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أشاد وزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله 
الوزير بمستوى سري العمل واالنضباط الوظيفي 
ــدى  ــوزارة وم ــة لل ــات التابع ــات واملؤسس بالهيئ
ــادة للمواطنني  ــم خدماتها املعت جاهزيتها لتقدي

باملستوى املطلوب .
ــار املهندس نبيل الوزير يف اجتماع موسع  وأش
ــل أول للوزارة  ــس بمبنى الوزارة وضم وكي عقد أم
ــات  عبدالغني املداني وقيادات الهيئات واملؤسس
ــور الفاعل واملتميز  ــة للوزارة ، إىل أن الحض التابع
ــوزارة  ــتوياته يف ال ــة مس ــي بكاف يف األداء الوظيف
ــدى التفاني والحرص النابع  وهيئاتها يعرب عن م
ــاء باحتياجات  ــؤولية الوطنية عىل اإليف من املس

ومتطلبات املواطنني يف مختلف الظروف..
ــاه والرصف  ــي قطاع املي ــث قيادات وموظف وح
ــس الوترية  ــل وبنف ــة العم ــىل مواصل ــي ع الصح
ــرف العصيب الذي تمر  ــحذ الهمم يف هذا الظ وش
ــعار لحجم املسؤوليات املناطة  به بالدنا واالستش
ــاه والبيئة  ــار أن وزارة املي ــىل اعتب ــاع املياه ع بقط
ــة التي ال يمكن  ــة الوزارات الحيوي ــرب يف مقدم تعت

القبول بتباطؤ العمل فيها تحت أي مربرات.
وقدم وزير املياه والبيئة للمشاركني يف االجتماع 

ــياق توفري  ــا مفصال عن الجهود املبذولة يف س رشح
ــغيل محطات  ــاه وتش ــخ املي ــتمرار ض ــود الس الوق
ــوص أنه تم  ــذا الخص ــي، مبينا به ــرصف الصح ال
ــة الدولية  ــف واللجن ــع منظمة اليونيس ــاق م االتف
للصليب األحمر عىل توفري الوقود ألمانة العاصمة 
ــري  يج ــني  ح يف   ، ــدة  والحدي ــز  تع ــي  ومحافظت
التفاوض مع املانحني عىل توفري الوقود ملحافظات 

حجه وعمران وصعدة وذمار واملحويت .
ــؤولو هيئات ومؤسسات املياه  بدورهم قدم مس
ــتوى سري  والرصف الصحي رشحا موجزا عن مس
األداء واملعالجات املتبعة لتجاوز أي صعوبات قد 

تعرتض سري العمل .
ــتوى األداء يف  وأكدوا حرصهم عىل تطوير مس
جميع املحافظات واستشعارهم البالغ بواجبهم 
ــة والظروف التي تمر  ــي يف ظل هذه املرحل الوطن
ــرية التي  ــود الكب ــيدين بالجه ــا .. مش ــا بالدن به
ــر منظومة  ــة يف تطوي ــاه والبيئ ــا وزير املي يبذله
العمل يف قطاع املياه والبيئة ولإلدارة الكفؤة املرنة 
ــجام املهني الذي مكن الجميع وشجعهم  واالنس
ــؤولية كاملة نحو  ــىل التعاطي اإليجابي وبمس ع
ــي يف  ــرصف الصح ــاه وال ــات املي ــاء بخدم االرتق

بالدنا . 

 محمدالروحاني
ــعبي كبري بعد إعالن وزارة الداخلية انتهاء  ــاد ارتياح ش س
ــعال  ــل زعيمها بعد إش ــرد والخيانة ومقت ــيا التم ــة مليش أزم
ــة صنعاء  ــن العاصم ــة ام ــالب وزعزع ــة االنق ــة ومحاول الفتن

واملحافظات األخرى واالنخراط يف صف العدوان 
ــن ارتياحهم وثقتهم باألجهزة األمنية يف  املواطنون عربوا ع
حفظ األمن االستقرار داخل البلد والرضب بيد من حديد لكل 
من تسول له نفسه املساس بأمن واستقرار البلد الثورة اجرت 

استطالعا مع املواطنني يف ما ييل حصيلته: 
ــاد و يقول (عفاش  ــن صابر العم ــت مع املواط ــة كان  البداي
ــه عندما دعا اليمنيني ان يقتل بعضهم بعضا يف اكرب  قتل نفس
ــا التاريخ  ــهد له ــكاب اكرب جريمة يف التاريخ لم يش ــوة الرت دع
ــذه الطريقة وعىل  ــه به ــن قتل نفس ــر م ــكان أول وآخ ــال ف مثي
ــذا الرجل ان تنتهي حياته بخيانة خان الوطن  الهواء كتب له
ــل وأراد  الفتنة التي هي  ــاءه يف أحضان العدوان ب ــن ارتم واعل
ــل وهذه هي  ــذا مصريه القت ــل فكان ه ــه من القت ــد عند الل اش
ــن تحقيق اي انتصار  ــم عندما عجز العدوان ع نهاية كل ظال
ــتخدم عيل عبدالله صالح وهي الورقة األخرية  عىل األرض اس
ــل فالشعب أصبح واعيا باملخططات التي  يف جعبته لكنه فش
ــيقف بكل حزم ملن تسول له نفسه  تحاك ضده واملؤامرات وس

املساس بامن الوطن والتخريب وإشعال الفتنة الداخلية .

يمن جديد يمن جديد 
ــبيح  ــامة الجنيد هو االخر يقول  (ينبغي التس  املواطن أس
واالستغفار والعودة إىل الله وان نتحرك لبناء مؤسسات الدولة 
ــات الدولة وان نتجه ملحاربة الفساد داخليا  وأن نطور مؤسس
وتوجيه السالح واملحاربة خارجيا عىل دول العدوان االمريكي 
ــتفزاز  ــفي واالس ــعودي وينبغي الحذر من الغرور والتش الس
ــدي وال يفيد  ــتفزازي ال يج ــلوب االس ــاس فاألس ــاعر الن ملش
ــة الحقيقية يجب  ــم والرشاك ــن مزيد من التالح ــث ع وأن نبح
ــعبية حريصون  ــش واللجان الش ــع أن الجي ــم املجتم أن يفه
ــفكها والسيد عبدامللك دعا عفاش  عىل حقن الدماء وعدم س

ــراراً إىل رضورة حقن الدماء عند بدء تحرك عصابات عفاش  م
باالعتداء عىل املواطنني وعىل أجهزة الدولة  عفاش يف النهاية 
أعلن تحالفه مع العدوان وحاول الهروب إىل دول العدوان عرب 

مأرب وانقلب عىل الشعب فكانت نهايته مخزية
عفاش عرقل مسري الحياة السياسية وأنهكها 

ــا مثيل يف  ــبق له ــن تضحيات لم يس ــه اليمنيون م ــا قدم م
ــى وبذلوا  ــهداء والجرح ــاء الكثري من الش ــالت دم ــخ س التأري

جهوداً جبارة 0
المؤامرة كانت كبيرة المؤامرة كانت كبيرة 

ــالً: املؤامرة كانت  ــدث قائ ــار وصف ما ح ــني النج عيل حس
ــح إىل هذه  ــيل عبدالله صال ــدث ليتحول ع ــا الذي ح ــرية م كب
ــدَّ يده و  ــن َم ــن حني أعل ــن والوط ــى بالدي ــد ضح ــة فق الدرج
تحالف مع العدوان  لقد تحىل السيد عبد امللك بأعىل درجات 
ــادة الصواب وتحكيم  ــل للعودة إىل ج ــرب ونادي هذا الرج الص
ــعل  ــتمر يف غيه وأش ــتجب واس ــل لكن هذا الرجل لم يس العق
ــال الثورة التي قدم ألجلها خمسة  نار فتنة  كان يريد بها إفش
ــهيد وياللعار وللقهر ماذا فعلت ياعفاش اتكافئ  عرش ألف ش

ــة وثالثني عاما  ــدك الذي جعلك ترتبع ثالث ــدك بالخيانة بل بل
ــم إخوتنا  ــم مازلت ــا املؤتمريني انت ــول إلخوانن ــه نق عىل عرش
ــووا مرحلة  ــف الحق وأن تط ــم ان تقفوا موق ــن نأمل منك ونح

عفاش نهائيا فالخائن إلمكان له بيننا .

مخزون عفاش يعجبك مخزون عفاش يعجبك 
 أشواق دومان كاتبة صحفية وناشطة سياسية تقول  عىل 
ــك فقر ، وجوع، وفاقة،  ــدى 33عاما ، و مخزون عفّاش يعجب م
ــهيد  ــال األحرار بدءا بالش ــني الّدول اغتي ــول ب وحاجة ،، تس
ــدر الحوثي  ــني بن الب ــهيد القائد حس الرئيس الحمدي والّش
ــماال يف عدن  ــروب جنوبا وش ــا،، ح ــا بعدهم ــا وم ــا بينهم ، وم

وصعدة
ــباب للقتال مع أمريكا يف أفغانستان ، ويف العراق  إرسال ش
ــة،،  ــولني ، وذوي الفاق ــار املتس ــت ،، انتش ــران والكوي ــّد إي ض
اقتصاد وتجارة و زراعة وصناعة صفر عىل الّشمال،، تجنيس 
ــد للتفجريات ،،  ــتخدامهم  يف ما بع ــال واس ــاش والّصوم األحب

ــة ضيقة ،، وظائف  ــوارع وأرصف تهميش األحرار و أبنائهم،، ش
ــات الّدولة ،، برتول وغاز ونفط  ــماء وهمية يف قطاع وهمية وأس

لعائلة واحدة بفروعها الثالثة ،،
ــايف   الصحة ، وال علم ، وال دولة مدنية ، وال كهرباء ، وال مش
،وال...وال...وال...وال...، فساد ونصب يف كّل املؤسسات،، ترقيات 
للصوص والقتلة و كل ّخادم لهم ،، كتابة منشآت الّدولة باسم 

الحزب،، عمالة ، وارتزاق ،
ــه ، فكتبه التّاريخ  ــد العدوان عىل وطن ــته بتأيي ختم سياس
ــان يف مثل عمره ،  ــل فيه توبة نصوحة إلنس ــا ، وكان يؤم خائن
ــهامه  ــّمنهم وطعنوه يف ظهره ،، ولكنّه وّجه س وقد جرّب من س
ــامحوه ومّدوا أيديهم لرشاكته ، فطعنهم يف الظهر ، وباع  ملن س
ــكر املحتلنّي ،، وما خفي كان أعظم  أمي اليمن ، والتحق بمعس

وهذا قطرة من بحر من مسلسل : مخزون عفّاش يعجبك
ــه لوطنه بعد أن مد يده  ــو يقتل جزاء ألفعاله وخيانت وهاه
ــيوخ ودمر  ــاء  والش ــن قتل األطفال والنس ــدوان مد يده مل للع

البيوت ودمر البلد .

مرحلة جديدة مرحلة جديدة 
ــص  ــد التخل ــول  (بع ــر فيق ــان باوزي ــن عدن ــا املواط  أم
ــيات  ــقاط البلد مليش ــن حاولوا إس ــؤالء العمالء الذي ــن ه م
ــيل عبدالله  ــن زعيمهم ع ــر م ــت بأم ــت وعبث ــة قتل تخريبي
ــع العدوان يجب ان نتجه ملرحلة جديدة  صالح  وتحالفت م

الجتثاث الفساد كله فنحن أمام مرحلة جديدة
ــاد  يجب ان نكون جاهزون لخوض مرحلة اجتثاث الفس
وتصحيح ومعالجة ثقافته التي زرعتها األنظمة املتساقطة 
ــة لتكبيل وتقييد  ــتثمرتها وراهنت عىل نتائجها الكارثي واس
ــتكبارها  ــطوة اس ــعب عن الخروج من س ــز أبناء الش وتعجي
ــة ومعقدة  ــة عفنة وخبيث ــادها، الرتك ــا ولوبيات فس ونفوذه
ــائدة ووصل التأثر  وأصعب ما فيها كونها أصبحت ثقافة س
بها ملجاميع كثرية تعتقد ان أبواب الفساد هي حقوق وفرص 
ــوذ كل الجهات  ــراء والنف ــتغاللها لإلث ــن اس ــة ويمك مرشوع
ــاد ومن  ــلوكيات الفس ــات وس الحكومية تتعايش مع ممارس
ُيعني ليعالج ويصحح يقع يف شباك لوبيات الفساد املتجذرة 

ذات العالقات االجتماعية الواسعة.

ومضةومضةارتياح شعبي لعودة ا�من واالستقرار الى ا�مانة والمحافظات ارتياح شعبي لعودة ا�من واالستقرار الى ا�مانة والمحافظات 
شعرشعر

معاذ الجنيد
  

ُيناِطُحها من  أتاها   .. الناِطحاُت 
السحاباِت فوق  من  األرض  ُمزلِزُل 

قواِعدكم في  ُميسي  الله  بقوة 
( اِت  احليدِريَّ  ) األيــادي  ربِّ  سبحان 

وقد  .. احلوار  أبواب  يفتُح  الشعُب 
احلـــواراِت ُض في كل  ــوَّ ــَف اُمل ــاَء  ج

زيارتِه في   .. غصبًا  ُب_  اُملَرحَّ جاَء 
اِت املجرَّ .. معشوُق  الشمس  ُمعاُنُق 

ُمهفَهُف القدِّ .. ممشوُق اُخلطى .. أِنٌف
الفضاءاِت ــاُن  ُربَّ  .. الكفِّ  ُح  #ُمَجنَّ

ِقَدًا ُمتَّ القرآن  ــِل  داخ من  يطيُر 
( ــاِت  املــأِرِبــيَّ  ) بالليالي  ــرًا  ُمــَذكِّ

وَقَفت بِه  إعجابًا  الدفاعات  حتى 
كالوصيفاِت وعــادت   .. بجانبيِه 

من سفِح ( صنعاء ) ُأمِّ املعجزات مضى
االنتكاساِت ُأمِّ   ( ظبي  أبو   ) إلى 

ُيغلقها جاَء  بل   .. فاِحتًا  جاَءَها  ما 
الفتوحاِت باِل  في  ليس   .. فمثلها 

ــتخبارات املركزية األمريكية "يس اي  أشاد مدير وكالة االس
ــعودية مع الكيان اإلرسائييل يف  ــك بومبيو بتعاون الس اي" ماي

مختلف املجاالت.
ــاع جنوب  ــنوي للدف ــان الس ــدوة يف منتدى ريغ ــالل ن وخ
ــي تحدث يف  ــض التحوالت الت ــال بومبيو إن بع ــا ق كاليفورني
ــعودية هي من القضايا التي كانت أمريكا تطالبها بالقيام  الس
بها عىل مدى عقود، وذلك يف إشارة إىل ان ما يقوم به ويل العهد 

محمد بن سلمان حاليا تم بإيعاز أمريكي.
ــفه  ــرب ترصيحات بومبيو تأكيدا جديدا ملا تم كش هذا وتعت

مؤخرا عن التقارب الشديد بني تل ابيب والرياض.

أشادة أمريكية بالتعاون أشادة أمريكية بالتعاون 
السعودي اBسرائيلي السعودي اBسرائيلي 

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير

Alahnomi1@gmail.com 

أ:حمري العزكي
يوميات الثورة

وللخيانة وجوه أخرىوللخيانة وجوه أخرى

مشهدمشهد

 ما يجري عىل الساحة اليوم ليس باألمر املستغرب ولم يكن 
ــتبعد، فثورة اليمنيني األحرار والرشفاء التي  يوما باليشء املس

بدأت ضد الظلم والفساد والوصاية ومراكز النفوذ
ــتبداد  ــاد واالس ــي اجتثت نصف منظومة الفس ــورة الت ، الث
ــي كانت قد حصنت نصفها اآلخر باملبادرة الخليجية التي  الت
ــبابية ، ليبدأ هذا النصف املحصن يف لعب  أجهضت الثورة الش
ــبتمرب وحرف  ــه يف احتواء وإجهاض ثورة 21 س ــدور املناط ب ال
ــات فحينا يعرتف  ــار املتناقض ــا كعادته عىل أوت ــارها راقص مس
ــيات وحينا  بالثورة وحينا ينكرها وحينا يصف رجالها باملليش
باألبطال ومتغنيا بالوقوف ضد العدوان ومتخاذال يف مواجهته 
بأي صورة ملموسة، محتميا بقاعدة الحزب العريضة الغالب 
عىل أبنائها اإلباء والرشف والرجولة، ومستغال لذلك يف تحقيق 

مكاسبه الشخصية والعائلية.
ــة والعمالة  ــل الخيان ــم يكتمل مسلس ــورة ول ــم تكتمل الث ل
ــع التي تحكي  ــوأ واألفظ ــا الحلقة األس ــه بما فيه ــكل حلقات ب
ــة االنتقامية الحاقدة عىل كل أبناء هذا الوطن من خالل  النزع
ــان العاصمة وعواصم املحافظات واملدن الكربى من األمن  حرم
ــكينة العامة، وهذه الحلقة التي عجز  ــتقرار وإقالق الس واالس
ــة ومرتزقة  ــم خون ــارج هاه ــالء ومرتزقة الخ ــا عم ــن تمثيله ع
الداخل يقومون بذلك الدور، مستميتني يف نرش الفوىض داخل 
العاصمة صنعاء من خالل املليشيات التي تم استغالل شعار 
ــهيد املليص الذي  ــكر الش ــدوان لتدريبها يف معس مواجهة الع
ــهيد الحر الذي رفض البقاء  ــاءة للش ــمية اإلس تعمدوا بالتس

تحت عباءتهم االنبطاحية املخزية.
ــاء العاصمة خاصة  ــن عموما وأبناء صنع ــعر أبناء اليم يش
ــا األجهزة  ــي وفرته ــتقرار الت ــن واالس ــن حالة األم ــرىض ع بال
ــون ذلك عاليا وهم  ــنوات العدوان ويثمن األمنية وعىل مدى س
ــيات  ــوات زعيم وإعالم املليش ــرار لدع ــري من االنج ــى بكث أوع
ــة  ــية واالقتصادي ــاع املعيش ــبوهة، ألن األوض ــة املش التخريبي
الصعبة ال تحتمل الفوىض واالنفالت األمني فيتضاعف عبء 
ــدم توفرها  ــية بعبء ع ــلع األساس ــىل تكلفة الس ــول ع الحص
ــك فمصلحة  ــار، وبذل ــق التج ــوف وقل ــة خ ــا نتيج واختفائه
ــتقرار  ــبث باألمن واالس ــل التش ــيض الحفاظ ب ــني تقت املواطن

ورفض ونبذ الفوىض ودعاتها.
ــيات التخريبية  ــف املليش ــن مواق ــتجد م ــا اس ــدر وم ــا ب م
ــا يف موضوعه بل يف توقيته، ألنه يأتي  وزعيمها لم يكن مفاجئ
ــف املتالحقة  ــداث واملواق ــي لألح ــل دراماتيك ــياق تسلس يف س
ــيا وأدواته القذرة التي لم تراع مصلحة وطنية وال  لزعيم املليش
ــذ يف االعتبار  ــيما يمانية أصيلة، ولم تأخ ــا أخالقية وال ش قيم
ــكل  ــي ب ــعب اليمن ــاد الش ــود وجه ــات وصم ــاة وتضحي معان
ــاركة بصورة  ــها قواعد حزبه التي كانت مش رشائحه وعىل رأس
فردية بكل شموخ يف مواجهة العدوان والتي ال بد وأن يكون لها 
موقف يرسخ ويؤكد مواقفها املرشفة املعهودة من هذه الخيانة 
املخزية وغري املربرة سوى بحسابات شخصية وأجندات العار 

املشهود منذ عقود.
ال قلق عىل اليمن واليمنيني وال داعي للتوجس مطلقا فالله 
ــيئ إالّ  ــني وال يحيق املكر الس ــره والعاقبة للمتق ــب عىل أم غال

بأهله ..
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حمدي دوبلة

عذرا يا رسول اهللا

●  "ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" هكذا 
ــماء إلى  ــول الهدى والنور والرحمة المهداة من الس يقول رس

العالمين.
ــهود لكم بها من  يا أهل اليمن يا أهل الحكمة واإليمان المش
ــيد الخلق ومن ال ينطق عن الهوى ماذا جرى لعقولكم وأين  س
ــن االحتفاء  ــل أن نجعل م ــم وحكمتكم وهل ُيعق ــب إيمانك ذه
ــولنا الكريم ميدانا لسفك دماء بعضنا وقطع أواصر  بمولد رس

القربى والرحم فيما بيننا؟
يا أبناء اليمن لقد أذهلتم العالم بصمودكم وبأسكم الشديد 
ــدي لمؤامرة  ــداء والتص ــدوان ومقارعة األع ــة الع ــي مواجه ف
ــارق األرض  ــر والطغيان من مش ــت عليكم فيها قوى الش تكالب
ــعوب  ــى جميع األمم والش ــم عل ــم احترامك ــا وفرضت ومغاربه
ــال تجعلوا من  ــدائد ف ــم وصبركم في وجه المحن والش بجلدك
ــهرتم  ــيئا للناس وقد أش ــكم اليوم أضحوكة ونموذجا س أنفس
ــم وتنازعتم في  ــتبحتم دماءك ــالح في وجوه بعضكم واس الس

هذا الظرف العصيب والعدو يتربص بكم الدوائر.
ــا أحوجنا اليوم لصوت العقل والحكمة والعودة إلى جادة  م
الرشد والصواب والمسارعة من قبل عقالء وحكماء اليمن إلى 
ــة الوطنية ولملمة الجراح وجمع  ــدة الصف  وإعادة اللحم وح
ــات صوب العدو  ــاء وإعادة توجيه الطاق ــتات وحقن الدم الش
الذي لن يرحم أحدا في حال استطاع النفاذ إلى العمق وتمكن 
ــك الجبهة الداخلية ونجح من خالل دسائسه  من ضرب تماس
ــكريا واقتصاديا طيلة  ــل في تحقيقه عس ومؤامراته في ما فش
ــه ولجنونه  ــاندة العالم ل ــنوات الماضية برغم مس ــالث الس الث

ومغامراته العبثية.
 عذرا يا رسول الله أن جعلنا من ذكرى مولدك محطة حزينة 
في حياة اليمنيين لكننا ال نزال نثق بحكمة ودهاء قيادتنا من 
ــيين والعلماء والحكماء في التدارك وإصالح ما فسد  السياس
من عالقة الشراكة الوطيدة بين القوى الوطنية والتي سجلت 
ــة األعداء  ــرة الماضية في مقارع ــة الفت ــهودا طيل نجاحا مش
ــث النبوي  ــر الجميع بالحدي ــا أن نذك ــاس هن ــوم وال ب والخص
الشريف حين سأل الرسول صلى الله عليه واله وسلم وفدا من 
أهل اليمن "بَم كنتم تغلبون أعداءكم في الجاهلية فأجابوا كنا 
نجتمع وال نفترق وال نبدأ أحدا بظلم فقال الحبيب المصطفى 

صدقتم" والله المستعان على ما تصفون.

/  
ــه  ــار الل ــمي ألنص ــق الرس ــال الناط ق
محمد عبد السالم إنه ال مشكلة مع حزب 
ــكلة مع  ــعبي العام وإنما املش املؤتمر الش

الخونة الذين تماهوا مع العدوان.
ــىل صفحته يف  ــه ع ــور ل ــاف يف منش وأض
”فيس بوك“: ”املؤتمر الشعبي العام رشيكنا 
ــة العدوان،  ــيايس ويف مواجه يف املجلس الس

وتعزيز التعاون مطلوب بشكل أكرب“.
ــوى  الق أن  إىل  ــالم  عبدالس ــار  وأش
الوطنية أدركت بشكل مبكر حجم املؤامرة 
ــاهمت  ــة الداخلية وس ــتهداف الجبه الس

ــا إىل أن العدوان أراد أن  يف إجهاضها، الفت
تطول وتتحول إىل حرب أهلية.

وأكد أن أكرب مؤامرة أراد لها العدوان أن 
ــقطت،  ــول وتتحول إىل حرب أهلية أس تط
ــه أن اإلمارات هي من  ــفا يف الوقت ذات كاش
ــة إىل هذه  ــيا الخيان ــت زعيم ميليش أوصل

النهاية املخزية.
وأوضح عبدالسالم أن السيد عبدامللك 
ــه  لكن ــيات  املليش ــم  زعي ــد  ناش ــد  ق كان 
ــادى يف تكربه،  ــا وتم ــف ظنها ضعف ولألس
ــيات  ــىل أن زعيم املليش ــددا تأكيده ع مج
وعنارصه ارتكبوا جريمة كبرية باستهداف 

ــرة  مؤام يف  ــاهموا  وس ــة  الدول ــات  مؤسس
خطرية مع العدوان.

ــاند  ــدوان س ــريان الع ــار إىل أن ط وأش
ــىل األرض،  ـــ 50 غارة ع ــح ب ــيا صال مليش
ــتهداف  مؤكدا أن العدوان لن يتوقف يف اس
ــعب وأن عىل شعبنا الصمود واليقظة  الش

ألي مؤامرات يف ظل استمرار العدوان.
ــابق  ــالم أعلن يف وقت س وكان عبد الس
ــرت األماكن التي  ــة طه ــزة األمني أن األجه
ــيات صالح باإلضافة  تمرتست فيها مليش
ــيا  ــارص مليش ــن عن ــات م ــليم املئ إىل تس

الخيانة أنفسهم.
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