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اتسعت رقعة الحرب في المنطقة  ولم تعد االراضي 
اليمنية ارضًا لتلك المعارك القذرة التي يشنها تحالف 
العدوان  الذي تقوده السعودية ضد اليمن ، بل لقد 
اصبحت كل دول المنطقة مفتوحة لمعارك عسكرية 

ضارية قد تتحول الى حرب كونية ..

ومنذ مطلع يونيو الماضي  بدأت الحرب العدوانية على 
اليمن تأخذ منحى خطيرًا السيما بعد التداعيات التي 
تشهدها دول تحالف العدوان فيما بينها وبروز االطماع 
السعودية اللتهام قطر بشكل واضح اكد صحة التوقعات 
التي حذر منها مراقبون سياسيون من ان السعودية 
تسعى من وراء عدوانها على اليمن الى  تنفيذ  مخطط 

البتالع  دول الجزيرة العربية واخضاعها للرياض..

وفي الوقت الذي االنظار مشدودة الى قطر والمصير الذي ينتظرها تسعى 
دول خليجية واقليمية الى اغراق السعودية في اليمن  اتقاء من شرورها ، 
حيث تدرك االمارات والكويت ، اضافة الى تركيا وغيرها خطورة االطماع 

السعودية على المنطقة والعالم بشكل عام ..
وبهذا الخصوص كشف خبراء عسكريون ومراقبون سياسيون لـ«الميثاق« 
ان  تركيا وعبر جماعة االخوان  دخلت في  حرب غير مباشرة ضد السعودية 
واالمارات  في المحافظات اليمنية المحتلة ، كما تتلقى  االمارات  طعنات  
سعودية قاتلة  في ذات المحافظات ،حيث بات واضحا على ارض الواقع 
ان الرياض ال تخوض حربًا ضد قطر وانما الحرب الحقيقية تشن  ضد دولة  
االمارات من خالل القضاء على أي نفوذ لها في اليمن من جهة ومن جهة ثانية 

استهداف الجيش االماراتي والتخلص منه في ارض اليمن .
واعتبر المراقبون السياسيون ان تحالف العدوان  دخل  غرفة االنعاش  
بفضل  صمود الشعب اليمني  بوجه العدوان للعام الثالث وباالنتصارات 
التاريخية  التي  حققها الجيش اليمني واللجان  والمتطوعون من ابناء القبائل 
في مختلف الجبهات وتحديدًا في صرواح وتعز وحرض  وميدي وشبوة 
والجوف وفي العمق السعودي ، والتي غيرت المعادلة العسكرية على االرض 

لتضع دول المنطقة امام حرب كارثية ..

واعتبر الخبراء العسكريون والمراقبون السياسيون  دخــول القوات 
العسكرية التركية الى  دولة قطر  بمثابة اعالن حرب على السعودية 
ومصر ،واذا لم تتداركا الموقف سريعًا وتعلنا وقف العدوان على اليمن ورفع 
الحصار ،فستواجه دول العدوان مصيرًا كارثيًا ، حيث باتت تهدد وجودهم  

جيوش اقليمية ال قدرة لهم على مواجهتها  .
الى ذلك اشاد الخبراء العسكريون  بانتصارات الجيش واللجان والمتطوعين 
من ابناء القبائل  في جيزان ونجران وعسير خالل االيــام الماضية والتي 
تؤكد امتالك اليمن  استراتيجية عسكرية لتغيير موازين المواجهات على 
مستوى جبهات القتال وضمن رؤية ثاقبة ومستوعبة للسيناريوهات التي 

تستهدف المنطقة بشكل عام .
ــارات القيادات السياسية اليمنية الى جبهات القتال- وفي  وعــدوا زي
المقدمة زيارة رئيس المجلس السياسي  صالح الصماد الى المواقع المطلة 
على جيزان- رسالة تحذير يمنية  للسعودية ،خاصة وان  الخيارات امام 

اليمن متاحة للعب بالمتناقضات  والتحالفات ..
يذكر  ان  المواجهات  العسكرية في العمق السعودي اخذت منحى آخر 
حيث دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع 
وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدة جبهات، فيما استهدفت 

وحدة القناصة عددًا من الجنود والمرتزقة خالل األيام الماضية حيث دكت 
صواريخ زلزال )2( تجمعات العدوان في بوابة الطوال بجيزان.

كما  دكــت الــقــوة المدفعية تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة 
في الصحراء قبالة منفذ الخضراء بنجران، ومرابض وتحصينات الجنود 

السعوديين في مرتفعات رجال.
إضافة إلى قنص عدد من الجنود السعودي شرق موقع الشبكة وتدمير 

مخزن أسلحة غرب موقع الفواز في نجران.
وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته 
شرق منفذ علب شوهد على إثرها فرار اآلليات والجنود، كما تم استهداف 
تجمع للمرتزقة في تبة الخزان وموقع الشبكة في منفذ علب، وكذا تجمع 

للجنود السعوديين في رقابة الهنجر.
وفي يوم الخميس الماضي دمرت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مخزن 
أسلحة غرب موقع الفواز بعدد من القذائف، ما أدى إلى إشتعال النيران فيه 

.. كما تم قنص جندي سعودي شرق موقع الشبكة بنجران.
اضافة إلى أن المدفعية إستهدفت تجمعات لجنود العدوان في رقابه 
الهنجر في عسير، كما تم تدمير آلية عسكرية سعودية في مركز عوجبة 

بجيزان.

وأوضــح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية 
دمرت آلية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها في مركز عوجبة.

اضافة إلى استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش 
السعودي في موقع سودانة بالخوبة.

هذا فيما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ على مبنى قيادة للجيش 
السعودي في منطقة سقام بنجران تزامنًا مع دك مدفعية الجيش واللجان 
مواقع سعودية مستحدثة في المخروق وقبالة منفذ الخضراء ومرتفعات 

رشاحة.
كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعًا للجيش السعودي 
وآليات المرتزقة في عدد من المواقع بعسير محققة إصابات مباشرة، إضافة 

إلى تجمع للجيش السعودي شرق الربوعة.
أما في عسير فقد استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعًا 
للجيش السعودي وآليات المرتزقة في عدد من المواقع ومنها موقعًا الشبكة 

وتبة الخزان قبالة منفذ علب.
إلى ذلك قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة االثنين الماضي 
في عمليات قصف وقنص لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاعي 

نجران وجيزان.
وأشار مصدر عسكري إلى أنه تم استهداف طقم عسكري محمل باألفراد 
قبالة منفذ الخضراء ومصرع من كان على متنه .. كما تم قنص جندي 

سعودي في المعنق.
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات 
للجنود السعوديين خلف موقعي الفريضة وملحمة محققة إصابات مباشرة.
وفي يوم االربعاء الماضي استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان 

الشعبية تجمعات ومواقع للجيش السعودي في نجران وعسير.
وأوضــح مصدر عسكري أنه تم قصف تجمع للجيش السعودي في ذو 
رعين، والسديس والمخروق الكبير وتجمع غربي المخروق في نجران، 
محققًا إصابات مباشرة، إضافة إلى أنه تم قنص جندي سعودي في المخروق.

كما استهدف الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في 
منفذ علب وقلل الشيباني بعسير.

وأكــد مصدر عسكري مصرع ستة جنود سعوديين - الخميس إثر 
استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمع لهم بصاروخ موجه خلف الشبكة.
كما استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في تبة القطرين 

بعدد من القذائف.

تحالف العدوان  يتفكك والحرب  تزداد ضراوة في العمق السعودي
دول خليجية تغرق السعودية في حرب اليمن خشية 

من أن تواجه مصير قطر
اإلمارات تتلقى طعنات سعودية قاتلة  في اليمن وتركيا 
تعود للمنطقة عسكريًا وتستنفر »االخوان« ضد الرياض

كتب/ نجيب علي 
لم تغب طائرات العدوان السعودي وجرائمه 
بحق المدنيين عن اليمن خالل أيام عيد الفطر 
المبارك الذي حل للعام الثالث على الشعب اليمني 
وهم في حالة عدوان عسكري ظالم وحصار جائر 

واوضاع اقتصادية وصحية متردية.
اال انه مع كل ذلك لم يمنع الجماهير من أحياء 
شعائرهم الدينية والعيدية حيث شكل عيد 
الفطر لهذا العام ساحة للحضور في جبهات 

الصمود والعزة والذود عن الوطن.
شهدت عدة محافظات يمنية زيارات لقيادات 
الدولة وشخصيات اجتماعية للمرابطين من 
أبطال الجيش واللجان وابناء القبائل وفي مواقع 
ــحــدود حيث زار األخ صــالــح الــصــمــاد رئيس  ال
المجلس السياسي األعلى ومعه عدد من قيادات 
الدولة الثالثاء أبطال الجيش واللجان الشعبية 
المرابطين في جبهات الحدود، حيث كان في 
استقباله قائد حرس الحدود العميد ناصر صبحان 
وقــائــد مــحــور صــعــدة العميد امــيــن الحميري 
ورئيس أركان محور صعدة العقيد عبد المجيد 

الرمام.
وهنأ رئيس المجلس السياسي األعلى أبطال 
الجيش واللجان الشعبية بعيد الفطر .. مشيدا 
بصمودهم األســطــوري فــي مواجهة الــعــدوان 
السعودي األمريكي ومــا يسطروه من مالحم 

بطولية للدفاع عن الوطن.
وقال خالل لقائه المرابطين في أحد المواقع 
المطلة على جيزان » كان لنا الشرف والفخر أن 
نأتي لزيارتكم في جبهة الحدود لنقتبس من 
صمودكم وليعلم أبناء شعبنا أن هــؤالء الرجال 
المرابطون في الجبهات سواء في جبهات الداخل 
أو الحدود هم من يــذودون عن شرف وكرامة 

هذه األمة ».
وأضــاف« نحن آثرنا في عيد الفطر المبارك 
أن نكون حاضرين بين أوساطكم وزيارة رجال 
الرجال في الجبهات ونعتبر أن اليمن بكم كل 
شــــيء، ومـــن هـــذه الــجــبــهــات سنخضع الــعــدو 
السعودي األمريكي ومن هنا سنجبره على إيقاف 

العدوان«.
وأوضــح رئيس المجلس السياسي األعلى أن 
العدو يدفع في جبهات الداخل بالمرتزقة ويدفع 
لهم األموال والمغريات لكي يقاتل بين أبناء اليمن 
.. وقال« لكن جبهة الحدود خطورتها على العدو 

السعودي نفسه لكسر كبريائه وطغيانه«.
وأشار إلى أن هذه الزيارة لألبطال المرابطين 
في الحدود تؤكد حرص القيادة السياسية على 

مشاركة المرابطين واالهتمام بأحوالهم.
من جانبهم قام محافظ لحج أحمد جريب وعدد 
من الوزراء، االربعاء بزيارة معايدة المرابطين في 

عدد من الجبهات بمحافظة لحج.

ــحــج ووزراء الــســيــاحــة  ــحــافــظ ل ــقــد م ــف وت
ـــة مــــواقــــع الــجــيــش  ـــخـــدم والــمــغــتــربــيــن وال
ــــرش..   والــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي الــقــبــطــيــة وك
الى ذلك تفقد وزيــر الدفاع اللواء الركن محمد 
نــاصــر الــعــاطــفــي قــائــد المنطقة العسكرية 
الرابعة الــلــواء عبد اللطيف المهدي االربــعــاء، 
أبــطــال الجيش والــلــجــان الشعبية المرابطين 
فـــي جــبــهــات ومــعــه حــيــفــان وهــيــجــه الــعــبــد 
 وكـــرش والــشــريــجــة والــصــلــو بمحافظة تعز.
وأكد وزير الدفاع أن الجيش واللجان الشعبية، 
استطاعوا مواكبة متطلبات المعركة ومقتضيات 
الدفاع عن الوطن، والــذي تجلى في تحقيقهم 
لالنتصار األهم والمتمثل في القدرة على االنتقال 
للتموضع اإلستراتيجي اآلمن والتأقلم سريعا مع 

ظروف المعركة الحالية.
وأشار اللواء العاطفي خالل تفقده للمقاتلين 
األبطال من منتسبي الجيش واللجان الشعبية 
في جبهتي بيحان وعسيالن بمحافظة شبوة 
ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
عبد اللطيف المهدي، إلى أن كل خطط العدوان 
وأهـــدافـــه قــد فشلت ولـــم يحقق ســـوى قتل 

المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة.
وقال » إن تحالف العدوان اإلجرامي قد ضاعف 
من مسؤولياتنا الدينية والوطنية في التصدي له 
ومواجهته بقوة وبأس شديد حتى تحقيق النصر 
اإلستراتيجي والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى«.

اليمنيون يعّيدون رغم القصف والحصار 

يواصل الــعــدوان السعودي البربري الغاشم 
ارتكاب مجازره البشعة بحق ابناء الشعب اليمني 

ومقدراته ومكتسباته.
»الميثاق« ترصد الجرائم التي ارتكبها العدوان 

خالل عشرة ايام مضت.
فقد شن طيران العدوان السعودي امس االحد 
أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية المتون 

في محافظة الجوف.
وأوضــح مصدر محلي بالمحافظة أن الغارات 
خلفت أضــرارًا بمنازل ومــزارع المواطنين في 

المديرية.
كما شن طيران العدوان السعودي ثالث غارات 

على محافظة الحديدة.
ــمــحــافــظــة أن  ــال ــي ب وأوضــــــح مـــصـــدر مــحــل
ــثــالث غـــارات  ـــعـــدوان اســتــهــدف ب طــيــران ال
ـــران. ـــم ــة فــــي جــــزيــــرة ك ــي ــحــل ــت ــــات ال ــــزان  خ

وقــام طيران الــعــدوان السبت بشن غارتين 
على منطقتي الصافح وبني بارق بمديرية نهم 
محافظة صنعاء ، وغارة على مديرية ميدي في 
حجة، وشن أربــع غــارات على مديرية صرواح 

بمحافظة مأرب .
وقال مصدر عسكري ان طيران العدوان شن 
غارتين على مديرية شدا وغارة على مديرية 
الظاهر بمحافظة صعدة، فيما تعرضت منطقتا 
آل الــشــيــخ وآل عــمــر بــمــديــريــة منبه لقصف 

صاروخي سعودي.
واســتــشــهــد مــواطــن الخميس فــي غارتين 
ـــــعـــــدوان الـــســـعـــودي الــغــاشــم  ـــران ال ـــطـــي ل
 استهدفتا مديرية رازح بمحافظة صعدة.
 وأشـــار المصدر إلــى أن طــيــران الــعــدوان شن 
غارتين على منطقة مذاب بمديرية الصفراء 
ومثلها على مديرية شدا خلفت أضــرارًا مادية 

كبيرة.
وشــن طيران الــعــدوان السعودي 11 غارة 
ـــع بقنابل عــنــقــوديــة على  الخميس منها أرب
 مــنــاطــق متفرقة بــمــديــريــة صــــرواح بــمــأرب.

ــعــدوان  ــران ال وأوضــــح مــصــدر أمــنــي أن طــي
استهدف الجبل األحمر بأربع قنابل عنقودية 
وشن سبع غــارات على مناطق متفرقة بوادي 
الربيعة ومنطقة المخدرة وجبل مرثد بصرواح.
ويوم االربعاء شن طيران العدوان سبع غارات 
على مناطق متفرقة من محافظة صعدة موزعة 
بين غارتين على مديرية شدا، و5 غارات على 
مديرية الظاهر، فيما استشهد مواطن بنيران 
حرس الحدود السعودي في سوق الرقو بمديرية 

منبه..
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة 
على غرب بني بارق بمديرية نهم، و4 غارات 
على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، 

وغارة على تبة طحنون بمحافظة الجوف، و4 
غارات على موقع الشرفة بنجران.

ويوم الثالثاء شن طيران العدوان السعودي 
غــارة على جبل الــدود بجيزان، وغارتين على 

موقعي الشرفة والمخروق بنجران.
وأشار مصدر عسكري إلى أن طيران العدوان 
شن غارتين على كهبوب في محافظة لحج، 
وعــلــى بيت دبـــوه بمحافظة شــبــوة إحداهما 
على تجمعات مرتزقته موديًا بعدد من القتلى 

والجرحى في صفوفهم.
وأوضح المصدر أن مواطنًا استشهد وأصيب 
آخران في غارتين استهدفتا سيارة في منطقة 
الخرشة بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما 
أصــيــب طفل جـــراء غـــارة استهدفت منطقة 
بركان بمديرية رازح، وشن طيران العدوان 4 
غارات على مديرية شدا و3غارات على مديرية 

الظاهر.
ــعــدوان  وفـــي محافظة تــعــز شــن طــيــران ال
غارتين لطائرة بدون طيار على منطقة عزان 
بمديرية الوازعية وأخرى على منطقة األحيوق 
في المديرية ذاتها، واستهدفت غارة منزاًل في 
منطقة الحنيشية في مديرية ذوبــاب، وغارة 

أخرى على منطقة البرح.
كما قام طيران العدوان بشن غارة على منطقه 
غيلمة في مديرية نهم وأخــرى على منطقه 
السرة في المديرية ذاتها، وثالث غارات على 

مديريتي حرض وميدي بحجة.
وأوضــح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران 
العدوان استهدف بغارتين منزل مواطن في 
منطقة الحنيشية بمديرية ذوبــاب ما أدى إلى 

استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة اثنين.
واستنكر المصدر بشدة اســتــمــرار تحالف 
الـــعـــدوان فــي اســتــهــداف مــنــازل المواطنين 
ــروعــة يــنــدى لــهــا جبين  ــم م وارتـــكـــاب جــرائ
اإلنسانية.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب 

لن تسقط بالتقادم.

ــعــدوان  ــران ال وأوضــــح مــصــدر أمــنــي أن طــي
استهدف ب18 غــارة منها قنابل عنقودية 
مناطق المخدرة وهيالن والضيق والمحجزة 

بصرواح، خلفت أضرارًا بممتلكات المواطنين.
ويوم االحد من االسبوع الماضي شن طيران 
العدوان خمس غــارات على مناطق المصاحف 

وآل صبحان بمديرية باقم.
وأشار مصدر عسكري إلى أن طيران العدوان 
شن غارة على منطقة حام في مديرية المتون 
محافظة الجوف و8 غارات على مديرية صرواح 
بمحافظة مــأرب، مؤكدًا أن 9 أشخاص بينهم 
امرأتان استشهدوا في غارة لطيران العدوان 
على منازل المواطنين في منطقة آل مسعد 

بصرواح.
وبّين المصدر أن طيران العدوان شن غارتين 
على جبل نابضة وغارة على جنوب معسكر خالد 
في مديرية موزع بمحافظة تعز، كما شن غارة 
على منطقة مسورة وأخرى على منطقة األشراف 
في نهم، الفتًا إلى أن طيران العدوان شن غارة 

على مدينة الربوعة بعسير.
ويــوم السبت الماضي شــن طــيــران الــعــدوان 
الــســعــودي  أكــثــر مــن 16 غـــارة على مناطق 

متفرقة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضــح مصدر محلي بالمحافظة أن غــارات 
طيران الــعــدوان استهدفت مناطق المخدرة 
ــعــة وجــبــل هــيــالن  ــي ــرب ــجــد وال ــن ــق وال ــضــي وال
وسوق صــرواح وخلفت أضــرارا بمنازل ومزارع 

المواطنين.
وأوضــح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران 
العدوان استهدف الجمعة بـ 24 غارة مناطق 
المخدرة والربيعة والنجد وجبل هيالن والمشجح 
والــخــط الــعــام بــصــرواح، خلفت أضـــرارًا كبيرة 

بممتلكات المواطنين.
وكــان طيران العدوان قد شن أكثر من 30 
غــارة على مناطق متفرقة بصرواح في اليوم 

الذي سبقه.

العدوان السعودي الغاشم يواصل مجازره بحق اليمنيين

أكثر من 300 غارة يشنها العدوان خالل عشرة أيام

الى ذلك قالت صحيفة السياسة الكويتية: إن هناك مبادرة جديدة لحل األزمة 
بين السعودية واإلمارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، 

مكونة من خمسة بنود.
وقالت الصحيفة الكويتية، نقاًل عن مصادر دبلوماسية : إن االجتماع، الذي 
عقد بين وزير الخارجية األمريكي«ريكس تيلرسون بواشنطن ووزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبدالله ناقش النقاط النهائية التفاق سوف يتم إنجازه بين األطراف 

الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته.
وكشفت المصادر أن أبرز نقاط االتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعه 
األسبوع المقبل في الكويت، إذا وافقت السعودية واإلمارت والبحرين ومصر عليه، 

خمسة بنود أساسية هي:
أواًل: مغادرة اإلخواني يوسف القرضاوي وحركة )حماس( الدوحة.

ثانيًا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد األزمة إلى بالدها.
ثالثًا: مراقبة التحويالت المالية القطرية للجهات المقاتلة.

رابعًا: تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها 
للجهات األمنية األمريكية.

خامسًا: تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم 

مهاجمة دول الخليج ومصر.
الى ذلك اعتبر مراقبون سياسيون التداعيات االخيرة اكبر من اية مبادرات وان 
المنطقة امام حرب حتمية ، حيث اصبحت اطراف اقليمية ودولية العبًا رئيسيًا في 
هذه التداعيات وتؤجج االوضاع بشكل يستحيل ان تعود الى ما كانت عليه قبل 5 
يونيو.. واعتبر  المراقبون  المبادرة االخيرة التي نشرتها صحيفة كويتية تسعى 
امريكا من ورائها الى تحويل قطر الى حديقة خلفية للسعودية ، وهو ما سترفضه 

الدوحة ، االمر الذي يجعل المنطقة مفتوحة امام خيارات مرعبة .
هذا  وأشار المندوب الدائم للسعودية في األمم المتحدة، عبدالله المعلمي إلى 
أن قطر ما زالت مصّرة على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم اإلرهاب 

الذي هدد العالم بأسره.
وقال المعلمي، في بيان، نشرته وزارة الخارجية السعودية األحد: إن )السعودية 
واإلمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارًا سياديًا بمقاطعة قطر، وذلك حفاظًا على 

ضبط األمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم اإلرهاب(.
وأكد قائاًل: )حفاظًا من الدول األربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد 
عطيت فرصًا عدة لوقف دعمها لإلرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

ُ
أ

للدول، آخرها في عامي 2013 و2014م، إال أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم 
الدوحة بالمطالبات(.

تحالف العدوان يتفكك بقية..


