
ــد أهايل  ــطينيون وبالتحدي ــح الفلس لقد نج
ــد يف إركاع الكيان  ــن جدي ــاوم م ــزة املق ــاع غ قط
ــريات "يوم العودة" السلمية  الصهيوني عرب مس
ــا  ــة، بم ــة الحارق ــرات الورقي ــتخدام الطائ واس
ــرات إنهاء الحصار املفروض عىل  يعزز من تقدي
ــريات وعدم  ــك "رشيطة إيقاف املس القطاع وذل
ــة نحو األرايض  ــيري الطائرات الورقية الناري تس
ــن جانب  ــب املعلنة م ــب املطال ــة"، حس املحتل

الكيان املحتل.  
ــية  ــركات الدبلوماس ــط التح ــي ذلك وس يأت
ــهدت  ــالل الفرتة األخرية، حيث ش يف القاهرة خ
ــداً من  ــف الحصار مزي ــة لوق ــاطة املرصي الوس
األهمية لدى أهايل غزة وهم يعقدون اآلمال عىل 
ــودة يف إنهاء الظلم الذي  تحقيق أهدافهم املنش
ــال أمده 10 أعوام، أمام صمت املجتمع الدويل  ط
ودعم شامل من جانب أمريكا واألنظمة العربية 

الخائنة.  

"مسيرات العودة" و "الطائرات الحارقة".. "مسيرات العودة" و "الطائرات الحارقة".. 
الفلسطينيون يركعون الكيان الصهيونيالفلسطينيون يركعون الكيان الصهيوني

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

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

ــته  ــتمع مجلس النواب يف جلس  اس
األخ  ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم
ــالة الحكومة  يحيى عيل الراعي إىل رس
ــأن مرشوع خطة اإلنفاق للموازنات  بش
ــمرب  العامة للنصف الثاني يوليو- ديس
2018م، قرأها عىل املجلس وزير الدولة 
ــورى  والش ــواب  الن ــيس  ــؤون مجل لش

الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة.
ــس  املجل ــر  أق ــك  ذل ــوء  ض ــىل  وع
حضور نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــويل إىل  ــه مقب ــني عبدالل ــور حس الدكت
ــاء لتقديم البيان  ــته اليوم األربع جلس
ــة اإلنفاق للموازنات  حول مرشوع خط
العامة للنصف الثاني يوليو – ديسمرب 

2018م.
ــرشوع  ــس م ــش املجل ــك ناق إىل ذل

ــي  اليمن ــس  املجل ــاء  إنش ــون  قان
ــات الطبية والصحية مادة  لالختصاص
ــة  ــة الصح ــر لجن ــوء تقري ــادة يف ض م

العامة والسكان وأقره بصورة نهائية.
ــي  اليمن ــس  املجل ــدف  يه

ــة  والصحي ــة  الطبي ــات  لالختصاص
ــارف  ــة املع ــر وتنمي ــق تطوي إىل تحقي
ــة والعملية" لألطباء  العلمية " النظري
والعاملني باملجال الصحي يف مختلف 
ــات الطبية، والطبية  فروع االختصاص

ــج  برام ــذ  تنفي ــالل  خ ــن  م ــاعدة  املس
ــتويات  ــة كفؤة وفعالة عىل املس تدريبي
ــع  ــق م ــا يتواف ــا وبم ــطة والعلي املتوس
ــتجدة يف املجال  أحدث التطورات املس

الطبي.
ــي  اليمن ــس  املجل ــدف  يه ــا  كم
ــة إىل  ــة والصحي ــات الطبي لالختصاص
ــج  والربام ــط  الخط ــات  متطلب ــة  تلبي
الصحية واالحتياجات من األخصائيني 
ــز وفقاً  ــل املتمي ــني وذوي التأهي والفني
للمعايري العلمية املعتمدة باإلضافة إىل 
توفري فرص التعليم املهني والتخصيص 
ــب  التدري ــني  وتأم ــايل  والع ــط  املتوس
ــال  ــني باملج ــاء والعامل ــتمر لألطب املس
ــتوى  ــن مس ــع م ــدف الرف ــي به الصح

الخدمات الطبية والصحية .

صنعاء/ سبأ
ــه الدوري  ــوزراء يف اجتماع ــس ال ــش مجل ناق
ــور عبدالعزيز  ــة رئيس املجلس الدكت أمس برئاس
ــع  ــات تراج ــباب وتداعي ــور، أس ــن حبت ــح ب صال
ــالت األجنبية  ــة مقابل العم ــة الوطني قيمة العمل
ــة بما يف ذلك التصدي للعوامل  واملعالجات املمكن

املفتعلة التي ساهمت يف هذا الرتاجع.
ــب رئيس  ــىل تقرير نائ ــع املجلس ع ــث اطل حي
ــن رشحا متكامال  ــر املالية، الذي تضم الوزراء وزي
ــباب ذلك  ــن الرتاجع لقيمة العملة الوطنية وأس ع
ــعودي اإلماراتي  ــة مؤامرة العدوان الس ويف املقدم
ــياق  س يف  ــه  وحكومت ــه  واليت ــة  املنتهي ــس  والرئي
ــعب  ــم تركيع الش ــة ومحاولته ــم االقتصادي حربه
ــم العدواني  ــد واملناهض ملرشوعه ــي الصام اليمن

التدمريي بمختلف الوسائل املتاحة.
ــن  م ــة  مجموع ــاهمة  مس ــر  التقري ــح  وأوض

ــم  مضاربته ــرب  ع ــرة  املؤام ــناد  إس يف  ــني  الرصاف
ــال اليمني دونما  ــة مقابل الري ــالت األجنبي بالعم
ــوق للحصول عىل  ــوط حقيقية يف الس وجود ضغ

الدوالر تحديدا.
وأشار إىل اإلجراءات التي اتخذتها وزارتا املالية 
ــزي اليمني يف  ــك املرك ــارة والبن ــة والتج والصناع

العاصمة صنعاء إزاء مواجهة هذا الرتاجع، إضافة 
إىل نتائج االجتماع مع تجار القمح والدقيق واملواد 
ــم التوصل إليه  ــية األخرى وما ت الغذائية األساس
ــىل رشاء العمالت  ــط ع ــف الضغ ــة لتخفي ــن آلي م

األجنبية.

وجه بدراسة احتياجات السوق من المواد الغذائية الضروريةناقش مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني لالختصاصات الطبية

التفاصيل صفحة 02 التفاصيل صفحة 03

مصدر قبلي بنجران: النظام السعودي يستهدف قبيلة يام مصدر قبلي بنجران: النظام السعودي يستهدف قبيلة يام 
ويدفع بأبنائها إلى الجبهات اEمامية في مواجهات الحدود ويدفع بأبنائها إلى الجبهات اEمامية في مواجهات الحدود 

 / متابعات
ــة  اجتماعي ــخصيات  ش ــت  قال  
ــلطات  الس إن  ــران  نج ــاء  أبن ــن  م
السعودية وعىل إثر هزائمها النكراء 
ــا يف املواجهات مع  التي تتعرض له
ــعبية  الجيش اليمني واللجان الش
ــباب  ــعى جاهدة إىل إجبار الش تس
ــاق  ــىل االلتح ــران ع ــاء نج ــن أبن م
ــزم  املنه ــعودي  الس ــش  بالجي
ــا العبثي  ــودا لعدوانه ــم وق وجعله

عىل األشقاء يف اليمن.

ونقلت صحيفة مرآة الجزيرة عن 
مصدر قبيل بنجران قوله إن  مساعي 
ــاض تتواصل لجعل أبناء قبائل  الري
ــران يف الصفوف األمامية  منطقة نج
ــك عرب  ــه“ وذل ــار الل ــة ”أنص ملواجه
ــاق بالصفوف  ــىل االلتح إجبارهم ع
ــك  ــال وذل ــات القت ــكرية لجبه العس
ــا  ــي تتكبده ــائر الت ــر الخس ــىل إث ع
ــادة  قي يف  ــعودية  الس ــلطات  الس

التحالف للعدوان عىل اليمن..

إثر هزائمه المتالحقة أمام الجيش ولجانه الشعبية:

ــة اإلمارات  ــس،أن عالق ــالم، أم ــد عبدالس ــار الله محم ــق أنص ــد ناط  أك
بالقاعدة تجذرت مع العدوان عىل اليمن وبرعاية أمريكية.

ــرت "مع العدوان عىل اليمن وحاجة  ــالم يف تغريدة عىل توي وقال عبدالس
ــل بينهما زواج  ــارات بالقاعدة وحص ــة تجذرت عالقة اإلم ــف ملرتزق التحال

مصلحة بعناية واشنطن".
ــيتد برس  ــر لوكالة أسوش ــاء تقري ــه "وقد ج ــار الل ــق أنص ــاف ناط وأض
ــة من زعامات القاعدة  ــخة محدث األمريكية بما يؤكد أن محمد بن زايد نس

وأبوظبي أحد أوكار ذلك التنظيم اإلجرامي".
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أكدت، أمس االثنني، أن تحالف العدوان 
ــريي لالنضمام  ــم القاعدة التكف ــع تنظي ــرم اتفاقات رسية م ــىل اليمن أب ع
ــع لهم أمواال  ــعب اليمني، ودف ــاركة يف عدوانه عىل الش ــف واملش إىل التحال
ــهيل  ــن مناطقهم والتوجه إىل الجبهات بتس ــاعدهم عىل الخروج م كما س

أمريكي.

صنعاء / سبأ 
ــر املالية  ــس الوزراء وزي ــة نائب رئي ــس اجتماع برئاس ــد بصنعاء أم عق
ــئون القانونية الدكتور عبدالرحمن  ــني مقبويل، ضم وزير الش الدكتور حس
ــدة محمد عياش قحيم ونائب وزير  ــار والقائم بأعمال محافظ الحدي املخت
ــة عبدالله  ــر املياه والبيئ ــي املداني ونائب وزي ــة عبدالغن ــاء والطاق الكهرب

الهادي.
ــيايس األعىل  ــام توجيهات رئيس املجلس الس ــف االجتماع أم حيث وق
ــع يف معالجة كافة  ــاً والترسي ــدة وضعاً خاص ــالء محافظة الحدي ــأن إي بش
ــد التصعيد األخري  ــة خاصة بع ــاالت الخدمي ــا املج ــب ويف مقدمته الجوان
ــة  ــآت الخدمي ــريه للمنش ــتهدافه وتدم ــة واس ــدوان باملحافظ ــف الع لتحال

بالقصف املبارش.
ــاً مفصالً عن  ــال محافظ الحديدة رشح ــدم القائم بأعم ــاع ق ويف االجتم

حجم األرضار التي لحقت بالبنى التحتية باملحافظة.

ــا مرتزقة  ــة مدفعية أطلقه ــر بقذيف ــل وأصيب مواطن آخ ــهد طف استش
العدوان األمريكي السعودي مساء أمس عىل مديرية الدريهمي بمحافظة 

الحديدة.
ــاً ملرتزقة  ــبأ) أن قصفاً مدفعي ـــ (س ــيل باملحافظة ل ــح مصدر مح وأوض
ــتهدف مزرعة يف مديرية الدريهمي، ما أدى إىل استشهاد طفل  العدوان اس

وإصابة مواطن آخر.
ــار املصدر إىل أن بوارج العدوان دمرت مبنى قيد اإلنشاء بالقرب من  وأش

القلعة التاريخية عىل الرشيط الساحيل يف مديرية الحوك.
وذكر املصدر أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن غارة عىل مزارع 

أحد املواطنني يف منطقة الجربة بمديرية الدريهمي.
ــن املواطنني بقصف  ــكات عدد م ــس ودمرت ممتل ــا أصيب مواطن أم كم

جوي وصاروخي  عىل مناطق متفرقة يف محافظة صعدة.
ــب بجروح إثر  ــبأ) أن مواطنا أصي ــي بصعدة لـ (س ــح مصدر أمن وأوض

تعرضه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي يف مديرية منبه الحدودية.

صنعاء/سبأ
ــة أوضاع  ــورى املعنية بمتابع ــن مجلس الش ــكلة م ــدت اللجنة املش عق
ــع املدني  ــات املجتم ــمية ومنظم ــات الرس ــع الجه ــيق م ــني والتنس النازح
ــدة اجتماعا  ــاء محافظة الحدي ــواء املهجرين قرساً من أبن ــني يف إي واملانح
ــني  ــورى محمد حس ــم بأعمال رئيس مجلس الش ــة القائ ــا أمس برئاس له

العيدروس .
ــودة تقرير املجلس حول أوضاع النازحني  ــة مس وكرس االجتماع ملناقش
ــاحل  ــكري للعدوان مؤخراً يف الس ــن أبناء الحديدة جراء التصعيد العس م
الغربي والذي أرجع النزوح الكبري من محافظة الحديدة إىل وحشية قصف 
املناطق والتجمعات املأهولة بالسكان وآخرها املجزرة املروعة التي ارتكبها 
طريان العدوان يف سوق السمك ومستشفى الثورة العامة بمدينة الحديدة.

تدمري ممتلكات المواطنني بقصف على صعدةأكد أن السعودية صندوق أسود من المؤامرات:

يف اجتماع اللجنة المشّكلة منه : فيما دول أعلنت عدم التزامها بالقرار 

ناطق أنصار اK: عالقة ا(مارات بالقاعدة تجذرت ناطق أنصار اK: عالقة ا(مارات بالقاعدة تجذرت 
مع العدوان على اليمن وبرعاية أمريكيةمع العدوان على اليمن وبرعاية أمريكية

اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي يقف اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي يقف 
أمام احتياجات محافظة الحديدةأمام احتياجات محافظة الحديدة

استشهاد طفل وإصابة مواطن بقصف مدفعي استشهاد طفل وإصابة مواطن بقصف مدفعي 
للمرتزقة على الدريهمي في الحديدةللمرتزقة على الدريهمي في الحديدة

مناقشة تقرير مجلس الشورى حول أوضاع مناقشة تقرير مجلس الشورى حول أوضاع 
نازحي الحديدة جراء تصعيد العدوان نازحي الحديدة جراء تصعيد العدوان 

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

سالح الجو المسير يستهدف مركز قيادة تحالف العدوان بالساحل الغربيسالح الجو المسير يستهدف مركز قيادة تحالف العدوان بالساحل الغربي
ــس  ــري أم ــو املس ــالح الج ــذ س نف
ــادة  قي ــز  مرك ــىل  ع ــا  جوي ــا  هجوم
تحالف العدوان األمريكي السعودي 
يف معسكر عمربة بالساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) أن 
ــالح الجو املسري  الهجوم الجوي لس
ــط مقر  ــف وس ــار عني أدى إىل انفج
ــكر  ــف العدوان يف معس ــادة تحال قي

عمربة بالساحل الغربي.
ــال الجيش  ــك تصدى أبط إىل ذل
ــة  ــس ملحاول ــعبية أم ــان الش واللج
ــرش  ك يف  ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــلل  تس

بمحافظة لحج.

ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــرصع  م ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
ــالل  ــة خ ــن املرتزق ــدد م ــة ع وإصاب

إفشال محاولة التقدم لهم يف كرش.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك ــا  كم
ــس تجمعات  ــعبية أم ــان الش واللج
ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي 

يف الساحل الغربي.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) 
أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات 
ــقوط قتىل  للمرتزقة يف التحيتا ، وس

وجرحى يف صفوفهم.
ــد املصدر تدمري مدرعة للغزاة  وأك

ــاحيل،  ــط الفازة الس ــة يف خ واملرتزق
ــة رشق  ــد املرتزق ــص أح ــم قن ــا ت كم

حيس .
ــالح  ــتهدف س من جهة ثانية اس
ــش واللجان  ــناد املدفعي للجي اإلس
ــة  ــات ملرتزق ــس تجمع ــعبية أم الش
يف  ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع

مديرية القبيطة بمحافظة لحج.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) 
ــالح اإلسناد املدفعي استهدف  أن س
ــع  مجم يف  ــة  للمرتزق ــات  تجمع

املقاطرة بمديرية القبيطة.

اإلسناد المدفعي يقصف تجمعات للمرتزقة يف القبيطة بلحج

 / يحيى الشامي / يحيى الشامي
ــعودي التواجد  ــدو الس ــىل جنود الع ــعودي التواجد محظور ع ــدو الس ــىل جنود الع محظور ع
ــذا التعميم  ــات الحدود، ه ــار يف جبه ــوط الن ــذا التعميم يف خط ــات الحدود، ه ــار يف جبه ــوط الن يف خط
الصادر من  القيادة العسكرية السعودية ملموس يف الصادر من  القيادة العسكرية السعودية ملموس يف 
ــات التي ُيقاتل  ــم جبهات الحدود – كل الجبه ــات التي ُيقاتل معظ ــم جبهات الحدود – كل الجبه معظ
ــودانيني أو من  ــواًء كانوا يمنيني أو س ــودانيني أو من فيها مرتزقة س ــواًء كانوا يمنيني أو س فيها مرتزقة س

جنسيات خليجية وأخرى ال نعلمها تحديداً.جنسيات خليجية وأخرى ال نعلمها تحديداً.
املؤكّد أن السعودية الغارقة يف الوحل اليمني تحاول املؤكّد أن السعودية الغارقة يف الوحل اليمني تحاول 
جاهدًة بشتى السبل وقف النزيف الهائل الذي ُيصيب جاهدًة بشتى السبل وقف النزيف الهائل الذي ُيصيب 
ــكل يومي ومن بني هذه املحاوالت اإلجراء  ــها وبش ــكل يومي ومن بني هذه املحاوالت اإلجراء جيش ــها وبش جيش
ــي تدريجياً  ــدور امليدان ــالىش ال ــث يت ــر، حي ــف الذك ــي تدريجياً آن ــدور امليدان ــالىش ال ــث يت ــر، حي ــف الذك آن
ــة واملقاتلني  ــاب املرتزق ــىل حس ــعوديني ع ــود الس ــة واملقاتلني للجن ــاب املرتزق ــىل حس ــعوديني ع ــود الس للجن
ــعودي عىل القيادة  ــعودي عىل القيادة باإليجار، ويقترص دور الجيش الس باإليجار، ويقترص دور الجيش الس

ــن داخل غرف العمليات  ــن ُبعد أو اإلرشاف والرقابة م ــن داخل غرف العمليات ع ــن ُبعد أو اإلرشاف والرقابة م ع
املتخّصصة بإدارة العمليات واملعارك يف الحدود وداخل املتخّصصة بإدارة العمليات واملعارك يف الحدود وداخل 

أرايض نجران جيزان وعسري.أرايض نجران جيزان وعسري.
ــدو العقل  ــك االحرتازي يب ــذا التكتي ــل ه ــدو العقل يف مقاب ــك االحرتازي يب ــذا التكتي ــل ه يف مقاب
ــكل جيد لطريقة  ــكل جيد لطريقة اليمني املُدير للمواجهة ُمدركاً بش اليمني املُدير للمواجهة ُمدركاً بش
ــذا الفهم من خالل  ــدّوه، يتجىل ه ــلوب تفكري ع ــذا الفهم من خالل وأس ــدّوه، يتجىل ه ــلوب تفكري ع وأس
مسار العمليات األخرية التي يشنها الجيش اليمني مسار العمليات األخرية التي يشنها الجيش اليمني 
ــعودي،  ــل مواقع العدو الس ــعبية داخ ــعودي، واللجان الش ــل مواقع العدو الس ــعبية داخ واللجان الش
والتي ُيمكن أن نصفها مجازاً بالعمليات االلتفافية؛ والتي ُيمكن أن نصفها مجازاً بالعمليات االلتفافية؛ 
ــني  واملقاتل ــة  املرتزق ــود  حش ــاوز  تج إىل  ــدف  ــني وته واملقاتل ــة  املرتزق ــود  حش ــاوز  تج إىل  ــدف  وته
ــعودي وصوالً إىل الجندي  ــعودي وصوالً إىل الجندي باإلنابة عن الجيش الس باإلنابة عن الجيش الس
ــاده  ــه وبعت ــائر ب ــاع الخس ــه وإيق ــعودي نفس ــاده الس ــه وبعت ــائر ب ــاع الخس ــه وإيق ــعودي نفس الس
ــبي للهدف  ــال نس ــلحته، وبالتايل إفش ــبي للهدف ومخازن أس ــال نس ــلحته، وبالتايل إفش ومخازن أس

ــتعراض  اس ــكان  وباإلم ــرتاتيجي،  االس ــعودي  ــتعراض الس اس ــكان  وباإلم ــرتاتيجي،  االس ــعودي  الس
تكتيك الهجمات األخرية التي شنها مقاتلو الجيش تكتيك الهجمات األخرية التي شنها مقاتلو الجيش 
ــعودي يف  ــىل مواقع العدو الس ــعبية ع ــعودي يف واللجان الش ــىل مواقع العدو الس ــعبية ع واللجان الش
ــذا التحليل  ــىل واقعية ه ــران للداللة ع ــزان ونج ــذا التحليل جي ــىل واقعية ه ــران للداللة ع ــزان ونج جي
ــن تفاصيل هجوم  ــكري، وهنا نعرُض جانباً م ــن تفاصيل هجوم العس ــكري، وهنا نعرُض جانباً م العس

قوات يمنية عىل ثالثة مواقع يف نجران قبل أيام.قوات يمنية عىل ثالثة مواقع يف نجران قبل أيام.
ــن  ع ــبياً  نس ــدة  البعي ــع  املواق ــك  تل يف  ــى  ــن حت ع ــبياً  نس ــدة  البعي ــع  املواق ــك  تل يف  ــى  حت
ــود  جن ــمح  يس ال  ــران  نج يف  ــات  املواجه ــوط  ــود خط جن ــمح  يس ال  ــران  نج يف  ــات  املواجه ــوط  خط
ــة  ــهم بالتواجد أو ممارس ــعودي ألنفس ــدو الس ــة الع ــهم بالتواجد أو ممارس ــعودي ألنفس ــدو الس الع
ــا،  ــاة له ــدود وحم ــرس للح ــة كح ــم القتالي ــا، أعماله ــاة له ــدود وحم ــرس للح ــة كح ــم القتالي أعماله
ــارب الدموية  ــة بالتج ــذا املجال ثري ــم يف ه ــارب الدموية تجربته ــة بالتج ــذا املجال ثري ــم يف ه تجربته
ــبب املباغتات الخارجة عن التوقعات العسكرية  ــبب املباغتات الخارجة عن التوقعات العسكرية لس لس
ــعبية يف  ــال الجيش واللجان الش ــي ينفّذها أبط ــعبية يف الت ــال الجيش واللجان الش ــي ينفّذها أبط الت

ــعودي  ــكرات الجيش الس ــعودي موقع وتحصينات ومعس ــكرات الجيش الس موقع وتحصينات ومعس
ومرتزقته يف نجران.ومرتزقته يف نجران.

ــي  ــرية الت ــة األخ ــا العملي ــة أثبتته ــذه النتيج ــي ه ــرية الت ــة األخ ــا العملي ــة أثبتته ــذه النتيج ه
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــن  م ــدة  وح ــنتها  ــعبية ش الش ــان  واللج ــش  الجي ــن  م ــدة  وح ــنتها  ش
ــديس الجبيل  ــرب من موقع الس ــاه مواقع بالق ــديس الجبيل باتج ــرب من موقع الس ــاه مواقع بالق باتج
ــع هم مرتزقة  ــُث اتضح أن من يف املوق ــران، حي ــع هم مرتزقة يف نج ــُث اتضح أن من يف املوق ــران، حي يف نج
ــعودي واحد، بالرغم  ــعودي واحد، بالرغم يمنيني وليس بينهم جندي س يمنيني وليس بينهم جندي س
ــي يف  ــاد الحرب ــاث والعت ــواد واألث ــل امل ــن أن كام ــي يف م ــاد الحرب ــاث والعت ــواد واألث ــل امل ــن أن كام م
ــعودية بطبيعة الحال باستثناء األسلحة  ــعودية بطبيعة الحال باستثناء األسلحة املواقع س املواقع س
ــص الثمن عىل  ــخصية التي تكون من نوع رخي ــص الثمن عىل الش ــخصية التي تكون من نوع رخي الش
ــلّح بها  ــس البندقية والقنّاصة – مثالً- التي يتس ــلّح بها عك ــس البندقية والقنّاصة – مثالً- التي يتس عك

الجندي السعودي.الجندي السعودي.

خلف حشود المرتزقة: القوات المسلحة اليمنية تخوض المعارك ضد العدو السعودي
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البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03البقية صفحة 02

الخارجية الروسية تدين العقوبات اEمريكية اEحادية ضد طهرانالخارجية الروسية تدين العقوبات اEمريكية اEحادية ضد طهران
موسكو/

ــية أمس  ــة الروس ــت الخارجي أعلن
ــل إزاء  ــة أم ــعر بخيب ــكو تش أن موس
ــرض  ف ــادة  إلع ــنطن  واش ــوات  خط
العقوبات عىل طهران وقالت ندين أية 
ــران دون قرار  ــات أحادية ضد إي عقوب

من مجلس األمن.
ــاً عىل  ــية وتعليق ــة الروس الخارجي
ــران: إن  ــد إي ــة ض ــات األمريكي العقوب
ــات األمريكية ضد إيران  إعادة العقوب

هدفه إفشال االتفاق النووي.
وأكدت السلطات األمريكية، أمس، 
أنها ستعيد تدريجياً فرض العقوبات 

ــي كانت قد ألغيت  عىل إيران، تلك الت
يف إطار خطة العمل الشاملة (االتفاق 

النووي).
ــىل  ع ــدة  تغري يف  ــب  ترام ــب  وكت
ــس ، إنه  ــرت"، أم ــع "توي ــابه بموق حس
ــىل  ع ــمياً  رس ــات  العقوب ــرض  ف ــم  "ت
ــد التي يتم  إيران، وهي العقوبات األش
ــي  ــن الثان ــا، ويف نوفمرب/ترشي فرضه
ــر،  ــتوى آخ ــتصعد إىل مس ــل س املقب
ــران لن يعمل مع  ــن يعمل مع إي وكل م
ــالم  ــا ال أطمح ألقل من س ــكا"، أن أمري

عاملي".
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