
موقف فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس   
الجمهورية رئيس المؤتمر الداعم والمساند 
للمرأة اليمنية لم يكن في يوم من األيام مجرد 
ادعاءات أو شعارات ترفع لالستهالك اإلعالمي واالستغالل 
السياسي بل هو قول يقترن بالفعل تجسيداته تعيشه 
واقعاً اجتماعياً سياسياً واقتصادياً وثقافياً في كافة 
مناحي حياتها لتصبح مساوية ألخيها الرجل في الحقوق 
والواجبات بعد أن كفل لها الدستور والقانون هذه 
الحقوق التي جعلتها تلعب دوراً فاعالً وحيوياً في الحياة 
العامة وهو ما يتجلى في حضورها وتأثير مشاركتها 
في مختلف المجاالت مسهمةً في بناء اليمن الموحد 
الديمقراطي الجديد.. مقتحمةً مجاالت كانت حتى وقت 
قريب بحكم الوعي االجتماعي الرجعي المحافظ حكراً 
على الرجل والذي مازالت بعض القوى السياسية ترفعه 
شعارات والبعض منها لم يرتق بعد إلى اعتبار المرأة 
كائناً إنسانياً كامالً وبالتالي ال يعترف لها بأية حقوق 
إالّ كموضوع خلق للمتعة الجسدية واالستغالل المكيف 
حسب احتياجات متطلبات تلك التيارات المتطرفة التي 
ال مكان في عقولها لحرية وكرامة المرأة إال متى كان 
ذلك يخدم غاياتها ومآربها السياسية على ذلك النحو 
الذي رأيناه في تجييش المرأة لالقتراع في االنتخابات 
وتحريم مشاركتها كمرشحة فيها وهذا ينسحب على 
مجمل المشاركات في الحياة السياسية الديمقراطية 

وهكذا الحال في االعتصامات والمظاهرات..
 اآلن وبدون شك أن مثل هذا التعاطي مع المرأة هو 
الذي ينبغي إدانته واستنكاره وليس الحرص على القيمة 
التي تمثله المرأة األم واألخت والزوجة واألبنة، في ظل 
غوغاء مثل تلك التجمعات والذي ينفصل عنه الحرص 
على دور وحضور ومشاركة المرأة في نهوض وتقدم 

وطنها وشعبها.
في هذا السياق جاء حديث األخ الرئيس عن المرأة في 
كلمته بجمعة الحوار والذي تعرض لتشويه متعمد بغرض 
االستغالل السياسي هادفين من تحريف ا لكالم عن 
مواضعه بلوغ مآربهم التآمرية االنقالبية على الشريعة 
الدستورية.. فكان الرد قوياً من نساء اليمن اللواتي 
التقين بفخامة األخ الرئيس علي عبداهللا صالح يوم أمس 
األحد ليؤكدن له استهجانهن واستنكارهن ورفضهن مثل 
تلك الممارسات والسلوكيات الالأخالقية من قبل القوى 
االنتهازية التآمرية الظالمية، وتأييدهن ووقوفهن إلى 
جانب فخامة الرئيس الذي في ظل قيادته تحقق للمرأة 
اليمنية ما لم يتحقق في الكثير من الدول التي سبقت 

اليمن في العديد من مجاالت التطور..
معبرات في  هذا اللقاء الذي جمعهن باألخ الرئيس عن 
االمتنان والشكر لما قدمه ويقدمه لالرتقاء بمكانة المرأة 
وتمكينها من نيل حقوقها وإعالء حريتها وكرامتها وهو 
نهج أكد عليه في كلمته بذلك الحشد الكبير لنساء اليمن 
مبيناً المقاصد الحقيقية من حديثه في الحشد الجماهيري 
المليوني بميدان السبعين في جمعة الحوار وموضحاً لهن 
طبيعة أحزاب اللقاء المشترك ال سيما القوى الظالمية 
المتطرفة في ذلك اللفيف من تحالف الشر الذي يسعى 
إلى تمزيق وخراب ودمار الوطن.. ساطعاً أمامهن الحقائق 
وواضعاً النقاط على الحروف معيداً كيدهم إلى نحورهم.. 
إذ أن ما بني على باطل فهو باطل.. والمرأة اليمنية بما 
تمتلكه من وعي مع وحدة وأمن واستقرار وتقدم وازدهار 
الوطن.. ومع الديمقراطية والشرعية الدستورية، وفي 

هذا رفعة وعزة كل اليمنيين رجاالً ونساء.
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الرئيس: اِّـرأة نصف اِّـجتمع وشريكة َّـ الحياة السياسية
ـــد فخامة األخ    أكّ

علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام إن 
الــمــرأة اليمنية أثبتت أن 
لديها وعياً كافياً بقضايا 
ــوطــن أكــثــر مــن الذين  ال
يهلّلون ويــكــبــرون حول 
الــمــرأة وهــم بعيدون كل 
البعد عن تكريمها والوقوف 
إلى جانبها.  وقال فخامته 
لدى لقائه أمس عدداً من 
القيادات النسائية «إن المرأة 
هي األم واألخــت والزوجة 
وهي نصف المجتمع ولها 
كامل الحقوق، وقد حرصنا 
على تعزيز شراكتها في 
العمل السياسي وفي كل 
مؤسسات الــدولــة، بينما 
أولئك أعلنوا في فتاواهم 
حرمة االخــتــالط وطالبوا 
رئيس الجمهورية بإيجاد 
جامعات ومدارس مستقلة 

للمرأة». 

وأوضـــــح فــخــامــتــه في 
ــذي حضره وزيــر  اللقاء ال
الشئون االجتماعية والعمل 
الدكتورة أمة الــرزاق علي 
حمد األمين العام المساعد 
ورئيس إتحاد نساء اليمن 
ــي  ــان ــة اإلري ــزي ـــت رم األخ
عضو اللجنة العامة «إننا 
ال نشك في بناتنا وأخواتنا 
وزوجاتنا وأمهاتنا، فالمرأة 
نصف المجتمع ولكن هناك 
من يسعى إلى استخدامها 
كسلعة للبيع والــشــراء».  
وقال فخامة الرئيس «نحن 
نحرص كل الحرص على 
أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، 
فهن يمثّلن نصف المجتمع، 
وشرفهن من شرفنا وشرفنا 
من شرفهن، وليست المرأة 
ســلــعــة لــلــبــيــع والـــشـــراء 
شئتم  مــتــى  نها  جو تخر
وتغلقوا عليها متى شئتم». 
تفاصيل ص٢

اِّـرأة َّـ مواجهة
 االنقالبيني

قطر تتأرجح بين 
«حمد» و«حمد»

قطر تتأرجح بين قطر تتأرجح بين 
«حمد» و«حمد»«حمد» و«حمد»

طالبان اِّـشرتك يغلقون جامعة صنعاء

انسحبت من ساحة
 االعتصام ألن

 الشباب ال ينشدون 
اِّـستقبل

الشاعر عبدالرحمن مراد:

دول الخليج تطالب إيران بوقف تجنيد 
العمالء وتحريك الخاليا النائمة ضدها

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون   
لدول الخليج العربية اجتماعهم االستثنائي الـ٣٣ أمس بمقر األمانة 
العامة في الرياض برئاسة سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان 

وزير الخارجية.
حيث دعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن باتخاذ ما يلزم من 
إجراءات لوقف التدخالت واالستفزازات والتهديدات اإليرانية السافرة والتي تسعى 
إلشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة األمن واالستقرار 
فيها.. ودعا المجلس النظام اإليراني إلى الكف عن أسلوب التحريض واالستفزاز 
وإثارة القالقل واالفتراءات وتجنيد العمالء والخاليا النائمة ضد دول المجلس ذات 
السيادة والتي تهدف من ورائها إلى تحويل األنظار عن أوضاعها ومشاكلها الداخلية.

«وول ستريت جورنال»:
إيران تدعم مجموعات شيعية في البحرين واليمن

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقالً عن مسؤولين اميركيين   
في ادارة الرئيس أوباما  ان ايران تدعم مجموعات شيعية في البحرين 
واليمن لزعزعة استقرار هاتين الدولتين. ونقلت الصحيفة عن 
المسؤولين قولهم ان اتصاالت رصدت بين مسؤولين ايرانيين تشير الى ان 
طهران تسعى لمساعدة مجموعات شيعية في البحرين واليمن ولزعزعة استقرار 

حلفاء الواليات المتحدة.

قبائل سنحان وبالد الروس وبني بهلول ترفض رسالة علي محسن
رفض أبناء مديريات سنحان وبالد الروس وبني بهلول ما تضمنته  

رسالة المدعو علي محسن االحمر بخصوص اعتدائه وحراسته 
على وفد الوساطة القبلية الثالثاء ١ أبريل الجاري والذي اسفر عن 
مقتل واصابة العشرات من أبناء تلك القبائل. وقال مصدر قبلي لــ«الميثاق» 
ان القبائل رفضت في اجتماع لها أمس االحد تلك الرسالة التي نقلها الشيخ 
احمد اسماعيل ابوحورية. وأوضح بان القبائل وافقت في اجتماع سابق على منح 
«محسن» ثالثة ايام انتهت المهلة للتواصل معه قبل اقرار مايعرف «برد البراء» على 

مقترف الجريمة الشنعاء.

تهريب قيادي اخواني  من سجن عمران
قال مصدر أمني بمحافظة عمران: إن أجهزة  األمن ضبطت (١٩) سجيناً   

فروا الخميس الماضي إثر اقتحام مجموعة من مليشيات االخوان للسجن 
إلخراج أحد سجنائهم المتهم بسرقة (١٠٠) مليون ر يال.

وأكد المصدر أن أعمال المالحقة والمتابعة جارية للقبض على بقية السجناء الـ(٩) 
الذين تمكنوا من الفرار بعد مواجهة مع أجهزة األمن ومجاميع قبلية اسفرت عن اصابة 
شخصين ومصرع ثالثهم.. واصابة أحد حراس السجن. مضيفاً أن السجناء الفارين هم 
من المحكوم عليهم باإلعدام بجرائم قتل وغيرها.. الفتاً إلى أن التحقيقات مستمرة 

مع من تم القبض عليهم لمعرفة الدوافع واألسباب وراء هروبهم.

استقاالت لقيادات في اإلصالح واالشتراكي
أعلن الشيخ محمد عبدالقادر علي الراجحي سكرتير الحزب االشتراكي   

بمديرية ردمان آل محافظة البيضاء آل عواض تقديم استقالته من 
الحزب االشتراكي وانضمامه الى المؤتمر الشعبي العام وذلك بسبب 
انقالب احزاب اللقاء المشترك على الشرعية الدستورية وتأجيجهم الفتن والفوضى. 
كما أعلن القيادي محمد أحمد حمود الحميدي عضو مجلس شورى االصالح من أبناء 
إب استقالته من االصالح وانضمامه الى المؤتمر بسبب تبني االصالح االعمال 
التخريبية..  وقال الحميدي في استقالته إنه قدمها من أجل الوطن الغالي الذي يمر 
بهذه الظروف الصعبة وتلبية لمبادرات االخ رئيس الجمهورية.. مؤكداً أن الوطن 

أغلى من األحزاب وأنه ضد كل من يريد تخريبه وتدميره.. 

أمام ماليين هتفوا.. نعم للحرية واألمن واالستقرار

رئيس الجمهورية: الحشود المليونية استفتاء شعبي على الشرعية الدستورية
أكد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر أن الحشود   

المليونية التي توافدت الى العاصمة صنعاء من كل المحافظات في جمعة 
«الحوار» تمثل رسالة واضحة للداخل والخارج وبمثابة استفتاء شعبي على الشرعية 
الدستورية.. وقال فخامته في كلمة له بميدان السبعين الذي شهد أكبر تجمع جماهيري 
في تاريخ اليمن شارك فيه ماليين المواطنين، إن الحشود الجماهيرية خرجت جميعها 
لتقول نعم للشرعية الدستورية.. نعم للحرية واألمن واالستقرار.. ال للفوضى .. ال 
لقطع الطرق، ال لقتل النفس المحرمة، ال إليقاف ضخ النفط، ال إليقاف وصول قاطرات 

الغاز والمشتقات النفطية التي يحتاجها المواطنون.
وطالب رئيس الجمهورية قيادات أحزاب اللقاء المشترك بالكف عن الكذب والدجل 
على الشعب.. وأشار الى أن الجماهير الموجودة في شارع الجامعة هي جماهير أحزاب 
المعارضة التي عكست حجمها كأقلية في مختلف االنتخابات وآخرها الرئاسية في 

٢٠٠٦م.
تفاصيل ص٢

رئيس مجلس الشورى:
االعتصامات مخطط لتقويض األمن في اليمن ودول المنطقة

الشعب قال نعم لـ«علي عبداهللا صالح» حتى عام 2013م

الشيخ الشايف: ال يحق ألحد تجاوز إرادة الشعب أو تنصيب نفسه بدالً عنه

مليشيات علي محسن«االخوانية» تعتدي على عدد من الناشطات

أكـــد االســـتـــاذ عبدالعزيز   
مجلس  ئــيــس  ر لغني  عبدا
الشورى عضو اللجنة العامة 
أن ما تشهده الساحة اليوم إنما يأتي في 
سياق مخطط يهدف الى تقويض األمن 
واالستقرار في دول المنطقة وبينها 
اليمن، وفي إطار استراتيجية جديدة 
تقوم على إثــارة االحتجاجات وإشاعة 
الفوضى. وقال رئيس مجلس الشورى 
خالل لقائه السبت بالتجار ورجال األعمال 
في محافظة تعز: إن الحوار هو األداة 

المثلى التي ينبغي أن يتجاوز بها الجميع 
حالة االحتقان، ويصلون من خاللها الى 
حلول تحقق مصالح الوطن وتكفل له 
أمنه واستقراره. وأشار عبدالغني الى 
التداعيات المؤثرة  التي أحدثتها حالة 
االحتجاجات واالعتصامات على الجانب 
لتنموية  ا الخطط  االقتصادي وعلى 
وبرامج الدعم، مما أفقد البلد المليارات 
ـــدوالرات التي كــان يفترض أن  من ال
تحصل عليها تنفيذاً اللتزامات المانحين 

ضمن مجموعة أصدقاء اليمن.

المسيرة   فــي  المواطنين  ــد ماليين  أك  >
الجماهيرية الكبرى وغير المسبوقة في جمعة 
الحوار تمسكهم بالشرعية الدستورية واألمن 
واالستقرار ودعمهم للحوار الوطني الشامل ورفض أية 
محاوالت لالنقالب على الشرعية الدستورية والديمقراطية 
أو أي مشاريع تآمرية لالنزالق بالوطن نحو ويالت الفتن 

والشقاق والتشرذم والشتات.
وأكدت كلمة المشائخ والشخصيات االجتماعية التي ألقاها 
الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على أن الشعب اليمني 
العظيم يواجه اليوم أزمة سياسية افتعلتها قيادات أحزاب 
المشترك لجر البالد الى مربع الخطر، مما يجعل الثوابت 

الوطنية في ظل هذه األوضــاع مهددة بالخطر ولم تعد 
تقتصر المؤامرة على استهداف رئيس الجمهورية واالنقالب 
على إرادة الشعب اليمني فحسب وإنما تطال منجزات الثورة 
والوحدة وكل المكاسب التي حققها الشعب خالل السنوات 
الماضية.. وشدد الشايف على أنه لن يتم حكم الشعب اليمني 
من خالل أساليب االرهاب والتضليل االعالمي والتآمر وأن 
الشعب أبرم اتفاقاً وعهداً مع فخامة االخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في عام 
٢٠٠٦ وينتهي في ٢٠١٣م وال يحق ألحد تجاوز إرادة الشعب 

أو تنصيب نفسه بدالً عنه.
تفاصيل ص٧

حملت منظمات المجتمع المدني   
ــادة اللقاء المشترك والفرقة  ق
األولى مدرع ومليشيات جامعة 
اإليمان مسؤولية االعتداء المروع على 

ناشطات حقوقيات في مسيرة نسائية 
السبت بإحدى شوارع العاصمة.

 وعــبــرت فــي بياناتها عــن رفضها 
المطلق ألية وصاية من أحد من قبل 
ما تسمى بلجنة النظام «االخوانية» 
وأفراد الفرقة األولى.. مؤكدة أن ذلك 

يعتبر إعتداًء على حق المعتصمين والمعتصمات ومن االنتهاكات غير المقبولة.
 كما اعتبرت الكتلة المدنية في ساحة االعتصام ذلك االعتداء تصعيداً خطيراً 
النتهاكات سابقة طالت المعتصمين.. محذرة في الوقت ذاته من مغبة عدم وقفها 
لتلك االعتداءات وممارسة العنف وانتهاك الحقوق التي طالت العديد من الناشطات  
الحقوقيات والشباب المعتصمين والتي كان آخرها السبت على كل من هدى العطاس 

وأروى عبده عثمان، وجميلة علي رجاء، 
والزميلة وداد البدوي.

 وطالبت المنظمات المدنية المتحالفة 
تلك  تكبي  لمر ــة  ي ر فــو سبة  بمحا
االعتداءات أو المسؤولين عنها كونها 

تعد جرائم خطيرة بحق االنسانية.
وعلى ذات الصعيد حذر اتحاد األدباء 
في بيان إدانة للحادثة من بوادر قمعية 
تحاول أحزاب المشترك فرضها على 
المعتصمين.. مؤكداً أن أزمة التمايز 
االجتماعي المبرر بالعنف ضد المرأة وقمع حريتها ومصادرة حقوقها قد ولّى إلى غير 
رجعة.. مؤكداً احتفاظه بحقه في مالحقة المعتدين على الناشطات من أعضائه.. 
كما كشف منتدى االعالميات عن انتهاكات خطيرة تمارس من قبل مليشيات 
الفرقة والمشترك. وطالب بيان المنتدى النائب العام بالتحقيق في تلك االنتهاكات 

واالعتداءات الخطيرة ومحاكمة المعتدين.

الشامي: الشعب يرفض أي انقالب 
على الدستور والشرعية 

ــال طــارق الشامي    ق
ــــدائــــرة  ـــس ال ـــي رئ
اإلعالمية في المؤتمر 
التي  المبادئ  المؤتمر مع  إن 
أعلنت من قبل وزراء الخارجية في 
مجلس التعاون الخليجي للحفاظ 
على الوحدة واألمن واالستقرار، 
بحيث يكون هناك حــوار حول 
مختلف اآلليات.  ورفض الشامي 
في تصريح صحفي الحديث عن 
أي شيء آخر خارج الدستور، وقال: 
«أن تأتي فئة وأقلية وتطالب 
بالتنحي خارج إطار الدستور هذا 

أمر يرفضه الشعب». 
وأضاف إن الحضور إلى الرياض 

من قبل المؤتمر أو المعارضة 
يأتي بناًء على دعوة اإلخوة في 
المملكة العربية السعودية بهدف 
حل األزمة السياسية في اليمن، 
د  مشيراً إلى أن المؤتمر قد أكّ
مراراً أن يكون هناك حوار على 

أسس ومبادئ. 
ــس الـــدائـــرة  ــي ــى رئ ــن ــم وت
اإلعالمية أن يبذل األشقاء في 
مجلس التعاون الخليجي جهوداً 
كبيرة مع قيادات اللقاء المشترك 
ر  ا للحو ن  عــو يــنــصــا لجعلهم 
ويجلسون على طاولة الحوار 

لمناقشة كافة القضايا. 
تفاصيل ص٣

أعربت  اللجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» عن قلقها الشديد لتوقف   
العملية التعليمية في جامعة صنعاء وبعض المدارس وبسبب األزمة السياسية.

وفي تصريح لـ«الميثاق» حمل األمين العام اللجنة الدكتور أحمد المعمري الفرقة 
االولى مدرع وقيادات المشترك مسؤولية ما تتعرض له جامعة صنعاء.. مشيراً الى ما يحدث 
اليوم من تعطيل الدراسة وإيقاف العملية التعليمية يعتبر إيقافاً للحياة والبناء في الوطن وقال: 
إن أي تغيير أو عمل سياسي ال يحفظ العلم والتعليم ليس تغييراً وإنما إرباك ومؤامرة تحاك على 
الوطن والشعب. داعياً كافة أطراف العمل السياسي الى سرعة إيجاد الحلول المناسبة والخروج 
من هذه األزمة التي تهدد حاضر ومستقبل الشباب. متطرقاً الى حجم األضرار والخسائر التي 
ألحقت بالعملية التعليمية جراء األزمة الراهنة وآثارها السلبية على مستقبل الطالب ومستوى 

تحصيلهم التعليمي في بالدنا التي تعيش حالة من التخبط واالرتباك.
من جانبهم عبر عدد من األكاديميين بجامعة صنعاء عن قلقهم البالغ من األوضاع التي 
تمر بالجامعة المتمثلة في اغالقها ومحاصرتها بعناصر من المليشيات المتطرفة تسببت 
في ايقاف العملية التعليمية وحرمان الطالب والطالبات من الدراسة وممارسة األكاديميين 

واألساتذة من واجباتهم وحقوقهم.
وأعربوا في أحاديث لـ«الميثاق» عن اسفهم واستيائهم الشديد من توقف الدراسة في 
الجامعة ومحذرين من ذلك كون توقف الدراسة يلحق اضراراً بالغة بالوطن والمجتمع ويعتبر 

مؤامرة خطيرة على الوطن والشعب وعلى حاضر ومستقبل الشباب.

«اليونسكو» تعبر عن قلقها من توقف الدراسة بجامعة صنعاء

بالطجة المشترك يصيبون 14 جندياً بجروح في مسيرة غير مرخصة
أصيب ١٤ شرطياً بجروح جراء تعرضهم   

لالعتداء والرمي باألحجار من مجاميع 
شاركوا أمس في مسيرة غير مرخصة 

بصنعاء نظمتها أحزاب اللقاء المشترك.
وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك المسيرة التي 
انطلقت من ساحة االعتصام وجابت عــدداً من 
الشوارع الرئيسية والفرعية، رافقها أحداث شغب 
وفوضى، واعتداءات على عدد من المحال التجارية 
والممتلكات الخاصة ومنها المركز التجاري الليبي 
وإحدى المطاعم الكائن في تقاطع شارع بغداد مع 
شارع الجزائر، وقد حاول رجال األمن الفصل بين 
المشاركين بأعمال الشغب والمواطنين وحاولوا 
إقناعهم بالعودة الى ساحة االعتصام إال أنهم لم 
يستجيبوا لذلك بل باشروا باالعتداء على رجال 
األمن ورميهم بالحجارة األمر الذي نتج عنه إصابة 

١٤ فرداً من قوات األمن بإصابات مختلفة ”.
واشــار المصدر إلــى أن نحو ٢٠ شخصا من 
المشاغبين دخلوا إلى جامع الرحمن غرب شارع 

بغداد وأطلقوا نداءات استغاثة كاذبة تزعم بأن 
لديهم قتلى و جرحى في حين لم يكن هناك أي 
فرد من قوات األمن في محيط الجامع“. وتابع 
المصدر :«وبعد فترة وجيزة قاموا بفتح أبواب 
الجامع وخرجوا منه وليس بينهم ال قتيل والجريح».

وأفاد شهود عيان أن تلك المجاميع التخريبية قد 
اعتدت على رجال األمن الموجودين بجوار المركز 
الليبي بشارع الجزائر عندما قاموا بمنع بالطجة 
المشترك من اقتحام المركز التجاري الليبي ونهبه. 
مؤكدين أن مليشيات الفرقة األولى مدرع كانوا 
موجودين بين تلك المجاميع وقامت بفتح الشوارع 

والطرقات لتلك المجاميع وتأمينها.
وحصلت «الميثاق» على صور تثبت قيام تلك 
للممتلكات  وتكسير  تخريب  بأعمال  لعناصر  ا
والمنشآت العامة، أوضحت الصور أن تلك العناصر 
كانت مستعدة للقيام باألعمال التخريبية ومهاجمة 
رجال األمن من خالل الكمامات المخصصة بعسكر 

الفرقة األولى مدرع لمواجهة مسيالت الدموع.


