـ 11 غارة.
كما شن طريان العدوان السعودي 
ــىل منطقة  ــارة ع ــس غ ــي أم األمريك
ــة  بمحافظ ــتبا  مس ــة  بمديري دوار 

حجة.
ــي باملحافظة  ــح مصدر أمن وأوض
ــتهدف بغارة  ــدوان اس ــريان الع أن ط
دوار  ــة  منطق يف  ــن  مواط ــزل  من

بمديرية مستبا.
كما شن طريان العدوان السعودي 
ــالث غارات  ــاء أمس ث األمريكي مس

عنيفة عىل العاصمة صنعاء.
ــة  بأمان ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــة   العاصم
ــة  منطق ــارات  غ ــالث  بث ــتهدف  اس
ــعودية  الس ــفارتني  الس ــي  مبان
ــة بمديرية الصافية اآلهلة  واإلماراتي

بالسكان.
ــارات  الغ أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــني  ــازل املواطن ــت أرضاراً يف من خلف

واملمتلكات العامة والخاصة .

غارات همجية على العاصمة وحجة خلفت أضرارًا في ممتلكات المواطنينغارات همجية على العاصمة وحجة خلفت أضرارًا في ممتلكات المواطنين

ــعبية  ــال الجيش واللجان الش نفذ أبط
ــع مرتزقة  ــىل مواق ــة ع ــة نوعي ــس عملي أم
ــة مقبنة  ــة القوز بمديري ــدوان يف منطق الع

بمحافظة تعز.
ــش  الجي إن  ــكري  عس ــدر  مص ــال  وق
ــة  ــة نوعي ــذوا عملي ــعبية نف ــان الش واللج
ــدوان بمنطقة القوز  ــع مرتزقة الع عىل مواق
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س ــن  ع ــفرت  أس

صفوف املرتزقة.
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــوز  ــل الق ــني جب ــن تأم ــوا م ــعبية تمكن الش

والقرى املجاورة بالكامل.
ــش واللجان  ــار املصدر إىل أن الجي وأش
ــة  بمرتزق ــال  محم ــكريا  عس ــا  طقم ــروا  دم
العدوان يف منطقة القوز، وأعطبوا معدل 23 
ومعدل 14 بقصف مدفعي يف جبل النعمان 

بالكدحة.
ــعبية  إىل ذلك نفذ الجيش واللجان الش
ــع مرتزقة  ــة عىل مواق ــس عملية هجومي أم
ــة  بمنطق ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

الحول يف نهم.
ــكري لـ (سبأ) سقوط  وأكد مصدر عس
ــة  عملي يف  ــة  املرتزق ــن  م ــى  وجرح ــىل  قت
ــتهدفت  اس ــان  واللج ــش  للجي ــة  هجومي

مواقعهم بمنطقة الحول.
ــة كانوا قد  ــدر إىل أن املرتزق ــار املص وأش
ــالل محاوالتهم  ــرية خ ــائر كب ــدوا خس تكب

الزحف إىل املديرية يف األيام املاضية .
ــش  ــال الجي ــدى أبط ــاء تص ويف البيض
ــة  ــف مرتزق ــس لزح ــعبية أم ــان الش واللج
ــة  بمحافظ ــة  قيف يف  ــعودي  الس ــدوان  الع

البيضاء.
ــرصع وإصابة  ــكري م ــد مصدر عس وأك
ــم يف  ــف له ــرس زح ــة يف ك ــن املرتزق ــدد م ع

جميدة بمنطقة قيفة.
كما دمر الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــعودي  ــكرية ملرتزقة العدوان الس ــة عس آلي
ــيالن يف محافظة  ــة عس ــي بمديري األمريك

شبوة .
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــدد  ع ــة  وإصاب ــرصع  م ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــتهداف آليتهم  ــدوان يف اس ــة الع ــن مرتزق م
ــة  ــارة يف مديري الكس ــة  ــكرية بمنطق العس

عسيالن.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــل أبط ــا أفش كم
ــة  ملرتزق ــلل  تس ــة  محاول ــس  أم ــعبية  الش
ــة  ــي يف مديري ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــتهدفت املدفعية تجمعات لهم  املظفر ، واس

يف مديريتي الصلو وحيفان بمحافظة تعز .
ــكري لوكالة األنباء  ــح مصدر عس وأوض
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــلل ملرتزقة  ــة تس ــلوا محاول ــعبية أفش الش

العدوان يف بري باشا بمديرية املظفر .
ــاً مدفعياً للجيش  وذكر املصدر أن قصف
ــع  مواق ــتهدف  اس ــعبية  الش ــان  واللج
وتجمعات للمرتزقة يف تبة الشبكة والصيار 
ــس  املفالي ــة  منطق ويف  ــو  الصل ــة  بمديري

وحيفان.
ــش واللجان  الجي ــتهدفت مدفعية  واس

ــات  وتحصين ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق

بميدي.
ــكري لوكالة األنباء  ــح مصدر عس وأوض
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــي  مدفع ــف  بقص ــتهدفوا  اس ــعبية  الش
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــات  وتجمع ــات  تحصين

شمال صحراء ميدي.
ــار املصدر إىل أنه تم قنص ستة من  وأش
مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي خالل 

الساعات املاضية.

تأمين جبل القوز والقرى المجاورة له بعملية نوعية  تأمين جبل القوز والقرى المجاورة له بعملية نوعية  
ألبطال لجيش واللجان في تعزألبطال لجيش واللجان في تعز

كسر زحف للمرتزقة في البيضاء ومهاجمة مواقعهم في نهم:كسر زحف للمرتزقة في البيضاء ومهاجمة مواقعهم في نهم:

قتلى وجرحى بالمئات خالل إفشال محاوالت زحف المرتزقة في نهم خالل قتلى وجرحى بالمئات خالل إفشال محاوالت زحف المرتزقة في نهم خالل ٤٤ أيام  أيام 
"الثورة" تنشر األسماء"الثورة" تنشر األسماء

مخاوف االضطرابات السياسية ترغم نظام بن سلمان على إقفال منافذ اليمنمخاوف االضطرابات السياسية ترغم نظام بن سلمان على إقفال منافذ اليمن

كسر إرادات أم تمهيد لتسويات ؟كسر إرادات أم تمهيد لتسويات ؟

ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء /سبأ
ــىل  ــيايس األع ــس الس ــس  املجل ــب رئي ــث نائ بع
الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
ــد اللواء 201  ــن ناجي محمد العريش قائ العميد الرك
ــة الصلو  ــهد يف جبه ــذي استش ــة كرش ال ــد جبه قائ
بمحافظة تعز وهو يؤدي واجبه الوطني يف صد الغزاة 

واملعتدين.
جاء يف الربقية:

ــريش  الع ــح  صال ــد  محم ــي  ناج ــدام  ص ــيخ  الش

ــالف املنار  ــريش الكرام يف مخ ــة آل الع ــه، وكاف وإخوان
ــار بحزن وألم بالغني تلقينا  مديرية آنس محافظة ذم
نبأ استشهاد العميد الركن ناجي محمد العريش قائد 
ــه الوطني املقدس مقدما  ــواء 201 وهو يؤدي واجب الل
ــال يف الدفاع  ــا يف التضحية واالستبس ــا وطني نموذج
ــي املعتدى عليه  ــعبنا الحر األب ــن الوطن وإرادة ش ع
ظلما وعدوانا وهذا ليس بغريب عىل أمثاله  وعىل كل 
يمني حر ومنتسب للجيش صادق العهد لله والوطن.
ــة والرشف ضد  ــهيد معارك البطول ــد خاض الش لق

ــاله يف  ــات اإلرهابية يف زنجبار مرورا باستبس الجماع
مواجهة العدوان وأذياله عىل امتداد جبهات املواجهة 
ــو.. وعكس من  ــز والصل ــة تع ــدن ومدين ــد وع يف العن
ــجاع والحكيم  ــكري الش ــات القائد العس خاللها صف
ــن  ــه م ــش وتخرج ــه بالجي ــذ التحاق ــك من ــو كذل وه
ــام 1983 وانضمامه إىل صفوف  ــة الحربية يف الع الكلي

منتسبي اللواء الثالث مشاة مدعم 201 ميكا.
ــيبقى بمواقفه وقيمه ومبادئه  إن فقيدنا الراحل س
ــامية حيا ال يموت بعد أن جسد النموذج  واملثال  الس

ــؤول والحر النبيه  ــكري املس للقيادي الوطني والعس
ــبيل نهضة اليمن وخاصة يف  املخلص واملتفاني يف س

القوات املسلحة وبذل يف سبيل ذلك دمه وروحه.
ــل العميد ناجي  ــم يف الفقيد الراح ــا إذ نعزيك وإنن
ــم بطولته وما ناله من رشف  محمد العريش ونبارك لك
ــجل ال  ــطره من بطوالت خلدته يف س ــهادة وما س الش
ــاه الزمن ..لنسأل املوىل عز وجل  يغيبه املوت وال ينس
ــع رحمته ويلهمنا وإياكم وكافة أهله  أن يتغمده بواس
ومحبيه الصرب والسلوان.."إنا لله وإنا اليه راجعون".

ــي ــي العرش ــن ناج ــد الرك ــهاد العمي ــي استش ــزي ف ــوزة يع ــم لب ــور قاس ــيالدكت ــي العرش ــن ناج ــد الرك ــهاد العمي ــي استش ــزي ف ــوزة يع ــم لب ــور قاس الدكت
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سگرتريو التحرير

كتب / رئيس التحرير
ــعودية أخرية ملعركة كرس اإلرادات  بني أهداف مجازفة س
ــويات اضطرارية يف ملف  ــط لرصف االنتباه عن تس ومخط
ــارعة  ــا التداعيات املتس ــت معطياته ــة اليمنية فرض األزم
ــان  ــاء البي ــعودي، ج ــل الس ــية يف الداخ ــة السياس لالزم
ــدوان الهمجي  ــف الع ــه تحال ــذي أعلن في ــدي ال التصعي
ــذ املؤدية إىل اليمن يف خطوة أخفى  أمس قراره إقفال املناف
ــع منع  ــدرا ذرائ ــة متص ــا الحقيق ــعود أهدافه ــام آل س نظ
ــتية  ــالح اإليراني إىل اليمن بعد الرضبة الباليس تدفق الس
ــدى اخرتاقها الدفاعات األرضية واألنظمة  اليمنية التي تع
ــم الباهظة  ــرتاق حواجز التعمي ــدو إىل اخ ــية للع التجسس

التكاليف.
ــك لتحالف  ــان املرتب ــدور البي ــن ص ــا لكثريي كان مفاجئ
ــذ الربية  ــالق املناف ــراره "إغ ــس بق ــعودي أم ــدوان الس الع
ــة إىل اليمن " بذريعة "منع تدفق  والبحرية والجوية املؤدي
ــاعدات  ــماح فقط بدخول املس ــة " والس ــلحة اإليراني األس
ــانية" والذي جاء يف صيغة حملت إشارات متضاربة  اإلنس
عن تصعيد خطري للحصار الربي والبحري والجوي الذي 
ــىل اليمن منذ نحو عامني ونصف من جهة  يفرضه العدو ع
ومن جهة ثانية ما حمله من إشارات عن تحركات عسكرية 
ــه مواجهات عنيفة  ــلمان ترجح خوض وأمنية لنظام بن س
من األطراف السعوديني املعارضني إلجراءات تنصيبه ملكا.
ــذ اليمنية التي  ــال للمناف ــن إقف ــذي تحدث ع ــرار ال الق
تنحرص أكرثها يف خط الحدود السعودية اليمنية  والحدود 
ــلمان من  ــاوف بن س ــف أيضا مخ ــان كش ــلطنة ُعم مع س
ــال  ــاعيه إلقف ــيايس ومس ــتقبله الس ــدد مس ــات ته تداعي
ــعودية داخلية يمكن أن  ــام أي تحركات س ــق كليا أم الطري
ــراء العائلة الحاكمة ومراكز النفوذ  يقودها معارضوه من أم
ــيايس واالقتصادي والتي خرجت بعض تفاصيلها إىل  الس
العلن مؤخرا بتقارير كشفت عن إجراءات عسكرية وأمنية 
ــراءات االعتقال والتوقيف واملصادرة واملنع من  ملواجهة إج
ــلمان يف إطار ترتيبات تنصيبه  ــفر التي اتخذها بن س الس

عىل العرش خلفا ألبيه.

ــعودية لهذه  لم يخف بيان تحالف العدوان األهداف الس
ــية  ــع اضطرابات سياس ــه تزامن م ــا وأن ــوة خصوص الخط
ــع غداة جريمة  ــة أخذت تداعياتها بالتوس داخلية عاصف
ــري  ــب أمري عس ــتهدفت نائ ــي اس ــي الت ــال الجماع االغتي
ــي الحادثة التي  ــقاط املروحية وه ــه يف حادثة إس ومرافقي
تلت املؤامرة الكبرية لنب سلمان يف اعتقال 11 أمريا والعرشات 
من الوزراء السعوديني السابقني والالحقني بذرائع مكافحة 
الفساد التي وضعت ويل العهد االنقالبي محمد بن سلمان 

أمام تحديات سياسية كبرية وخطرية للغاية.
ــية اليمنية من  ــر السياس ــض الدوائ ــا أبدته بع ــم م ورغ
ــدوان  ــف الع ــة لتحال ــوة التصعيدي ــال الخط ــاوف حي مخ
ــريا خصوصا  ــأنها كث ــض قلل من ش ــعودي إال أن البع الس
ــذ دولة مجاورة ذات  ــراءات إقفال دولة معادية ملناف وأن إج
ــة التخاذه يف ظل  ــرارا متاحا لألنظم ــيادة لم يكن يوما ق س
الترشيعات والقوانني الدولية التي تخول فقط األمم املتحدة 
ومجلس األمن باتخاذها يف حاالت محدودة ينظمها ميثاق 
ــدة، ناهيك عن أن الخطوة الجديدة للعدوان لم  األمم املتح
تقدم جديدا يف ظل الحصار الربي والبحري والجوي الذي 
ــتندا عىل  يفرضه تحالف العدوان الهمجي عىل اليمن مس
ــرارات مجلس األمن ذات  ــة املبهمة التي اكتنفت ق الصياغ

الصلة بشأن اليمن وال سيما القرار 2216.
ــعودي املرتعش خلط األوراق  ويف حني حاول البيان الس
ــخ اإليرانية التي  ــاوف الصواري ــراره بمخ ــط حيثيات ق برب
ــل يف ذلك تماما، بعدما  ــم تهريبها إىل اليمن إال أنه فش يزع
ــع ترصيحات كان أطلقها  ــح عن محاوالته التماهي  م افص
ــا ان الصواريخ  ــد ترامب ادعى فيه ــس األمريكي دونال الرئي
ــعبية إىل عمق  ــي ولجانه الش ــا الجيش اليمن التي يطلقه

أرايض العدو السعودي إيرانية.
ــى بإطالق الضوء األخرض لحلفائه  ورغم ان ترامب اكتف
ــية  ــات سياس ــن اي مجازف ــه ع ــا بنفس ــني نائي الخليجي
ــتعدادا لهذه  ــرث اس ــعودي أك ــام الس ــدا النظ ــكرية، ب وعس
ــكرية  ــرت له أرضية ذرائع إلجراءات عس الخطوة كونها وف
ــلح  ــيايس مس ــط التخاذها ملنع أي حراك س ــة يخط وأمني

مناهض لنظامه وال سيما يف مناطق الحد الجنوبي .
ــذه الخطوة هي  ــلمان أن ه ــن جانب آخر وجد بن س وم
ــة التخاذ  ــاحة هادئ ــتتيح له مس ــل التي س ــيلة األمث الوس
ــلل السعوديني  ــكرية وأمنية تمنع تس إجراءات قمعية عس
ــي أبداها  ــية الت ــن آلة القمع الوحش ــن م ــني إىل اليم الهارب
ــتقطع الطريق أمام املعارضة املسلحة  نظامه مؤخرا كما س
ــات أمريكية حذرت  والتي تحدثت عنها تقارير مراكز دراس
بن سلمان من إمكان مواجهته معارضة مسلحة وخصوصا 
ــول الجيش  ــد تصل إىل حص ــد الجنوبي ق ــق الح يف مناط
ــتي من  ــعبية عىل دعم مايل ولوجيس ــي واللجان الش اليمن

ــلمان وتسعى لعرقلة  ــعودية تعارض نظام بن س أطراف س
إجراءات تنصيبه ملكا.

ــعودية  ــال أن يكون بني أهداف الخطوة الس يصعب إغف
ــية يف  ــويات سياس ــق لتس ــد الطري ــاع لتمهي ــرية مس األخ
ــراف دولية مؤيدة  ــع توجهات أط ــف اليمني تتماىش م املل
ــيايس، وهو معطى مرجح خصوصا وأنه سيتيح  للحل الس
ــتقرار سيايس وامني  ــعودي الصغري حال اس للطاغية الس
ــية والعسكرية التي سجلها  مؤقت بعد اإلخفاقات السياس

نظامه يف اآلونة األخرية.
ــف ترجح باملقابل ميض  ــك فإن تداعيات هذا املل ومع ذل

ــعال املزيد من  ــة قدما يف إش ــة املحموم ــاعي األمريكي املس
ــيما بعد نجاح حزب  ــات ملعركة كرس اإلرادات وال س الرصاع
ــاض  ــيل وإجه ــدو اإلرسائي ــدي للع ــي بالتص ــه اللبنان الل
ــي والحفاظ عىل  ــرش األمريكي الخليج ــرات محور ال مؤام
ــان الثورية  ــان بالتزامن مع نجاح اللج ــيادة لبن وحدة وس
ــة اإلنقاذ  ــىل وحكوم ــيايس األع ــا املجلس الس ــن بعده وم
ــات الرصاع  ــن بإجهاض مخطط ــان يف اليم ــي والربمل الوطن
الداخيل والحفاظ عىل تماسك الدولة اليمنية  ومؤسساتها 
ــكري والحرب االقتصادية بكفاءة  ومواجهة التصعيد العس

عالية.
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ــرصع وإصابة املئات  ــكري م أكد مصدر عس
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م
ــدي الجيش واللجان  ــم قيادات خالل تص بينه

الشعبية ملحاوالت زحف لهم يف جبهة نهم .
ــبأ) أن 164  وأوضح املصدر يف ترصيح لـ (س
ــوا مرصعهم وأصيب نحو 300 آخرين  مرتزقاً لق
بينهم قادة ألوية عسكرية خالل أربعة أيام من 

التصدي لزحوفهم يف جبهة نهم .
ــماء بعض القتىل  ــبأ" عىل أس وحصلت " س

والجرحى:
ــىل 7  ــدد القت ــالم : ع ــظ الس ــواء حف * ل

عرف منهم :
- قائد اللواء املرتزق بكيل ظفر

-أركان حرب اللواء
-املالزم املرتزق محمد الكمايل

-املرتزق محمد العلوي
*اللواء 117 : عدد القتىل 18 و31 جريحاً 

عرف منهم :
- املرتزق علوي الرشيف قائد الكتيبة الثالثة

- املرتزق إبراهيم بلغيث الحميقاني
-املرتزق فارس القبيل

-املرتزق يحيى املعيش
-املرتزق مختار الشاوش

-املرتزق محمد املناري
- املرتزق أحمد القريش

- املرتزق اصيل الجراش
- املرتزق محسن سالم السعدي

- املرتزق محمد الربعي
- املرتزق يحيى خالد صالح املعيش

- املرتزق حمود الربعي
- املرتزق محمود النجار

*اللواء 139 : عدد القتىل 16 وجرح أكرث 
من 20 آخرين عرف منهم :

- املرتزق إدريس الدميني قائد الكتيبة األوىل
-املرتزق يونس السمان الجعشني

- املرتزق عبدالرحمن يحيى الشبيبي
- املرتزق تقي الدين حسان الجرادي

- املرتزق إبراهيم عيل الجعفري الحبييش
- املرتزق نرص نعمان السبيل

ــىل 18  ــدد القت ــاة : ع ــواء األول مش *الل
وأعداد كبرية من الجرحى عرف منهم:
- املرتزق حمد دواس األجدعي قائد كتيبة

- املرتزق القيادي عيل سعيد مجوحان
-املرتزق سعيد دخان

- املرتزق ابن سيار
- مرصع مرتزقة من سالمة

- املرتزق ابوقاصف الحنييش
- املرتزق عيل عبدالله سالمه األجدعي

- املرتزق صالح محمد صالح رقيب األجدعي
- املرتزق صالح كعالن األجدعي

- املرتزق سالم الشتوي األجدعي
- مرصع مرتزقة من آل رشبان

ــقيق خالد  ــة املدعو عبدربه األقرع ش ـ إصاب
األقرع

- إصابة معتز األقرع ابن أخت خالد األقرع
- إصابة 2 من آل جحزة

ــناد اللواء 13 عرف  * كتيبة املهام واإلس
منهم :

ــناد صدام العوبيل  ــة قائد كتيبة اإلس - إصاب
إصابة خطرة

ــة املرتزق محمد  ــرصع أركان حرب الكتيب - م
االسطى

- املرتزق نور الدين االسطى
- املرتزق مناع الجله

- املرتزق سليم الجله
-املرتزق عبدالغني الحاج

ــن  م ــة  مرتزق  6 ــرصع  م  :  121 ــواء  *الل
الكتيبة الثالثة وجرح آخرين عرف منهم 

:
- املرتزق طارق رساع

- املرتزق زين العابدين سليمان
- املرتزق أمني السبئي

ــىل  ــن القت ــرية م ــداد كب ــواء 310 : أع *الل
والجرحى عرف منهم:

- املرتزق القيادي محمد عجري القهايل
-املرتزق زاهر الحايطي

- املرتزق محمد مثنى الرصاعي
- إصابة القيادي املرتزق معاذ الشيربي

ــىل  ــن القت ــرية م ــداد كب ــواء 141 : أع *الل
والجرحى عرف منهم:

- القيادي املرتزق زاهر اليتيم
- املرتزق طاهر حيان

-املرتزق عبدالله حسني مختار
ــىل  ــن القت ــرية م ــداد كب ــواء 72 : أع *الل

والجرحى عرف منهم :
-املرتزق محمد العريش

-املرتزق عبدالرحمن الوليدي
- املرتزق يحيى السنحاني

-املرتزق عابد الحاكم
- فايز أحمد حمود

- زياد الدفعي
- خالد الحيمي

ــم عرف  ــى من لواء الحس *قتىل وجرح
منهم :

-إصابة أركان حرب اللواء
-املرتزق أحمد حسن البخيتي

ــى يف صفوف  ــرشات القتىل والجرح *ع
اللواء 55 عرف منهم:

-املرتزق عصام منشلني قائد كتيبة الحسم
ــة  الكتيب ــد  قائ ــلمي  الس ــه  ــزق عبدرب -املرت

الرابعة
- املرتزق فارس العماري

- املرتزق مختار الجابري
-املرتزق صالح عبدالله

-املرتزق عيل حيدر
-املرتزق صديق الحميدي

ــن بقية  ــرشات م ــى بالع ــىل وجرح *قت
التشكيالت عرف منهم :

- املرتزق الخرض الوحييش قائد رسية
-املرتزق شمسان طنني

-املرتزق عبدالرحمن الحمريي قائد رسية
-املرتزق عبدالعزيز النعمان

-املرتزق حسيني سميع
-املرتزق طارق السورقي

- املرتزق عيل القانص قائد رسية
-املرتزق القيادي ضيف الله عامر

- املرتزق بالل الجمره
-املرتزق عيل فرج الرصيف

-املرتزق انور الظفاري اللواء 310
ـاملرتزق مهيب هزاع مهيوب جبل حبيش

ــهبني وإصابة 2 من  - مرصع املرتزق يونس ش
ارسته إصابة خطرة

- املرتزق يارس معوضه
-املرتزق حسام عبدالخالق السمدة

-إصابة املرتزق هاشم الشهاري
-إصابة املرتزق بدر الشهاري

-إصابة املرتزق ملهم الشهاري
-إصابة املرتزق راجح أحمد نعمان

-املرتزق وليد األبي عمليات كتيبة .


