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٢٣٢٣ شهيدًا وجريحًا بغارات استهدفت قوارب  شهيدًا وجريحًا بغارات استهدفت قوارب 
الصيادين وناقلة خضروات في الحديدةالصيادين وناقلة خضروات في الحديدة

الثورة / ماجد الكحالني 
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــن طريان الع ش
ــية مستهدفا باكرث  أمس سلسلة غارات وحش
ــن محافظات  ــق متفرقة م ــارة مناط ــن 70 غ م
ــأرب مخلفا  ــز، صعده، شبوة وم ــدة، تع الحدي
يف  ــاراً  ودم ــى  والجرح ــهداء  الش ــن  م ــدداً  ع

ممتلكات املدنيني العامة والخاصة.
ــة فقد شن طريان  ــب مصادر عسكري وحس
ــي املجرييف  ــىل منطقت ــارة ع ــدوان 40 غ الع
ــا 12  ــا مخلف ــي التحيت ــة بمديريت والحسيني

شهيدا و11 جريحاً. 
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  ط ــار  أغ ــا  كم  
ــال مديرية  ــىل منطقة يختل شم األمريكي ع
ــد يف مديرية  ــر خال ــىل معسك ــارة ع ــا وغ املخ
ــوارب الصيادين يف  ــدف ق ــوزع  بتعز واسته م
سواحل الدريهمي وناقلة خرضوات يف الخط 

الرابط بني الخوخة ومنطقة الجاح.
ــارة مستهدفا  ــدوان  11 غ ــريان الع ــن ط وش
ــق أخرى يف  ــارة عىل املليل ومناط ــة اإلم منطق
ــاف الحدودية، كما  ــة كت ــع التابعة ملديري البق
ــت غارتان  بأرضار يف ممتلكات املواطنني  تسبب
ــة عسيالن  ــل بمديري ــن عقي ــة حيد ب بمنطق

محافظة شبوة أمس تزامن معها إلقاء قنبلتني 
ضوئيتني عىل منطقتي الساق والصفراء.

ــدوان الغاشم  ــريان الع ــن ط ــاء ش ويف األثن
ــأرب وألقى يف  ــىل رصواح بم ــني ع ــس غارت أم

الساعات األوىل من يوم أمس 15 قنبلة ضوئية 
ــة املخدرة يف مديرية  ــىل جبل هيالن ومنطق ع
رصواح، ويف حجة شن العدو غارة عىل ميدي 

الساحلية.

عبدالكريم الخيواني.. مسيرة حافلة بالتصدي عبدالكريم الخيواني.. مسيرة حافلة بالتصدي 
للعدوان والبحث عن الحقيقةللعدوان والبحث عن الحقيقة

صنعاء / سبأ
ــي بصنعاء أمس  ــهيد الخيوان أحيت أرسة الش
ــال شهيد الكرامة  ــرى السنوية الثانية الغتي الذك
ــا دشنت عرض  ــد الخيواني، كم عبدالكريم محم
ــرة وإخراج  ــي "سنواصل"، من فك ــم الوثائق الفيل

أبنته آالء الخيواني.
ــرضه أمني رس  ــذي ح ــني ال ــل والتدش ويف الحف
ــور يارس الحوري  ــس السيايس األعىل الدكت املجل
ــة محمود الجنيد  ــب رئاسة الجمهوري ومدير مكت
ووزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ووزير 
ــر، أشار رئيس  ــة املهندس نبيل الوزي املياه والبيئ
مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية (سبأ) – رئيس 
ــاريع  ــامي إىل أن مش ــه الش ــف الل ــر ضي التحري
ــه عن  ــه ودفاع ــي وآراءه وكتابات ــهيد الخيوان الش
ــة يف قلوب  ــان ستظل حي ــوق اإلنس ــن وحق الوط

أبناء الشعب اليمني .
ــع تمتلئ حرارة  ــدث وقلوب الجمي وقال " أتح
ــاً ،رحمه  ــه كان دائم ــهيد الخيواني، ألن ــىل الش ع
ــرارة  ــرارة وم ــعر ح ــع ويستش ــل الجمي ــه، يمث الل
ــهيد الخيواني لم يكن  ــداً أن الش ــع " .. مؤك الجمي
يوماً يمثل أي فئة أو طائفة أو مكون بعينه، بل أن 

صوته ودفاعه كان يمثل الجميع دون استثناء .
ــهيد الخيواني صوت  ــاف " لقد شكل الش وأض
ــف، وكان  ــوان والذل والضع ــن اله ــة يف زم الحقيق
ــة والحرية  ــة والكرام ــن اإلنساني ــع األول ع املداف
ــرة  ــه مؤام ــا أن وراء اغتيال .. مبين ــجاعة "  والش

خارجية إلسكات صوت الحق.
وتابع " من واجبنا أن نكون اليد القوية للحفاظ 
ــهداء الذين  ــهيد الخيواني وكل الش ــىل دم الش ع
سطروا بدمائهم أروع مالحم التضحية والفداء يف 
ــذي يغتال اليوم وطنا  مواجهة العدو الحقيقي ال
بأكمله، برجاله ونسائه وشبابه وأطفاله وشيوخه 

."
ــي سيبقى  ــهيد الخيوان ــامي أن الش وأكد الش
الحارض يف ميدان العمل وستبقى الكلمة الصادقة 
ــة أمل يسري الجميع عىل دربها  التي شكلها بصم
ــة والكرامة ..  ــة العدوان والدفاع عن الحري ملواجه
ــي ناضلت وضحت  ــرأة اليمنية الت منوها بدور امل
ــب أخيها  ــت إىل جان ــرتة املاضية ووقف ــالل الف خ
ــه يف مواجهة  ــل الوطن والدفاع عن ــل من أج الرج

قوى البغي والعدوان.
ــق رئيس  ــب الصحفيني األسب ــار نقي ــا أش فيم
ــر إىل أن  ــاب عبدالباري طاه ــة للكت ــة العام الهيئ
ــهاد الخيواني ذكرى أليمة ومحزنة وتمثل  استش
ــري عنها ..  ــاء التعب ــس أثن ــىل النف ــا  ثقيال ع عبئ
ــال " أقف ونفيس عاجزة عن الحديث يف ذكرى  وق
ــن  وط ــال  اغتي ــاره  باعتب ــي،  الخيوان ــهاد  استش

وشعب وقضية ".
رشف  ــه  ل ــان  ك ــي  الخيوان ــهيد  الش أن  ــد  وأك
ــة  والكرام ــة  الحري ــن  ع ــاع  الدف ــدأ  مب ــس  تأسي
ــن  ــاع ع ــة والدف ــة االجتماعي ــة والعدال اإلنساني
الحرية واملساواة .. معترباً إحياء الذكرى السنوية 
الغتياله، عمال يجسد املبادئ العظيمة التي ظل 

مدافعاً عنها .
ودعا إىل رضورة مواصلة مسرية نضال الشهيد 
الخيواني من أجل املدنية والعدالة وحرية التعبري 
ــاً بها وظل طيلة  ــي كان دائماً متمسك والرأي والت
ــا .. منوها  ــح من أجله ــع عنها ويكاف ــه يداف حيات
بمناقب الشهيد الخيواني الذي مثل نرباسا للفكر 

واملعرفة والثقافة .
ــهاده  ــد أن نجعل من ذكرى استش ــع " ال ب وتاب
ــي دائماً  ــالم والت ــوة للس ــة للدع ــي فرص الخيوان
ــا وبالدنا  ــهيد، ونعطي ألنفسن ــا الش ــا نادى به م
ــه اليمن يف  ــا يمر ب ــعر خطورة م ــالم ونستش الس
ــه إىل السالم  ــق للعبور ب ــل واملنط ــام للعق االحتك

الحقيقي الذي ينشده الجميع".
ــال والتدشني كلمات عن  وألقيت خالل االحتف
ــح ومحمد  ــا محمد املقال ــهيد ألقاه ــاء الش أصدق
عايش وأحمد الحاج وعن أرسة الشهيد الخيواني 
ــي، استعرضت  ــم الخيوان ــاء عبدالكري ــا إب ألقته
ــي يف  ــل الخيوان ــه رحي ــذي ترك ــراغ ال ــم الف حج
ــة  والثقافي ــة  واالجتماعي ــة  اإلنساني ــب  الجوان

والفكرية .
ــن والعالم العربي  ــت املتحدثون إىل أن اليم ولف
ــهيد  الش ــل  برحي ــرس  خ ــي  الصحف ــط  والوس
ــاً بارزاً  ــاً وسياسي ــاً وعلماً ومثقف ــي اسم الخيوان
ــاً عن الحياة  ــان ووقف مدافع ــاوم الظلم والطغي ق
أن  ــاً  مبين  .. ــات  والحري ــوق  والحق ــة  اإلنساني
ــرية حافلة  ــت مس ــي كان ــهيد الخيوان ــاة الش حي
بالدروس طيلة حياته التي تعرض فيها للمالحقة 

واالعتقال والتعذيب والسجن .
ــهيد  الش أرسة  ــود  صم ــون  املتحدث ــا  وحي
ــهاده  الخيواني ودورها يف إحياء واستذكار استش
واستعادة دعواته للتضامن والدفاع عن الحريات 
ــراء واألرسى  ــار للمظلومني والفق العامة واالنتص

واملعتقلني وخاصة الصحفيني .
ــه آالء عبدالكريم  ــوم ب ــات ما تق ــت الكلم وثّمن
ــه والدها  ــا ترك ــاء م ــطة إلحي ــن أنش ــي م الخيوان
ــي ونفيس  ــايس واجتماع ــري وسي ــراث فك ــن ت م
ــهيد  ــان لدى الش ــث ك ــب، حي ــف الجوان يف مختل
ــق أمام القضايا  ــي رحمه الله ملف ال ُيغل الخيوان

التي كان نصرياً لها ومدافعاً عنها.
وأكد املتحدثون أن دم الشهيد الخيواني ودماء 
ــهداء لن تذهب هدراً .. الفتني إىل أن من يغتال  الش
ــن واألدباء يف اليمن  ــني والساسة واملفكري املناضل
ــل .. ُمجددين  ــا يف الداخ ــة وأدواته ــي السعودي ه
ــاء  وأحي ــوارع  ش ــة  تسمي رضورة  ــىل  ع ــد  التأكي
صنعاء بأسماء املناضلني الشهداء كما هي وصية 

الشهيد الخيواني .
ــم الوثائقي  ــل تدشني عرض الفيل وشهد الحف
ــى عبدالله وجمال طه  "سنواصل"، من إعداد من
ــي وكذا  ــم الخيوان ــراج آالء عبدالكري ــرة وإخ وفك

أنشودة لنجله لؤي عبدالكريم الخيواني.
ــهيد  ــرة الفيلم حول سرية حياة الش ــز فك وترتك
ــال  أعم ــن  م ــب  وجوان ــي  الخيوان ــم  عبدالكري
ــهادات عائلته  ــهيد بش ــال الش ــات ونض واهتمام
ــن  ــل اليم ــن داخ ــه م ــه وطالب ــه وزمالئ وأصدقائ
ــه ومواقفه  ــه وأصدقائ ــه بعائلت ــا وعالقت وخارجه
ــه عن  ــة ودفاع ــه الثابت ــل مبادئ ــن أج ــه م ونضال
ــد  ض ــه  ووقوف ــه  وشجاعت ــات  والحري ــوق  الحق
الحروب ودعوته للسالم ومساندته للمرأة وغريها.
ــب وزير اإلعالم  ــرض االحتفال والتدشني نائ ح
ــم رشف الدين وعدد من وكالء الوزارات وقائد  هاش
ــواء الركن سعيد  ــة العسكرية الخامسة الل املنطق
ــة رئاسية  ــث حماي ــواء الثال ــد الل ــري وقائ الحري
ــن املسؤولني  ــدد م ــاد وع ــؤاد العم ــن ف ــد رك العمي

والصحفيني واإلعالميني وزمالء ومحبي الشهيد.
تصوير/فؤاد الحرازي

إحياء الذكرى السنوية الثانية الغتيال شهيد الكرامة إحياء الذكرى السنوية الثانية الغتيال شهيد الكرامة 

قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات 
المرتزقة في حريب نهم وشرق المخاالمرتزقة في حريب نهم وشرق المخا

مأرب/تعز/ سبأ
أطلقت القوة الصاروخية للجيش 
ــن  م ــاً  صاروخ ــعبية  الش ــان  واللج
ــات مرتزقة  ــىل تجمع ــراد" ع نوع "غ
العدوان السعودي األمريكي بمنطقة 

صلب يف حريب نهم غربي مأرب.
وأكد مصدر عسكري لـ(سبأ) أن 
ــاً قتىل  ــاب هدفه موقع ــاروخ أص الص

وجرحى يف صفوف املرتزقة .
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  دك ــا  كم
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج للجي
ــدوان رشق  ــوى الغزو الع تجمعات ق
ــوط قتىل  ــة تعز وسق ــا بمحافظ املخ

وجرحى يف صفوفهم.
أن  ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
الجيش واللجان الشعبية استهدفوا 
ــات لقوى  ــي تجمع ــف صاروخ بقص
ــا  ــا محقق ــة رشق املخ ــزو واملرتزق الغ

إصابات مبارشة.
ــرح عدد  ــدر مقتل وج ــد املص وأك
ــدوان يف القصف  من قوى الغزو والع

الصاروخي.
ــوات  ــدت ق ــر تص ــب آخ ــن جان م
ــعبية ملحاولة  ــان الش الجيش واللج
ــودي  ــدوان السع ــة الع ــف ملرتزق زح
ــالن  هي ــل  جب ــاه  باتج ــي  األمريك

بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.
ــل  مقت ــري  عسك ــدر  مص ــد  وأك
وإصابة عدد كبري من املرتزقة وتدمري 
ــالل محاولتهم  ــة عسكرية لهم خ آلي
ــالن  هي ــل  جب ــاه  باتج ــف  الزح

اإلسرتاتيجي .
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــدوان ألقى 15 قنبلة ضوئية وشن  الع
ــالن  ــل هي ــىل جب ــارات ع ــة غ سلسل
ــدرة يف محاولة إلسناد  ــة املخ ومنطق

زحف مرتزقته .
ــة الجيش  ــا استهدفت مدفعي كم

ــس تجمعات  ــعبية أم ــان الش واللج
ــدوان السعودي األمريكي  ملرتزقة الع
ــة  منطق ــراف  باط ــاء  الدرم ــع  بموق

املخدرة بالجدعان بمأرب.
ــري لـ(سبأ)  ــدر عسك ــد مص وأك
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م
ــش  ــي للجي ــف مدفع ــدوان بقص الع
ــعبية استهدفهم بموقع  واللجان الش

الدرماء.
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــىل جبل هيالن  ــدوان شن غارة ع الع

بمديرية رصواح.
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مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم 
وتدمير آليتين بقصف تجمعاتهم في الطوال وميديوتدمير آليتين بقصف تجمعاتهم في الطوال وميدي

ــش  الجي ــال  أبط ــدى  تص
ــس لزحف  ــعبية أم ــان الش واللج
ــودي باتجاه  ــة العدو السع ملرتزق
ــع  ــراء البق ــب يف صح ــال علي جب
ــران  ــرضاء بنج ــذ الخ ــة منف قبال

وكبدوهم خسائر فادحة.
ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــأ)  لـ(سب
ــة  ــاً ملرتزق ــرسوا زحف ــعبية ك الش
ــودي باتجاه جبال  الجيش السع

ــة  ــع قبال ــراء البق ــب يف صح علي
منفذ الخرضاء.

ــرصع وإصابة  ــدر م ــد املص وأك
ــة واغتنام  ــن املرتزق ــري م ــدد كب ع
ــة  ــدي ملحاول ــالل التص ــاد خ عت

الزحف.
الجيش  ــة  مدفعي ــت  واستهدف
ــع جنود  ــعبية مواق ــان الش واللج
العدو السعودي ومرتزقته وآلياته 

يف جيزان .

يف  ــري  عسك ــدر  مص ــر  وذك
ــش  الجي ــة  مدفعي أن  ــزان  جي
ــاً  تجمع ــت  استهدف ــان  واللج
ــي  ــني يف موقع ــود السعودي للجن
ــض ، كما  ــت األبي ــة والبي العبادي
استهدفت تجمعات لجنود العدو 
ــة وموقع  ــودي غرب الربوع السع
ــة  ــف محقق ــدة قذائ ــة بع الطنان

إصابات مبارشة .
ــدداً من  ــدر أن ع ــح املص وأوض

ــم  ــني ومرتزقته ــود السعودي الجن
ــرون  ــرح آخ ــم وج ــوا مصارعه لق
يف  ــم  تجمعاته ــداف  استه يف 
ــه  ــاً أن ــوال ، مبين ــوازات بالط الج
ــة  ــات ملرتزق ــدف تجمع ــم استه ت
ــش السعودي وتدمري آليتني  الجي
ــل  وساح ــراء  صح ــال  شم ــم  له

ميدي قبالة جيزان .
ــش  الجي ــوات  ق ــت  أحرق ــا  كم
واللجان الشعبية مخزني أسلحة 

ــش السعودي ودمرت آلياته  للجي
العسكرية يف عسري .

ــري بعسري  ــد مصدر عسك وأك
ــش واللجان  الجي ــوات  ق ــراق  إح
مخزن أسلحة للجيش السعودي 
ــزن  ــري مخ ــة ، وتفج رشق الربوع
ــني  ــني سعوديت ــري آليت ــر وتدم آخ
ــىل معسكر  ــي ع ــف مدفع يف قص
ــدت سيارة  ــث شوه ــر حي الحاج

اإلسعاف تهرع إىل املكان .
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ــن  م ــدد  ع ــي  ف ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  تس ــة  عدواني ــارة  غ ــن   م ــدد  ع ــي  ف ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  تس ــة  عدواني ــارة  غ  ٧٠٧٠ ــن  م ــر  ــن اكث م ــر  اكث
ــا ــة بالتحيت ــاء متفرق ــدوان انح ــوارج الع ــف ب ــع قص ــن م ــات بالتزام ــاالمحافظ ــة بالتحيت ــاء متفرق ــدوان انح ــوارج الع ــف ب ــع قص ــن م ــات بالتزام المحافظ

مناقشة مقترحات برنامج الفعاليات الخاصة بالذكرى الثانية للصمود مناقشة مقترحات برنامج الفعاليات الخاصة بالذكرى الثانية للصمود 
صنعاء - سبأ

ــن الصمود يف  ــاء الذكرى الثانية م ــت اللجنة العليا إلحي ناقش
ــه العدوان، يف اجتماعها أمس برئاسة وزير اإلعالم نائب رئيس  وج
ــان الفعاليات  ــات أولية بش ــد ، مقرتح ــد محمد حام ــة أحم اللجن
ــوى أمانة  ــرى الثانية عىل مست ــة إلحياء الذك ــة والالحق املصاحب

العاصمة واملحافظات.
ــة والفنية  ــبابية والرياضي ــطة الش ــت املقرتحات األنش  وتضمن
ــا باملناسبة ، بما  ــع تنفيذه ــة واإلرشادية املزم ــب التوعوي والجوان
ــي العام  ــدوان والوع ــعبية للع ــود واملواجهة الش ــن الصم ــزز م يع
ــي وتدمري  ــدف الوطن اليمن ــي تسته ــة الت ــات اإلجرامي باملخطط

نسيجه االجتماعي .
ــته للمقرتحات، عىل جميع  ــدد االجتماع، عىل ضوء مناقش  وش
أعضاء اللجنة تقديم تصوراتهم النهائية بشان تلك الفعاليات كل 

فيما يخصه والرفع بها لالجتماع املقبل للمناقشة واإلقرار.
ــرشوع برنامج  ــالم ، بإعداد م ــا وزارة اإلع ــة العلي ــت اللجن وكلف
ــة صنعاء يف 26  ــهدها العاصم ــرات الفعالية الكربى التي ستش فق
مارس الجاري، وتقديمه إىل االجتماع املقبل للمناقشة واعتماد ما 

يلزم.

اجتماع برئاسة
ــا وغريها من  ــداء أو السطو عليه ــال االعت ــا من كافة أشك وصونه

التحديات املماثلة.
وأكد االجتماع دعمه لتلبية االحتياجات املطلوبة ملحافظة صنعاء 
ــددا عىل  ــب األولوية الواردة يف تقرير محافظ املحافظة .. مش وبحس
ــل فيما يخصه بالتنسيق مع  ــع الوزارات املعنية وذات العالقة ك جمي
ــراءات املعالجة عىل ضوء ما تم إقراره  ــادة املحافظة، استكمال إج قي
ــك الرتتيبات ذات  ــارة بما يف ذل ــة القضايا املث ــاه كاف ــاع تج يف االجتم

األولوية املتعلقة بقطاعي الرتبية والتعليم والصحة العامة.
ــني قيادتي أمانة  ــز الجهود والتنسيق ب ــث االجتماع عىل تعزي وح
العاصمة ومحافظة صنعاء فيما يخص توحيد جهود الحزام األمني 
ــة يف الداخلية واملالية  ــة وذات العالق ــاركة كافة الجهات املعني وبمش
بما يعزز من مستوى األداء ويمنع اإلزدواج يف املهام ويحقق الغايات 

األمنية املثىل.
ــة ملحافظة  ــة البالغ ــاع األهمي ــوزراء خالل االجتم ــس ال ــد رئي وأك
ــاء وأبنائها يف مواجهة العدوان والتصدي ملخططاته الخبيثة ..  صنع
موجها جميع الوزارات بالعمل عىل تعزيز مستوى التعاون مع قيادة 
املحافظة بما يؤدي إىل تجاوز اإلشكاليات والتحديات التي تواجهها 

يف الفرتة الراهنة وبما ينسجم مع واإلمكانات املتاحة.
ــة والتنفيذية  ــني املحلي ــادة السلطت ــدد من قي ــرض االجتماع ع ح

بمحافظة صنعاء.
الخارجية: تنسيق

ــة، وإلغاء وإسقاط  ــب القوات األجنبي ــع الحصار كامال وسح  ورف
العقوبات غري الرشعية وغري القانونية املفروضة عىل اليمن وعدد من 
ــادات الوطنية بموجب الفصل السابع، كونها تتعارض مع ميثاق  القي

األمم املتحدة.
كما أكد املصدر رضورة دفع التعويضات ومحاسبة مجرمي الحرب 
ــع السعودية راعية العدوان  ــار الجلوس يف مفاوضات مبارشة م يف إط
تمهيدا التخاذ الخطوات السياسية واألمنية العملية لعودة األوضاع 

إىل سابق عهدها قبل العدوان.
ــات يف شهادة  ــن مغالط ــا ورد م ــؤول إىل أن م ــدر املس ــار املص وأش
ــؤون الخارجية  ــري األمريكي السابق لدى اليمن أمام لجنة الش السف
ــرس األمريكي بتاريخ 9 مارس 2017 لم تعكس بأي حال من  بالكونج

األحوال حقيقة تلك األحداث ..
ــد  ــال " فق ــن .. وق ــه يف اليم ــؤدي وظيفت ــو ي ــا وه ــي عارصه  الت
ــاول الزج  ــة الثمن التي تح ــدوان والحملة املدفوع ــر الع ــر بمظه ظه
ــأن اليمني، متناسياً حقيقة  بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الش
ــه وسعودية-  ــة -إيراني ــات أمريكي ــح وتواصل ومفاوض ــود مصال وج

إيرانية طوال فرتة األحداث تلك.
ــات السفري األمريكي السابق الذي  وكذب املصدر املسؤول مغالط
ــاول تغذية تطلعات محمد بن سلمان ،الذي زار الواليات املتحدة  يح
مؤخراً، عرب تحميل القوى الوطنية املقاومة للعدوان مسؤولية ما آلت 
ــي" البالية متناسيا  ــد اإليران ــداث، واستخدام شماعة "امل ــه األح إلي

مؤامرة ما سمي بالربيع العربي والتي يعرف جيدا دوره فيها.

ــات  ــك املغالط ــن أن تل ــر م ــه بالتحذي ــدر ترصيح ــم املص وأختت
ــمل  ــراءات األحادية قد تؤدي إىل حرب شاملة يف املنطقة ستش واإلج
ــل يف خريطة  ــؤدي إىل تغيري شام ــج ،وت ــل دول الخلي ــة وك السعودي
ــدة األمريكية قد  ــة ، وأن الواليات املتح ــة واملعادالت السياسي املنطق
ــر إىل حرب جديدة يف املنطقة عرب تنسيقها مع النظام السعودي،  ُتج
ــار يف أكرث من مكان  ــزال إىل يومنا هذا يصب الزيت عىل الن ــذي ال ي ال
ــادا منه أنه بمأمن عن  ــات اإلرهابية واملتطرفة ، اعتق ويرعى الجماع
ــد إليه عاجال أم  ــعلها، والتي وحتما ستمت ــات الحرائق التي يش تبع

آجال إن استمر عىل ذلك املنوال.
مسرية جماهريية

ــت املجتمع  ــار يف ظل صم ــدوان والحص ــرار الع ــد باستم  والتندي
ــدوان وحصار من  ــي من ع ــعب اليمن ــا يتعرض له الش ــدويل إزاء م ال

تحالف العدوان بقيادة السعودية.
هكذا أسقطت

ــارات هستريية عىل  ــرات العدو نفذت غ ــت املصادر أن طائ وأضاف
ــري إىل أن  ــرى ، وهو ما يش ــة وفرار األخ ــد إسقاط مروحي ــة بع املنطق
ــن املعادلة  ــريان األباتيش م ــة أخرجت ط ــات الجوي ــأة الدفاع مفاج
ــوق مادية بيد  ــة تف ــي كانت نقط ــل والت ــة الساح ــة يف معرك امليداني
ــة خالية من السكان  ــن خاللها إيجاد منطقة عازل ــدوان يحاول م الع

عىل امتداد الرشيطة الساحيل للبحر األحمر.
ــرات لتحالف العدوان من  ــان الرئيس صالح الصماد وجه تحذي وك
ــدوان بمفاجآت  ــي ، متوعدا قوات الع ــل الغرب ــرة يف الساح أي مغام

رادعة.
ــة- اإلماراتية- االمريكية"  ــن الحرب "السعودي وبعد نحو عامني م
ــزا يف ذاكرة  ــاط الطائرات تحتل حي ــاهد اسق ــىل اليمن ال تزال مش ع
ــدوان عىل اليمن منذ 26 مارس  ــل من تابع ورصد وعاش احداث الع ك
ــن سقوط طائرة  ــن جبهات املواجهة م ــل جبهة م ــم تخ 2015م ، إذ ل

معادية.
ــدي  ــم ومي ــوف ونه ــري ، ورصاوح والج ــزان وعس ــران وجي ويف نج
ــش اليمني محل  ــال الجي ــات البطولية ألبط ــت املواجه ــاب كان وذب
ــل محاور املواجهة كانت  ــث املتابعني ، ويف وادي جارة واملخا وك حدي
ــوس، ويف كل  ــودي املدرع إىل كاب ــول الوهم السع ــازر اإلبرامز تح مج
ــورة محطمة بعد أول عملية  ــذه املحاور تحولت األباتيش  إىل أسط ه
ــة البقع يف محافظة  ــة يف مايو 2015 بمنطق ــا الدفاعات الجوي نفذته

صعدة.  
ــإن ابطال  ــادر ميدانية ف ــن مص ــورة) ع ــا (الث ــادات نقلته يف شه
ــوا املروحية  ــعبية أسقط ــات الجوية يف الجيش واللجان الش الدفاع
ــورة االباتيش تماما بعد  ــري إىل انتهاء اسط ــالح نوعي وهو ما يش بس
دخول أسلحة نوعية جديدة مضادة لها إىل ترسانة الجيش واللجان 

الشعبية.
ــي أسقطتها  ــرات الت ــدد الطائ ــغ ع ــورة) بل ــة لـ(الث ويف إحصائي
ــات الجوية اليمنية منذ 26 مارس حتى اليوم 38 طائرة ما بني  الدفاع

أباتيش وأف  16 وكذلك طائرات استطالع يف جبهات متعددة.
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