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أضث أن جرائط السثوان لظ تسصط بالاصادم

السغاجغ افسطى : الصعات املسطتئ جرتد بصعة سطى تخسغث السثوان افطرغضغ السسعدي اإلطاراتغ

اآلقف يف طسرية غاضئئ بخظساء : جاعجون ملعاجعئ 
الاخسغث افطرغضغ وجرائط السثوان لظ تدسفظا

 : خاص 
أكد املجلُس السـياُيس األعىل بصنعاء، 
العـدوان  لتحالـف  األخـري  التصعيـَد  أن 
يعـزز  اإلماراتـي،  السـعودّي  األمريكـي 
املوقـف املبدئـي للـرد اليمنـي عـىل تلك 

القـوات  أن  مبينـاً  واملجـازر،  الجرائـم 
جرائـم  عـىل  الـرد  مقـام  يف  املسـلحة 
العـدوان والحصـار وسـرتد بـكل قـوة، 
داعياً الصامتني عن مجـازر العدوان من 
املرتِزقـة واملنافقـني أن يبلعوا ألسـنتهم 
عندما يتعاىل رصاخ السعودية واإلمارات.

وأدان املجلس يف بيان صادر عنه، أمس 
الجمعـة، جرائم العدوان بحـق املواطنني 
وصعـدة  صنعـاء  العاصمـة  يف  األبريـاء 
والحديدة، مشرياً إىل أن تلك الجرائم جرائَم 
حرب ضد اإلنسـانية ال تسقط بالتقادم، 
وأن الـرد عليهـا حٌق مـرشوٌع؛ كون الدم 

اليمنـي غـايل، محمـالً دول العـدوان ويف 
مقدمتهـا أمريكا املسـئولية الكاملة عن 
هذه الجرائم املرتكبة ضد املدنيني اآلمنني.

أبنـاء  األعـىل  السـيايس  وطالـب 
الشـعب اليمني بالوقوف صفـاً واحداً يف 
العسـكري  األمريكي  التصعيد  مواجهـة 

والسـبل  الخيـارات  بـكل  واالقتصـادي 
املتاحـة، منوهاً إىل أن هذه التصعيد يجب 
أن الجيـش  أن يقابلـه تصعيـد، مؤكـداً 
واللجان الشـعبية سـيواصالن استهداف 
املزيـد من املواقع واملنشـآت الحساسـة 

داخل العمق السعودّي واإلماراتي.

 : تصرغر 
أكد مئات اآلالف من أبناء الشـعب اليمني 
اسـتعداداهم ملواجهـة التصعيـد األمريكـي 
السـعودّي اإلماراتـي الصهيونـي األخـري يف 

العاصمة صنعاء وبقية املحافظات الحرة.
جاء ذلك يف املسـرية الشعبية الكربى التي 
شـهدتها سـاحة بـاب اليمـن يف العاصمـة 
صنعاء، عـرص أمـس الجمعة، وذلـك تلبية 
لدعوة اللجنة املنظمة للمسـرية تحت شعار 
«الشـعب اليمنـي يواجـه تصعيـد أمريـكا 

العسكري واالقتصادي بالتصعيد».
رفـع  املسـلحة،  املليونيـة  املسـرية  ويف 
نـددت  وشـعارات  هتافـات  املشـاركون 
بالتصعيـد األمريكـي األخـري ضـد اليمنيني 
األحـرار سـواء عـىل الجانـب العسـكري أو 
االقتصـادي أو السـيايس، مؤكديـن ضلوع 
واملجـازر  الجرائـم  يف  األمريكيـة  اإلدارة 
املرتكبة بحـق املدنيني األبريـاء يف العاصمة 
صنعـاء وبقية املحافظـات الحرة، الفتني إىل 
أن املجزرة املروعة التي أودت بأرسة كاملة يف 
الحي الليبي بالعاصمة صنعاء تنتمي ألرسة 
الشـهيد العميد الطيار عبدالله قاسم الجنيد 
واستشـهاد كافة أفراد األرسة، باإلضافة إىل 
جريمة االسـتهداف بثـالث غارات السـجن 
االحتياطي بصعـدة راح ضحيتها املئات من 
الشـهداء والجرحى، باإلضافة إىل استهداف 
مبنـى االتصـاالت يف الحديـدة، مسـاء أمس 
األول الخميس، أودت بحياة خمسـة شهداء 

من املواطنني بينهم أطفال.
ويف كلمته باملسرية، أوضح العالمة محمد 
مفتاح –مستشـار املجلس السيايس األعىل- 
ورئيـس حزب األمة، أن النظامني السـعودّي 
اإلماراتي يستقويان بأمريكا وإرسائيل، لكن 
الشـعب اليمني هو بالله أقوى، وال يمكن أن 

تهز تلك الجرائم عزائمه أو تضعف قوته.
وحذر العالمة مفتاح السعودية واإلمارات 
من إنهاء عدوانهما وحصارهما قبل أن يصدر 
الشـعب اليمنـي بيانـه إىل الجيـش واللجان 

الشـعبية بقصف قصـور امللـوك واألمراء يف 
دول العـدوان التي لن يكـون أي أحد يف منأى 
عنها عندئذ، مخاطباً الطفلتني الناجيتني من 
آل الجنيـد والريمي بأن اليمنيني سـيأخذون 
بثأرهم وسـينترصون لدماء عائالتهم الذين 

قضوا بقصف طريان العدوان.
ودعا مستشـار املجلس السـيايس األعىل 
ورئيس حـزب األمـة، أبناء الشـعب اليمني 
إىل إعـالن النفري العـام ومواجهـة التصعيد 
األمريكـي بالتصعيد والتحرك بالنفس واملال 
وتلقـني العدّو درسـاً يف الرجولة انطالقاً من 
اإليمـان واالسـتعانة باللـه والتـوكل عليه، 
مجـدداً العهـد والوالء لقائـد الثورة السـيد 
العلم عبدامللك بدرالدين الحوثي، بالسري نحو 

تحرير البلد من الغزاة واملحتلني واالسـتمرار 
يف مواجهة العدوان حتى تحقيق النرص الذي 
بات قاب قوسني أو أدنى، مبيناً أن األمريكيني 
سـيغادرون املنطقة أذالء صاغرين اليوم أو 

غداً ألنهم معتدون ومحتلون. 
إىل ذلك ألقيت قصيدة شـعرية يف املسـرية 
الشـعبية الكـربى، ألقاها الشـاعر املجاهد 
معـاذ الجنيـد، خاطـب مـن خاللهـا أمراء 
وملـوك الخليـج املشـاركني يف العـدوان عىل 
اليمـن بـرتك الحماقـة والغباء والعـودة إىل 
جـادة الصواب، موضحـاً أن قصف اإلمارات 
والسـعودية يف عقر دارهما غري صعب فهما 
ات  أوهن من خيـوط العنكبوت، وأن املسـريَّ
والطائرات اليمنية ناطحت وبقوة ما يسمى 

ناطحات السحاب يف أبو ظبي.
ويف بيان املسرية التي ألقاه العالمة محمد 
عزالدين الحمريي، أكد االستمرار يف الصمود 
السـعودّي  األمريكـي  التصعيـد  ومواجهـة 
اإلماراتي، وعىل مواصلة دعم وإسناد القوات 
املسلحة واللجان الشعبية، مبيناً أن التصعيد 
يأتـي بضوء أخـرض مـن واشـنطن البتزاز 

حكومة صنعاء.
وبـارك البيـان االنتصارات التـي حققها 
سـالح الجو املسـريَّ التابع للجيـش واللجان 
ضمن عملية «إعصار اليمن» التي استهدفت 
االحتـالل  عاصمـة  يف  النفطيـة  املنشـآت 
اإلماراتي أبو ظبـي، أثلجت صدور املؤمنني، 
مبينـاً أن اليمنيني عىل اسـتعداد تام يف دعم 

القـوة الصاروخية وسـالح الجو واقتسـام 
لقمة الخبز معهم.

ونـدد بيان مسـرية باب اليمـن، باملجازر 
التي ارتكبها تحالف العدوان ضمن تصعيده 
األخـري يف قصف منزل الجنيـد بالحي الليبي 
يف العاصمـة صنعـاء، وكـذا قصـف سـجن 
االحتيـاط بصعدة الذي يضـم أكثر من ألفي 
سجني باإلضافة إىل قصف مباني االتصاالت 
بالحديدة، مؤكداً أن هذه الجرائم وغريها لن 
تسـقط بالتقادم وسـيدفع العـدوان ثمنها، 
حاثاً املجتمع الـدويل القيام بواجبه تجاه ما 
يتعرض له الشـعب اليمني مـن حرب إبادة 
عـىل مـدى ٧ سـنوات وال تـزال قائمة حتى 

اللحظة.

 : خاص 
أدانت حركات الجهاد واملقاومة اإلسالمية 
يف فلسـطني، أمـس الجمعة، مـا يتعرض له 
الشعب اليمني من حرب إبادة عىل يد تحالف 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي.
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـة  واعتـربت 
فلسطني، استهداف املدنيني املتعمد يف اليمن 

دليـل واضـح عىل فشـل العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي وهزيمته.

وأكـدت الجهاد اإلسـالمي يف بيـان، أمس 
الجمعـة، تلقت صحيفة «املسـرية» نسـخه 
منه، وقوفها وتضامنها مع الشـعب اليمني 
الشـقيق يف مواجهـة العـدوان الظالـم بكل 
أشكاله، معربًة عن ثقتها الكبرية أن الشعب 
اليمنـي سـينترص عىل العـدوان مهما كانت 

التضحيات.
ويف السـياق قال محمـود الزهار -عضو 
املكتب السـيايس لحركة املقاومة اإلسالمية 
حمـاس: إن الدول الخليجية سـتدفع ضمن 
هذه السياسـة التي تتبعهـا يف اليمن وحيال 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشـار الزهـار يف ترصيح لقناة املسـرية 
أمـس الجمعـة، إىل أن هنـاك تشـابه كبـري 

بـني العـدوان عـىل اليمـن والعـدوان عـىل 
الفلسطينيني، مخاطباً الشعب اليمني: «من 
اعتدى عليكم فاعتـدوا عليه، وعليكم الدفاع 
عن أنفسـكم بـكل ما أوتيتم مـن قوة وبكل 

الوسائل لردع هذه العدوان».
مـن جانبهـا أضافـت الجبهة الشـعبية 
لتحرير فسـلطني، أن املجـازر التي يرتكبها 
العـدوان الصهيونـي بغطـاء أمريكـي ضد 

اليمنيـني، سـرتد إىل صدور ورؤسـاء حكام 
التطبيـع، يف إشـارة إىل النظامني السـعودّي 

اإلماراتي.
ولفتت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
يف بيـان، أمـس الجمعـة، إىل أن عملية القتل 
ضـد األبرياء لن تخفي مالمـح الهزيمة لدى 
أركان من املرتِزقة وعىل رأسـهم نطام الردة 

يف السعودية.

بغان المسغرة غئارك صخش اإلطارات وغآضث سطى ضرورة دسط وطساظثة أبطال الةغح والطةان
السقطئ طفااح:  الظزاطان السسعدّي واإلطاراتغ غساصعغان بأطرغضا وإجرائغض، لضظ الحسإ الغمظغ عع باهللا أصعىالسقطئ طفااح:  الظزاطان السسعدّي واإلطاراتغ غساصعغان بأطرغضا وإجرائغض، لضظ الحسإ الغمظغ عع باهللا أصعى

الةعاد اإلجقطغ: اجاعثاف المثظغغظ الماسمث شغ الغمظ دلغض واضح سطى شحض السثوان
الجعار: الثول الثطغةغئ جاثشع بمظ سثواظعا سطى الغمظ وتطئغسعا طع الضغان الخعغعظغ

الةئعئ الحسئغئ لاترغر شطسطغظ: المةازر الاغ غرتضئعا السثوان الخعغعظغ بشطاء أطرغضغ جارد إلى خثور ورؤجاء تضام الاطئغع

شطسطني تاداطظ طع الحسإ الغمظغ ضث جرائط السثوان افطرغضغ السسعدّي اإلطاراتغ
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 : خسثة
واصل طريان العدوان األمريكي السعودي 
اإلماراتـي اإليغـال يف سـفك دمـاء اليمنيني، 
يف  واملحظـورات،  املحرمـات  كل  متجـاوزاً 
مشـهد يظهر فيـه  مـدى انحطاطه وقبحه 

وغطرسته.
وأختـار  طـريان العـدوان مبنـى سـجن 
االحتياطي بصعدة ليكون هدفاً مرشوعاً له، 
بالتزامن مع غارات مماثلة شملت محافظة 
إىل  ليضـاف  صنعـاء،  والعاصمـة  الحديـدة 
سـجله اإلجرامـي امللطـخ بالدمـاء جرائـم 

جديدة تحظى بصمت أممي ودويل مطبق.
وتحدثـت مصـادر محليـة بـأن الغارات 
عىل املبنى أسـفرت عن استشـهاد أكثر من 
٦٠ نزيـالً  وإصابة ١٢٠، فيما الرقم مرشـح 
للزيـادة، حيـث ال يـزال الكثـري منهم تحت 

األنقاض، ولم يتم انتشال جثثهم.
السـجن  لقصـف  مـربر  هنـاك  وليـس 
االحتياطـي بمدينـة صعـدة بثالث غـارات، 
إالَّ أن العـدوان وصـل إىل درجة مـن التخبط 
يف  هسـتريية  حالـة  إىل  ووصـل  والجنـون، 

عدوانه عىل املدنيني اليمنيني.
 وأوضح وزير الصحة العامة والسـكان، 

الدكتور طه املتـوكل، أن الوضع مزٍر للغاية، 
فاملستشـفيات يف صعـدة تعانـي من نقص 
حاد يف اإلمكانيات، والطواقم الطبية، مطالباً 
األمـم املتحـدة بالتدخـل العاجل، وإرسـال 

طائرات لنقل الجرحى لتلقي العالج. 
وأطلق الدكتور طه املتوكل  نداء استغاثة 
إنسـانية للعالم بعد وصول القطاع الصحي 
إىل مرحلـة حرجـة، جـراء اسـتمرار جرائم 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  ومجـازر 
اإلماراتي بحق املدنيـني األبرياء يف العاصمة 

صنعـاء وبقيـة املحافظـات الحـرة، داعيـاً 
منظمـات األمم املتحـدة وجميـع املنظمات 
إىل  بالعالـم،  الصحـي  القطـاع  يف  العاملـة 
رسعة تسـيري رحـالت جوية طبيـة مجهزة 
إىل اليمـن من أجل إنقـاذ الجرحى واملصابني 
جـراء الغارات الهسـتريية لتحالـف العدوان 

وتصعيده املتواصل دون توقف.
وأكد وزيـر الصحة أنه تواصـل بعدد من 
املنظمات الدوليـة العاملة يف اليمن، من أجل 
التدخـل ملسـاعدة القطاع الصحـي يف اليمن 

إزاء تصاعد عمليات تحالف العدوان، مطالباً 
تلك املنظمات إىل تحمل مسئولياتها جراء ما 

يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة.
ولفـت الدكتـور املتـوكل، إىل أن القطـاع 
الصحي املنهك لم يعد قادراً عىل تحمل املزيد 
مـن الحـاالت الصحيـة الحرجة ال سـيَّما يف 
صعدة، حاثاً كل أطباء وممريض ومنتسـبي 
وكوادر القطـاع الصحي يف اليمن البقاء عىل 
أهبة االسـتعداد من أجل اسـتقبال الجرحى 
واملصابني جراء الغارات األمريكية السعودية 

اإلماراتيـة عـىل العاصمـة صنعـاء وبقيـة 
املحافظات.

إىل ذلك أعلن بيان صادر عن وزارة الصحة 
أمـس الجمعـة، عـن أماكن التـربع بالدم يف 
صعـدة، حيث يتم اسـتقبال املتربعني يف بنك 
الـدم بمنطقـة قحـزة، باإلضافـة إىل هيئـة 

املستشفى الجمهوري باملحافظة.
ودعـا البيـان جميـع األطبـاء والكـوادر 
الصحية البقـاء عىل أهبة االسـتعداد يف ظل 
القصـف الهسـتريي للعـدوان عـىل مختلف 

املحافظات.
مـن جانبـه قـال محمـد جابـر عـوض 
-محافظ صعدة-، إن املستشـفيات مكتظة 
بأعداد من الشهداء والجرحى، مؤكداً حاجة 
املحافظة وبشكل كبري لألدوية واملستلزمات 

الطبية.
وبـني محافـظ صعـدة يف ترصيـح لقناة 
املسـرية، أمس الجمعة، أن استهداف طريان 
العدوان السـجن االحتياطي تـم عقب زيارة 

الصليب األحمر الدويل للسجن.
بـدورة كشـف املتحـدث باسـم املجلـس 
األعىل للشؤون اإلنسـانية طلعت الرشجبي، 
أن املنظمات الدولية هي من تقوم باإلرشاف 
عىل السـجن االحتياطي يف صعدة املستهدف 

من قبل تحالف العدوان.

 : التثغثة
عـزل العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، يوم 
أمس، اليمن عن العالم، بعد أن استهدف مبنى االتصاالت 
بمحافظة الحديدة، وتدمـري البوابة اليمنية لإلنرتنت، ما 

أدى إىل تدمري البوابة اليمنية لإلنرتنت.
ويأتي هذا التصعيد يف محاولة لقوى العدوان الرتكاب 
املزيـد من الجرائـم، كما تعد األوىل منذ بـدء العدوان عىل 

اليمن يف ٢٦ مارس ٢٠١٥، وهو عقاب جماعي ليس عىل 
السـاكنني يف العاصمة صنعاء فحسب، وإنما عىل اليمن 

بأكمله؛ كون البوابة هي املنفذ الوحيد لإلنرتنت باليمن.
إىل  بالحديـدة  االتصـاالت  مبنـى  اسـتهداف  وأسـفر 
استشـهاد ٤ مدنيني، وإصابة ١٧ آخريـن، يف حصيلة لم 
تكتمـل بعد، حتـى كتابة الخرب مسـاء الجمعة ٢١ يناير 
٢٠٢٢؛ كون فرق اإلنقاذ ال تزال تعمل عىل انتشال الجثث 

من بني األنقاض.
ولفت مصدر مسـئول يف املؤسسة العامة لالتصاالت، 

أمس الجمعة، إىل توقف خدمات اإلنرتنت عن الجمهورية 
اليمنيـة بسـبب اسـتهداف العـدوان تجهيـزات البوابة 
الدولية لإلنرتنت يف مبنى االتصاالت بالحديدة، األمر الذي 
يؤكد تعمد العدوان يف قطع خدمة اإلنرتنت عن املواطنني 

يف اليمن. 
بدوره نـوه محمد عيـاش قحيم -محافـظ الحديدة، 
إىل إصابة تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ومرتِزقتهم بجنون البقر والهسترييا غري املقبولة، مبيناً 
أنهـم سيحاسـبون جـراء ما اقرتفـوه مـن جرائم بحق 

املدنيني.
ودعـا قحيم يف ترصيح لقناة املسـرية، أمس الجمعة، 
القـوة  ومعهـم  الشـعبية  واللجـان  الجيـش  أبطـال 
، إىل الـرد عىل هذه الجريمة  الصاروخية والطريان املسـريَّ
وبقية الجرائـم واالنتقام لدماء النسـاء واألطفال الذين 

قتلهم طريان العدو دون ذنب.
يف السياق كشف عيل قرش -وكيل محافظة الحديدة-، 
أن قصـف مبنى مؤسسـة االتصـاالت يف الحديدة خطوة 

خطرية ومحاولة لعزل اليمن عن العالم.

 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  طـريان  نفـذ 
 ٥٩ أمـس  يـوم  اإلماراتـي  السـعودي 

غـارة، توزعت عىل عـدد من محافظات 
الجمهورية.

وذكـر مصدر عسـكري للمسـرية أن 
الطريان شـن ١٦ غارة عىل مديرية عني 

بمحافظـة شـبوة، كمـا شـن ٥ غارات 
عـىل مديرية الوادي بمـأرب، و٤ غارات 
عـىل رصواح، كما نفذ طريان العدوان ٣ 
غارات عىل الجوبة و٣ غارات أخرى عىل 

مديرية الرحبة بمأرب.
كمـا نفذ الطـريان غارة عـىل مديرية 
الظاهـر بصعدة، و٩ غارات عىل مناطق 

متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء.

وزغر الختئ غثسع إلى جرسئ تسغغر رتقت جعغئ ذئغئ طةعجة إلى الغمظ إلظصاذ الةرتى والمخابغظ

طتاشر التثغثة: تتالش السثوان أخابه الةظعن وق بّث أن غتاجإ سطى جرائمه

تقارير

59  غارة لطريان السثوان افطرغضغ السسعدي اإلطاراتغ سطى طتاشزات الةمععرغئ

أضبر طظ أضبر طظ 6060 حعغثًا  و حعغثًا  و120120 جرغتًا يف صخش عساريي  جرغتًا يف صخش عساريي 
لطريان السثوان سطى طئظى السةظ اقتاغاذغ بخسثةلطريان السثوان سطى طئظى السةظ اقتاغاذغ بخسثة

4 حعثاء و17 جرغتًا يف اجاعثاف طاعتح ملئظى اقتخاقت بالتثغثة

طتاشر خسثة: اجاعثاف السةظ جاء بسث زغارة الخطغإ افتمر والمساحفغات طضازئ بأسثاد طظ الحعثاء والةرتى

السثوان غسجل الغمظ سظ السالط باثطغر الئعابئ الغمظغئ لقظارظئ
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 : تةئ 
خـرج أبناء محافظـة حجة، أمس 
الجمعة، بمسرية  جماهريية حاشدة، 
والحصار  العـدوان  باسـتمرار  تنديداً 
املدنيـني،  بحـق  جرائمـه  ومواصلـة 
متوعديـن تحالـف العـدوان بالـرد يف 

جبهات القتال.
املشـاركون  ردد  التظاهـرة  ويف 
للسياسـة  املناهضـة  الشـعارات 
اليمنـي،  الشـعب  تجـاه  األمريكيـة 
متهمـني الواليـات املتحـدة بالوقوف 
خلـف اإلرهـاب الـذي تمارسـه قوى 
العـدوان بحق الشـعب اليمني منذ ما 

يقارب سبعة أعوام ونيف العام.
وفوضـوا قائد الثورة باتخاذ القرار 
املناسب للرد عىل جرائم قوى العدوان.

حجـة  محافظـة  أبنـاء  وأعلـن 
يف بيـان صـادر عـن املسـرية النفـري 
العـام إىل الجبهات، ملواجهـة تصعيد 
العـدوان بالتصعيـد، متوعديـن قوى 
العـدوان بالـرد عـىل جرائمهـا بحق 
األطفال والنساء واستهدافها لألحياء 
املدنية والسـكنية، والتـي كان آخرها 
جريمة اسـتهداف السجن االحتياطي 

بمحافظـة صعدة والتي راح ضحيتها  
عرشات القتىل والجرحى.

ونـددوا بالجرائـم األخـرية لقـوى 
العـدوان يف محافظات شـبوة ومأرب 
وصنعاء والحديـدة وصعدة، مؤكدين 
أنه لن تسـقط بالتقادم، وأن العدوان 
سـيندم أشـد النـدم عـىل مثـل هـذه 
الجرائم، ومطالبني القوة الصاروخية 
برسعة الرد الفوري عىل هذه الجرائم 

املتوحشة.
وأكـد عـىل االسـتمرار يف مواجهة 
العدوان ومواصلة دعم ورفد الجبهات 

باملـال والرجـال حتـى تحقيق النرص 
وتحرير كافة األرايض اليمنية، متوعداً 
منهـا  بالثـأر  العـدوان  وقـوى  دول 

والقصاص لدماء األبرياء.
وبارك البيان عمليـة إعصار اليمن 
التي دكت مصايف النفط يف عمق العدّو 
اإلماراتي وأثـارت حفيظة الصهاينة، 
مطالبـاً القـوة الصاروخيـة وسـالح 
الجـو املسـريَّ باملزيـد مـن الرضبات 
والرد عىل جرائم قوى العدوان، والثأر 
لدماء الشهداء والجرحى من األطفال 

والنساء.

 : خظساء 
القوات  باسـم  املتحدث  أكد 
املسـلحة العميـد يحيى رسيع 
أن دويلة اإلمارات سـتظل غري 
آمنـة طاملـا اسـتمر العـدوان 
األمريكي السـعودي اإلماراتي 

الصهيوني عىل اليمن.
 وقـال العميـد رسيـع إنـه 
وبعـد املجـازر التـي ارتكبهـا 
ننصح  شـعبنا  بحق  العـدوان 
الـرشكات األجنبيـة يف دويلـة 
كونهـم  باملغـادرة  اإلمـارات 
يستثمرون يف دويلة غري آمنة.

 : خاص 
قـال رئيـس الوفـد الوطنـي، 
بيـان  إن  السـالم،  عبـد  محمـد 
عـىل  عـدوان  األمـن  مجلـس 
للمعتـدي  وتشـجيع  اإلنسـانية 
ملواصلـة عدوانـه وحصـاره عىل 

اليمـن وغطاء للمزيد من املجازر 
الوحشـية. وأضاف يف تغريدة له 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 
يوم أمس، أن مجلس األمن مبني 
عـىل املصالح وال يعـول عليه  يف 
أخـذ أي حق عـالوة عىل أنه يقف 

دائماً ضد إرادة الشعوب.

أخبار

الصعات املسطتئ : دوغطئ 
اإلطارات جازض غري آطظئ إذا 
اجامر السثوان سطى الغمظ

رئغج العشث العذظغ:  طةطج 
افطظ طئظغ سطى املخالح و ق 

غسعل سطغه يف أخث أي تص

تجب اهللا الطئظاظغ: طا صام به السثوان 
تسعغخ بائج سظ الفحض الثرغع يف 
املعاجعئ املغثاظغئ سطى أرض املسرضئ

 : خاص 
أدان حـزب الله اللبناني بشـدة الجرائم البشـعة لقوى العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي عىل بالدنا يف محافظات صعدة والحديدة وصنعاء.
وقـال الحـزب يف بيان له أمس :»هـذه املجزرة تؤكد وحشـية قوى العدوان 
والـرش وتجردها من كّل القيم اإلنسـانية واألخالقية والدينية»، مؤكداً ما قام 
بـه العدوان تعويض بائس عن الفشـل الذريع يف املواجهـة امليدانية عىل أرض 

املعركة.
ودعا حزب الله جميع األحرار يف كّل مكان للوقوف إىل جانب الشعب اليمني 
املظلـوم، وإدانـة هذه الجريمة واسـتنكارها وإدانة قوى العـدوان، مؤكداً أن 
الشعب اليمني الذي تحمل طوال السنوات املاضية قادر عىل امليض نحو إلحاق 

الهزيمة بتحالف الرش والعدوان.

سخائإ التص السراصغئ: طةازر الغمظ 
تضحش ازدواجغئ املةامع الثولغ

 : خاص 
قال الشـيخ قيس الخزعيل – أمني عام حركة عصائب أهل الحق يف العراق: 
إن املجازر املروعة التي يرتكبها تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 

بحق الشعب اليمني الصامد، تكشف االزدواجية املنحازة للمجتمع الدويل.
ودعا الشـيخ الخزعيل يف ترصيح لقناة املسـرية، أمـس الجمعة، الحكومة 
العراقية إىل مراجعة مواقفها تجاه القضية اليمنية ومظلومية الشعب اليمني، 
وعـدم االنجرار وراء املواقف الظاملة لتحالف العدوان، معلناً تضامنه وتضامن 
كّل أحرار العراق مع الشـعب اليمني وجماعـة أنصار لله، مباركاً االنتصارات 

التي حققتها القوات املسلحة واللجان يف استهداف دويلة اإلمارات.

الخطغإ افتمر:  طظ الدروري 
تماغئ أرواح السضان

 : خاص 
عربت اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل، عن اسـتيائها للتصعيد األخري 
مـن قبـل العدوان األمريكي السـعودّي عـىل بالدنا، مؤكـدة أن من الرضوري 

حماية أرواح السكان.
وقالت يف بيان لها: إنه ال يمكن قبول هذه الخسـائر البرشية التي نشهدها 

يف اليمن.
من جهتها قالت بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق السويد: إن موانئ الحديدة 

ال تزال رشيان الحياة للمواطنني.

أترار طتاشزئ خسثة: الحسإ الغمظغ لظ غصش طضاعف 
افغثي والرد صادم ق طتالئ 

طسرية تاحثة بمتاشزئ تةئ تظثد بالاخسغث 
افطرغضغ افخري سطى الغمظ

 : خسثة 
خـرج اآلالف مـن أبنـاء محافظة 
صعدة، يوم أمس، يف مسـرية حاشدة 
تنديـداً  الشـوارع  مـن  عـدداً  جابـت 
االرسائيـيل  األمريكـي  بالتصعيـد 
السـعودّي اإلماراتـي بحـق الشـعب 
اليمنـي، ومباركـني للقوات املسـلحة 
قصـف العمـق اإلماراتـي ومطالبـني 

باملزيد.
وردد املشاركون يف املسرية هتافات 
متعددة، منها الشعار املعروف :»املوت 

ألمريـكا»، كمـا رفعوا الفتـات كتبت 
عليها عبارات بأن الشعب لن يستسلم 
أبـداً، وسـيظل مقاوماً حـراً أبياً، لكل 
مشـاريع ومخططات العدوان، إىل أن 

ينترص الحق، ويهزم الباطل.
املسـرية،  يف  املشـاركون  ونـدد 
بالصمت الـدويل تجاه جرائم العدوان، 
مؤكدين أن الشـعب اليمنـي لن يقف 
مكتـوف األيدي يف ظل تواصل العدوان 
والحصـار، وأنـه مثلما صمـد وقاوم 
املاضيـة،  السـبع  السـنوات  خـالل 
سـيواصل دربـه يف مواجهـة الطغاة 

حتى االنتصار والحرية والكرامة.
وأعلنـوا يف بيان صادر عن املسـرية 
النفري العام إىل جبهـات القتال والثأر 
من املعتديـن، مؤكدين االسـتمرار يف 
مواجهة العدوان  ومواصلة دعم ورفد 
الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق 
النرص وتحرير كافة األرايض اليمنية، 
كما طالبوا القوة الصاروخية وسـالح 
الجو املسريَّ بالرد عىل جرائم العدوان، 
واسـتهداف عصبه االقتصـادي الذي 
يمـول به عدوانه عىل الشـعب اليمني 

وحصاره لليمنيني.
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اجامرار افزطئ غظثر بضاربئ إظساظغئ سطى ضاشئ افخسثة

 : سئاس الصاسثي 
يف ظـل العجز األممـي والصمت الـدويل املطبق، 
يواصل العدوان األمريكي السعودّي حصاره الظالم 
عىل الشـعب اليمني منذ سـبع سـنوات عرب أعمال 
القرصنـة البحرية الرامية إىل إعاقة وصول سـفن 
املشـتقات النفطيـة إىل مينـاء الحديـدة، يف انتهاك 
سـافر للمواثيـق والقوانـني الدوليـة واإلنسـانية، 
مـا فاقم من األوضـاع املعيشـية واالقتصادية عىل 
اليمنيـني دون اسـتثناء، حيـث دقـت القطاعـات 
الخدميـة واملستشـفيات واملراكز الحيويـة بأمانة 
العاصمـة وكّل املحافظات، ناقـوس الخطر، جراء 
اسـتمرار احتجاز سـفن املشـتقات النفطية، التي 
تنـذر بكارثـة إنسـانية يف اليمـن تتسـع رقعتهـا 

يومـاً بعـد آخر، إذ سـيفاقم األوضاع وسـيزيد من 
معانـاة املواطنني نتيجة توقف القطاعات الخدمية 
والحيويـة عـن أداء خدماتهـا وخاصـة القطـاع 
الصحـي، حيـُث أوشـكت عدد مـن املستشـفيات 
واملراكز الصحية عـىل التوقف عن تقديم الخدمات 

للمرىض نتيجة نفاذ املشتقات النفطية.

طئادرة حاططئ لتض افزطئ 
ويف هذا الشـأن يقول املتحدث الرسـمي باسـم 
رشكـة النفـط اليمنية عصـام املتـوكل، إن جميع 
املحافظات الواقعة تحت سيطرة املجلس السيايس 
األعىل بصنعاء، شـهدت خالل األيام املاضية، أزمة 
حـادة يف املشـتقات النفطية، جـراء الحصار الذي 
تفرضه دول العدوان عىل سـفن الوقود ومنعها من 

الوصول إىل ميناء الحديدة.
ويوضح املتحدث باسـم رشكـة النفط املهندس 
عصام املتوكل، أن هذه األزمة ليست وليدة اللحظة، 
وأن اليمـن يعاني منها منذ ارتفـاع وترية الحصار 
منتصـف ٢٠٢٠، حيـث يتـم القرصنة عىل سـفن 
الوقـود من قبل قوى العدوان، مع أن هذه السـفن 

ليس لها عالقة بالجانب العسكري.
وأضـاف املتوكل أنـه خالل الفـرتة املاضية كان 

يدخـل إىل صنعـاء وغريهـا ما نسـبته ٢٥ إىل ٣٠ ٪ 
مـن االحتياجات الفعلية مـن املنافذ الربية الواقعة 
تحت سـيطرة مرتِزقة العـدوان، والتي كانت تعمل 
عىل تنشـيط الحركـة يف هـذه املحافظـات، لكنها 
توقفـت منـذ أيـام بسـبب املشـاكل الحاصلة بني 
املرتِزقـة أنفسـهم، وهـو ما فاقم الوضـع ليس يف 
املناطق الواقعة تحت سـيطرة قوات صنعاء وإنما 
يف املناطق الخاضعة لسـيطرة االحتـالل اإلماراتي 

والسعودّي جنوب ورشقي اليمن.
وبحسـب املتـوكل فأن رشكـة النفـط اليمنية، 
قدمـت مبـادرة لحـل مشـكلة انعـدام املشـتقات 
النفطيـة، وأن لديهـا القدرة عىل توفـريه يف جميع 
املحافظـات اليمنية، رشيطة سـماح قوى العدوان 
لدخـول السـفن إىل مينـاء الحديـدة،  موضحـاً أن 
الرشكـة اضطرت لطلب سـفينة بنزين إسـعافية، 
وقد تم تفتيشـها من قبل األمم املتحدة يف جيبوتي، 
إذا لـم يتـم اعرتاضهـا وقرصنتهـا من قبـل قوى 
العـدوان، الفتاً إىل أن هناك ٦ سـفن نفطية ال تزال 
يف عـرض البحر ولم يتم السـماح لهـا بالدخول إىل 

امليناء.
وطالـب املتوكل األمم املتحدة بالضغط عىل قوى 
العدوان للسـماح لدخول هذه السـفن وإنهاء أزمة 
املشـتقات النفطية التـي ترض باليمـن، مؤكداً أن 

استمرار األزمة سيفاقم الوضع ويف املقدمة الجانب 
الصحـي، حيـث توقفت بعـض املستشـفيات عن 
العمل بسـبب هذه األزمة، كما تـرضرت قطاعات 
املياه والرصف الصحي والنظافة، وهذه ستؤدي إىل 

كارثة مع استمرار العدوان.

جرغمئ ترب طاضاططئ  
أزمـة  جـراء  الصحـي  القطـاع  أرضار  وحـول 
املشـتقات النفطية وحصار العدوان املسـتمر عىل 
سـفن الوقـود يقول مديـر مكتب الصحـة العامة 
والسكان بأمانة العاصمة، الدكتور مطهر املروني، 
يف ترصيـح خاص لصحيفـة املسـرية ، إن انقطاع 
املشـتقات النفطية ومنع دخول السفن ووصولها 

   الماعضض: اجامرار 
افزطئ جغفاصط العضع وشغ 

المصثطئ الةاظإ الختغ

  التثاد: اتاةاز جفظ 
العصعد وطظعا طظ العخعل 

إلى التثغثة أداة طظ أدوات 
الترب اقصاخادغئ

أزطئ وصعد خاظصئ بخظساء ..
تخسغث  أطرغضغ حاطض ضث الغمظغغظ
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إىل مينـاء الحديـدة واحتجازهـا، باتـت معضلـة 
حقيقة أمام املنظومة الصحية والخدمية، تسـبب 
برضر كبري وتأثري سلبي وخطري عىل املستشفيات 
واملراكز الحكومية والخاصة وربما تسـبب بكارثة 
املرافـق،  هـذه  يف  واملـرىض  للمواطنـني  حقيقيـة 
مؤكداً أن اإلخوة يف املستشـفيات واملراكز ومصانع 
األكسـجني يشـكون من نفـاد كمية مـادة الديزل 
ويطالبـون بتوفريهـا، ولهـذا فإن احتجاز سـفن 
الوقود من قبل العدوان يسبب خالل األيام القادمة 
يف توقف قطاعات ومنشـآت حيوية، يف سابقة هي 

األخطر من نوعها يتعرض لها الشعب اليمني.
ويشـري املروني إىل أن هناك صعوبـة كبرية جداً 
يف توفري مادة الديزل لتشـغيل املرافق الصحية التي 
تحتوي جميـع الخدمات األساسـية منها خدمات 
الطـوارئ والعنايـة املركـزة والحضانـات وإجراء 
العمليات باإلضافة إىل مصانع األكسجني التي بدأت 
بعضهـا بالتوقف عـن اإلنتاج وتوفري أسـطوانات 
األكسجني الطبي يف املستشفيات العامة والخاصة 

يف عموم املحافظات.
ويؤكـد مديـر مكتب الصحـة العامة والسـكان 
املشـتقات  وصـول  منـع  أن  العاصمـة،  بأمانـة 
النفطيـة جريمـة حـرب متكاملة ومتعمـدة لقتل 
اليمنيني يف كل املستشـفيات التي ربمـا تتحول إىل 
مقابر جماعية لكل املرىض الذين داخلها خصوصاً 
مرىض الغسـيل الكلوي ومرىض األورام الرسطانية 
باإلضافـة إىل مـرىض العنايات املركـزة وحضانات 
األطفـال والطـوارئ ويف جميـع األقسـام الخاصة 

بعالجهم.
ولفـت املرونـي إىل أن أزمـة املشـتقات النفطية 
شـكلت صعوبـة كبرية لألطبـاء والكـوادر الطبية 
والعاملـني من وصولهم لتأدية الخدمة وعائق أمام 
كل األطبـاء للوصول إىل املستشـفيات جراء ارتفاع 
أسـعار املواصـالت التـي أصبحـت مشـكلة أخرى 
للمـرىض الذيـن أصبحـوا ال يسـتطيعون الوصول 
إىل املستشـفيات لتلقي العالج بسـب ارتفاع أجرة 
القادمـني إىل صنعـاء مـن  املواصـالت خصوصـاً 
املحافظات أو من القرى إىل املحافظات أو صنعاء.

وألن األمم املتحـدة وراء الحصار املبارش لليمن، 
حمل مدير مكتب الصحة العامة والسـكان بأمانة 
العاصمـة الدكتـور مطهـر املروني، األمـم املتحدة 
ودول العـدوان كامل املسـؤولية إزاء حدوث كارثة 
صحية تهدد حياة آالف املرىض واألطفال والنسـاء، 
نتيجـة الحصـار ومنـع دخـول سـفن املشـتقات 
النفطية رغم حصولها عىل تصاريح أممية، مؤكداً 
أن اسـتمرار احتجاز سـفن الوقود يؤدي إىل توقف 
الخدمات الطبية يف املستشـفيات واملراكز الصحية 

ويتسبب بكارثة إنسانية ال يحمد عقباها.

ضاربئ إظساظغئ
ويف مجـال امليـاه انعكسـت األزمة عـىل ارتفاع 
األسـعار بشـكل كبـري، وهـذا مـا يؤكـده املواطن 
عبداللـه الوصابـي يف ترصيـح خـاص للمسـرية: 
أن سـعر وايـت املـاء ارتفع بنسـبة ٩٠٪، بسـبب 
أزمة املشـتقات النفطية وارتفاع سـعرة يف السوق 
السوداء نتيجة الحصار والعدوان من عدم السماح 

لسفن الوقود بالدخول إىل ميناء الحديدة.
من جهته يقـول مدير املؤسسـة املحلية للمياه 
والـرصف الصحي بأمانة العاصمة املهندس محمد 
الشـامي، إن استمرار احتجاز سـفن الوقود يؤدي 
إىل توقف خدمات املؤسسـة وحرمان سبعة ماليني 

مواطن من مياه الرشب وتوقف آبار ضخ املياه.
واستنكر اسـتمرار جرائم العدوان والحصار، يف 
ظل صمت دويل وتقاعس أممي والتنصل عن القيام 
بواجبهـا وعـدم االسـتجابة ملطالب إطالق سـفن 
املشـتقات النفطيـة رغـم حصولها عـىل تصاريح 
أممية، محمـالً األمم املتحدة واملجتمع الدويل ودول 
العـدوان، تداعيـات حـدوث كارثـة إنسـانية بحق 
الشـعب اليمنـي إزاء القرصنة البحرية واسـتمرار 

احتجاز السفن النفطية.
 

أضرار ظفسغئ واصاخادغئ 
وبخصـوص أرضار القطـاع االقتصـادي جراء 
اسـتمرار حصـار سـفن الوقـود، يقـول الخبـري 
االقتصـادي ووكيل وزارة املالية الدكتور يحيى عيل 
السـقاف، يف ترصيح خاص لصحيفة املسـرية، إن 

حصـار العـدوان األمريكي واحتجاز سـفن الوقود 
ومنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة سـبب أزمة 
خانقة يف املشتقات النفطية، و لها آثار سلبية عىل 
حيـاة املواطنني وتزيد مـن معاناتهم منها األرضار 
النفسـية التي يتعرض لها الشـعب، وكذلك أرضار 
جسـيمة تلحق بالقطاع االقتصادي عىل املسـتوى 
يف  املحليـة  األسـواق  أن  مبينـاً  والبعيـد،  القريـب 
العاصمة صنعاء وبقيـة املحافظات الواقعة تحت 
سـيطرة حكومة االنقـاذ، تعيش اختناقـاً حاداً يف 
املشتقات النفطية منذ أيام نتيجة استمرار قرصنة 
باملشـتقات  املحملـة  السـفن  عـىل  العـدوان  دول 
النفطيـة وهـذه السـفن تابعـة للقطـاع الخاص 
اليمني وليسـت لحكومة اإلنقـاذ الوطني أو رشكة 
النفط والتي جرى اسـتريادها وفق نظام االسترياد 
املعتاد بشـكل سـليم وقانوني ورغـم ذلك تتعرض 
للقرصنـة ويعترب ذلك اسـتهدافاً مبـارشاً للقطاع 
الخاص الذي يتوىل تغطية الواردات يف األسـواق من 
الغذاء والدواء والوقود وهذا له انعكاسـات سـلبية 
عىل االقتصـاد الوطني يف عزوف أغلـب التجار عن 
القيام بذلك حتى ال يخرسوا رؤوس أموالهم ويأتي 
ذلك يف ظـل عدم قـدرة القطاع الحكومـي بالقيام 
الرضوريـة  االحتياجـات  وتغطيـة  املهمـة  بهـذه 
واألساسية للمواطنني بسبب الحصار والقيود عىل 

الصادرات والواردات التي وضعتها دول العدوان. 
ويؤكـد السـقاف أن أزمـة املشـتقات النفطيـة 
ألحقت أرضاراً جسـيمة يف االقتصـاد الوطني عىل 
انخفـاض القوة الرشائية للعملة املحلية وانهيارها 
ومـن تلـك اآلثـار واألرضار ملنـع دخـول السـفن 
النفطية وارتفاع أسـعارها رفع سعر التكلفة التي 
تؤدي إىل الزيادة يف قيمة مدخالت اإلنتاج للمنتجات 
الصناعيـة والزراعيـة وبالتـايل زيادة سـعر املنتج 
الذي يرض بعدم قدرة املواطن عىل رشاء احتياجاته 

الرضورية للعيش.

طآحرات خطرية 
ويوضح الخبـري االقتصادي الدكتور السـقاف، 
أن الحتجاز سـفن الوقود من قبل العدوان واألزمة 
الخانقة مؤرشات أخرى سوف تنعكس عىل السوق 
املحليـة حيث سـتعمل عـىل تراجع كبـري يف حركة 
النقل الداخـيل بني املدن اليمنية تصـل إىل أكثر من 
٥٠٪ ويرافق ذلك ارتفاع يف تعرفت النقل عما كانت 
عليـة قبل األزمـة األخـرية واألرضار واآلثار نتيجة 
ذلك لـن تتوقف وسـوف تلحق بجميـع القطاعات 
االقتصاديـة والخدمية األخرى مثل قطاع الكهرباء 
وامليـاه والصحة العامة، حيُث سـرتتفع أسـعارها 
وتتجاوز بنسـبة أكثر من ٥٠٪ وهي قابلة لالرتفاع 
يف ظـل انعـدام املشـتقات النفطية ويأتـي تضيق 
الخناق عىل ميناء الحديدة يف كل مرة نتيجة تحقيق 
الجيش واللجان الشـعبية انتصارات كبرية سـواء 

عىل املستوى العسكري أو السيايس.
ومن ناحية أخرى وبسـبب الحصار االقتصادي 
ومنـع سـفن الوقـود والغـذاء الدخـول إىل مينـاء 

الحديدة وبسـبب القيود املفروضـة عىل الصادرات 
والـواردات وأن أغلب املنافـذ الجمركية والرضيبية 
تحت سـيطرة العدوان ومرتِزقته، يوضح السقاف 
أن أغلب السـلع والخدمـات تأتي مـن املحافظات 
املحتلة وبسبب هذه الزيادة سيؤدي ذلك إىل االرتفاع 
بشـكل نسبي وتدريجي يف سـعر السلع والخدمات 
وبالتـايل وجود تضخم وسـينعكس عـىل انخفاض 
دخـل الفـرد مـن الناتـج املحـيل اإلجمـايل نتيجة 
انخفـاض القوة الرشائيـة للعملـة الوطنية ويؤثر 
عىل االقتصاد الوطني بشـكل عام  وسـيرتتب عىل 
ذلـك أيضا أرضار وآثـار ماليـة واقتصادية كارثية 
أخـرى منهـا بصفـة خاصـة االنهيـار واملعاناة يف 
الجانب اإلنسـاني والجانب الخدمي وعجز املواطن 
عـن رشاء احتياجاتـه األساسـية والرضورية من 
الغذاء والدواء بسـبب الغالء نتيجة ارتفاع التضخم 
وارتفاع أجور النقل بسـبب ارتفاع سعر املشتقات 
النفطية نتيجة احتجاز السفن ومنعها من الدخول 

إىل ميناء الحديدة.

أزطئ طفاسطئ طظ السثوان
ويعيـش اليمن أزمـة اقتصادية مركبـة وحادة 
االسـتقرار  عـدم  مـن  عامـة  حالـة  عـن  ناتجـة 
االقتصادي الكيل وهـذه األزمة بتداعياتها املختلفة 
التقاريـر  بحسـب  شـامل،  انهيـار  نحـو  تدفـع 
االقتصاديـة واملـؤرشات التي تؤكـد أن البالد تتجه 
إىل أزمـة وشـيكة جـراء اسـتمرار احتجاز سـفن 
الوقود التـي تعترب ضمن الحـرب االقتصادية التي 
يشـنها العدوان األمريكي السعودّي عىل اليمن منذ 
سـبع سنوات، واملجتمع الدويل يف موقع املتفرج وال 
يتدخـل لوقف هذا االعتداء الظالم عىل اليمن ونهب 
ثـروات الشـعب اليمنـي وأدت إىل ظهـور تعقيدات 
كثـرية أمـام األنشـطة االقتصاديـة وإىل تضييـق 
الخنـاق عـىل القطاعـني التجاري واملـرصيف وعىل 

التبادالت التجارية الداخلية والخارجية.
الخبـري  السـقاف  يحيـى  الدكتـور  وبحسـب 
االقتصادي، فان أزمة املشـتقات النفطية املفتعلة 
من العدوان أحدثت تغرياً يف املستوى العام لألسعار 
وهذا مـن أهم العوامل املؤثرة عـىل القوة الرشائية 
للمجتمـع نتيجة تراجع حجم الطاقـات اإلنتاجية 
لالقتصـاد الوطنـي والقيـود املفروضـة عىل تدفق 
مسـتلزمات وخدمـات اإلنتـاج وارتفاع أسـعارها 
وخاصـة الوقـود الـذي ارتفعت أسـعارها مقارنة 
بمستواها قبل العدوان ما ساهم يف ارتفاع تكاليف 
اإلنتاج والقصور أيضاً يف عرض السـلع املسـتوردة 
وارتفـاع أسـعارها بفعـل القيـود املفـروض عىل 
الـواردات وخاصـة منع السـفن املحملـة بالغذاء 
واملحروقات مـن الدخول عرب موانـئ الحديدة وأن 
اسـتمرار معـدالت التضخـم  بمعـدالت مرتفعـة 
متزامنـة مع تدهور الدخل  يعني اسـتمرار تدهور 
القوة الرشائية لألفراد وبالتايل كمية االستهالك من 

السلع والخدمات وخاصة من الغذاء.
كمـا أن مثـل هـذا االتجـاه العـام واملصحـوب 

بذبذبـات يف األسـعار قـد زاد مـن عـدم الوضـوح 
لدى املسـتوردين واملنتجني وانعكسـت سـلباً عىل 
نشاطهم كما دفعت وبقوة باألسعار نحو االرتفاع 
وبمعـدالت مرتفعة ما ترتب عليه اسـتمرار تراجع 
مستوى االسـتهالك الحقيقي حيث يعاني القطاع 
الخـاص من تعسـفات كبريه جـراء قيام سـلطة 
املرتِزقـة من فـرض املزيد مـن القيود عىل السـلع 
األساسـية والثانوية وال نسـتطيع إنكار أن لسعر 
املشـتقات النفطيـة دوراً هامـاً يف زيادة األسـعار 
ويؤدي إىل التضخم يف السـلع والخدمات يف األسواق 
حيث يجـب عىل الحكومة اتخاذ معالجات يف توفري 
املحروقات واستقرار أسعارها لكي تقطع الطريق 
عـىل كل املؤامرات يف املسـتقبل للنيل من اقتصادنا 

الوطني.

إبادة جماسغئ 
من جهته يقول الخبري االقتصادي األستاذ رشيد 
الحداد يف ترصيح خاص للمسرية، إن احتجاز سفن 
الوقـود ومنها مـن الوصـول إىل الحديـدة أداة من 
أدوات الحـرب االقتصادية التي يمارسـها العدوان 
منذ سبع سنوات عىل الشـعب اليمني، وورقة غري 
أخالقية ملعاقبة املاليني مـن اليمنيني، متجاوزاً كل 

أخالقيات الحروب. 
ويوضـح الخبـري االقتصـادي الحداد، أن سـفن 
الوقـود التـي تتعـرض للقرصنة من قبـل العدوان 
األمريكـي السـعودّي يف جيبوتـي أو قبـايل مينـاء 
الحديـدة جميعهـا اسـتوردت من مينـاء الفجرية 
اإلماراتـي وبطريقـة رسـمية وشـفافة وبسـعر 
البورصـات العاملية، وطريقة اسـترياد الوقود هذه 
تدين دول العدوان وتسقط أية ذرائع أو مربرات قد 
تتخذهـا للدفاع عن جرائم القرصنـة البحرية التي 

تمارسها ضد السفن.
وفيمـا يخـص األرضار الناتجـة عـن قرصنـة 
العـدوان عـىل سـفن املشـتقات النفطيـة، يؤكـد 
الحـداد أن منـع العـدوان وصول سـفن الوقود إىل 
ميناء الحديدة تسـبب يف أرضار كبرية عىل الجانب 
االقتصادي، ولهذا فإن ذلك جريمة ترقى بتداعياتها 
إىل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني، ولها 
أثر بالغ عىل مختلف القطاعات الخدمية والتجارية 
واإلنسـانية واإلنتاجيـة، ألنهـا أداة حرب شـاملة 
أرضارهـا وآثارها تعمق األزمة اإلنسـانية يف اليمن 

وتضاعف فاتورة العدوان والحصار.

  السصاف: اظسثام 
المحاصات الظفطغئ غاجاطظ 

طسه تدغغص الثظاق سطى 
طغظاء التثغثة شغ ضض طرة 

  المروظغ:  طظع وخعل 
المحاصات الظفطغئ جرغمئ 

ترب طاضاططئ وطاسمثة 
لصاض الغمظغغظ شغ ضض 

المساحفغات

استطالع
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رئغج الطةظئ الرئاجغئ لثسعة المشرر بعط بمتاشزئ خظساء تسظ التعبغ شغ تعار لـ «المسغرة»

باب السفع السام لظ غسامر طفاعتًا إىل طا ق ظعاغئ وسطى 
املشرر  بعط اغاظام الفرخئ وجرسئ السعدة إىل خش العذظ

 : تاوره  

طظخعر الئضالغ 

-بثاغئ ظرتإ بضط،  وظأطض 
اذــقع الحــسإ والــرأي السام  
سطــى الرباطب والثطــط الاغ 
تسمطــعن سطغعــا إلســادة املشرر 
الســثوان  خفــعف  طــظ  بعــط 
سطــى  الســسعدّي  افطرغضــغ 

حسئظا الغمظ؟
مـن خال ل دعـم وتعزيـز الحملة 
الوطنيـة لدعوة وإعـادة املغرر بهم 
إىل حضـن الوطن ومن هـذا املنطلق 
وتحت هذا الشـعار تم تشكيل لجان 
كمرحلة  املحافظـات  مسـتوى  عىل 
أوىل قبل شـهرين ونصف يف اجتماع 
مركزي حـرضه األخ رئيس املجلس 
السيايس األعىل، املشري الركن مهدي 
املشـاط ، وإعطاء  يف االجتماع مهلة 
شـهرين لعـودة املغرر بهم بشـكل 
طوعـي وغري مرشوط وفق تنسـيق 
والوجاهات  واملشـايخ  العقـال  عرب 
وعـرب  والسياسـية  االجتماعيـة 
القنـوات املقـرة املتمثلـة يف الرقـم 

 (  176  ) الدفـاع  بـوزارة  الوطنـي 
وأيضـاً عرب أقسـام الرشطة ومدراء 
املديريـات والسـلطات املحليـة عىل 

مستوى املحافظات .
األوىل  املرحلـة  هـذه  كانـت  لقـد 
ودشـنت بشـكل كبـري، وتـم فيهـا 
عـىل  بهـم  املغـرر  بيانـات  إصـدار 
وتم  واملناطق،  املحافظات  مسـتوى 
خاللهـا تشـخيص املغـرر بهم، من 
ناحية إمكانية االستجابة والتجاوب 
من عدمـه ، كما تم تداول املعلومات 
باعتبارهـا  املختصـة  الجهـات  يف 
املرحلـة األوىل تهيئـة ملـا بعدها من 
املراحـل التي تم االنتقـال حينه من 
الثانيـة  املرحلـة  إىل  األوىل  املرحلـة 
بطريقـة مبارشة واملتمثلة يف النزول 
مسـتوى  عىل  والتكتيكـي  امليدانـي 
املحافظات لدعوة املغرر بهم من قبل 
جميـع الجهات املختصـة اجتماعياً 
ورسـمياً وقبلياً وفكرياً ومن جميع 
املجاالت أكاديميـاً وتربوياً وعلمائياً  
ومـن جميـع املجـاالت والتوجهات 
ومـن جميـع األحـزاب والتنظيمات 
السياسـية والجماهريية ومنظمات 

املجتمع املدني.
كمـا تـم تشـكيل لجـان مركزية 
عىل مستوى املحافظة يليها تشكيل 
لجان وغـرف متابعة عىل مسـتوى 
املديريات والعـزل وهذه كانت تعترب 
ألكثـر  واسـتمرت  الثانيـة  املرحلـة 
من شـهر يليها املرحلـة الثالثة التي 
نحـن اآلن بصددها وهي إنزال لجان 
رئاسـية عليا من كبار رجال الدولة 
تتكـون اللجنـة مـن عضـو مجلس 
سـيايس ونائب رئيس وزراء إن وجد 
أو مجموعـة من الـوزراء إضافة إىل 
مجموعة من أعضاء مجليس النواب 
والشـورى وغريهم من الشخصيات 
والنفـوذ  التأثـري  ذات  والوجاهـات 
عـىل  املجتمـع  أوسـاط  يف  الكبـري 
مسـتوى املحافظة ، ومن ثم النزول 
وعقـد لقاءات مع اللجنة املركزية يف 
املحافظة وغـرف العمليات املركزية 
املعنيـة بهـذا امللف ثم النـزول لعقد 
املديريـات  مسـتوى  عـىل  لقـاءات 
والعـزل إلعطـاء دافـع قـوي لهـذا 
العمـل وتحقيق تقدم بشـكل كبري ، 
كمـا هو إلخالء املسـؤولية أمام الله 
وأمام الشـعب يف أن الجيش واللجان 
الشـعبية واملجلس السـيايس األعىل 
وحكومـة اإلنقـاذ الوطنـي نسـقوا 

العالقة ويمهـدون الطريق أمام من 
يرغب يف العودة إىل حضن الوطن.

-عظاك طظ غسأل سظ ضغفغئ 
والحــسإ  التضعطــئ  تساطــض 
طــع السائثغظ .. ضغش جــغاط 
الاساطض طسعط رجمغاً وحسئغاً؟

تعاملنا واضح ومناسـب وسـليم 
الشـعب  أبنـاء  كل  لـدى  ومعـروف 
وسـبق أن عاد العديد من املغرر بهم 
إىل حضـن الوطـن وعرفـوا تعاملنا 
العـادل واملنصـف معهـم، وهـو أن 
يعيـش العائد يف ظل هـذه الحكومة 
ولـه ما لنا وعليه مـا علينا، ويتمتع 
بنفـس الحقـوق التـي يتمتـع بها 
كل أحـرار شـعبنا اليمني يف املناطق 
الحـرة مـن قـوى الغـزو واالحتالل 

وأدواتها.
ونحـن هنا وعـرب منـرب صحيفة  
«املسـرية» نؤكد أننا بهذه الخطوات 
الثابتة قد فتحنا باب العودة بشـكل 
أوسـع أمـام املغرر بهم ومـن دوائر 
علمائـي  كبـري  وبزخـم  متعـددة 
ومجتمعي وتربوي وأكاديمي وقبيل 
كبـري لكـي يكون هنـاك اسـتجابة 
وثمرة لهـذا العمل تلبي تطلعات كل 
مكونات الشعب، ونأمل أن ال يخرس 

املغـرر بهـم هـذه الفرصـة فقـد ال 
يطول العفو العـام وفتح هذا الباب 
أمـام عودتهـم فـال يضيعوهـا كما 
أضاعوهـا من قبـل خـالل الفرتات 

السابقة.

-طا تصغغمضــط إلداء الطةان 
املرضجغــئ وغــرف السمطغات يف 

املثغرغات؟
للـه الحمـد والفضل لقـد حققت 
انجـازاً وتقـدم جيـد جـداً وهـي يف 
مراحلهـا األوىل ، كمـا ال ننكر جهود 
اللجان وغرف العمليات عىل األعمال 
التي يقومون بها وبمتابعتها وهناك 
املديريـات  بعـض  يف  نسـبي  تقـدم 

وهناك إخفاق يف بعض املناطق.

عظــاك  أن  -ذضرتــط 
طافاوتــئ  بظســإ  ظةاتــاً 
طــظ طثغرغــئ إىل أخــرى وطظ 
طتاشزــئ فخــرى.. تــرى طــا 
عــغ أجــئاب ذلك طــظ وجعئ 
ظزرضــط وبتســإ اذقسضــط 

وطقطساضط لعثا املطش؟
نتيجة الظروف ومدى وعي املغرر 
بهم وكذا نتيجـة لبعض التقصري يف 
املتابعـة مـن املعنيني عىل املسـتوى 
امليدانـي ومـدى الجهـود املبذولة يف 
الواقع وهذا يمكن معالجته وتفاديه 
التقييـم  يف  االسـتمرار  خـالل  مـن 

واملتابعة والتعديل.
ونعتقـد جازمـني بـأن معركتنـا 
وعـي  معركـة  هـي  األعـداء  مـع 
جهـود  وتتطلـب  االوىل  بالدرجـة 
ألن  ومسـتمرة  ومضاعفـة  كبـرية 
االستمرارية تمثل القاعدة األساسية 
للنجاح يف العمل وهذا ما نلمسه من 
خـالل متابعتنـا لإلخـوة يف اللجـان 
الفرعيـة ومتابعـة رئاسـة اللجنـة 
املركزيـة لنـا أيضـاً عـىل مسـتوى 
مندوبي الفرق املركزية عىل مستوى 
املحافظـات وعـىل مسـتوى اللجان 
الرئاسـية وكذا التوجيهات املبارشة 

حوار

        
     





  
       





 ضان ترضغج السثّو شغ طتاشزئ خظساء  
سطى حرغتئ افضادغمغغظ بالثرجئ افولى 
فظه ضان غعجث له أضبر طظ أربسئ طساعث 

تفرغت سطى طساعى المتاشزئ وأضئر 
حرغتئ طساصطئئ إلى جاظإ السثّو شغ 

عثه المتاشزئ ضاظئ طظ الاربعغغظ
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حوار 

اإلعالميـة  التغطيـة  أهميـة  عـن 
ومتابعـة تفاصيـل وتقاريـر العمل 

بشكل مستمر وبشكل يومي.

-املشرر بعط  وأجرعط سظثطا 
غفضــرون بالسعدة  غاســاءلعن 
سظ الدماظات الاغ تصثطعظعا 
لعط، شما عغ عثه الدماظات؟
عـىل  تحتـوي  اسـتمارة  هنـاك 
مجموعـة من البيانـات من ضمنها 
(أن يعيـش العائـد باسـتقرار، وأن 
يتمتـع بحريته كاملـة كأي مواطن 
تهميـش  أو  تمييـز  أي  دون  يمنـي 
أو إقصـاء ، كمـا أن لنـا عليـه بـأن 
تكـون سـلوكياته طبيعيـة وخالية 
وإن   ، وافتعالهـا  املشـكالت  مـن 
وجـدت تحـل يف إطارهـا القانونـي 
كأي مواطـن لـم يذهـب للقتال مع 
العدوان، وهنـاك توجيهات للجهات 
األمنية واالستخباراتية بأن أي عائد 
لم يصـدر منه أي أعمال أو تحركات 
تخـدم العدوان فـال يجـب أن يتخذ 
بحقـه أي إجـراء وأن يتعامـل معه 

الجميع تعامل طبيعي ).

-طــظ عــغ الةعــات الاــغ 
والاساون  بالاظســغص  تسمطعن 

طسعا رجمغاً واجاماسغاً؟
االجتماعـي  للجانـب  بالنسـبة 
نعتمد عـىل املشـايخ بالدرجة األوىل 
ألنهم يعرفون أبناء قبائلهم والطرق 
والقنـوات املناسـبة للتواصـل بهـم 
والتعامـل معهـم، وكـذا  الوجاهات 
القبيلـة بما يف ذلـك أعضاء مجليس  
واملجالـس  والشـورى  النـواب 
املحليـة وكل الوجاهـات ذات الثقل 

االجتماعي يف امليدان.

-عظــاك طظ غســأل سظ دور 
السغاجــغئ  افتــجاب  صغــادات 
املآغــثة لطســثوان طمــظ عــغ 
ق تــجال يف الثاخــض واتثــثت 
طعاصــش الســضعت والافرج أو 
الامعغه يف الفرتة السابصئ؟

يف هـذا اإلطـار نسـتطيع القـول 
إننا يف اللجـان املركزية أرشكنا هذه 
الجهـات وهـذه القيـادات وهي من 
الجهات املعنية بتفعيل دور الحملة، 
كما أرشكنـا األكاديميني والرتبويني 
مـن  كونهـم  الجوامـع؛  وخطبـاء 
يحملـون الرسـالة إىل املجتمـع وإىل 
أبناء وآباء وأمهات وزوجات وإخوة 
وأخـوات  املغـرر بهـم، وبالتـايل لم 
أو  رشيحـة  عـىل  العمـل  يقتـرص 
فئات بعينها، بـل العمل تكاميل مع 
الجهـات الرسـمية يف تسـهيل هذه 
األعمال ومتابعتهـا وتقييم أثرها يف 

امليدان.

-ذكرتم التقييم واملتابعة ألهميتها 
يف هـذا العمل ويف هـذا الظروف هل 
التقييم واملتابعة ملـا تحققه اللجان 
بشـكل  أسبوعي أو شهري أو دوري 

أو سنوي؟
أسـبوعية  اجتماعـات  «هنـاك   
لـكل اللجان عىل مسـتوى املديريات 
وهناك اجتماع أسـبوعي مع اللجنة 
املركزيـة يف املحافظـة، وهناك نزول 
ميداني مشرتك من اللجنة الرئاسية 
مسـتوى  عـىل  املركزيـة  واللجنـة 
املحافظـة للنـزول إىل املديريـات كل 
مديريـة ملـدة (15 )يومـاً، يرتافـق 
معها تقييم غرفة العمليات املركزية 
لغـرف العمليـات امليدانية من خالل 

التقارير وعدد االستمارات للعائدين، 
ومـن خـالل التفاعـل ومـن خـالل 

االتصاالت».
أيضـاً «نحن يف محافظـة صنعاء 
أجرينا بعض اللقاءات املشـرتكة ما 
بني أطـراف العمل يف امليـدان ملعرفة 
مـا هـي االيجابيـات التـي نجحـت 
فيهـا اللجان لتعزيزهـا، ومعرفة ما 
هي السـلبيات التـي تواجـه العمل 
سوى عىل مسـتوى التنسيق أو عىل 
مسـتوى التفاهـم أو عىل مسـتوى 
االتصـال أو عـىل مسـتوى تحديـد 
العمليـة،  إلدارة  الجغـرايف  النطـاق 
وبالتايل عملنا لقاءات مكثفة شـبه 
يومية مع مختلف اللجان من جميع 
الجهـات ملعرفة ما هـي االيجابيات 

والسلبيات والعمل عليها».

الاةــاوب  طــثى  -طــا   
بــثأ  طظــث  طسضــط  والافاســض 
السمــض يف لةــان دســعة املشرر 
السائثغــظ  واجــاصئال  بعــط 
طظعط سطى طســاعى طتاشزئ 

خظساء؟
قبـل اإلجابـة إذا مـا اطلعنـا عىل  
املحافظـة   مسـتوى  عـىل  التقييـم 
فهـذا سـيحدث نـوع مـن التنافس 

بـني اللجـان وغـرف العمليـات عىل 
وأسـتطيع  مديريـة،  كل  مسـتوى 
أن أقـول كممثـل للجنـة الرئاسـية 
ملحافظة صنعاء بأن نسبة العائدين 
جيدة جداً ونوعية، ألن الحشـد الذي 
تـم من محافظة صنعاء  إىل صفوف 
العـدوان االمريكـي السـعودّي كان 
حشـداً نوعياً ولم يعتمـد العدّو فيه 
كان  بـل  العامـة  اسـتقطاب  عـىل 
األكاديميني  رشيحـة  عـىل  تركيـزه 
بالدرجـة األوىل ألنه كان يوجد للعدو 
أكثر مـن أربعة معاهـد تفريخ عىل 
مسـتوى املحافظة وهذا كان له أثر، 
وأكرب رشيحة مسـتقطبة إىل جانب 
العـدّو يف هـذه املحافظـة كانت من 

الرتبويـني وكان هناك شـغل عليهم 
يف حدود( 300 )مـن إجمايل( 1700 
) وأيضـاً هناك إجمـايل ( 280 ) وما 
يصـل إىل 700 ممـا هو محشـد من 

املحافظة.

املحــضقت  عــغ  -طــا 
والسراصغــض  الاــغ تعاجه سمض 
ملتاشزــئ  الرئاجــغئ  الطةظــئ 
خظســاء والطةــان املرضجغــئ يف 

املثغرغات؟
 اإلجابـة عىل السـؤال تتكون من 
شـقني الشـق األول:  يتمثل يف كون 
صنعاء  ملحافظـة  الجغرايف  النطـاق 
محـادد لجبهـات العـدّو وبالتايل ال 
تسـتخدم مديريـات صنعـاء ملجرد 
ولتهريـب  بـل  العـدّو  اسـتقطاب 
مرتِزقته املستقطبني من املحافظات 
األخـرى يف بعض األجـزاء خصوصاً 

التي هي باتجاه الجهة الرشقية.
مشـاكل  هنـاك  الثانـي:  الشـق 
واجهـت اللجـان امليدانيـة متمثلـة 
يف طـرق التهريـب كمـا تعلمون أن 
ملديريـة  محـاددة  رصواح  مديريـة 
بنـي ضبيان ومديرية بني حشـيش 

ومناطق من مديرية خوالن الطيال، 
وهنـاك مديريـة نهـم كانـت جبهة 
عسكرية يف الفرتة السـابقة وهناك 
تـم شـق طـرق فرعيـة وعـرة غري 
خدميـة للجانـب املدنـي باعتبارها 
أنها كانت جبهات عسكرية حني تم 
فتح بعض الطرقات من جهة العدو، 
وتـم فتـح طـرق مـن قبـل الجيش 
واللجان الشـعبية، واآلن بعد تطهري 
هذه املناطـق أصبحت هـذه الطرق 
وسيلة تهريب ، وبالتايل شكلنا فريق 
خاص مـن الجهـات املختصـة بما 
فيها الجهات األمنية واالستخباراتية 
لتقييم هذه الطرق وإعطاءنا قائمة 
بالطرق الخدميـة إلبقائها مفتوحة 
لكـي يتـم  تقويـة النقـاط األمنية 
فيها ملنع التهريـب، وما هي الطرق 
التي لم تعد ذات جدوى وليس هناك 
داٍع لوجودها ليتم  سـدها وإغالقها 

لفرتة مؤقته.
أيضاً من املشـاكل الذي سمعناها 
من اللجـان امليدانية، أن هناك بعض 
املشـاكل  بعـض  لديهـم  العائديـن 
اجتماعية وأرسية سـابقة، وبالتايل 
يكون لها أثر عىل العائدين خصوصاً 
أذا كانـت املنطقة التـي ينتمي إليها 
املغرر به قد انطلـق منها مجاهدين 
كثـر للدفـاع عن الوطـن، ويكون يف 
بعض األحيان تحسس من مثل هذه 
القضايا، أما بعض الشخصيات التي 
هي عسكرية بحتة وظهرت بمظهر 
الحياد خالل الفرتة السابقة وعندما 
الحـارض  الوقـت  يف  تفعيلهـا  جـاء 
بمواقف ركيكة أصبح العني للمراقبة 
عليهـا أكثر من السـابق مما جعلها 
تعيش بعض املواقـف املهزوزة حني 
يأتـي لرياجع يف شـخصية مـا أو يف 
موضوع ما أو يف قضية ما ويكتشف 
أنه ما يزال «نظام سابق» أو ما يزال 
يخدم أطرافاً خارجية تتبع العدوان.

واعتقد أن هذه املشـاكل بسـيطة 
ويمكـن حلهـا مـن خـالل اللجـان 
امليدانية وسـبق أن طرحنا مثل هذه 
املشاكل نصب أعني اللجنة الرئاسية 

لحلحلتها يف امليدان.

-رجالئ أخرية؟
رسالتنا إىل املغرر بهم وإىل أهاليهم 
ندعوهـم كإخوة يمنيـني أن يعودوا 
إىل هنـا وأن يغتنمـوا فـرتة العفـو 
العـام وحلـم وصفح وسـعة صدر 
القيـادة  القرآنية التي يرى الشـعب 
أن  فوق ما يستوجب، ولكن قيادتنا 
ذات الثقافـة واملنهجيـة واألسـلوب 
القرآنـي الحكيـم، لـم يـرى منهـا 
شـعبنا إال النقاء والتأييد والرعاية، 
وأدعوهـم بدعـوة الديـن والقبيلـة 
مبـدئ  وبـكل  واألخـوة  والعـرف 
حسـن بـأن يعـودوا إىل هـذا الوطن 
الذي هو متسـع للجميع ويحميهم 
وحريتهم  وقيمهم  وطنهـم  ويحمي 
وكرامتهـم، ويمنحهم االسـتقاللية 
والحريـة والعـزة والكرامـة، وهـذا 
رشف عظيـم، ليس فيه خسـارة بل 
الخسـارة عندمـا يكـون الشـخص 
الشـخص  يكـون  عندمـا  مرتميـاً 
مرتزقـاً ، عندمـا يكـون الشـخص 
مبتذالً ، عندما يكون الشخص سلعة 
رخيصـة للبيـع والـرشاء يف سـوق 
الحرب العبثيـة، وجندياً يف يد الغزاة 
خارجية  أجنـدة  ولتنفيذ  واملحتلـني 
تصـب يف صالـح أمريـكا وإرسائيل 

بالدرجة األوىل.

 ظسئئ السائثغظ طظ المشرر بعط جغثة جثًا 
وظعسغئ  فن التحث الثي تط طظ طتاشزئ 

خظساء  إلى خفعف السثوان افطرغضغ 
السسعدّي ضان تحثًا ظعسغًا

 الظطاق الةشراشغ لمتاشزئ خظساء غتادد 
جئعات السثّو وغساثثم  لاعرغإ طرتجصئ  

طساصطئغظ طظ المتاشزات افخرى وعثه 
طظ المحاضض الاغ تعاجعظا 

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية



     

   


السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1325)

السبت 
19 جمادى الثانية 1443هـ  

  22 يناير 2022م

الئخمئ اإلجرائغطغئ يف الةرائط افخري والرد املظازر

خئري الثرواظغ

بعـد زيـارة رئيـس الـوزراء االرسائييل إىل 
أبـو ظبـي مؤخـراً بـارشت دويلـة االمارات 
محافظـة  يف  العسـكري  تصعيدهـا  بعـالن 
شـبوة وتصعيد سالح الجو اإلماراتي بقصف 
املحافظـات اليمنية بأعداد كبرية من الغارات 
وارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب اليمني هي 

األبشع منذ سبع سنوات.
ويف مقابـل التصعيـد العدوانـي اإلماراتـي 
برعاية ومشاركة أمريكية وإرسائيلية أعلنت 
القوات املسـلحة اليمنية عن رضب مطار أبو 
ظبـي ومطـار دبي كرد  مـرشوع عىل جرائم 

وتصعيد العدو اإلماراتي بحق اليمن وأبنائه.
وما إن مارس الشعب اليمني حقه املرشوع 
جراء اسـتمرار العدوان والحصـار األمريكي 
عليـه حتـى بـادر العـدو الصهيونـي ابتداء 
من الرئيـس االرسائييل ورئيـس وزراء العدو 
اإلرسائيـيل عـن إعالنه مشـاركة ومسـاعدة 
دويلـة اإلمارات يف العدوان عـىل اليمن، حيث 
قـال يف ترصيـح صحفـي :» تلتـزم إرسائيل 

بالعمـل عن كثـب معكم يف املعركـة الجارية 
ضـد القـوى املتطرفة يف املنطقة وسـنواصل 

الرشاكـة معكم لهزيمـة أعدائنا 
املشرتكني».

 كما طالبـت دويلـة اإلمارات 
املسـاعدة  اإلرسائييل  العـدو  من 
يف  اكتشـفوه  الـذي  النقـص  يف 
اآلونة األخـرية، وحماية أجوائها 
والطائـرات  الصواريـخ  مـن 
اخرتقت  التـي  اليمانية  املسـرية 
اجواءها مؤخراً، وعجزت أنظمة 
الدفاعات الجوية عن اعرتاضها.

أمريكا لم تكن بمعزل عن الجرائم املرتكبة 
بحق أبناء الشـعب اليمني منذ سـبع سنوات 
وأعلنـت مؤخـراً عرب وزير دفاعها مشـاركة 
اإلمارات يف عدوانها عىل اليمن وحمايتها من 

الرضبات اليمنية.
ومـا بعد عمليـة إعصار اليمـن عىل مطار 
أبو ظبي ومطار دبي دخل العدوان األمريكي 
اإلرسائييل بأدوات سـعودية إماراتية مرحلة 
جديدة من العدوان سواًء من نوعية الرضبات 

واألسـلحة املسـتخدمة يف الجرائم األخرية يف 
صنعاء، أو الجريمة البشـعة بحق السـجناء 
يف صعدة، أو جريمة رضب مبنى 
وتدمري  الحديـدة،  يف  اإلتصـاالت 
البوابـة الدوليـة،  والتـي تحمل 
بصمـة العـدو اإلرسائيـيل التـي 
اسـتخدمها يف حرب تموز 2006 
سـواًء من حيث القوة التدمريية 
والتـي  املسـتخدمة  للصواريـخ 
تتسـع لتدمري حـي بأكملـه، أو 
من خـالل اسـتهداف االتصاالت 
لعزل اليمن والتعتيم عىل الجرائم 
املرتكبـة والتـي تنـوي ارتكابها بحـق أبناء 

الشعب اليمني.
ويف مقابـل الجرائـم األخـرية ذات البصمة  
اإلرسائيليـة خـرج أبنـاء الشـعب اليمني يف 
مسـريات حاشـدة ليفوضوا القيادة اليمانية 
الحكيمـة باختيـار الـرد املناسـب للجرائـم 
املرتكبة بحق الشـعب اليمنـي، وليعربوا عن 
وعيهم الكبـري بمن يعتدي عليهم منذ سـبع 
سـنوات بقيـادة أمريـكا وإرسائيـل وتنفيذ 

أدواتهـا اإلماراتـي والسـعودي، حيـث عـرب 
املشـاركون يف املسـريات عـن وعيهـم الكبري 
ومعرفتهـم الدقيقـة باملعتـدي عليهـم وهي 
أمريكا وإرسائيل، وأكدوا أن من يفرض عليهم 
حصاراً خانقاً هي  أمريكا، وأن من يقف وراء 

استمرار العدوان عليهم هي أمريكا.
كما من سيحقق العدالة ليس مجلس األمن 
الـذي كان غطاًء لـكل تلك الجرائـم املرتكبة 
بحـق الشـعب اليمنـي، وإنما هي السـواعد 
األبيـة ألبطـال الجيـش واللجان الشـعبية يف 
الجبال والسـهول والوديان، وسـواعد أبطال 
القـوة الصاروخية البواسـل، التي سـتنتقم 
بفضـل الله وعونه لكل ابناء الشـعب اليمني 

املظلوم.
وبعد سـبع سـنوات ودخول العـام الثامن 
مـن العـدوان والحصار عىل الشـعب اليمني، 
لـن يخـرس اليمـن شـيئاً أكثر ممـن خرسه، 
بـل إن دول العـدوان ويف مقدمتهـا اإلمارات 
والسـعودي هي من سـتكون الخارس األكرب 
إثـر تعرضها لهجمات يمانية موجعة مماثلة 

إلعصار اليمن يف اإلمارات وبقيق السعودية.


