
/ 
ــن  ــي إىل اليم ــوث األمم ــف املبع كش
ــدم  ــق تق ــن تحقي ــث، ع ــن غريفي مارت
ــويد رغم  ــوظ يف تطبيق اتفاق الس ملح
الصعوبات التي اعرتضت عمل الفريق، 
ــراف  األط ــة  كاف ــزام  الت ــىل  ع ــددا  مش

اليمنية.
إىل  ــه  احاطت يف  ــث،  غريفي ــار  وأش
ــي قدمها عرب  ــس األمن الدويل، الت مجل
ــن العاصمة  ــرة تليفزيونية مغلقة م دائ
ــا يف  ــاك تقدم ــان إىل ان هن ــة عم األردني
ــاركة يف ستوكهولوم  تنفيذ األطراف املش
ــم  رغ ــدة  الحدي ــأن  بش ــم  اللتزاماته

صعوبة األمر.
ــال العدائية  ــد غريفيث أن األعم وأك

ــكل كبري منذ  ــدة تراجعت بش يف الحدي
اتفاق مشاورات السويد.

ــف وقع بعض  ــه:“ لألس ــال يف إحاطت وق
ــة الحديدة ويف  ــا يف ذلك يف مدين ــف، بم العن
ــن  ولك ــة.  املحافظ ــن  م ــة  الجنوبي ــق  املناط
يف  ــهدناه  ش ــا  بم ــة  مقارن ــدود  مح ــف  العن
األسابيع التي سبقت مشاورات ستوكهولم.

ولفت اىل أن القرار 2451، سمح بنرش 
فريق مراقبة تطبيق بنود االتفاق. 

ــي مكننا من  ــرار األمم ــاف: "الق واض
نرش طالئع الفريق املعني بمراقبة إعادة 
نرش القوات لكال طريف األزمة اليمنية يف 
ــادة اللواء باتريك  ــة الحديدة، بقي مدين
ــذي وصل إىل  ــدا، وال ــن هولن ــريت م كام

اليمن يف 22 ديسمرب املايض".

■ ندعو إلنهاء ندعو إلنهاء 
ملف األسرى واللجنة ملف األسرى واللجنة 
المشتركة بشأن تعز المشتركة بشأن تعز 

ستجتمع قريبا ستجتمع قريبا 

وزارة الصحة: ٢٠١٨ كان 
كارثيا للطفولة باليمن جراء 

استمرار العدوان والحصار

الزكاة في اإلسالم في لقاء 
تشاوري علمائي نظمته 

الهيئة العامة للزكاة

أنقرة تطالب واشنطن 
بتسليمها المواقع التي 

ستخليها في سوريا 
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كل أبناء اليمن سيخوضون البحر دونكم سنقدم 
أيضًا أكرث مما تقدمون ألنفسكم، فنحن جميعًا يف 

خندق واحد، ويهمنا  كَلّ فرد من أبناء هذا الشعب، 
وكَلّ رجٍل، وكَلّ امرأٍة،كلهم يف قلوبنا.

بحر دونكم سنقدم 
كم، فنحن جميعًا يف 

ن أبناء هذا الشعب، 
يف

هم يف قلوبنا.

تعيين الكاهلي عضوا  بالمجلس

أعضاء بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاطأعضاء بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
صنعاء / سبأ

ــام  أم ــتورية  الدس ــني  اليم أدى 
ــاط رئيس املجلس  األخ مهدي املش
ــة  ثالث ــس،  أم ــىل  األع ــيايس  الس

أعضاء بمجلس الشورى.
ــني كل من ذياب  حيث أدى اليم
ــد محمد الحاج  ــد ذياب واحم احم
ــني  ــي والصفي محمد حس الرشعب

الكاهيل.
ــس  ــرار رئي ــس ق ــدر أم ــا ص كم
ــم  رق ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــنة 2019م بتعيني الصفي  (2) لس
ــيل عضوا يف  ــني الكاه ــد حس محم

مجلس الشورى.

في إحاطته لمجلس األمن :

غريفيث : لمسنا تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق السويد رغم الصعوبات غريفيث : لمسنا تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق السويد رغم الصعوبات 

استمع إلى تقرير وزير الدفاع عن سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات

مجلس الوزراء يشكل فريق عمل وزاريًا لمواجهة مشاريع االحتالل المنتهكة لسيادة وأراضي اليمنمجلس الوزراء يشكل فريق عمل وزاريًا لمواجهة مشاريع االحتالل المنتهكة لسيادة وأراضي اليمن
ــه  اجتماع يف  ــوزراء  ال ــس  مجل ــش  ناق
الدوري أمس برئاسة رئيس املجلس الدكتور 
ــع  ــور، املواضي ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــدول أعماله فضال عن الوقوف  املدرجة يف ج

عىل املستجدات العسكرية واألمنية.
ــوزراء أبناء  ــأ مجلس ال ــاع هن ويف االجتم
ــنة الجديدة  ــبة الس ــعب اليمني بمناس الش
ــد يف ثناياه  ــل العام الجدي ــا أن يحم .. متمني
ــالم لليمن  ــتقرار والس ــن واالس ــري واألم الخ

وأبنائه.
ــوزراء إىل تقرير وزير  ــتمع مجلس ال واس
ــارص العاطفي،  ــاع اللواء الركن محمد ن الدف
ــوم  ــكرية يف عم ــات العس ــري العملي ــن س ع
ــدود  الح وراء  ــا  وفيم ــة  الداخلي ــات  الجبه

ــعوديني  ــزاة الس ــن والغ ــة املعتدي يف مواجه
واإلماراتيني ومرتزقتهم .

ــة يف  العام ــة  الحال ــر  التقري ــتعرض  واس
ــف  ــتمرار تحال ــل اس ــات يف ظ ــوم الجبه عم
العدوان بأعمال التحشيد يف كافة الجبهات 
ــاص بما يف ذلك  ــاحل الغربي بوجه خ والس
ــال االتفاق  ــعيه إلفش ــة خروقاته وس مواصل

الخاص بالتهدئة يف مدينة الحديدة.
ــش  ــال الجي ــيطرة أبط ــر س ــد التقري وأك
ــاء  ــن أبن ــني م ــعبية واملتطوع ــان الش واللج
ــي  امليدان ــع  الوض ــات  ــىل مجري ــل ع القبائ
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــن  م ــام  متن ــناد  بإس

والطائرات املسرية .
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

بن حبتور يناقش مع ممثل األمم المتحدة األنشطة اإلنسانية بن حبتور يناقش مع ممثل األمم المتحدة األنشطة اإلنسانية 
والدور اإلشرافي األممي على تنفيذ مخرجات السويدوالدور اإلشرافي األممي على تنفيذ مخرجات السويد

صنعاء/ سبأ
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ــقة  ــع املمثل املقيم لألمم املتحدة منس ــن حبتور، أمس م ب
الشؤون اإلنسانية لدى اليمن ليز غراندي ، سري األنشطة 

اإلنسانية والجوانب املتصلة بتنفيذ اتفاقات السويد .
ــؤون  ــب رئيس الوزراء لش ــذي حرضه نائ ــاء ال ويف اللق

ــان ووزراء  ــالل الرويش ــن ج ــواء الرك الل ــاع  ــن والدف األم
ــم والرتبية  ــدويل عبدالعزيز الكمي ــاون ال ــط والتع التخطي
ــدس نبيل  ــاه والبيئة املهن ــى الحوثي واملي ــم يحي والتعلي
ــر والتعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل  الوزي

واالتصاالت وتقنية املعلومات املهندس مسفر النمري..
التفاصيل صفحة 03

رئيس مجلس القضاء يؤكد على أولوية قضايا السجناءرئيس مجلس القضاء يؤكد على أولوية قضايا السجناء
صنعاء / سبأ

ــاء األعىل  ــس مجلس القض ــد رئي أك
ــىل  ــوكل، ع ــى املت ــد يحي ــايض أحم الق
أهمية إعطاء األولوية القصوى إلنجاز 
ــاف  األوق ــا  وقضاي ــجناء  الس ــا  قضاي

ــك  ــا يف ذل ــات األرايض بم ــا نزاع وقضاي
أرايض الدولة.

ــىل أهمية  ــايض املتوكل ع ــدد الق وش
ــدارك بعض  ــن الجهود لت ــذل املزيد م ب
ــاكل يف بعض املحاكم والنيابات يف  املش

أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وبما 
يكفل الحد من املشاكل والجرائم والتي 

بعضها تصل إىل حد القتل .
ــاع الذي  ــالل االجتم ــك خ ــاء ذل ج
عقد أمس مع رؤساء املحاكم االبتدائية 
ــي صنعاء  ــة ومحافظت ــة العاصم بأمان
ــة  هيئ ــس  رئي ــور  وبحض ــوف  والج
ــى  يحي ــايض  الق ــي  القضائ ــش  التفتي
ــة  محكم ــس  ورئي ــيس  العن ــه  عبدالل
ــايض  الق ــة  العاصم ــة  أمان ــتئناف  اس
ــادر ورئيس  ــماعيل عبدالق ــد إس محم
ــي صنعاء  ــتئناف محافظت محكمة اس
والجوف القايض محمد صالح الدربي..

ــمال  ش ــة  نياب ــتئناف  اس ــس  ورئي  
األمانة القايض رشيد املحصن.

البقية صفحة 02

العميد سريعالعميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون : العدوان ومرتزقته يرتكبون ٢٧٦٢٧٦ خرقًا في الحديدة خالل  خرقًا في الحديدة خالل ٤٨٤٨ ساعة ساعة
■  تنفيذ عمليتني مشرتكتني بني سالح

       الجو المسري والمدفعية يف البيضاء 
صنعاء /سبأ

ــلحة  ــم القوات املس ــمي باس قال املتحدث الرس
ــه  ومرتزقت ــدوان  الع أن  ــع  رسي ــى  يحي ــد  العمي
ــم املتحدة، وعدم  ــتمرون يف تحدي قرارات األم مس
ــويد ، مشريا إىل  االلتزام باالتفاقيات املوقعة يف الس
ــالق النار يف  ــن 276خرقا لوقف إط ــم أكرث م ارتكابه

الحديدة خالل الـ48 ساعة املاضية .
وأوضح يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
ــة أطلقوا 164 قذيفة مدفعية و44 صاروخ  أن املرتزق

ــني ومواقع  ــزارع املواطن ــا باتجاه منازل وم كاتيوش
الجيش واللجان الشعبية يف الحديدة.

ــن قرية  ــاون اُطلقت م ــة ه ــار إىل ان 41 قذيف وأش
ــاون من كمران  ــيخ و4قذائف ه ــرشف إىل محل الش ال
ــاه دوار الجمل  ــوس و3 قذايف باتج ــة الدهم إىل قري
ــمال ورشق حيس و3 قذايف  و25 قذيفة هاون عىل ش
ــمال  باتجاه فندق االتحاد و18 قذيفة مدفعية من ش

مخطط كمران إىل رشق جنوب قرية محل الشيخ .

أكد كسر عدة زحوفات للمرتزقة في جبهات الداخل وما وراء الحدود ومصرع عدد منهم

التفاصيل صفحة 02

حامد يؤكد أهمية العمل المؤسسي وفق خطط واضحة ودقيقة حامد يؤكد أهمية العمل المؤسسي وفق خطط واضحة ودقيقة 
 صنعاء / سبأ

ــل  ــة العم ــاء ورش ــس بصنع ــت أم اختتم
ــنوية لألمانة  ــة الس ــداد الخط ــة بإع الخاص
ــام الجاري،  ــة للع ــة الجمهوري ــة لرئاس العام
بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد 

حامد.
ــاركني  املش ــد  تزوي إىل  ــة  الورش ــت  هدف
ــداد خطة  ــال إع ــية يف مج ــارف األساس باملع

العمل وتنمية مهاراتهم يف الجوانب اإلدارية.
ــة الجمهورية عىل  ــد مدير مكتب رئاس وأك
ــق روئ وخطط  ــيس وف ــل املؤس ــة العم أهمي
ــالءم مع  ــة للتنفيذ وتت ــة قابل ــة ودقيق واضح

الوضع الحايل.

وحث املشاركني يف الورشة عىل االستفادة 
ــر  ــن تطوي ــم م ــا يمكنه ــا بم ــن مخرجاته م
ــم لتجاوز  ــتمرة والتقيي ــة املس األداء واملتابع

الصعوبات.
ولفت حامد إىل رضورة تطوير الالئحة مع 

تنمية قدرات ومهارات كوادر األمانة العامة.
ــة الجمهورية  ــام رئاس ــار أمني ع ــا أش فيم
ــة  ــن، إىل أهمية ورش ــن احمد رشف الدي حس
ــن أهدافا  ــل تتضم ــداد خطة عم ــل إلع العم
ــد يف تنمية  ــة تواكب كل جدي ــة وواقعي واضح
ــة  مدروس ــط  خط ــق  وف ــل  والعم ــارات  امله

بأسلوب علمي .

العودة األمريكية للعراق .. إعادة غزو العودة األمريكية للعراق .. إعادة غزو 
أم ترتيب أوراق؟أم ترتيب أوراق؟

ــة أمريكية إىل  ــول قوات خاص ــاً يف العراق عن وص ــري الحديث حالي يج
ــد ترامب  ــس األمريكي دونال ــرار الرئي ــوريا، بناًء عىل ق ــة من س ــل قادم أربي
بسحب القوات األمريكية من االخرية، ويبقى انسحاب القوات األمريكية من 
سوريا موضوعاً غامضاً، وحتى اآلن لم يعرف أحد عىل وجه الدقة ملاذا تقّرر 
ــائل اإلعالم وبعض املصادر  ــحاب، إال أن دخولها العراق كما تقول وس االنس
ــن االحتماالت  ــام املزيد م ــىل مرصاعيه أم ــح الباب ع ــة يفت ــة العراقي األمني
ــراق تجربة مريرة مع  ــوات ومهمتها، خاصة وأن للع ــتقبل هذه الق حول مس

األمريكيني.
ــي أن القوات  ــي عراق ــدر أمن ــه، ذكر مص ــن عدم ــوات م ــود الق ــول وج ح
ــتتجه  ــوريا، س ــحبها من س ــرار الرئيس دونالد ترامب س ــد ق ــة، بع األمريكي

لالستقرار يف قاعدتها العسكرية بمحافظة أربيل شمايل العراق.
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