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محافظات/سبأ
ــوب  وشع ــارث  الح ــي  بن ــات  بمديري ــدت  عق
والتحرير بأمانة العاصمة أمس لقاءات تعبوية يف 

إطار حمالت التحشيد والتعبئة العامة.
ــارث لقاء موسع  ــة بني الح ــث عقد بمديري حي
بحضور وكيل األمانة املساعد عبدالكريم الحوثي 
ــة عصام عجالن، واألعيان واملشائخ  ومدير املديري
ــة، للتأكيد عىل استمرار  والشخصيات االجتماعي

التحشيد لجبهات العزة والكرامة.
ــر جهود  ــة تضاف ــي أهمي ــل الحوث ــد الوكي وأك
ــة التحشيد .. الفتا  ــع لتحقيق أهداف حمل الجمي
ــة اإليرادية  ــب التنفيذي ــاهمة املكات إىل رضورة مس
ــة الكربى  ــم القافلة الغذائي ــارشة يف دع ــورة مب بص

التي سيتم تسيريها خالل األيام القادمة.
ــد املداني  ــورى خال ــس الش ــو مجل ــان عض وك
ــي أكدا خالل  ــاعد عبدالكريم الحوث والوكيل املس
ــل منطقة جدر  ــة جدر ضم قبائ ــاء قبيل بمنطق لق
ــز  ــة تعزي ــل، أهمي ــة القاب ــان وقري ــان وعلم وثقب
ــي املجتمعي بأهمية استمرار التحشيد ورفد  الوع

الجبهات بالرجال واملال.
ــة شعوب  ــع بمديري ــش لقاء موس ــك ناق إىل ذل
ــة الشؤون االجتماعية باألمانة  برئاسة رئيس لجن
ــود النقيب الجوانب املتصلة بحملة التحشيد  حم

والتعبئة.
ــؤولية  وأكد النقيب أهمية تحمل الجميع للمس

ــات .. الفتا إىل  ــد الجبه ــرار التحشيد لرف يف استم
ــم يف دعم وإسناد  ــالع الجميع بدوره رضورة اضط

املرابطني يف الجبهات .
ــر مديرية شعوب  ــان اللقاء أقر بحضور مدي وك
ــد  ــة للتحشي ــان فرعي ــداد لج ــب إع ــدي عره مه

والتعبئة وتوزيع مهام التحشيد.
ــة العاصمة  ــو محيل أمان ــرض االجتماع عض ح
ــاء املجلس  ــدد من أعض ــيل الرحبي وع ــخ ع الشي

املحيل ومدراء املكاتب التنفيذية.
ــة تعبوية  ــت فعالي ــر نظم ــة التحري ويف مديري
ــًال "  ــاش ذلي ــب الحياة ع ــن أح ــار " م ــت شع تح
ــس الحشد  ــب رئي ــات لنائ ــا كلم ــت خالله .. ألقي
والتعبئة باملديرية أحمد الجنيد ومدير دار األيتام 

ــة استلهام  ــزان .. أكدتا أهمي ــد الخ ــور أحم الدكت
ــن اإلمام زيد الذي رضب أروع األمثلة يف  الدروس م

الفداء والتضحية من أجل نرصة الحق .
ــد  ــد ورف ــرار التحشي ــة استم ــا إىل أهمي وأشارت
ــيري القوافل دعماً  ــال وتس ــات بالرجال وامل الجبه

وإسناداً للجيش واللجان الشعبية.
ــة قناف  ــة العاصم ــال أمان ــة وكي ــرض الفعالي ح

املراني وعبداللطيف العمري.
ــة وادي العة بمديرية  كما أكد لقاء قبيل يف عزل
ــري لدعم  ــس النف ــت أم ــة املحوي ــة محافظ الطويل

املرابطني يف جبهات العزة والشموخ.
ــرضه مشائخ ووجهاء العزلة  ويف اللقاء الذي ح
ومرشف املديرية ألقيت كلمات أشادت بانتصارات 

ــن  ــطرونه م ــا يس ــة وم ــان الشعبي ــش واللج الجي
مالحم بطولية يف مواجهة قوى العدوان ومرتزقتها.
ــد ودور  ــالت التحشي ــج حم ــت إىل نتائ وتطرق
ــال  ــال بامل ــات القت ــد جبه ــت يف رف ــل املحوي قبائ
ــاعدات واملشاركة يف تطهري  ــل املس والرجال وقواف

الوطن من قوى الغزو واالحتالل.
ودعت قبائل وادي العه إىل الهبة الكربى لنرصة 
الوطن وعدم االستسالم والخنوع وتفويت الفرص 

عىل املرتبصني بأمن واستقرار البالد.
ــه  وقف ــت  نظم ــه  الع وادي  ــل  قبائ ــت  وكان
احتجاجية تداعى إليها أبناء وقرى العزلة إلعالن 
ــة التحشيدية الواسعة دفاعا  مشاركتهم يف الحمل

عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.
ــو مدارس  ــالب وطالبات ومعلم ــك ندد ط اىل ذل
مديرية سنحان بمحافظة صنعاء أمس باستمرار 

العدوان والحصار عىل الشعب اليمني.
ــة  سياس ــة  احتجاجي ــات  وقف يف  ــروا  واستنك
ــدوان  الع ــف  تحال دول  ــا  تتبعه ــي  الت ــع  التجوي
ــني املجتمع  ــق .. محمل ــار املطب ــرار الحص باستم
الدويل ومجلس األمن مسؤولية تمادي العدوان يف 

ارتكاب الجرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.
ويف الوقفات أشاد مدير مكتب الرتبية باملديرية 
ــم  ــة رغ ــة التعليمي ــرار العملي ــد باستم ــد مرش فه
ــعودي  الس ــدوان  الع ــا  فرضه ــي  الت ــات  الصعوب

وحصاره الجائر.
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تواصل الوقفات االحتجاجية المنددة بجرائم العدوان في المحافظاتتواصل الوقفات االحتجاجية المنددة بجرائم العدوان في المحافظات
ــاد  ــون يف تش ــون حقوقي ــن ناشط دش
حملة إلكرتونية ضد تجنيد دولة اإلمارات 
ــرب يف وسط أفريقيا  العربية املتحدة للع

وإرسالهم كمرتزقة يف حرب اليمن.
وأكد الناشط الحقوقي التشادي املقيم 
ــس "رشيف جاكو" أن لديه توثيقا  يف باري
بشأن عمليات تجنيد إماراتية لآلالف من 
ــط أفريقيا،  ــل العربية يف وس أبناء القبائ
ــال األفارقة  ــال األعم ــن رج ــالء م ــرب وك ع
ــس التعاون، بهدف  ــني يف دول مجل املقيم

إرسالهم للحرب يف اليمن كمرتزقة.
ــارات جندت أكرث  وذكر "جاكو" أن اإلم
ــن 150 شابا تشاديا من الجالية املقيمة  م
ــا)، والذين  ــوب ليبي ــا (جن ــة سبه بمدين
ــة، ومالمحهم  ــة بطالق العربي ــون  يتحدث
ــح اإلماراتيني،  ــٍري، مالم ــد كب ــه إىل ح تشب

وفقا ملا نقله موقع عربي بوست.
ــه  ــي التوج ــط الحقوق ــف الناش ووص
ــرق  ــار ال ــدرج يف إط ــه "ين ــي بأن اإلمارات
واالتجار بالبرش"، مطالبا املجتمع الدويل 
ــذه الجريمة  ــع "ه ــل ملن ــرك العاج بالتح
ــالل الفقراء  ــة عىل استغ ــة، القائم املروع
ــة ليموتوا لصالح  ــم يف حروب دموي وزّجه

األغنياء"، حسب تعبريه.
ــاب القبائل العربي  ــش أغلب شب ويعي

ــارة  ــي وتج ــىل الرع ــا ع ــط أفريقي يف وس
التهريب عىل الحدود الجنوبية بني ليبيا 
ــري منهم  ــعى الكث ــر، ويس ــاد والنيج وتش
ــب  للهجرة غري النظامية إىل أوروبا، بحس

تقارير حقوقية.
ــو" فإن اإلمارات  ووفقا ملعلومات "جاك
عرضت عىل كثري من هؤالء الشباب مبالغ 
مالية وصلت إىل 3000 دوالر للفرد، إضافة 
ــية اإلماراتية،  ــىل الجنس ــول ع إىل الحص
ــات أمنية إماراتية"  مقابل العمل يف "رشك

ترسل مجنديها الحقا إىل اليمن.
ــون  حقوقي ــد  رص 2018م،  ــر  يناي ويف 
ــال للنيجر،  ــال األعم ــد من رج ــارة لوف زي
ــاك زعامات قبلية عربية،  حيث التقوا هن
واستطاعوا تجنيد 10 آالف من أبناء هذه 
ــش متنقلًة ما بني ليبيا  القبائل، التي تعي

وتشاد والنيجر، بحسب عربي بوست.
ــادي "محمد زين  ــط التش وكان الناش
ــع فيديو، يف فرباير  ــم" قد نرش مقط إبراهي
ــر الشباب  ــبوك، لتحذي املايض، عرب فيس
ــروض العمل  ــادي والنيجري من ع التش
ــة، مؤكدا أنها ستار لـ "تجنيدهم  اإلماراتي
ــة يف حرب اليمن ومقاتلة شعبها  للمشارك
العربي واملسلم من أجل دوالرات بخسة" 

بحد تعبريه.
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صنعاء-سبأ
ــة  ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــت قي سلم
ــال ممن  ــاء 22 طف ــة أمس بصنع ــان العام األرك
ــش واللجان  ــم من قبل الجي ــم التحفظ عليه ت
ــة بعد أن غرر بهم العدوان وحاول الزج  الشعبي

بهم إىل جبهات القتال.
ــم  ــال إىل أرسه ــليم األطف ــرى تس ــث ج حي
ــب  للصلي ــة  الدولي ــة  اللجن ــيل  ممث ــور  بحض
ــة العمل  ــف ومنظم ــة اليونيس ــر ومنظم األحم
ــان وبرملان األطفال  الدولية ووزارة حقوق اإلنس

واملنظمات الحقوقية.
ــد  ُعق ــذي  ال ــي  الصحف ــر  املؤتم ــالل  وخ
ــوات  للق ــي  الرسم ــق  الناط ــى  ألق ــة  باملناسب
ــان  ــب لقم ــن رشف غال ــد الرك ــلحة العمي املس
ــة هيئة األركان،  ــادة وزارة الدفاع ورئاس بيان قي
ــل  ــار إىل أن العدوان يواصل مسلس ــذي أش وال
ــق الدولية واألعراف  ــه للقوانني واملواثي انتهاكات
والقيم اإلنسانية من خالل استمراره يف عدوانه 
وجرائمه وحصاره املطبق عىل الشعب اليمني.

ــم  ــر جرائ ــان إىل أن أخط ــد لقم ــت العمي ولف
ــداف األطفال الذين  العدوان استمراره يف استه
قتل وجرح عرشات اآلالف إما بشكل مبارش عرب 
ــه أو بنقص الغذاء  ــه وصواريخ طائراته وقنابل
ــماح  ــالق املنافذ وعدم الس ــة إغ ــدواء نتيج وال

بسفرهم للعالج.
ــدوان واملرتزقة  ــان أن جرائم الع ــح البي وأوض
ــوب التجويع  ــل األطفال بأسل ــف عىل قت لم تق
ــال  ــر باألطف ــدت إىل التغري ــل عم ــار ب والحص

ــتغلة  ــوت مس ــل وامل ــارق القت ــم إىل مح وجره
ــر واملعاناة  ــة الفق ــة وحال ــروف االقتصادي الظ
ــدراج  ــه الست ــدوان نفس ــا الع ــبب به ــي تس الت
ــال  ــات القت ــم إىل جبه ــزج به ــم وال اآلالف منه

وخطوط التماس.
ــن  ــري م ــدا أن الكث ــف ج ــن املؤس ــال " م وق
ــون  يجهل ــال  األطف ــؤالء  ه ــالت  وعائ أرس 
ــدوان ألبنائهم  ــالل الع ــط استغ ــة مخط حقيق
ــم  بإيهامه ــارك  املع يف  ــود  كوق ــم  واستخدامه
ــا تؤكده  ــذا م ــرص عمل وه ــىل ف ــول ع بالحص
إفادات األطفال بأنهم وقعوا ضحايا ولم يكونوا 

ــم يف القتال وان أرسهم ال  ــون أنه سيزج به يعلم
تعرف سوى أنهم ذهبوا للعمل".

ــل  التعام ــىل  ع ــا  حرصن ــد  لق  " ــاف  وأض
ــاني واألخالقي مع هؤالء األحداث الذين  اإلنس
ــش واللجان  ــم من قبل الجي ــم التحفظ عليه ت
ــداع وهو  ــر والخ ــا التغري ــوا ضحاي ــم وقع كونه
ــا وأخالقنا اإلسالمية  ــف تمليه علينا قيمن موق
ــن لم ولن  ــم أطفالنا الذي ــا الوطني فه وانتماؤن
ــم وإحاطتهم بكل  ــرط فيهم حيث تم تأمينه نف

الرعاية واالهتمام".
ــد 22 طفال ألرسهم  ــلم ونعي وقال " اليوم نس

بحضور ممثيل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ومنظمة اليونيسف واملعنيني بعد حواىل أربعني 
ــليم وإعادة 31 حدثا ألرسهم  يوما فقط من تس
ــم املتحدة  ــر ومنظمة األم ــب األحم ــرب الصلي ع

للطفولة اليونيسف".
ــة  ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــدت قي ــا أك وفيم
ــذا الخصوص احرتامها  ــة األركان العامة به هيئ
ــة والتزامها بالجانب  ــني واملواثيق الدولي للقوان
ــني للتعامل،  ــاس مت ــي كأس ــي والوطن األخالق
ــه كامل  ــدوان ومرتزقت ــوى الع ــل ق ــا تحّم فإنه
ــؤولية يف انتهاك القانون الدويل اإلنساني  املس

ــارك  املع إىل  ــال  باألطف ــزج  ال يف  ــم  واستمراره
والقتل املمنهج للطفولة يف اليمن.

ــور إىل الحفاظ عىل  ــان أولياء األم ــا البي ودع
ــدم  وع ــذر  والح ــة  بالحيط ــيل  والتح ــم  أبنائه
ــر التي  ــل والتغري ــب التضلي ــداع بأسالي االنخ
يستخدمها مرتزقة العدوان الستغالل أطفالهم 

فهم جيل الغد وعماد املستقبل.
ــف  ــة الزي ــاع أن أقنع ــان وزارة الدف ــد بي وأك
ــدوان خالل  ــرت وراءها الع ــي تس ــل الت والتضلي
ــف سقطت ليكتشف  ــرث من ثالثة أعوام ونص أك
العالم حقيقة العدوان وجرائمه وحجم املأساة 

ــن وشعبه  ــا بحق اليم ــي ارتكبه ــانية الت اإلنس
ــات  ــر املنظم ــا تقاري ــا منه ــت جانب ــي وثق والت

الحقوقية واإلنسانية الدولية.
دول  ــض  رف أن  إىل  ــان  لقم ــد  العمي ــار  وأش
ــرباء الدوليني  ــع فريق الخ ــدوان لقرار توسي الع
ــم الحرب يف اليمن ما  ملواصلة تحقيقاته بجرائ
هو إال محاولة مفضوحة للتهرب من املسؤولية 
ــق وأن وثقها الفريق  ــن هذه الجرائم التي سب ع

األممي وأدان دول العدوان وحملها املسؤولية.
ــد فريق  ــرار تمدي ــا بق ــدر ترحيبن ــال " بق وق
ــة بحجم  ــب طموحنا مقارن ــم يل ــرباء وإن ل الخ
ــكنا بموقفنا  ــم املرَتكبة فإننا نجدد تمس الجرائ
يف رضورة تشكيل فريق دويل مستقل للتحقيق 
ــا وال يزال  ــدوان التي ارتكبه ــة جرائم الع يف كاف

بحق الشعب اليمني".
ــة  هيئ ــة  ورئاس ــاع  الدف وزارة  ــان  بي ــدد  وج
األركان التأكيد عىل التمسك باملوقف الثابت يف 
ــه بكافة الوسائل  ــة العدوان والتصدي ل مواجه

والطرق.
ــر الصحفي تحدث ممثل الصليب  ويف املؤتم
ــف .. معربين  ــة منظمة اليونيس ــر وممثل األحم
ــوات واإلجراءات  ــذه الخط ــا به ــن سعادتهم ع

املهمة الخاصة باألطفال.
إىل  ــال  األطف ــان  برمل ــل  ممث ــرق  تط ــا  فيم
ــق  ــة بح ــدوان املتواصل ــم الع ــات وجرائ انتهاك

أطفال اليمن.
ــع عىل محرض  ــم التوقي ــر ت ــام املؤتم ويف خت

تسليم األطفال وإعادتهم ألهاليهم.

بحضور ممثلي الصليب األحمر واليونيسف:بحضور ممثلي الصليب األحمر واليونيسف:

وزارة الدفاع تسلم وزارة الدفاع تسلم ٢٢٢٢ طفال ممن غرر بهم العدوان إلى أسرهم طفال ممن غرر بهم العدوان إلى أسرهم

ــرة" اليمنية غارقة يف  ــت محافظة "امله ــدة 3 أشهر، كان مل
ــنوية يف املقاطعة  ــة الس ــت الرياح املوسمي ــر، حيث هب املط

الرشقية.
ــة للمهرة، مما  ــار القمم والوديان الجنوبي وأغرقت األمط
ــاب املشهر  ــرض، وجعلت الضب ــيس باللون األخ جعلها تكت

املعتاد عىل طول الساحل.
ــع أن العاصفة املوسمية، قد تنحرس اآلن، إال أن هناك  وم

عاصفة أخرى أكرث خطورة.
ــرة" احتجاجاٍت  ــدت "امله ــرية، شه ــي األسابيع األخ فف
ــعودي، الذي يقول منتقدوه إنه  ضد الوجود العسكري الس

"يرقى إىل االستعمار".
ــرب اليمن  ــوا يف ح ــن تدخل ــعوديون، الذي ــدأ الس ــد ب وق
ــكرية يف  نيابة عن حكومة الفار هادي أوال بوضع قواعد عس

املقاطعة أواخر العام املايض.
ــعوديون قاعدتهم  ــة التي أقام فيها الس لكن منذ اللحظ
ــوا  ونظم ــب،  الغض يف  ــا  سكانه ــدأ  ب ــة،  املحافظ يف  األوىل 
ــعودي إىل  ــاذا يحتاج الجيش الس ــات، وسألوا مل االحتجاج
ــة سلمية إىل حد كبري، والتي كان معظمها  التواجد يف منطق

بمنأى عن الرصاع والحرب يف البالد.
ــان "املهرة"  ــاج، يناشد سك ــة االحتج ــع تصعيد حرك وم
ــدويل إن مقاطعتهم  ــم الخارجي، ويقولون للمجتمع ال العال
ــز  ــب لتعزي ــود أجان ــون إىل جن ــل، وال يحتاج ــة بالفع آمن

وجودهم يف منازلهم.
سجن كبري

ــا واملقيم  ــر 35 عام ــن العم ــغ م ــة"، البال ــارك "أسام وش
ــود  الوج ــد  ض ــات  االحتجاج ــن  م ــد  العدي يف  ــرة"،  بـ"امله
ــعودي، وكان آخرها يف 17 سبتمرب املايض، وقال إنه "لن  الس

يتوقف عن االحتجاج حتى يغادر السعوديون منزله".
ــذ أن حصلوا عىل الضوء األخرض  واضاف "أسامة": "من
من الرئيس هادي، كان السعوديون هم املتحكمني الرئيسيني 

يف املحافظة".

ــرة، ألنهم غزاة،  ــتقبل امله ــاف: "يهدد وجودهم مس وأض
وقد قاموا بالفعل بإنشاء قواعدهم العسكرية يف املحافظة".
ــعوديني سيطرة تامة عىل  وفقا لـ"أسامة"، فإن لدى الس
ــر الحدودية بني املهرة وسلطنة عمان املجاورة، وكذلك  املعاب

ميناء "نشطون" ومطار "الغيضة".
ــاء  ــع أنح ــش يف جمي ــاط تفتي ــم، نق ــت قواته ــد أقام وق
ــوت"  ــة "سيح ــرية يف مدين ــدادا كب ــوا أع ــة، ووضع املحافظ

الساحلية.
ــة، حيث يبلغ  ــكان القواعد بأحجام متفاوت ــف الس ويص
بعضها أكرث بقليل من 12 جنديا محاطا بالسياج، والبعض 

اآلخر أكرب حجما وأهمية.
ــار  ــون" ومط ــاء نشط ــل "مين ــية، مث ــع الرئيس ويف املواق
ــني بالكامل بجنود  ــدال الجنود اليمني ــة"، تم استب "الغيض

سعوديني.
ــم  قواعده ــوا  أقام ــعوديني  "الس أن  ــة"،  "أسام ــع  وتاب
ــن ال حاجة لهم ألن الحوثيني  ــكرية يف عدة مناطق، لك العس

ــاعدة يف الحفاظ  ــم يأتوا إىل "املهرة"، ولم نطلب منهم املس ل
عىل سالمتنا".

وكانت رحلة "هادي" إىل املهرة، يف أغسطس املايض، هي 
األوىل له منذ عام 2012، يف رئاسته.

ــد كان هناك للرتويج إلطالق مشاريع إعادة  وظاهريا، فق
ــك بناء محطة  ــعوديني، بما يف ذل ــار بالرشاكة مع الس اإلعم

تنقية املياه، ومحطات الطاقة، واملستشفيات.
ــبب الوحيد  ــار، هي الس ــادة اإلعم ــع إع ــد مشاري وال تع

للوجود السعودي أو منعاً للتهريب.
ــط سيايس يف "املهرة"،  ــال "حميد بن عيل"، وهو ناش وق
ــعوديني لالستيالء عىل  ــة للس ــو إال ذريع ــب ما ه إن التهري
ــد تكمن وراء  ــح االقتصادية ق ــة، وتكهن بأن املصال املحافظ

عملية االستيالء.
ــة، أن  ــم األكرثي ــة"، الذين ه ــل "أسام ــان مث ــد سك ويؤك

السعوديني يخفون خططهم الحقيقية.
ــا  لحمايتن ــا  هن ــوا  ليس ــعوديون  "الس ــة":  "أسام وزاد 

ــوة ألغراض  ــذه الخط ــون ه ــم يفعل ــل إنه ــب؛ ب ــن التهري م
اقتصادية".

ــح بالتفصيل خطة  ــت وثائق توض ــطس ، كشف ويف أغس
سعودية لبناء ميناء لتصدير النفط يف املحافظة.

ــاحل األطول  ويبلغ طول ساحل املهرة 560 كم، وهو الس
يف كل محافظات اليمن.

ــم من أن ذلك قد يكون فرصة جذابة للحكومة  وعىل الرغ
ــدة ملوردها  ــذ جدي ــىل إيجاد مناف ــة ع ــعودية الحريص الس
ــاحل أيضا مصدر رزق ملئات  ــيس، النفط، يعد هذا الس الرئي

الصيادين اليمنيني.
ــعوديون  ــد قام الس ــة التهريب، فق ــة مكافح ــن بحج لك
ــمح للصيادين بالخروج منها إىل  بتقليص املناطق التي يس

البحر، وحظروا الصيد حول ميناء "نشطون" الرئييس.
ــخط تجاه  وال يقترص التذمر يف املهرة عىل الشارع، فالس
الدور السعودي موجود يف قاعات السلطة باملحافظة أيضا.
وقال مسؤول يف املحافظة، برشط عدم ذكر اسمه بسبب 

ــعودي يف  ــد بالوجود الس ــد سعي ــة: "ال أح ــاوف األمني املخ
املحافظة، لكن ال أحد يستطيع أن يعارض ذلك".

وأضاف: "السعوديون ما هم إال غزاة بإذن رئايس".
تنافس سعودي إماراتي

ــادر يف كونه  ــر ن ــرة، أث ــعودي يف امله ــود الس ــان للوج وك
ــة  ــون للحكوم ــون املوال ــه اليمني ــق علي ــد يتف ــا ق موضوع

والحوثيون.
ــام ينمو يف االئتالف  ومن املفارقات، أنه قد يشري إىل انقس
ــكري يف اليمن، الذي تقوده السعودية، حيث تتنافس  العس

الرياض وحليفتها الوثيقة، اإلمارات، عىل النفوذ يف البالد.
ــات املجاورة،  ــرة واملقاطع ــعودية عىل امله ــتويل الس وتس
ــئ واملطارات  ــزر واملوان ــىل الج ــيطر اإلمارات ع ــني تس يف ح

والشواطئ، فيما يبدو وكأنه غزو كامل.
ــه "محمد  ــار الل ــيايس التابع ألنص ــل الس ــق املحل واتف
ــعودية قد تستخدم "املهرة" ألغراض  الديلمي"، عىل أن الس

االستثمار أو غريها من األغراض االقتصادية املستقبلية.

ــه فقط تابع  ــال "الديلمي" إن ــبة لـ"هادي"، ق أما بالنس
للسعوديني وال يستطيع أن يعارضهم.

ــد عىل طول  ــة رشق اليمن، وتمت ــرة"، ببواب ــرف "امله وتع
حدود عمان مع البالد.

ــاون الخليجي،  ــو مجلس التع ــد سلطنة عمان عض وتع
وتتمتع بعالقات دافئة تقليدية مع الرياض وأبوظبي.

ــل يف كثري من  ــك، فإن عمان، كما تفع ــىل الرغم من ذل وع
ــب دور الوسيط  ــات اإلقليمية، فضلت لع ــان يف النزاع األحي
النزيه أكرث من دولة الحرب، وقد استضافت مفاوضات سالم 

من حني آلخر منذ التدخل السعودي يف عام 2015.
ــعودية، قد تتوتر  ــلطنة والس ــد أن العالقة بني الس وُيعتق
ــب األسلحة إىل  ــا بتهري ــقط رسمي ــت الرياض مس إذا اتهم

الحوثيني.
ــعوديني عىل  ــد من اليمنيني أن استيالء الس ويرى العدي
ــت ثرواتها  ــان"، التي سمح ــة تحذير لـ"عم ــرة" بمثاب "امله
ــة؛ حيث تخرب  ــة خارجية أكرث استقاللي ــا بمتابعة سياس له
ــلع أو األسلحة أو  ــرك للس ــأي تح ــن تقبل ب ــقط أنها ل مس

األشخاص عرب الحدود.
ــرات اإلقليمية جانبا،  ــة االعتبارات والتوت لكن مع تنحي
فبالنسبة لسكان "املهرة"، فإن مسؤولية تحرير اإلقليم تقع 

يف أيديهم وحدهم.
ــودة  ع ــى  حت ــا  تحركاتن ــد  "سنصع ــة":  "أسام ــال  وق
ــم مخيمات احتجاج  ــن قبل، وسنقي ــا كما كانت م مقاطعتن
بالقرب من القواعد العسكرية السعودية يف عدة مناطق من 

املهرة".
ــتخدم األسلحة،  ــاملون، وال نس وأضاف: "نحن أناس مس
لذلك يستغل السعوديون سالمنا لغزو مقاطعتنا.. لكن هذا 

ال يعني أنه ال توجد لدينا طرق للتصعيد".
وختم: "لدينا بعض خطوات التصعيد، وسيسمع العالم 

كله عن قضيتنا بطريقتنا".

مساع سعودية حثيثة إليجاد منفذ نفطي لها في المحافظةمساع سعودية حثيثة إليجاد منفذ نفطي لها في المحافظة

ميدل إيست آي: استعمار عسكري سعودي يثير االحتجاجات في محافظة المهرةميدل إيست آي: استعمار عسكري سعودي يثير االحتجاجات في محافظة المهرة
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ــعوديني يف موقع  ــود الس ــاً دك تجمعات للجن ــاً مدفعي ــدر أن قصف ــر املص وذك
مستحدث يف الحطم وتجمعات للمرتزقة غرب السديس بنجران.

ــدوان يف ناطع  ــة الع ــكريتني ملرتزق ــس آليتني عس ــة أم ــدة الهندس ــرت وح ودم
بمحافظة البيضاء.

وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة أكرث من 17 مرتزقا بينهم قيادي 
بتدمري آليتني للمرتزقة يف الجريبات بناطع.

ــة هجومية عىل  ــة نفذوا عملي ــش واللجان الشعبي ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
مواقع تكفرييي "داعش" بهضبة جميل بجبهة قيفة ومرصع وإصابة عدد منهم.

ــة العدوان يف  ــلل ملرتزق ــال الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تس ــدى أبط وتص
الساحل الغربي.

ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) إعطاب آليتني عسكريتني  وأكد مصدر عس

ومرصع وإصابة عدد من املرتزقة خالل التصدي ملحاولة التسلل غرب التحيتا.
كما أكد املصدر تدمري شاحنة محملة باألسلحة والذخائر للمرتزقة غرب الفازة 

بجبهة الساحل الغربي. 
ناطق حكومة

ــدوان لتصدير النفط والغاز  ــبب منع تحالف الع ــني جابر أن اليمن خرس بس وب
ــة احتياجات  ــار دوالر) أي ما يكفي لتغطي ــوام 2017-2015م (15 ملي ــالل األع خ

االسترياد بشكل كامل.
ــدوان األمريكي  ــف الع ــا تحال ــي اتخذه ــراءات الت ــني اإلج ــن ب ــار إىل أن م وأش
ــة وإيقاف عمل  ــة األجنبي ــزاف العمل ــاد الوطني استن ــري االقتص ــعودي لتدم الس
ــاء الحديدة  ــفن إيل مين ــارات اليمنية وفرض حصار عىل دخول الس ــئ واملط املوان
وتأخري دخولها لفرتات طويلة وهو األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع التكاليف والغرامات 

ــلع وتزداد أعباء املواطنني الذين قام تحالف العدوان ومرتزقته  كي يرتفع سعر الس
يف ذات الوقت بقطع املرتبات عنهم.

وقال" العدوان ومرتزقته اتخذوا أيضا ضمن سياسة استنزاف العملة األجنبية 
ــن البرتول،  ــد الحاجة م ــة يف عدن ومأرب لس ــايف النفطي ــع تشغيل املص ــراء من إج
ــة لالقتصاد  ــىل تدمري البنية التحتي ــرياد، كما عملوا ع ــب عىل االست ــام الشع وإرغ
ــوط النقل بني املحافظات  ــآت الصناعية والتجارية وخط ــي عرب قصف املنش اليمن

واملدن".
ــف العدوان وحكومة املرتزقة يف سياسة التجويع هذه  وأكد جابر أن ميض تحال
ــب اليمني وتدمري  ــة الرامية إىل تجويع الشع ــذ للتوجهات األمريكي ــا هو إال تنفي م
ــي املقاوم  ــع الشعب اليمن ــة الوطنية سعيا لرتكي ــي ورضب العمل ــاد الوطن االقتص

للهيمنة واالستعمار.
ــد الوطني يف  ــفري األمريكي للوف ــد الس ــري بتهدي ــق الحكومة التذك ــدد ناط وج

مشاورات الكويت بأنه سيجعل العملة اليمنية ال تساوي قيمة الحرب الذي طبعت 
به.

ــي للحيلولة  ــا حكومة اإلنقاذ الوطن ــراءات التي تتخذه ــاف " إن كل اإلج وأض
ــدم بإجراءات عدوانية من قبل الحكومة  ــد من االنهيار االقتصادي تصط دون املزي

العميلة لزيادة املعاناة عىل املواطنني".
كما جدد ناطق الحكومة الدعوة إىل تحييد االقتصاد والنأي به عن االستخدام 
ــدوان األمريكي  ــة املرتزقة وتحالف الع ــىل اليمن.. محمال حكوم ــأداة يف الحرب ع ك
ــعودي كامل املسؤولية عن االنهيار االقتصادي وتفاقم املعاناة عىل كافة فئات  الس

الشعب يف جميع املحافظات اليمنية.
ــار إىل  ــال والتج ــة رجال األعم ــي ويف املقدم ــب اليمن ــات الشع ــة فئ ــا كاف ودع
ــاف الواعي يف مواجهة الحرب االقتصادية الرشسة  االستمرار يف التالحم واالصطف

التي يقودها تحالف العدوان بعد فشله عسكريا.

صحيفة لوموند:
ــوط آالف الضحايا من  ــوات تحالف العدوان يف سق ــببت عمليات قصف ق وتس
ــا قد  ــدة والواليات املتحدة وفرنس ــة األمم املتح ــرت أن كال من منظم ــني، وذك املدني

طالبوا برضورة فتح تحقيق يف هذه الحادثة.
ــا لألسلحة  ــة مشاريع بيعه ــادة مراجع ــت إسبانيا عن إع ــا، أعلن ــن جهته وم
للرياض، أما بالنسبة لواشنطن، فقد تفاقم شعور اإلحباط لديها حني كشفت قناة 
"يس آن آن" أن القذيفة التي تسببت يف هذه املذبحة هي قنبلة موجهة بالليزر من 
ــطس،  ــعودي. ويف نهاية شهر أغس ــع أمريكي، سلمتها امريكا إىل حليفها الس صن
ــان، قائال: "يجب  ــري هاريج ــة األمريكية، الجرنال جيف ــوات الجوي ــد الق رصح قائ
علينا االعرتاف بشعورنا باإلحباط. عالوة عىل ذلك، يجب علينا التوقف عن إتباع 

سياسة التحفظ والتحدث عن تفاصيل هذه الواقعة"


