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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.

لجنة األمن والدفاع والقضاء تناقش الرؤية لجنة األمن والدفاع والقضاء تناقش الرؤية 
الوطنية لتطوير الدولة اليمنية الحديثةالوطنية لتطوير الدولة اليمنية الحديثة

صنعاء/سبأ
ــاء اجتماعا  ــن والدفاع والقض ــدت لجنة األم عق
ــؤون األمن  ــوزراء لش ــب رئيس ال ــة نائ أمس برئاس
والدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن جالل الرويشان.
ــواء  ــاع الل ــور وزراء الدف ــة بحض ــت اللجن ناقش
ــارص العاطفي والعدل القايض أحمد  الركن محمد ن
ــاد نجيب نارص  ــاف واإلرش ــه عقبات واألوق عبدالل
ــطان ونائب  ــن أبو نش ــة نبيه محس ــي والدول العج
ــر الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني،  وزي
ــر بنيان  ــة وتطوي ــة ملواصل ــة الوطني ــودة الرؤي مس
ــة إىل الحكومة من  ــة املحال ــة اليمنية الحديث الدول

املجلس السيايس األعىل.
ــة  ــع املقدم ــن املواضي ــدد م ــة ع ــم مناقش ــا ت كم
ــرشوع الالئحة  ــملت م ــة التي ش ــن وزارة الداخلي م
ــوم الرمزية  ــة والرس ــة الرشط ــة ألكاديمي التنظيمي

املقرتحة لرتقيم الدراجات النارية..

شدد خالل لقائه المبعوث األممي  على اإلسراع في تنفيذ اتفاق السويد وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء واإلفراج عن األسرى

قائد الثورة : نستنكر التباطؤ والمماطلة من قبل تحالف العدوان 
في تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المتفق عليها

اللقاء يستعرض االستعدادات للجولة القادمة من المفاوضات بما يؤدي إلى عقد حوار سياسي جدي لتحقيق السالم وإنهاء الحرب العدوانيةاللقاء يستعرض االستعدادات للجولة القادمة من المفاوضات بما يؤدي إلى عقد حوار سياسي جدي لتحقيق السالم وإنهاء الحرب العدوانية
صنعاء/سبأ

ــد امللك بدر الدين  ــيد عب التقى قائد الثورة الس
ــاص لألمني العام لألمم  ــي أمس املبعوث الخ الحوث

املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث.
ــد امللك الحوثي  ــيد عب ــار الس وخالل اللقاء أش

ــات التي تواجه  ــات والخروق ــل واإلعاق إىل العراقي
اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف تحالف العدوان.

وأكد عىل أهمية اإلرساع يف تنفيذ االتفاق والبدء 
ــة بالتهدئة يف  ــرى املتعلق ــوات األخ ــذ الخط بتنفي
محافظة تعز ورصف املرتبات يف عموم الجمهورية 

ــدويل واإلفراج عن  ــاء ال ــح مطار صنع ــة وفت اليمني
األرسى وفقا ملا قد تم االتفاق عليه.

واستنكر قائد الثورة التباطؤ واملماطلة يف تنفيذ 
اتفاق ستوكهولم حسب املدة الزمنية املتفق عليها.

الرئيس يعزي في وفاة الشيخ أحسن بن ناصر العقرالرئيس يعزي في وفاة الشيخ أحسن بن ناصر العقر
صنعاء / سبأ 

بعث األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل برقية عزاء ومواساة 
ــن بن نارص العقر أحد أبرز مشائخ ووجهاء قبيلة نهم بعد  ــيخ أحس يف وفاة الش

حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة الشعب وإصالح ذات البني.
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدةالرئيس المشاط يستقبل المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
صنعاء / سبأ 

ــيايس  ــس الس ــس املجل ــاط رئي ــدي املش ــتقبل األخ مه اس
ــم املتحدة إىل  ــوث الخاص لألمني العام لألم ــىل أمس، املبع األع

اليمن مارتن غريفيث.
ــرضه رئيس مجلس النواب األخ  جرى خالل اللقاء الذي ح
يحيى عيل الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز 
ــذ اتفاق  ــب املتصلة بتنفي ــة الجوان ــن حبتور، مناقش ــح ب صال

السويد واملشاورات القادمة وجهود إحالل السالم يف اليمن.
وتطرق اللقاء إىل األوضاع اإلنسانية يف اليمن وأهمية اتخاذ 
ــاني وتخفيف  ــف اإلنس ــص هذا املل ــادة يف ما يخ ــوات ج خط

التداعيات جراء العدوان والحصار.
ــه تحالف العدوان من عرقلة  ــا تطرق اللقاء إىل ما يقوم ب كم
ــانية واإلغاثية والدوائية واملشتقات  لوصول املساعدات اإلنس

النفطية يف مخالفة واضحة التفاق ستوكهولم.
ويف اللقاء ثمن الرئيس املشاط الجهود التي يبذلها املبعوث 

ــدا دعم جهوده وما  ــام لألمم املتحدة .. مؤك ــاص لألمني الع الخ
ــويد والتخفيف من الكارثة  ــاع لتنفيذ أتفاق الس يبذله من مس

اإلنسانية التي خلفها العدوان والحصار.
ــدم تنفيذ  ــؤولية الكاملة عن ع ــر املس ــرف اآلخ ــل الط وحم
ــويد رغم الخطوات التي بادر بها املجلس السيايس  اتفاق الس
ــار  ــي املتمثلة يف إعادة االنتش ــاذ الوطن ــىل وحكومة اإلنق األع
ــواحل وغريه من  ــوات خفر الس ــليمه لق ــاء الحديدة وتس بمين

الخطوات عىل أرض الواقع.
ولفت رئيس املجلس السيايس األعىل إىل أن امللف اإلنساني 
ــاورات  ــه أي تقدم رغم ما تم االتفاق عليه يف مش ــم يحصل في ل
ــويد.. مؤكدا عىل أهمية اتخاذ خطوات جادة يف هذا امللف  الس

الذي ال يقبل التأخري.
فيما أشار رئيس مجلس النواب إىل أنه بعد توقيع أي اتفاق 

ال يحق ألي طرف التهرب من تنفيذه أو االنقالب عليه.

التقى المبعوث الدولي وقدم له هدية تذكارية تقديرا لجهوده:التقى المبعوث الدولي وقدم له هدية تذكارية تقديرا لجهوده:

رئيس الوزراء: اليمنيون ممتنون لجهود غريفيث من أجل إحالل السالمرئيس الوزراء: اليمنيون ممتنون لجهود غريفيث من أجل إحالل السالم

ـــعـــدوان ــل ال ــب ــى االوضـــــــاع فـــي الـــحـــديـــدة والـــخـــروقـــات الــمــســتــمــرة مـــن ق ــعــه عــل أطــل

الوفد الوطني يستعرض مع المبعوث الدولي الجهود الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاق السويدالوفد الوطني يستعرض مع المبعوث الدولي الجهود الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد
صنعاء-سبأ

ــارك يف  ــي املش ــد الوطن ــى الوف التق
ــب  ــة نائ ــتوكهولم برئاس ــاورات س مش
ــالل  ج ــن  الرك ــواء  الل ــد  الوف ــس  رئي
الرويشان أمس بصنعاء مبعوث األمني 
ــن مارتن  ــدة إىل اليم ــام لألمم املتح الع
ــم وفريقه  ــني رشي ــه مع ــث ونائب غريفي

الفني.
ــاورات  مش ــج  نتائ ــاء  اللق ــاول  تن
ــة  القائم ــة  األممي ــود  والجه ــويد  الس
ــاق عليه بني  ــذ ما تم االتف ــة تنفي ملتابع

األطراف املشاركة.
ــوث  املبع ــي،  الوطن ــد  الوف ــع  وأطل
ــا  ــام به ــي ق ــود الت ــىل الجه ــي ع األمم
ــا يتصل  ــويد يف م ــه من الس ــذ عودت من

ــات  باطالع الرأي العام املحيل ومؤسس
ــه  تضمنت ــا  م ــىل  ع ــمية  الرس ــة  الدول
ــه  لقاءات ــج  ونتائ ــويد  الس ــاورات  مش

ــاء حكومة  ــس وأعض ــملت رئي التي ش
اإلنقاذ ورئيس وأعضاء الربملان ورئيس 
ــورى وكذا رؤساء  وأعضاء مجلس الش

ــية  وممثيل األحزاب واملكونات السياس
ــال  ورج ــي  املدن ــع  املجتم ــات  ومنظم
ــاع  ــني يف القط ــال والعامل ــال واألعم امل

االقتصادي.
ــي إىل األوضاع  ــرق الوفد الوطن وتط
ــتمرة من  ــات املس ــدة والخروق بالحدي
ــود  والجه ــه  ومرتزقت ــدوان  الع ــب  جان
ــي الوطني  ــق امليدان ــي بذلها الفري الت
ــوث  ــل املبع ــود ممث ــع جه ــاون م بالتع
ــق وقف  ــار تطبي ــرك يف إط ــرنال بات الج
ــاعدة املدنيني وضمان  إطالق النار ومس
وصول املساعدات الغذائية ملستحقيها 
ــام اإلدارة يف  ــلطة املحلية مله وتويل الس
ــاء الحديدة والنجاحات  محافظة ومين
ــم  ــب برغ ــذا الجان ــت يف ه ــي تحقق الت
ــا  يضعه ــي  الت ــات  واملعوق ــل  العراقي

الطرف اآلخر بصورة متكررة .
البقية صفحة 02

متحدث القوات المسلحة : متحدث القوات المسلحة : ٣٥٣٣٥٣ خرقًا للعدوان ومرتزقته خالل الـ  خرقًا للعدوان ومرتزقته خالل الـ ٤٨٤٨ ساعة ساعة
صنعاء / سبأ

ــم القوات املسلحة العميد  أكد املتحدث الرسمي باس
ــون التنصل  ــه يحاول ــدوان ومرتزقت ــع أن الع يحيى رسي
ــتغالل األداء الضعيف لرئيس الفريق  من التزامتهم واس
األممي لتصعيد خروقاتهم ويصعدون منها حيث ارتكبوا 

353 خرقا خالل الـ 48 ساعة املاضية.
ــبأ) إن مدفعية  ــع يف ترصيح لـ (س ــال العميد رسي وق
مرتزقة العدوان أطلقت 287 قذيفة عىل األحياء السكنية 
 72 ــا  منه ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق ــع  ومواق
ــس وقذيفة هاون إىل  ــمال حي ــة هاون عىل غرب وش قذيف
ــرب الدريهمي إىل  ــمال غ ــني وقذيفة هاون من ش الخمس

ــجن و3 قذائف  ــمال الكوعي و3 قذائف هاون عىل الش ش
ــمال قرية الشيخ وقذيفتي هاون من مصنع  هاون عىل ش
ــرشق ، و10 قذائف هاون من حول  ــدي إىل جهة ال الحاش

قرية الرشف إىل قرية الشيخ وما حولها .
ــعب من رشقها  ــاف " وقذيفة هاون إىل مدينة الش وأض
ــران و 46 قذيفة  ــن الجريبة إىل الزعف ــف هاون م و3 قذائ
ــران  ــتها إىل الزعف ــة ومدرس ــوب الجريب ــن جن ــاون م ه
ــدي  ــف هاون من غرب مصنع الحاش ــا و4 قذائ ومحيطه
إىل شمال غرب السفينة و3 قذائف هاون من غرب مصنع 
ــودي و5 قذائف هاون إىل غرب  ــدي إىل مصنع الع الحاش

محل الشيخ وما حولها ..

 /صنعاء
ــة األرسى واملخفيني  ــال رئيس لجن ق
ــه بنائب  ــىض عقب لقائ ــادر املرت عبدالق
ــم أن الطرف  ــوث األممي معني رشي املبع
ــادل  تب ــاق  اتف ــال  إفش ــد  يتعم ــر  اآلخ
األرسى موضحا عدم تجاوبه حتى اآلن 
ــكيل لجنة انتشال الجثث  مع اتفاق تش
ــع اإلفادات  ــه  يف رف ــن مماطلت ــال ع فض
ــكاره  وان ــوفات  الكش ــن  ع ــة  الصحيح

ــات األرسى الذين نعرف أماكن  وجود مئ
سجونهم .

ــر  اآلخ ــرف  الط ان  ــىض  املرت ــد  وأك
ــن املخفيني قرسيا من  رفض اإلفصاح ع
األرسى واملعتقلني.. موضحا أن اإلمارات 
ــاق ورفضت التعامل  اعرتضت عىل االتف

معه .
ــعودية  ــة الس ــىض مماطل ــد املرت وأك
واخفائها ملئات األرسى يف سجونها رغم 

اعرتافها بهم مسبقا.

األرسى  ــة  لجن ــتعداد  اس ــددا  مج
ــاق  االتف ــع  م ــة  ايجابي ــكل  ب ــل  التعام
ــرف  ــال كان الط ــا يف ح ــذه حرفي وتنفي

اآلخر جاهزا لذلك. 
وقال املرتىض أن لجنة األرسى أكدت 
ــا  ــم رفضه ــني رشي ــوث مع املبع ــب  لنائ

املطلق ألي تجزئة أو انتقائية لالتفاق. 
ــدة بالضغط عىل  وطالب األمم املتح
ــق واملعرقل لالتفاق وإعالن  الطرف املعي

ذلك للرأي العام. التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

كـــســـر زحــــــف فــــي نــــجــــران وتـــدمـــيـــر مــــدرعــــة بــنــهــم 

إصابات مباشرة في صفوف الغزاة والمرتزقة إثر استهداف إصابات مباشرة في صفوف الغزاة والمرتزقة إثر استهداف 
تجمعاتهم بصاروخ بدرتجمعاتهم بصاروخ بدر١١__pp في معسكر خالد في تعز في معسكر خالد في تعز

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
ــىل  ع ــتياً  باليس ــاً  صاروخ ــس  أم ــعبية  الش
ــكر خالد  ــة يف معس ــزاة واملرتزق ــات الغ تجمع

غرب تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن صاروخاً 
ــتهدف تجمعات  ــدرP_1 اس ــتياً من نوع ب باليس

الغزاة واملرتزقة بمعسكر خالد غرب تعز .. 
البقية صفحة 02

عقب لقائه بنائب المبعوث األممي معين شريم 

رئيس لجنة األسرى والمخفيين يؤكد تعمد الطرف اآلخر إفشال وتعطيل اتفاق تبادل األسرىرئيس لجنة األسرى والمخفيين يؤكد تعمد الطرف اآلخر إفشال وتعطيل اتفاق تبادل األسرى

البقية صفحة 02

ــة الــيــمــنــيــيــن ــب ــعــاق ــم ـــــعـــــدوان األبــــشــــع ل ــة الــيــمــنــيــيــنقـــطـــع رواتـــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن ســـــالح ال ــب ــاق ــع ــم ـــــعـــــدوان األبــــشــــع ل ـــــــــــــــال طـــــحـــــيـــــنقـــطـــع رواتـــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن ســـــالح ال ـــــــــث وكــــــــــــــامــــــــــــــيــــــــــــــرت جــــــــعــــــــجــــــــعــــــــة ب ـــــــــي ـــــــــف ـــــــــــــــال طـــــحـــــيـــــنغـــــــــري ـــــــــث وكــــــــــــــامــــــــــــــيــــــــــــــرت جــــــــعــــــــجــــــــعــــــــة ب ـــــــــي ـــــــــف غـــــــــري صـ ٠٦صـ ٠٥


