
 / / وكاالت وكاالت 
ــة العامة لألمم  ــة العامة لألمم  دولة يف الجمعي ــت 128128 دولة يف الجمعي ــت صوت صوت
ــح مرشوع  ــني)، لصال ــة الثلث ــدة (بأغلبي ــح مرشوع املتح ــني)، لصال ــة الثلث ــدة (بأغلبي املتح
ــدس، ويدعو الدول  ــرار يرفض تغيري وضع الق ــدس، ويدعو الدول ق ــرار يرفض تغيري وضع الق ق
ــية إىل املدينة  ــل بعثاتها الدبلوماس ــدم نق ــية إىل املدينة إىل ع ــل بعثاتها الدبلوماس ــدم نق إىل ع

املقدسة.املقدسة.
ــة االستثنائية، التي عقدت أمس  ــة االستثنائية، التي عقدت أمس ويف الجلس ويف الجلس
ــرار، يف حني  ــرار، يف حني  دول ضد الق ــت 99 دول ضد الق ــس،  صوت ــت الخمي ــس،  صوت الخمي

امتنعت امتنعت 3535 دولة عن التصويت. دولة عن التصويت.
ــدد  ــد ه ــب ق ــي ترام ــس األمريك ــان الرئي ــدد وك ــد ه ــب ق ــي ترام ــس األمريك ــان الرئي وك
ــاعدات  ــح" بقطع املس ــكل "رصي ــاء، بش ــاعدات األربع ــح" بقطع املس ــكل "رصي ــاء، بش األربع
ــالده عن أي  ــي تقّدمها ب ــة الت ــات املالي ــالده عن أي واملعون ــي تقّدمها ب ــة الت ــات املالي واملعون
دولة ستصوت ضد قراره بشأن اعرتافه بالقدس دولة ستصوت ضد قراره بشأن اعرتافه بالقدس 

عاصمة إلرسائيل.عاصمة إلرسائيل.
ــوزراء  ال ــس  ملجل ــاع  اجتم ــالل  خ ــال  ــوزراء وق ال ــس  ملجل ــاع  اجتم ــالل  خ ــال  وق
األمريكي، إنه أبلغ السفرية األمريكية لدى األمم األمريكي، إنه أبلغ السفرية األمريكية لدى األمم 
ــماء الدول  ــيل، "بمعرفة أس ــي هي ــدة، نيك ــماء الدول املتح ــيل، "بمعرفة أس ــي هي ــدة، نيك املتح

التي ستصوت ضد القرار األمريكي".التي ستصوت ضد القرار األمريكي".
ــمرب الجاري، أعلن ترامب اعرتاف  ــمرب الجاري، أعلن ترامب اعرتاف  ديس ويف ويف 66 ديس
ــة  مزعوم ــة  عاصم ــة  املحتل ــدس  بالق ــالده  ــة ب مزعوم ــة  عاصم ــة  املحتل ــدس  بالق ــالده  ب
ــتعداد لنقل  ــتعداد لنقل إلرسائيل القائمة باالحتالل، واالس إلرسائيل القائمة باالحتالل، واالس

السفارة األمريكية إليها.السفارة األمريكية إليها.
ــر  ــا وزي ــت، دع ــبقت التصوي ــات س ــر ويف كلم ــا وزي ــت، دع ــبقت التصوي ــات س ويف كلم
ــة إىل  ــة العام ــطيني الجمعي ــة الفلس ــة إىل الخارجي ــة العام ــطيني الجمعي ــة الفلس الخارجي
ــالء للحق  ــرار القدس "إع ــرشوع ق ــت مل ــالء للحق التصوي ــرار القدس "إع ــرشوع ق ــت مل التصوي

الثابت، ودحضاً للتزوير ورفضا للتهديد".الثابت، ودحضاً للتزوير ورفضا للتهديد".
ــت حكراً  ــلمية ليس ــة الس ــال: إن "العملي ــت حكراً وق ــلمية ليس ــة الس ــال: إن "العملي وق
ــؤولية  ــطينية مس ــة الفلس ــد، والقضي ــىل أح ــؤولية ع ــطينية مس ــة الفلس ــد، والقضي ــىل أح ع

املجتمع الدويل ككل".املجتمع الدويل ككل".
ــأن  ــرار ترامب (بش ــي: إن "ق ــاف املالك ــأن وأض ــرار ترامب (بش ــي: إن "ق ــاف املالك وأض
القدس) يخدم الطبيعة االستعمارية إلرسائيل القدس) يخدم الطبيعة االستعمارية إلرسائيل 

وقوى التطرف يف العالم".وقوى التطرف يف العالم".
ــتخدمت حق  ــدة اس ــات املتح ــت الوالي ــتخدمت حق وكان ــدة اس ــات املتح ــت الوالي وكان
ــس األمن  ــرار يف مجل ــرشوع ق ــد م ــو" ض ــس األمن "الفيت ــرار يف مجل ــرشوع ق ــد م ــو" ض "الفيت
الدويل، تقدمت به مرص االثنني املايض دعا  "كل الدويل، تقدمت به مرص االثنني املايض دعا  "كل 
ــية  ــية الدول إىل االمتناع عن إقامة بعثات دبلوماس الدول إىل االمتناع عن إقامة بعثات دبلوماس

يف مدينة القدس املقدسة" .يف مدينة القدس املقدسة" .
ــا تهديد  ــّربت تركيا عن رفضه ــا ع ــا تهديد من جهته ــّربت تركيا عن رفضه ــا ع من جهته
ــتصوت ملصلحة مرشوع  ــدول التي س ــتصوت ملصلحة مرشوع أمريكا لل ــدول التي س أمريكا لل

القرار.القرار.
ــا، مولود  ــر خارجيته ــان وزي ــا، مولود وقالت عىل لس ــر خارجيته ــان وزي وقالت عىل لس
ــم  األم يف  ــوة  عض ــة  "دول إن  ــو:  أوغل ــش  ــم جاوي األم يف  ــوة  عض ــة  "دول إن  ــو:  أوغل ــش  جاوي
ــاء، والبعض هدد  ــدة هددت الدول األعض ــاء، والبعض هدد املتح ــدة هددت الدول األعض املتح
ــن  ــذا ال يمك ــة، وه ــاعدات التنموي ــع املس ــن بقط ــذا ال يمك ــة، وه ــاعدات التنموي ــع املس بقط

قبوله".قبوله".
ــأن القدس "اعتداء  ــأن القدس "اعتداء واعترب أن قرار ترامب بش واعترب أن قرار ترامب بش

مروع عىل كافة القيم العاملية"مروع عىل كافة القيم العاملية"
ــرتك  ــن ت ــالده "ل ــو أن ب ــش أوغل ــد جاوي ــرتك وأك ــن ت ــالده "ل ــو أن ب ــش أوغل ــد جاوي وأك
ــطيني لن  ــعب الفلس ــطيني لن القدس وحيدة أبداً، والش ــعب الفلس القدس وحيدة أبداً، والش
ــدول الخمس  ــداً، والعالم أكرب من ال ــى وحي ــدول الخمس يبق ــداً، والعالم أكرب من ال ــى وحي يبق

دائمة العضوية بمجلس األمن".دائمة العضوية بمجلس األمن".
إن  ــول:  بالق ــدة  املتح ــم  األم ــب  إن وخاط ــول:  بالق ــدة  املتح ــم  األم ــب  وخاط
"التصويت مهم إلظهار أن القضية الفلسطينية "التصويت مهم إلظهار أن القضية الفلسطينية 
ما زالت قضيتنا، وسنصدح بصوتنا عالياً اليوم ما زالت قضيتنا، وسنصدح بصوتنا عالياً اليوم 

من أجل العدل والسالم".من أجل العدل والسالم".

ا�مم المتحدة تصفع ترامب.. ١٢٨ دولة ترفض تغيير وضع القدس
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طيران العدوان يدمر االتصاالت في المحويت والمجمع الحكومي بسفيان عمرانطيران العدوان يدمر االتصاالت في المحويت والمجمع الحكومي بسفيان عمران
غارات همجية على عدد من المحافظات 

سبأ/
يواصل العدوان السعودي األمريكي الغاشم جرائمه 
ــن طريان  ــث ش ــي حي ــكل يوم ــن بش ــة يف اليم الوحشي
ــتهدفت  ــي ثالث غارات اس ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــة  ملؤسس ــة  التابع ــات  والرتكيب ــاءات  اإلنش ــي  مبان

االتصاالت باملحافظة وقرية القرن غرب املحويت.
ــبأ) أن  وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة لـ (س
غارات العدوان تسببت يف تدمري هنجر الصيانة وأجزاء 
ــل عجامة  ــاالت الكائن بجب ــى االتص ــآت مبن ــن منش م
ــببت يف ترضر عدد  ــىل مدينة املحويت، كما تس املطل ع

من منازل املواطنني .
وأدان املصدر تعمد تحالف العدوان استهداف منازل 
املواطنني واملناطق اآلهلة بالسكان واملنشآت الخدمية .

وكان طريان العدوان استهدف مطلع األسبوع املايض 
ــارات، أدت إىل تدمري  ــن الغ ــلة م ــة املحويت بسلس مدين
عدد من املنشآت الخدمية وأرضار يف املمتلكات واملباني 

السكنية.
ــعودي األمريكي مساء  ــن طريان العدوان الس كما ش
ــفيان بمحافظة  ــرف س ــة ح ــىل مديري ــني ع ــس غارت أم

عمران.

ــريان العدوان  ــدر محيل يف املديرية أن ط وأوضح مص
ــع الحكومي  ــة واملجم ــني مبنى املحكم ــتهدف بغارت اس

باملديرية.
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس غارة  وش
ــينية يف مديرية بيت الفقيه بمحافظة  عىل مدينة الحس

الحديدة.
ــريان العدوان  ــدر محيل باملحافظة أن ط وأوضح مص
ــة  مدين يف  ــني  املواطن ــد  أح ــة  مزرع ــارة  بغ ــتهدف  اس

الحسينية، خلفت أرضاراً كبرية فيها.
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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.
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صنعاء / سبأ
ــيايس األعىل برقية عزاء  ــث األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس بع
ومواساة يف وفاة املناضل العالمة إبراهيم بن محمد بن أحمد الوزير الذي 
ــه يف خدمة الوطن يف  ـــ85 عاما قىض معظم ــاه األجل عن عمر ناهز ال واف

املجال العلمي والسيايس.
وأشاد الرئيس الصماد يف برقية العزاء التي بعث بها إىل أوالده الدكتور 
ــم الوزير،  ــعد بن إبراهي ــد وعيل وأس ــه ومحمد وأحم ــماعيل وعبدالل إس
بمناقب الفقيد املناضل إبراهيم الوزير الذي كرس جهده ووقته يف خدمة 
ــتضعفني خالل  ــع واالهتمام بمعاناة الفقراء ومنارصة املس قضايا املجتم

مسرية حياته حتى وفاته.
ولفت إىل األدوار الوطنية للفقيد الوزير وإسهاماته يف خدمة املجتمع، 

حيث تلقى تعليمه يف محافظة حجة عىل يد كوكبة من علماء اليمن..

صنعاء – سبأ
ــىل برقية  ــيايس األع ــاد رئيس املجلس الس ــث األخ صالح الصم بع
ــني عبد الرب الهيايش الذي وافاه  ــيخ حس ــاة يف وفاة الش عزاء ومواس

األجل بعد عمر حافل بالعطاء يف خدمة الوطن واملجتمع.
ــا إىل أخوة  ــزاء التي بعث به ــاد يف برقية الع ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــيخ  ــايش وآل الهيايش بمناقب الش ــرب الهي ــد الويل عبد ال ــيخ عب الش
حسني الوطنية واالجتماعية والذي يعد من مشائخ محافظة البيضاء 

الذين لهم دور وإسهامات كبرية.
ــاة ألرسة الفقيد  ــزاء واملواس ــاد عن خالص الع ــرب الرئيس الصم وع
ــع رحمته  ــيل القدير أن يتغمده بواس ــائال الله الع ــه ومحبيه .. س وأهل

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

اعترب رحيله خسارة على الوطن واألمة

الرئيس الصماد يعزي في وفاة الرئيس الصماد يعزي في وفاة 
العالمة إبراهيم الوزيرالعالمة إبراهيم الوزير

 /وكاالت 
ــميا بأنها ترفض اتفاقية  ــودانية األمم املتحدة رس ــرت الحكومة الس   أخط
ــك ألنها  ــام 2016، وذل ــي وقعت ع ــعودية الت ــني مرص والس ــني الحدود ب تعي

اعتربت مثلث حاليب املتنازع عليه مع السودان تابعا ملرص.
ــوزارة الخارجية مؤرخ يف 5  ــون“ عن خطاب ل ــودان تربي ونقل موقع ”س
ــودان تعلن اعرتاضها ورفضها  ــون األول الجاري قوله: ”إن حكومة الس كان
ملا يعرف باتفاقية تعيني الحدود البحرية بني السعودية و مرص واملوقعة يف 

الثامن من أبريل 2016“.
ــوم تعرتض ”عىل  ــىل أن الخرط ــودانية ع ــدد خطاب الخارجية الس  وش
ــدود البحرية  ــا ورد فيها من تعيني للح ــل رفضها عم ــة وتؤكد كام االتفاقي
ــزءا ال يتجزأ من  ــرب ج ــاط بحرية تعت ــل إحداثيات لنق ــا يشم ــة بم املرصي

الحدود البحرية مثلث حاليب السوداني“.
كما أشار الخطاب الرسمي السوداني  إىل أنه  ”بناء عىل ما قرره القانون 
ــإن جمهورية  ــام 1969م، ف ــا للمعاهدات للع ــة فيين ــيما اتفاقي الدويل الس
ــعودية  ــر قانوني ينتج عن اتفاق الس ــدم اعرتافها بأي اث ــودان تؤكد ع الس
ــر األحمر بما  ــة بينهما عىل البح ــدود البحري ــاص بتعيني الح ــرص الخ وم
ــودان وحقوقها التاريخية عىل الحدود الربية  ــيادة جمهورية الس يمس س

والبحرية ملثلث حاليب“.

السودان يرفض اتفاقية ترسيم السودان يرفض اتفاقية ترسيم 
الحدود مع مصر والسعوديةالحدود مع مصر والسعودية

.. ويعزي آل الهياشي.. ويعزي آل الهياشي
كسر زحف واسع للجيش السعودي ومصرع عدد من جنوده بجيزانكسر زحف واسع للجيش السعودي ومصرع عدد من جنوده بجيزانالبقية صفحة 02

رئيس المجلس السياسي ا�على يصدر قرارًا بشأن العفو العام عن المشاركين في "فتنة خيانة ديسمبر"رئيس المجلس السياسي ا�على يصدر قرارًا بشأن العفو العام عن المشاركين في "فتنة خيانة ديسمبر"
باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو تورط يف التخطيط للفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان 

استهداف مواقع للعدو وإعطاب آليات عسكرية يف عسري

صنعاء / سبأ
ــيايس األعىل رقم ( 132)  ــدر أمس قرار رئيس املجلس الس ص

لسنة 2017م فيما ييل نصه:
قرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم ( 132) لسنة 2017م

رئيس املجلس السيايس األعىل:
بعد االطالع عىل دستور الجمهورية اليمنية .

ــخ 28 /7 /2016م بإنشاء املجلس  وعىل االتفاق املعلن بتاري
السيايس األعىل.

ــنة  ــيايس األعىل رقم (1) لس ــس املجلس الس ــىل قرار رئي وع
2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.

ــدأ األخوة بني  ــزا ملب ــه الوطني وتعزي ــدق التوج ــا بص وإيمان
ــتشعارا منا بأهمية وحدة الصف اليمني،  أبناء هذا الوطن، واس
وانطالقا من االلتزام املطلق يف الحفاظ عىل وحدة الوطن وسالمة 
أبنائه، وحرصا منا عىل لم الشمل وتجاوز اآلثار املؤسفة الناتجة 
ــدوان الخارجي  ــا الع ــي خطط له ــداث املؤملة الت ــن تلك األح ع

ــيق مع بعض الخونة يف الداخل، وتأكيدا منا عىل  مسبقا بالتنس
ــية، ودحضا  ــن بمكوناته السياس ــاء الوط ــة بني أبن ــدأ الرشاك مب
ــواق إعالم العدو الخارجي التي  ــم الكاذبة التي ترددها أب للمزاع
ــي والوحدة  ــيج االجتماع ــق الصف، وتفكيك النس تهدف إىل ش

الوطنية وبما يرض باملصلحة العليا للوطن، قررنا:
ــارك يف فتنة خيانة ديسمرب  أوال: العفو عن كل يمني مدني ش

2017م وحتى تاريخ هذا القرار.
ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك األحداث.
ثالثا: يستثنى من الفقرتني (أوال وثانيا) ما ييل:
1 -من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الرشوع فيها.

ــة أو التخابر من  ــه يف التخطيط لتلك الفتن ــن ثبت تورط 2 -م
أجلها مع تحالف العدوان.

ــة كامل  ــو بممارس ــن قرار العف ــتفيدون م ــع املس ــا: يتمت رابع
ــتور والقوانني  ــا ألحكام الدس ــية واملدنية وفق ــم السياس حقوقه

النافذة.

سبأ/
كرس الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــعودي  ــعا نفذه الجيش الس ــا واس زحف

أمس عىل قرية الخل بقطاع جيزان .
ــكري بجيزان لـ  ــح مصدر عس وأوض
ــال الجيش  ــدات من رج ــبأ) أن وح (س
ــع  واللجان الشعبية تصدت لزحف واس
ــة الخل  ــىل قري ــعودي ع ــش الس للجي

استمر منذ الصباح حتى املغرب .
ــار املصدر إىل أن الزحف عىل قرية  وأش
الخل ترافق معه أكرث من 30 غارة وتمشيط 
مكثف بمروحيات األباتيش وتحليق مكثف 
ــداً مقتل وجرح  ــتطالع .. مؤك ــريان االس لط

عدد من الجنود السعوديني .
ــوة الصاروخية  ــدر أن الق ــر املص وذك

ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــة للجي واملدفعي
ــا  ــخ كاتيوش ــن صواري ــة م ــت صلي أطلق
وعدد من القذائف عىل تجمعات الجنود 
ــد وجنوب قرية  ــعوديني يف قايم زبي الس

الخل والكرس خالل كرس الزحف .
ــوع صمود  ــاروخ ن ــم إطالق ص كما ت
ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــىل  ع
ــحية الكُتّيل  السعودي وآلياتهم يف مس
ــدو خاللها  ــد الع ــة تكب ــاع العارض بقط

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد .
ولفت املصدر إىل أن مدفعية الجيش 
ــات للجنود  ــتهدفت تجمع واللجان اس
ــروب  وه ــس  قي ــل  جب يف  ــعوديني  الس

جماعي للجنود من املوقع .
البقية صفحة 02

عمليات نوعية في تعز ومارب والجوف والضالع ولحج والبيضاء تخلف خسائر فادحة في صفوف مرتزقة العدوانعمليات نوعية في تعز ومارب والجوف والضالع ولحج والبيضاء تخلف خسائر فادحة في صفوف مرتزقة العدوان
سبأ/

ــس عد من  ــان الشعبية أم ــال الجيش واللج ــذ ابط نف
ــدوان يف  ــىل مرتزقة الع ــة ع ــة الهجومي ــات النوعي العملي

مختلف الجبهات الداخلية .
ــعبية  ففي الجوف هاجم أبطال الجيش واللجان الش
أمس مواقع مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمديرية 

الغيل .
وأكد مصدر عسكري سقوط قتىل وجرحى من املرتزقة 
ــة القناصني  ــم يف تب ــتهدف مواقعه ــذي اس ــوم ال يف الهج

وسائلة صقر بمديرية الغيل.
ــس آلية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــر الجي ــز دم ويف تع
ــعودي  ــلحة ملرتزقة العدوان الس ــاحنة أس ــكرية وش عس
ــم  ــات له ــي تجمع ــف مدفع ــتهدفوا بقص ــي واس األمريك

باملحافظة.

سبأ/
ــال الجيش واللجان الشعبية  نفذ أبط
ــع مرتزقة  ــة عىل مواق ــس عملية نوعي أم
ــي يف حريب  ــعودي األمريك العدوان الس

نهم غرب مأرب .
ــبأ) مرصع  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
وإصابة عدد من املرتزقة واغتنام أسلحة خالل 

ــتهدفت مواقعهم  ــكرية التي اس ــة العس العملي
بوادي نملة وجبل فاطم وجبل صلب.

 ولقي القيادي املرتزق املكلف من تحالف 
العدوان أركان حرب اللواء 314 العميد عبده 
ــريان الجيش  ــه بن ــادي مرصع ــد الصي أحم

واللجان الشعبية يف جبهة نهم.

صاروخ زلزال ٣  دك  تجمعات للغزاة والمرتزقة أسفل الفرضة

مصرع عدد من المرتزقة في نهم بينهم قيادي برتبة عميدمصرع عدد من المرتزقة في نهم بينهم قيادي برتبة عميد

التفاصيل صفحة 03
التفاصيل صفحة 03

صنعاء/ سبأ
ــع للعبوات  ــان الشعبية عىل مصن ــزة األمنية واللج ــرثت األجه ع
ــفة واملتفجرات يف أحد منازل ميليشيا الغدر والخيانة بأمانة  الناس

العاصمة.
ــس عىل أنواع  ــزة األمنية عرثت أم ــدر أمني أن األجه ــح مص وأوض
ــوم عنارص ميليشيا الخيانة  ــفة كانت تق مختلفة من العبوات الناس
ــدن لزعزعة األمن  ــة وامل ــاء العاصم ــتخدامها يف أحي ــا الس بإعداده

واالستقرار وإقالق السكينة العامة.
ــم تمويهها من قبل تلك العنارص  ــار املصدر أن املضبوطات ت وأش
ــة وتكون غري  ــرق واألماكن العام ــا يف الط ــهل وضعه ــة ليس اإلجرامي

ملفتة لألنظار.

ا�جهزة ا�منية تعثر على مصنع للعبوات الناسفة بأمانة العاصمةا�جهزة ا�منية تعثر على مصنع للعبوات الناسفة بأمانة العاصمة

/ 
ــرض األمم املتحدة  ــه "آن األوان لتف ــن رايتس ووتش" إن ــت منظمة "هيوم قال
ــؤوًال عن  ــلمان باعتباره مس ــن س ــعودي محمد ب ــىل ويل العهد الس ــات ع عقوب

االنتهاكات يف حرب اليمن".
ــع األخرية  ــة نُرش عىل موق ــة الحقوقي ــم املنظم ــا كومر باس ــال ألكشاي ويف مق
ــة أن "مكان ابن  ــربت املنظم ــت" األمريكية أيًضا، اعت ــنطن بوس ــة "واش وصحيف
سلمان هو عىل قائمة عقوبات مجلس األمن ال يف مجلة "تايم" كشخصية العام، 

ألنه املسؤول األول عن استمرار الكارثة اإلنسانية يف اليمن".

حملته مسؤولية االنتهاكات  اإلنسانية يف اليمن

"هيومن رايتس" تدعو لفرض "هيومن رايتس" تدعو لفرض 
عقوبات على بن سلمان عقوبات على بن سلمان 

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 08

البقية صفحة 02


