
أمريكا تتذرع بالنووي الروسي لتعزيز قدراتها العسكريةأمريكا تتذرع بالنووي الروسي لتعزيز قدراتها العسكرية
واشنطن/ وكاالت

ــة  بالسياس ــة  خاص ــة  وثيق ــفت  كش
ــم "مراجعة  ــة االمريكية تُعرف باس النووي
ــس األول، عن  ــووي" نُرشت أم ــف الن املوق
ــا  قدراته ــز  تعزي ــدة  املتح ــات  الوالي ــة  نّي
ــلحة  األس ــن  م ــا  قلقه ــبب  بس ــة  النووي

النووية الروسية.
ــة  االمريكي ــة  النووي ــة  الوثيق ــذرع  وتت
ــذا  ــه آخ ــذي اعتربت ــرويس ال ــووي ال بالن
ــكرية، يف  ــا العس ــز قدراته ــو لتعزي يف النم
خطوة يقول بعض املنتقدين إنها قد تزيد 
من خطر حدوث سوء تقدير بني البلدين.

إن  ــة:  االمريكي ــة  الوثيق ــول  وتق
ــتضمن إدراك روسيا أن  ــرتاتيجيتنا س اس
أي استخدام لألسلحة النووية، مهما كان 

محدوداً، غري مقبول.
ــؤولون  مس ــال  ق ــابق  س ــت  وق ويف 

ــربر املنطقي لبناء قدرات  أمريكيون: إن امل
ــرى حالياً  ــيا ت نووية جديدة هي أن روس
ــات  ــة للوالي ــدرات النووي ــف والق أن املوق

املتحدة قارصة.
إن  ــون:  األمريكي ــؤولون  املس ورصّح 
ــن  ع ــيا  روس ــرتدع  س ــدة  املتح ــات  الوالي
ــالل  ــن خ ــة م ــلحة النووي ــتخدام األس اس
ــا النووية ذات القوة التدمريية  تعزيز قدرته
املنخفضة. وتقل قوة األسلحة النووية ذات 
ــن 20 كيلو  ــة ع ــة املنخفض ــوة التدمريي الق
ــبب دماراً أيضاً. وكان للقنبلة  طنا لكنها تس
ــيما  ــي أُلقيت عىل مدينة هريوش الذرية الت

اليابانية نفس هذه القوة التدمريية.
ــربرات  امل ــرب  تعت ــادر  مص ــب  وبحس
ــي أن القنابل  ــلحة ه ــبة لهذه األس بالنس
ــداً إىل  ــد كارثية ج ــرث قوة تع ــة األك النووي
ــاً ولن تنجح  ــتخدم مطلق ــد أنها لن تس ح

ــالح ردع. وقد يزيد احتمال استخدام  كس
ــوة التدمريية  ــة ذات الق ــلحة النووي األس

املنخفضة كسالح ردع فعال.
ــفت وثيقة البنتاجون التي تتفق  وكش
ــابقة التي  ــع املراجعة الس ــد كبري م إىل ح
ــدة  املتح ــات  الوالي إن  2010م،  يف  ــرت  ج
ستعدل عدداً صغرياً من رؤوس الصواريخ 
ــن الغواصات  ــق م ــي تُطل ــتية الت الباليس

بخيارات ذات قوة تدمريية منخفضة.
ــؤولون إنه عىل املدى البعيد  وقال املس
ــي أيضاً صاروخ  ــيطور الجيش األمريك س
ــة نووية  ــزوداً برأس حربي ــروز جديداً م ك
ــوا إن الصاروخ  ــن البحر. وأضاف وُيطلق م
ــة أقل ولكن لم يتم  قد تكون قوته التدمريي
ــتغرق فرتة  ــرار وأن تطويره سيس ــاذ ق اتخ

تصل إىل عرش سنوات.

مصرع وجرح عدد من العمالء وتدمير مصرع وجرح عدد من العمالء وتدمير ٣٣ من آلياتهم بهجوم على مواقعهم في موزع  من آلياتهم بهجوم على مواقعهم في موزع 
ــة هجومية عىل مواقع  ــعبية عملي  نفذ الجيش واللجان الش
ــات  ــالث آلي ــروا ث ــي ودم ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع مرتزق

عسكرية تابعة لهم يف محافظة تعز .
ــكري لـ(سبأ) مقتل وجرح عدد من املرتزقة  وأكد مصدر عس
ــة هجومية مباغتة للجيش واللجان عىل مواقع املرتزقة  يف عملي

شمال معسكر خالد بمديرية موزع .
ــرى يف قصف  ــاب أخ ــة وإعط ــراق آلي ــدر إىل إح ــار املص وأش
مدفعي بمديرية موزع ، موضحاً أنه تم تدمري آلية ثالثة ومرصع 

من كانوا عىل متنها من املرتزقة يف الساحل الغربي.
ــعبية  ــك قنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الش إىل ذل
ــعودي األمريكي يف مديرية  ــس أربعة من مرتزقة العدوان الس أم

رصواح بمحافظة مأرب.

قنص ٤  مرتزقة يف صرواح

انتكاسة جديدة وخسائر إضافية لمرتزقة العدو في صحراء البقعانتكاسة جديدة وخسائر إضافية لمرتزقة العدو في صحراء البقع
السعودي  الجيش  تعرّض مرتزقة 
يف صحراء البقع الواقعة قبالة نجران 
ــرّاء  ــس ، ج ــدة ، ام ــة جدي ، النتكاس
ــنود بالطريان عىل  انكسار زّحف مس

مواقع الجيش واللجان الشعبية.
ــار  انكس ــكري  عس ــدٌر  مص ــد  وأك
ــعودي  الس ــش  الجي ــة  ــف ملرتزق زح
ــع دون أن يحققوا  ــراء البق رشق صح
ــوي الذي  ــم الغطاء الج أي تقدم رغ

ساندهم خالل الزحف.
ــني  ــري آليت ــدر تدم ــد املص ــا أك كم
عسكريتني إحداهما محملة بمرتزقة 

ــة  ــاء محاول ــعودي أثن ــش الس الجي
ــراء البقع  ــدم إىل الرشق من صح التق
ــم إثر  ــد منه ــرح العدي ــرصع وج ، وم
ــفة وسط تجمعهم  انفجار عبوة ناس

يف ذات املكان.
ــام بها  ــّدم ق ــاوالت تق ــت مح وكان
ــعودي مؤخراً يف  مرتزقة الجيش الس
جبهة البقع ، باءت جميعها بالفشل 
وخرسوا خاللها العديد من عنارصهم 
ــرت العديد من  بني قتيل وجريح وُدّم

آلياتهم ..

مصرع وجرح عدد منهم يف هجوم على مواقعهم  يف عسري وقنص ٣ جنود بجزيان 

رئيس الوزراء : إسناد وزارة الدفاع وصرف مستحقات منتسبيها أولوية مطلقة رئيس الوزراء : إسناد وزارة الدفاع وصرف مستحقات منتسبيها أولوية مطلقة 
صنعاء / سبأ

ــد العزير صالح  ــوزراء، الدكتور عب ــد رئيس ال أك
ــناد وزارة  ــور حرص حكومة اإلنقاذ عىل إس بن حبت
الدفاع ورصف مستحقات منتسبيها رغم التحديات 
ــبب املرتتبات  ــة التي تمر بها املالية العامة بس الجم
ــئة عن العدوان والحصار ونقل وظائف البنك  الناش

املركزي إىل محافظة عدن املحتلة.
ــاع اللواء  ــه امس وزير الدف ــار خالل لقائ وأش
ــور نائبي رئيس  ــي، بحض ــن محمد العاطف الرك
ــواء الركن  ــاع الل ــن والدف ــؤوني األم ــوزراء لش ال
ــود الجنيد. ــات محم ــان والخدم ــالل الرويش ج
ــناد الجبهات وتوفري احتياجاتها  إىل أن دعم إس
الرضورية مثل أولوية ثابتة لحكومة اإلنقاذ منذ 

تشكيلها وحتى اللحظة.
ــغ وفخره بالبطوالت  ــرب عن اعتزازه البال وأع
ــال الجيش واللجان  ــطوري ألبط والصمود األس

الشعبية واملتطوعني وما يحققونه من انتصارات 
ــات.. مؤكدا أن  ــع يف اإلمكاني ــون الشاس ــم الب رغ
ــل الرئيس  ــو العام ــة قضيتهم ه ــم بعدال إيمانه
ــن  املعتدي ــة  مواجه يف  ــم  واندفاعه ــم  ثباته يف 
ــق كل االنتصارات يف مختلف  ومرتزقتهم وتحقي

الجبهات الداخلية ويف ما وراء الحدود.
ــاع وزارة  ــة أوض ــرى يف اللقاء مناقش وكان ج
ــبيها والحالة العامة يف الجبهات،  الدفاع ومنتس
ــتحقات الجيش  ــرصف مس ــا يتصل ب ــة م خاص
ــموخ  الش ــات  لجبه ــة  الرضوري ــات  واملتطلب

واملواجهة والصمود.
ــن وزير  ــوزراء إىل تقرير م ــس ال ــتمع رئي واس
الدفاع حول أوضاع الجبهات واملعنويات العالية 
ألبطال الجيش واللجان الشعبية واملتطوعني يف 

هذه اللحظة الوطنية الفارقة .. 

•••

وزير الداخلية لـ ٹ :وزير الداخلية لـ ٹ :

األجهزة األمنية كسرت األجهزة األمنية كسرت 
أذرع العدوان في الداخل أذرع العدوان في الداخل 
وأفشلت كل المؤامرات وأفشلت كل المؤامرات 

يناير الفالح والنجاح يناير الفالح والنجاح 
األمني األمني 

العموم البريطاني العموم البريطاني 
يطالب بإلغاء زيارة يطالب بإلغاء زيارة 

بن سلمان للندن بن سلمان للندن 
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من فتاوى الواقع .. حول من فتاوى الواقع .. حول 
شرعية الدنبوع والعدوان شرعية الدنبوع والعدوان 

 صـ 06

 صـ 05

ا /متابعات
ــة  ملالحق ــة  العاملي ــبكة  الش ــت  ــة ادرج ملالحق ــة  العاملي ــبكة  الش ــت  ادرج
ــوات اإلماراتية  ــد الق ــرب قائ ــي الح ــوات اإلماراتية مجرم ــد الق ــرب قائ ــي الح مجرم
ــن العميد  ــىل اليم ــدوان ع ــاركة يف الع ــن العميد املش ــىل اليم ــدوان ع ــاركة يف الع املش
ــة املطلوبني  ــحي يف قائم ــالم الش ــة املطلوبني عبدالس ــحي يف قائم ــالم الش عبدالس
ــم حرب  ــه جرائ ــبب ارتكاب ــة بس ــم حرب للمحاكم ــه جرائ ــبب ارتكاب ــة بس للمحاكم
ــانية يف إطار املمارسات  ــانية يف إطار املمارسات وجرائم ضد اإلنس وجرائم ضد اإلنس
ــف  تحال دول  ــا  تنفذه ــي  الت ــية  ــف الوحش تحال دول  ــا  تنفذه ــي  الت ــية  الوحش
ــعودية  الس ــادة  بقي ــن  اليم يف  ــدوان  ــعودية الع الس ــادة  بقي ــن  اليم يف  ــدوان  الع

واإلمارات.واإلمارات.
ــد أيضا ملا  ــو قائ ــي وه ــد اإلمارات ــد أيضا ملا العمي ــو قائ ــي وه ــد اإلمارات العمي
ــمى بقوات التحالف العربي يف جبهة  ــمى بقوات التحالف العربي يف جبهة يس يس
ــم بارتكاب  ــن مته ــي لليم ــاحل الغرب ــم بارتكاب الس ــن مته ــي لليم ــاحل الغرب الس
جرائم عديدة قالت الشبكة أنها موثقة وتم جرائم عديدة قالت الشبكة أنها موثقة وتم 

ــي العام للمملكة  ــي العام للمملكة تقديمها إىل مكتب املدع تقديمها إىل مكتب املدع
ــع معلومات تفصيلية  ــة الدولية م ــع معلومات تفصيلية الجنائي ــة الدولية م الجنائي
ــم التي  ــول الجرائ ــهادات ح ــم التي ومدعمة بش ــول الجرائ ــهادات ح ومدعمة بش
ــا أو ارتكبتها  ــر به ــحي أو أم ــا الش ــا أو ارتكبتها ارتكبه ــر به ــحي أو أم ــا الش ارتكبه

القوات اإلماراتية تحت قيادته.القوات اإلماراتية تحت قيادته.
ــق  ــة وف ــبكة العاملي ــان الش ــح بي ــق ويوض ــة وف ــبكة العاملي ــان الش ــح بي ويوض
ــن" بأن  ــج أون الي ــع "الخلي ــا أورده موق ــن" بأن م ــج أون الي ــع "الخلي ــا أورده موق م
ــكاوى  ــم ش ــاً لتقدي ــل حالي ــبكة تعم ــكاوى الش ــم ش ــاً لتقدي ــل حالي ــبكة تعم الش
ــات الدولية  ــدى العديد من الجه ــات الدولية مماثلة ل ــدى العديد من الجه مماثلة ل

املختصة .املختصة .
ــت العديد من  ــبكة إنها وثَّق ــت العديد من وقالت الش ــبكة إنها وثَّق وقالت الش
ــوات اإلماراتية  ــي ارتكبتها الق ــوات اإلماراتية الجرائم الت ــي ارتكبتها الق الجرائم الت

واملليشيا املتحالفة معها..واملليشيا املتحالفة معها..

شهادات موثقة تؤكد ارتكاب القوات ا@ماراتية جرائم ضد ا@نسانية في اليمن شهادات موثقة تؤكد ارتكاب القوات ا@ماراتية جرائم ضد ا@نسانية في اليمن 
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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي  وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

18 جامدى األوىل 1439ه - 4 فرباير 2018م - العدد 19435األحد

صنعاء / سبأ 
ــاد  ــح الصم ــث األخ صال بع
رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــاة إىل حاتم  برقية عزاء ومواس
ــيل عبدالحق  ــد ع ــيل محم وع
يف  ــق  عبدالح آل  أرسة  ــة  وكاف
ــواء  الل ــل  املناض ــهاد  استش
ــد  ــق قائ ــيل عبدالح ــد ع محم

اللواء 201 مشاة ميكا.
ــاد يف  ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــهيد  ــة العزاء بمناقب الش برقي
ــب  الواج أداء  يف  ــه  وتفاني
ــوات  الق ــوف  صف يف  ــي  الوطن
ــن الوطن  ــاع ع ــلحة والدف املس
ــف  مختل يف  ــدو  الع ــة  ومواجه
ــرشف والبطولة بما  ــات ال جبه

فيها جبهة تعز.

الرئيس يعزي في استشهاد المناضل الرئيس يعزي في استشهاد المناضل 
اللواء محمد علي عبدالحقاللواء محمد علي عبدالحق

 / محمد إبراهيم
ــعودي  ــامي: "أن العدوان الس ــا الش ــن زكري ــواء الرك ــر النقل الل ــال وزي ق
ــه أنه عصب الحياة  ــواً وبراً وبحراً لعلم ــتهدف النقل اليمني ج األمريكي اس
طمعا منه يف إخضاع الشعب اليمني لكنه صدم بصمود تاريخي وقوى برشية 

ــدوان واملرتزقة يف فك  ــم الع ــاعات ومزاع ــم.. نافيا إش ــت العال أذهل
الحصار عن ميناء الحديدة وما تم هو التخفيف املؤقت لدخول 

%10 من السفن املحتجزة ليس حبا يف الشعب اليمني وإنما 
ــانية والدول  ــط املنظمات اإلنس ــة العالم تحت ضغ ملغالط

التي ال تزال فيها أصوات إنسانية حرة.."

وزير النقل لـ "الثورة" :

ميناء الحديدة يعمل بسواعد كوادره ميناء الحديدة يعمل بسواعد كوادره 
ولن يسلم Kي شركة تشغيل 

مجلس النواب يصادق على االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدودمجلس النواب يصادق على االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الراعي يؤكد أهمية توحيد إجراءات الضبط وعدم تفتيش أي منزل والقبض على أي شخص إال بأمر قضائيالراعي يؤكد أهمية توحيد إجراءات الضبط وعدم تفتيش أي منزل والقبض على أي شخص إال بأمر قضائي

صنعاء / سبأ
ــته  ــواب يف جلس ــس الن ــادق مجل  ص
ــة رئيس املجلس األخ يحيى  أمس برئاس
ــة  العربي ــة  االتفاقي ــىل  ــي ع الراع ــيل  ع

ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الحدود.
ــذه  له ــس  املجل ــة  مصادق ــي  وتأت
ــدف إىل تعزيز التعاون  االتفاقية التي ته
ــة يف مكافحة الجريمة  ــدول العربي بني ال
ــة  ــيادة الوطني ــس بالس ــة وال تم املنظم
وعدم مخالفتها للدستور، والقوانني ذات 
الصلة، يف ضوء مناقشته لتقرير اللجنة 
ــؤون  ــن لجنتي الش ــة م ــرتكة املكون املش
ــاع واألمن  ــة والدف ــتورية والقانوني الدس
ــي ممثالً  ــب الحكوم ــزام الجان ــد إلت وبع
بوزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم 

املاوري.
ــس توجيه  ــك أقر املجل ــياق ذل ويف س
ــات أهمها  ــن التوصي ــدد م ــة بع الحكوم
ــة  الكفيل ــراءات  واإلج ــري  التداب ــع  وض
ــذه اإلتفاقية،  ــذ أحكام ونصوص ه بتنفي
وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تضمنتها 
ــة واإلرساع  ــة ذات الصل ــني الوطني القوان
ــة  ــني املتعلق ــة القوان ــىل بقي ــة ع باملوافق
ــة ومنها  ــذه اإلتفاقي ــن ه ــم ضم بالجرائ
ــة  وتقني ــاالت  اإلتص ــون  قان ــرشوع  م
ــون املخطوطات  قان املعلومات، ومرشوع 
ــدان  ــن والبل ــني اليم ــاون ب ــل التع وتفعي
العربية يف مجال منع ومكافحة الجريمة 

املنظمة العابرة للحدود.

وجه الحكومة بعدد من التوصيات لتنفيذ االتفاقية:

البقية صفحة 02

صـ ٠٣ ــان  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــزور  وي ــان ..  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــزور  وي  ..
البقية صفحة 02

هيم
ــعودي  ــامي: "أن العدوان الس ــا الش ــن زكري رك

م
ــه أنه عصب الحياة  ــواً وبراً وبحراً لعلم مني ج
ي يي
ليمني لكنه صدم بصمود تاريخي وقوى برشية 

ــدوان واملرتزقة يف فك  ــم الع ت ومزاع
ي م ي
ما تم هو التخفيف املؤقت لدخول 

س حبا يف الشعب اليمني وإنما 
ــانية والدول  ملنظمات اإلنس

نية حرة.."
البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
 عقد بمكتب النائب العام أمس، اجتماع برئاسة النائب العام القايض 
ماجد الدربابي، ضم القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش القايض محمد 
ــايض عبد الصمد  ــة العاصمة الق ــعبة األموال بأمان ــاري ورئيس ش الغم
املتوكل ورئيس محكمة األموال االبتدائية القايض عبد الحفيظ املحبيش 

ووكيل نيابة األوقاف القايض راجح زايد.
ــة بعمل  ــن املواضيع املتعلق ــدد م ــة ع ــالل االجتماع مناقش جرى خ
ــري عملها، جراء  ــوال واألوقاف، والصعوبات التي تعرتض س ــات األم نياب

استمرار العدوان والحصار الجائر عىل اليمن .
ــب أن تضطلع به نيابات  ــرق االجتماع إىل املهام والدور الذي يج وتط
ــارات األوقاف وتطبيق  ــة وحماية أموال وعق ــوال واألوقاف، يف متابع األم
ــة بهذا  ــم املتصل ــات والجرائ ــة املخالف ــاه كاف ــة تج ــراءات القانوني اإلج

الجانب .

صنعاء - سبأ 
ــة بصنعاء  ــادي للتتبع واملراقب ــس باملجلس االقتص ــش اجتماع ام  ناق
ــب املتصلة  ــرش، الجوان ــده محمد ب ــارة عب ــة والتج ــر الصناع ــة وزي برئاس
ــتقات النفطية  ــارك الخاصة باملش ــن مصلحة الجم ــم الصادرة م بالتعامي

والسلع الغذائية.

ــلة غارات عىل محافظة  ــعودي األمريكي أمس سلس ــن طريان العدوان الس  ش
حجة.

ــن ثمان غارات  ــبأ) أن طريان العدوان ش وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (س
عىل مديريتي حرض وميدي.

النائب العام يؤكد الحرص على تطبيق النائب العام يؤكد الحرص على تطبيق 
العدالة وإنصاف المظلومينالعدالة وإنصاف المظلومين

(الصناعة) تناقش تعاميم الجمارك بخصوص (الصناعة) تناقش تعاميم الجمارك بخصوص 
المشتقات النفطية والسلع الغذائيةالمشتقات النفطية والسلع الغذائية

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٨٨ غارات على حرض وميدي غارات على حرض وميدي

التفاصيل صفحة 03البقية صفحة 02

ــشــهــداء ــوح Kســــر ال ــت ــمــف ـــيـــوم ال ــشــهــداءالــجــنــيــد يــحــضــر ال ــوح Kســــر ال ــت ــمــف ـــيـــوم ال الــجــنــيــد يــحــضــر ال
صنعاء - سبأ 

ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــد نائ  أك
ــد  ــادر الجني ــود عبدالق ــات محم الخدم
ــل عىل  ــي تعم ــاذ الوطن ــة اإلنق أن حكوم
ــى  والجرح ــهداء  الش ــأرس  ب ــام  االهتم
ــس  ــة وتلم ــة يف الرعاي ــم أولوي وإعطائه

احتياجاتهم.
ــوره  حض ــالل  خ ــد  الجني ــد  أك ــا  كم
ــوح  ــوم املفت ــج الي ــاء برنام ــس بصنع أم
ــة  ــه املؤسس ــذي نظمت ــهداء ال ألرس الش
ــرى  الذك ــاًء  احتف ــة  اليمني ــة  االقتصادي
ــة  الحكوم ــام  اهتم ــهيد،  للش ــنوية  الس
ــة الصحية  ــهداء بالرعاي ــالء أرس الش بإي
ــد مجانية  ــد مقاع ــة، وتحدي واالجتماعي

ــات واملعاهد  ــهداء يف الجامع ــاء الش ألبن
ــم الربامج  ــة، باإلضافة إىل دع التخصصي
ــهداء  الش ــارس  ب ــة  املهتم ــات  واملؤسس
ــات  االحتياج ــري  لتوف ــى  والجرح
ــم  ــائل الدع ــة ووس ــاعدات الغذائي واملس
النفيس وخلق فرص العمل املناسبة لهم.

ــي  الحكوم ــام  االهتم أن  إىل  ــار  وأش
ــتقبال  مس ــى  والجرح ــهداء  الش ــأرس  ب
ــج حكومية وصناديق  ــيتم يف إطار برام س
ــهداء  ــة أرس الش ــم لكاف ــة لدع متخصص
ــدم وفاء  ــا يمكن أن يق ــى كأقل م والجرح
ــي اجرتحها  ــات الت ــوالت والتضحي للبط

الشهداء.

أكد اهتمام الحكومة بأسر الشهداء والجرحى

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02


