
صنعاء / سبأ 
ــك  عبداملل ــيد  الس ــورة  الث ــد  قائ ــدد  ش  
ــام  اهتم رضورة  ــىل  ع ــي  الحوث ــن  بدرالدي
ــاً بأرس  ــات ومجتمع ــع دولة ومؤسس الجمي
الشهداء .. مؤكداً يف الوقت نفسه عىل أهمية 
تخليد مآثر الشهداء وتوثيقها بكل الوسائل 

املتاحة.
ــي يف كلمة  ــيد عبد امللك الحوث وقال الس
ــبة الذكرى السنوية للشهيد  له أمس بمناس
ــا يف هذه  ــزم به ــهادة الت ــط بالش ــن ارتب " م
ــاً ، مجموعة من القيم  ــلوكاً وموقف الحياة س
ــانية والفطرية والتعاليم العادلة عدل  اإلنس
ــد ال حيف فيها وال  وصدق وخري وفالح ورش
ــان  ــا رشف وخري لهذا اإلنس ــا ، كله عار فيه
تعرب عن مصلحة حقيقة لإلنسان والبرشية 

جمعاء".
ــك بدرالدين الحوثي  ــيد عبداملل وأكد الس
أن من كان باغياً وظاملاً ومجرماً وقتل يف هذا 
ــس من املمكن أن  ــهيداً ولي االتجاه فليس ش

يحظى بالنعيم والخلود والرعاية اإللهية.
ــار إىل أن الشهادة ليست مجرد حالة  وأش
من التضحية غري الواعية، الشهادة تضحية 
ــهيد  واعية هادفة بدافع إيماني.. وقال "الش
ــك يف وجدانه  ــليم يمتل ــي س ــان طبيع إنس
ــانية ولكن هدفه السامي  كل املشاعر اإلنس
ــه الكبري قضيته العادلة هي فوق كل  مرشوع
اعتبار وأيضا هذه املشاعر إىل عامل مساعد 
ــبيل الله ونرصة  ــهادة يف س ومحفز عىل الش
املستضعفني ودفعاً للظلم واالضطهاد عنهم 

تضحية واعية بحقيقة هذه الحياة".
ــهداء يتحركون  ــورة أن الش ــني قائد الث وب
ــذا الوجود..  ــن طبيعة الرصاع يف ه بوعي ع
ــاة يعمها  ــذه الحي ــور ه ــن يتص ــاف" م وأض
ــالم بدون أي مشاكل وال رصاع ويتخيل  الس
ــود ال تحفه أي  ــذا الوج ــاة وه ــذه الحي أن ه
ــات فهو  ــه أي تحدي ــل في ــر وال تدخ مخاط
ــداً أن الذي يتحمل  ــري واقع ".. مؤك خيايل غ
ــكلة الرصاع والنزاع وتداعياته هي قوى  مش

الرش والبغي والعدوان.
وتابع : " املنتمون إىل مبادئ الحق والعقل 
ــوى البغي يف موقع  ــري يقفون يف وجه ق والخ
ــؤولية اإللهية"..مؤكداً أن تمكني الطغاة  املس
ــل  يح ال  واألرشار  ــني  واملجرم ــن  واملتجربي
ــرصاع وال ينهي حالة  ــف ال ــكلة وال يوق املش
ــة نزغاتهم  ــن ممارس ــا يمكنهم م ــزاع إنم الن

ــت حالة  ــم التي بات ــرش التي لديه ــة ال وحال
ــلوكاً هم  ــات اعتيادية وس ــيه و ممارس نفس

عليه .
ــيد عبد امللك الحوثي" لو تركنا  وقال الس
ــتخدمون  ــن يس ــاة الذي ــاة للطغ ــذه الحي ه
وسائل القوة فلن يعم السالم واالطمئنان يف 

العالم".
وأشار إىل أن الرصاع يف هذه الحياة حتمي 
ــا أن تكون يف صف الطغاة يجعلون منك  وإم
ــاركاً لهم يف اإلثم  ــم مش ــذ جرائمه أداة لتنفي
والظلم ومتحمًال معهم أوزاراً فضيعة وخزياً 
أبدياً ، وإما أن تكون متمسكاً بالعدل والحق 
ــلط  ــن تس ــراً م ــون ح ــىل أن تك ــرص ع وتح

الطغاة.
ــة العربية  ــالء يف املنطق ــت إىل أن العم ولف
ليس لهم مرشوع أصيل ينبثق من هويتهم.. 
مشرياً إىل أن اإلماراتيني والسعوديني ينتمون 
إىل الجبهة األمريكية التي أفسدت يف األرض 

ونرشت البغي واإلجرام.
وبنّي أن الشهادة تستوعب كعطاء مقدس 
ــن الناس  ــة وتدفع ع ــار ونتائج مبارك ــا آث له
ــرة.. وقال" من  ــري املثم ــائر العبثية غ الخس
ــا  ــهداء وتخليده ــر الش ــتذكار مآث ــم اس امله
ــائل  ــر إعالمياً وبكل الوس ــذه املآث وتوثيق ه

املتاحة".
ــيد عبدامللك بدرالدين الحوثي  ودعا الس
ــييع  ــم التش ــب إطالق النار يف مراس إىل تجن

ــد والزينة أثناء  ــذا الزغاري ــكل نهائي وك بش
التشييع مع التأييد الكامل للجانب املعنوي 
ــدم اإلرساع أثناء  ــهداء وكذا ع ــالت الش لعائ

حمل الشهداء بشكل زائد.
ــز بتضحياتها  ــهداء نعت ــال" أرس الش وق
كل  ــرية  كب ــات  تضحي ــت  قدم ــض  والبع
ــم يف القدوة  ــؤالء لهم فضل عظي ــا وه رجاله
ــوة يف  ــىل األخ ــد ع ــن نؤك ــة ونح والتضحي
ــاع أن يمنع  ــكري ووزارة الدف ــب العس الجان
وحيد األرسة من املشاركة يف الجبهات هناك 

آخرين يمكن أن يذهبوا إىل الجبهات".
ــهداء قدمت  ــار إىل أن بعض أرس الش وأش
ــة  ــع حال ــم أن تتوس ــن امله ــا وم ــرث أبنائه أك
ــؤولية عىل مستوى املناطق،  النهوض باملس
ــع يف  ــة أن تتوس ــاع والدول ــىل وزارة الدف وع
عملية التجنيد بحيث ال يرتكز الضغط عىل 
ــىل كل الوطن  ــدوان ع ــد، فهذا ع ــكان واح م
ــتعمرنا وتهديد  ــل أرضنا ويس ــد أن يحت يري

الستقاللنا وكرامتنا.
ــاعدة  ــورة عىل أهمية مس ــدد قائد الث وش
ــق االكتفاء  ــاً لتحقي ــهداء مادي عائالت الش
ــذا االهتمام بأرس  ــها، وك الذاتي يف بناء نفس
ــهداء من الناحية املعنوية والتثقيفية..  الش
ــد واجتهاد  ــة بكل جه ــال " يجب اإلعان و ق
وليس مؤسسات بعينها، الدولة واملؤسسات 
ــعي  ــي بالرعاية املادية والس ــع معن واملجتم
ــيش  ــا املعي ــهداء يف وضعه ــني أرس الش لتمك

ومساعدتها".
ــى أرس  ــة أن تحظ ــىل أهمي ــدد ع ــا ش كم
ــا  لعطائه ــر  والتقدي ــرتام  باالح ــهداء  الش
ــنوية  ــا وكذا يف ظل الذكرى الس وتضحياته
ــبات  ــام بالفعاليات واملناس ــهيد االهتم للش
ــاء واألرس  ــذا العط ــي له ــر املجتمع والتقدي

املضحية.
ــاد بما  ــع املحيل أش ــا يتعلق بالوض وفيم
ــها  ــود وعىل رأس ــن جه ــه الدولة م ــت ب قام
ــىل إلنهاء كل  ــيايس األع رئيس املجلس الس
ــود األجهزة  ــذا جه ــة األخرية، وك ــار الفتن آث
األمنية يف تطبيع األوضاع واإلفراج عن أغلب 
ــاركوا يف  املعتقلني حتى من املدانني الذين ش
الجرائم لم يتبَق إال القليل جدا.. الفتا إىل أن 
أبواق العدوان سعت لتخوين كل املؤتمريني 

الذين كان لهم موقف مرشف.
ــه وبجهود الرشفاء  ــال " لكن بفضل الل وق
ــد وبوعي وحكمة رجال  واألحرار يف هذا البل
ــذه املحنة  ــه لتجاوز ه ــا الل ــد وفقن ــذا البل ه
وإسقاط فتنة الخيانة وكان املوقف مختلف 
ــرار يف هذا  ــة والرئيس و األح ــل الدول ــن قب م
ــامح بالرغم  ــف العفو العام والتس البلد موق
ــعت إىل تخوين كل  ــن أن أبواق العدوان س م
ــف مرشف،  ــم موق ــن كان له ــني الذي املؤتمري
ــرتام والتقدير وبما  ــل هذا املوقف باالح وقوب
ــاء هذا البلد  ــه واليوم الرشفاء من أبن يليق ب
ــوة متعاونني متفاهمني ،  من كل املكونات أخ

جو يغيض العدو".
ــع  تطبي يف  ــمي  الرس ــف  باملوق ــوه  ون
ــبة طبيعية والتالحم  ــاع والتي تعد ش األوض
ــو  ه ــان  واالطمئن ــاون  والتع ــي  االجتماع
ــلت كل مساعي  ــائدة اليوم وفش الحالة الس

التخويف واإلرجاف.
وأشار السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي 
ــوا  ــدن قدم ــن يف ع ــة املتواجدي إىل أن الخون
ــا حصل يف  ــىل حقيقة م ــاً ع ــاهداً إضافي ش
ــة  ــداد وخدم ــه امت ــمرب أن ــن ديس ــي م الثان
ــدوان يف صف  ــف يف إطار الع ــدوان، موق للع
ــة والحقيقة لكل  ــي الخالص ــدوان هذه ه الع

من يريد أن يعرف الحقيقة.
ــورات أخرية يف  ــت إىل ما حدث من تط ولف
ــورات ال تخرج عن  ــي تط ــال " ه ــدن .. وق ع
اتجاه اللعبة التي يمارسها العدوان يف البلد 
ــة  ــا أوراق متناقض ــتغل فيه ــة يس ــي لعب وه
ــذه األوراق والخيوط بما  ــرك ه ــة يح متباين
يخدم موقفه وال نرى فيها أي مؤرش إيجابي 
ــوى العمالة التي  ــتقبل من قبل ق تجاه املس

ارتمت يف صف العدوان ولكن فيها عربة".
ــة  العمال ــوى  ق ــه  في ــا  م إن   "  : ــاف  وأض
بمختلف اتجاهاتهم لن يوصلهم إىل نتيجة، 
ــتمروا فيه هو  ــم أن يس ــوب له ــع املطل الوض
ــاعد  قتال ضد بلدهم وتنازع فيما بينهم يس
ــس عىل من يقدم  ــتمرار حالة التناف عىل اس

خدمة أكرب لصالح قوى العدوان".

ــتذكروا  ــم أن يس ــًال : " أنصحه وأردف قائ
ويتعقلوا ويتفهموا وإذا كانوا يريدون الخري 
ــهم ولوطنهم، فالخري هو أن تتجه كل  ألنفس
ــوار إىل التفاهم وعىل  ــل إىل الح ــوى الداخ ق
ــدأ الرشاكة  ــرتك وعىل مب ــش املش ــدأ العي مب
ــذا البلد  ــتقالل له ــاون والحرية واالس والتع

وأن يتقوا الله يف أنفسهم وبلدهم".
ــىل أن خيار  ــد الثورة التأكيد ع وجدد قائ
ــو  ه  ، ــدوان  للع ــة  املناهض ــرة  الح ــوى  الق
ــف  ــو كموق ــال" ه ــدوان .. وق ــدي للع التص
ــا قيمنا  ــق تفرضه علين ــؤول وموقف ح مس

وإنسانيتنا ومبادؤنا وديننا".
ــوداني العزيز أن  ووجه نداء للشعب الس
ــف هذا  ــم بوق ــهم وحكومته ــوا رئيس ينصح
ــا تدفع باآلالف  ــذي هي فيه عندم العبث ال
ــىل  ع ــداء  لالعت ــودانيني  الس ــود  الجن ــن  م
ــش  ــاً يعي ــذي كان دائم ــي ال ــعب اليمن الش
ــاعر اإلخاء مع السودانيني.. الفتاً إىل أن  مش
ــن كإخوة  ــوا يأتون إىل اليم ــودانيني كان الس
وأهل أما اآلن وبسبب سكرة املال السعودي 
ــن غزاة وأدوات  ــهم يأتون إىل اليم عند رئيس

لخدمة السعودي واإلماراتي.
ــال أننا  ــكلة كما يق ــت املش وأضاف" ليس
ــلح  ــكل مس ــلح ال ــرف مس ــد ط ــذا البل يف ه
ــلحون األطراف األخرى بكل أنواع  وأنتم تس
ــألة يف الدولة  ــت املس ــالح املتطور وليس الس
ــذه األمور  ــية كل ه ــألة سياس وما دولة ومس
قابلة للحل، املشكلة الحقيقة أن السعودي 
ــن الكل يف هذا البلد أن  واإلماراتي يريدون م
ــدة معينة  ــرد أدوات لتنفيذ أجن ــوا مج يكون
ــن نريد  ــة والذل ونح ــقف العبودي ــت س تح
ــزاً له قراره  ــعبنا عزي ــون بلدنا حراً وش أن يك

واستقالله وهذا ما ال يريدونه".
ــار  ــي أش ــع اإلقليم ــق بالوض ــا يتعل وفيم
ــي، إىل أن أبرز ما  ــك الحوث ــد املل ــيد عب الس
ــبوع إدراج بعض قادة املقاومة  طرأ هذا األس
ــاب األمريكي  ــة اإلره ــطينية يف الئح الفلس
ضمن حالة التصفية للقضية الفلسطينية.

ــك الحوثي، الوقوف  ــيد عبد املل وأكد الس
ــوم  املظل ــطيني  الفلس ــعب  الش ــب  إىل جان
ــت ومبدئي إىل  ــة وموقف ثاب ــة مركزي كقضي
ــربى .. وقال"  ــا أمتنا الك ــب تبني قضاي جان
ــكل أبناء  ــب إخائنا ومودتنا ل ــن إىل جان نح

أمتنا اإلسالمية إال من أبى".

 املنتمون إىل مبادئ 
الحق والخري يقفون 
يف وجه قوى البغي 

من موقع املسؤولية 
اإللهية

مصلحته يـــخـــدم  ــا  ــم ب ــــدوان  ــــع ال ــــا  ــــه أوراق يـــحـــرك  ــة  ــب ــع ل ــــدن  ع ـــي  ف مصلحتهمـــاحـــصـــل  يـــخـــدم  ــا  ــم ب ــــدوان  ــــع ال ــــا  ــــه أوراق يـــحـــرك  ــة  ــب ــع ل ــــدن  ع ـــي  ف ¶¶مـــاحـــصـــل 

¶¶  الخير في أن تتجه كل قوى الداخل إلى الحوار على مبدأ العيش المشترك والتعاون والحرية واالستقاللالخير في أن تتجه كل قوى الداخل إلى الحوار على مبدأ العيش المشترك والتعاون والحرية واالستقالل

ـــة وهـــادفـــة  ـــي ـــادة تــضــحــيــة واع ـــه ـــش ــــورة: ال ــــث ـــة وهـــادفـــة قـــائـــد ال ـــي ـــادة تــضــحــيــة واع ـــه ـــش ــــورة: ال ــــث قـــائـــد ال
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ــاد  ــل وأبع ــراء .. تفاصي ــذ الخض ــة منف ــعودي قبال ــد س ــاد تصعي ــل وأبع ــراء .. تفاصي ــذ الخض ــة منف ــعودي قبال ــد س تصعي
الثورة /يحيى الشامي

ُتلقي قوى العدوان قبالة نجران ومنفذها 
" الخرضاء" بكامل ثقلها العسكري محاولة 
ــق بعيدة  ــة إىل مناط ــوات اليمني ــة الق إزاح
ــدٍف  له ــذاً  تنفي ــة،  الحالي ــا  مواضعه ــن  ع
ــاد "منطقة عازلة" وملئها  رئيس يقيض إيج
بدروع برشية من املرتزقة واملقاتلني باإلنابة 
ــها  ــعودي وجيش ــدود الس ــرس الح عن ح
ــات  ــمعة،ومن مقتضي ــت والس ــيئ الصي س
ــعودية  ــة أن تأمن الس ــة العازل ــذه املنطق ه
ــن نريان  ــة م ــكرية الجنوبي ــا العس ومواقعه
ــطة  ــة والصاروخية املتوس ــة اليمني املدفعي
ــني اليمنيني  ــات املقاتل ــن هجم ــي م وتحتم
ــن فضائح  ــا م ــب عليه ــا يرتت ــم وم وإغارته
أوصلت اململكة وجيشها إىل الحضيض، ويف 
ــبيل تحقيق هذا الهدف ُتلقي السعودية  س
ــوش من  ــتعني بجي ــكري وتس ــا العس بثقله
ــتأجر آالف  ــا ، وتس ــة معه ــدول املتحالف ال
ــالوة  ــاع األرض ع ــتى أصق ــن ش ــة م املرتزق
ــن يمثلون  عىل آالف املرتزقة اليمنيني الذس
ــرون طويلة  ــن لق ــىل اليم ــا ع ــع وصايته ري
ــني واملنظمات  ــود التكفريي ــن حش ــًال ع فض
اإلرهابية كالقاعدة وداعش والتي اضطرات 
ــات  صفق يف  ــا  معه ــول  للدخ ــعودية  الس
ــة كاذبة ، مثلت هذه  علنية بمصوغات ديني
ــخ الدول  ــدة يف تاري ــابقة فري ــات س الصفق
ــراف الدولية  ــاً للقوانني واألع وخرقاً فاضح
ــيق مع  ــرّم و ُتحرّم التعاون والتنس التي ُتج
ــات التكفريية اإلرهابية،  الجماعات واملنظم
هذا كله حشدته مملكة بني سعود يف خضم 
معاركها ضد الجيش واللجان الشعبية وبرز 
ــاً يف املنطقة  ــرة حالي ــارك الدائ ــاً يف املع جلّي
الصحراوية – الجبلّية قبالة منفذ الخرضاء 
ــة التابعة ملحافظة  ــوًال إىل منطقة اليتم وص

الجوف يف جغرافياً ُمعّقدة ومتداخلة ال تقل 
ــيناريوهات املعارك  ــة ووعروة عن س صعوب
ــل يف الفرتات  ــها التي تصاعدت لتدخ نفس
ــت ذروة التصعيد  ــرية يف منعطفات مثل األخ
ــرب إىل الخيال منها  ــارات أق ودخلت يف مس
ــعودي فيها  ــل املال الس ــع، وقد مث إىل الواق
ــاء املعركة زخماً طردياً  العامل األول يف إعط
ــعودية يف  ــا حيث تنجح الس مع طول أمده
ــن مرتزقة  ــا خرسته م ــرة يف تعويض م كل م
ــتغاللها  اس ــل  بفع ــتأجرين  مس ــني  ومقاتل
ــن  اليم يف  ــور  املتده ــادي  االقتص ــع  الوض
ــدوان والحصار والحرب يف  والذي خلفه الع
ــارها االقتصادي ، فتجند يف كل مرحلة  مس
ــدة وتحتفظ بقوات  ــة دفعات جدي تصعيدي
ــارات  ــن عليهم يف فتح مس ــة تراه احتياطي
وجبهات قتال ضاغطة وفقاً لراهن اللحظة 
ــرية  ــام األخ ــي األي ــة، فف ــكرية املعاش العس
ــريان  ــل الط ــي ظ ــارات الت ــب آالف الغ وعق
يشنها عىل تلك املناطق بدأت سيناريوهات 
ــراء والتباب  ــىل الصح ــي ع ــف امليدان الزح

ــيط  التمش ــع  م ــاُ  أيض ــن  بالتزام ــة  الجبلي
املستمر واملتواصل أثناء الزحف وفق خطة 
ــة، إال أن الخرق  ــاألرض املحروق ــا ُيعرف ب م
ــدوان يف  ــه مرتزقة الع ــذي أحدث ــيط ال البس
ــاب الجبلية  ــض التب ــراء وبع ــرض الصح ع
ــن األهداف  ــأي م ــه ب ــن تثمين ــا ال ُيمك فيه
املوضوعة من قبل تحالف العدوان والهادفة 
ــطة (  إلزالة تهديد القوة الصاروخية املتوس
الكاتيوشا والزلزال والرصخة ..) عىل مواقع 
ــعودي وتجمعات  ــكرات الجيش الس ومعس
مرتزقته قبالة منفذ الخرضاء وداخل جبال 
ــة أن املعارك الدائرة  نجران وخبوتها، خاص
ــم تتمكن  ــر ول ــر والف ــياق الك ــزال يف س ــا ت م
ــن وضع  ــة م ــا آالف املرتزق ــعودية ومعه الس
ــيطرتها عىل أي من املواقع  يدها وإحكام س
ــاحات الصحراوية مرتامية األطراف،  أو املس
ــعبية ما  ــا أن قوات الجيش واللجان الش كم
ــة يتكّبد  ــة وقوي ــذ هجمات متفرق ــزال تنف ت
ــة يف عدد  ــائر فادح ــا جيش العدو خس فيه
ــن  ع ــًال  فض ــكري،  العس ــاده  وعت ــوده  جن

ــي والصاروخي عىل  تواصل القصف املدفع
ــه  ومواقع ــعودي  الس ــش  الجي ــكرات  معس
وثكناته، حيث بلغ عدد املواقع واملعسكرات 
ــتهدفة خالل األيام الثالثة  ــعودية املس الس
ــكراً،  ــاً ومعس ــرش موقع ــة ع ــة خمس املاضي

بعضها تكّرر قصفه عّدة مرات.
ــش واللجان  ــت مدفعية الجي حيث قصف
ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــعبية  الش
ــعودي يف صحراء البقع وقبالة معسكر  الس
ــذا تجمعات  ــة جبال عليب و ك ــع وقبال البق
ــة  ــروق والرشف ــعوديني يف املخ ــود الس الجن
ــع  ــات يف موق ــة وتحصين ــات مماثل وتجمع
ــل  ــا قت ــة فيم ــع الضبع ــديس ويف موق الس
ــات القصف  ــن املرتزقة يف عملي ــرشات م الع
ــم  تجمعاته ــىل  ع ــي  والصاروخ ــي  املدفع
ــكر البقع يف استهدافات متكررة  قبالىة معس

تواصلت عىل مدار الساعات املاضية.
ــع  موق ــة  الصاروخي ــتهدفت  اس ــا  بدوره
ــات  ــىل تجمع ــاروخ زلزال2ع ــديس بص الس
ــف  ــة إىل قص ــعوديني باإلضاف ــود الس الجن

تجمعات الجنود السعوديني يف موقع نهوقة 
بصلية من صورايخ الكاتيوشا .

ــعودي  الس ــش  للجي ــف  زح ــرس  وانك
ــديس حيث سقط  واملنافقني عىل موقع الس
ــع  ــن م ــم بالتزام ــى يف صفوفه ــىل وجرح قت
ــي واالباتيش  ــق مكثف للطريان الحرب تحلي
ــبب  ــف مدفعي تس ــتطالع، وكان قص واالس
ــع  ــعودية يف موق ــكرية س ــة عس ــري آلي بتدم
ــة آلية  ــديس كما فجرت وحدة الهندس الس
ــفة يف رقابة  ــعودية بعبوة ناس ــكرية س عس
ــكريتني  ــني عس ــراق آليت ــم إح ــباء وت الخش
ــالل محاولة التقدم عىل جبال عليب وقد  خ
ــم يف العملية  ــدد من املرتزقة مرصعه لقي ع
ــاب  ــد "ذي ــق العمي ــادي املناف ــب القي وأصي
ــريان الجيش  ــواء 103 بن ــد الل ــيل"  قائ القب
ــرة يف  الدائ ــارك  املع ــعبية يف  الش ــان  واللج

جبهة البقع.
ــزان  جي يف  ــال  القت ــات  جبه ــهدت  وش
ــعة حصدت قرابة عرشة  عمليات قنص واس
ــم يف كل من  ــرى قنصه ــعوديني ج جنود س

ــة الخزان بقرية قوى  حامضة والرمضة وتب
ــاول القصف  ــة ، فيما ط ــع الفريض ويف موق
ــعوديني يف  ــات للجنود الس ــي تجمع املدفع
ــل قيس  ــة ويف جب ــرن ويف الرمض ــع الق موق
ــة الظهر وخلف  ــكول ويف قري وموقع الحس
ــل قيس ويف موقع املحجر  قرية قمر ويف جب
ــة قمر كما  ــع الفريضة و يف قري ــف موق وخل
ــعبية  أعطب مجاهدو الجيش واللجان الش
آلية عسكرية سعودية تحمل سالحا رشاشا 
يف قرية حامضة وأطلقت الصاروخية صلية 
ــا وعدداً من القذائف املدفعية  من الكاتيوش
ــعودي  ــات الجيش الس ــىل تجمعات آللي ع

خلف موقع املعطن.
ــري انكرست عدة محاوالت ملرتزقة  ويف عس
ــدم باتجاه جبل أم  ــعودي للتق الجيش الس
ــد تصدت  ــبحطل وق ــاح قبالة جبل س الري
ــعبية للزحوفات  قوات الجيش واللجان الش
وحالت دون تقدم املرتزقة الذين كان يقودهم 
ــق التصدي  ــعوديون وتراف ــاط وقادة س ضب
ــة  ــات مرتزق ــتهداف تجمع ــع اس ــف م للزح
الجيش السعودي يف جبل سبحطل وقبالة 
ــف املدفعية  ــن قذائ ــرشات م ــذ علب بع منف
ــي ومدفعي  ــف صاروخ ــة إىل قص ، باإلضاف
ــعوديني  ــود الس ــات للجن ــتهدف تجمع اس
ــم ومرابض آلياتهم خلف منفذ  وتحصيناته
ــاول القصف الصاروخي واملدفعي   علب وط
ــع  موق يف  ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  تجمع
ــكر  ــر ويف معس الهنج ــة  ــار ويف رقاب الحض

الدفاع الجوي بقذائف املدفعية.
ــة الجيش  ــتهدفت مدفعي ــدي اس ويف مي
ــني  للمنافق ــات  تجمع ــعبية  الش ــان  واللج
ــمال الصحراء فيما تكّفل طريان العدوان  ش
باستهداف تجمعات املنافقني يف ذات املكان 

ما أسفر عن سقوط قتىل.

 نشيد بجهود 
الدولة يف إنهاء 

آثار الفتنة وتطبيع 
األوضاع واإلفراج 

عن املعتقلني


