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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.

مقبولي يجدد المطالبة بإطالق سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان بجبيوتيمقبولي يجدد المطالبة بإطالق سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان بجبيوتي

١٦٢ غارة جوية شنها العدوان خالل األسبوع األول من ٢٠١٩

متحدث القوات المسلحة: متحدث القوات المسلحة: ١٩٢٤١٩٢٤ خرقا للعدوان في الحديدة منذ إعالن وقف إطالق النار خرقا للعدوان في الحديدة منذ إعالن وقف إطالق النار
ٹ/..

ــلحة اليمنية  ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
ــتعرض  العميد يحيى رسيع أمس بصنعاء مؤتمرا صحافيا اس
ــدوان ومرتزقته منذ  ــا الع ــات التي ارتكبه ــه مجمل الخروق في

إعالن وقف إطالق النار وحتى مساء أمس.
ــام املاضية تصعيدا  ــهدنا خالل األي وقال العميد رسيع " ش
ــف  ــة يف مختل ــدوان واملرتزق ــل الع ــن قب ــا م ــكريا متوقع عس
ــة  ــدوان يف محافظ ــات الع ــتمرت خروق ــث اس ــات، حي الجبه

الحديدة.
ــة العدوان يف تنفيذ ما تم  ــاف " كل ذلك يؤكد عدم جدي وأض
االتفاق عليه برعاية األمم املتحدة، أما من جانبنا فقد نفذنا ما 
ــار وكذلك التزمت  علينا من التزامات بخصوص إعادة االنتش

قواتنا بوقف إطالق النار رغم الخروقات املتكررة واليومية.
وأكد أن " العدوان ال يريد السالم وأن اتفاق وقف إطالق النار 
ــتوى استهتار العدو بالتفاهمات  يف الحديدة تجربة أثبتت مس

واالتفاقيات ورضبه عرض الحائط بكل ما يتم التوصل إليه".
ــع اليمنيني وألبناء  ــام املاضية لجمي ــع" لقد أكدت األي وتاب
ــالم من جانبنا لم  الحديدة خاصة أن الحرص عىل تحقيق الس
ــل العدو، فالعدو له مخطط  ــؤد إال للمزيد من التصعيد من قب ي
ــانا وبالتايل فهو  ــتهدف اليمن أرضاً وإنس ــي تآمري يس عدوان
ــة إىل تأكيد  ــوار ومراحل التهدئ ــعى من خالل جوالت الح يس
ــالم  ــال أي جهود تحقق الس توجهه العدواني ومحاوالته إفش

للجميع.
ــدوان  ــات الع ــايل خروق ــع أن " إجم ــد رسي ــح العمي وأوض
ــذ إعالن  ــار يف الحديدة من ــالق الن ــاق وقف إط ــه التف ومرتزقت
ــت 1924خرقا تنوعت  ــاء أمس بلغ وقف إطالق النار حتى مس
ــا وإطالق 1276قذيفة مدفعية و  بني إطالق 79 صاروخا متنوع
215خرقا من خالل إطالق النار من مختلف األسلحة املتوسطة 
ــتحداثات مختلفة,  والخفيفة و35 خرقا من خالل قيامهم باس
ــالل القيام بتحركات وتعزيزات و7 خروقات  و 183خرقا من خ
ــلل و122خرقا بقيام  من خالل قيامهم بزحف و6محاوالت تس
ــريان الحربي  ــة التحليق للط ــني ومواصل ــن غارت ــريان بش الط
ــوق أجواء  ــلح واألباتيش ف ــتطالع املس ــتطالعي واالس واالس

الحديدة".

ــالم ــة الفرصة لجهود الس ــون على اتاح ــددة لكننا حريص ــارات متع ــا خي ■ لدين

التفاصيل صفحة 03

.. ويعزي الشيخ منصور البحر في وفاة زوجته.. ويعزي الشيخ منصور البحر في وفاة زوجته

الرئيس يعزي في وفاة القاضي الرئيس يعزي في وفاة القاضي 
العالمة محمد بن زيد الموشكيالعالمة محمد بن زيد الموشكي

صنعاء /سبأ 
ــاة إىل  ــىل برقية عزاء ومواس ــيايس األع ــاط رئيس املجلس الس ــدي املش ــث األخ مه بع

الشيخ منصور صادق البحر يف وفاة زوجته.
ــاط يف الربقية التي بعثها إىل الشيخ منصور وأشقاء الفقيدة محافظ  وعرب الرئيس املش
ــر وإخوانهم  ــواء فيصل عيل البح ــيايس الل ــر ووكيل جهاز األمن الس ــني عيل البح ــز أم تع
ــائال الله العيل القدير أن يتغمدها  ــاة .. س وأبناء الفقيدة، عن صادق العزاء وعميق املواس

واسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

صنعاء / سبأ 
بعث األخ مهدي املشاط رئيس املجلس 
ــاة  ــزاء ومواس ــىل برقية ع ــيايس األع الس
ــد بن زيد بن  ــاة القايض العالمة محم يف وف
ـــ 80 عاما  ــر ناهز ال ــكي عن عم عيل املوش
ــاء يف مجال العلم  ــاة حافلة بالعط بعد حي

والقضاء.
ــاط يف الربقية التي  ــاد الرئيس املش وأش
ــد  ــكي وزي ــود املوش ــد حم ــا إىل محم بعثه
ــد وأدواره  ــكي، بمناقب الفقي حمود املوش
يف عمل الخري وتعزيز الروابط االجتماعية 

ونرش العلوم النافعة.
ــت إىل أن الفقيد كان نموذجا مرشفا  ولف
ــالص من خالل املناصب  يف التفاني واإلخ
ــني  ــة تقن ــو لجن ــا عض ــا منه ــي تقلده الت
ــر  ــا ومدي ــررا له ــالمية ومق ــة اإلس الرشيع
ــورى ورئيس  ــب أمني عام مجلس الش مكت
ــي  ــش القضائ التفتي ــات يف  الدراس ــة  هيئ
ــاعد  ــني عام مس ــدل وأم ــو وزارة الع وعض
ــىل وعضو مكتب رفع  مجلس القضاء األع
ــم بمكتب  ــة رفع املظال ــم وعضو هيئ املظال

رئاسة الجمهورية.
ــايض العالمة محمد  ــل الق ــد أن رحي وأك
ــارة كبرية لليمن الذي  ــكي مثل خس املوش

ــني الذين أفنوا  ــه املخلص ــد أحد رجاالت فق
حياتهم يف خدمة الوطن واملجتمع.

ــن خالص  ــاط ع ــس املش ــرب الرئي وأع
وذوي  ألرسة  ــاة  املواس ــادق  وص ــزاء  الع
ــه  ــائال الل ــكي.. س ــة املوش ــي العالم ومحب
ــع رحمته  ــده بواس ــر أن يتغم ــيل القدي الع
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

قتلى وجرحى سعوديون ومرتزقة بكسر زحف لهم يف نجران وعسري

قنص قنص ١٨١٨ مرتزقا ومصرع وإصابة عدد منهم بعملية هجومية في نهم مرتزقا ومصرع وإصابة عدد منهم بعملية هجومية في نهم

البقية صفحة 02

منزل ــل  يف ك مــوقــوتــة  قــنــابــل  ــة..  ــان ــي دون ص ــن  م غـــاز  ــة  ــوان ــط اس صـ ٠٥مــلــيــون  ٢٠
ــني مقبويل  ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي ــاد نائب رئيس ال أش
ــا البارز الذي كان له  ــؤولة األممية ودوره بالجهود التي تبذلها املس
األثر الكبري يف الوصول إىل اتفاق ستوكهولم.. مشددا عىل رضورة أن 
ــدة املزيد من الضغوط عىل الطرف اآلخر لتنفيذ  تمارس األمم املتح
بنود االتفاق خصوصا يف ظل املماطلة والتسويف من قبل التحالف 

يف تنفيذ معظم البنود الواردة يف االتفاق.
ــقة  ــم املتحدة منس ــل املقيم لألم ــس املمث ــالل لقائه أم ــدد خ وج
ــدة االضطالع  ــة األمم املتح ــانية ليزغراندي مطالب ــؤون اإلنس الش
ــل  ــن قب ــي م ــزة يف جيبوت ــود املحتج ــفن الوق ــالق س ــا يف اط بدوره
ــانية ملحة تمس الحياة اليومية  ــف باعتبار ذلك رضورة إنس التحال

للمواطنني..

وزيرا الخارجية والتربية يناقشان جوانب التنسيق في العمل اإلنسانيوزيرا الخارجية والتربية يناقشان جوانب التنسيق في العمل اإلنساني
 صنعاء / سبأ

ــع وزير  ــام رشف م ــة املهندس هش ــر الخارجي ــش وزي ناق
ــس، جوانب  ــن الحوثي أم ــدر الدي ــم يحيى ب ــة والتعلي الرتبي
ــرب املنظمات  ــاني ع ــود العمل اإلنس ــيق خاصة يف جه التنس

والربامج اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة.
ــن برنامج الغذاء  ــرق اللقاء إىل االدعاءات الصادرة ع وتط
ــانية، وما يتطلبه ذلك  ــأن تحويل املعونات اإلنس العاملي، بش
ــاءات ومعالجة أي  ــني الوزارتني لتجاوز أية ادع ــيق ب من تنس
اختالالت أو قصور يف العمل اإلنساني لضمان تحقيق الفائدة 
القصوى للمواطن اليمني واإلسهام يف التخفيف من معاناته 
املتفاقمة جراء العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنسانا.

لن نفرج عن أي أسير أجنبي إال بعد إطالق كافة األسرى والمعتقلين في سجون العدوان ومرتزقتهلن نفرج عن أي أسير أجنبي إال بعد إطالق كافة األسرى والمعتقلين في سجون العدوان ومرتزقته
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى يحذر من انقالب العدوان على اتفاقية األسرى ويكشف عن أسباب تأجيل اجتماع اللجنة المشرتكة رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى يحذر من انقالب العدوان على اتفاقية األسرى ويكشف عن أسباب تأجيل اجتماع اللجنة المشرتكة  أبناء عدن يدينون جريمة االحتالل اإلماراتي بحق مواطني مرخة بشبوة

ٹ/ مجدي عقبة
ــؤون االرسى  ــة لش ــة الوطني ــس اللجن ــم رئي  أته
عبدالقادر املرتىض أمس، تحالف العدوان باالنقالب 
ــام  ــة الع ــة نهاي ــادل األرسى املوقع ــة تب ــىل اتفاقي ع

املنرصم ورفض تنفيذ اآلليات التنفيذية لالتفاقية.
ــورة" بأن تحالف  ــد املرتىض يف ترصيح لـ "الث وأك
ــىل اتفاقية األرسى، من  ــدوان يحاول االلتفاف ع الع
ــادات املطلوبة واملقرة  ــليم اإلف خالل املماطلة يف تس

من اللجنة املشرتكة.
ــرتكة والذي كان  ولفت إىل أن اجتماع اللجنة املش
ــة األردنية  ــس الثالثاء يف العاصم ــررا انعقاده أم مق

ــدوان تنفيذ  ــد رفض تحالف الع ــان تم تأجيل بع عم
ــوفات  ــات والكش ــليم البيان ــة بتس ــه املتعلق التزامات

واإلفادات املطلوبة.
ــن  ــي مارت ــوث األمم ــار إىل أن املبع ــىض أش املرت
ــاء إىل الرياض ،  واللقاء  غريفيث ونائبه غادرا صنع
ــة الضغط عىل  ــادات العدوان ومرتزقته وممارس بقي
ــه الواضحة ، مجددا  ــدوان لتنفيذ التزامات طرف الع
ــت  ــاق يف الوق ــود االتف ــذ بن ــاء لتنفي ــتعداد صنع اس

املحدد يف حال التزام الطرف بما عليه.
ــعودي بوجود  واعترب املرتىض إنكار العدوان الس
ــا إىل أن اللجنة تمتلك  مئات األرسى غري مجد ، الفت
أدلة كاملة عن وجودهم يف سجون النظام السعودي 

والذي حمله كامل املسؤولية عن حياتهم وصحتهم.
ــري أجنبي قبل  وأكد املرتىض أن ال إفراج عن أي أس
إطالق كافة االرسى واملعتقلني يف كل سجون العدوان.. 
ــني طريف تحالف  ــىض إىل وجود خالفات ب ــار املرت وأش
ــفا عن  ــة األرسى، كاش ــدد بانهيار اتفاقي ــدوان ته الع
ــمية النظام  ــض أحد طريف تحالف العدوان عىل تس رف
ــدوان يف اللجنة  ــل الع ــج كممث ــادي هي ــعودي له الس
والذي كان تعيينه بقرار سعودي، مشريا اىل أن النظام 
ــة انتمائه  ــع الهيج بحج ــض التعاطي م ــي رف اإلمارات

لتنظيم اإلخوان املسلمني.

ز 
ِّ
ز مشروع الربط الشبكي سيعز
ِّ
مشروع الربط الشبكي سيعز

الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب 

وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري  لـــ"ٹ":

ٹ/ محمد محمد إبراهيم
ــاري: إن مصلحة  ــد الكريم الغف ــة الجمارك عدنان عب ــال وكيل مصلح ق
ــبكي املتمثل يف  ــرشوع الربط الش ــتكمال م ــارك تعمل جاهدة عىل اس الجم
ــة يف املحافظات وربطها بمركز املصلحة،  ــب كامريات للمواقع الجمركي تركي
ــاق.. مؤكداً أن مرشوع الربط الشبكي  وإن مراحل املرشوع جار عىل قدٍم وس
ــن وتائر تفعيل  ــة الجمركية ويزيد م ــيعزز الرقاب ــني األطراف واملركز) س (ب
ــب الذي ازداد يف  ــهم بفاعلية يف مكافحة التهري ــا التنفيذية، وسيس لوائحه
ــىل أجزاء من  ــن، والغزو القائم ع ــامل عىل اليم ــل العدوان والحصار الش ظ

الوطن..

وزير األشغال يتفقد أعمال ترميم وزير األشغال يتفقد أعمال ترميم 
مبنى مكتب رئاسة الجمهوريةمبنى مكتب رئاسة الجمهورية

صنعاء/ سبأ:
ــرق غالب  ــغال العامة والط ــر األش ــد وزي تفق
ــى  ــات بمبن ــال الرتميم ــري أعم ــس س ــق أم مطل
ــة الجمهورية الذي استهدفه طريان  مكتب رئاس

العدوان السعودي األمريكي يف مايو 2018م.
ــس صندوق  ــه رئي ــر مطلق ومع ــع الوزي واطل
ــماوي ونائب  ــة الطرق املهندس أنيس الس صيان
ــور  والجس ــرق  للط ــة  العام ــة  املؤسس ــس  رئي
ــر التنفيذي  ــري الدين الحوثي واملدي املهندس أم
ــن عىل حجم  ــدس لبيب عزالدي ــة املهن للمؤسس
ــي لحقت بمبنى  ــة الت ــائر املادي األرضار والخس
مكتب الرئاسة واحتياجاته من أعمال الصيانة.

ــتمعوا من مدير مرشوع الصيانة إبراهيم  واس
حجر واملهندس املرشف عىل العمل طارق املؤيد 
ــادة  ــات وإع ــال الرتميم ــري أعم ــن س إىل رشح ع
ــى، التي تنفذها  ــب وملحقات املبن التأهيل ملكات
ــل  بتموي ــور  والجس ــرق  للط ــة  العام ــة  املؤسس

صندوق صيانة الطرق.

مواطنو المهرة يستنكرون اعتداءات مليشيات مواطنو المهرة يستنكرون اعتداءات مليشيات 
العدوان على الصيادين ويحذرون من التداعياتالعدوان على الصيادين ويحذرون من التداعيات

ٹ/ سبأ
ــة  التنظيمي ــة  اللجن ــتنكرت  اس
ــرة  امله ــة  محافظ ــاء  أبن ــام  العتص
ــوم  ــي تق ــة الت ــات اإلجرامي املمارس
ــوى الغزو  ــة لق ــيات تابع ــا مليش به
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــالل  واالحت

بحق أبناء املحافظة.
ــادر عنها أمس  ــت يف بيان ص وقال
ــخة منه بأنه ويف  ــت "الثورة" نس تلق
ــون  املواطن ــه  في كان  ــذي  ال ــت  الوق

ينتظرون إيضاحات حول الحوادث 
واالعتداءات املتكررة التي تقوم بها 
ــدوان فوجئ  ــيات التابعة للع املليش
ــة  ــي بمحافظ ــة القيدم ــاء منطق أبن
املهرة بهجوم نفذته املليشيات فجر 
ــكات  املمتل ــىل  ــايض ع امل ــس  الخمي
ــت  قام ــا  كم ــن  للصيادي ــة  الخاص
ــة  ــب ورسق ــات نه ــيات بعملي املليش

متعلقات خاصة بصيادي املنطقة.

البقية صفحة 02
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ا صفحة 11

ــعبية أمس عملية  ــش واللجان الش ــذ الجي نف
ــعودي  هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان الس

يف جبهة نهم.
ــرصع  ــبأ) م ـــ (س ل ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
ــة  وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بينهم خمس
ــة الهجومية عىل  ــالل العملي ــات قنص خ بعملي

مواقعهم يف نهم.
ــار املصدر إىل أنه تم استهداف تجمعات  وأش

للمرتزقة بقصف مدفعي حقق إصابات مبارشة.
كما تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان 
ــرصا من مرتزقة  ــعبية أمس من قنص 18 عن الش

العدوان يف مناطق متفرقة بجبهة نهم.
ــة 18  ــرصع وإصاب ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــول  الح ــق  مناط يف  ــص  قن ــات  بعملي ــا  مرتزق

وعبيدان وحريب نهم غرب مأرب.
ــعوديني  ــا قتل وجرح عدد من الجنود الس كم

ومرتزقتهم أمس يف انكسار زحف واسع لهم عىل 
الحماد بقطاع نجران.

ــبأ) أن أبطال  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــعبية تمكنوا من صد زحف  الجيش واللجان الش
ــه عىل مربع  ــعودي ومرتزقت ــع للجيش الس واس
ــن الجنود  ــرصع وجرح عدد م ــاد، مؤكداً م الحم

السعوديني واملرتزقة.


