
 / مجدي عقبه 
توصلت اللجنة الوطنية لشؤون األرسى 
إىل اتفاق نهائي مع تحالف العدوان برعاية 
ــادل كامل  ــدة يقيض بإجراء تب األمم املتح
وشامل لألرسى واملعتقلني واملختطفني من 

مختلف األطراف.
ــؤون  ــة الوطنية لش ــس اللجن ــد رئي وأك
ــلمت  تس ــة  اللجن أن  ــاء  صنع يف  األرسى 

ــني  ــادل األرسى واملعتقل ــاق تب ــخة اتف نس
يف  ــدوان  الع ــف  تحال ــل  ممث ــن  م ــة  موقع
ــوث األممي الذي وصل  ــاض ،عرب املبع الري

أمس األثنني إىل صنعاء.
ــات لـ"الثورة"   وقال املرتىض يف ترصيح
ــه تم التوقيع عىل االتفاق النهائي بيننا  بأن

وبني الطرف اآلخر..

■■  النقل وموانئ البحر ا2حمر: قصف الميناء يعكس طبيعة الحرب العدوانية على البالد        النقل وموانئ البحر ا2حمر: قصف الميناء يعكس طبيعة الحرب العدوانية على البالد      ■ ■   اللجنة االقتصادية العليا :ممارسات وجرائم تؤسس لفشل مساعي السالم  اللجنة االقتصادية العليا :ممارسات وجرائم تؤسس لفشل مساعي السالم

صنعاء / سبأ 
ــؤون  ــني العام لألمم املتحدة للش ــذر وكيل األم ح
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة مارك لوكوك، من 

تدهور األوضاع يف اليمن بشكل مثري للقلق.
ــول زيارته لليمن  ــان صادر ح ــال لوكوك يف بي وق
تلقته وكالة (سبأ) "اليمن عىل شفا كارثة كربى لكن 
ــد".. الفتا إىل أن األوضاع تدهورت  الوقت لم يفت بع

يف البلد بشكل مثري للقلق منذ زيارته السابقة.
ــأرس تعيش  ــي ب ــالل زيارت ــت خ ــاف" التقي وأض
خارج صنعاء فرَّت من ديارها قبل أربع سنوات عند 
ــروف مريعة  ــا زالت تعيش يف ظ ــد الرصاع وم تصعي
ــات األرس  ــتضيف مئ ــاً يف لحج يس ــا زرت مخيم كم

التي نزحت بسبب القتال األخري بالحديدة".
ــرث التبعات  ــرب أحد أك ــزوح يعت ــار إىل أن الن وأش
ــد حوايل 3.2  ــرصاع يف اليمن، حيث يوج ــاً لل وضوح

مليون شخص نازح حاليا يف جميع أنحاء البلد..

لوكوك: اليمن على شفا لوكوك: اليمن على شفا 
كارثة كبرىكارثة كبرى

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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الرئيس المشاط: على منتسبي القطاعين العام والمختلط االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الصمودالرئيس المشاط: على منتسبي القطاعين العام والمختلط االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الصمود
صنعاء / سبأ

ــس  املجل ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــى  التق
ــيايس األعىل أمس نائب رئيس الوزراء لشؤون  الس

الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد.
ــداد  بإع ــة  املتصل ــب  الجوان ــاء  اللق ــش  وناق
ــن  ــن م ــات اليم ــاملة الحتياج ــرتاتيجية الش اإلس
مشاريع البنى التحتية سواء الطارئة أو املواكبة أو 

املستقبلية ومصفوفة اإلجراءات الالزمة لذلك.
ــات  ــوزارات واملؤسس ــاء إىل دور ال ــرق اللق وتط
املعنية يف تحفيز قطاعات البنى التحتية والخدمية 

والرتكيز عىل الفرص االستثمارية املتاحة.
كما تطرق اللقاء إىل مخرجات اللقاء التشاوري 
األول املوسع ألمني العاصمة ومحافظي املحافظات 

الذي عقد مؤخرا..
ــة  للمنص ــرتاتيجية  اس ــة  رؤي ــع  وض ــول  ح

ــاج بأمانة  ــذا خطط االحتي ــة لليمن، وك االقتصادي
ــات التي  ــد األولوي ــات وتحدي ــة واملحافظ العاصم
ــار  ــوب تنفيذها عىل املس ــاريع املطل ــن املش تتضم

اإلسعايف ويف املسارين املواكب واالسرتاتيجي.
ــاط رئيس املجلس  ــى األخ مهدي املش ــا التق كم
ــة  املدني ــة  الخدم ــر  وزي ــس  أم ــىل  األع ــيايس  الس

والتأمينات طالل عقالن.
وجرى خالل اللقاء مناقشة سري العمل بالوزارة 
ــني األداء اإلداري  ــا لتحس ــي تقوم به ــود الت والجه
ــي يف  ــاط الوظيف ــز االنضب ــة تعزي ــي، وآلي الحكوم
ــال  ــا لألعم ــل تنفيذه ــا يكف ــة بم ــات الدول مؤسس

واملهام املوكلة إليها.
ــزول امليداني لفرق  ــاء إىل نتائج الن ــرق اللق وتط
ــلطة املركزية  ــىل وحدات الس ــة والتفتيش ع الرقاب
ــتوى األداء وااللتزام باللوائح  ــة وتقييم مس واملحلي

والقوانني بهذا الخصوص.
ــعار  ــىل أهمية استش ــاط ع ــس املش ــد الرئي وأك
يف  ــم  لدوره ــط  واملختل ــام  الع ــاع  القط ــبي  منتس
ــا الوطن  ــر به ــي يم ــتثنائية الت ــة االس ــذه املرحل ه
ــات للمواطنني وتعزيز  ــتمرار يف تقديم الخدم واالس

الصمود يف وجه العدوان.
ــم يعد  ــني يف أعماله ــد املوظف ــت إىل أن تواج ولف
ــل مخططات  ــود الذي أفش ــن صور الصم صورة م

ورهانات العدوان يف تعطيل مؤسسات الدولة.
ــيايس والحكومة للوزارة  ــد دعم املجلس الس وأك
ــا الحالية  ــود لتنفيذ خططه ــن جه ــا تقوم به م وم
ــتوى األداء  ــني مس ــة يف تحس ــتقبلية خاص واملس
ــر  تطوي ــذا  وك ــتويات  املس ــف  مختل يف  ــي  الوظيف

القدرات والكوادر يف مؤسسات الدولة.

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيري الخدمة المدنية واالتصاالت وعضو الشورى المداين 

التفاصيل صفحة 03

صنعاء - سبأ
أقر مجلس القضاء األعىل يف اجتماعه األسبوعي أمس برئاسة 
ــوكل، تقرير أداء مجلس  ــايض أحمد يحيى املت رئيس املجلس الق
القضاء األعىل وأمانته العامة لفرتة ثمانية أشهر من العام الجاري 

املرفوع من أمني عام املجلس.
ــداف املنجزة ضمن خطة  ــددا من املحاور واأله ــني التقرير ع وب
ــتيعاب ومراعاة املالحظات  املجلس للعام 2018م والتأكيد عىل اس

املقدمة من النائب العام عىل التقرير.
واستعرض املجلس الكشف املرفوع من هيئة التفتيش القضائي 

بشأن مقرتح نقل عدد ًمن القضاة..

(القضاء ا2على) يقر تقرير أداء المجلس وأمانته العامة(القضاء ا2على) يقر تقرير أداء المجلس وأمانته العامة

البقية صفحة 02

ــعودي مرصعهم  ــة الجيش الس ــن مرتزق ــتة م لقي س
ــش واللجان  ــة إغارة للجي ــرح آخرون يف عملي ــس وج أم

الشعبية بقطاع جيزان.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لـ (سبأ) أن وحدات 
ــذت عملية  ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال الجي ــن رج م
ــة مباغتة عىل مواقع يتمركز فيها املنافقون قبالة  هجومي

جبل قيس ما أدى إىل مرصع ستة من املرتزقة.
ــى فيما  ــن الجرح ــقوط عدد م ــدر إىل س ــار املص وأش

أصيب البقية بحالة تخبط وإرباك.
ــعبية  إىل ذلك دمرت وحدات من الجيش واللجان الش

أمس مدرعة عسكرية سعودية يف قطاع نجران.
ــكري بنجران أن وحدات الهندسة  وأوضح مصدر عس
ــكرية  ــعبية دمرت مدرعة عس ــان الش ــش واللج يف الجي

سعودية قبالة السديس بعبوة ناسفة.
ــن كان عىل متنها  ــار املصدر إىل مرصع وإصابة م وأش

من الجنود السعوديني واملرتزقة.
ــعوديني واملرتزقة  ــن الجنود الس ــي العرشات م كما لق
ــع لهم  ــرون يف صد زحف واس ــم أمس وجرح آخ مرصعه

عىل منفذ علب بقطاع عسري.
ــري أن وحدات من رجال  وأوضح مصدر عسكري بعس
ــعبية تصدت لزحف مكثف وواسع  الجيش واللجان الش
ــب من عدة  ــه عىل منفذ عل ــعودي ومرتزقت للجيش الس

اتجاهات.
ــن الجنود  ــل وجرح عرشات م ــدر إىل مقت ــار املص وأش
ــتمر من  ــف الذي اس ــالل الزح ــة خ ــعوديني واملرتزق الس
ــف للطريان  ــوي مكث ــناد ج ــرب بإس ــى املغ ــاح حت الصب
ــيط  التمش ــك  وكذل ــتطالع،  واالس ــيش  واألبات ــي  الحرب
ــدم  ــق أي تق ــطة دون تحقي ــة واملتوس ــلحة الثقيل باألس

يذكر.

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته وتدمير قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته وتدمير 
آليات عسكرية في عدد من جبهات القتالآليات عسكرية في عدد من جبهات القتال

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

صعدة / سبأ
ــلحة  ــوات املس الق ــم  ــدث باس ــد املتح أك
ــوي العميد يحيى  ــرة التوجيه املعن مدير دائ
ــتجب  ــف العدوان لم تس ــع أن دول تحال رسي
ــالق النار  ــدوان ووقف اط ــف الع ــوات وق لدع
ــن الجرائم  ــد م ــكاب املزي ــت ارت ــث واصل حي
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــق أبن ــداءات بح واالعت

وانتهاك السيادة الوطنية.
وقال العميد رسيع يف مؤتمر صحايف عقده 
أمس يف محافظة صعده" خالل العرشة األيام 

ــن 350  ــدوان أكرث م ــريان الع ــن ط املاضية ش
ــىل محافظتي صعدة  ــا ع ــارة تركز معظمه غ
ــف الصاروخي  ــة اىل القص ــدة, إضاف والحدي
ــدة والذي أدى  ــي يف محافظة الحدي واملدفع
ــهداء والجرحى من  ــرشات الش ــقوط ع اىل س
ــازل وخاصة يف  ــري عدد من املن ــني وتدم املدني
ــة للمدينة وكذلك  ــاء الرشقية والجنوبي األحي
ــكانية يف  ــرى والتجمعات الس ــتهداف الق اس

الدريهمي وكيلو 16.
ــز العدوان  ــد رسيع" لقد رك ــاف العمي وأض

ــي عىل  ــي والصاروخ ــه املدفع ــه وقصف غارات
الخط الرابط بني صنعاء والحديدة وتحديداً 
ــو 16, والجميع يعلم أن هذه  ــد منطقة كيل عن
ــازن املواد الغذائية ومصانع  املنطقة فيها مخ
وأدى  ــة  ومدني ــة  صحي ــآت  ومنش ــة  تجاري
استهداف العدوان لتلك املنطقة الحيوية إىل 
ــع واملخازن ناهيك عن  ــرية يف املصان ارضار كب
ــل وتعرضها للنهب  ــع عن العم توقف املصان

من قبل مرتزقة العدوان.

العميد سريع : دول العدوان لم تستجب لدعوات وقف اطالق النارالعميد سريع : دول العدوان لم تستجب لدعوات وقف اطالق النار
كشف يف مؤتمر صحفي عينة من األسلحة المحرمة دوليا

٢٧٨٩٢٧٨٩ شهيدًا وجريحا بينهم  شهيدًا وجريحا بينهم ٢٢٢٢٢٢ طفال ضحايا  طفال ضحايا 
القنابل العنقودية للعدوانالقنابل العنقودية للعدوان

تدمير وإعطاب تدمير وإعطاب ٣٥٣٥ آلية ومدرعة ومصرع وإصابة  آلية ومدرعة ومصرع وإصابة 
التفاصيل صفحة ٢٠٦٢٠٦03معظهم من المرتزقة خالل األيام الماضيةمعظهم من المرتزقة خالل األيام الماضية

 / خاص
ــي للمفاوضات إىل  ــد الوطن ــادر الوف ــن املقرر أن يغ  م
ــادر خاصة  ــب مص ــرصا حس ــاء ع ــوم الثالث ــويد الي الس
ــيغادر صنعاء اليوم  أكدت لـ «الثورة» أن الوفد الوطني س
ــفري الكويتي  ــنت طائرة كويتية يرافقه الس ــاء عىل م الثالث

لدى اليمن.
ووصلت امس الطائرة الخاصة بالجرحى وعىل متنها 
ــقط لتلقي العالج  ــا إىل العاصمة العمانية مس 50 جريح
الالزم حسب ما أكده رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد 

ــالم معلنا عن وصول طائرة الجرحى ومرافقيهم  عبدالس
ــال رئيس اللجنة  ــقط، فيما ق ــة العمانية مس إىل العاصم
ــىض ، أن مكتب  ــؤون األرسى عبدالقادر املرت ــة لش الوطني
ــدوب تحالف العدوان  ــوث األممي أبلغ اللجنة أن من املبع

وقع عىل االتفاق املربم بيننا وبينهم عىل ملف األرسى.
ويعمل املبعوث الخاص لألمم املتحدة مارتني غريفيث 
ــر أمس عىل خلق أرض  ــذي وصل العاصمة صنعاء ظه ال
ــات يف  ــن املفاوض ــدة م ــة الجدي ــاح الجول ــبة إلنج مناس
ــر املتمثل  ــون ان الطرف اآلخ ــرى مراقب ــا ي ــويد، فيم الس

ــعون إىل افشال املفاوضات  بتحالف العدوان واملرتزقة يس
ــاء  ــس ملين ــاء أم ــتهدافهم مس ــالل اس ــن خ ــدة م الجدي
ــبوع املنرصم املبعوث  الحديدة الذي أعلن من داخله األس
ــالم ووقف الحرب  ــة إلحالل الس ــيكون بواب االممي انه س

ضد اليمن.
ــالم : نقدر  ــس الوفد الوطني محمد عبدالس  وقال رئي
ــج جزءا  ــاني الذي يعال ــي الجهد اإلنس ــوث األمم للمبع
يسريا من معاناة اليمنيني بسبب إغالق املطار والحصار.

الوفد الوطني يغادر صنعاء اليوم على متن طائرة كويتية يرافقه السفير الكويتي لدى اليمنالوفد الوطني يغادر صنعاء اليوم على متن طائرة كويتية يرافقه السفير الكويتي لدى اليمن
جرحانا وصلوا مسقط على منت طائرة عمانية ورئيس الوفد الوطني: نشكر عمان ونثمن جهود المبعوث

إبرام اتفاق لتبادل ا2سرى والمعتقلين والمختطفين بين الجمهورية اليمنية وتحالف العدوان ومرتزقتهإبرام اتفاق لتبادل ا2سرى والمعتقلين والمختطفين بين الجمهورية اليمنية وتحالف العدوان ومرتزقته
المرتضى لـ ٹ": اإلتفاق يتضمن آلية مزمنة للتنفيذ تنتهي بإطالق كل المشمولني فيه سواء يف اليمن أو خارجها

البقية صفحة 02

صنعاء/سبأ
ــة  ــواب ، يف اجتماعها املنعقد أمس برئاس ــة مجلس الن أقرت هيئة رئاس
ــات  ــس املجلس رئيس الهيئة األخ/ يحيى عيل الراعي، بدء عقد جلس رئي
املجلس للفرتة الثالثة للدورة الثانية من دور االنعقاد السنوي الثالث عرش 

صباح يوم السبت القادم املوافق 8 ديسمرب 2018م .
كما أقرت الهيئة جدول أعمال املجلس لهذه الفرتة، وحثت هيئة الرئاسة 
اللجان التي لديها مواضيع قيد الدراسة والنقاش عىل رسعة إنجاز األعمال 

التي لديها وتقديمها إىل املجلس للبت فيها .
ــع املدرجة يف جدول أعمالها واتخذت  ــت الهيئة عددا من املواضي وناقش

بشأنها القرارات املناسبة ، ومنها استعراض الوضع القائم .

هيئة الرئاسة تشيد بانتصارات الجيش واللجان وتؤكد دعمها لجهود المبعوث األممي

مجلس النواب يستأنف جلساته السبت المقبلمجلس النواب يستأنف جلساته السبت المقبل

البقية صفحة 02

تشكيل لجنة Wعداد خطة االستجابة اWنسانية لعام تشكيل لجنة Wعداد خطة االستجابة اWنسانية لعام ٢٠١٩٢٠١٩
صنعاء /سبأ

ــة الوطنية  ــس إدارة الهيئ ــر مجل أق
ــة  ومواجه ــانية  اإلنس ــؤون  الش إلدارة 
ــة  ــس برئاس أم ــه  ــوارث يف اجتماع الك
ــة الجمهورية رئيس  ــر مكتب رئاس مدي
ــكيل  ــد حامد، تش ــس اإلدارة أحم مجل
ــتجابة للعام  ــداد خطة االس لجنة إلع

2019م.
ــتمع مدير مكتب الرئاسة خالل  واس
ــات املعنية  ــم الجه ــاع إىل تقيي االجتم
لخطة االستجابة للعام الجاري واطلع 
عىل الجوانب االيجابية والقصور التي 
ــهر  ــة خالل األش ــذ الخط ــت تنفي رافق

املاضية.
وأكد حامد أهمية تفادي السلبيات 
ــتجابة للعام  ــة االس ــع خط خالل وض
ــح نواحي  ــا عىل تصحي ــادم .. حاث الق
ــا يف االعتبار  ــابقة وأخذه القصور الس

يف الخطة الحالية وتصويبها وفق رؤى 
واضحة تضمن نجاح خطة االستجابة 

للعام القادم وتحقيق أهدافها.
وشكل االجتماع الذي حرضه رئيس 
ــس اإلدارة  ــس مجل ــب رئي نائ ــة  الهيئ
ــة لتقييم  ــم عباس لجن ــور القاس الدكت
ــذ برامج  ــات لتنفي ــاح املنظم مدى نج
الحماية من العنف االجتماعي والرفع 

ــته  ــس اإلدارة ملناقش ــر إىل مجل بتقري
وإقراره.

ــد  توحي ــىل  ع ــون  املجتمع ــدد  وش
ــة والعمل  ــات املعني ــود كافة الجه جه
ــمي املتفق  ــل الرس ــات العم ــا آللي وفق
ــة األعمال  ــهيل وتوثيق كاف ــه لتس علي

اإلدارية وضمان تنفيذها.

البقية صفحة 02

أكثر من أكثر من ٣٥٠٣٥٠ غارة شنها طيران العدوان خالل العشرة  غارة شنها طيران العدوان خالل العشرة 
أيام الماضية على الحديدة وصعدةأيام الماضية على الحديدة وصعدة


