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موسكو/ وكاالت 
ــان  لس ــىل  ع ــية  الروس ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــورية منظومة  ــلّمت الحكومة الس ــا أنها س وزيره
ــوة  ــرات يف خط ــادة للطائ ــخ اس 300 املُض صواري
ــهر  جاءت بعد قيام الكيان اإلرسائييل خالل األش
القليلة املاضية بشّن هجمات جوية عىل األجواء 
ــورية وانتهاك سيادتها، األمر الذي استدعى  الس
قيام الحكومة السورية برشاء منظومة الصواريخ 
ــياق ولالطالع أكرث عىل  الحديثة هذه، ويف هذا الس
ــف العميد  ــة وتبعاتها، كش ــذه الصفق تفاصيل ه
ــة  ــط أن منظوم ــني حطي أم ــاري  ــل االخب واملحل
ــخ متطورة  ــي منظومة صواري ــخ S-300 ه صواري
ــا هذه املنظومة  ــة واإلمكانيات التي تملكه وحديث
ــه الطائرات  ــال بوج ــز فّع ــاء حاج ــن بن ــن م تُمكّ
ــرتض بفعالية كربى  ــتطيع أن تع اإلرسائيلية، وتس
ــل الذكية خاصة من طراز "GBU-39" التي  القناب

استعملتها إرسائيل..

خبير عسكري :منظومة صواريخ اس خبير عسكري :منظومة صواريخ اس ٣٠٠٣٠٠  
ستكون حاجزًا مانعًا أمام الهجمات ا�سرائيليةستكون حاجزًا مانعًا أمام الهجمات ا�سرائيلية
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رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
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مجلس النواب يستمع لرسالة رئيس المجلس إلى مدير صندوق مجلس النواب يستمع لرسالة رئيس المجلس إلى مدير صندوق 
النقد الدولي بشأن آثار وتداعيات نقل البنك المركزي من صنعاءالنقد الدولي بشأن آثار وتداعيات نقل البنك المركزي من صنعاء

واصل مجلس النواب عقد جلسات 
ــرتة الثانية من الدورة الثانية  أعمال الف
ــنوي الثالث عرش  ــاد الس ــدور االنعق ل
األخ  ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم

يحيى عيل الراعي.
ــتمع املجلس  ــة اس ويف هذه الجلس
ــس األخ يحيى  ــالة رئيس املجل إىل رس
ــر العام  ــي املوجهة إىل املدي ــيل الراع ع
ــدويل  ال ــد  النق ــدوق  لصن ــذي  التنفي

كريستني ال غارد، فيما ييل نصها :
إليكم  ــابقة  الس ــا  بمذكراتن ــاً  إلحاق
ــك املركزي اليمني  بخصوص نقل البن
ــا فيها  ــدن والتي أوضحن ــة ع إىل مدين

ما ييل:
ــز  املرك ــل  نق ــة  مرشوعي ــدم  ع أوال: 

ــن العاصمة  ــيس للبنك املركزي م الرئي
صنعاء إىل مدينة عدن ألن عملية النقل 
ــة اليمنية  ــتور الجمهوري مخالفة لدس
ــة  االقتصادي ــات  واالتفاقي ــق  واملواثي
ــم  ــزي رق ــك املرك ــون البن ــة وقان الدولي

ــث تنص املادة  ــنة 2000م حي (14) لس
ــون املركز  ــون البنك أن يك ــن قان (4) م
ــيري  الرئييس للبنك مدينة صنعاء لتس

أعماله داخل الجمهورية وخارجها..

مجلس الوزراء يبحث التحديات االقتصادية مجلس الوزراء يبحث التحديات االقتصادية 
ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايلويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل

صنعاء /سبأ
يف  ــوزراء  ال ــس  مجل ــش  ناق
ــة  ــس برئاس ــدوري أم ــه ال اجتماع
الدكتور عبدالعزيز  رئيس املجلس 

ــات  التحدي ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال
املتاحة  ــات  واإلمكاني ــة  االقتصادي
ــل  ــا يتص ــة م ــا وخاص ــد منه للح
بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية 

ــاته املبارشة عىل الجوانب  وانعكاس
املعيشية للمواطنني.

الدفاع واLركان تنعيان الشهيد المالزم أول عيسى الكعدةالدفاع واLركان تنعيان الشهيد المالزم أول عيسى الكعدة
صنعاء/ سبأ

ــة األركان العامة  ــة هيئ نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاس
ــدة الذي  ــيل عبدالله الكع ــالزم أول عيىس ع ــهيد امل الش
استشهد وهو يؤدي واجبه يف الدفاع عن الوطن ومواجهة 

جحافل الغزاة واملرتزقة يف جبهة ناطع.
ــة هيئة األركان العامة يف  ــادت وزارة الدفاع ورئاس وأش
ــطره  ــهيد ومآثره وأدواره الوطنية وما س بيان بمناقب الش
من مالحم بطولية يف مواجهة قوى العدوان بكل شجاعة 
ــأس حتى  ــم بقوة وب ــة وهو يواجهه ــة بطولي ــم لوح ورس

ارتقى إىل ربه شهيدا يف ميادين العزة والكرامة.
ــان  ــلحة واللج ــوات املس ــال الق ــان أن أبط ــد البي وأك
ــعبية ماضون عىل نفس الدرب الذي اختطه الشهيد  الش
ورفاق دربه، مستلهمني من عزيمتهم وإرادتهم يف مواجهة 
الغزاة واملرتزقة والدفاع عن الوطن وسيادته ومكتسباته.

كما أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة أن 
ــهيد عيىس الكعدة لن تذهب  ــهداء ومنهم الش دماء الش
ــي الغزاة  ــن يجن ــزة وكرامة ول ــرصا وع ــتثمر ن ــدرا وس ه

ومرتزقتهم سوى الخزي والهزائم النكراء.
ــهيد  الش ألرسة  ــزاء  الع ــص  خال ــن  ع ــان  البي ــرب  وع
ــع  ــيل القدير أن يتغمده بواس ــائال الله الع ــه .. س ومحبي
ــيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب  ــكنه فس رحمته ويس

والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ــح البطل   ــد من ــاط ق ــدي املش ــس مه وكان األخ الرئي
ــبتمرب  ــجاعة يف س ــام الش عيىس عيل عبالله الكعدة وس
املايض تقديرا ملوقفه البطويل يف مواجهة مرتزقة العدوان 
ــطوري يف مواجهة  ــذي أبرز جانباً من الصمود األس ،  وال

التفاصيل صفحة 03العدوان موجها برتقيته اىل رتبة مالزم أول .

منحه الرئيس المشاط وسام الشجاعة  يف سبتمرب الماضي 

 علماء وخطباء الحديدة : كسر العدوان لن يكون  إال بالمزيد من الصمود والتوجه الى الجبهات  علماء وخطباء الحديدة : كسر العدوان لن يكون  إال بالمزيد من الصمود والتوجه الى الجبهات 
 / خاص 

ــة  بمحافظ ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت ــس  أم ــم  نظ
ــه العدوان  ــدون يف وج ــعار "صام ــت ش ــدة  ،وتح الحدي
ــدي  ــع  للعلماء وخطباء ومرش ــار" اللقاء املوس والحص
املساجد باملحافظة لتحديد واجبات العلماء والخطباء 

واملرشدين يف ظل هذه الظروف التي تمر بها البالد.
ــن مكرم  ــرضه عبدالرحم ــاء  الذي ح ــالل اللق وخ
ــم بأعمال محافظ  ــورى  أكد القائ ــو مجلس الش عض
املحافظة محمد عياش قحيم عىل أهمية دور العلماء 
ــع  ــة املجتم ــة توعي ــدين ويف عملي ــاء واملرش والخطب
ــم الذي يقوم به  ــة للتصدي للهجوم الغاش باملحافظ
العدوان السعودي االماراتي ومرتزقتهم عىل محافظة 
ــدة وارتكاب املجازر  تلو املجازر بحق املواطنني  الحدي
ــاء يف باملحافظة ومختلف مديرياتها وكان اخر  االبري
ــعة استهداف منزل الشيخ إبراهيم  هذه املجازر البش
ــة وإصابة ?  ــبب يف مقتل ابن اخي ــي الذي تس الرشاع

آخرين بإصابات بليغة  إىل جانب سعى العدوان  بكل 
قواته إىل ارتكاب املزيد من هذه الجرائم بحق االبرياء 
ــكانها  ــدة  من خالل تركيع وتجويع س بمدينة الحدي
ــات الجنوبية  ــلة يف املحافظ ــق تجربته الفاش وتطبي

الذين يفتقد سكانها األمن واألمان ولقمة العيش.
ــدين القيام  ــىل العلماء والخطباء واملرش مؤكدا  ع
ــري  للمجتمع بأهمية الدفاع  بدورهم الديني والتنوي
عن الوطن من خالل االلتحاق بالجبهات للدفاع عن 

ــن املحافظة الذي  ــر العدوان م ــرض ودح األرض والع
ــعار وقطع املرتبات  ــة يف ارتفاع األس ــبب هو مرتزق تس
ــليم  ــدن ورفض تس ــزي إىل ع ــك املرك ــل البن ــد نق بع
ــري قادرين عىل  ــون غ ــح املواطن ــى اصب ــات حت املرتب

توفري لقمة العيش الكريمة.
ــة أحمد  ــام املحافظ ــرشف ع ــار م ــه أش ــن جانب م
ــاء  للعلم ــاء  اللق ــذا  ه ــم  تنظي ــة  اهمي إىل  ــرشي  الب
ــن  ــة الذي ــاجد املحافظ ــدين  بمس ــاء واملرش والخطب
ــؤولية كبرية تجاه ما يتعرض له الوطن  يتحملون مس
ــكل عام ومحافظة الحديدة عىل وجه الخصوص  بش
ــني األطفال  ــرق ب ــم يف ــافر ووحيش ل ــدوان س ــن ع م
ــاء وأهدافه واضحة للجميع هي  إبادة الشعب  والنس
اليمني وتمزيقه وفصل شماله عن جنوبه بعد تدمري 
ــع املرتبات  ــه بالحصار  وقط ــه التحتية وتجويع بنيت

بعد نقل البنك املركزي.

أكدوا يف لقاء موسع على وجوب الدفاع عن الوطن 

التفاصيل صفحة 02

عملية مشتركة لسالح الجو المسير والقوة المدفعية تثخن جراحات الغزاة في الساحل الغربيعملية مشتركة لسالح الجو المسير والقوة المدفعية تثخن جراحات الغزاة في الساحل الغربي
ــة  ــدة املدفعي ــري ووح ــو املس ــالح الج ــذ س نف
ــتهدفت تجمعات للغزاة  أمس عملية مشرتكة اس

واملرتزقة بالساحل الغربي.
ــكري لـ (سبأ) أن العملية  وأوضح مصدر عس
ــدة املدفعية  ــري ووح ــالح الجو املس ــرتكة لس املش
استهدفت تجمعات للغزاة واملرتزقة يف الدريهمي 

بالساحل الغربي.
كما نفذ سالح الجو املسري أمس هجوماً جوياً 

عىل تجمع للغزاة ومرتزقتهم بالساحل الغربي.
ــري أن الهجوم  ــالح الجو املس ــد مصدر بس وأك
ــزاة ومرتزقتهم يف  ــاً للغ ــتهدف تجمع الجوي اس

معسكر عنربة بالساحل الغربي.
ــاع  والدف ــة  البحري ــوات  الق ــرت  دم ــك  ذل إىل 
الساحيل بالجيش واللجان الشعبية أمس زورقاً 

ــعودي قبالة  حربياً لقوى العدوان األمريكي الس
ساحل ميدي.

ــرصع جميع من كانوا  ــكري م وأكد مصدر عس
عىل منت الزورق املستهدف.

ــعودي  ــي عدد من مرتزقة العدوان الس كما لق
ــرون  ــب آخ ــس ، وأصي ــم، أم ــي مرصعه األمريك
ــعبية  ــش واللجان الش ــة للجي ــة هجومي يف عملي

بمديرية املتون بالجوف.
ــاء اليمنية  ــكري لوكالة األنب وأكد مصدر عس
ــذوا  ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــبأ) أن الجي (س
ــدوان يف  ــع مرتزقة الع ــىل مواق ــة ع ــة مباغت عملي
ــون وكبدوهم  ــة املت ــا بمديري ــر الحناي ــاب صف تب

عدداً من القتىل والجرحى.

رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة تدمري زورق حريب لقوى العدوان يف ميدي :
والمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارثوالمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارث

صنعاء-سبأ
قام رئيس مجلس القضاء األعىل 
ــى املتوكل ومعه  القايض أحمد يحي
ــي  ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ رئي
القايض يحيى العنيس أمس، بزيارة 
تفقدية لشعبة االستئناف التجاري 
ــة  االبتدائي ــة  التجاري ــة  واملحكم

بأمانة العاصمة.
ــس القضاء  ــتمع رئيس مجل واس
ــعبة التجارية  األعىل من رئيس الش
ــاء  ــرح واألعض ــد الف ــايض محم الق
ــة  التجاري ــة  املحكم ــس  ورئي
االبتدائية القايض مصطفى مكشم، 
إىل رشح حول سري العمل ومستوى 
ــات  والصعوب ــاة  القض ــاط  انضب

الكفيلة  ــبل  ــي يواجهونها والس الت
بمعالجتها.

ــوكل برسعة  ــايض املت ــه الق ووج
توزيع القضايا يف الشعبة التجارية 
الثانية والبدء يف أعمالها بعد إعادة 

تشكيلها ومبارشة مهامها.
ــا رفع إىل  ــوف أمام م ــا تم الوق كم
ــاء األعىل من  ــس القض رئيس مجل
ــايض  الق ــه  ووج ــوك،  البن ــة  جمعي
ــت يف  ــة الب ــة برسع ــوكل املحكم املت
ــأول وفق آلية  ــوك أوال ب ــا البن قضاي
ــالل باألحكام ويف  تضمن عدم اإلخ
ــني،  ــرض باألخري ــت ال ت ــس الوق نف
ــه املحكمة التجارية برسعة  كما وج
ــة  القانوني ــراءات  اإلج يف  ــري  الس

ــذ املنظورة  ــبة لقضايا التنفي بالنس
أمامها.

ــس  رئي ــد  عق ــارة  الزي ــالل  وخ
ــع  مجلس القضاء األعىل لقاء موس
مع رئيس وأعضاء شعبة االستئناف 
التجارية  التجاري وقضاة املحكمة 
االبتدائية والعاملني فيهما، ملناقشة 
سري العمل والصعوبات التي تواجه 

الشعبة واملحكمة.
ــار القايض املتوكل  ويف اللقاء أش
ــالع عىل  ــدف لالط ــارة ته إىل أن الزي
ــة  واملحكم ــعبة  بالش ــل  العم ــري  س
ــة  ــروف الصعب ــل الظ ــة يف ظ خاص

التي يمر بها الوطن.
التفاصيل صفحة 03

أبناء عدن يؤكدون تمسكهم بالوحدة والثوابت الوطنية ورفض العدوان أبناء عدن يؤكدون تمسكهم بالوحدة والثوابت الوطنية ورفض العدوان 
ــدة اليمنية  ــكهم بالوح ــدن تمس ــد أبناء ع أك
ــىل اليمن  ــض العدوان ع ــة ورف ــت الوطني والثواب

ونهب ثرواته.
ــخة  ــبأ) نس وأكد أبناء عدن يف بيان تلقت (س
منه أن هدف العدوان من إقامة مظاهرات وشغب 
ــالم عما  ــار واإلع ــة رصف األنظ ــة العاصم يف أمان
ــن مظاهرات  ــة م ــات الجنوبي ــري يف املحافظ يج
ــادات وأعالم دول  ــدوان وتمزيق صور قي ــد الع ض

العدوان.
ــبوهة  املش ــوات  للدع ــم  رفضه ــدوا  أك ــا  كم
ــالم أو  ــة ورياح الس ــاح الناعم ــمى الري ــا تس بم

ــة صنعاء كون  ــرات يف العاصم ــروج يف مظاه الخ
ــزء من  ــن العدوان وج ــة م ــرات ممول ــذه املظاه ه

مخططاته.
ــالق رساح كل املحتجزين  ــان بإط وطالب البي
ــة  ــات الجنوبي ــالل يف املحافظ ــجون االحت يف س

واملخفيني قرساً من الرجال والنساء.
ــاء الدين من  ــف اغتياالت علم ــا طالب بوق كم
ــني ومدراء  ــاجد والخطباء وكذا املدرس أئمة املس
ــدداً عىل  ــة .. مش ــات املحتل ــدارس يف املحافظ امل
ــح املدارس وعدم تجهيل أبناء محافظة  أهمية فت

عدن واملحافظات الجنوبية.

ــاء املحافظات  ــن أبن ــة م ــان املرتزق ــا البي ودع
الجنوبية والشمالية العودة إىل الصواب والتوقف 
ــال املدنس واالنضمام  عن خيانة الوطن وترك امل

للجيش واللجان الشعبية.
وأكد البيان أن الجهة التي تقف خلف تجويع 
ــمالية والجنوبية  الشعب اليمني يف املناطق الش
ــت  ــي فرض ــة الت ــي الجه ــة ه ــة والغربي والرشقي
ــئ  ــارات واملوان ــالق املط ــالل إغ ــن خ ــار م الحص
ــة، وهي نفس الجهة  ــيطرة عىل املنافذ الربي والس
التي عملت عىل سحب العملة اليمنية وطباعتها 

متسببة يف انهيار العملة الوطنية.

البقية صفحة 02

ــعودي  ــريان العدوان الس ــتهداف ط ــة مواطنني إثر اس ــهد خمس استش
األمريكي أمس، سبيل ماء يف منطقة الجاح بمحافظة الحديدة.

ــني  ــة مواطن ــبأ) أن خمس ـــ (س ــة ل ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــبيل ماء  ــل طريان العدوان وهم يف  س ــتهدافهم من قب ــهدوا جراء اس استش

أحد املساجد يف منطقة الجاح.
ــتهداف املواطنني  ــف العدوان يف اس ــتمرار تحال ــدة اس وأدان املصدر بش
ــة إىل االضطالع بدورها  ــة .. داعيا املنظمات الدولي ــكاب الجرائم املروع وارت
ــتهدافه للمواطنني حتى وهم  إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم واس

يبحثون عن املاء.
كما استشهد مواطُن وأصيب آخر أمس بغارات لطريان العدوان األمريكي 

السعودي عىل مديريتي رازح وحيدان بمحافظة صعدة.

غارات جوية على الخط العام ومنازل المواطنني يف صعدة

٥٥ شهداء باستهداف طيران العدوان سبيل ماء في الحديدة شهداء باستهداف طيران العدوان سبيل ماء في الحديدة

البقية صفحة 02

صنعاء-سبأ
ــة العاصمة بإعدام أحد  ــة املتخصصة بأمان ــت املحكمة الجزائية االبتدائي قض
ــام يف ميدان  ــه ثالثة أي ــدا وتعزيزا وصلب ــش) قصاصا وح ــم (داع ــني لتنظي املنتم
ــة  ــة التي عقدت أمس برئاس ــوق الحكم يف الجلس ــاء. وقىض منط ــر بصنع التحري
ــاء عصام  ــور ممثل االدع ــس املحكمة وبحض ــماعيل راجح رئي ــايض عبده إس الق

يحيى املاوري بأدانة املتهم املدعو(ف.ن.ع) بالتهم املنسوبة اليه يف قرار االتهام.
ــدادي " زعيم تنظيم  ــو بكر البغ ــة لـلمدعو " أب ــم بأنه أدى البيع ــرتف املته واع
ــاالت للضباط  ــة االغتي ــه بمهم ــة وأنه كلف ــمع والطاع ــي عىل الس ــش اإلرهاب داع
ــاص وآخرين قام  ــض رميا بالرص ــه كان يقتل البع ــا أقر أن ــني, كم ــود واملدني والجن

بقتلهم ذبحا بالسكني, معتربا أن أموالهم ودماءهم مباحة.

الجزائية تقضي با�عدام والصلب الجزائية تقضي با�عدام والصلب 
لمدان باالنتماء لداعشلمدان باالنتماء لداعش

البقية صفحة 02
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التفاصيل صفحة 09


