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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.

صـ ٠٣ٹ تنشر أسماء قتلى وجرحى  العدو السعودي خالل الشهر الماضي 

 واشنطن بوست: هل وصلت آثار  واشنطن بوست: هل وصلت آثار 
اليمن المسروقة إلى أمريكا؟اليمن المسروقة إلى أمريكا؟

نرشت صحيفة ”واشنطن بوست“ مقاال مشرتكا 
ــة ”ذا أنتيكوتيز كوليشن“ أو  لكل من مدير مؤسس
”تحالف حماية اآلثار“ ديبور لري، وسفري اليمن يف 
ــن مبارك، يدعوان فيه  األمم املتحدة أحمد عواد ب
لوقف تهريب املقتنيات األثرية وبيعها يف األسواق 

األمريكية.
ــرشة  ــآيس املنت ــني امل ــن ب ــان: ”م ــول الكاتب ويق
ــا أربعة  ــىض عليه ــي م ــرب الت ــبب الح ــوم بس الي
ــارة آالف األرواح  ــوام يف اليمن، بما يف ذلك خس أع
ــاد البلد الهش، نهب  والفقر والجوع وتدمري اقتص
ــد عصابات  ــىل ي ــد ع ــني للبل ــايف الثم ــرتاث الثق ال
ــة معروفة،  ــة ومتطرفة، وهذه قص ــة منظم إجرامي
ــوم وزارة الخزانة األمريكية  ــد الحاجة ألن تق وتؤك
ــتخدام نظام العقوبات األمريكي لوقف سوق  باس

املقتنيات األثرية اليمنية“.

ـــعـــدوان: ــصــارات أبـــطـــال الــجــيــش والــلــجــان فـــي  مــواجــهــة ال ــت ــان ـــدفـــاع وأشـــــاد ب ــــر ال الــتــقــى وزي

صنعاء/سبأ
ــس  املجل ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــى  التق
ــلحة  ــد األعىل للقوات املس ــيايس األعىل القائ الس
ــارص  ــد ن ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــس وزي أم

العاطفي.
جرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع يف الجبهات 
ــكرية وما تم تحقيقه خالل  ــري العمليات العس وس
ــتوى الجاهزية يف  ــام املايض من إنجازات، ومس الع
مختلف املناطق العسكرية يف ظل تصعيد العدوان 

وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.
ــب  التدري ــات  عملي ــري  س إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــبي الجي ــل ملنتس والتأهي
ــدان،  ــورات يف املي ــب التط ــا يواك ــام 2019م بم للع
ــتوى الدعم  ــز مس ــة بتعزي ــب املتصل ــذا الجوان وك

للمرابطني يف الجبهات.
ــع  ــة رف ــاط أهمي ــس املش ــد الرئي ــاء أك ويف اللق
ــع  ــب م ــا يتناس ــة بم ــة القتالي ــتوى الجاهزي مس

التحديات الراهنة.
ونوه باالنتصارات والصمود األسطوري ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة قوى العدوان 

ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وسالمة أراضيه.
ــوزارة  ــط ال ــاع إىل خط ــر الدف ــرق وزي ــا تط فيم

ــرتاتيجية للعام الحايل وفقاً ملتطلبات ميادين  االس
املواجهة.

ــت إىل الجهود املبذولة لتطوير قدرات اليمن  ولف
ــتغري موازين املعركة  الدفاعية والهجومية والتي س
ــادة  القي ــام  باهتم ــاً  .. منوه ــام 2019م  الع ــالل  خ
السياسية وحرصها عىل توفري احتياجات جبهات 

مواجهة املعتدين والغزاة.
ــان اليمن يؤدون  ــي أن فرس ــد اللواء العاطف وأك
ــيظلون الصخرة  مهامهم الهجومية والدفاعية وس
الصماء التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان مهما 

كانت التضحيات.

الرئيس المشاط يؤكد على رفع مستوى الجاهزية القتالية  بما يتناسب مع التحديات الراهنةالرئيس المشاط يؤكد على رفع مستوى الجاهزية القتالية  بما يتناسب مع التحديات الراهنة
■ اللواء العاطفي يستعرض خطط " الدفاع" االستراتيجية وفقًا لمتطلبات ميادين المواجهة

جهود لتطوير القدارات الدفاعية والهجومية ستغير موازين المعركة خالل ٢٠١٩

حمـــل العـــدوان مســـؤولية االســـتمرار فـــي الخروقـــات وعرقلـــة الفريـــق األممـــي واللجـــان المشـــتركة  لتثبيـــت األمن فـــي الحديدة 

العميد سريع: العدوان ومرتزقته يحاولون االلتفاف على اتفاق السويد وارتكبوا العميد سريع: العدوان ومرتزقته يحاولون االلتفاف على اتفاق السويد وارتكبوا ٨١٨١ خرقا خالل الـ  خرقا خالل الـ ٤٨٤٨ ساعة الماضية ساعة الماضية
صنعاء /سبأ

ــم القوات املسلحة العميد يحيى  ــمي باس قال املتحدث الرس
ــار  ــاق وبدأت إعادة االنتش ــذ قواتنا لالتف ــه ورغم تنفي ــع إن رسي
يحاول العدوان ومرتزقته االلتفاف عىل نص بنود اتفاق السويد 
ــم 81 خرقا التفاق وقف إطالق النار بالحديدة خالل الـ  بارتكابه

48 ساعة املاضية".
ــبأ)  ــد العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (س وأك
ــكنية ومزارع  أن املرتزقة قصفوا بـ 47 قذيفة مدفعية األحياء الس
ــت قذائف  ــعبية، منها س املواطنني ومواقع الجيش واللجان الش
ــمال حيس وثالث أخرى عىل الجاح  هاون عىل كيلو 16 وثالث ش

ــرب قرية محل  ــرشف إىل غ ــة ال ــمال غرب قري ــع ش ــىل وتس األع
الشيخ .

ــاه حارة  ــاون باتج ــي ه ــدوان قذيفت ــة الع ــق مرتزق ــا أطل كم
ــي ومثلهما عىل مزرعة أحد املواطنني رشق قرية القلمة  الضبيان
ــة الطب وقذيفتي  ــاون باتجاه كلي ــمال رشق حيس وقذيفة ه ش

ــمال حيس و10 قذائف مدفعية وأربع قذائف هاون  هاون عىل ش
ــس قذائف مدفعية  ــوب رشق مثلث مقبنة بحيس وخم عىل جن
ــة املرتزقة محيط جامعة  ــىل جنوب حيس، كما قصفت مدفعي ع

الحديدة وكلية الطب وباتجاه التحيتا.
ــلحة  ــن مختلف األس ــار م ــوا الن ــة أطلق ــار إىل أن املرتزق وأش

ــطة والخفيفة من قرية الرشف إىل قرية محل الشيخ ومن  املتوس
ــعب إىل مدينة الشعب ومن  ــمال رشق مدينة الش اتجاه رشق وش
بيوت الخباتية باتجاه شارع صنعاء والغرايس ومن مثلث مقبنة 

إىل جنوب رشق مثلث مقبنة بحيس.

حّملت األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية القانونية للمشاريع المشبوهة لتحالف العدوان

تحضيرية هيئة تنسيق أبناء المحافظات المحتلة: من يخدم العدوان ويفرط بالسيادة سيحاكمتحضيرية هيئة تنسيق أبناء المحافظات المحتلة: من يخدم العدوان ويفرط بالسيادة سيحاكم
صنعاء / سبأ

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
ــيقية  ــة للهيئة التنس ــس اللجنة التحضريي ــب األول لرئي ــس النائ أم
ــات الجنوبية والرشقية ملقاومة العدوان وطرد االحتالل  ألبناء املحافظ

من أرايض الجمهورية اليمنية الدكتور قاسم لبوزه وأعضاء اللجنة.
ــري أداء اللجنة ومستوى انجاز  جرى يف اللقاء الوقوف عىل س
ــام املكلفة بها خالل  ــة خاصة لجنة التواصل للمه اللجان الفرعي
اجتماعاتها السابقة سيما ما يتصل بربنامج اللقاءات األسبوعية 
بأبناء املحافظات املحتلة املقيمني بالعاصمة صنعاء واملحافظات 
ــبل الكفيلة  ــم االجتماعية، لتدارس الس ــرة بمختلف رشائحه الح
ــزاة واملحتلني  ــطة املناهضة للغ ــود وتنظيم األنش ــيق الجه بتنس

السعوديني واإلماراتيني خالل الفرتة املقبلة.
التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

نجل المناضل البحريني نبيل رجب لـ "ٹ" :

والدي دفع ثمن مواقفه المنحازة للحق والعدالة ومظلومية اليمنيينوالدي دفع ثمن مواقفه المنحازة للحق والعدالة ومظلومية اليمنيين

شركة النفط: احتجاز تحالف العدوان شركة النفط: احتجاز تحالف العدوان 
لسفينتين تحٍد واضح لألمم المتحدةلسفينتين تحٍد واضح لألمم المتحدة

صنعاء/سبأ
ــتمر يف حربه  ــدوان مس ــف الع ــة أن تحال ــط اليمني ــة النف ــدت رشك أك
ــفينتني رغم  ــام باحتجاز س ــي، حيث ق ــعب اليمن ــىل الش ــة ع االقتصادي

حصولهما عىل تراخيص من األمم املتحدة.
ــه اإلرادة الدولية بمختلف  ــة "يف الوقت الذي توحدت في وقالت الرشك
ــعب اليمني وإيقاف الحرب عليه،  مكوناتها عىل رضورة أنهاء معاناة الش
ــف البريوقراطية  ــب أن تتوق ــراره األخري بأنه يج ــس األمن يف ق ــد مجل وأك
ــانية بما فيها  ــة واإلنس ــدادات التجاري ــام تدفق اإلم ــات أم ــة العقب وإزال
ــوا منهمكني يف تحدي  ــة، إال أن التحالف وأدواته ما زال ــتقات النفطي املش
ــعب  ــتمرار حربهم االقتصادية ضد الش ــة ومرصين عىل اس اإلرادة الدولي

اليمني".
البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 08

األحزاب اليمنية تدعو الشعب السوداني األحزاب اليمنية تدعو الشعب السوداني 
لالستمرار في سلمية ثورته لالستمرار في سلمية ثورته 

ــعب السوداني الذي  ــية املناهضة للعدوان، الش  دعا تكتل األحزاب السياس
خرج يف مسريات سلمية مطالبة بإسقاط نظام البشري، إىل االستمرار يف ثورته.

ــتمرار يف  ــوداني االس ــعب الس ــبأ) بالش ــه (س ــان تلقت ــل يف بي ــاب التكت وأه
ــودان يف حرب  ــذي زج بأبناء الس ــاة ال ــقاط حكم الطغ ــه حتى إس ــلمية ثورت س
ــم حاكمهم من الالئحة  عبثية والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل تنزيل اس

السوداء وبقائه عىل رأس السلطة.
ــية  ــٍري أفرزته أزمات سياس ــر بمنعطٍف خط ــودان يم ــان أن الس ــح البي وأوض
ــة االقتصادية التي  ــت يف الكارث ــام، تجل ــا النظ ــة صنعه ــة واجتماعي واقتصادي
ــىل حياة املواطنني، ما  ــة وال زالت تُلقي بظاللها ع ــت البالد يف األيام املاضي رضب

أدى إىل تردي األوضاع للشعب السوداني الشقيق.
ــات واضطهاد  ــن كبت للحري ــري م ــه نظام البش ــان إىل ما يمارس ــرق البي وتط
ــة التمكني حتى  ــوات النظامية بحج ــة املدنية والق ــد الرشفاء من الخدم وترشي

وصل عدد الالجئني واملهجرين قرسا إىل ما يزيد عن ثمانية ماليني سوداني .. 
التفاصيل صفحة 03

/ 
يبدأ الناشط الحقوقي البحريني 
ــجن  ــب تنفيذ عقوبة الس ــل رج نبي
ــجون البحرين  خمس سنوات يف س
ــه بخصوص  ــة تغريدات ــىل خلفي ع

الحرب عىل اليمن.
وقال نجله آدم يف حوار لـ"الثورة" 
ــم يرتكب أي جريمة، إال أنه  والدي ل
ــي أدت  ــرب الت ــاف الح ــب بإيق طال
ــاركة  ــد مش ــة وانتق ــج كارثي اىل نتائ
ــن  ــال ان م ــرب وق ــن يف الح البحري
ــك القدرة  ــرب ال يمل ــك بدء الح يمل

عىل إنهائها..
ــم أطفال  ــرب ه ــا الح  وإن ضحاي
ــعب  ــاء ومدنيون من ابناء الش ونس
ــا إن الحكومات  ــال ايض ــي وق اليمن
التي ال تمتلك رشعيات ال يمكنها ان 
ــكان ما وكانت  ــتعيد رشعية يف م تس
ــات  الحكوم ألن  ــده  ض ــة  تهم ــذه  ه
ــات غري  ــرب حكوم ــاركة يف الح املش
ــا  ــة وال يمكنه ــري رشعي ــة وغ منتخب
ــرتداد رشعية يف مكان آخر وفاقد  اس

اليشء ال يعطيه. 
التفاصيل صفحة 05


