
الثورة / سبأ
دعت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني املواطنني يف املحافظات 
الجنوبية والرشقية الواقعة تحت سيطرة االحتالل إىل توحيد جهودهم يف 
ــعى إىل تنفيذها العدوان  ــة الخبيثة التي يس ــاريع التدمريي مواجهة املش

السعودي اإلماراتي.
ــديدة للجريمة البشعة التي اقرتفتها مجموعة  وعربت عن إدانتها الش
تابعة للمحتل اإلماراتي بحق مواطني مديرية مرخة بشبوة وكل الجرائم 

واالنتهاكات السافرة التي تمارسها قوى الغزو واالحتالل يف الجنوب.
ــة الوطنية الجنوبية  ــيقية للجبه ــذا الصدد دعت اللجنة التنس ويف ه
ــة إىل اليقظة  ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــالل كافة أبن ــزو واالحت ــة الغ ملقاوم

والعمل عىل مواجهة املرشوع اإلماراتي الخطري يف اليمن .
التفاصيل صفحة 05

٢٢٢٢ مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية و مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية و٢٫٩٢٫٩ مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية

مجلس الشورى يناقش 
مسودة الرؤية الوطنية 

لبناء الدولة

١٫٣٧٣
ــائر  خس دوالر  ــار  ملي
ــاص في  ــاع الخ القط
العاصمة جراء العدوان

٢٥
مليون يمني يستفيدون 
مـــن خـــدمـــات مــيــنــاء 
ــدة اإلنــســانــيــة ــدي ــح ال

 صـ 03

 صـ 08

 صـ 09

متحدث القوات المسلحة:متحدث القوات المسلحة:  ٢٦٣٢٦٣ خرقًا للمرتزقة في الحديدة خالل  خرقًا للمرتزقة في الحديدة خالل ٢٤٢٤ ساعة ساعة
ــات ــن اآللي ــدد م ــري ع ــوف وتدم ــز والج ــم وتع ــة يف نه ــرات المرتزق ــرح عش ــرع وج ■ مص

ــلحة  ــم القوات املس ــمي باس أكد املتحدث الرس
ــدوان ومرتزقته واصلوا  ــع ان الع العميد يحيى رسي
ــدة حيث  ــار يف الحدي ــف إطالق الن ــم لوق خروقاته

ارتكبوا 263 خرقا خالل الـ 24 ساعة املاضية.
ــبأ  ــة األنباء اليمنية س ــح لوكال ــار يف ترصي وأش
ــة و12  ــة مدفعي ــوا 215 قذيف ــة أطلق إىل أن املرتزق
ــكنية  صاروخا باتجاه مزارع املواطنني واألحياء الس
ومواقع قواتنا منها 200قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا 
ــو16 وقذيفة مدفعية  ــة الزعفران يف كيل ــاه قري باتج

ــول  ــاون ح ــف ه ــعب و3 قذائ ــة الش ــاه مدين باتج
ــجن وقذيفتا هاون  ــي وقذيفتا هاون عىل الش الكوع
ــجن وقذيفتا  من جنوب غرب الكوعي إىل غرب الش
هاون من جنوب غرب الكوعي عىل قرية الشجن و5 

قذائف هاون عىل الكوعي. 
ــع أن املرتزقة واصلوا إطالق  وأوضح العميد رسي
ــكل مكثف من مختلف األسلحة املتوسطة  النار بش
ــة  ــمال رشق مدين ــوب رشق وش ــن جن ــة م والخفيف
ــن جنوب املطار  ــعب وم ــعب باتجاه مدينة الش الش

ــم يف الجريبة وجنوب  ــاه كيلو 16 ومن مواقعه باتج
غرب كمران وتمشيط من غرب وجنوب الكوعي ومن 
ــمال األمنية ومن رشق قرية الخباتية ومن  غرب وش
ــمال غرب الشجن بالتزامن  جنوب الكوعي ومن ش
ــتطالعي  ــق مكثف للطريان الحربي واالس مع تحلي

فوق سماء مدينة الحديدة واملديريات.
وأشار إىل أن قواتنا رصدت تحركات أفراد وأطقم 
ــة  ــمال رشق مدين ــزان ش ــف الخ ــة إىل خل للمرتزق
ــعب إىل خلف  ــعب ومن جنوب رشق مدينة الش الش

ــن الخديد خلف  ــمال رشقها وم ــور ش ــت الياج البي
ــعب وتحرك  ــوب رشق الش ــور إىل جن ــت الياج البي
ــمال  ــن رشق الصحراء إىل ش ــل معدالً م ــم يحم طق
رشق مدينة الشعب وتحرك طقم من رشق الصحراء 
ــركات يف رشق  ــعب وتح ــة رشق مدينة الش إىل املزرع
ــن رشق الخيمة وتحرك  ــة وتحركات أفراد م الخباتي
أطقم من رشق الخيمة إىل شمال غرب ومن الجنوب 

إىل رشق الخيمة.

مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من أعضاء مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من أعضاء 
السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنياباتالسلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات

صنعاء / سبأ
ــىل  األع ــاء  القض ــس  مجل ــد  عق
ــة  ــبوعي أمس برئاس اجتماعه األس
ــايض أحمد يحيى  رئيس املجلس الق

املتوكل.
ويف االجتماع أقر املجلس تشكيل 
ــي  ــر اإلحصائ ــة التقري ــة لدراس لجن
للعام 2017م املرفوع من وزارة العدل 
ــة القضائية لعدد من  وكذا اإلحصائي
ــة من  ــه واملرفوع ــام ذات ــم للع املحاك
ــع نتائج  ــش القضائي م ــة التفتي هيئ
ــة للمجلس  ــات األمانة العام مالحظ

ــة  عىل اإلحصائيتني إضافة إىل دراس
ــة  ــوذج إحصائي ــرشوع نم ــة مل اللجن
كل  ــتوى  مس ــىل  ع ــم  املحاك ــا  قضاي
قاض ٍ ملختلف محاكم الجمهورية مع 

ــوم القضائية عىل أن  ــه بالرس خالص
ترفع اللجنة نتائج عملها إىل املجلس 

يف أقرب وقت..
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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.

قدم ملخصًا بالكارثة اإلنسانية لجرائم وانتهاكات العدوان على اليمن منذ ٢٠١٥

ناطق حكومة اإلنقاذ: استهداف العدوان للمدنيين أسفر عن ١٥٣٩٥ شهيدًا
صنعاء / سبأ

ــر  مؤتم ــس  أم ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــد  عق
ــة اإلنقاذ  ــمي لحكوم ــق الرس ــي للناط صحف
ــامي،  ــف الله الش ــر اإلعالم ضي ــي وزي الوطن
ــتعرض خالله ملخص بالكارثة اإلنسانية  اس
ــدوان عىل اليمن خالل  لجرائم وانتهاكات الع

العام 2018م.
ــن 22  ــرث م ــامي أن أك ــر الش ــح الوزي وأوض
ــاعدات  ــني يحتاجون ملس ــن اليمني ــاً م مليون
ــواء) و11.3 مليون  ــاء، إي ــذاء، م ــانية (غ إنس
ــخص يحتاجون إىل غذاء وصحة، وسبعة  ش
ــة  ــخص يف حاجة ماس ــف ش ــني و500 أل مالي
ــون  ــة، و2.9 ملي ــة الصحي ــاعدات التغذي ملس

ــوء التغذية و400  ــرأة يعانون من س طفل وام
ــة الحاد  ــوء التغذي ــن س ــرد يعانون م ــف ف أل

الوخيم.
ــدام  ــة انع ــرد يف حال ــون ف ــني أن 16 ملي وب
ــرد يحتاجون إىل  ــي و16.4 مليون ف أمن غذائ
ــدام  ــة انع ــرد يف حال ــون ف ــة و17.8 ملي الصح
ــرد يحتاجون  ــون ف ــي، و16 ملي ــن الغذائ األم

للمياه والرصف الصحي والنظافة.
ــكان  ــن 35 باملائة من س ــرث م ــف أن أك وكش
اليمن ضمن مؤرش املرحلة الخامسة (مرحلة 
ــف  ــف موظ ــون و500 أل ــا ملي ــة)، فيم املجاع
ــذ نقل البنك  ــاع املرتبات من ــون من انقط يعان

املركزي إىل عدن.

ــىل اليمن ذكر  ــامل ع ــول الحصار الش وح
ــق الحكومة أن هناك أكرث من مليون و450  ناط
ــارب من 30  ــن، وما يق ــل اليم ــازح داخ ألف ن
ــمح  ــارج اليمن، لم يس ــة من العالقني خ باملائ
ــاء  ــار صنع ــح مط ــع فت ــبب من ــم بس بدخوله
ــني واملغرتبني يف  ــدويل.. مبينا أن عدد العالق ال

الخارج يقدر بحوايل 70 ألف شخص.
ــع  ــم من ــه ت ــامي إىل أن ــر الش ــار الوزي وأش
ــفر للخارج  ــن 120 ألف مواطن من الس أكرث م
ــالج.. مبينا أنه تويف أكرث من 17 ألفاً  لتلقي الع
ــفر للخارج  و608 مرىض جراء منعهم من الس
ــدويل باإلضافة إىل  ــاء ال ــار صنع ــالق مط وإغ
ــواد الغذائية  ــفن املحملة بامل ــع دخول الس من

والدوائية ومشتقات النفط.
ــامل تسبب يف منع  وأوضح أن الحصار الش
ــة الصيد يف املياه اليمنية  الصيادين من مزاول
ــتهدافهم وقتل عدد كبري منهم، باإلضافة  واس
ــات الدولية العاملة  ــري عدد من املنظم إىل تأخ
ــواد الغذائية  ــاني يف تقديم امل يف املجال اإلنس
ــني  واملضيف ــني  للنازح ــا  وغريه ــة  والدوائي
ــرادات العامة للدولة من صادرات  وتوقف اإلي
ــة وغريها  ــة ورضيبية وجمركي ــة وغازي نفطي
ــة (الريال) وزيادة  ــاض العملة الوطني وانخف
ــعار السلع والتي  ــبة التضخم وارتفاع أس نس

أثرت عىل معيشة املواطنني.
التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

مدير مكتب الرئاسة يناقش اختالالت عمل المنظمات مدير مكتب الرئاسة يناقش اختالالت عمل المنظمات 
في المجال اإلنساني وسبل تطوير التواصل معهافي المجال اإلنساني وسبل تطوير التواصل معها

صنعاء / سبأ
ــة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس  التقى مدير مكتب رئاس
ــؤون اإلنسانية أمس، وزير  ــق الش إدارة الهيئة الوطنية إلدارة وتنس
ــني  ــر الخارجية حس ــب وزي ــام رشف ونائ ــدس هش ــة املهن الخارجي

العزي.
ــيق  ــاء الذي حرضه رئيس الهيئة الوطنية لتنس جرى خالل اللق
ــة سبل تطوير  ــم عباس، مناقش ــانية الدكتور القاس ــؤون اإلنس الش
ــل ويحقق وصول  ــدم العم ــات الدولية بما يخ ــع املنظم ــل م التواص
ــعب اليمني ويحد من التالعب والفساد ويوجه  ــاعدات إىل الش املس
ــاج الجمهورية اليمنية للعام  ــاعدات الدولية ضمن خطة احتي املس

2019م.
البقية صفحة 02

يف جولة تشمل صنعاء والرياض..

غريفيث في مسعى لتعطيل العصي اإلماراتية بوجه "ستوكهولم ".. فهل ينجح؟غريفيث في مسعى لتعطيل العصي اإلماراتية بوجه "ستوكهولم ".. فهل ينجح؟
ٹ/ إبراهيم الوادعي 

قطع مارتن غريفيث املبعوث األممي إىل اليمن 
ــدوان يف التالعب بنصوص  الطريق عىل قوى الع
ــار نوايا  ــام اختب ــم ام ــدة ووضعه ــاق الحدي باتف
ــالم دون اختالق  ــق الس ــيض يف طري ــي بامل حقيق
مربرات لتحميل صنعاء مسئولية افشال االتفاق.
ــة  ــبت إىل العاصم ــل الس ــذي وص ــث ال غريفي
ــكل واضح بأن التفاصيل بشأن  صنعاء أعلن بش
ــتوكهولم  ــمها يف س اتفاق الحديدة قد جرى حس
ــدا بأن  ــري اليوم، مؤك ــل تفس ــت يف مح وهي ليس
ــات لجنة مراقبة وقف إطالق النار  حدود صالحي

ــك كامريت  ــها الجرنان باتري ــة التي يرأس األممي
هي امليض بتطبيق بنود اتفاق السويد حول وقف 

إطالق النار يف الحديدة عىل األرض .
ــة  ــون املرحل ــاق أن تك ــق االتف ــدرا وف وكان مق
ــادة  ــمل إع ــزت وتش ــد أنج ــاق ق ــن االتف األوىل م
ــول  ــة وح ــاء الحدي ــن مين ــار م ــني لالنتش الطرف
ــد عىل امليض  ــان وكتأكي ــش واللج ــة ، الجي املدين
بخيار السالم وحقن دماء اليمنيني نفذت الجزء 
ــار فيما يتصل  ــادة االنتش ــا من إع الذي يخصه

بميناء الحديدة..

إدانات واسعة لجرائم العدوان بحق مواطني المحافظات الجنوبية والشرقيةإدانات واسعة لجرائم العدوان بحق مواطني المحافظات الجنوبية والشرقية

صـ ٠٢أبناء المهرة يحذرون المحافظ المعني من هادي وميليشياته

وزير النفط يناقش مع مدير مكتب "أوتشا" وزير النفط يناقش مع مدير مكتب "أوتشا" 
التعاون لتحييد المنشآت الخاصة بقطاع النفط التعاون لتحييد المنشآت الخاصة بقطاع النفط 

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ
ــد عبد  ــط واملعادن أحم ــر النف ــى وزي التق
ــب األمم املتحدة  ــس  مدير مكت ــه دارس أم الل
ــا"  "أوتش ــانية  اإلنس ــؤون  الش ــيق  لتنس

سبستيان تريفيس.
ــب  ــة الجوان ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
املتصلة بتحييد املوانئ واملنشآت واملحطات 
ــواد  ــذه امل ــون ه ــاز ك ــط والغ ــة بالنف الخاص
ــة  ومعيش ــاني  اإلنس ــب  بالجان ــة  مرتبط

املواطنني اليومية.

ــيق بني  ــب التنس ــاء إىل جوان ــرق اللق وتط
ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش الوزارة ومكتب تنس
فيما يخص تخفيف األوضاع املتفاقمة جراء 
ــا يتعلق بالنفط  ــدوان والحصار خاصة م الع

والغاز وكذا رصف املرتبات.
ــط واملعادن عن  ــر النف ــاء عرب وزي ويف اللق
الشكر للجهود التي يبذلها مدير مكتب األمم 
املتحدة يف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 

اليمن.


