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سگرتريو التحرير

صنعاء/ سبأ
ــيايس اللواء الدكتور  ــأ رئيس الجهاز املركزي لألمن الس هن
ــك الحوثي  ــيد عبداملل ــد الثورة الس ــامي، قائ عبدالقادر الش
ورئيس املجلس السيايس األعىل األخ مهدي املشاط وأعضاء 

املجلس بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــارات النوعية  ــيايس االنتص ــارك رئيس جهاز األمن الس وب
التي يحققها أبناء القوات املسلحة واللجان الشعبية ورجال 
ــات يف  ــع الجبه ــي ويف جمي ــاحل الغرب ــة الس ــن يف جبه األم
ــل بأن اليمن  ــرس الذي يتجاه ــوى العدوان املتغط مواجهة ق
ــي  ــعب اليمن ــف الش ــيكون حلي ــرص س ــزاة وأن الن ــربة الغ مق

الصامد.
وأكد استمرار األجهزة األمنية يف الصمود والثبات ملواجهة 

العدوان.
ــرق غالب مطلق،  ــغال العامة والط ــك هنأ وزير األش إىل ذل
ــي ورئيس  ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــيد عبداملل ــورة الس ــد الث قائ
املجلس السيايس األعىل األخ مهدي املشاط وأعضاء املجلس 

بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
ــة تأتي  ــبة الديني ــق إىل أن هذه املناس ــر مطل ــار الوزي وأش
ــعب اليمني يتعرض لعدوان غاشم أرتكب أبشع الجرائم  والش

عىل مدى أربع سنوات يف ظل صمت دويل مخز.
ــتمرار الصمود والثبات يف وجه العدوان  وأكد عىل أهمية اس
ــبة  ــامية لهذه املناس ــيدا للمعاني الس ــز التكافل تجس وتعزي

الدينية.
ــهداء  ــغال إىل رضورة االهتمام بأرس الش ــر األش ــت وزي ولف
ــيادته  ــات التي قدموها دفاعا عن الوطن وس تقديرا للتضحي
ــبة وقد  ــل أن يعيد هذه املناس ــائال املويل عز وج ــه .. س وكرامت

تحقق للشعب اليمني النرص عىل العدوان ومرتزقته.
ــيد  ــة فارس الحباري قائد الثورة الس ــا هنأ محافظ ريم كم
ــيايس األعىل األخ  ــس الس ــس املجل ــي ورئي ــك الحوث عبداملل

مهدي املشاط وأعضاء املجلس بحلول عيد الفطر املبارك.
ــة تعزيز الصمود والتالحم يف  ــد املحافظ الحباري أهمي وأك
ــال مخططاته ورفد الجبهات بالرجال  مواجهة العدوان وإفش

والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــال الجيش  ــي يحققها أبط ــة الت ــم البطولي ــاد باملالح وأش
ــعبية يف الجبهات سيما جبهة الساحل الغربي،  واللجان الش

داعياً أبناء ريمة للتحرك نحو الجبهات.
ــكان الدكتور طه  ــة والس ــر الصحة العام ــأ وزي ــك هن إىل ذل
املتوكل قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي ورئيس 
ــاط بمناسبة عيد  ــيايس األعىل األخ مهدي املش املجلس الس

الفطر.
وأعرب الدكتور املتوكل عن تمنياته يف أن تعود هذه املناسبة 
ــتقرار  ــي باألمن واالس ــعب اليمن ــىل الش ــة ع ــة الجليل الديني
ــرص والتمكني عىل أعداء الوطن.. داعيا إىل تعزيز التكافل  والن
ــذه  ــا ه ــي تقتضيه ــامية الت ــي الس ــيداً للمعان ــآزر تجس والت

املناسبة من أعمال الرب واإلحسان ومواساة املحتاجني.
ــهداء  ــة رضورة تفقد الجرحى وأرس الش ــد وزير الصح وأك
ــي قدموها يف  ــات الت ــرا للتضحي ــم تقدي ــس احتياجاته وتلم
ــتقراره يف مواجهة الغزاة  ــن الوطن وأمنه واس ــبيل الدفاع ع س

واملحتلني .
ــار إىل أهمية تعزيز الصمود والتالحم وااللتفاف حول  وأش
ــعبية الذين  ــية وأبطال الجيش واللجان الش القيادة السياس
ــطرون املالحم البطولية يف مواجهة العدوان.. سائال املوىل  يس
ــف العدوان  ــار عىل تحال ــد خري وانتص ــه عي ــر أن يجعل القدي

ومرتزقته وكرس شوكته يف كافة الجبهات.
ــة للمحافظة عىل املدن  ــادة الهيئة العام ــك هنأت قي إىل ذل
ــي ورئيس  ــيد عبدامللك الحوث ــورة الس ــد الث ــة ، قائ التاريخي
ــيايس األعىل األخ مهدي املشاط بمناسبة حلول  املجلس الس

عيد الفطر املبارك .
ــية يف إدارة  ــادة السياس ــود القي ــادة الهيئة جه ــت قي وثمن
ــني والدفاع عن  ــاة املواطن ــف من معان ــؤون البالد والتخفي ش
ــط دول  ــال كل خط ــتقراره وإفش ــه واس ــن وأمن ــيادة الوط س
ــة إىل تضييق الخناق عىل  ــدوان ومرتزقتها الهادف ــف الع تحال

الشعب اليمني بهدف تركيعه .
ــن الوطن  ــات يف الدفاع ع ــود والثب ــتمرار الصم ــدت اس وأك
ــعب  ــم التاريخية والهوية الثقافية للش ــدن واملعال وحماية امل

اليمني وعزته وكرامته .
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ــزو  الغ ــوات  ق ــجله  تس ــذي  ال ــل  املتواص ــل  الفش ــد  بع
ــف العدوان إىل  ــاحل الغربي أضطر تحال ــالل يف الس واالحت
ــتعانة بمزيد من القوات الغازية من جنسيات متنوعة  االس

ويف طليعتها قوات فرنسية. 
ــية، عن مصدرين  ــو فيجارو" الفرنس ــت صحيفة "ل ونقل
ــية عىل  ــة فرنس ــوات خاص ــاك ق ــا إن هن ــكريني، قولهم عس

األرض ىف اليمن.
ــطة القوات  ــم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنش ول
ــية حتى  ــن وزارة الدفاع الفرنس ــدر رد م ــم يص ــة. ول الخاص
ــتها املعتادة هى عدم التعليق عىل عمليات  اآلن لكن سياس

القوات الخاصة.
ــىس قد قال لـ"رويرتز"، يف اآلونة  وكان مصدر برملاني فرن

األخرية، إن قوات فرنسية خاصة توجد ىف اليمن.
ــاحل  ــتداد املعارك يف الحديدة عىل الس وبالتزامن مع اش
الغربي أفادت وسائل إعالم غريبة بأن قوات يمنية وإماراتية 

وسودانية ترابط يف أريرتيا مستعدة لخوض املعركة.
ــدر  ــن مص ــة ع ــي يس“ الربيطاني ــي ب ــبكة ”ب ــت ش ونقل
ــهدته  ــي أن معركة الحديدة تختلف عما ش ــكري إمارات عس
مدينة املوصل العراقية، قائال: ”لن تشاهدوا حالة مثل حالة 
املوصل (يف العراق)، إذ أن الطريان دك جميع مباني املدينة 

وسواها باألرض“.
ــط تحذيرات دولية  ــدام املعارك وس ــن ذلك مع احت يتزام
ــن نصف مليون  ــري وصف بالكارثي ألكرث م ــة من مص ومحلي

نسمة يف الحديدة.
ــىل بعد 150  ــة، الواقعة ع ــادر طبية يف املدين ــول مص وتق
كيلومرتا جنوب غربي العاصمة صنعاء، إن عرشات املدنيني 
ــكرية يوم األربعاء املايض، فيما  قتلوا منذ بدء العملية العس
ــتغاثة للتربع  ــيس يف املدينة نداء اس ــفى الرئي أطلق املستش

بالدم.
كما نقلت ”بي بي يس“ عن مصادر يف ما يسمى التحالف 
ــمها بأن اإلمارات تنرش يف قاعدتها العسكرية  العربي لم تس
ــكرية أخرى  ــوات وطائرات ”F-16“ وطائرات عس بأريرتيا ق

يعتقد أنها ستشارك يف الحملة العسكرية عىل الحديدة.
وعىل مستوى الوضع اإلنساني املتداعي بسبب تصعيد 
ــت اللجنة  ــاحل الغربي أعلن ــه يف الس ــدوان من عمليات الع
ــدة  ــارك يف الحدي ــدويل أن املع ــر ال ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــر أن يغادر  ــي، وأنه من املنتظ ــببت يف حدوث وضع كارث تس

املدينة عرشات آالف املدنيني خالل األيام القادمة.
ــكان املدنيون تحت  ــت اللجنة يف بيان، " يعيش الس وقال
ــوارع، بدل االحتفال بعيد  ضغوط هائلة، التوتر يظهر يف الش
الفطر مع العائالت، يسعى الناس إىل التزود باملواد الغذائية 

والوقود خوفا من الحصار".
ــت اللجنة الدولية للصليب األحمر قد أكدت يف وقت  وكان
ــاه الحديدة من  ــري باتج ــكري األخ ــدم العس ــابق، أن التق س
شأنه أن يزيد الوضع اإلنساني املأساوي سوءا، وخاصة أن 

السكان "بلغوا أصال حالة قصوى من اإلنهاك".

تحالف العدوان يفشل ويحشد المزيد من المرتزقة تحالف العدوان يفشل ويحشد المزيد من المرتزقة 
ويفاقم الوضع اإلنساني الكارثي بالحديدةويفاقم الوضع اإلنساني الكارثي بالحديدة

نزيف الغزاة والمرتزقة يتواصل في الساحل الغربينزيف الغزاة والمرتزقة يتواصل في الساحل الغربي

ــان  واللج ــش  الجي ــات  عملي ــت  تنوع
ــف  ومختل ــي  الغرب ــاحل  الس يف  ــعبية  الش
ــاعات املاضية محققه  ــالل الس الجبهات خ
ــاد قوات الغزو  ــائر فادحة يف أرواح وعت خس

واالحتالل ومرتزقتها.
ــزاة واملرتزقة يف  ــري من الغ ــقط عدد كب وس
عملية نوعية لطريان الجو املسري فيما تمكن 
ــدد كبري عىل  ــدون من قتل وإصابة ع املجاه

طول الساحل الغربي.
ــس، عملية  ــري أم ــريان الجو املس ــذ ط ونف
ــن عدد من الغارات عىل تجمعات  نوعية بش

للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ــبأ) أن  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــاحل  الس ــري يف  املس ــو  الج ــريان  ــة ط عملي
ــتخباراتية  ــة اس ــد عملي ــي جاءت بع الغرب

ورصد، محققة إصابة بدقة عالية.
ــد كبدوا  ــش واللجان ق ــال الجي وكان أبط
ــاحل الغربي  ــالل يف الس ــوى الغزو واالحت ق

ــري عدد من  ــىل والجرحى وتدم ــرشات القت ع
ــاد  ــن عت ــه م ــا تحمل ــا وم ــات بطواقمه اآللي
ــال  ــني قتي ــن خمس ــرث م ــقوط اك ــي وس حرب
ــاعات  وعرشات الجرحى يف الفازة خالل الس

املاضية.
ــبأ) أستمرار  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــدوان واملرتزقة  ــوى الع ــن ق ــداد ع ــع اإلم قط
ــوايل مع محارصة قوات  لليوم الثاني عىل الت

متكاملة يف عدد من املواقع.
ــالل معارك  ــه تم خ ــدر إىل أن ــار املص وأش
الفازة وحدها تدمري ?? مدرعة وآلية عسكرية 

ومقتل وإصابة من كان عليها من املرتزقة.
ــدر إىل أن العمليات الهجومية  ولفت املص
ــلة التي نفذتها قوى الغزو واالحتالل  الفاش
ــا يف الفازة  ــن قواته ــك الحصار ع ــة ف ملحاول
وبإسناد جوي نفذ عرشات الغارات لم يسفر 
ــار وتضييق  ــديد الحص إال عن مزيد من تش

الخناق عىل مرتزقته.

ــىل قوات  ــدر أن الحصار ع ــد املص ــا أك كم
ــم من عدد  ــاحل الغربي محك ــزو يف الس الغ
ــداد وفق  ــع خطوط اإلم ــاور مع قط ــن املح م
ــادة  ــه قي ــذي اتخذت ــكري ال ــك العس التكتي
ــة  ــن النخيل ــعبية م ــان الش ــش واللج الجي
ــتدراج الغزاة  ــازة يف عملية اس ــاح والف والج

وقوى العدوان والتنكيل بهم.
وأوضح املصدر أن حالة اإلرباك أصبحت 
ــدو وقواته .. مبينا أن قيادة  واضحة لدى الع
ــعبية تكرر عىل مرتزقة  الجيش واللجان الش
ــالج  ــم الع ــهم وتقدي ــليم انفس ــل تس الداخ
ــزف منذ  ــم ين ــة وأن بعضه ــى خاص للجرح
ــى العالج أو تحاول قوى  يومني دون أن يتلق
الغزو واالحتالل االهتمام بهم أو دفن الجثث 
التي تتعفن نتيجة الحر والرطوبة الشديدة.
وأشار املصدر إىل أن التكتيكات العسكرية 
عىل امتداد الساحل الغربي تشهد نجاحات 
ــتهداف  ــرية وأن هذه املرحلة ترتكز عىل اس كب

ــداد  امت ــىل  ع ــة  النوعي ــن  الكمائ يف  ــدو  الع
منطقتي الفازة والدريهمي.

ــتجدات حتى  ــر املس ــق بآخ ــا يتعل وفيم
مساء أمس أكد املصدر ارتفاع خسائر العدو 
ــجرية  ــة والدريهمي والش ــط النخيل يف محي
ــعبية  بعد تدمري أبطال الجيش واللجان الش
ــبة  ــلحة املناس ــني بمن عليهما باألس ملدرعت
ــا وعتادها  ــكرية بطواقمه ــة أطقم عس وأربع
ــار  الحص ــتمرار  أن اس ــا إىل  ــي.. الفت الحرب
ــة الجوع أو  ــوات العدو يجعلها فريس عىل ق
ــواب أو  ــادة الص ــودة إىل ج ــالم والع االستس

الغرق يف البحر.
ــد عىل ثبات وصمود  وجدد املصدر التأكي
ــعبية والدعم  ــان الش ــال الجيش واللج أبط
ــة األحرار مع  ــناد البطويل ألبناء تهام واإلس
أبناء اليمن وقبائلها يف الساحل الغربي كما 

هي يف كل املناطق والجبهات.

عملية نوعية لطيران الجو المسّير تخلف خسائر فادحة في أرواح وعتاد قوات الغزو واالحتاللعملية نوعية لطيران الجو المسّير تخلف خسائر فادحة في أرواح وعتاد قوات الغزو واالحتالل
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زيارات تفقدية للجرحى في عدد من المحافظاتزيارات تفقدية للجرحى في عدد من المحافظات ــا… انـــتـــصـــارات  ــن ــات ــه ــب ـــا ج ـــادن ـــي ــا… انـــتـــصـــارات أع ــن ــات ــه ــب ـــا ج ـــادن ـــي أع
ــات  ــه ــب ــج ــف ال ــل ــت ــخ ــــي م ــات عـــيـــديـــة ف ــه ــب ــج ــف ال ــل ــت ــخ ــــي م أمين العاصمة يؤكد ضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لجرحى الجيش واللجان الشعبيةأمين العاصمة يؤكد ضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لجرحى الجيش واللجان الشعبيةعـــيـــديـــة ف

صنعاء - سبأ
ــود محمد  ــني العاصمة حم ــد أم تفق
ــن والجيش  ــوال جرحى األم ــاد، أح ُعب
واللجان الشعبية يف مستشفى الرشطة 

النموذجي .
ــة  ــل األمان ــه وكي ــاد ومع ــع عب واطل
ــيل القفري والوكالء  ــاع الوحدات ع لقط
ــاعدون عبدالكريم الحوثي وهاشم  املس
ــن قايض وعبدالله محرم،  الوزير وأحس
ــفى  باملستش ــى  الجرح ــاع  أوض ــىل  ع
ومستوى الخدمات الطبية املقدمة لهم.

ــىل  ع ــني  القائم ــن  م ــتمعوا  واس
املستشفى إىل رشح عن حالة وإصابات 
ــفاء  للش ــم  تماثله ــدى  وم ــى  الجرح
ــي  الت ــة  الطبي ــة  الرعاي إىل  ــة  باإلضاف

يتطلبها الجرحى.
ونقل أمني العاصمة لجميع الجرحى 
تهاني قيادة الثورة والقيادة السياسية 
بعيد الفطر واالنتصارات التي يسطرها 
رجال األمن والجيش واللجان الشعبية 
ــة  ــا جبه ــات وأبرزه ــف الجبه يف مختل

الساحل الغربي.
ــش  الجي ــال  أبط ــود  بصم ــاد  وأش
ــزة  ــات الع ــعبية يف جبه ــان الش واللج
ــف  تحال ــوى  ق ــة  مواجه يف  ــة  والكرام
ــيادته ..  ــا عن الوطن وس ــدوان دفاع الع
ــرياً إىل أهمية تقديم الرعاية الطبية  مش
والعناية الكاملة للجرحى تقديراً ووفاًء 

لتضحياتهم.
ــات  تضحي ــة  العاصم ــني  أم ــن  وثم
الجرحى وما قدموه يف سبيل الدفاع عن 
ــعب  ــيادته وكرامة الش الوطن وأمنه وس

اليمني يف التصدي للعدوان ومرتزقته.

ــم  ــن امتنانه ــى ع ــرب الجرح ــا ع فيم
ــد  وتفق ــم  له ــة  العاصم ــني  أم ــدة  ملعاي
أحوالهم .. مؤكدين عىل أهمية استمرار 
الصمود وأنهم عىل استعداد للعودة إىل 

الجبهات إىل جانب املرابطني .
ــة أفراد  ــني العاصم ــك تفقد أم إىل ذل
ــواالت  ــة والج ــاط األمني ــن النق ــدد م ع
ــا يقومونه  ــة بأمانة العاصمة وم املروري
ــري يف  ــه من جهود يف تنظيم حركة الس ب
ــوارع والتقاطعات الرئيسية يف هذه  الش
األيام التي تشهد حركة مرورية واسعة .

ــذي  ال ــي  اإليجاب ــدور  ال إىل  ــت  ولف
ــن  األم ــىل  ع ــاظ  الحف يف  ــه  ب ــون  يقوم

واالستقرار والسكينة العامة.
ــا عيدية  ــة هداي ــني العاصم ــدم أم وق
ــفى  ــى بمستش ــة للجرح ــغ رمزي ومبال
ــش واللجان  ــال الجي ــن أبط ــة م الرشط

يف  ــم  بتضحياته ــاً  عرفان ــعبية  الش
ــن الوطن  ــدوان والدفاع ع ــة الع مواجه
ــتقراره إىل جانب هدايا رمزية  وأمنه واس
ــن واملرور يف عدد من النقاط  لرجال األم

األمنية والجوالت املرورية.
ــال  ــة أطف ــس حكوم ــك زار رئي إىل ذل
ــش وعدد من وزراء  اليمن إلياس األخف
ــش  الجي ــى  جرح ــال،  األطف ــة  حكوم
ــعبية يف مستشفى القوات  واللجان الش

الخاصة بالعاصمة صنعاء.
ــس ووزراء حكومة األطفال  وقدم رئي
ــد الفطر  ــبة عي ــا للجرحى بمناس هداي
ــبيل  ــرا لتضحياتهم يف س ــارك تقدي املب

الدفاع عن الوطن.
ــزاز بما  ــر واالعت ــن التقدي ــربوا ع وع
ــم بطولية  ــن مالح ــى م ــطره الجرح س
ــرشف يف  ــزة وال ــن الع ــف ميادي يف مختل

مواجهة العدوان.
ــال اليمن  ــا زار وزراء حكومة أطف كم
ــيل  ــح ع ــهيد صال ــس الش ــح الرئي رضي
ــىل درب  ــري ع ــن الس ــاد .. مؤكدي الصم
ــة مرشوعه يد  ــس الصماد ومواصل الرئي

تحمي ويد تبني.
ــظ البيضاء عيل  اىل ذلك تفقد محاف
محمد املنصوري أمس ومعه مرشف عام 
املحافظة حمود شتان  جرحى العدوان 
الغاشم بمستشفى الثورة العام بمدينة 
البيضاء  وقدم لهم التهاني والتربيكات 
ــبة عيد الفطر  ــا العيدية  بمناس والهداي

املبارك .
ــظ  محاف ــتمع  اس ــارة  الزي ــالل  وخ
ــام  ع ــر  مدي ــن  م رشح  اىل  ــاء  البيض
ــفى الثورة العام الدكتور حسن  مستش
ــام به اطباء  ــوايض حول ما ق صالح الع

املستشفى من عمليات وترقيد لجرحى 
العدوان من الجيش واللجان واملواطنني 

ومدى تقديم الخدمات الطبية لهم.
ــوري  املنص ــظ  املحاف ــا  حي ــد  وق
ــدم لهم هدايا رمزية ومبالغ  الجرحى وق

مالية  بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــوادر  ــاء  الك ــظ البيض ــث محاف  وح
ــة  مضاعف ــىل  ع ــفى  باملستش ــة  الطبي
ــال  ــن ابط ــني م ــة املصاب ــام بكاف االهتم
الجيش واللجان املتواجدين يف ميادين 
العزة والكرامة يف مواجهة قوى العدوان 
ــف الجبهات معربين  ومرتزقته يف مختل
ــارات  ــم باالنتص ــم واعتزازه ــن فخره ع
ــال  الرج ــطرها  يس ــي  الت ــة  العظيم
ــن كرامة  ــبيل الدفاع ع ــاوس يف س األش

وعزة وسيادة البلد .

ــن الجريح الذي  ــذودون عن حياض الوط ــم مرابطون يف جبهاتهم، ي ــىل اليمنيني، وه ــد الفطر املبارك ع ــّل عي يط
ــنطن والكيان اإلرسائييل للعام الرابع عىل التوايل، عيد  ــتهدفه عدوان بربري تقوده الرياض وأبوظبي، وترعاه واش يس
ــار، وتغرق يف وحل االنتكاسات  ــعيد بانتصاراته، وحزين عىل جحافل العدوان التي ما برحت تتكبد ويالت االنكس س

والخيبات.
انتصارات عيدية

ــكا عىل  ــتياً نوع توش ــعبية يف أول أيام عيد الفطر صاروخاً باليس أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش
ــة أعداداً كبرية  ــت هدفها بنجاح، مخّلف ــي. وكانت رضبة دقيقة أصاب ــاحل الغرب ــري للغزاة واملرتزقة يف الس ــع كب تجم
ــمى باملقاومة  ــاط العدو. ويف هجوم خلفي، تعرّضت قوات ما يس ــىل، وأحدثت حالة من الهلع والذعر يف أوس ــن القت م
ــّنه مجاهدو  ــح التابعة لإلمارات لهجوم مفاجئ ش ــزام األمني وقوات طارق صال ــة بقوات من الح ــة، املدعوم الجنوبي
ــة لحج جنوب اليمن،  ــكرية يف محافظ ــة“، أول أيام عيد الفطر عىل عدد من املواقع العس ــه صباح ”الجمع ــار الل أنص
ــة املوالية لإلمارات يف جبهة  ــة الجنوبية، أن الحوثيني هاجموا القوات الجنوبي ــال موقع ”الجنوب“ التابع للمقاوم وق
ــىل والجرحى يف  ــقوط عدد كبري من القت ــوداء وس ــيطرة عىل الجبل األحمر والتبة الس ــوا من الس ــرة“ وتمّكن ”الحوام
ــوزة القوات الجنوبية، ويأتي  ــكرياً متنوعاً كان بح ــوف القوات التابعة لإلمارات، كما صادر الحوثيون عتاداً عس صف
ــي وإهمال جبهات  ــاحل الغرب ــوات الجنوبية إىل الس ــل الكثري من الق ــة يف لحج، نتيجة نق ــوات الجنوبي ــع الق تراج

الجنوب األساسية.
اإلمارات تنعي قتالها

وبعد مقتل املئات من أبناء الجنوب خالل األسابيع القليلة املاضية يف معركة الساحل الغربي، دون أن ينعيهم أو 
ــاحل الغربي يف اليمن، كما نعت القيادة  يكرتث لهم أحد، أعلنت دولة اإلمارات مقتل أربعة من جنودها يف معركة الس
ــطون إماراتيون مقتل  ــي غرب الحديدة، كما أكد ناش ــة من جنودها يف معركة الدريهم ــوات اإلماراتية أربع ــة للق العام
عدد من جنود البحرية اإلماراتية ”األربعاء“ يف عملية الساحل الغربي، وكانت البحرية اليمنية قد استهدفت بارجة 
ــت العملية  ــاحلية ودمرتها كلياً وقتلت طاقمها. وأكدت يف بيان لها، أن تدمري تلك البارجة ليس ــة بصواريخ س إماراتي
ــفن املدنية طاملا كانت ملتزمة بالقانون  ــا ولن تكون األخرية، وجّددت التأكيد عىل أنه ال قلق عىل الس ــن نوعه األوىل م
ــالمتها، وأكد البيان أن  ــوارج العدوان ضمانة لس ــا إىل االبتعاد عرشين ميًال بحرياً عن ب ــدويل؛ داعية إياه ــري ال البح
ــالمة مياهها اإلقليمية،  ــيادة اليمن وس ــؤوليتها الوطنية والدينية يف الدفاع عن س القوات البحرية اليمنية تقوم بمس
الفتاً إىل أن العدو بفتحه معركة الحديدة يكون قد رفع من منسوب الخطر يف البحر األحمر وعليه أن يتحمل عواقب 
ذلك، وقال: ”نحن لن نظل مكتويف األيدي أمام أخطر هجوم أجنبي يتهدد املاليني من أبناء شعبنا اليمني املظلوم“.


