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ــة ــوم ــرث ـــا ج ـــَه ـــأَنّ ـــــَو َيــــــــْدِرْي ب ُه
املـــْعـــلـــومـــْة ـــذه  ـــه ب أِدرى  وهـــــي 

ــى ــم أع ـــــــازال  م ــــان  ــــك امل ِوألَنَّ 
ــْه" ــْوَم ــنُ "تَ يف  ــرى  ج الــذي  مــا  يقْل  لــم 

ـــــَه ألـــــف قـــرن ــــــــْرَن كَـــــأنَّ ــــــرَّ قَ َم
ــن ســكــوت الــحــكــوَمــْة ـــاًل ع ــا ق قـــال م

ـــا ملــــاذا ـــن ـــرف قـــتـــلـــوهـــم وقــــــد ع
الْــَخــُصــْوَمــْة يف  ــوا  ــن ــع وأم قــتــلــوهــم 

ـــا ـــْرنَ َوقَ رأســــاً  ــْيــطَــاَن  الــشَّ ِوألَنَّ 
ــــاِوْم بــالــدولــة املـــهـــزْوَمـــْة ــــَس لـــم ُي

ــا ــن ــي ــق ــــرُح نــــازفــــا ًوب ــــج بـــقـــي ال
ــة املـــظـــلـــوَمـــْة ــم ــي ــت ــي ــال ــــُه ك ــــَع َم

ــــاذا مل مــــجــــال  وال  ــــــــاذا؟  م ــــم  ث
الْـــَمـــْســـُمـــْوَمـــْة ــا  ــه ــراب ج ــا  ــاي ــق ب يف 

رأس أّي  ــى  ــك ح ومــــا  ــــــْرَن  قَ َمـــــرَّ 
ــْة ــْوَم ــطَ ــلْ ــَم الْ ــا  ــَه ــْوَه َوَج َغــطــى  كيف 

ــــا الـــثَّـــالثـــة تَــْحــكِــْي ــــنَ تـــلـــك  آالَفُ
ــْة ــوَم ــه ــف ــهــجــة امل ــل ــال ــي ب ــك ــح ــت وس

سنبقى َحـــْبـــَىل  ــــــــاَم  األَُي ِوألَنَّ 
َشــكـِـْيــَمــْه أقـــوى  الطغيان  ــم  رغ نحن 

ــا  ــَب ــْع ــه َش ــل ــة ال ــن ــــْن س ــي ِم ــأت ــن وس
ـــنـــظـــام واملـــنـــظـــوَمـــْة ِبـــيـــَدْيـــه ال

َمـــنَـــاِســـك حج ـــي بــنــا  ـــأت يــــوم ت
ــْة ــوَم ــض ــه م وُالَ  ـــة  ـــْوب ـــلُ ـــْغ َم ـــري  غ

تحدى العدوان الهمجي من بين عشرات ا�الف في تظاهرة فلسطينتحدى العدوان الهمجي من بين عشرات ا�الف في تظاهرة فلسطين

 إمعان بن سلمان في سياسته الخرقاء بالتعاطي مع أزمات الداخل  •
السعودي عن طريق تمثال الثلج اإليراني وحده من قاده إلى قراره 
فإن  الحشيش  تأثيرات  عن  وبعيدا   .. اليمن  منافذ  بإغالق  الفاشي 
خطوة كهذه لن تمنح نظامه المريض فرصا جديدة للحياة قدر ما 
سيعجل من انهيار هذا النظام الذي يعاني اختالالت عميقة حشرته  

في بحر متالطم من االزمات.
لعل بن سلمان ظن أن قراره التصعيدي اقفال المنافذ المؤدية  •

إلى اليمن سيقدمه ألميركا وإسرائيل كدولة عظمى تستطيع 
الحروب  وتشن  الحرائق  وتشعل  الدولية  القوانين  انتهاك 
العدوانية وتفرض الحصار على الدول والشعوب مع أن كثيرا 
من السعوديين يعرفون أن قراره سد المنافذ مع اليمن كشف 
عن مخاوفه الهستيرية من إمكان تسلل األمراء السعوديين 
ومناصريهم إلى اليمن ومخاوفه من دعم معارضيه للجيش 

واللجان الشعبية لمواجهة نظامه اإلرهابي القمعي.
لخالياه  • كبيرة  خسائر  سلمان  بن  الصغير  الطاغية  تجرع  بعدما 

اإلحداثيات  لرصد  جندها  طالما  والتي  اليمن  في  التجسسية 
والعمليات المخابراتية من األرض تمنحه نياشين انتصارات دعائية 
زائفة في حربه على اليمن، ها هو يلجأ اليوم إلى أقدم وسائل شراء 
المرتزقة بإعالن مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن قادة 
يمنيين كبار هو ومرتزقته وخالياه السرية وأنظمته التجسسية أبعد 

من أن ينالوا منهم.
العديد من الدوائر السياسية السعودية واللبنانية تحدثت  •

سلمان  بن  محمد  الصغير  السعودي  الطاغية   انتهاك  عن 
والديبلوماسية  السياسية  واالتفاقيات  الدولية  للقوانين 
سعد  المستقيل  اللبناني  الوزراء  رئيس  باعتقاله  الدولية 
ووزراء  امراء  طاولت  التي  االعتقاالت  ضمن  الحريري 
سعوديين سابقين وحاليين بذرائع مكافحة الفساد. والثابت 
النظام  مع  تجارية  بمصالح  يرتبط  كان  وإن  الحريري  أن 
أنه رئيس لحكومة دولة مستقلة ذات سيادة  إال  السعودي 

ويتمتع بحصانة تكفلها القوانين الدولية.
الذي دك عمق  • اليمني  الباليستي  للصاروخ  السياسية  التداعيات 

تتصدر  تزال  ال  بالرياض  خالد  الملك   مطار  في  السعودي  العدو 
المشهد السياسي السعودي المفتوح على كل االحتماالت في ظل 
عنجهية االعتقاالت وقرارات اإلقالة والتوقيف ألمراء العائلة الوراثية 
الحاكمة والعديد من كبار المسؤولين السعوديين واخيرا قرار إقفال 

المنافذ اليمنية.
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لم يعد لدينا ما نخسرلم يعد لدينا ما نخسر

ــْم ُيَعِذّْبُهُم اللَُّه ِبأَْيِديكُْم َوُيْخِزِهْم َوَينُرصْكُْم  "قاِتلُوُه
ؤِْمِننَي" صدق الله العظيم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَوٍْم ُمّ

ــتهداف مطار خالد يف  ــم تكد تمض دقائق عىل اس ل
ــات اإلدانة  ــي حتى كانت بيان ــاض بصاروخ يمن الري
ــعودية تتواىل  ــن مع الس ــتنكار وإعالن التضام واالس
ــتهداف "غري  ــد هذا االس ــف دول العالم ض ــن مختل م
ــة  ــاروخ كان يف مدين ــدف الص ــيما أن ه ــاني" س اإلنس
ــب زعم املتضامنني الذين ال ترى  ــكان حس آهلة بالس
ــن  إال  ــواق اليم ــازل وأس ــرى ومن ــدن وق ــم يف م أعينه

أماكن للحيوانات أو ألشباه برش.
ــة  ــه اململك ــت ب ــع حظي ــن دويل واس ــد وتضام تأيي
الرثية يف حادثة صاروخ السبت املايض عىل الرغم من 
ــاح "معهود" من اعرتاض  ــا بأنها تمكنت بنج مزاعمه
ــفه يف األجواء وان أحدا لم يصب بأذى  الصاروخ ونس
ــة أو جانبية..لكن  ــم عنه أية أرضار مادي كما لم تنج
القلق الدويل اخذ بعدا تصاعديا مع النظام السعودي 
الذي لم يدع خالل الثالثة األعوام املاضية من عدوانه 
ــا لحماية  ــماويا أو قانونا ارضي ــن  رشعا س ــىل اليم ع
ــاليب  األس ــع  بأبش ــه  انتهك إال  ــانية  واإلنس ــان  اإلنس
ــواق وصاالت  ــاعة فقصف األس ــة وبش ــا دموي وأكرثه
ــم املدنية من  ــازل الناس واملعال ــراح واألتراح ومن األف
مدارس ومشاٍف وطرقات ليزهق أرواح عرشات اآلالف 
ــاء واألطفال والشيوخ  والشباب  من األبرياء من النس
ــل والتدمري  ــادى يف القت ــى اللحظة يتم ــم يزل حت ول
ــخ بان  ــه وأصبح عىل يقني راس ــت نفس ــد ان اطمأن بع
ــنة مسؤويل مؤسساته  املجتمع الدويل وما تلوكه ألس
ــرد ظواهر صوتية  ــانية والحقوقية ليس اال مج اإلنس
ــيكات األموال التي يحررها  تخرسها وتصم آذانها ش
سلمان ونجله املغرور ليال ونهارا للمرتزقة ومصايص 

الدماء وتجار الحروب حول العالم.
ــلوبي الضمائر عن  ــؤالء مس ــن ه ــم أحد م ــم يتكل ل
ــزرة  ــا مج ــدوان وآخره ــف الع ــح تحال ــازر ومذاب مج
ــف بعد دماء  ــدة وملًا تج ــعبي  بصع ــوق عالف الش س
ــذي  ــوق ال ــذا الس ــىل ه ــعودية ع ــارة الس ــا الغ ضحاي
تبًجحت الرياض عالنية بأنه هدف عسكري مرشوع 
ــالق  ــتنكار إط ــة باس ــنتهم ناطق ــت ألس ــى تحرك حت
الصاروخ اليمني باتجاه الرياض يف معادلة سخيفة 
ــان اليمني الذي  ــتًخف باإلنس ــاعر وتس ــتفًز املش تس
ــص ولم يعد  ــذا العالم الرخي ــد يكرتث لرتهات ه لم يع
ــة هذا  ــرور وعنجهي ــرس يف مواجهة غ ــا يخ ــه م لدي
ــن أبطاله  ــا يتمناه م ــك فًجل م ــرس لذل ــدو املتغط الع
ــذه  ــل ه ــة مث ــعبية مواصل ــان الش ــش واللج يف الجي
ــكرية  ــآت العس ــتهداف املنش ــات النوعية واس العملي
واالسرتاتيجية للعدو السعودي وحلفائه أينما كانت 
ــرق املمكنة   ــائل والط ــكل الوس ــداء ب ــل باألع والتنكي
ــى يقيض الله أمراً كان مفعوال يحكم بيننا وبينهم  حت

وهو أحكم الحاكمني.

/  
ــي  ــي الجنوب ــا الصحف ــة نرشه ــعلت وثيق أش
ــي فتحي بن  ــعودي اإلمارات ــدوان الس ــوايل للع امل
ــات الفار املحكوم باإلعدام  لزرق صادرة عن عملي
ــكرية  ــد ربه هادي وموجهة إىل الوحدات العس عب
ــم من هجمات  ــة عدن تحذره ــة يف محافظ واألمني
ــتعد لتنفيذها مسلحو تنظيم  إرهابية وشيكة يس
ــوع الفار  ــات بضل ــورة اتهام ــعلت ف ــدة، أش القاع

هادي ومساعديه بتدبري الهجمات اإلرهابية التي 
ــدن الخاضعة  ــهدتها األحد املايض محافظة ع ش
لسيطرة قوات الغزو اإلماراتية واملليشيا العميلة.

 2017  /  10  /  23 ــخ  تاري ــة  الوثيق ــت  وحمل
ــا  ــط له ــات يخط ــن هجم ــرات م ــة تحذي متضمن
ــارة  ــدن، يف إش ــدة" يف ع ــم "القاع ــلحو تنظي مس
ــم داعش  ــن تنظي ــذي أعل ــي ال ــوم الدام إىل الهج
ــة  ــيارات مفخخ ــتهدف بس ــه واس ــؤوليته عن مس

ــث الجنائية  ــى املباح ــني مبن ــلحني مقتحم ومس
ــفر عن عدد كبري  ــة خورمكرس بعدن وأس يف منطق
ــىل والجرحى يف صفوف ضباط ومجندي  من القت
ــة وبينهم نائب  ــوات اإلماراتية الغازي ــيا الق مليش

مدير أمن عدن.
وجاء يف الوثيقة املذيلة بختم وتوقيع عمليات الفار 
ــب املعلومات املؤكدة فإن عنارص القاعدة  هادي " بحس
ــة  عملي ــذ  لتنفي ــون  يخطط
ــدن  ع يف  ــربى  ك

ــتخدم بها انغماسيني لذلك عىل  ــيارات مفخخة تس بس
ــديد الحراسات  ــكرية واألمنية تش جميع الجهات العس
ــرات القيادات وجميع  ــكرات والدوائر ومق عىل كل املعس
ــدون  ــكرات ب ــا املعس ــتثناء وأيض ــدون اس ــدات ب الوح

استثناء ورشطة امن عدن.. مرسل للتنفيذ.
واثار نرش الوثيقة ردود فعل غاضبة واتهامات 
ــعودي  ــلحة املوالية للعدو الس بني الفصائل املس
ــلحة تعبث  واإلماراتي وما إن كانت الفصائل املس
ــة وتقدم  ــات الجنوبي ــني يف املحافظ ــن املواطن بأم
ــيا العملية للعدوان  املجندين املنخرطني يف املليش

قرابني لتصفية حساباتها الشخصية،.
واتهم ناشطون النظام السعودي والفار 
ــات  ــلحة للتنظيم ــا مس ــإدارة خالي ــادي ب ه
ــذ جرائم االغتيال والتفجريات  اإلرهابية لتنفي
ــرصاع املحتدم  ــة يف إطار ال ــات اإلرهابي والهجم
ــة  ــلحة املوالي ــل املس ــني الفصائ ــوذ ب ــىل النف ع
أن  إىل  ــريين  مش ــي،  الهمج ــدوان  الع ــوى  لق
ــمته  ــة و ما س ــي وردت يف الوثيق ــل الت التفاصي
ــم  ــري إىل عل ــة تش ــيارات مفخخ ــني وس انغماس
ــط خصوصا وأن  ــادي وعملياته باملخط الفار ه
ــادة ما  ــكرية وع ــت عس ــذه املصطلحات ليس ه

تستخدمها الخاليا اإلرهابية.

وثيقة رسمية تكشف تورط الفار هادي بهجمات مسلحي "داعش" في عدنوثيقة رسمية تكشف تورط الفار هادي بهجمات مسلحي "داعش" في عدن

/  
ــة  الثوري ــة  اللجن ــس  رئي ــدى  تح
ــي أمس دول  ــد عيل الحوث العليا محم
ــعودي اإلماراتي  ــدوان الس تحالف الع
ــل العدو  ــداة وضعه من قب ــي غ الهمج
ــة  ــآت املالي ــة املكاف ــعودي يف قائم الس
ــخصية  ــديل بمعلومات عن 40 ش ملن ي
ــر أمس بني عرشات  قيادية يمنية، وظه
اآلالف من اليمنيني عىل الهواء مبارشة 
ساخرا من نظام بن سلمان وإخفاقاته 

ومغامراته الخارسة.
ــي  ــيل الحوث ــد ع ــم محم ــاء اس وج
ــاً  ــا ثالث ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن رئي
ــعودية  ــة وخصصت الس ــن القائم ضم
20 مليون دوالر ملن يديل بمعلومات عن 

مكانه .
ــن  ــا م ــة العلي ــس الثوري ــخر رئي وس

القائمة السعودية وقال" عىل السعودية 
ــيل  ــون دوالر ملراس ـــ20 ملي ال ــوزع  ت أن 
ــرضوا  ح ــن  الذي ــة  الفضائي ــوات  القن
ــات التظاهرة الجماهريية  لتغطية فعالي
ــاحة  التضامنية التي نظمت أمس يف س
باب اليمن ملناسبة الذكرى املئوية لوعد 
ــه وبالحصار املفروض  بلفور والتنديد ب
ــددت مكانه  ــن كونها  ح ــىل غزة واليم ع

عىل الهواء مبارشة.
ــدة عىل األنظمة  وحمل الحوثي بش
ــول ”إن كنتم  ــم بالق ــة وخاطبه العربي
ــر  املعاب ــوا  فافتح ــة  بالعروب ــني  مهتم
ــن  بالحض ــل  تتص ــي  ك ــزة  غ ــاع  لقط
ــة  ــة العربي ــدا أن األنظم ــي“ مؤك العرب
ــل وال حتى  ــىل إدانة إرسائي ــرؤ ع ال تج
ــن رحلوا  ــني الذي ــؤولني اإلرسائيلي املس

وأصبحوا تراباً مثل شارون وغريه.

رئيس الثورية العليا : على بن سلمان تقديم الــ  رئيس الثورية العليا : على بن سلمان تقديم الــ  ٢٠٢٠ مليونًا لمراسلي القنوات الفضائية مليونًا لمراسلي القنوات الفضائية

ــى ــدم امل ــع  ــزي ــه ال إىل  ـــالً  ـــب رح ـــا  ي
ــْة ــوَم ــْم ــن َدُي ــا يف الــحــيــاة م فــيــك م

ــرتى ــن آُتـــــون بــالْــِقــَيــامــاِت ت ــح ن
ـــا الْــَمــْعــَصــْوَمــْة ـــاؤه ــا دم ــن ــدي ول

ِألَيّ ــا  ــَه ــلْ ــقُ تُ لَــــْم  ــــاَت  فَ ــىض  م ــا  م
ــْة ــوَم ــت ــك ـــة امل ـــاآله ــى ب ــت ــــان ح ك

ــا ي ــرثَّ ـــــح ُوُضـــــــْوَح ال ــا َواِض ــنَ ــقّ ُح
ــَة ــْوَم ــُغ ــلْ اصَـــة َم ــى َغـــوًّ ــق ــْب ــتَ َوَس

ــراغ ف ــن  م ـــت  أت ــا  م الـــقـــرِن  ُة  أَْرسَ
ــاَوى َوالْـــَمـــلّـــة املــذَمــْوَمــْة ــتَ ــفَ ــالْ ب

ــّوْي تُــلَ فيها  ــام"  ــاَخ ــَح "الْ َبــَصــَمــاَت 
ــْة ــُؤْوَم ــْش ــَم ــد الْ ــاِِب ــَع ــَم ـــْوَر الْ ـــُخ َوُب

لــْم إذا  َء  ـــــَيشْ لِ ــا  ــنَ ــْس لَ ــــا  أَنَ ــــَريَ  َغ
ــْة ــْوَم ــْحــُم ــَم الْ ــِق  ــواِع ــصَّ ــال ك ننطلق 

ـــا َبــدأْنَــا ــــاََل َخــلْــُف الــحــدود إنّ ق
ــدت ِبــَهــا َمــْحــُســْوَمــْة ــا غ ــنَ ــاَراُت ــَي َوِخ

ى ــدَّ ــغ امل ــب  ــري ــق ال إىل  ــاً  ــن ــْي ــِن ــاُح ي
ــْه ــْوَم ــُج نُ إالَّ  الــــّروح  يف  لَــْمــَحــنــا  ــا  م

سنميض ــا  ــه ــن وم ـــــا  ـــــَداَرنَ أَقْ هـــي 
واألُُمــــْوَمــــْة ــا  ــه ــلَّ ك اِت  األُبــــــــوَّ يف 

ــا ــأت ب الــبــعــري  ــــال  ق ؟  ـــــاذا  م ـــم  ث
ــْه ــُشــْوَم ــا َخــُي ــَه ــالَلَ ــا ِخ ــنَ ــَزْم ـــْد َخ قَ

ــــْوم َي ـــــِف  أل يف  لـــديـــك  مـــــاذا  ـــم  ث
الَْمدُعْوَمْة الجبهة  يف  "أْبــهــا"  ــْول  َح

ــــا َخـــالَيـــا ـــــوٍم يـــقـــول أن ــــــِف ي أْل
ــْة ــْوَم ــكُ ــْح ــا ُم ــِدَه ــْج ــِم ُمــْعــِجــَزات َب

الحجاج  مجزرة  بكتاب  احتفاء  جاءت  القصيدة 
حمود  القدير  لألستاذ  وسدوان"  تنومه  يف  الكربى 
عبدالله األهنومي .. الكتاب صدر يف أكتوبر 2017م 
عن املجلس الزيدي اإلسالمي وهو هام ومفيد للغاية

/  
ــأرب الخاضعة  ــة م ــة بمحافظ ــادر محلي ــفت مص كش
ــيطرة كتائب العدوان واملرتزقة النقاب عن طرد النظام  لس
ــة من  ــى املرتزق ــن جرح ــا م ــو 50 جريح ــعودي لنح الس
ــعودية حيث كانوا يتلقون العالج وعادوا  ــفيات س مستش

إىل محافظة مأرب مؤخرا يف حال صحية جرحة.

ــني إىل مأرب أن  ــى الواصل ــادر عن الجرح ــت املص ونقل
ــفيات  ــعودية رحلتهم بالقوة من مستش ــن الس قوات األم
ــل جماعي  ــم عرب حافلة نق ــث تم نقله ــعودية عدة حي س
للركاب إىل محافظة مارب دون أن يكملوا إجراءات  العالج 
ــراء عمليات جراحية  ــوا ينتظرون إج وبينهم جرحى كان
ــيا  ــيطرة مليش ــايف الخاضعة لس ــب إجراؤها يف املش يصع

املرتزقة.
ــادت املصادر أن أكرث جرحى املرتزقة املطرودين من  وأف
ــعودي يف نجران ورشورة نقلوا إىل   مستشفيات العدو الس
ــعودية يف وقت سابق بعد ان تعرضوا إلصابات خطرية  الس
ــعبية يف  ــاء الزج بهم لقتال قوات الجيش واللجان الش أثن

جبهات نهم بضواحي صنعاء ورصواح بمحافظة مارب.

مشافي العدو السعودي في نجران وشرورة طردت العشرات من جرحى المرتزقة إلى ماربمشافي العدو السعودي في نجران وشرورة طردت العشرات من جرحى المرتزقة إلى مارب
أكثرهم في حاالت حرجةأكثرهم في حاالت حرجة

الفيدرالية الدولية للحقوق تحذر من آثار وخيمة الفيدرالية الدولية للحقوق تحذر من آثار وخيمة 
جراء قرار العدوان إقفال المنافذ اليمنيةجراء قرار العدوان إقفال المنافذ اليمنية

التصنيع الحربي اليمني .. عندما تتجاوز االرادة سقف التوقعات التصنيع الحربي اليمني .. عندما تتجاوز االرادة سقف التوقعات 

/  
ــوق والتنمية (أفرد)  ــة الفيدرالية الدولية للحق ــددت منظم ن
ــذ املؤدية إىل  ــال املناف ــعودي إقف ــدوان الس ــالن تحالف الع بإع
ــن تداعيات فرض  ــة والربية، محذرة  م ــة والبحري ــن  الجوي اليم
ــة إىل مراعاة  ــي، وداعي ــعب اليمن ــىل الش ــي ع ــاب الجماع العق
ــص  ــل نق ــن يف ظ ــأزم يف اليم ــديدة الت ــانية ش ــب اإلنس الجوان
ــراض ومعدالت الفقر  ــية ملواطنيه وتفيش األم الخدمات األساس
ــية يف صفوفهم، يف إشارة إىل النتائج اإلنسانية  والبطالة القياس

الكارثية للعدوان الهمجي عىل اليمن.
ــرت املنظمة التي تتخذ من العاصمة االيطالية روما مقرا   وذك
ــأنه أن يزيد من  ــامل للمنافذ اليمنية من ش ــا  أن اإلغالق الش له
ــة يف اليمن يف  ــانية الحاصل ــور الحاصل يف األزمات اإلنس التده
ظل عدم مراعاة دول التحالف لهذه االعتبارات بغض النظر عن 

مربرات خطوة اإلغالق.

كيف ولماذا اكتظت محطات بيع الوقود في كيف ولماذا اكتظت محطات بيع الوقود في 
العاصمة صنعاء ليل أمس ؟العاصمة صنعاء ليل أمس ؟

/  
ــط لجميع املواطنني  ــة الطوارئ بوزارة النف أعلنت لجن
ــة  العاصم يف  ــاز  والغ ــط  النف ــن  م ــة  كافي ــات  كمي ــود  وج
واملحافظات داعية اياهم إىل عدم االنجرار خلف الشائعات 

بانعدام الوقود.
ــري طبيعية يف  ــركات غ ــداة تح ــالن اللجنة غ ــاء إع وج
ــهدت  ــة صنعاء والتي ش ــود يف العاصم ــات بيع الوق محط
ــائعات رسبتها خاليا الطابور  تدفقا كبريا للمواطنني بعد ش
ــف العدوان باحتمال انعدام الوقود  الخامس التابعة لتحال
ــعودي اقفال املنافذ  ــرار النظام الس ــبب ق والغاز املنزيل بس

اليمنية.
ــب مراقبني فإن التزاحم املفتعل يف محطات بيع  وبحس

ــي للربوبغاندا الدعائية التي أرادها  الوقود كان الجزء الثان
ــال جميع املنافذ  ــعودي يف إعالنه إقف تحالف العدوان الس
ــات داخلية  ــالق أزم ــا اخت ــن خالله ــي أراد م ــة، والت اليمني

خدمة ألجنداته التخريبية.
ــار هؤالء إىل أن املفاعيل الداخلية ملخطط العدوان  وأش
وخالياه الرسية وطابوره الخامس، بدت واضحة يف الطوابري 
التي تكدست بصورة كبرية وغري طبيعية أمام محطات بيع  
ــني خاليا العدوان التي تنفذ  ــود والغاز يف العاصمة داع الوق
ــن ذلك فضال عن  ــالق أزمات إىل الكف ع ــه يف اخت مخططات
ــف  ــع أجهزة األمن لكش ــاون م ــني إىل التع ــم املواطن دعوته
الخاليا الناشطة مع العدوان الهمجي وتوخي الحذر حيال 

الحرب الدعائية التي يشنها العدو.

الطبخة في الرياض وروائحها الكريهة في محطات الوقودالطبخة في الرياض وروائحها الكريهة في محطات الوقود


