
/ ماجد الكحالين
ــن الحوثي أننا يف  ــك بدر الدي ــيد عبداملل ــال قائد الثورة الس ق
أمس الحاجة لالستفادة من سرية اإلمام عيل وكيف كان يف مرحلة 
ــانا راقيا  بإيمانه قبل  النبي جنديا مخلصا وتلميذا متميزا وإنس
وبعد وفاة الرسول، مقاتال عىل تأويل القران، مؤتمناً عىل اإلسالم 
ــا ومدافعا عنها  ــا عليه ــة ووحدتها ، محافظ ــىل األم ــا ع ، حريص
وعن اإلسالم فكان قاتله اشقى اآلخرين كما كان  عاقر ناقة ثمود 

اشقى األولني.
ــه الرمضانية  ــي يف محارضت ــيد عبدامللك الحوث ــاف الس وأض
ــام عيل عليه  ــهاد اإلم ــول- ذكرى استش ــزء الثاني ح ـــ13 الج ال
ــادي عىل نحو  ــاده وعطائه الجه ــرية جه ــالم" لقد كانت مس الس

عظيم ومن جوانب متعددة أخرى..

/
ــال عملية تدمري  ــه إىل الصمت حي ــم لجوئ رغ
ــة البارجة الحربية التابعة  القوة البحرية اليمني
ــة ميناء املخا  ــعودي  قبال ــف العدوان الس لتحال
اال ان تحالف العدوان عاد بعد اكرث من 24 ساعة 
ــوع الهجوم الذي  ــر يف بيان بوق ــىل العملية وأق ع
ــريا إىل أن البارجة  ــة مش ــة حربي ــتهدف بارج اس
ــارك  ــارة إىل البوارج التي تش كانت اماراتية يف اش

يف العدوان الهمجي عىل اليمن.
ــدوان أن الهجوم عىل  ــان تحالف الع اوضح بي
ــن زورق  ــق م ــه أطل ــاروخ موج ــم بص ــة ت البارج
ــا كانت خارجة  ــة التي قال أنه ــتهدفا البارج مس
ــريا إىل أن  ــز، مش ــا بمحافظة تع ــاء املخ ــن مين م
ــم البارجة  ــن ارضار يف جس ــفر ع ــة لم تس العملي
ــارة إىل  ــن الطاقم يف اش ــخص واحد م واصابة ش
ــوهدت النريان تندلع منها  ــم البارجة التي ش طاق

بكثافة بعد اصطيادها بصاروخ يمني مطور.
ــة  الرضب ــت  كان ــد  فق ــرى  اخ ــة  لرواي ــا  وطبق
ــت نظام  ــا اصاب ــى انه ــددة حت ــة مس الصاروخي
ــى أنها  ــل حت ــف الكام ــة بالتل ــة يف البارج املالح
ــر  ــدي يبح ــم حدي ــه اىل جس ــن بارج ــت م تحول
ــز العمليات  ــا عن مرك ــوائية ومفصول تمام بعش
الذي تديره ارسائيل من داخل االرايض االماراتية .
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــان  بي ــاد  وع
ــماه " انشطة تهريب  االماراتي إىل القول أن ما س
ــلحة والذخائر تؤثر عىل أمن املالحة يف هذا  األس
ــا " بتطبيق  ــم" مطالب ــوي من العال ــزء الحي الج
ــذه  ــع ه ــدويل 2216 ملن ــن ال ــس األم ــرارات مجل ق

املمارسات".

معاناة ا�مة تفاقمت بفعل الشخصيات التي تقدم معاناة ا�مة تفاقمت بفعل الشخصيات التي تقدم 
نفسها بأسم ا&سالم وليست مؤتمنة عليهنفسها بأسم ا&سالم وليست مؤتمنة عليه

قائد الثورة يف محاضرته الرمضانية الـ١٣ حول- ذكرى استشهاد اإلمام علي 

/
ــة  ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص أك
ــن مرتزقة  ــرشات م ــة الع ــرصع واصاب م
يف  ــي  االمارات ــعودي  الس ــدوان  الع
ــي اندلعت  ــز يف املعارك الت ــة تع محافظ
ــد ابطال الجيش واللجان  أمس لدى ص
ــة وال  ــلة  للمرتزق ــف فاش ــاوالت زح مح
ــاحلية الغربية  ــيما يف الجبهات الس س

للمحافظة.
ــادر أن قوات الجيش  وأوضحت املص
ــن صد محاولة  ــان تمكنت أمس م واللج
ــة  مرتزق ــنها  ش ــلة  فاش ــرية  كب ــف  زح
ــي باتجاه  ــعودي االمارات ــدوان الس الع
ــة  منطق يف  ــان  واللج ــش  الجي ــع  مواق

ــر بمحافظة تعز،  ــة بمديرة املعاف الكدح
ــة  ــت عملي ــارك تخلل ــرية إىل أن مع مش
ــفرت عن مرصع واصابة  صد الزحف أس
ــة وإعطاب مدرعة  عدد كبري من  املرتزق
اريض  ــم  بلغ ــا  تفجريه ــم  ت ــكرية  عس

ومرصع واصابة طاقمها.
ــة نحو  ــف املرتزق ــارت إىل أن زح واش
ــاعات  ــتمر منذ س ــة اس ــق الكدح مناط
الفجر األوىل ليوم أمس وحتى الخامسة 
ــنودا بغطاء جوي من طريان  عرصا مس
ــه  ــعودي، وتخلل ــدوان الس ــف الع تحال
ــني اندلعت يف مناطق  معارك بني الجانب

تبه مجيل ودرخاف والرحبه والدرب،..

مصرع عشرات المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحوفهم في جبهات ريف تعزمصرع عشرات المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحوفهم في جبهات ريف تعز
المدفعية دكت مخابئ المرتزقة غريب التشريفات 

/
ــة  ــرصع واصاب ــة م ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص اك
ــعودية واملرتزقة  ــلمان الس ــن س ــب ب ــن كتائ ــرشات م الع
ــادي يف عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان  بينهم قي
ــدودي، فيما دكت  ــران الح ــة قطاع نج ــعبية يف جبه الش
ــل وتحصينات العدو  ــوات املدفعية والصاروخية معاق الق

محققة اصابات مبارشة.
ــدات الجيش  ــي أن وح ــكري ميدان ــاد مصدر عس واف
ــا وراء الحدود نفذت أمس  ــان املرابطة يف جبهات م واللج
ــتهدفت موقعي  ــة اس ــكرية نوعي ــة عس ــس عملي الخمي
القيادة والشبكة قبالة منفذ الخرضاء حيث كانت تتمركز 
ــعودي  ــم النظام الس ــة الذين جلبه ــن املرتزق ــع م مجامي
ــفر عن مرصع  ــذه الجبهة، ما أس ــة عنه يف ه ــال نياب للقت

وإصابة أعداد كبرية من مرتزقة العدوان السعودي .
ــش واللجان تمكنت  ــت املصادر أن قوات الجي واوضح
ــنرتال والقيادة قبالة  يف هذه العملية من تطهري تبتي الس
ــول املرتزقة الذي  ــل من فل ــكل كام ــرضاء بنجران بش الخ

سقط منهم عدد كبري من القتىل والجرحى وبينهم القائد 
امليداني ايهاب محمد الصبيحي.

ــة للجيش  ــوة الصاروخي ــت  الق ــا دك ــاء ذلك فيم وج
ــات ملرتزقة  ــراد" تجمع ــراز " غ ــاروخ من ط ــان بص واللج
ــفر عن مرصع واصابة  ــدوان يف منطقة الخرضاء ما اس الع

عدد من املرتزقة فضال عن تسببه يف خسائر مادية.
ويف جبهة جيزان دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
ــعودي يف موقع  ــدو الس ــة التابعة للع ــض املدفعي ــس مراب أم
ــة اصابات مبارشة، كما دكت بالقذائف الثقيلة  ملحمة محقق
تجمعا لكتائب بن سلمان السعودية يف موقع الخشل موقعة 

خسائر برشية ومادية يف صفوف كتائب العدو.
ــكرية ميدانية  ــادر عس ــدت مص ــك اك ــون ذل ويف غض
مرصع وإصابة عسكريني سعوديني يف قصف شنته القوة 
ــتودع اسلحة  ــتهدف أمس مس الصاروخية واملدفعية، اس
ــعودي يف موقع ملحمة بجيزان،  وطريق إمداد للعدو الس

مشرية إىل أن حرائق شوهدت تنشب يف املوقع .

مصرع سعوديين ومرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان في عمق العدو السعودي بنجرانمصرع سعوديين ومرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان في عمق العدو السعودي بنجران
مدفعية الجيش أشعلت حرائق يف مستودع أسلحة بجزيان

تحالف العدوان يعترف بتدمير البحرية اليمنية بارجة حربية إماراتية قبالة سواحل المخا
مساعد ناطق الجيش كشف معلومات أولية عن الصاروخ المستخدم 
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ــيون أن أعضاء مجلس األمن  يف خطوة مفاجئة وغري معلنة قال دبلما س
ــه مطالب  ــوم  اعاد في ــة فجر الي ــرشوع بيان يف جلس ــوا عىل م ــدويل توافق ال
ــعبية  ــش اليمني واللجان الش ــعودي بمطالبته الجي ــف العدوان الس تحال
ــعودية من دون  ــا يف االرايض الس ــي ينفذه ــكرية الت ــات العس ــف الهجم وق
ــوا وبحرا  ونتائجه   ــتمرار العدوان الهمجي عىل اليمن برا ج ــارة إىل اس االش
ــانية التي شهدت تصعيدا خطريا يف األيام املاضية  الكارثية يف املجازر االنس

يف أكرث املحافظات.

مشروع بيان مفاجئ لمجلس االمن يطالب مشروع بيان مفاجئ لمجلس االمن يطالب 
بوقف الهجمات داخل االراضي السعودية   بوقف الهجمات داخل االراضي السعودية   

ماكغولدرريك: تفشي وباء ماكغولدرريك: تفشي وباء 
الكوليرا قد يعجل من كارثة الكوليرا قد يعجل من كارثة 

المجاعة في اليمن المجاعة في اليمن 

عمليات نوعية للجيش واللجان في عمليات نوعية للجيش واللجان في 
المصلوب وخب والشعف والمتون المصلوب وخب والشعف والمتون 
بالجوف تسفر عن مصرع عدد من بالجوف تسفر عن مصرع عدد من 
المرتزقة بينهم قادة ميدانيونالمرتزقة بينهم قادة ميدانيون

مدفعية الجيش واللجان قصفت معاقل مدفعية الجيش واللجان قصفت معاقل 
الجيش السعودي في قلل الشيباني، الجيش السعودي في قلل الشيباني، 
والنيران دمرت آلية في موقع الهنجروالنيران دمرت آلية في موقع الهنجر
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حمد بن جاسم يكشف اسرار 
األزمة مع قطر 

اليمن واالمبراطورية .. عالمات 
السالم الزائل 

المواطن في عدن يشكو غياب 
المسؤولين تحت وطأة االحتالل 
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ــوزراء الدكتور  ــس مجلس ال بعث رئي
ــور ، برقية  ــن حبت ــز صالح ب ــد العزي عب
ــاعر  ــفري والش ــاة بوفاة الس عزاء ومواس
ــان محمد ،  ــب املناضل عبده عثم واألدي
عضو مجلس الشورى بعد حياة حافلة 

بالعطاء الوطني واإلبداع األدبي .
ــن  ــة ع ــوزراء يف الربقي ــس ال ــرب رئي وع
ــاته لنجل الفقيد  ــه الحارة و مواس تعازي
ــد  ــان محم ــده عثم ــام عب ــور هش الدكت
وإخوانه ، وكافة أفراد ارسته بهذا املصاب 
ــا إىل االدوار الوطنية للفقيد  ــم , الفت األلي
ــي  ــر ثورت ــذ فج ــة من ــريته النضالي ومس
ــبتمرب وأكتوبر واالنتصار لها ولقيمها  س
ــة ودوره  ــة والوطني ــانية واالخالفي االنس
ــة باعتباره أول  ــار الوحدة الوطني يف مس

وزير لشؤون الوحدة .

رئيس الوزراء يعزي يف 
وفاة السفري عبده عثمان 
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ــمي  الرس ــق  الناط ــاعد  مس ــف  كش  
ــز  ــد عزي ــة العمي ــلحة اليمني ــوات املس للق
ــاروخ  الص ــن  ع ــة  أولي ــات  معلوم ــد  راش
ــة والدفاع  ــتخدمته القوة البحري ــذي اس ال
ــة  ــتهداف البارج ــة يف اس ــاحيل اليمني الس
ــواحل  ــاء املايض قبالة س ــة االربع االماراتي

املخا.
ــاروخ كان  ــد أن الص ــح العقيد راش وأوض
ــم تطويرها  ــلحة جديدة ت ــني منظومة أس ب
ــات  ــتخدامها يف عملي ــة واس ــوادر يمني بك
ــريا إىل أن الصاروخ املستخدم  تجريبية مش
ــخ حرارية  ــة "صواري ــني منظوم ــن ب كان م
ــزودة بمنظومة  ــة وم ــة عالية الرسع موجه
رصد إلكرتونية متناهية يف الدقة وتستطيع 

ــريا إىل أن  إصابة أهدافها بكفاءة عالية، مش
هذه املنظومة كانت بحوزة القوات البحرية 
ــرات عدة إىل أن تم تجربتها  وتم تطويرها م

يف العمليتني األخرييتني.
واكد العميد راشد يف ترصيح نقلته وكالة 
ــق اليمن   ــية أن من ح ــبوتنيك " الروس "س
ــتهداف أي سفينة  الطبيعي والقانوني اس
معادية تتقدم يف مياهنا اإلقليمية وستكون 
ــعبية،  أهدافا طبيعية للجيش واللجان الش
ــفن  ــتهداف األخري للس ــريا إىل أن االس مش
ــواحل  الس ــرب  ق ــة  واإلماراتي ــعودية  الس
اليمنية، سيغري املعادلة يف البحر وسيحيد 

سفن التحالف.

ــي أن األجهزة  قال مصدر أمن
ألقت  ــعبية  الش واللجان  األمنية 
ــار  مخت ــو  املدع ــىل  ع ــض  القب
ــن  م  80 ــارب  يق ــا  وم ــيبي  القش

عنارصه بصنعاء.
ــو  املدع أن  ــدر  املص ــح  وأوض
القشيبي وبعض عنارصه ارتكبوا 
ــز  ــد يف حزي ــل عم ــي قت جريمت
ــة العاصمة،  ــوات بأمان ــي ح وبن
ــض أبناء  ــيد بع ــام بتحش ــا ق كم
ــام  ــق الع ــع الطري ــه وقط منطقت
ــار أمام  ــاء وذم ــط بني صنع الراب

ــد  ــمحوا ألح ــم يس ــني ول املواطن
باملرور.

يف  ــي  األمن ــدر  املص ــني  وب
أن  ــبأ)  (س ــة  لوكال ــح  ترصي
ــوا  قام ــارصه  وعن ــيبي  القش
ــار مسلح ومقاومة  بإحداث انتش
ــتعينا بمجاميع من  ــة، مس الدول
ــة املطلوبة يف  ــارص اإلجرامي العن

قضايا رسقات باإلكراه والنهب.
ــدر إىل أن تدخل  ــار املص وأش
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه
ــد  بع إال  ــدث  يح ــم  ل ــعبية  الش

ــاطات  ووس ــدة  عدي ــاوالت  مح
ــهم  ــة وقيادية عىل رأس اجتماعي
ــني قطينة  ــاء حن ــظ صنع محاف
ــيبي بتسليم  إلقناع املدعو القش

نفسه وعدم مقاومة الدولة.
ــدور  ــد ص ــدر" بع ــال املص وق
ــض  القب ــاء  بإلق ــري  قه ــر  أم
ــت الجهات  ــيبي قام ــىل القش ع
ــاطات بأن  املختصة بإبالغ الوس
ــق  الطري ــح  لفت ــتنزل  ــة س حمل

بالقوة..

ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
أمس  ــي  األمريك ــعودي  الس
سلسلة غارات عىل محافظة 

حجة.
ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــة  باملحافظ
 16 ــن  ش ــدوان  الع ــريان  ط
ــىل مديريتي حرض  ــارة ع غ

وميدي.

استهدف بغارة جامعة ذمار

مساعد ناطق الجيش يكشف معلومات أولية عن الصاروخ مساعد ناطق الجيش يكشف معلومات أولية عن الصاروخ 
المستخدم في تدمير البارجة ا&ماراتية قبالة سواحل المخاالمستخدم في تدمير البارجة ا&ماراتية قبالة سواحل المخا

القشيبي  والقشيبي  و٨٠٨٠ من عناصره االجرامية في قبضة العدالة من عناصره االجرامية في قبضة العدالة
طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١٦١٦ غارة على حرض وميدي بحجة غارة على حرض وميدي بحجة

ــود  ــن عق ــة ع ــق رسي ــفت وثائ كش
ــة  ــع رشكات أمني ــارات م ــا اإلم ابرمته
أمريكية الستئجار مرتزقة من كولومبيا 
ــن، حيث  ــا يف اليم ــال يف صفوفه للقت
أتى هؤالء بعقود عىل أنهم عمال بناء.

ــن  م ــارات  اإلم ــرث  تك ــت  وق ويف 
ــام األمور يف  ــاك بزم ــاعيها لإلمس مس
ــة يف  ــوات متالحق ــرب خط ــة، ع املنطق
ــاركتها يف  ــارج عرب مش ــل والخ الداخ
ــع الغطاء عن  ــدوان عىل اليمن، رف الع

ــوداً وقعتها  ــة تتضمن عق ــق رسي وثائ
ــر"  ووت ــالك  "ب ــة  رشك ــع  م ــي  أبوظب
ــن  م ــة  مرتزق ــتجالب  الس ــة  األمريكي
كولومبيا وضمهم إىل صفوف جيشها، 
ــن للقتال يف  ــم إىل اليم ــم نقله ــن ث وم

صفوفها وتنفيذ مخططاتها.
ــة من قبل  ــود املوقع ــفت العق وكش
أبو ظبي مع "بالك ووتر"، عن وصول 
ــن كولومبيا إىل  ــكريني م ــات العس مئ
ــوف الجيش  ــل يف صف ــارات للعم اإلم

يف  ــام  مه ــم  إليه ــت  وأوكل ــي،  اإلمارات
الداخل لقمع أي محاوالت لالحتجاج 
ــة  ــؤالء مهم ــت إىل ه ــر، وأوكل والتظاه
ــن،  اليم ــىل  ع ــدوان  الع يف  ــاركة  املش
ــني  الكولومبي أن  ــود  العق ــت  وبّين
ــس  ــل خم ــي قب ــتقدموا إىل أبوظب اس
ــال بناء بهدف  ــنوات عىل أنهم عم س
ــا نرشته  ــو م ــار، وه ــت األنظ ــدم لف ع

العديد من الصحف الغربية.

قيمة العقد الواحد تصل إىل أكرث من ملياري درهم

ا&مارات تستأجر مرتزقة كولومبيين للقتال في اليمنا&مارات تستأجر مرتزقة كولومبيين للقتال في اليمن

البقية صفحة 09


