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العدوان لوقف  حاسم  بقرار  ونطالبها  اإلنسانية  وتداعياته  الحصار  حقيقة  تعلم  المتحدة  األمم   ¶
¶ حظر العدوان دخول ٤٠٠ صنف من البضائع ويمرر عبر المنافذ البرية سلعه ومرتزقته وأسلحتهم 

ــي كانت عليها  ــدرات العملية الت ــات والق باملواصف
ــية التي  رافعة جرسية واحدة من الرافعات األساس
ــارق أن األربع الكرينات  ــل بها امليناء، والف كان يعم
ــذاء العاملي تصل قيمة  ــي تربعت بها منظمة الغ الت
ــون  ــايل 12 ملي ــني دوالر بإجم ــدة إىل 3 مالي الواح
دوالر لألربع الرافعات، وبما يساوي %15 من قيمة 
ــس الرافعات التي  ــة واحدة من الخم رافعة جرسي
ــا أي أن الرافعات الجرسية  كان العمل يعتمد عليه
ــاء باهظة الثمن،  ــاس العمل يف املين ــي كانت أس الت
ــة الواحدة بنحو 9 ماليني  يورو،  وتقدر قيمة الرافع

ما يعادل 12 مليون دوالر للرافعة الواحدة.
ــه •  إلعادت ــاء  املين ــاج  يحت ــم  ك

ــل  ــا قب ــرتة م ــيل يف ف ــده العم إىل عه
العدوان..؟

ــاك أرضار يف رصيف امليناء  ــري، هن - يحتاج الكث
ويف الرافعات الجرسية املدمرة وهي خمس رافعات 
ــاء،  ــرم املين ــن ح ــرة م ــق املدم ــة، ويف املراف جرسي
وغريها، وما يحتاجه امليناء ليعود كما كان يزيد عن 
ــائر املبارشة،  ــون دوالر.. وهذه قيمة الخس 265 ملي
ــا عطلت روافد  ــارشة فباملليارات، ألنه ــري املب أما غ
االقتصاد الوطني يف االسترياد والتصدير، وأوقفت 
ــم وأرباحها ورضبت  ــال التجار برؤوس أمواله أعم
ــات العاملية عىل  ــت التأمين ــة ورفع ــوق املحلي الس
املالحة، وعكست كل تلك التبعات عىل ثمن السلعة 
ــاف املواطن كما  ــا يف نهاية املط ــة ليتحمله والخدم
ــائر التي  ــوق كل ذلك الخس ــابقا.. وف أرشت لكم س
ــار، توقف خطط البلد  ــت عن العدوان والحص نجم
ــي كان معظمها متوقفاً عىل  التنموية والبنيوية الت
ــتخدمة يف  ــتوردة املس ــواد الخام املس ــئ وامل املوان
اإلنتاج الصناعي ويف تجهيزات املشاريع الخدمية 

املختلفة خصوصا يف املجاالت الصحية.
ــئ األخرى •  ــع املوان ــن واق ــاذا ع م

كميناء الصليف وميناء املخا..؟!
ــات  ــم كل التحدي ــل رغ ــف يعم ــاء الصلي - مين
ــه  ــن بنيت ــري م ــب كب ــارش لجان ــتهداف املب واالس
ــب التمويني  ــص دائماً للجان ــة، وهو مخص التحتي
ــن القمح  ــات الجمهورية، م ــكل محافظ ــي ل الغذائ
ــلع الغذائية، ومع  ــن الس ــا م ــكر واألرز وغريه والس

ذلك يمنع دخول الحاويات إال اليشء اليسري.
ــا عدا بعض  ــاء املخا فهو مقفل م ــبة ملين وبالنس
ــت خاطفة  ــدوان ويف مواقي ــكرية للع ــفن العس الس
ــوات دول  ــتباك الناري بني ق ــة االش ــه يف منطق كون
ــني الجيش واللجان  ــدوان واملرتزقة من جهة وب الع

الشعبية من جهة ثانية.
عىل ذكر املعارك.. ما الذي يجري • 

ــار  ــا أخب ــي.. وم ــاحل الغرب يف الس
ميدي والخوخة واملخا..؟! 

ــة وجود  ــاحل الغربي معرك ــري يف الس ــا يج - م
ــي عاجًال أم آجًال،  ــعب اليمن لن ينترص فيها إال الش
ــة العادلة  ــك القضي ــن يمل ــي هو م ــعب اليمن فالش
ــي بموانئه  ــاحل الغرب ــيادي عىل الس ــق الس والح
ــدب، والجميع  ــدي حتى باب املن ــي تمتد من مي الت
ــن وباألخص مصري من  ــرف مصري الغزاة يف اليم يع
ــرب مفاصل  ــاحل الغربي ع ــرب الس ــوا عزوه ع حاول
ــي  ــاحل الغرب ــخ.. الس ــات التاري ــور ومحط العص
مقربة التهمت الغزاة القدامى بجحافلهم وستلتهم 
ــلحتهم ومرتزقتهم من  ــدث أس ــزاة الجدد بأح الغ
ــدث عىل األرض يف  ــد، وهذا ما حدث ويح الجنجوي
ــاب املندب، وإن  ــدي والخوخة واملخا وب معارك مي

ــمت هنا أو  تخيل الغزاة واملرتزقة أن معاركهم حس
ــابقيهم  هناك، فهذا وهم وال مصري لهم غري مصري س

من غزاة اليمن.
ــن •  ع ــث  الحدي ــتقبلون  تس ــف  كي

ــدة  الحدي ــقاط  إلس ــة  دولي ــود  حش
أن  ــون  تتوقع ــل  وه ــا..؟!  وموانئه
ــىل الحديدة فجأة  يجري الهجوم ع

مثًال..؟!
ــل  ــن قبي ــود كان م ــك الحش ــن تل ــث ع  - الحدي
الحرب اإلعالمية والنفسية التي ينتهجها العدوان 
ــت كان يأتي  ــس الوق ــي، ويف نف ــعب اليمن ضد الش
ــعوب  ــة والش ــعوب الخليجي ــات للش ــن مهدئ ضم
ــدوان، ومغالطات تلك  ــا يف الع ــارك دوله ــي تش الت
ــدث عىل األرض،  ــة انتصارات تح ــعوب بأن ثم الش
ــاك حقيقة ال  ــس.. وهن ــو العك ــري ه ــا يج ــا م بينم
ــا تتعلق  ــا خصوصا عندم ــليم به ــاص من التس من
ــألة بحديث اإلعالم عن االنتصار عىل صاحب  املس
ــيادته  ــعبه وس الحق والقضية العادلة يف أرضه وش

كالشعب اليمني املعتدى عليه.
ــائل اإلعالم  ــذه الحقيقة تقول إذا تحدثت وس  ه
ــتقبلية  ــن انتصارات وخطط مس ــة للعدو ع التابع
ــرس عىل األرض، وهذه  ــم أن العدو منهزم ومنك فاعل
ــكرية بني جحافل  ــة يف املعادلة العس حقيقة واقعي
ــني الجيش  ــات العدوان وب ــرات وتقني وقوى وطائ
ــعبية الذين لقنوا العدو دروساً بليغة  واللجان الش
ــا تاريخ  ــوال أن يغفله ــال من األح ــن بأي ح ال يمك
ــارف  ــود اليمني الذي يش ــخ الصم ــروب وتاري الح
ــجل التاريخ يف  ــع، فسيس ــام الراب ــول الع ــىل دخ ع
ــارات التي  ــارك واالنتص ــات تلك املع أنصع صفح
ــعبية يف العمق  حققتها قوات الجيش واللجان الش
السعودي والتي كان آخرها معركة "ذات الساللم".

ــن حرضموت •  ــم يتحدثون ع لكنه
ــم  ــقطرى وأنه ــرة وس ــأرب وامله وم

سيطروا عليها..؟!
ــك املحافظات  ــون كثرياً عن تل ــح يتحدث - صحي
ــن %60 من  ــكل أكرث م ــة، التي تش واألرايض اليمني
ــم والخرباء  ــن العدو والعال ــة، لك ــا اليمني الجغرافي
ــكريني يدركون أن تلك املحافظات التي تغنوا  العس
ــقطرى  باالنتصارات فيها كحرضموت واملهرة وس
ــي حتى يف محافظة  ــم يحدث فيها أي قتال حقيق ل
ــأرب.. ما حدث، هو خروج ُحّر لهذه املناطق تحت  م
ــدوان يف الداخل  ــعلها الع وطأة الرصاعات التي أش
اليمني قبل أن يقدم عىل تنفيذ مخططه اإلجرامي 
ــدث يف عدن، يف  ــدوان يف غزو اليمن.. القتال ح والع
ــنتان وهم يحررون نهم وتعز  تعز، يف لحج.. اليوم س

والجوف ورصواح.. ماذا عملوا..؟!.
ــم التقدم  ــىل األرض رغ ــوا أي تغيري ع ــم يحدث  ل
ــوي  ــاء الج ــي والغط ــكري والتقن ــلح العس والتس
وتحالف 18 دولة وصمت املجتمع الدويل واملرتزقة 
الدوليني واألفارقة وغريهم.. ولعلك تابعت التقارير 
ــة أمريكية  ــي كان آخرها تقرير صحيف ــة الت الدولي
ــت  ــا مني ــف وقواته ــدت أن دول التحال ــهرية أك ش
ــعبية  ــش واللجان الش ــن الجي ــاحقة م ــة س بهزيم
املسلحة باألسلحة الشخصية، التي انترصت عىل 
ــلحة الجوية والربية األبرامز والرباديل  أحدث اٍألس
ــاطيل  ــوات البحرية من األس ــك الق ــا، وكذل وغريه

الحربية والغواصات الحديثة وغريها.
بالنسبة للمطارات اليمنية ما هو • 

ــات الوزارة  ــا هي أولوي واقعها.. وم
حياله؟! 

ــف  ــار والقص ــت الحص ــن تح ــارات اليم - مط
ــا  ــك، أولوياتن ــع ذل ــد وم ــري املتعم ــارش والتدم املب
ــم الخطط املتكاملة لتكون  صارمة ومركزة عىل رس
ــة جاهزة  ــغيلية والبرشي ــوى التش ــارات والق املط
ــتعادة البنية التحتية لكافة املطارات يف  ملبارشة اس
ــار والعمل يف هذا  ــال توقف العدوان ورفع الحص ح
االتجاه البنيوي جار عىل قدم وساق رغم استمرار 
ــدي عليه يف أول  ــدوان.. مطار صنعاء الذي اعت الع

ــارس 2015م وحتى  ــة 26 م ــة عدوانية صبيح طلع
ــلم  ــتهدفاً، ومع ذلك لم يستس ــة ال يزال مس اللحظ
ولو لحظة واحدة ، كان يرضب يف النهار ويتم إصالح 
ــاد للخدمة يف  ــل، يرضب يف الليل ويع املدرج يف اللي

النهار.
 مطار صنعاء أقفل نهائيا رغم أن الدول املشاركة 
ــاالت  ــل الح ــالت تنق ــّري رح ــت تس ــدوان كان يف الع
ــم  ــت تت ــك كان ــم ذل ــط، رغ ــة فق ــانية الطارئ اإلنس
الرحالت إىل مطار بشية، حيث يتعرض املسافرون 
بمن فيهم الطالب واملرىض والنساء لتفتيش قهري 
وتعسفات ظاملة.. هكذا كانت الرحالت تأتي من أي 
دولة يف العالم ولكنها ال بد أن تنزل يف مطار بيشة يف 
ــراف والقوانني.. الرحلة  ــة صارخة لكل األع مخالف
ــاعة،  ــاعات تأخذ 15 س ــت تأخذ ثالث س ــي كان الت
ــاًال كامًال، حتى  ــوا بل اقفلوه إقف ــع هذا لم يقتنع وم
ــي ال يوجد لها خدمات  ــام الحاالت الطارئة والت أم
طبية يف الداخل من مرىض الرسطان والدم والفشل 

الكلوي.
ــدة •  الحدي ــار  ومط ــز  تع ــار  مط

وصعدة ما هو واقعها اآلن..؟! وماذا 
ــد وأين ذهب  ــارب الجدي عن مطار م

املطار القديم؟!
ــم  ــدة ت ــدة وصع ــار الحدي ــز ومط ــارات تع - مط
تدمريها تدمرياً كامًال وخرجت عن الجاهزية.. وعن 
ــوي واملدني،  ــبكة الربط الخاصة باألرصاد الج ش
ــراج املراقبة  ــط وأب ــزة الرب ــري أجه ــم تدم ــث ت حي
ــة مطار مارب القديم فواحدة من  املالحية.. أما قص
ــع قصص نهب أرايض املصالح العامة أياً كانت  أبش
ــار مارب هبات  ــيم أرايض مط حجتها.. لقد تم تقس
ــكات عامة  ــوذ وهي ممتل ــاب نف ــخاص وأصح ألش
وتابعة لحرم ومدرج مطار مارب.. ومسألة اإلعالن 
ــه عن فتح مطار  ــف العدوان ومرتزقت من قبل تحال
ــب ومغالطة لذر  ــن أكاذي ــارب، عبارة ع ــد يف م جدي
ــيادية  ــون، فنحن يف وزارة النقل الس الرماد يف العي
ــإدارة  ب ــتورياً  ودس ــا  ترشيعي ــة  املخول ــة  اليمني
مؤسسات النقل الجوي والبحري والربي، وكذلك 
ــريان املدني كجهة معنية ال تدري  الهيئة العام للط
أين املطار الجديد.؟ وال ما هي طبيعته..؟ وال ما هي 
ــاء  ــر اآلخر.. الكل يعرف أن إنش ــه..؟ األم مواصفات
ــم  ــرتاتيجية وتصامي ــط اس ــاج إىل خط ــار يحت مط
ــة وخرائط حركة  ــة للمواصفات العاملي فنية موافق
األرصاد والطريان املدني، وهذا يحتاج إىل سنوات. 

مشكلة أرايض املطارات التي كانت • 
ــدوان، تأخذ  ــودة أصال قبل الع موج
ــبوق..  ــري مس ــاً غ ــؤرشا تصاعدي م
ــذه  ه ــاه  تج ــوزارة  ال ــط  خط ــا  م

املعضلة..؟؟
ــاص بواقع  ــا يف العرض الخ ــت معن ــك تابع - لعل

ــاء ومطار  ــذات مطار صنع ــة وبال ــارات اليمني املط
ــهده هذه املطارات، من  الحديدة ومطار تعز وما تش
قبل ضعاف النفوس وعديمي الضمري من اعتداءات 
ــاء عىل  ــارات.. وبن ــة للمط ــىل األرايض املخصص ع
ــررة واملتزايدة نحن  ــداءات املتك ــك االعت نتائج تل
ــامل للمجلس  ــر تفصييل ش ــع تقري ــدد رف اآلن بص
ــذه التقارير  ــيايس وحكومة اإلنقاذ الوطني، ه الس
ــة  ــذه املعضل ــل ه ــة لح ــط الالزم ــة بالخط مقرون

ومحارصتها.
 لكن جهودنا يف وزارة النقل ال يمكن لها أن تحقق 
ــود كل الجهات املعنية  ــاح ما لم تتضافر جه أي نج
كوزارة الدفاع والداخلية واألمن السيايس والقومي 
ــة، والنقل وأمانة  ــغال العام ــة األرايض واِألش وهيئ
العاصمة واملحافظات واملجالس املحلية والقضاء، 
ــأنه  ــد أن تتكاتف جميع هذه الجهات ملا من ش وال ب
ــتحداثات التي يف حال استمرت ستؤدي  منع االس
ــوائيات عىل املطارات، وتضاعف  إىل سيطرة العش
ــع يف  ــة واملجتم ــىل الدول ــائر ع ــدات والخس التعقي
ــتقبل يف حال قررت تنفيذ قرارات جربية بحق  املس

تلك املخالفات القانونية.
ــي •  ــداءات الت ــم االعت ــو حج ــا ه م

تعرضت لها أرايض املطارات..؟
ــل الجدير  ــداً ولع ــري ج ــداءات كب ــم االعت - حج
ــار واحد من  ــاآلالف، ففي مط ــا أنها ب ــارة هن باإلش
املطارات املذكورة حصلت نحو1200 اعتداء تتوزع 
ــة للمطار تم  ــة للدول ــاء يف أرايض هي ملكي ــىل بن ع
ــادة بيعها  ــوا اآلن إع ــخاص، حاول ــا من أش رشاؤه
ألشخاص آخرين أو يحاولنا البناء فيها بعد بيعها 
ــدد إعداد  ــم نحن اآلن بص ــا أرشت لك ــة.. وكم للدول
ــليمه للمجلس السيايس األعىل  ملف متكامل وتس
ــات رسيعة وحازمة  وحكومة اإلنقاذ لوضع معالج

ووقف هذه االعتداءات.
ــة النقل الربي •  ــن واقع هيئ ماذا ع

كوادر وأصوالً ثابتة وأرضاراً..؟!
ــة ويف  الربي ــذ  املناف ــل يف  ــربي يتمث ال ــل  النق  -
أساطيل الدولة والقطاع الخاص من مركبات النقل 
ــور  الربي ومراكز الصيانة وكذلك الطرقات والجس
ــذه املقومات تعرضت  ــارات والكباري، وكل ه والعب
للعدوان املبارش.. بل أن آالف املركبات من الناقالت 
ــة بالبضائع والغذاء   ــيارات املحمل والقاطرات الس
ــات أو عىل  ــا أو يف الطرق ــي يف مواقفه ــت وه تعرض
ــريان العدوان  ــور للقصف املبارش من قبل ط الجس
ــم الحروب والنزاعات  من دون مراعاة ألعراف وقي
املسلحة.. مقدرات الدولة اليمنية والشعب اليمني 
ــدوان.. هناك  ــع ع ــربي تعرضت ألبش ــن النقل ال م
منافذ ومناطق خرجت عن السيطرة وصارت تحت 
االحتالل السعودي اإلماراتي، مثلها مثل املطارات 

واملوانئ.

هل خرجت املوانئ واملطارات عن • 
سيطرة مركز الدولة يف صنعاء تماما 
إدارياً أم موارد أم عن االتصاالت ولم 

يعد للمركز أي اتصال بها..؟
ــارات، املوانئ  ــئ واملط ــني املوان ــرق ب ــاك ف - هن
ــوارد  وم ــا  إداري ــاً  تمام ــيطرة  الس ــن  ــت ع خرج
ــوائية مطلقة ال  ــارت تعمل بعش ــاالت، بل ص واتص
ــرف إداري حتى  ــيس أو ط ــع ألي عمل مؤس تخض
ملن يدعون بأن لهم رشعية، وليس لهم من الرشعية 
سوى االرتزاق وتسليم األرايض اليمنية للغزاة، وما 
يجري يف عدن دليل واضح.. فتلك املوانئ أصبحت 
ــعودية  ــارات والس ــكرية لإلم ــد عس ــر وقواع معاب
ــارات فهي  ــا املط ــالل.. أم ــن دول االحت ــا م وغريه
ــريان يف صنعاء  ــة للط ــيطرة الهيئة العام ــت س تح
ــقطرى إىل املكال إىل  ــن س ــارات م ــر جميع املط تدي
حرضموت إىل املهرة، وال زالت ترصف املخصصات 
والنفقات التشغيلية لهذه املطارات وال زالت تتمتع 

باإلدارة حتى اليوم.
حتى مطار عدن..؟!• 

ــكادر املهني والفني  ــار عدن فيما يتعلق بال - مط
ــيايس  ــط، حفاظا عىل الكادر اليمني.. األمر الس فق
ــم  ــادي، ل ــار ه ــم أن الف ــع يعل ــيادي فالجمي والس
ــقطرى وُمنع  ــتطع النزول يف عدن وذهب إىل س يس
ــا ثم عاد إىل فنادقه يف الرياض.. مطار عدن يوم  منه
ــلح  ــيا الحراك املس ــوم بيد مليش ــد االحتالل وي بي
ويوم بيد مليشيا اإلصالح واإلمارات والسعودية.. 
ــدن، كل طرف يحاول  ــري االقتتال يف ع واليوم يج

السيطرة عىل املوانئ واملطار واملؤسسات.
ــة اليمنية •  ــة الخطوط الجوي رشك

ــم نقرأ  ــوم..؟! وملاذا ل ــا الي ما واقعه
عن خسائرها..؟!

- الخطوط الجوية اليمنية رضبت بعض طائرتها 
ــوم  ــا الي ــل، وبعضه ــة يف الداخ ــارات اليمني يف املط
جاثم يف مطارات العدوان عرضة للتهالك والتاليش 
ــوماً يومية، وقليل منها له حركة  القاتل، وتدفع رس
ــارات  ــن وإىل مط ــدودة م ــالت مح ــدودة ورح مح
ــد أن كانت تصل إىل  ــدودة.. عمان والقاهرة، بع مح

فرانكفورت وماليزيا وإىل معظم دول العالم.
ــائرها  ــوض عن خس ــت والغم ــبب الصم ــا س أم
فريجع إىل عذر تتشتت املسؤوليات اإلدارية عليها، 
حيث تدار من الرياض أو من القاهرة، اليوم.. نتمنى 
من األخوة يف اليمنية أن يعلنوا عن خسائر الرشكة 
ــكل اليمنيني  ــدوان والحصار.. هذا ملك ل ــراء الع ج
ــة  ــمالية والجنوبي ــة والش ــات الجنوبي يف املحافظ
ــؤولني وضع  ــة وغريها وعىل املس ــة والغربي الرشقي

بيانات الخسائر أمام الرأي العام.
ــار والعدوان.. •  يف حال رفع الحص

ــزة  جاه ــارات  واملط ــئ  املوان ــل  ه

الستقبال إيقاع الحياة من جديد..؟ 
وكم تحتاج لتستعيد عافيتها..؟

ــث الكوادر  ــارات جاهزة من حي ــئ واملط - املوان
ــوة البرشية هي  ــة، وهذا األهم فالق ــوى البرشي والق
ــات الخدمية ولو  ــاة لهذه املؤسس ــتعيد الحي من س
ــة واللوائح  ــتقبلية بالكلف ــاً والخطط املس تدريجي
ــزة وجلية  ــادة البناء جاه ــة إلع ــة املزمن التنفيذي
ــارات الفنية والتقنية واليدوية.. وستنطلق يف  املس

اللحظة التي يتوقف فيها العدوان.
ــات  ــم تحتاج هذه املؤسس ــألة ك  بخصوص مس
ــن مطار آلخر  ــا، هناك تفاوت م ــتعادة عافيته الس
ــهر وما  ومن ميناء آلخر.. هناك منها ما يحتاج ألش
ــاء مثًال يحتاج بناء  ــنوات.. فمطار صنع يحتاج لس
ــن بجودة ومخاطرة  ــدرج جديد، قد يعمل اآلن لك م
ــة  ــة عالي ــط برسع ــرات تهب ــم أن الطائ ــكل يعل فال
ــل املدرج كما هو  ــة وقد تترضر إذا ظ ــات دقيق بتقني
مرقع ترقيعاً وأطرافه مكرسة.. مطار صنعاء يحتاج 
ــدات، األرصفة، أجهزة  ــادة بناء الصاالت، املول إلع
ــيكلف مئات  ــذا س ــة.. ه ــة الجوي ــاد املالحي األرص

املاليني من الدوالرات..
كلمة أخرية تودون قولها يف نهاية • 

هذا الحوار..؟!
ــكر  ــمى آيات الش ــة األخرية هي نرفع أس - الكلم
ــش واللجان  ــن الجي ــال م ــال الرج ــان لرج والعرف
ــن  ــوه م ــا حقق ــىل م ــم ع ــل أقدامه ــعبية، ونقب الش
ــارك الدفاع عن األرض والعرض..  انتصارات يف مع
ــرار ونكرر العهد ونحن يف  ــهدائنا األب نرتحم عىل ش
ــطر أروع صفحات  ــهيد.. الذي س ــبوع الش أيام أس
ــاض الوطن، ونجدد عهد  التضحية والذود عن حي
االهتمام دولة ومؤسسات ومجتمعاً وأفراداً بأرسة 
ــات وكل  ــة لكل املؤسس ــذه دعوة عام ــهيد، وه الش
ــية واملدنية واملجتمع إىل االهتمام  والقوى السياس
ــهداء.. ومن خاللكم ننقل تحياتنا  بأرس وأبناء الش
ــارف  ــد والصابر عىل مش ــي الصام ــعب اليمن للش

العام الرابع من العدوان والحصار.

تحرير المطارات والموانئ 
اليمنية من االحتالل 

معركة وجود سينتصر فيها 
اليمنيون

حديث دول العدوان عن 
الحشد الحتالل ميناء 

الحديدة حرب نفسية وتهدئة 
لشعوبها

مطارات تعز والحديدة 
وصعدة دمرت بالكامل.. 

ومطار صنعاء لم يستسلم 
رغم استهدافه

حماية أراضي المطارات من 
أولويات الوزارة ونجاحها رهن 

تضافر جهود كل الجهات المعنية

زعم العدوان فتح منافذ العبر 
وشحن شاهد على محاصرته 

المحافظات المحتلة منه

إعالن العدوان فتح مطار 
جديد في مارب أكاذيب 

ومغالطة للتغطية على نهب 
أراضي حرم المطار
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