
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــو_ ــالح الج ــوي لـس ــوم ج * هج
ــرة  بطائ ــا  أبه ــار  مط ــىل  ع ــري  املس
ــف  توق إىل  أدى  ــا  مم ــف1  قاص

الرحالت من وإىل املطار
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
ــىل  ــزال_1 ع ــي زل ــالق صاروخ وإط

تجمعات املرتزقة قبالة منفذ علب
ــة وإصابة  ــن املرتزق ــرصع 3 م * م
ــاء  أثن ــفة  ناس ــوات  بعب ــن  آخري  4
محاولتهم التسلل يف أبواب الحديد

جيزان:
ــتيني  ــني باليس ــالق صاروخ * إط
ــار جيزان  ــدر_1 عىل مط من طراز ب
ــة  بدق ــا  هدفهم ــا  أصاب ــي،  اإلقليم

عالية وتوقف املالحة الجوية
ــىل  ــزال1 ع ــاروخ زل ــالق ص * إط
ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  تجمع

وآلياتهم يف موقع مشعل
ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  *
تجمعات للمرتزقة قبالة جبل قيس

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  *
ــل  جب يف  ــم  ومرتزقته ــعوديني  الس
ــف  ــه بقذائ ــي يس“ وقبالت ـــ“إم ب ال

املدفعية
نجران:

* عملية إغارة عىل مواقع املرتزقة 
رشق الطلعة وسقوط قتىل وجرحى 

يف صفوفهم
ــة  ــكرية محمل ــة عس ــري آلي * تدم
ــم ومرصع من  ــة بكمني محك باملرتزق

كان عىل متنها قبالة منطقة أضيق
ــة  آلي ــر  تدم ــة  الهندس ــدة  وح  *
ــرصع  ــفة وم ــوة ناس ــة بعب للمرتزق
وإصابة من كان عليها يف الرصيفات
ــوة  بعب ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  *
ناسفة يف الضيق ومرصع وجرح من 

كان عىل متنها
ــة  ــكرية محمل ــة عس ــري آلي * تدم
ــارش  األج ــراء  صح يف  ــة  باملرتزق

ومرصع من كان عىل متنها

الخميس 6 / 9 / 2018م 

الساحل_الغربي:
ــتهدف مواقع  * قصف مدفعي يس
ــزاة واملرتزقة يف الجبلية  وأرتاب الغ

وتدمري آلية عسكرية بعبوة ناسفة
الجوف:

ــوة  بعب ــة  للمرتزق ــة  آلي ــري  تدم  *
ــفة ومرصع وجرح من كان عىل  ناس

متنها يف جبهة حام بـاملتون
ــكرية للمرتزقة  ــري آلية عس * تدم
ــل األحمر  ــه يف الجب ــاروخ موج بص
ــون ومرصع وجرح من كان عىل  باملت

متنها
مارب:

ــد  ــدم محم ــزق املق ــرصع املرت * م
ــمى  ــا يس ــن م ــوادي رك ــد الس أحم
أركان  ــور  الصق ــواء  ل ــتطالع  اس
ــريان مجاهدي  ــة، بن ــة الرابع الكتيب
ــعبية يف جبهة  الجيش واللجان الش

املخدرة بـرصواح
تعز:

ــة وإصابة  ــن املرتزق ــرصع 2 م * م
ــتهدف  4 آخرين بصاروخ موجه اس

مواقعهم يف الجحملية

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــورة  ــة قمب ــىل قري ــارات ع * 3 غ

بمديرية الظاهر
* غارتان عىل ممتلكات املواطنني 

يف مديرية باقم
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
ــكان يف  ــة بالس ــرى آهل ــتهدف ق يس

مديرية منبه الحدودية
الحديدة:

ــة  الجبان ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ  *
بمديرية الحايل

ــني بجروح  ــة أحد املواطن * إصاب
ــة يف  ــىل مزرع ــارة ع ــر غ ــرة إث خط

منطقة السويق بمديرية التحيتا
صنعاء:

ــل وزجته إثر قذائف  * إصابة رج
ــة العدوان عىل منازل  أطلقها مرتزق

املواطنني يف مديرية نهم
الجوف:

ــلبة  ــة س ــىل منطق ــارات ع * 3 غ
بمديرية خب والشعف

غارات العدوانغارات العدوان

ــش  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــاء اليوم صاروخاً  ــعبية مس واللجان الش
باليستياً عىل معسكر مستحدث للجيش 

السعودي يف عسري.
ــكري لوكالة األنباء  وأوضح مصدر عس
ــة  ــوة الصاروخي ــبأ) أن الق ــة (س اليمني
ــتي من طراز  ــاروخ باليس ــتهدفت بص اس
ــش  للجي ــتحدثا  مس ــكرا  معس  1 ــدر  ب

السعودي بعسري.
ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــك  ذل اىل 
ــس أربع  ــعبية أم ــش واللجان الش بالجي
ــدوان وقتل  ــة الع ــكرية ملرتزق ــات عس آلي
ــا يف مديرية خب  ــىل متنه ــة من ع وإصاب
ــعف بالجوف. وأكد مصدر عسكري  والش
ــل باملرتزقة  ــم محم ــري طق ــبأ) تدم لـ(س
ــفة  ــعف بعبوة ناس يف صربين بخب والش

ومرصع وجرح من عليه.
ــم تدمري طقم  ــدر إىل أنه ت ــار املص وأش
يحمل معدل12.7 ومرصع وجرح من عىل 
متنه بلغم أريض يف اليتمة بخب والشعف.

ــني  طقم ــري  تدم ــدر  املص ــد  أك ــا  كم
ــدل 23 واآلخر  ــة األول يحمل مع للمرتزق
ــني أرضيني يف خب  ــل باملرتزقة بلغم محّم

والشعف.
ــش واللجان  ــدات من الجي ونفذت وح
الشعبية أمس عملية هجومية عىل موقع 

الطلعة السعودي يف قطاع نجران.
ــران  بنج ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــال الجيش  ــدات من رج ــبأ) أن وح لـ(س
واللجان الشعبية نفذت هجوما عسكريا 
ــش  الجي ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــا  نوعي
السعودي يف الطلعة وأدت العملية ملقتل 

أربعة من املرتزقة وجرح عدد آخر .
وأشار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا دك 
ــعودي ومرتزقته  ــش الس ــات الجي تجمع
إىل  ــة  باإلضاف ــرضاء،  الخ ــذ  منف ــة  قبال
ــي يس وقبالة جبل  ــل أم ب ــتهداف جب اس
ــزان محققة  ــودة بجي ــع الس ــدود وموق ال

إصابات مبارشة.
ــش واللجان  ــال الجي ــا تصدى أبط كم

ــاء من أبناء  ــعبية بالتعاون مع الرشف الش
ــعة للغزاة  تهامة أمس ملحاولة زحف واس
واملرتزقة يف الدريهمي بالساحل الغربي.

ــبأ) أن  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــعبية خالل عملية  ــش واللجان الش الجي
ــني و 7 أطقم  ــروا عربتني مدرعت الصد دم
محملة باملرتزقة أحداهما كان عىل متنها 

معدل عيار 23.
ــة  ــزاة واملرتزق ــدر أن الغ ــح املص وأوض
يف  ــدم  تق أي  ــق  تحقي ــن  م ــوا  يتمكن ــم  ل
ــناد الجوي  ــة رغم اإلس محاولتهم البائس
ــقوط  س إىل  ــريا  مش  ، ــدوان  الع ــريان  لط
ــوف املرتزقة أغلب  ــى يف صف قتىل وجرح
ــى أرجلهم مبتورة نتيجة العبوات  الجرح

الناسفة .
ــري طقمني  ــوف تم تفج ــة الج ويف جبه
ــد هما  ــفتني اح ــني ناس ــكريني بعبوت عس
ــدل 23 واآلخر محمل  ــه مع ــىل متن كان ع
ــم ما بني رصيع  ــقطوا جميعه باملرتزقة س

وجريح.
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محافظات / سبأ
دشنت وزارة الزراعة والري أمس املرحلة 
ــد  ــة مكافحة دودة الحش ــن حمل الثانية م

الخريفية بمحافظات ذمار وإب وريمة.
وتهدف الحملة التي يشارك يف تنفيذها 
ــني وكوادر وقاية  15 فريقا فنيا من املهندس
النباتات، السيطرة عىل هذه اآلفة والتقليل 
ــن  األم ــىل  ع ــا  ومخاطره ــا  تهديداته ــن  م
ــني دخل األرس  ــهام يف تحس الغذائي واإلس

الريفية املنتجة وصغار املزارعني.
ــام وقاية النباتات بوزارة  وأوضح مدير ع
ـــ  ــياني ل ــه الس ــدس عبدالل ــة املهن الزراع
ــطة  ــبأ) أن الوزارة تواصل أعمال وأنش (س
ــرشة دودة  ــة لح ــة امليداني ــالت املكافح حم
ــرا  ــرت مؤخ ــي ظه ــة الت ــد الخريفي الحش
ــل الحبوب الغذائية  وانترشت عىل محاصي
ــار واب  ــق محافظات ذم ــن مناط ــدد م يف ع

وتعز يف مرحلتها األوىل .
ــة تأتي بعد  ــة الثاني ــت إىل أن الحمل ولف
ــدأ تنفيذها  ــي ب ــة األوىل الت ــاء املرحل انته
ــطس املايض بواسطة 12 فريق  مطلع أغس
ــوزارة تعمل  ــاً .. مبينا أن ال مكافحة ميداني
ــتمرارها  ــال املكافحة واس ــد أعم عىل تمدي

ــن  ــا م ــرشة كونه ــذه الح ــىل ه ــيطرة ع للس
اآلفات الخطرية التي تهدد زراعة محاصيل 
ــد مصدرا لألمن  ــوب الغذائية التي تع الحب

الغذائي .
دودة  ــرشة  ح ــإن  ف ــياني  للس ــا  ووفق
ــد الخريفية تصيب أكرث من 80 نوعا  الحش
ــل الحبوب،  ــا محاصي ــات أهمه ــن النبات م
ــف  ــن، وتخل ــرضوات، القط ــل الخ محاصي
ــف  تخل ــث  حي ــرية،  كب ــة  اقتصادي أرضاراً 

ــائر اقتصادية باملحصول تصل إىل 75  خس
% كما تتغذى عىل األوراق واألغصان وأكواز 
ــة للنباتات، ما  ــك بالقمم النامي ــذرة وتفت ال
ــالك  ــايل ه ــو وبالت ــاف النم ــبب يف إيق يتس

النبات .
ــد الخريفية  ــرشة دودة الحش ــرب ح وتعت
ــن اآلفات العابرة  عىل محاصيل الحبوب م
ــورة  ــكل خط ــي تش ــارات الت ــدود والق للح
ــة  خاص ــي  الزراع ــاع  القط ــىل  ع ــة  عالي

ــة  ــرا لطبيع ــي نظ ــن الغذائ ــل األم محاصي
ــولوجيتها املعقدة والناجمة  الحرشة وفيس
ــة)  ــا الكامل (الفراش ــا يف طوره عن قدرته
ــدة تقدر بــ  ــافات بعي ــىل الطريان إىل مس ع
ــاعدها  (100) كم يف الليلة الواحدة مما يس
عىل رسعة االنتقال من دولة إىل أخرى عىل 
ــدويل ومن محافظة  ــتوى اإلقليمي وال املس

إىل أخرى عىل املستوى املحيل.
ــة  وقاي ــال  مج يف  ــني  مختص ــب  وبحس
ــن  م ــرت  هاج ــرشة  الح ــإن  ف ــات  النبات
ــا إىل القارة  ــن األصيل له ــني املوط األمريكيت
اإلفريقية خالل مطلع العام 2016م وخالل 
ــنتني انترشت يف القارة اإلفريقية  أقل من س
ــة يناير  ــى بداي ــمل حت ــكل رسيع لتش بش

2018م 52 دولة أفريقية .
ــرية من  ــع كمية كب ــرشة وض ــن للح ويمك
ــة حوايل  ــع أنثى الفراش ــض حيث تض البي
ــالل دورة حياتها  ــة خ (2000-1000) بيض
"تضع البيض عىل السطح السفيل لألوراق 
ــض مائل إىل  ــون ابي ــة لطع ذات ل ــىل هيئ ع
ــاعدها عىل التكاثر  ــمني" ما يس اللون الس
ــعة يف حال  ــاحات واس ــار عىل مس واالنتش

توفر الظروف البيئية املناسبة.
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الثورة/محمد الورايف

ــع لخريجات مركز  ــس بمحافظة إب الحفل التكريمي الراب اقيم أم
ــاذ العلمية لخدمة  ــع لجمعية مع ــل الحفاظ التاب ــاذ لإلقراء وتأهي مع

القرآن الكريم والسنة النبوية فرع محافظة إب .
ــة بإب، يف  ــة الصالة امللكي ــل التكريم بقاع ــت فعالية حف ــد أقيم وق
ــه الهبات  ــة، وتتنزل في ــكينة والطمأنين ــج، تمأله الس ــوم قرآني بهي ي
ــالم والتي ازدانت  ــال مدينة املحبة والس ــات، ويف مدينة الجم والرحم
ــا عناية  ــتمرة _ كللته ــة مس ــد دؤوب ورعاي ــد جه ــاء،  بع ــاال وبه جم
ــة بتخرج  28 مجازة برواية حفص  ــريتها املبارك الرحمن _ وتوجت مس
ــن حافظات القرآن  ــة ورش عن نافع كوكبة متألقة  م ــن عاصم ورواي ع
ــورة الفاتحة  ــة متقنة لس ــة 500 أمي ــة، وحمل ــة الرابع ــم _الدفع الكري

وطبيبات متقنات.
ويف حفل التكريم الذي حرضه االخوة  الدكتور/ ثائر الدعيس رئيس 
الجمعية واألستاذ الدكتور/ فائز الغرازي أستاذ القراءات بجامعة إب  
واالستاذ مأمون الدعيس مدير مركز األمل للعالج الطبيعي، بمحافظة 
ــا  وعدد من الشخصيات والضيوف وأولياء  إب واالستاذ محمد الباش
ــس كلمة إدارة  ــى الدكتور ثائر الدعي ــات الخريجات, ألق ــور الطالب ام
ــي الرابع  ــال التكريم ــا أهمية االحتف ــن خالله ــتعرض م الجمعية اس
ــات مركز  ــعادة والرسور لخريج ــة والس ــره الفرح ــج والذي تغم البهي
ــار الدكتور ثائر الدعيس إىل أن هذا  معاذ لإلقراء وتأهيل الحفاظ .وأش
ــري وذلك بجهود ومتابعة  ــال التكريمي البهيج يأتي بنجاح كب االحتف
ــاء املتدفقة  ــادي البيض ــاب األي ــني أصح ــني والداعم ــوة املتعاون االخ

بالخري,  الداعمني يف سبيل تعليم كتاب الله الكريم.
ــلة  ــيخة برشى الش كما ألقيت يف حفل التكريم كلمتان من قبل الش
عن إدارة املركز والخريجة سعاد الخوالني عن الخرجات ، تطرقتا إىل 
ــبحانه وتعاىل يف  ــذا االحتفال التكريمي لحفاظ كتاب الله س اهمية ه

هذا اليوم البهيج .
ــيخة الطاف واالم بدرية  فيما قدم كل من الدكتور خالد الزنن والش

عيل محمد نماذج من القرآن الكريم.
ــودة رائعة للزهرات  ــهد حفل التكريم فقرات فنية وانش بعد ذلك ش

نالت استحسان واعجاب الحارضين .
ــهادات  ــة الحفل تكريم الخريجات واملتعاونني بالش وجرى يف نهاي
ــة مميزة  ــة وتكريمي ــواء احتفائي ــة يف أج ــز العيني ــة والجوائ التقديري

ورائعة.

تكريم خريجات مركز معاذ تكريم خريجات مركز معاذ 
لإلقراء وتأهيل الحفاظ بإبلإلقراء وتأهيل الحفاظ بإب

في وقفات عقب صالة الجمعة في وقفات عقب صالة الجمعة 

أبناء حجة والحديدة يستنكرون حرب العدوان االقتصادية بحق الشعب اليمني أبناء حجة والحديدة يستنكرون حرب العدوان االقتصادية بحق الشعب اليمني 

ــة  ــدة وحج ــة الحدي ــاء مدين ــتنكر أبن اس
ــس يف وقفة احتجاجية بعد صالة الجمعة   أم
ــدوان  الع ــوى  ق ــها  تمارس ــي  الت ــم  الجرائ
ــم بحق أبناء  ــعودي األمريكي ومرتزقته الس

الشعب اليمني .
ــون رفضهم  ــد املحتج ــان الوقفة أك ويف بي
ــارس بحق أبناء  ــرب االقتصادية التي تم الح
ــدوان  الع دول  ــني  محمل  ، ــي  اليمن ــعب  الش
ــع للريال اليمني  ــم التدهور الفظي ومرتزقته
ــاكات  االنته وكل  ــة  األجنبي ــالت  العم ــام  أم

ــال اليمني  ــد االقتصاد والري ــات ض واملمارس
والسياسة املمنهجة لتجويع الشعب اليمني 
ــاني يف  ــن تفاقم الوضع اإلنس ــي زادت م والت

اليمن .
ــدوان  الع ــوى  ق ــتمرار  اس ــان  البي وأدان 
ــار الربي والبحري الجائر  واالرتزاق يف الحص
ــعب اليمني يف كافة  ــذي زاد من معاناة الش ال

جوانب الحياة .
ــن الوقفة أن هذه  ــا أكد البيان الصادر م كم
ــوة وثباتاً يف  ــد اليمنيني اال ق ــم لن تزي الجرائ

ــة يف املنطقة  ــذر األدوات األمريكي مواجهة أق
ــن بعادلة  ــي مؤم ــعب اليمن ــم ألن الش والعال

قضيته ومظلوميته .
ــي إىل  ــعب اليمن ــاء الش ــان أبن ــا البي ودع
ــدة  األصع ــع  جمي ــىل  ع ــود  الجه ــف  تكثي
ــة  واالقتصادي ــكرية  العس ــتويات  واملس
ــدوان الظالم  ــة هذا الع ــة  ملواجه واالجتماعي
ــدة  ــراءات الجدي ــع اإلج ــل م ورضورة التفاع
ــاذ العملة فكما  ــة اإلنقاذ من اجل إنق لحكوم
ــكرية فسينرصنا  نرصنا الله يف الجبهة العس

ــة  الجبه ــا  منه ــي  والت ــات  الجبه كل  يف 
االقتصادية.

ــعب اليمني  ــا نوه املحتجون اىل أن الش كم
لن يستجدي أحدا ولن يطلب العون والنرصة 

من احد إال من الله الواحد القهار .
كما نظم أبناء مدينة الحديدة عقب صالة 
الجمعة أمس وقفات احتجاجية للتنديد بما 
ــن حرب وحصار  ــه تحالف العدوان م يقوم ب

اقتصادي عىل الشعب اليمني.
ــم  األم أن  ــات  الوقف يف  ــاركون  املش ــد  وأك

ــؤولية إزاء تدهور قيمة  املتحدة تتحمل املس
العملة وارتفاع أسعار املواد الغذائية.

ــدويل إزاء نقل  ــت املجتمع ال ــددوا بصم ون
ــارات  ــة ملي ــدن وطباع ــزي إىل ع ــك املرك البن
ــاالت دون غطاء.. مؤكدين عىل أهمية أن  الري
ــن هذا العدوان  ــون لألمم املتحدة موقف م يك

املستمر يف قتل وحصار الشعب اليمني.
ــات  ــات، املنظم ــاركون يف الوقف ــا املش ودع
ــعب  ــا يف إيصال صوت الش ــام بدوره إىل القي

اليمني إىل أحرار العالم.
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ــتهدف بثالث  ــريان العدوان اس ــيل باملحافظة أن ط ــح مصدر مح وأوض
غارات مزرعة أحد املواطنني يف قرية الرشف بمديرية الحايل.

ــة الكتيب  ــارة عىل منطق ــن غ ــريان العدوان ش ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة البحرية يف مدينة  ــن الطريان املعادي غارة عىل الكلي ــاحلية، كما ش الس

الحديدة.
اليمنيون منتصرون

ــعود إىل  ــة من مملكة آل س ــط لتحويل اململك ــاك مخط ــح أن "هن وأوض
ــة عىل الورق  ــة 2030 هي رؤية طموح ــلمان"، مؤكداً أن "رؤي ــة آل س مملك
ــأن نظام الحكم  ــتفتاء بش ــا مجرد حلم يف الواقع"، مطالباً بإجراء اس لكنه

يف السعودية.
رئيس الوزراء الباكستاين

ــة حكومته الخارجية سرتكز عىل تحسني  ــدد ”خان“ عىل أن سياس وش

ــدة الصف الداخيل نحو  ــالد االقتصادية والتنموية، وتعزيز وح ــاع الب أوض
تحقيق ذلك.

ــل قوات إىل  ــتاني قال يف فرباير 2018م، إنه سريس وكان الجيش الباكس
ــاور“، وذلك بعد 3 سنوات من قرار إسالم  ــعودية يف ”مهمة تدريب وتش الس

آباد عدم املشاركة يف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن.
ــف، التحالف  ــابق، راحيل رشي ــتاني الس ــد الجيش الباكس ــود قائ ويق
اإلسالمي العسكري ملحاربة اإلرهاب، وهو تحالف جديد تقوده السعودية، 
ولكن لم يتضح بعُد ما إذا كانت القوات الجديدة ستشارك يف هذا التحالف.
وكانت السعودية قد طالبت باكستان باملشاركة بسفن وطائرات وقوات 
ــتاني صوَّت لصالح البقاء عىل  ــدوان عىل اليمن، لكن الربملان الباكس يف الع

الحياد؛ لتجنُّب االنجرار إىل رصاع إقليمي.
افتتاحية رأي اليوم

ــني ُكل الَتّنازُالت املَطلوَبة  رف ــتئناف املُفاوضات، وتقديم الَطّ نحن مع اس
ــاِزر أَدّت إىل َمقَتل أكرَث من  ــِف َهذِه الَحرب الدموّية، وما َتخَلّلها من َمج لَوق

عب  اِلم عىل الَشّ َعرشَِة آالٍف ِمن املَدنيني ُمعَظُمهم أطفال، ورَفع الِحصار الَظّ
اليمنّي، ولهذا ُنطاِلب املَبعوث الدوّيل أن ُيصارِح العالم بالَحقيقة، وَيْكِشف 
عن الِجهات التي ُتَعرِقل َهذِه املُفاوضات، وَتعَمل عىل إفشاِلها قبل أن تبدأ، 

ته اعرتاًفا بالَفَشل. وإال عليه أن َيسَتقيل ِمن ُمِهَمّ
ــَوة األُوىل عىل  ــا الَبعض هو الُخط ــة لَبعِضه ــراف املُتفاِوَض ــرتام األط اح
ــب األخالقّي غري موجود،  ــالٍم، ولكن هذا املَطَل ــِق الُوصول إىل اِتّفاِق َس َطري
ماح له بالَعودة، أو احتجازِه  ــف، وَمخاِوف الَوفد الحوثي َمن َعدم الَسّ لألََس

يف َمكاٍن ما ُمربَّرة بالِقياس إىل َتجارٍِب ساِبَقٍة.
ــتخالُصه ِمن  ــوأ، وهذا ما ُيمِكن اس ــِيّئة تقود إىل َنتاِئج أْس مات الس املَُقِدّ
ــات اليمنّية يف جنيف  ــا َيجرِي يف أرِوَقة املُفاوض قيقة ِلم ــالل املُتاَبعِة الَدّ ِخ

حّتى اآلن.
ــّي وحده، وإّنما  ــعب اليمن ــاُح َهذِه املُفاوضات ليس يف مصلحة الَشّ َنج
ــِمها بالَخيار  ــل يف َحْس ــوض الَحرب وَفِش ــف الذي َيخ ــة التحال يف َمصَلح
نوات األرَبع املاِضية، وال َنعتِقد أّنه سَيْحِسمها بعد 40  الَعسكرّي ِطوال الَسّ

عاًما قاِدَمة.. واألّيام َبْيَنَنا.


