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ــيد عبد امللك بدر الدين الحوثي أن  أكد قائد الثورة الس
ــكرية تتطور وعىل العدو أن يعي ذلك ..  قدرات اليمن العس
ــتمر العدوان فقدراتنا العسكرية سوف تكرب  وقال" كلما اس

وتتطور وتتعاظم".
ــاج الطائرات  ــىل أن إنت ــد ع ــورة التأكي ــد الث ــدد قائ وج
ــيتم تفعيلها  ــن وس ــق طبيعي لليم ــاً هو ح ــرية محلي املس

بشكل كبري ونوعي.
ــي يف كلمة  ــدر الدين الحوث ــيد عبدامللك ب ــاف الس وأض
ــنوية للشهيد القائد اليوم"  له أمس الجمعة بالذكرى الس
ــا فيه  ــي وجدن ــن الحوث ــدر الدي ــني ب ــيد حس مرشوع الس

املرشوع الحق والرضوري ملواجهة األخطار".
ــار إىل أن الهجمة األمريكية بعد أحداث 11 سبتمرب  وأش
كان لها أهداف وتمثل خطورة بالغة عىل األمة اإلسالمية .. 
ــف رأوا يف األحداث بعد  ــا إىل أن بعض أبناء األمة لألس الفت

الحادي عرش من سبتمرب أحداثاً عابرة.
ــية اعتمدها  ــيلة أساس ــد أن صناعة الذرائع وس كما أك
ــبتمرب ذريعة  ـــ11 من س ــداث ال ــرضب األمة وأح ــداء ل األع
ــىل املنطقة .. مبينا  ــيطرة املبارشة ع صنعت خصيصا للس
ــر والديمقراطية  ــن كالتحري ــتعملوا عناوي ــداء اس أن األع

والحرية وحقوق اإلنسان للسيطرة عىل األمة.
ــرز العناوين التي وظفها  وأوضح أن مكافحة اإلرهاب أب
ــال" من  ــتعماري.. وق ــم االس ــذ مرشوعه ــكان لتنفي األمري
ــكلة اإلرهاب لم تعالج باملكافحة األمريكية،  املفارقة أن مش
ــكلة أمنية  ــكلة أكرث حتى تحولت من مش ــل تفاقمت املش ب
ــروف يف  ــأوا الظ ــوا وهي ــون صنع ــكرية، واألمريكي إىل عس
ــض البلدان لتتواجد فيها آالف العنارص من التنظيمات  بع

اإلرهابية كالقاعدة".
ــي إىل أن تنظيم داعش  ــيد عبد امللك الحوث ــار الس وأش

ما كان له أن يتمدد إال بعد أن تهيأت له الظروف أمريكياً.
ــاكل  ــتغالل املش ــىل اس ــدوا ع ــداء اعتم ــت إىل األع ولف
ــم  ــة مرشوعه ــا لخدم ــا كان حجمه ــة مهم ــاء األم ــني أبن ب
ــاحة األمة اإلسالمية  ــتعماري.. وأضاف" يف داخل س االس
ــكا وإرسائيل  ــرك مع أمري ــات ونخب تتح ــح هناك فئ أصب
ــت  ــو كان ــاالت، ول ــاً ويف كل املج ــاً وثقافي وأمني ــكرياً  عس
ــني واإلرسائيليني  ــع األمريكي ــارش م ــكل مب ــا بش مواجهتن

لكانت أسهل بكثري".
ــة  ــن املواجه ــرب م ــيل يه ــي واإلرسائي ــني أن األمريك وب
ــف  ــة بتوظي ــروب الوكال ــائر إىل ح ــا للخس ــارشة تفادي املب
ــون بها اآلخرين.. وتابع" األغبياء  جماعات وجيوش يقاتل
ــهم لألجنبي جعلوا من املنطقة  العرب الذي سخروا أنفس

غنيمة لألمريكي واإلرسائييل دون أن يخرس شيئا".

ــه  ــزب الل ــام لح ــني الع ــال األم ق
ــيد حسن نرص الله يف مهرجان  الس
ــة  الضاحي يف  ــد،  للوع ــاء  الوف
ــن يتحدثون  ــة لبريوت "مل الجنوبي
ــة هي يف  ــل العروب ــن العروبة: ه ع
ــا مدمرة عىل  ــعودية حرب ــن الس ش

اليمن"؟
أن  ــه  الل ــرص  ن ــيد  الس ــد  وأك
ــريوت كانت  ب ــة  اللبناني ــة  العاصم
تحمل القضايا العربية يف مرسحها 
ــعرها وأدبها واحتضان القضية  وش
الفلسطينية، ذكّر أن "أهلها فرضوا 
ــالل  ــود االحت ــىل جن ــاص ع بالرص

الخروج من العاصمة مذلولني".
ــوب" الحفاظ  ــىل وج ــدد ع وش
ــيج االجتماعي لبريوت  النس عىل 
ــدداً عىل  ــذا من أولوياتنا"، مش وه
ــب أن  ــريوت يج ــة يف ب أن "املنافس
ــا فهناك الكثري  تكون عىل خدمته
ــا جميع  ــي يعرفه ــوم الت من الهم

املرشحني".
ــماحة السيد نرص الله  وأكد س
ــا  "ال نريد حرباً أهلية يف لبنان  أنن
ــه عن حروب  ــلماً أهلياً يعزل بل س

املنطقة..

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أمس صاروخا باليستيا 
عىل مدينة الفيصل العسكرية بجيزان.

ــتهدفت مدينة  ــوة الصاروخية اس ــبا) أن الق ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس
الفيصل العسكرية بجيزان بصاروخ بدر1 الباليستي.
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ــة الرافضني  ــيع رقع ــودانيون يف توس ــطون س ــح ناش نج
ــوداني يف الحرب التي تقودها السعودية  لتورط الجيش الس
ــمل  ــؤرش الرفض ليش ــبوع ارتفع م ــذا األس ــن، وه ــىل اليم ع
ــطني  ــودانية وقيادات إعالمية وناش أعضاء يف الحكومة الس
ــودانيني الذين يقاتلون  ــحب الجنود الس بارزين طالبوا بس
ــعودي ويف األرايض اليمنية لقاء املال  ــة عن الجيش الس نياب

عقب الخسائر الكبرية التي يتكبدونها.

طالبوا بسحب جيشهم من حرب اليمن

قصف مدفعي يدك المرتزقة شمال ميدي وكسر زحف لهم يف صحراء الجوف ومارب 

مصرع مصرع ١٥١٥ مرتزقًا وتدمير آليات في عملية عسكرية بالساحل الغربي مرتزقًا وتدمير آليات في عملية عسكرية بالساحل الغربي
ــش اليمني  ــال الجي ــذ أبط نف
ــس  أم ــعبية،  الش ــان  واللج
ــكرية  عس ــة  عملي ــة،  الجمع
استهدفت مواقع مرتزقة العدوان 
ــاحل  ــعودي األمريكي بالس الس

الغربي.
أن  ــكري  ــح مصدر عس وأوض
الجيش واللجان الشعبية نفذوا 
ــتهدفت  اس ــكرية  عس ــة  عملي
ــاحل  ــع املرتزقة جنوب الس مواق

الغربي.
 15 ــرصع  م ــدر  املص ــد  وأك
ــراق  وإح ــة  املرتزق ــن  م ــرصا  عن

ــالل عملية  ــة لهم خ ــات تابع آلي
الساحل الغربي.

ــال الجيش واللجان  وكان أبط
ــس األول   ــذوا أم ــعبية قد نف الش
ــة نوعية عىل مواقع املرتزقة  عملي
ــة  الكدح ــة  بجبه ــع  النبي يف 
محافظة تعز ما أسفر عن مرصع 

وجرح العديد من املرتزقة.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك و 
واللجان الشعبية أمس تجمعات 
ملرتزقة الجيش السعودي شمال 

صحراء ميدي.

ــت  ــعودي س ــريان العدوان األمريكي الس ــن ط ش
غارات عىل مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

ــبأ)  ــدر محيل باملحافظة لوكالة (س وأوضح مص
ــن ثالث غارات عىل مزرعة أحد  أن طريان العدوان ش
ــارات أخرى رشكة  ــتهدف بثالث غ املواطنني، كما اس

مسلم لألسماك يف املديرية.
ــاعات املاضية استشهد وأصيب أكرث  وخالل الس
ــارات وقصف  ــم طفلة إثر غ ــتة مواطنني بينه من س
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــي ومدفعي للع صاروخ

عىل محافظتي الحديدة وصعدة.
ــة  ــبأ) أن طفل ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــر قصف صاروخي  ــهدت متأثرة بإصابتها إث استش
ــدان، فيما  ــعودي عىل منطقة طالن بمديرية حي س
ــف صاروخي  ــة منزله بقص ــل بعد إصاب ــب رج أصي

سعودي بمنطقة غافرة يف مديرية الظاهر .
ــعودي  ــتهدف قصف صاروخي ومدفعي س واس
مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتني. 

ضحايا مدنيون في  سلسلة غارات ضحايا مدنيون في  سلسلة غارات 
على صعدة والحديدة وحجةعلى صعدة والحديدة وحجة
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ــعا ملرتزقة الجيش السعودي  ــعبية زحفا واس كرس أبطال الجيش واللجان الش
قبالة منفذ علب يف عسري.

ــبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف  وأوضح مصدر عسكري لـ (س
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــة منفذ علب، وس ــعودي قبال ــش الس ــة الجي ــع ملرتزق واس

صفوفهم.
ــة للطريان  ــت مع تغطي ــة ترافق ــف للمرتزق ــة الزح ــدر إىل أن عملي ــار املص وأش

الحربي لتحالف العدوان دون إحراز أي تقدم ميداني.
ــن مرتزقة  ــرح عرشات م ــهدت مرصع وج ــة قد ش ــاعة املاضي ـــ 24 س ــت ال وكان
الجيش السعودي يف عمليات ألبطال الجيش واللجان يف جبهات ما وراء الحدود. 
ــة أطلقت  ــوة الصاروخي ــه أن الق ــكري قول ــن مصدر عس ــبأ ع ــت وكالة س ونقل
صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 عىل املدينة الصناعية يف جيزان، فيما استهدفت 

املدفعية تجمعات الجنود السعوديني يف مركزي محولة وَعتمة.
ــة نوعية عىل مواقع  ــعبية نفذوا عملي ــح املصدر أن الجيش واللجان الش  وأوض
ــف مدفعي مكثف و  ــبقها قص ــعودي يف قرية الالحج ومركز محولة س الجيش الس

أسفرت عن مرصع وإصابة عدد من الجنود السعوديني.

خسائر كبيرة تجرعها العدو السعودي خسائر كبيرة تجرعها العدو السعودي 
ومرتزقته في جبهات ما وراء الحدودومرتزقته في جبهات ما وراء الحدود
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