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ــؤول  رحب مصدر مس
ــيايس  الس ــس  باملجل
ــأي موقف دويل  األعىل ب
التفاويض  ــل  الح ــم  يدع

والسيايس يف اليمن.
يف  ــدر  املص ــال  وق
ترصيح لـ(سبأ) "تابعنا 
ــوبة  املنس ــات  الترصيح
ــة  الخارجي ــري  لوزي
ــاع األمريكيني، وإذ  والدف
نؤكد عىل موقفنا الثابت 
الذي  العادل  من السالم 
ــيادته  س لليمن  ــظ  يحف
أراضيه  وسالمة  وكرامته 
ــا نرحب بأي موقف  فإنن
ــل  الح ــم  يدع دويل 
ــيايس  والس ــاويض  التف
ــة  خارط ــك  ذل يف  ــا  بم
ــا  ــي قدمته الت ــق  الطري
ــر  ووزي ــدة  املتح ــم  األم
ــي  األمريك ــة  الخارجي
ــة  كأرضي ــابق  الس
ــمل  ولتش ــاوض  للتف
ــيايس  الس ــب  الجان

واألمني والعسكري".
ــدر  املص ــد  وأك
يف  ــيض  للم ــتعداد  االس
رشوط  دون  ــات  املفاوض
ــبقة مع وضع أسس  مس
ــاف  ــة وإيق ــز الثق لتعزي
ــع الحصار  ــدوان ورف الع

املفروض عىل اليمن.

هكذا أسقط الصاروخ ا0ماراتي المروحية في مارب ..ولهذا أخفت السعودية هوية القتيل الـ هكذا أسقط الصاروخ ا0ماراتي المروحية في مارب ..ولهذا أخفت السعودية هوية القتيل الـ ١٣١٣

مسيرة "الخبز الراجلة" انطلقت مسيرة "الخبز الراجلة" انطلقت 
صوب ميناء الحديدة: لمنطقة صوب ميناء الحديدة: لمنطقة 

انسانية واغاثة النازحينانسانية واغاثة النازحين

لجنة كسر الحصار :التحالف لجنة كسر الحصار :التحالف 
السعودي تسبب بمقتل السعودي تسبب بمقتل ١٣١٣  

ألف مدني واصابة ألف مدني واصابة ٢٠٢٠ ألفًا ألفًا

تحذيرات دولية من مخاطر اقدام تحذيرات دولية من مخاطر اقدام 
تحالف العدوان السعودي االميركي تحالف العدوان السعودي االميركي 

على احتالل ميناء الحديدةعلى احتالل ميناء الحديدة

تماسك المؤسسات تماسك المؤسسات 
الحكومية.. صمام أمان الحكومية.. صمام أمان 

الجبهة الداخلية الجبهة الداخلية 

مصرع عشرات السعوديين والمرتزقة بصد زحفين للعدو ان في عسيرمصرع عشرات السعوديين والمرتزقة بصد زحفين للعدو ان في عسير

في عمق العدوفي عمق العدو

صنعاء / سبأ
بعث األخ صالح الصماد رئيس املجلس 
ــاة  ــزاء ومواس ــة ع ــىل برقي ــيايس األع الس
ــني  حس ــن  الرك ــد  العمي ــد  الفقي أرسة  إىل 
ــام العمليات  ــريان مدير ع صالح ناجي خ
ــذي وافاه  ــة ال ــوزارة الداخلي ــيطرة ب والس

األجل عن عمر ناهز الـ 57 عاما .
ــيايس يف  ــس الس ــس املجل ــرب رئي وأع
ــزن واألىس يف وفاة  ــغ الح ــن بال ــه ع برقيت
ــني صالح خريان ، مشرياً  العميد الركن حس
ــه  ــه يف أداء عمل ــد وتفاني ــب الفقي إىل مناق
ــالص  ــدار وإخ باقت ــه  إلي ــة  املوكل ــام  وامله

ومسؤولية عالية.
ــرست  ــة خ ــة األمني ــح أن املؤسس وأوض
ــد كادرا وطنيا مخلصاً وخربة  برحيل الفقي
ــمعة وروحا  ــة وإدارية عالية ،وترك س أمني

وطنية خالقة وأثرا دائما ال يزول.

الصماد يعزي في وفاة الصماد يعزي في وفاة 
العميد حسين خيرانالعميد حسين خيران

دعا عضو املجلس السيايس األعىل محمد صالح 
ــانية اىل تعزيز  ــي املنظمات الحقوقية واإلنس النعيم

جهودها اإلنسانية تجاه الشعب اليمني.
ــيايس األعىل خالل لقائه  وأكد عضو املجلس الس

ــة للصليب األحمر  ــة الدولي ــس رئيس بعثة اللجن أم
ــندرفت أهمية ان تويل تلك املنظمات الحقوقية  الكس
ــانية ومنها الصليب األحمر ملف األرسى كل  واإلنس

االهتمام .

النعيمي يدعو المنظمات الدولية لتعزيز النعيمي يدعو المنظمات الدولية لتعزيز 
جهودها ا0نسانية في اليمنجهودها ا0نسانية في اليمن

لدى لقائه رئيس بعثة الصليب األحمر
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رئيس الوزراء: التحديات الراهنة تتطلب رؤية واضحة مبنية على أسس منهجيةرئيس الوزراء: التحديات الراهنة تتطلب رؤية واضحة مبنية على أسس منهجية
المجلس األعلى لألمن الغذايئ يناقش تقرير السكرتارية الفنية 

"الثورة " /
ــعبية امس  ــوات الجيش واللجان الش * احرزت ق
ــب العدوان  ــات القتال مع كتائ ــا نوعيا يف جبه تقدم
ــأرب وقالت مصادر  ــعودي واملرتزقة بمحافظة م الس
ــن  ــت م ــان تمكن ــش واللج ــوات الجي ــكرية إن ق عس
ــرتاتيجية رشق  ــيطرة عىل 3 مواقع اس ــتعادة الس اس

وادي هيالن بمديرية رصواح.
ــش واللجان  ــرت نريان الجي ــة تعز دم ويف محافظ
ــكرية مدرعة لكتائب املرتزقة  الشعبية امس آلية عس
مزودة برشاش 23 ملم رشقي مديرية املخا الساحلية.

ولقى أربعة ضباط من مليشيا الفار هادي وحزب 
ــرة امريكية من  ــنتها طائ ــالح مرصعهم بغارة ش االص
ــة يف محافظة  ــدت مصادر ميداني ــار، فيما اك دون طي
ــعودي  ــن مرتزقة العدوان الس ــوف مرصع عدد م الج
ــعبية يف مديرية  ــش واللجان الش خالل عملية للجي

الغيل..

الجيش واللجان يدحرون كتائب العدوان والمرتزقة الجيش واللجان يدحرون كتائب العدوان والمرتزقة 
من من ٣٣ مواقع في صرواح وتوتر في تداوين  مواقع في صرواح وتوتر في تداوين 

ــي اجتماعه  ــن الغذائ ــس األعىل لألم ــد املجل  عق
ــس الوزراء  ــة رئيس مجل ــس بصنعاء برئاس األول أم
ــز صالح بن حبتور رئيس املجلس  الدكتور عبدالعزي

األعىل.
ــة  الفني ــكرتارية  الس ــر  تقري ــاع،  االجتم ــش  ناق
ــوات تنفيذية يف  ــازه من خط ــا تم إنج ــس، عم للمجل
ــرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي يف اليمن  إطار االس
ــات التي واجهتها  ــا عام 2010م، والتحدي منذ إقراره
ــق أثرها يف  ــا وتحقي ــة لتطويره ــراءات املطلوب واإلج
مواجهة تحديات األمن الغذائي خاصة يف هذه الفرتة 
التي يواجه فيها الوطن عدوانا سافرا وحصارا جائرا 

عىل مدى أكرث من عامني .
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الثورة/
أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع عدد من جنود 
كتائب الجيش السعودي أمس لدى صد أبطال  الجيش  
ــعودية واملرتزقة  ــني للكتائب الس ــعبية زحف واللجان الش

باتجاه منطقة منفذ علب ومنطقة الربوعة يف عسري.
وأوضحت أن معارك عنيفة اندلعت لدى صد الجيش 
واللجان محاولة زحف فاشلة للكتائب السعودية باتجاه  
ــن منفذ علب  ــعودي م ــىل الجانب الس ــعري ع ــل الش جب

الحدودي ما أسفر عن مرصع وإصابة العرشات

الثورة /
ــر األمم  ــن أمام مق ــاح أمس م ــت صب * انطلق
ــعبية  الش ــز  الخب ــرية  "مس ــاء  بصنع ــدة  املتح
ــعار "  ــة" باتجاه  ميناء الحديدة تحت ش الراجل
ال إلغالق واستهداف ميناء الحديدة.. ال لتجويع 
" يف  ــة  الجماعي ــادة  لإلب ــي..  ال  اليمن ــعب  الش
مبادرة شعبية تهدف إىل توجيه رسالة إىل العالم 
ــانية،  بإعالن مدينة وميناء الحديدة منطقة انس
ــة النازحني ووقف العدوان  واملطالبة برسعة اغاث
ــاء الحيوي  ــذا املين ــي عىل ه ــعودي االمريك الس
ــىل العالم  ــذة الوحيدة لليمن ع ــد الناف الذي يع

لتدفق السلع الغذائية واالنسانية والدوائية.

مصرع عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة لدى مصرع عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة لدى 
صد الجيش واللجان  زحفين للعدو في عسيرصد الجيش واللجان  زحفين للعدو في عسير

٦٦ أيام سيرا على االقدام .. انطالق "مسيرة الخبز" نحو ميناء الحديدة أيام سيرا على االقدام .. انطالق "مسيرة الخبز" نحو ميناء الحديدة

"الثورة" /
ــة آخرون يف غارة لطريان تحالف العدوان  ــهد أربعة مدنيني واصيب أربع استش
ــعبية يف مديرية حريان بمحافظة حجة فيما  ــعودي استهدفت أمس سوقا ش الس
استشهد مدني خامس واصيب آخر يف غارة لطريان العدوان السعودي استهدفت 

مزرعة يف منطقة آل الزماح بمديرية باقم بصعده.
ــتهدف  ــعودي اس ــكرية لـ"الثورة" ان طريان العدوان الس ــادت مصادر عس واف
ــوق لبيع املياه  ــاحنة مخصصة للتربيد والثلج كانت متوقفة يف الس امس بغارة ش
الباردة وقطع الثلج للمواطنني، مشرية إىل أن جثث الضحايا تفحمت جراء الغارة 

فيما اسعف الجرحى إىل احد مشايف املنطقة يف حال حرجة.

شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران  شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران  
العدوان السعودي على صعدة وحجةالعدوان السعودي على صعدة وحجة

صنعاء – سبأ
ــام  أكد وزير الخارجية املهندس هش
ــالم الذي يسعى  رشف أن اليمن مع الس
ــالم الذي  ــع وليس االستس ــه الجمي إلي
ــدوان وهمجيته  ــح إليه تحالف الع يطم
ــخ  ــارة وتاري ــعب ذى حض ــريه لش وتدم

عريق يشهد له التاريخ.
ــة يف املؤتمر  ــر الخارجي ــح وزي وأوض
ــذي نظمته اللجنة املنظمة  الصحفي ال
لكرس الحصار أمس بصنعاء أن الشعب 

اليمني الصامد صمود الجبال الروايس 
ــالءات تأتي من  ــض أي وصاية أو إم يرف

الخارج .
ــا  ــعودية وحلفاءه ــار إىل أن الس وأش
ــن الدعم لها  ــات املزيد م ــعى إىل إثب تس
ــر الدفاع األمريكي  وخاصة يف زيارة وزي

الحالية إىل املنطقة .
ــر رشف أهمية انعقاد هذه  وأكد الوزي
ــم  ــح جرائ ــات لفض ــرات والفعالي املؤتم
ــعب اليمني  العدوان الهمجية بحق الش

الصامد والشامخ والصابر عىل القصف 
والحصار.

ــرضه  ــذي ح ــي ال ــر الصحف يف املؤتم
وزير النقل زكريا الشامي ووكيل الهيئة 
ــي واألرصاد يحيى  العامة للطريان املدن
ــوي  ــل الج ــام النق ــر ع ــياني ومدي الس
ــم وعدد من  ــور مازن غان ــة الدكت بالهيئ
ــة يف  ــة العامل ــات الدولي ــيل املنظم ممث

اليمن ..

وزير الخارجية : الشعب اليمني الصامد يرفض أية وصاية أو امالءات خارجيةوزير الخارجية : الشعب اليمني الصامد يرفض أية وصاية أو امالءات خارجية
منسق الشؤون ا0نسانية اdممي: حل اdزمة اليمنية ال يمكن أن يتم بالطرق العسكريةمنسق الشؤون ا0نسانية اdممي: حل اdزمة اليمنية ال يمكن أن يتم بالطرق العسكرية

أكد االنحياز للسالم وليس لالستسالم
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