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سگرتريو التحرير

أكد أن بارجات التحالف لم تتجرأ على الدخول إلى المياه اإلقليمية إلنقاذ قواتهمأكد أن بارجات التحالف لم تتجرأ على الدخول إلى المياه اإلقليمية إلنقاذ قواتهم

العميد راشد : تدمير العميد راشد : تدمير ١٦١٦ آلية وسقوط أكثر من  آلية وسقوط أكثر من ٥٠٥٠ مرتزقًا بين قتيل وجريح شمال يختل مرتزقًا بين قتيل وجريح شمال يختل

سلطت صحيفة "أمريكان كوترس فائق" الضوء عىل األزمة اإلنسانية يف اليمن، معتربًة إياها الكارثة األسوأ يف العالم 
منذ عام 2015م، وتتزايد مع مرور كل عام.

ــجل رقما  ــاء الكولريا الذي يس ــار وب ــددة يف اليمن من تجويع وانتش ــة أن الكوارث املتع ــة األمريكي ــرت الصحيف وذك
ــكان املدنيني يف اليمن أكرب أزمة وأهم قصة يف العالم، حيث يوجد أكرث من ثمانية ماليني  ــيا، تجعل من معاناة الس قياس

شخص عىل وشك املجاعة.
واعتربت الصحيفة أن مسؤولية هذه املعاناة ترجع إىل التحالف الذي تقوده السعودية ورعاتها الغربيون بما يف ذلك 
ــاتها تجاه اليمن، مضيفة  ــة، معتربًة أنه يمكن معالجة هذه األزمة إذا غريت الحكومات سياس ــات املتحدة األمريكي الوالي
أن الحكومات الغربية قامت ببعض من الضجيج حول الحصار يف اآلونة األخرية، إال أنها اكتفت بهذا االستعراض دون 
ــات التحالف التي تقتل  ــم أدى إىل تصاعد هجم ــن، حيث اعتربت أن هذا الدع ــض الدعم للحرب يف اليم ــح بخف التلمي

املدنيني وجرائم الحرب.
ــعودية للترصف دون  ــد الصحيفة أن موقف الواليات املتحدة أعطى الضوء األخرض للتحالف الذي تقوده الس وتؤك
ــمح لهم باالستمرار يف العدوان  ــباب لالعتقاد بأنه سيس عقاب يف اليمن، مضيفة انه حتى اآلن  أعطاهم ترامب كل األس

إىل أجل غري مسمى.
ــبب املشاركة النشطة من قبل العديد من الحكومات  ــوءاً بس وختمت الصحيفة بالقول، إن األزمة يف اليمن تزداد س

الرائدة يف العالم، ما اعتربته نقطة سوداء ال ُتمحى عن سجالتهم ووصمة عار دائم للعالم كله.

صحيفة أمريكية: "الكارثة اإلنسانية صحيفة أمريكية: "الكارثة اإلنسانية 
في اليمن وصمة عار دائم للعالم كلهفي اليمن وصمة عار دائم للعالم كله

الثورة/ يحيى الشامي
عىل ضوء املعلومات الواردة من وحدة الرصد و االستطالع 
ــس للتصدي  ــعبية لي ــوات الجيش واللجان الش تحّرضت ق
للهجوم وحسب بل ألخذ زمام املبادرة وشن هجوم استباقي 
ــه وتجمعاته يف الضفة  ــدو ومراكز قوت ــىل مواقع جيش الع ع
ــا بالغاً من وحدة  ــرى من  جبل قيس، وذلك بعد تلقيه األخ
ــعودي  ــزام قوات العدو الس ــتطالع ُيفيُد باعت ــد واالس الرص
ــن هجمات  ــودانيني ش ــود الس ــة والجن ــات املرتزق ــه مئ ومع
ــعبية جنوب  ــان الش ــع الجيش واللج ــاه مواق ــعة باتج واس
ــل نفذ  ــس، وبالفع ــط جبل قي ــفح ويف محي ــىل س ــزان ع جي
ــتباقّية  املجاهدون اليمنيون هجماتهم وتكللت العملية االس
ــورة" ،حيث  ــدر ميداني لـ"الث ــاح ، وفق تأكيدات مص بالنج
ــدو  ــداد الع ــة إع ــا يف لحظ ــة هجومه ــوات اليمني ــنت الق ش
ــاع نتيجة  ــاده إىل مربعات الدف ــا أع ــة ، م ــه الهجومي خطط
الرضبة االستباقية التي ألحقها به مقاتلو الجيش واللجان 
ــعبية ، املصدر أفاد أن هجوم القوات اليمنية عىل مواقع  الش
العدو وأماكن تجمعاته تسبب بوقوع مقتلة كبرية يف صفوفه 
ــائر فادحة يف العتاد العسكري واآلليات ، فيما توّلت  ، وخس
ــعودي ومخازن  ــة اليمنية قصف مواقع الجيش الس املدفعي
أسلحته ، مضيفاً أنه تبني عقب وصول املقاتلني اليمنيني إىل 
ــع العدو أن أعدادا  كبرية من املرتزقة كانوا ضمن القوات  مواق
ــوم عىل مواقع الجيش  ــعوديون لتنفيذ هج التي ُيعدها الس

واللجان الشعبية.
ــوات اليمنية   ــة األوىل نفذت الق ــاعات من العملي عقب س
ــران وهي  ــع الطلعة جنوب نج ــىل موق ــا النوعية ع عمليته
ــعودي  ــة التي لقي فيها عدد من مرتزقة الجيش الس العملي
ــتبقت  ــراح، وقد اس ــدٌد منهم بج ــب ع ــا أُصي ــم فيم مرصعه
ــة  ــض مدفعي ــع ومراب ــتهدافها املوق ــة باس ــة العملي املدفعي
ــة تقدم املجاهدين  ــه ، وقد حاول الطريان إعاق ــة علي املدفعي
ــدداً من  ــنه ع ــع بتحليقه املكثف وش ــوب املوق ــني ص اليمني

ــناد  اإلس ــدة  وح ــت  دك ــة  املاضي ــاعات  الس ويف  ــارات،  الغ
الصاروخي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف الغراميل 
ــتهدفت  ــذ الخرضاء واس ــب قبالة منف ــا وتبة العضي وخليق
ــبكة يف ذات  ــعودي يف تبة الش تجمعات مرتزقة الجيش الس
ــعوديني  ــف تجمعات الجنود الس ــاول القص ــكان، فيما ط امل
ــعودي  ــة الجيش الس ــات مرتزق ــديس وتجمع ــة الس يف رقاب
ــعوديني يف موقعي  ــات للجنود الس ــة وتجمع يف موقع عباس

نهوقة والسديس.
ــكرية سعودية يف  وكانت املدفعية أعلنت إعطاب آلية عس
موقع الضبعة إثر أصابتها مبارشة بعدد من قذائف املدفعية 

أثناء تنّقلها داخل املوقع.
ــابقني  ــالل اليومني الس ــرض خ ــي ع ــالم الحرب وكان اإلع
ــكرية الجارية يف مختلف  ــات العس ــاهد متنّوعة للعملي مش
الجبهات من بينها مشاهد قنص عدد من الجنود السعوديني 
ــق مصدر يف وحدة القنص فالعمليات  يف جبهة جيزان ، ووف

ــة الخوبة جنوب  ــة يف محيط مدين ــرت يف جبهات متقارب ج
جيزان، عىل مواقع الكرس وخلف قرية حامضة ورشق موقع 

جحفان وموقع مستحدث قريب.
ــات الخمس تمت يف  ــورة" أن العملي ــر املصدر لـ"الث  وذك
ــاعات قليلة عىل أيدي ثالثة من قنايص الجيش واللجان  س
ــع مضيفاً أن العملية  ــعبية ممن توزعوا يف محيط املواق الش
ــيما  ــهر س ــدة القناصة منذ أش ــياق تصعيد وح ــي يف س تأت
ــوات  ــدر إىل أن ق ــار املص ــدود ، وأش ــا وراء الح ــات م يف جبه
ــة إىل أقىص  ــن العزلة مقلل ــعودي تعيش حالة م ــدو الس الع
ــبب ترصد القناصني  الدرجات تحركاتها وتنقالت قواتها بس
ــن باتوا يكتفون  ــركات الجنود الذي ــني لها وتعّقب تح اليمني
ــية  ــات الرصد املتصلة بكامريات املراقبة خش بمتابعة شاش
ــة اليمنيني املنترشين يف محيط  اصطيادهم من قبل القناص
ــاهد التي يوزعها  ــا ُتظهر املش ــعودية.، وعادًة م املواقع الس
اإلعالم الحربي والخاصة بعمليات القنص اقرتاب القناصني 

ــد تحركات  ــا ُيمكنها من رص ــة م ــني إىل نقاط حّساس اليمني
ــه وحجم  ــن املوقع وطبيعت ــة ع ــل معلومات هام ــدو ونق الع
ــة مرتاديه من  ــدد األفراد وطبيع ــوات املتواجدة عليه وع الق
الشخصيات العسكرية وهي مهام تعترب من تخصص وحدة 
االستطالع والرصد، وتعد هذه املعلومات مهمة لوحدة الرصد 
ــكرية املنتقاة باإلضافة إىل  من ناحية ترجيح األهداف العس
ــزود بها وحدة  ــتطالع وت ــات التي توفرها وحدة االس املعلوم
ــاعات من  ــة أعلنت قبل س ــت وحدة القناص ــة، وكان القناص
العملية األخرية مرصع جندي سعودي قنصاً يف تبة القمامة 
ــاء الجمعة قنص جندي سعودي يف موقع  ، فيما أعلنت مس
ــبعة قتىل بعلميات قنص خالل  العبادية لريتفع العدد إىل س

ساعات يف جبهة محيط مدينة الخوبة وحدها.
ــن مرتزقة  ــني م ــرصع اثن ــة م ــة اليمني ــجلت القناص  وس
ــو املوقع ذاته  ــباء وه ــعودي يف رقابة تبة الخش الجيش الس
ــة  ــات مرتزق ــتهدف تجمع ــاً اس ــاً مدفعي ــهد قصف ــذي ش ال

ــة إىل وصول  ــف املدفعية باإلضاف ــعودي بقذائ الجيش الس
ــبكة  ــديس وموقعي الش ــف املدفعية اليمنية رقابة الس قذائ
ــعودي خلف موقع  واملخروق ومرابض مدفعية الجيش الس

الهجلة بقذائف املدفعية
ــكريني  ــتطالع مرصع عس ــدة الرصد و االس ــدت وح ورص
سعوديني واحرتاق مخزن أسلحة بقصف مدفعي عىل موقع 
ــر تجمعات  ــاول قصٌف آخ ــزان، فيما ط ــوب جي ــان جن بوج
ــم والطوال  ــني يف بوابتي املوس ــعوديني واملنافق ــود الس للجن
ــرارات اإلعالم  ــك يف ظل تواصل إق ــع القنبور ، يأتي ذل وموق
ــريان املقاتلني  ــوده بن ــن جن ــرشات م ــل الع ــعودي بمقت الس
ــن أراض اململكة  ــاع ع ــارك الدف ــمتها مع ــني يف ما أس اليمني

وحدودها الجنوبية.
ــا عىل  ــخ كاتيوش ــة صواري ــة اليمني ــت الصاروخي وأطلق
ــعودي يف مسحية الكتيل بقطاع  تجمع مرتزقة الجيش الس
ــا تجمعات الجنود  ــت املدفعية بقصفه ــة فيما طاول العارض
ــوال حيث تأكد مقتل  ــعوديني واملرتزقة يف الحثرية والط الس

عدد وجرح آخرين يف صفوف القوات يف املوقع.
كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود 
السعوديني يف موقعي قايم زبيد والدماح وجنوب قرية الخل 
ــمال قريتي  ــعوديني رشق الكرس وش وتجمعات للجنود الس

حامضة والخل وتجمعات يف موقع العبادية.
ــقط جرحى يف  ــني وس ــن املنافق ــدد م ــل ع ــدي قت ويف مي
ــمال  ــف املدفعية ش ــن قذائ ــدد م ــم بع ــتهداف تجمعاته اس
ــة ملرات ثالث  ــف الذي عاودت املدفعي ــراء، وهو القص الصح

خالل اليومني املاضيني.
ــن املرتزقة  ــي يف قتل اثنني م ــح قناص يمن ــري نج ويف عس
ــا واصلت مدفعية الجيش  ــىل موقع قبالة منفذ علب ، فيم ع
ــود  الجن ــات  ــا تجمع ــا ودكه ــعبية مالحقته الش ــان  واللج
ــذ علب  ــة ويف منف ــة الربوع ــازة ويف مدين ــعوديني يف مج الس
ــاهدتها  ــدة الرصد مش ــرت وح ــيال وذك ــع املس ــف موق وخل
ــىل  ــل القت ــازة لنق ــع مج ــرع إىل موق ــعاف ته ــيارات اإلس س

واملصابني اثر الرضبة املدفعية.

تفاصيل سير العمليات العسكرية لقوات الجيش واللجان الشعبية خالل األيام الماضية في جبهات الحدودتفاصيل سير العمليات العسكرية لقوات الجيش واللجان الشعبية خالل األيام الماضية في جبهات الحدود
عمليات هجومية لقواتنا أحبطت محاوالت العدو استعادة مواقعهعمليات هجومية لقواتنا أحبطت محاوالت العدو استعادة مواقعه
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كشف العميد عزيز راشد، نائب املتحدث باسم الجيش 
ــة  ــذوا عملي ــان نف ــش واللج ــعبية أن الجي ــان الش واللج
هجومية ناجحة ضد قوات التحالف وتمكنت من تدمري 16 
ــاحل الغربي  آلية ومرصع وجرح أكرث من 50 يف جبهة الس

شمال يختل.
ــبوتنيك الروسية"،  ــد، يف اتصال مع وكالة "س وقال راش

أمس الجمعة، تمكنت قوات من الجيش واللجان الشعبية 
ــت يف  ــي تقدم ــف الت ــب التحال ــال كتائ ــع أوص ــن تقطي م
ــدة والعتاد وهو  ــائر يف الع ــاحل الغربي وكبدتها خس الس
ــوا األمان عقب  ــامال يف صفوفهم وطلب ــا أحدث انهيارا ش م
إحكام السيطرة عليهم وشل قدرتهم عىل املناورة والقتال.
ــىل  ــون ع ــارصون ويعرض ــم اآلن مح ــد، ه ــاف راش وأض

الجيش واللجان الشعبية تسليم املدرعات مقابل الخروج 
ــق البحر وهو  ــن طري ــحاب ع ــكرية واالنس باألطقم العس

املنفذ الوحيد لهم.  
وأكد راشد، أن بارجات التحالف لم تتجرأ عىل الدخول 
ــا ينتظرها  ــم، ألنها تعلم م ــاذ قواته ــة إلنق ــاة اليمني يف املي
ــا، أن الجيش  ــدب1"، موضح ــة الصواريخ "من من منظوم

واللجان الشعبية دعوا بمكربات الصوت من تبقى من قوات 
ــالم،  ــف املحارصين يف الخوخة بالحديدة لالستس التحال
ــال جثث القتىل  ــب األحمر بانتش ــماح للصلي ــا تم الس كم

التي تزيد عن 150 جثة يف الخوخة بالحديدة.
ــكري يمني أفاد يوم أمس بأن وحدات  وكان مصدر عس
ــيطرة عىل مديرية الخوخة جنوب  الجيش استعادت الس

ــد معارك  ــل بع ــن، بالكام ــي اليم ــدة غرب ــة الحدي محافظ
عنيفة.

ــدوان يف عملية  ــة الع ــدد من مرتزق ــد املصدر أرس ع واك
ــرون من املعارك إىل منطقة  ــر الخوخة، فيما الذ اآلخ تحري
ــل الجيش اليمني  ــت محارصتهم من قب ــة، حيث تم قاطب

واللجان الشعبية من اتجاه الخوخة ومن اتجاه يختل.

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
أمس صاروخي نوع زلزال1 وزلزال2 استهدفا تجمعات 

مرتزقة العدوان يف ملح ويام بنهم.
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
(سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ زلزال2 
ــم، فيما  ــة ملح يف نه ــدوان بمنطق ــة الع ــني ملرتزق تجمع

استهدفت بصاروخ زلزال 1 تجمعات للمرتزقة يف يام.
ــي أصاب  ــف الصاروخ ــدر إىل أن القص ــار املص وأش

هدفه، موقعا قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.
ــعبية أمس زحفا  ــرس أبطال الجيش واللجان الش وك

ملرتزقة العدوان باتجاه تباب السلطاء والبارك بنهم.
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــن القتىل والجرحى  ــدوان تكبدوا عددا م ــة الع أن مرتزق

خالل صد زحف لهم باتجاه تباب السلطاء والبارك.
ــار املصدر إىل أنه تم فرار عدد من املرتزقة تاركني  وأش

جثث قتالهم.
ــعبية لزحف  ــش واللجان الش ــدى أبطال الجي وتص
ــي باتجاه منطقتي  ــعودي األمريك مرتزقة العدوان الس

الخنجر واملهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــائر يف األرواح والعتاد  ــدوا خس ــة العدوان تكب أن مرتزق
ــي الخنجر  ــاه منطقت ــف باتج ــم الزح ــالل محاولته خ
ــنودين بغطاء  ــمة بمديرية خب والشعف، مس واملهاش

جوي.
ــار املصدر إىل أن الزحف عىل منطقتي الخنجر  وأش
ــدوان بأكرث من  ــع قصف لطريان الع ــمة تزامن م واملهاش

25 غارة.
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــا لق كم
ــان  ــش واللج ــة للجي ــات نوعي ــس بعملي ــم أم مرصعه

الشعبية يف الجوف.
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض

(سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت 
ــدوان يف الغرفة  ــىل مواقع ملرتزقة الع ــة هجومية ع عملي
ــوب وكبدتهم عددا من  ــاء بمديرية املصل ــة البيض والتب

القتىل والجرحى.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
ــع املرتزقة بقرية  ــتهدفت مواق ــة نوعية اس ــذوا عملي نف
ــقوط قتىل وجرحى  ــد بمديرية املتون وأدت إىل س العبي

يف صفوفهم.

وأكد املصدر مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
بصد محاولة تسلل لهم يف وادي شواق بمديرية الغيل.
ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج ــذ أبطال الجي ــا نف كم
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــع  مواق ــتهدفت  اس ــة  نوعي ــة  عملي

السعودي األمريكي بمديرية موزع محافظة تعز.
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــتهدفت  ــدوان بعملية اس ــة الع ــن مرتزق ــرصع عدد م م
ــد بموزع،  ــكر خال ــمال معس ــر ش ــة فج ــم يف تب مواقعه

وتدمري آليات عسكرية خالل العملية.
ــش واللجان  ــع نفذ أبطال الجي ــة الضال ويف محافظ
ــتهدفت مواقع مرتزقة  ــعبية أمس عملية نوعية اس الش

العدوان السعودي األمريكي يف مريس.
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــذوا عملية  ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــبأ) أن الجي (س
استهدفت مواقع مرتزقة العدوان يف قاع الحيايف بيعيس 
يف مريس، ما أسفر عن مرصع وإصابة عدد من املرتزقة.
ــعودي  ــة العدوان الس ــدد من مرتزق ــك لقي ع اىل ذل
مرصعهم أمس بتدمري آلية يف مريس بمحافظة الضالع.
ــش  الجي أن  ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــدوان  ــة الع ــة ملرتزق ــتهدفوا آلي ــعبية اس ــان الش واللج

بمريس ما أدى إىل إعطابها ومرصع من عىل متنها.
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