
 /وكاالت 
ــا  مارغاريت ــبانية،  اإلس ــاع  الدف ــرة  وزي ــررت  ق
ــعودية  ــالح للس ــس، أمس إيقاف مبيعات الس روبلي
ــي يرتكبها  ــيمة الت ــاكات الجس ــة االنته ــىل خلفي ع
ــان يف حربه عىل  ــوق اإلنس ــعودية لحق ــف الس تحال
ــليم 400 قنبلة عالية الدقة  اليمن . وألغت مدريد تس
ــباني  ــحن من قاعدة للجيش اإلس كانت جاهزة للش

بمنطقة آراغون باتجاه السعودية.
وتقدر قيمة الصفقة 9،2 مليون يورو وقد تم توقيعها 

سنة 2015 يف عهد الحكومة اليمينية السابقة.
القرار اإلسباني الذي جاء من جانب واحد، يأتي 
ــهرين من وصول الحكومة االشرتاكية  بعد أقل من ش
ــبانيا رابع مزود لألسلحة والذخائر  للحكم . وتعد إس
ــعودية، حيث تحصلت رشكة ”نافانتيا“  للعربية الس
ــد لتصنيع  ــة عىل عق ــات الحربي ــة للصناع الحكومي

خمس فرقاطات بقيمة تصل إىل ملياري يورو.

اسبانيا توقف مبيعات اسبانيا توقف مبيعات 
ا�سلحة إلى السعوديةا�سلحة إلى السعودية

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.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
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العليي نائبا لوزير السياحة واليوسفي نائبا لوزير ا�عالمالعليي نائبا لوزير السياحة واليوسفي نائبا لوزير ا�عالم

صدور قرار بتشكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية في مشاورات جنيفصدور قرار بتشكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية في مشاورات جنيف

صنعاء/ سبأ
ــيايس  صدر أمس قرار رئيس املجلس الس
األعىل رقم (140) لسنة 2018م بتعيني أحمد 

محمد أحمد العليي نائبا لوزير السياحة. 

ــيايس  ــرار رئيس املجلس الس ــا صدر ق كم
ــني  بتعي 2018م  ــنة  لس  (141) ــم  رق ــىل  األع
فهمي عبد الله مهيوب اليوسفي نائبا لوزير 

اإلعالم.

صنعاء / سبأ 
ــس  املجل ــس  رئي ــرار  ق األول  ــس  أم ــدر  ص
ــنة 2018م  ــم (139) لس ــىل رق ــيايس األع الس
ــل الجمهورية  ــي لتمثي ــد الوطن ــكيل الوف بتش
ــة  التالي ــن  م ــف  جني ــاورات  مش يف  ــة  اليمني

أسماؤهم:
1 - عبد السالم صالح أحمد فليتـه   رئيساً

2 - جالل عيل عيل الرويشــان   نائباً
3 - خالد سعيد محمد الديني   عضواً

4 - عبد امللك عبد الله محمد العجري   عضواً
5 - غالب عبدالله مسعد مطلق    عضواً

6 - حميد ردمان احمد عاصم    عضواً
7 - سليم محمد نعمان املغلس    عضواً

8 - د. إبراهيم عمر سالم حجري   عضواً
9 - سقاف عمر محسن علــوي   عضواً

10 - عبد امللك حسن عيل الحجري   عضواً
11 - عبد املجيد ناجي قائد الحنش    عضواً

12 - يحيى عيل صالح نوري   عضوا

نائب رئيس مجلس النواب :البرلمان سيضع في أولوياته كشف جرائم العدوان أمام الرأي العام العالمي نائب رئيس مجلس النواب :البرلمان سيضع في أولوياته كشف جرائم العدوان أمام الرأي العام العالمي 
صنعاء /سبأ

ــم الجامعي  ــرة التعلي ــت دائ نظم
ــه  الل ــار  ألنص ــذي  التنفي ــب  باملكت
ــة بعنوان"  ــاء أمس ندوة فكري بصنع
ــر  تقري ــني  مضام يف  ــة  نقدي ــراءة  ق
ــني ملجلس  التابع ــني  الدولي ــرباء  الخ

حقوق اإلنسان ".
ــارك فيها نخبة  ويف الندوة التي ش
ــة والقانون  من رجال الفكر والسياس
ــني  ــطني وممثل ــني والناش واألكاديمي

ــي، أكد  ــات املجتمع املدن ــن منظم ع
ــد  ــواب عب ــس الن ــس مجل ــب رئي نائ
ــول زابية، أهمية انعقاد  ــالم هش الس
ــاد اجتماعات  هذه الندوة قبيل انعق
ــة  ــان ملناقش ــوق اإلنس ــس حق مجل
تقرير الخرباء الدوليني الذي يكشف 
ــق  بح ــدوان  الع ــم  جرائ ــن  م ــزءاً  ج
ــي وانتهاكاته لحقوق  ــعب اليمن الش

اإلنسان.

يف ندوة فكرية بجامعة صنعاء حول مضامني تقرير الخرباء الدوليني بشأن جرائم العدوان :

التفاصيل صفحة 03

النائب العام يوجه بسرعة البت في القضايا 
التجارية العالقة في مختلف المحافظاتالتجارية العالقة في مختلف المحافظات

 / اسامء البزاز
ــم  ــاع ض ــارة اجتم ــة والتج ــد يف وزارة الصناع عق
ــب العام القايض ماجد الدربابي ووزير الصناعة  النائ
ــم  ــة دع ــدرة ملناقش ــى ال ــاب يحي ــارة عبدالوه والتج
ــا يف مختلف  ــارة وتفعيل دوره ــة الصناعة والتج نياب

محافظات الجمهورية
ــى وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى   وأثن
ــع كل ما تطرحه  ــام وتجاوبه م ــدرة عىل  النائب الع ال
ــة والتجارة  ــكاليات يف قضايا الصناع ــن إش الوزارة م
ــك ضمن  ــربا ذل ــعري معت ــي والس ــع التموين و الوض

األولويات املعمول بها إىل جانب تسهيل عمل النيابة 
ــب العام   ــة وتجاوب النائ ــا التجاري ــت بالقضاي يف الب
برفد نيابة الصناعة والتجارة بعدد من األعضاء للبت 
ــة يف القضايا املقدمة من مكاتب الوزارة باألمانة  برسع
ــة  ــة مختص ــاء محكم ــعي  إلنش ــات والس واملحافظ
ــأول خاصة يف  ــة والبت فيها أوال ب ــا التجاري بالقضاي
ــراء العدوان  ــن ج ــة للوط ــة العصيب ــذه املرحل ظل ه
ــبل العيش عىل  ــق س ــادي وتضيي ــار االقتص والحص
ــات التجارية من عبء  ــكلته املخالف ــني وما ش املواطن

كبري عىل املواطنني بالدرجة األوىل .

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
ــاة أرامكو  ــىل مصف ــتية ع ــة صواريخ باليس ــس أربع ــاة أرامكو أم ــىل مصف ــتية ع ــة صواريخ باليس ــس أربع أم
ومصنع البرتوكيماويات يف املدينة االقتصادية بجيزان.ومصنع البرتوكيماويات يف املدينة االقتصادية بجيزان.

ــوة  الق أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  ــوة وأوض الق أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
  11 ــدر  ب ــخ  صواري ــة  بأربع ــتهدفت  اس ــة  ــدر الصاروخي ب ــخ  صواري ــة  بأربع ــتهدفت  اس ــة  الصاروخي
ــع البرتوكيماويات يف  ــتية مصفاة أرامكو ومصن ــع البرتوكيماويات يف الباليس ــتية مصفاة أرامكو ومصن الباليس

املدينة االقتصادية.املدينة االقتصادية.
ــش  بالجي ــة  القناص ــدة  وح ــتهدفت  اس ــك  ذل ــش إىل  بالجي ــة  القناص ــدة  وح ــتهدفت  اس ــك  ذل إىل 
ــة  ــعبية خالل األيام القليلة املاضية خمس ــة واللجان الش ــعبية خالل األيام القليلة املاضية خمس واللجان الش
ــن متفرقة بقطاع  ــعودياً ومرتزقاً يف أماك ــرش جندياً س ــن متفرقة بقطاع ع ــعودياً ومرتزقاً يف أماك ــرش جندياً س ع

جيزان.جيزان.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ ) قنص خمسة جنود وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ ) قنص خمسة جنود 

سعوديني وعرشة من مرتزقة الجيش السعوديسعوديني وعرشة من مرتزقة الجيش السعودي

 تدك مصفاة أرامكو ومصنع البتروكيماويات في جيزان
قنص ١٥ جنديًا سعوديًا ومرتزقًا

مجلس الوزراء يقف أمام تراجع العملة الوطنية وانعكاساتها الكارثية على ا�وضاع المعيشيةمجلس الوزراء يقف أمام تراجع العملة الوطنية وانعكاساتها الكارثية على ا�وضاع المعيشية
صنعاء / سبأ 

ــدوري الذي  ــوزراء يف اجتماعه ال ــس ال ــف مجل وق
ــس الدكتور  ــة رئيس املجل ــاء برئاس ــد أمس بصنع عق
ــارع  ــور، أمام الرتاجع املتس ــز صالح بن حبت عبدالعزي
الذي تشهده العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية 
وانعكاساته املبارشة عىل الجانب االقتصادي ومعيشة 
املواطنني وتأجيجه الكبري للمأساة اإلنسانية التي يمر 

بها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار.
ــث اطلع املجلس عىل تقرير نائب رئيس الوزراء  حي
ــات اللجنة االقتصادية  وزير املالية عن نتائج اجتماع
ــان الصادر  ــي والبي ــات والنقد األجنب ــة املدفوع ولجن
ــعار رصف  ــئة يف أس ــأن الزيادات الناش ــن األخري بش ع
ــباب  ــال اليمني واألس ــة مقابل الري ــالت األجنبي العم

ــعودي ومرتزقته التي  ــدوان الس ــل الع ــة من قب املفتعل
ــعب  ــدرج ضمن حربهم االقتصادية املعلنة عىل الش تن

اليمني ، والتدخالت الالزمة لوقف تدهور الريال.
ــار التقرير إىل أن الطبعات الجديدة من العملة  وأش

الوطنية والتي قدرت بثمانمائة مليار ريال ..
التفاصيل صفحة 03

صد زحف لمرتزقة العدوان مسنود بغطاء جوي في جبهة حيفانصد زحف لمرتزقة العدوان مسنود بغطاء جوي في جبهة حيفان
ــة العدوان  ــن مرتزق ــي اثنان م لق
ــا  مرصعهم ــعودي  الس ــي  األمريك
أمس وأصيب آخرون اثر استهداف 
ــعبية  مدفعية الجيش واللجان الش
ــوب  ــة املصل ــم يف مديري ــاً له تجمع

بمحافظة الجوف.
ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
(سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان 
يف  ــة  للمرتزق ــاً  تجمع ــتهدفت  اس
ــار بمديرية  ــة أم الحج ــع فرض موق
ــرصع اثنني  ــا أدى إىل م ــوب م املصل
منهم وإصابة آخرين وفرار من نجا 

منهم .

اغتنام كميات من األسلحة ومصرع عدد منهم يف الجوف

 بدء محاكمة الداعية سلمان العودة والنيابة السعودية تطالب بإعدامه بدء محاكمة الداعية سلمان العودة والنيابة السعودية تطالب بإعدامه
 / وكاالت 

بدأت املحكمة الجزائية املتخصصة 
يف السعودية أمس الثالثاء، يف إجراءات 
ــلمان  س ــل  املعتق ــة  الداعي ــة  محاكم

العودة.
ــة العامة للداعية  وقد وجهت النياب
ــاعد  ــغل منصب مس ــودة الذي يش الع
ــي لعلماء  ــاد العامل ــام لالتح األمني الع
ــلمني، الذي يصنف ككيان إرهابي،  املس

37 تهمة ضده وطالبت بقتله تعزيراً 
ــه العودة  ــه قال د. عبد الل ومن جهت
يف  ــل  املعتق ــعودي  الس ــيخ  الش ــل  نج
ــعودية  منذ شهر سبتمرب  السجون الس
ــة وضعوه يف  ــده يف البداي ــايض.إن وال امل
ــة صغرية  ــر بزنزانة مخيف ــجن الحائ س
ــرت يف مرت) ليس فيها حتى دورة  جدا (م

مياه، وبعدها نقلوه لالنفرادي..

 نجله يكشف عن تعرضه لإلهانة واإلذالل ويهدد بفتح الملف الصادم!

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

صواريخ باليستية ٤٤

ــارة عىل مناطق  ــعودي أمس 12 غ ــن طريان العدوان األمريكي الس ش
متفرقة بمديرية باقم يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (سبأ ) أن طريان العدوان استهدف 
ــت أرضاراً كبرية يف  ــارات خلف ــة باقم بعرش غ ــة من مديري ــق متفرق مناط

منازل املواطنني ومزارعهم والطرقات العامة .
ــة تعرضت لقصف  ــق باملديري ــدداً من املناط ــدر إىل أن ع ــار املص وأش

صاروخي ومدفعي مكثف طال منازل املواطنني ومزارعهم.
ــدوان  ــي للع ــف صاروخ ــارات وقص ــس بغ ــان أم ــب مواطن ــا أصي كم

األمريكي السعودي عىل مديريتي حيدان ورازح بمحافظة صعدة.

استهدف الطريق العام يف الحديدة

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١٢١٢ غارة على باقم في صعدة غارة على باقم في صعدة

صنعاء/سبأ
ــاط رئيس  ــدي املش ــح األخ مه من
ــس  أم ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــه  الل ــد  عب ــيل  ع ــىس  عي ــل  البط
ــرا  ــجاعة، تقدي الش ــام  ــدة، وس العك
ــة مرتزقة  ــويل يف مواجه ــه البط ملوقف
ــد املواقع بجبهة ناطع  العدوان يف أح

بالحجارة.
ــالل  خ ــاط  املش ــس  الرئي ــاد  وأش
ــل عيىس العكدة،  تكريمه أمس البط
ــويل أبرز  ــف بط ــطره من موق ــا س بم
ــطوري  األس ــود  الصم ــن  م ــا  جانب
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي

ــض النظر عن  ــدوان بغ ــة الع مواجه
ــىل يف مواجهته  ــيلة، وهو ما تج الوس
للمرتزقة يف جبهة ناطع والتي وثقها 

اإلعالم الحربي.
ــاع برتقية البطل  ــه وزارة الدف ووج
ــدة إىل  ــه العك ــد الل ــيل عب ــىس ع عي

ــه  ــرا لتضحيت ــالزم أول، تقدي ــة م رتب
ــجاعته يف مواجهة قوى العدوان  وش
ــدي  ــا للجن ــل نموذج ــاره يمث باعتب

ــه  قضيت ــة  بعدال ــن  املؤم ــي  اليمن
والتضحية يف سبيل الله والدفاع عن 
الوطن واملستضعفني يف هذا الشعب.

الرئيس المشاط يمنح وسام الشجاعة للبطل عيسى علي عبد اS العكدةالرئيس المشاط يمنح وسام الشجاعة للبطل عيسى علي عبد اS العكدة
تقديرًا لموقفه البطويل يف مواجهة المرتزقة بجبهة ناطع


