
صنعاء / سبأ
ــيد عبدامللك بدر الدين  أكد قائد الثورة الس
ــدول الغربية تتعامل  ــي، أن كثرياً من ال الحوث
مع مشاكل وحروب املنطقة من زاوية املصالح 
االقتصادية حتى ولو كان عىل حساب حقوق 
ــذا ما  ــدويل وه ــون ال ــاك القان ــان وانته اإلنس
ــا تحالف  ــي يقوده ــرب الت ــدث تجاه الح يح

العدوان عىل اليمن.
ــيد عبدامللك الحوثي يف مقابلة  ــار الس وأش
مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إىل أن النظام 
ــىل اليمن  ــه ع ــتخدم يف عدوان ــعودي يس الس
األسلحة املحرمة دولياً بتأكيد منظمات دولية 
ــتهدف املنشآت الخدمية  ويقتل املدنيني ويس

واملدنية ويرتكب مجازر اإلبادة الجماعية .
ــالم املحلية نرشت  ــائل اإلع ــح أن وس وأوض
ــم القتل  ــورة وموثقة آلالف جرائ ــاهد مص مش
بحق املدنيني، ووثقت األمم املتحدة ومنظمات 
ــرية ارتكبها  ــة جرائم كث ــرى ومحلي ــة أخ دولي

النظام السعودي يف عدوانه عىل اليمن.
ــدول األوروبية  ــال" إال أن تركيز بعض ال وق
ــتغالل الحرب لبيع صفقات  تجاه ذلك هو اس
ــطة  ــات لتنفيذ أنش ــالح وكذلك عقد صفق س
ــغ مالّية وحتى  ــكرية مقابل مبال وأعمال عس
ــف خاطئة  ــية وتبني مواق ــع مواقف سياس بي
ــني  النظام ــح  لصال ــي  اليمن ــعب  الش ــاه  تج

السعودي واإلماراتي".
وفيما يتعلق باملوقف الفرنيس أشار السيد 
عبدامللك الحوثي إىل أنه يأتي بعد الربيطاني 
ــعب اليمني وإسهامه يف  يف سلبيته تجاه الش
العدوان، بينما هناك دول أوروبية موقفها أكرث 

اعتداًال.
ــة مريرة  ــي لها تجرب ــا الت ــاف " فرنس وأض
ــتهدفت أمنها من قبل القاعدة  مع أحداث اس
ــب  ــا إىل جان ــأً بوقوفه ــب خط ــش ترتك وداع
ــي  ــام اإلمارات ــذا النظ ــعودي وك ــام الس النظ
ــن  ــدة يف اليم ــش والقاع ــان داع ــا يدعم وهم
ــاً إىل جنب مع  ــوض املعركة جنب كفصائل تخ
ــعودي  ــرى املوالية للنظام الس الفصائل األخ
ــانّية  ــادئ والقيم اإلنس ــر للمب ــا أنها تتنك كم
ــيسء إىل عالقتها  ــدة وت ــم املتح ــق األم وملواثي
ــلباً عىل مصالحها  ــعب اليمني وتؤثر س بالش

يف املستقبل مع الشعب اليمني".
ــية  ــة الفرنس ــؤال الصحيف ــىل س ويف رده ع
حول االنسحاب من الحديدة أو صنعاء.. أكد 
قائد الثورة أنه من املضحك أن يطلب أحد من 
ــليمها  ــحاب من الحديدة لتس اليمنيني االنس
ــق  للمواثي ــف  مخال ــك  ذل أن  ــا  كم ــارات  لإلم

واألعراف الدولية.
ــحاب أهل اليمن من  وقال " الكالم عن انس
صنعاء لصالح النظامني السعودي واإلماراتي 
ــيني من  ــحاب الفرنس ــب أحد انس ــا لو طل كم
ــدو ذلك غريباً  ــح اإلمارات أال يب باريس لصال

وغري منطقي !؟".
وفيما ييل نص املقابلة:

ــا لعدم دعوتكم إىل  ــا هو ردكم عىل فرنس * م
ــذي عقدته يف 27  ــاني الدويل ال ــر اإلنس املؤتم

يونيو يف باريس؟
ــدول الغربية  ــرياً من ال ــن الواضح أن كث - م
ــاكل وحروب املنطقة من زاوية  تتعامل مع مش
ــب املادية حتى  ــح االقتصادية واملكاس املصال
ولو كان عىل حساب حقوق اإلنسان وانتهاك 
ــدث تجاه الحرب  ــدويل وهذا ما يح ــون ال القان
التي يقودها تحالف العدوان عىل بلدنا اليمن 
ــلحة  ــعودي فيه األس ــتخدم النظام الس ويس
ــات دولية ويقتل  ــة دولياً بتأكيد منظم املحرم
املدنيني ويستهدف املنشآت الخدمية واملدنية 
ــادة الجماعية، وقد نرشت  ويرتكب مجازر اإلب
وسائل اإلعالم املحلية مشاهد مصورة وموثقة 
ــل للمدنيني، ووثقت منظمة  آلالف جرائم القت
األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى ومحلية 
ــعودي يف  ــام الس ــا النظ ــرية ارتكبه ــم كث جرائ
ــن، إال أن تركيز بعض الدول  ــه عىل اليم عدوان
األوروبية تجاه ذلك هو استغالل الحرب لبيع 
ــات لتنفيذ  ــالح وكذلك لعقد صفق صفقات س
ــكرية مقابل مبالغ مالّية  ــطة وأعمال عس أنش
ــي مواقف  ــية وتبن ــع مواقف سياس ــى بي وحت
ــي لصالح النظام  ــعب اليمن خاطئة تجاه الش
السعودي ولصالح النظام اإلماراتي، وتقييمنا 
ــد  ــي بع ــه يأت ــيس أن ــمي الفرن ــف الرس للموق
ــعب اليمني  ــلبيته تجاه الش ــي يف س الربيطان
دول  ــاك  هن ــا  بينم  ، ــدوان  الع يف  ــهامه  وإس
ــا  ــا أكرث اعتداًال ولذلك ففرنس أوروبية موقفه
ــتهدفت  ــي لها تجربة مريرة مع أحداث اس الت
ــش ترتكب خطأً  ــل القاعدة وداع أمنها من قب
ــعودي وكذا  ــام الس ــب النظ ــا إىل جان بوقوفه
ــدة  ــش والقاع ــان داع ــا يدعم ــي وهم اإلمارات
ــة جنباً إىل  ــل تخوض املعرك ــن كفصائ يف اليم
ــة للنظام  ــرى املوالي ــع الفصائل األخ جنب م
ــعودي من جماعة هادي وبعض الحراك  الس
ــا تتنكر  ــالح ، كما أنه ــزب اإلص ــي وح الجنوب
ــم  ــق األم ــانّية وملواثي ــم اإلنس ــادئ والقي للمب

ــعب اليمني  املتحدة وتيسء إىل عالقتها بالش
ــتقبل مع  ــىل مصالحها يف املس ــلباً ع وتؤثر س

الشعب اليمني.
إن الشعب اليمني هو شعب عزيز ومسالم 
ــتقالل  والذي يريده هو حقه يف الحرية واالس
ــه - مع احرتام هذا الحق  ــع بأن يكون ل وال يمان
ــرى والبلدان  ــة إيجابية مع الدول األخ - عالق
ــان  ــي كي ــي ه ــل الت ــدا إرسائي ــا ع ــرى م األخ
غاصب وموقفه الواضح من السلوك األمريكي 
ــل  إلرسائي ــم  والداع ــي  والتخريب ــي  العدوان
ــرتم منها  ــدول فمن يح ــا بقية ال ــش، أم ولداع
ــتقالل يمكنه أن  ــعبنا يف الحرية واالس حق ش
ــعب اليمني  ــة إيجابية مع الش ــى بعالق يحظ
ــح  مصال ــا  ولفرنس  ، ــة  واقتصادي ــية  وسياس
اقتصادية كبرية من األفضل أن تلحظ الحفاظ 
ــعبنا اليمني وأن  ــع ش ــتقبل م ــا يف املس عليه
تراجع سياستها السلبّية وتسعى لتكون أكرث 
ــدًال من دعم  ــالم ب ــداًال وتوازناً وتدعم الس اعت
الحرب وتكف عن خطواتها املنحازة تحت أي 
ــاني  ــمى باإلنس عنوان ومن ذلك املؤتمر املس

ــدف  ــعودي به ــام الس ــن النظ ــب م ــو بطل وه
ــعب  ــاءة إىل الش ــة عىل جرائمه واإلس التغطي

اليمني املظلوم.
ــيس  ــوث الفرن ــة املبع ــم مقابل ــاذا رفضت * مل

الذي مستعد لزيارتكم يف صنعاء؟
ــا إيضاحاً  ــه إنما طلبن ــض مقابلت ــم نرف - ل
ــدوان عىل اليمن  ــا يف الع مقدماً عن دور فرنس
ــاركة  ــم خرباً عن مش ــد أن نرشت صحيفتك بع
ــا أن تحالف  ــذي بلغن ــية وال ــكرية فرنس عس

العدوان هو الذي اعرتض عىل مجيئه.
ــاطة  ــا لعب دور وس ــتطيع فرنس ــل تس * ه

لوقف الحرب يف اليمن ؟
ــيط من املهم  - من يرغب أن يلعب دور الوس
ــاً وحريصاً عىل  ــون متوازنا وحيادي أوًال أن يك

تحقيق السالم.
ــدة  الحدي ــة  معرك أن  ــم  أعداؤك ــم  يزع  *
ــحبتم من املدينة، هل أنتم  ــتتوقف إذا انس س
ــحاب من الحديدة لتفادي  ــتعدون لالنس مس
املزيد من الضحايا وخاصة بني املدنيني؟ وإال 

فما هي رشوط قبولكم بذلك؟

ــب أحد من اليمنيني  ــن املضحك أن يطل - م
أن ينسحبوا من الحديدة لتسليمها لإلمارات، 
ــق  للمواثي ــف  مخال ــو  ه ــك  ذل ــب  يطل ــن  وم
واألعراف الدولية فماذا لو طلبت بريطانيا من 
ــس أو مدينة  ــحاب من باري ــيني االنس الفرنس
فرنسية أخرى وتسليمها للربيطانيني هل هذا 

طلب منطقي !؟.
ــول بخطة  ــتعداد القب ــىل اس ــم ع ــل أنت * ه
ــلمها إدارة ميناء الحديدة  ــم املتحدة لتس األم

أو إيداع إيراداتها يف البنك املركزي ؟
ــي  ــوث أمم ــيخ كمبع ــد الش ــام ول ــذ أي - من
ــتي  ــن دور رقابي ولوجس ــع م ــذاك لم نمان آن
ــرشط وقف العدوان  ــدة يف امليناء ب لألمم املتح
ــع إيرادات  ــع من جم ــدة ولم نمان ــىل الحدي ع
ــدة وإيرادات  ــاء الحدي ــا مين ــئ بما فيه املوان
ــوت  ــبوة وحرضم ــارب وش ــاز يف م ــط والغ النف
ــا للمرتبات بإرشاف أممي عىل أن  وتخصيصه
ترصف من صنعاء مرتبات املناطق الحرة التي 

لم يتمكن السعودي واإلماراتي من احتاللها.
ــعودية  ــا هي إجابتكم عىل اتهامات الس * م
ــني لتلقيهم  ــم املتحدة للحوثي واإلمارات واألم

أسلحة ومعدات إيرانية عرب ميناء الحديدة؟
ــعودي واإلماراتي  ــني الس ــن النظام - كٌل م
ــاً أي  ــا ال تدخل أساس ــه يكذب ألنه ــرف أن يع
ــفن إىل امليناء إال برخصة وإذن من تحالف  س
ــم املتحدة وضمن  ــدوان وترخيص من األم الع
آلية مشددة تماماً كما يحدث تجاه قطاع غزة 
ــة لتحالف العدوان  ــع الحربية البحري ، والقط
ــاحل وتراقب  ــاذاة الس ــرشة بكثافة يف مح منت
ــفن الوافدة وال يدخل يشء إال  ــدة كل الس بش
ــم وأذنهم  ــم وطريقتهم وبرتخيصه وفق آليته
ــل املبعوث  ــبق منذ أيام عم ــك س ــع كل ذل ، وم
ــا مع  ــك يف تفاعلن ــيخ وكذل ــد الش ــابق ول الس
ــي الحايل،  ــاعي املبعوث األمم ــادرات ومس مب
ــة الرقابة من جانب  املوافقة عىل انتقال عملي
ــارش مع  ــكل مب ــاء بش ــدة إىل املين ــم املتح األم

ــدة العتبارات  ــف العدوان عىل الحدي رشط وق
ــانّية وقبولنا بذلك فضحهم وكشف زيف  إنس
ــارات  اإلم أن  ــرف  يع ــع  والجمي  ، ــم  ادعاءاته
ــيطرة عىل املوانئ يف اليمن تحت  ــعى للس تس
ــتعمارية  ــة أمريكية ألهداف اس إرشاف وحماي

وأطماع اقتصادية وأمور أخرى.
* ما هي الرشوط واملقرتحات الخاصة بوقف 
ــودة إىل طاولة  ــاق عىل الع ــالق النار واالتف إط
ــث  ــن غريفي ــا مارت ــي اقرتحه ــات الت املفاوض

مبعوث األمم املتحدة؟
ــها معنا  ــي قدمها إلينا وناقش - املبادرة الت
املبعوث األممي مارتن غريفيث تتعلق بامليناء 
ــث نقل الرقابة املبارشة إليه ومن حيث  من حي
ــا  ــة كم ــا بإيجابي ــرادات وتفاعلن ــألة اإلي مس
ــابقاً، وأيضاً نقل لنا مطالب اإلمارات  ذكرنا س
ــدو وذكرنا له  ــل معها نائبه كما يب التي يتفاع
ــه وليس مطالب  ــا معه مبادرت ــذي يعنين أن ال

اإلمارات وأطماعها.
ــن  ــيل ع ــتعداد للتخ ــىل اس ــم ع ــل أنت * ه
ــف قصف  ــل وق ــتية مقاب ــخ الباليس الصواري
قوات التحالف لليمن وإقامة حكومة انتقالية 

بناء عىل اقرتاح غريفيث ؟
ــف  القص ــف  لوق ــتعدون  مس ــن  نح  -
إذا  ــارات  واإلم ــعودية  الس ــىل  ع ــي  الصاروخ
ــا من  ــا ألن موقفن ــىل بلدن ــف ع ــا القص أوقفت
ــألة  ــن النفس وأما مس ــاس هو الدفاع ع األس
ــراف واملوجود  ــالح املتواجد مع كافة األط الس
ــي أكرث  ــعودي واإلمارات ــني للس ــع املوال منه م
ــإذا توقف  ــع صنعاء ف ــن املوجود م وأحدث م
العدوان وتحقق حل سيايس وتشكلت حكومة 
ــؤولية عليها يف معالجة املوضوع  رشاكة فاملس
ــع يتأكد  ــراف ويف ظل وض ــن جانب كل األط م
ــعبنا  ــتهداف والعدوان عىل ش ــه وقف االس في

اليمني.
ــة  ــم املوافق ــة رشوط بمقدورك ــب أي * بموج
عىل االنسحاب من صنعاء وتسليم السيطرة 
ــاركون فيها؟ وما  ــتقبال تش لحكومة يمنية مس

هي طلباتكم لتكونوا جزءا منها ؟
ــن  ــن م ــل اليم ــحاب أه ــن انس ــكالم ع - ال
صنعاء لصالح النظامني السعودي واإلماراتي 
ــيني من  ــحاب الفرنس ــب أحد انس ــا لو طل كم
ــارات، أال يبدو ذلك غريباً  ــس لصالح اإلم باري

وغري منطقي !؟
أما مسألة تشكيل حكومة يمنية ضمن حّل 
ــذا كان ممكناً  ــيايس عىل قاعدة الرشاكة فه س
ــابق  ــهادة املبعوث األممي الس من البداية بش
ــت من  جمال بن عمر والحرب عىل اليمن ليس
ــيطرة عىل  أجل ذلك بل هدفها الحقيقي الس

اليمن أرضاً وإنساناً.

0303 أخبار وتقارير

في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية: في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية: 

التقى نائب رئيس الوزراء وزير 
ــني عبدالله  ــور حس ــة الدكت املالي
ــم  املقي ــل  املمث ــس  أم ــويل  مقب
ــؤون  ــقة الش ــم املتحدة منس لألم
ــزا غراندي  ــانية يف اليمن لي اإلنس
ــي  ــج اإلنمائ ــر الربنام ــب مدي ونائ

لألمم املتحدة عيل جمعة.
 جرى خالل اللقاء الذي حرضه 
ــامي ووزير  وزير النقل زكريا الش
ــه  ــد الل ــل عب ــدس نبي ــاه املهن املي
ــطة الربنامج  الوزير، مناقشة أنش
ــانية  ــه من جهود إنس ــا يقوم ب وم
ــواء النازحني من  ــاعدة وإي يف مس
ــكان الحديدة وكذا ما تم توفريه  س
ــرب الربنامج آلالف األرس النازحة  ع
والجهود املبذولة إلعادة النازحني 
إىل محافظة الحديدة وتأمني ذلك.

ويف اللقاء رحب الدكتور مقبويل 
ــج ..متمنيا له  ــب مدير الربنام بنائ

التوفيق يف عمله.
ــس الوزراء وزير  وعرب نائب رئي
املالية عن الشكر والتقدير ملا يقوم 
به برنامج األمم املتحدة من جهود 
إنسانية ملساعدة النازحني وتوفري 

االحتياجات األساسية لهم.
ــىل أهمية اضطالع األمم  وأكد ع
ــاف املجازر  ــا إليق ــدة بدوره املتح
ــدوان  ــف الع ــا تحال ــي يرتكبه الت
ــة  محافظ ويف  ــا  عموم ــن  اليم يف 

ــا .. الفتا إىل أن  الحديدة خصوص
ــدوان يقصف  ــف الع ــريان تحال ط
منازل املواطنني ومزارعهم بصورة 

مبارشة.
ــانية  ــاة اإلنس ــار إىل املأس وأش
التي يعيشها أبناء مديريات زبيد 
ــي وغريها من  ــا والدريهم والتحيت
ــل والتهجري  ــات جراء القت املديري
وما سيرتتب عىل ذلك من موجات 
نزوح جديدة إن لم يكن للمجتمع 
ــاد وحازم إليقاف  الدويل موقف ج

ذلك.
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــت  ولف
ــتمرار تحالف  ــر املالية إىل اس وزي
ــالق ميناء الحديدة  العدوان يف إغ
ومنع دخول السفن التجارية وهو 
ما يساهم يف رفع معاناة املواطنني 
ــذاء والدواء إىل  ــاع تكلفة الغ وارتف

مستويات قياسية.
فيما قدم وزير النقل للمسؤولة 
ــع العام  ــا عن الوض ــة رشح األممي
ــىس  ــدة ورأس عي ــاءي الحدي ملين
وما تتعرض له السفن القادمة من 
إجراءات تعسفية من قبل تحالف 
ــذا ما يتعرض له ميناء  العدوان وك
الحديدة من استهداف مبارش من 

وقت آلخر.
ــقة  منس ــربت  ع ــا  جانبه ــن  م
ــكرها  ــانية عن ش ــؤون اإلنس الش

ــهيل  ــاون حكومة اإلنقاذ وتس لتع
عمل الربنامج ..مشرية إىل أن خطة 
ــتجابة اإلنسانية للمنظمات  االس
ــري وفق األولويات  يف الحديدة تس
والخطة التي تم االتفاق عليها مع 
الجانب الحكومي وأن آالف األرس 
ــاعدات  املس ــتلمت  اس ــة  النازح
ــوفات  الكش ــق  وف ــا  به ــة  الخاص

املعدة لذلك.
ــم املتحدة تنظر  وأكدت أن األم
ــع يف اليمن عىل أنه وضع  إىل الوض
ــانية  ــة اإلنس ــتثنائي وأن األزم اس
ــبه أي أزمة يف  املوجودة فيه ال تش

أي بلد آخر.
ــاء  ــدي أن مين ــت غران وأوضح
ــلم أولويات  ــي يف س ــدة يأت الحدي
ــدة .. مؤكدة عىل  عمل األمم املتح
ــدة  ــاء الحدي ــل مين رضورة أن يظ
ــلع  الس ــف  مختل ــام  أم ــاً  مفتوح
ــذ  املنف ــاره  باعتب ــات  واالحتياج

الوحيد.
ــون  يك أن  ــة  أهمي إىل  ــارت  وأش
مليناء الحديدة وضع خاص وأن ال 
يتم استهدافه بأي ذريعة كانت .. 
مبينة أن األمم املتحدة تعمل بكل 

جهد بهذا الخصوص.

في عملية نوعية هي األولى من نوعها لسالح الجو المسيرفي عملية نوعية هي األولى من نوعها لسالح الجو المسير

ــعودية للنفط  ــو الس ــت رشكة ارامك اعرتف
باندالع حريق يف مصفاة الرشكة يف العاصمة 
ــالن  ــن إع ــق م ــب دقائ ــك عق ــاض وذل الري
ــري التابع للجيش واللجان  سالح الجو املس
ــرية بعيدة  ــطة طائرة مس ــتهدافها بواس اس
ــم إزاحة  ــاد2" التي ت ــراز "صم ــدى من ط امل

الستار عنها يوم أمس.
ــلحة  ــمي للقوات املس ــد الناطق الرس وأك
ــالح الجو  العميد رشف لقمان بأن عملية س
ــه تعترب  ــدو ويف عاصمت ــق الع ــري يف عم املس
ــة يف معركة الردع مع األعداء  انعطافة جذري
ــع الجرائم واملجازر بحق  الذين  ارتكبوا أبش
ــأن األيام  ــار لقمان ب ــعب اليمني.. وأش الش
ــزه  ــا أنج ــآت وأن م ــدة باملفاج ــة واع القادم
ــري يعد باكورة ملرحلة ردع  ــالح الجو املس س

جديدة.
ــن  ــة األوىل م ــة النوعي ــذه العملي ــد ه وتع
ــالح الجو املسري من حيث الهدف  نوعها لس
ــك فهي تحمل  ــد للعملية لذل ــدى البعي وامل
ــكري  ــن العس ــىل الصعيدي ــرية ع دالالت كب

والسيايس.

ــزاب املناهضة للعدوان   ــارك تكتل األح وب
ــي املتمثل  ــعب االنجاز النوع ــادة والش للقي

بسالح الجو املسري بعيد املدى ”صماد2“
ــات  والتنظيم ــزاب  األح ــل  تكت ــارك  ب  
ــادة  للقي ــدوان  للع ــة  املناهض ــية  السياس
ــي  اليمن ــعب  والش ــية  والسياس ــة  الثوري
ــالح  العظيم اإلنجاز العظيم الذي حققه س

الجو اليمني.
نص البيان

ــات  والتنظيم ــزاب  األح ــل  تكت ــارك  يب
ــادة  للقي ــدوان  للع ــة  املناهض ــية  السياس
ــي  اليمن ــعب  والش ــية  والسياس ــة  الثوري
ــالح  العظيم اإلنجاز العظيم الذي حققه س
ــن  ع ــف  بالكش ــل  واملتمث ــي.  اليمن ــو  الج

ــنت مهامها   ــرية بعيدة املدى دش طائرة مس
باستهداف مصفاة رشكة أرامكو يف الرياض.

ــرية يف قيادتنا  ــي  ثقتنا الكب إننا ومن وح
ــذا االنجاز  ــية نؤكد بان ه الثورية والسياس
ــكرية  ــري املعادلة العس ــل بتغي ــد كفي الجدي
ــية , كما نؤكد بأن القادم بعون الله  والسياس
ــردع العدوان عن  ــيكون أكرب ولن يزجر وي س
غيه وجرائمه غري القوة الرادعة , وليس أمام 
تحالف العدوان من خيارات سوى التعجيل 
ــم ورحيلها من تراب  بإيقاف عدوانها الغاش

أرضنا الطاهرة.
ــدد التأكيدد عىل فخرنا واعتزازنا  كما نج
ــاوم واملمانع للمرشوع األمريكي  بموقفنا املق
ــا  ــأن مواجهتن , وب ــة  ــي يف املنطق الصهيون
ــي  اإلمارات ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  للع
ــياق الدفاع عن النفس والرد عىل  تأتي يف س
استمرار الجرائم اليومية بحق أبناء الشعب 

اليمني  .
ــل  ــة لتكت ــة التنفيذي ــن : الهيئ ــادر ع ص
ــية اليمنية  ــات السياس ــزاب والتنظيم األح

املناهضة للعدوان بتاريخ 18 / 7/ 2018م.

استهداف مصافي "ارامكو" في الرياض والعدو يعترف باندالع حريق فيهااستهداف مصافي "ارامكو" في الرياض والعدو يعترف باندالع حريق فيها
الكشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز "صمادالكشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز "صماد٢٢" والجيش يعد بمزيد من المفاجآت" والجيش يعد بمزيد من المفاجآت
ــة الــوطــنــيــة ــرك ــع ــم ــار ال ــس ــم ــــذري ل ــول ج ــح ــة ت ــي ــوع ــن ــان: الــعــمــلــيــة ال ــم ــق ــة الــوطــنــيــةل ــرك ــع ــم ــار ال ــس ــم ــــذري ل ــول ج ــح ــة ت ــي ــوع ــن ــان: الــعــمــلــيــة ال ــم ــق ل

ــاف العدوان  ــع الدولي إيق ــي : على المجتم ــاف العدوان مقبول ــع الدولي إيق ــي : على المجتم مقبول
ــدة قبل تفاقم موجات النزوح والتهجير ــدة قبل تفاقم موجات النزوح والتهجيرعلى الحدي على الحدي

النظام السعودي يستخدم في عدوانه على اليمن أسلحة محرمة ويقتل المدنيين بتأكيد منظمات دوليةالنظام السعودي يستخدم في عدوانه على اليمن أسلحة محرمة ويقتل المدنيين بتأكيد منظمات دولية

لم نمانع من دور رقابي ولوجستي لألمم المتحدة في ميناء الحديدة وجمع إيرادات الموانئ وتخصيصها للمرتباتلم نمانع من دور رقابي ولوجستي لألمم المتحدة في ميناء الحديدة وجمع إيرادات الموانئ وتخصيصها للمرتبات
من يطلب من اليمنيين االنسحاب من الحديدة أو من صنعاء كمن يطلب من الفرنسيين االنسحاب من باريسمن يطلب من اليمنيين االنسحاب من الحديدة أو من صنعاء كمن يطلب من الفرنسيين االنسحاب من باريس

قائد الثورة: كثير من الدول الغربية تتعامل مع مشاكل وحروب المنطقة من زاوية المصالحقائد الثورة: كثير من الدول الغربية تتعامل مع مشاكل وحروب المنطقة من زاوية المصالح
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فرنسا ترتكب خطأ 
بوقوفها إىل جانب 

السعودية واإلمارات 
وهما تدعمان داعش 

والقاعدة يف اليمن

من يريد أن يلعب 
دور الوسيط عليه 

أن يكون حياديًا 
وحريصًا على تحقيق 

السالم


