
توزيع توزيع ٧٥٠٧٥٠ سلة غذائية ومواد إغاثية على سكان جزيرة كمران بالحديدة سلة غذائية ومواد إغاثية على سكان جزيرة كمران بالحديدة

اليهودي " بن توزيون " في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة اليهودي " بن توزيون " في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة 

كمران / سبأ
ــة  الخريي ــة  االجتماعي ــرية  املس ــة  جمعي ــت  وزع
ــة الخريية 750  ــان التنموي ــة بن ــة مع مؤسس بالرشاك
ــلة غذائية ومواد إغاثية "بطانيات، مالبس" ألبناء  س
ــعار"1000  جزيرة كمران بمحافظة الحديدة تحت ش

يوم من الصمود يف وجه العدوان".
ــم الجرموزي  ــار مدير املشاريع املهندس باس وأش
إىل أن توزيع املساعدات تأتي ضمن أنشطة ومشاريع 
ــرة كمران جراء  ــة لتخفيف معاناة أبناء جزي الجمعي
ــع تحالف  ــبب من ــم، بس ــل له ــادر الدخ ــدام مص انع
ــة إىل ما  ــاد باإلضاف ــن من االصطي ــدوان للصيادي الع

ارتكبه من جرائم بحق الصيادين.
ــام  ــة هم ــي للجمعي ــؤول اإلعالم ــا املس ــا دع فيم
ــات  والجمعي ــال  امل ــال  ورج ــار  التج ــة  كاف ــم  إبراهي
ــم  الدع ــم  تقدي إىل  ــة  والدولي ــة  املحلي ــات  واملنظم
واملساعدات اإلنسانية ألبناء جزيرة كمران بما يسهم 

يف تخفيف معاناتهم املعيشية.
ــانية تسهم  ــار إىل أن مثل هذه املبادرات اإلنس وأش
يف تخفيف الضغط عىل سكان الجزيرة جراء استمرار 

ــانا يف  ــا وإنس ــن أرض ــتهدف اليم ــذي اس ــدوان ال الع
انتهاك سافر لكل األعراف واملواثيق والقوانني الدولية 

واإلنسانية.

ــكرهم وتقديرهم  وقد عرب أبناء جزيرة كمران عن ش
ــة بنان التنموية  ــرية ومؤسس وامتنانهم لجمعية املس

عىل هذه اللفتة اإلنسانية.

  / حسن حمود
ــالد من عدوان وتوقف بعض  نظرا ملا تمر به الب
ــت  ــانية اعلن ــات االنس ــض املنظم ــطة لبع االنش
ــن  ــي م ــا تعان ــني أنه ــة للنازح ــدة التنفيذي الوح
ــة عن زيادة أعداد النازحني  ضغوطات كبرية ناتج
ــن اىل العاصمة، و االحتياجات املتزايدة يف  الوافدي
ــم اإلغاثي،  ــة املوارد والدع ــف املجاالت، وقل مختل
ــات الدولية  ــم املقدم من املنظم ــدم كفاية الدع وع

املانحة وباألخص املنظمات األممية.
ــا تلقت  ــة يف بيان له ــدة التنفيذي ــدت الوح واك
ــفافية املطلقة  ــكها بالش ــخة منه تمس ــورة نس الث
ــة إىل ان املنح  ــاني.. منوه يف العمل اإلغاثي اإلنس
ــانية املقدمة تتطلب إجراءات يلزم اتباعها  اإلنس
ــة من املانحني ، وفق  ناهيكم عن الرشوط املطروح
ــاريع  املعايري املتعارف عليها دولياً ومهنياً يف املش

واألنشطة اإلنسانية بشكل عام.
ــة  ــا ممثل ــة إىل أنه ــدة التنفيذي ــارت الوح وأش
ــات يقومون  ــه يف املحافظ ــز الرئييس وفروع باملرك
ــن خاللها اتضح  ــم النازحني، وم ــة فرز قوائ بعملي
ــا أدى إىل  ــات مم البيان ــالالت يف  االزدواج واالخت
ــب معالجة أو  ــماء التي تتطل ــقوط بعض األس س
تصحيحا أو إضافة بيانات ناقصة وغريها، وسيتم 
ــز املعلومات..  ــني مراك ــة فنية ب ــق آلي ــة وف املعالج
ــريةظ للوصول  ــرية إىل أنها تبذل الجهود الكب مش
ــالل العمل  ــرث واقعية من خ ــات أك ــدة بيان إىل قاع
ــح امليداني، والتحقق املصاحب  اإللكرتوني، واملس

لعمليات التوزيع يف مراكز التوزيع املختلفة.
ــتمرار  ــع اس ــا للجمي ــدة يف بيانه ــدت الوح واك
العمل الجاد والدؤب إليصال املساعدات وفق آلية 

منتظمة.
ــار البيان إىل  ويف ما يخص املنح  املالية فقد اش

ــتمرة عىل مراحل حتى يستفيد  ــتكون مس أنها س
ــات ذات العالقة  ــه.. داعية الجه ــع بإذن الل الجمي
ــات األممية  ــاني، واملنظم ــأن اإلنس و املعنية بالش
ــة املانحة ، والقطاع الخاص  ــة ، واالقليمي ، والدولي
ــات املجتمعية  إىل  ــات املحلية ، والفعالي ، واملنظم
ــل للوحده  ــغييل الكام ــم الدعم الفني والتش تقدي
ــاني  ــادة الدعم اإلنس ــل عىل زي ــة والعم التنفيذي
ــم العون  ــاة النازحني ، وتقدي ــن معان ــف م للتخفي
ــن  املترضري ــن  م ــرى  األخ ــة  املجتمعي ــات  للفئ

واملجتمع املضيف والفئات األكرث احتياجاً.
ــذا  ه يف  ــة  املبذول ــود  الجه كل  ــان  البي ــن  وثم
ــياق.. مهيبا باخواننا النازحني عدم االنجرار  الس
ــدف إىل  ــي ته ــؤولة الت ــري املس ــائعات غ وراء الش
ــل  ــن قب ــور م ــداً أن أي قص ــار, مؤك ــتيت املس تش

الوحدة سيتم معالجته وفق اإلمكانيات املتاحة.

الثورة 
ــن داخل مرص، إحداها  ــدون اإلرسائييل بن توزيون صوراً وفيديو له م ــرش امل ن
ــهر عىل  ــرة، وذلك بعد نحو أكرث من ش ــجد بالعاصمة القاه ــود يف مس ــو موج وه
ــلمني وجهت أيضاً  ــن عرب ومس ــعة م ــة كبرية، وتلقيه انتقادات واس ــه ضج إثارت
للسعودية، عىل خلفية نرشه صوراً له من داخل املسجد النبوي يف املدينة املنورة.

ــذه املرة يف  ــز أوف إرسائيل - ه ــذي يكتب يف صحيفة تايم ــون - ال ــر توزي وظه
مسجد عمرو بن العاص يف مدينة القاهرة، ونرش يف صفحته عىل موقع فيسبوك، 
ــماً للكامريا  ــجد النبوي، حيث وقف مبتس ــبيهة بالتي نرشها يف املس صورة له ش

وهو يشري بإصبعه إىل أحرف عربية منقوشة عىل حقيبته.
ــه " مدون إرسائييل"  أيضاً مقطع  ــه بأن ونرش " بن توزيون " الذي يعرف نفس
ــة املرصية، ويوجد  ــن املعابد اليهودي ــن عزرا، وهو م ــه من داخل معبد ب ــو ل فيدي
ــرب وأهم املعابد  ــرص القديمة، وُيعترب واحداً من أك ــطاط يف حي م يف منطقة الفس
ــه عىل مكتبة فيها مجموعة كتب مهمة، تتحدث  ــة يف مرص، نظراً الحتوائ اليهودي

عن تاريخ اليهود يف األرايض املرصية.

السعودية تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافةالسعودية تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة
ــعودية ستبدأ تحصيل رضيبة  ذكرت صحيفة تايمز الربيطانية أن الس
ــع والخدمات اعتبارا من  ــلع والبضائ ــة املضافة بقيمة %5 عىل الس القيم
ــة مفروضة عىل  ــني، وكذلك بتحصيل رضيب ــام الجديد االثن ــام الع أول أي

املقيمني، مما ينذر بارتفاع األسعار.
وأضافت أن فرض رضيبة القيمة املضافة يف السعودية هي أول رضيبة 

يتوجب عىل  السعوديني دفعها.
ــنوات أدى إىل  ــعار النفط الذي بدأ قبل ثالث س ــت أن هبوط أس وأضاف
ــة إيجاد طرق  ــة عىل محاول ــعودية وأجرب الحكوم ــن الس ــتنزاف خزائ اس
ــة القيمة  ــرات إىل أن رضيب ــري التقدي ــادة اإليرادات، حيث تش ــرى لزي أخ

املضافة ستؤدي إىل تحصيل 6.13 مليارات دوالر للعام 2018.
ــو املايض رضيبة  ــعودية فرضت يف يوني ــارت الصحيفة إىل أن الس وأش

بنسبة %100 عىل التبغ و%50 عىل املرشوبات الغازية.
كما أقرت فرض رضيبة عىل العمال املغرتبني وأرسهم أيضا، وهي تكلفة 
ــذا مبلغا إضافيا  ــن املتوقع أن يحقق ه ــاب العمل، وأنه م ــا أصح يتحمله

قدره 6.39 مليارات دوالر، رغم أن الرشكات أيضا تدفع بعض الرضائب.
ــة املضافة دفع  ــي لرضيبة القيم ــد النهائ ــرتاب املوع ــارت إىل أن اق وأش

بموجة من مبيعات اللحظة األخرية يف البالد.

استمرار الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبليةاستمرار الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية
ــتمرار تأثري الكتلة الهوائية الباردة عىل معظم  توقع املركز الوطني لألرصاد اس
ــات الجبلية ومن املحتمل تكون الصقيع عىل أجزاء من املناطق الجبلية  املحافظ

الشمالية أثناء الليل والصباح الباكر خالل الـ 24 ساعة القادمة.
وأشار املركز إىل أن معظم املحافظات الجبلية خاصة صعدة وعمران وصنعاء 
وذمار والبيضاء وإب والضالع وأجزاء من محافظتي لحج وأبني وكذا املحافظات 

الصحراوية والهضاب الداخلية ما تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة.
ــبأ) املواطنني يف املحافظات املذكورة  وحذر املركز يف نرشة جوية له تلقتها (س
ــات الحرارة الصغرى  ــن من التدني يف درج ــة األطفال واملرىض وكبار الس وخاص

ناصحاً بارتداء املالبس الشتوية للوقاية من صدمات الربد.
ــع حفاظا عىل  ــات الالزمة من الصقي ــاذ االحتياط ــا املزارعني إىل اتخ ــا دع كم

محاصيلهم الزراعية.
ــاح أمس يف محافظة  ــوي أقل درجة حرارة صب ــجلت محطات الرصد الج وس

عمران ثالث درجات تحت الصفر وذمار درجتني تحت الصفر.

ــل" الربيطانية أن 17 رجل  ــفت صحيفة الـ"دييل مي كش
ــزون يف إطار  ــيا محتج ــا وفرنس ــا وبريطاني ــال أمريكي أعم
ــاد" التي بدأتها السلطات السعودية  حملة "مكافحة الفس

ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال.
ــني يف فندق  ــن بني املوقوف ــدر للصحيفة إن م ــال مص وق
ــيني،  ــون" 8 أمريكيني و6 بريطانيني و3 فرنس ــز كارلت "الريت
ــرات واألمراء الذين  ــة من امللياردي ــزوا ضمن مجموع احتُِج

اعتُقلوا بأمر من وّيل العهد السعودي محمد بن سلمان.
ــرش كانوا ضمن  ــبعة ع ــت املصدر اىل أن الرجال الس ولف
ــون" يف الرياض،  ــز كارلت ــن يف فندق "ريت ــك املُحتجزي أولئ
ــني  ب ــن  ــوا م كان ــب  ــال األجان ــال األعم أن رج اىل  ــريا  مش
ــلطات  ــب عىل يد الس ــوا للتعذي ــن تعرَّض ــن الذي املُحتََجزي

السعودية.
يف  ــوا  كان ــب  األجان ــن  املحتجزي إن  ــدر  املص ــاف  وأض
ــم مغرتبون  ــل، موضًحا أنه ــا لتصاريح عم ــعودية وفقً الس

مقيمون باململكة لفرتٍة طويلة، وليسوا مجرد زائرين.

ــة  ــة األمريكي ــت وزارة الخارجي ــل، رفض ــياق متص ويف س
اإلفصاح عّما إذا كان أّي نائب عام أو أُرس أمريكية قد طلبت 

املساعدة منها يف أعقاب حملة اململكة.
ــة اىل  ــة األمريكي ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــار متح وأش
ــني األمريكيني  ــاعدة املواطن ــزم بمس ــة تلت أن وزارة الخارجي
ــن  ــال مواط ــا باعتق ــاً "إذا أخربن ــة، مضيف ــارج بجدي بالخ
أمريكي، والعتبارات تتعلّق بالخصوصية ليس لدينا تعليق 

إضايف".
ــة أنها لم  ــدت وزارة الخارجية الربيطاني ــا، أك من جهته
ــني الربيطانيني يف الرياض  ــن أي من املواطن تتلق اتصاال م

طلباً للمساعدة.
وتوقّعت الصحيفة الربيطانية أن تقول الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا إنها لم تكن عىل دراية بمن اعتِقلوا، لكن 
طبيعة الخطوات رفيعة املستوى التي اتخذتها هذه الدول 
ــح أّال يكون هؤالء عىل علم بأن اململكة  تجعل من غري املُرج

تحتجز مواطنيهم لفرتٍة لم تُحدد نهايتها.

« ديلي ميل»: رجال أعمال أجانب محتجزون « ديلي ميل»: رجال أعمال أجانب محتجزون 
في « ريتز الرياض » ويتعّرضون للتعذيب في « ريتز الرياض » ويتعّرضون للتعذيب 

ــي حالً  ــاري صين ــدس معم ــر مهن ابتك
ــكن يف مدينة  ــاعدة يف أزمة الس يمكنه املس

هونغ كونغ.
ــتطاع املهندس  ــف فيديو كيف اس وكش
ــب املياه،  ــل أنابي ــكنية داخ ــقق س ــاء ش بن
ــا  بقاي ــن  م ــريه،  تعب ــب  حس ــتفادة،  لالس
األرايض غري املستخدمة والتي يصعب بناء 

مبان ضخمة عليها.
إن  ــو،  الفيدي يف  ــاركون  املش ــول  ويق
ــقق  الحكومة الصينية لم ترخص هذه الش
حتى اآلن ولكنها أبقت الباب مفتوحا، لكل 
ــري تقليدية؛ إليجاد حلول  من لديه فكرة غ
لألزمة السكنية وارتفاع اإليجارات يف هونغ 

كونغ.
رشكات  ــت  حول ــاه،  املي ــب  أنابي ــل  وقب
ــقق صغرية،  ــحن لش ــات ش ــة حاوي صيني
ــكن  ــدي ألزمة الس ــري تقلي ــل غ ــك كح وذل
ــكان. داخل  ــة بالس ــغ، املكتظ ــغ كون يف هون

أنابيب املياه لحل أزمة السكن

شقق سكنية داخل أنابيب المياه لحل أزمة السكنشقق سكنية داخل أنابيب المياه لحل أزمة السكن

ــره صــــورا مــن داخــــل الــمــســجــد الــنــبــوي  ــش بــعــد شــهــر مــن ن

الوحدة التنفيذية للنازحين: نعاني من ضغوطات زيادة النازحين الوافدين للعاصمة صنعاءالوحدة التنفيذية للنازحين: نعاني من ضغوطات زيادة النازحين الوافدين للعاصمة صنعاء
الــمــســؤولــة  ـــري  غ ــات  ــع ــائ ــش ال وراء  االنــــجــــرار  عــــدم  ــم  ــه ب ـــت  ـــاب اه

وزير الداخلية يدشن برنامج التوعية المرورية لطالب مدارس أمانة العاصمةوزير الداخلية يدشن برنامج التوعية المرورية لطالب مدارس أمانة العاصمة
صنعاء/سبأ

ــاوري أمس  ــد الحكيم امل ــواء عب ــر الداخلية الل ــن وزي دش
ــة املرورية لطالب املدارس وذلك بمرور ألف يوم  برنامج التوعي
من العدوان والصمود تحت شعار " السالمة املرورية مسؤولية 

الجميع ".
ــرور ومكتب  ــه اإلدارة العامة للم ــذي تنظم ــني ال ويف التدش
الرتبية بأمانة العاصمة .. اعترب وزير الداخلية برنامج التوعية 
املرورية خطوة عىل طريق تثبيت قواعد املرور وتعزيز التوعية 
ــدارس يمثلون ثلث  ــارع كون طالب امل ــة والش يف البيت واملدرس

املجتمع.
ــار إىل أن برنامج التوعية املرورية يعد رسالة للعالم أن  وأش
ــدوان وأن من حق الطالب  ــتمران رغم الع ــاة والتعليم مس الحي

الحصول عىل السالمة املرورية .
ــش واللجان  ــل أبطال الجي ــر الداخلية أنه بفض ــد وزي وأك
ــم بطولية يف  ــات ومالح ــن تضحي ــطرون م ــا يس ــعبية وم الش
ــن وكرامته  ــن الوط ــرشف دفاعا ع ــات العزة وال ــف جبه مختل

وحريته ستنترص إرادة الشعب اليمني.
ــة واإلدارة العامة للمرور ومكتب  ــاد بجهود وزارة الرتبي وأش
ــطة  ــة لألنش ــاإلدارة العام ــة ب ــة ممثل ــة العاصم ــة بأمان الرتبي

ــة .. منوها  ــات التوعوي ــذه الفعالي ــل ه ــم مث ــية لتنظي املدرس
ــدارس أمانة  ــني والطالب من مختلف م ــاط املعلم بتفاعل ونش

العاصمة إلنجاح هذه الفعالية.
ــج وخطط  ــع برام ــرص عىل وض ــاوري الح ــواء امل ــد الل وأك
ــهم يف تجنيب الطالب حوادث السري وخاصة أمام  متطورة تس
ــريا إىل أهمية  ــية .. مش ــوارع الرئيس ــي تقع يف الش ــدارس الت امل
ــع والرتبية واإلعالم  ــاركة األرسة واملجتم ــود ومش تضافر الجه

والثقافة والصحة والجهات ذات العالقة يف هذا الربنامج.
ــواء  ــة الل ــل وزاره الداخلي ــرضه وكي ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــدات  ــاع الوح ــة لقط ــة العاصم ــل أمان ــري ووكي ــد الهج محم
ــار  اإلدارية عىل القفري ووكيل وزارة الرتبية أحمد النونو .. أش
ــني الربنامج  ــمام إىل أن تدش ــر عام املرور العميد خالد الش مدي
ــرض لها الطالب  ــوادث املرورية التي يتع ــدف للحد من الح يه

والطالبات وخاصة أمام املدارس .
ــالمة املرورية  ــرش ثقافة الس ــدف الفعالية ن ــت إىل أن ه ولف
ــرث تعرضا للحوادث املرورية  ــاط الطالب باعتبارهم األك يف أوس
ــه لن ينال من  ــاعة جرائم ــيته وبش .. مؤكدا أن العدوان ووحش

صمود ووطنية هذا الجيل والشعب اليمني بأكمله.
ــج باألمانة، خطوة  ــني الربنام ــمام أن تدش وبني العميد الش

تليها خطوات مماثلة عىل مستوى املحافظات.
ــية بمكتب الرتبية  ــطة املدرس من جانبه أوضح مدير األنش
ــدف الربنامج هو  ــم الضحاك، أن ه ــة العاصمة عبدالكري بأمان
ــاهمة يف حمايتهم من  ــالمة املرورية واملس توعية الطالب بالس
ــة املجتمع وتنمية  ــل دور الطالب يف خدم ــوادث وكذا تفعي الح

مهاراتهم يف قضايا األمن والسالمة.
ــتهدف 30  ــهراً يس ــتمر ش ــج الذي يس ــار إىل أن الربنام وأش
ــة أوىل بنني و20  ــية كمرحل ــوارع الرئيس ــة تقع عىل الش مدرس
ــة بنات.. الفتا إىل طبيعة الربنامج يف تشكيل مجموعات  مدرس
من الكشافة كأصدقاء املرور وتدريبهم عىل تنظيم حركة السري 

وتعريفهم بقضايا األمن والسالمة.
ــني لوحة فنية ووطنية لطالب مدارس الوحدة  تخلل التدش

العربية.
ــوزراء وأمانة  ــة ومعه وكالء ال ــر الداخلي ــن وزي إىل ذلك دش
ــة الكرة  ــام املرور بطول ــم ومدير ع ــة والتعلي ــة والرتبي العاصم
الطائرة عىل كأس التوعية املرورية وكذا برنامج أصدقاء املرور.
ــر محمد عثمان  ــني مدير عام مديرية التحري حرض التدش
ــن املعنيني  ــد عاطف وعدد م ــيل املديرية محم ــام مح وأمني ع

بأمانة العاصمة وإدارة املرور ووزارتي الداخلية والرتبية.

عبدالله عيل صربي 
يوميات الثورة

قـتلة ومأزومون !قـتلة ومأزومون !

قتل  في  يسرف  وال  الجبان،  إال  القتل  لمجرد  يقتل  ال 
األبرياء من المدنيين إال مأزوم أو معتوه..وكل هذه الصفات 
واألسرة،  النظام  سعود  آل  في  تجمعت  وغيرها  الحقيرة 
العروبة  بحق  جرائمها  على  شاهد  المملكة  وتاريخ 

واإلسالم واإلنسان، منذ نشأتها وإلى يومنا هذا.
وألنهم ال يفقهون في معادالت الحروب، يحسبون كل 
صيحة عليهم، لكن بدال من مواجهة الفعل بمثله، نراهم 
إما ينكفئون إلى جحورهم، حينما يكون العدو بالنسبة 
وإما  سابقا،  والعراق  حاليا  كإيران  ورادعا،  قويا  إليهم 
يتفرعنون بالبطش واإلجرام حين يستضعفون هذا العدو 

كما هو الحال مع اليمن.
وبالطبع فقد أثبت اليمنيون أنهم ليسوا بالضعف الذي 
توهمه األعداء، وقد تحولت نقاط ضعفهم إلى قوة مشهودة 
أكدتها يوميات الثبات والصمود في مواجهة العدوان على 
مدى أكثر من ألف يوم، سجل فيها آل سعود مئات الجرائم 

والمجازر البشعة بحق األطفال والنساء والمدنيين.
القتل  جرائم  في  سعود  آل  يمعن  أن  مفاجئا  ليس  لذا 
البالستي  الصاروخ  على  فعل  كرد  شعبنا  بحق  واإلبادة 
الذي أصابهم في قعر يمامتهم، بل المفاجئ أنهم بعد ما 
يقارب ثالثة أعوام من هذه الحرب الظالمة، وبرغم ما توافر 
المرتزقة،  من  وجيوش  ومالية  عسكرية  إمكانات  من  لها 
وغطاء سياسي دولي وأممي، إال أنهم عجزوا عن تحقيق 
الحسم العسكري المنشود، وباتت فضيحتهم في اليمن 

مدوية وغير مسبوقة.
وللعلم ولمن يتمعن في محطات هذه الحرب، سيدرك 
كانوا  حسابات،  ضمن  إعالنها،  في  تورطوا  سعود  آل  أن 
يدركون قبل غيرهم، مدى خطأها، وتهافتها، فبعد أن زين 
لهم الشيطان األكبر أن اليمن في حالة من الضعف الشديد، 
الذي تعجز معه عن مواجهة الجيش السعودي، احتاطوا 
في  بلد  أفقر  لمواجهة  كبيرا  تحالفا  وحشدوا  ألنفسهم، 
العالم لناحية األرقام المادية، متجاهلين العمق اإليماني 

والحضاري، والقوة المعنوية لهذا الشعب العظيم.  
وحين أدركوا أن الحزم إنما يعبر عن انتقام شديد بحق 
عاصفة  من  الحرب  مسمى  تغيير  إلى  لجأوا  اليمنيين، 
الحزم إلى إعادة األمل. وحتى في الجانب اإلنساني، فقد 
عملوا على احتكار هذا الدعم عبر ما يسمى بمركز الملك 

سلمان!
ارتكبوه  الذي  الجرم  مدى  غيرهم  قبل  يعرفون  وألنهم 
بحق اليمنيين، فقد رفضوا وأعاقوا تشكيل لجنة تحقيق 
التحالف  ارتكبها  التي  الجرائم  في  تنظر  دولية محايدة 
باليمن، وفرضوا على األمم المتحدة صيغة غريبة، تمنح 

الجالد الحق في محاسبة ومحاكمة الضحية.
وقبل صاروخ اليمامة، رأينا كيف أقاموا الدنيا بزعم أن 
إيران هي من تولت إرسال الصاروخ وإطالقه على مطار 
الملك خالد، ولما جارتهم واشنطن في مزاعمهم، وأشارت 
بالبنان إلى طهران، وارتقب العالم حربا سعودية_إيرانية 
مباشرة، الذ آل سعود مجددا إلى نقيصتهم المعهودة، في 
اليمن قتال وترويعاً،  المدنيين في  استدارة مخزية نحو 
فالقتل هو ما يحسنه المجرمون والمأزومون، أما القتال 

والنزال، فللرجال الرجال، دون غيرهم!!

الثــــورة
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