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صنعاء / سبأ 
 اعترب املجلس السيايس األعىل إغالق كافة املنافذ اليمنية 
ــعودية  ــزال بالحرب وتأكيدا بأن الحرب س ــىص درجات الن أق
ــا وإرسائيل ضد  ــن أمريكا وبريطاني ــة رصفة مدعومة م يمني

شعب اليمن املظلوم.
ــعوب  ــالمية والش ــقاء من الدول اإلس ــا املجلس األش ودع
ــذا التصعيد  ــوف عىل ه ــة للوق ــات املدني ــات واملنظم والهيئ
ــن واجبه الدفاع عن  ــد اليمن وأبنائه، مؤكدا أن م الخطري ض
الوطن وأنه يدرس حالياً خيارات أكرب وأشد حسما للحيلولة 

دون املزيد من الحصار.
ــالق الصاروخ  ــارات إط ــك الخي ــني تل ــن ب ــار إىل أن م وأش
ــار امللك خالد  ــق هدفه يف مط ــان2 والذي حق ــي برك البالست
ــخ  ــة الصواري ــة إىل منظوم ــة، باإلضاف ــة بالغ ــاض بدق بالري

البحرية الجديدة.
ــايس األعىل  ــن املجلس السي ــان صادر ع ــاء ذلك يف بي ج

فيما ييل نصه:
يبارك املجلس السيايس األعىل لوحدة القوة الصاروخية 
إزاحة الستار عن منظومة الصواريخ البحرية الجديدة، كما 
ــد باالنجاز العسكري  ــعب اليمني الصام يهنئها ويهنئ الش
ــي بركان 2 لهدفه  ــة الصاروخ البالست ــام املتمثل يف إصاب اله
ــة  ــقطت غطرس يف مطار امللك خالد بالرياض بدقة بالغة أس

ــربات اليمنية التي  ــاءه وعكست مدى تطور الخ العدو وكربي
طورت بنجاح القدرة الصاروخية لردع العدوان الذي تمادى 
ــق املدنيني  ــكاب املجازر بح ــن وتجويعه وارت ــار اليم يف حص
ــكان  ــة بالس ــازل اآلهل ــتهداف املن ــالل اس ــن خ ــني م اليمني
ــيادة  ــه نفسه النيل من س ــل من تسول ل ــواق ولردع ك واألس

اليمن وأمنه واستقراره واستقالله ووحدة أراضيه.
ــة اليمنية وجهوزيتها  ــيد بتطوير القدرات العسكري ونش
التامة يف ظل التحديات الواسعة والظروف الصعبة التي يمر 
ــدوان يف مختلف املجاالت الجوية  ــا اليمن ومفاجأتها للع به
ــتخباراتية وتمكنها  ــة واالس ــة التكنولوجي ــة والربي والبحري
ــي تمتلكها  ــة الضاربة الت ــة العسكري ــد أغلب اآلل ــن تحيي م
ــارات ومن يقف خلفها  ــدوان بقيادة السعودية واإلم دول الع
ــدام رجال اليمن يف الجيش  ــقطت جميعها تحت أق والتي س
ــديد  ــعبية الذين أثبتوا للعالم أنهم أولو بأس ش واللجان الش

قوال وعمال وان اليمن مقربة الغزاة عىل مدى التاريخ.
ــن  ــىل ع ــايس األع ــس السي ــرب املجل ــاق يع ــذا السي ويف ه
ــب  ــي تهري ــي تدع ــدوان الت ــات الع ــن ترصيح ــخريته م س
ــالمية  الصواريخ والعتاد العسكري من جمهورية إيران اإلس
ــرض املزيد من الحصار عىل  ــذرع بهذا الكذب املحض لف والت
ــة بهدف تجويع  ــة املنافذ اليمني ــن من خالل إغالق كاف اليم
ــل عسكريا يف إخضاعه  ــي وتركيعه بعد الفش ــعب اليمن الش

ــمس  ــه وهو ما نعتربه أبعد من عني الش ــرض الوصاية علي وف
ــد  ــق الزال يعتق ــر أو مراه ــر أو مقام ــع او مغام ــىل أي طام ع
ــال الهزيمة والخزي والعار مدى  ــيجر أذي ذلك ونؤكد بأنه س

الحياة.
ــن قبل  ــأن أي خطوات م ــد ب ــا نؤك ــدد فإنن ــذا الص ويف ه
ــتقات  ــية واملش ــواد األساس ــع دخول امل ــدف ملن ــدوان ته الع
ــدة ويف ظل إحجام املجتمع الدويل  ــة إىل ميناء الحدي النفطي
ــن القيام بدوره ملنع تحالف العدوان من ذلك فإننا لن نقف  ع
مكتويف األيدي وسندرس خيارات أكرب وأشد حسما للحيلولة 

دون املزيد من حصار الشعب اليمني وتجويعه أو إذالله.
ــن القيادات اليمنية  ــا نستنكر إعالن العدوان لقائمة م كم
ــري إىل أن  ــتهدافها، ونش ــة داعش قتلها واس ــاح عىل طريق أب
ــة اإلنسانية عمل إجرامي  ــذا السلوك املنحرف عن السوي ه
ــرب كل مواطن  ــد أن العدوان يعت ــس الوقت نؤك ــدان، ويف نف م
ــة العدوان  ــه الجوية منذ بداي ــف هدفاً لغارات يمني حر رشي
ــيس لقوائم  ــج واملمول الرئي ــه الحاضن واملنت ــد دول الذي تع
ــم  ــل األم ــدد نحم ــذا الص ــي، ويف ه ــرام العامل ــاب واإلج اإلره
ــسات  ــات واملنظمات واملؤس ــس األمن والهيئ املتحدة ومجل
ــتمرار الحصار عىل اليمن  الدولية مسؤولية صمتها تجاه اس
ــاذ  ــه نحو تصعيده وتجاه هذا السلوك العدواني الش والتوج
ــارات املتمرد عىل كل  ــادة السعودية واإلم ــذا التحالف بقي له
ــني الدولية والذي يرضب عرض الحائط بالسلم واألمن  القوان
ــيادة  ــراءات ضد دولة ذات س ــالل اتخاذ إج ــني من خ الدولي

معتقدا انه يف منأى عن املساءلة والعقاب والرد والردع.
ــقاء من الدول االسالمية والشعوب والهيئات  وندعو األش
ــذا التصعيد الخطري ضد  ــة للوقوف عىل ه واملنظمات املدني
ــالق كافة املوانئ واعتبار  ــن وأبناء اليمن كافة بإعالن إغ اليم
ــا إذ نستعني بالله  ــرب وإنن ــات النزال بالح ــك أقىص درج ذل
ــد للعالم بأن  ــذا التجرب والتكرب نؤك ــه ملواجهة ه ونتوكل علي
ــعودية يمنية رصفة مدعومة من أمريكا وبريطانيا  الحرب س

وإرسائيل ضد شعب اليمن املظلوم.
ــي املهني فإننا  ــتمرار هذا الصمت العامل ــذر من اس وإذ نح
ــا  ــا ورفضه ــة تعنته ــن مغب ــدوان م ــذر دول الع ــل نح باملقاب
ــد عليه يف كل مرة ونحذرها من  ــالم الذي ندعو إليه ونؤك للس
ــازر ونؤكد ان  ــدوان والحصار وارتكاب املج ــتمرارها يف الع اس
ــن واجبنا الدفاع عن النفس والعرض واألرض  من حقنا بل م
ــه امليامني لهم  ــعب اليمني ورجال ــرشف والكرامة وان الش وال
باملرصاد وسيكونون أصحاب اليد الطوىل يف حسم املعركة ان 

شاء الله تعاىل.
ــنوات لن يناله اليوم وهو  وما لم يحققه العدوان يف ثالث س
ــتمرأوا تدمري اليمن  ــي أن يفهمه املغامرون الذين اس ما ينبغ
ــى اآلن غري  ــوا حت ــة والزال ــن مختلف ــت عناوي ــه تح واحتالل
مدركني للمتغريات التي صنعتها سواعد أبناء اليمن الرشفاء، 
ــالحنا  ــه يجب أن يكونوا عىل يقني بأن س ــذا نقول لهم أن وله
وقدراتنا اليوم قادرة تماما عىل إصابتهم يف مقتل من حيث ال 
يشعرون وأن إرادتنا لن تنكرس وأن مجرى التاريخ سيتحول 
ــذ واملناطق ذات  ــل املطارات واملوانئ واملناف ــة وأن ك يف املنطق
ــارشا للسالح اليمني  ــتكون هدفا مب األهمية بالنسبة لهم س

املناسب وهو حق مرشوع كفلته كل الرشائع.

املجلس السياسي: إغالق املنافذ اليمنية تأكيد على أن الحرب 
سعودية يمنية مدعومة من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل 

حذر دول العدوان من مغبة تعنتها ورفضها  للسالم حذر دول العدوان من مغبة تعنتها ورفضها  للسالم 

لن نقف مكتوفي  األيدي ولدينا خيارات أشد حسمًا للحيلولة دون المزيد من الحصار لن نقف مكتوفي  األيدي ولدينا خيارات أشد حسمًا للحيلولة دون المزيد من الحصار 

اعتربه محاولة لرتكيع الشعب اليمني
مصدر بالخارجية: إعالن العدو السعودي إغالق املنافذ اليمنية دليل تخبط سياسي وعسكري
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رئيس الثورية العليا: املؤتمر رسالة للعالم بقدرة اليمنيني على مواكبة التطورات رغم التحديات واستمرار العدوان

أكدت أن الحصار يعيق صمود مكافحة الكولريا

دعت مجلس األمن واألمم املتحدة لتحمل مسؤولياتهم بحيادية ونزاهة

األمم املتحدة تدعو تحالف العدوان إىل 
فتح ممرات إنسانية لليمن

اللجنة العليا لتنظيم التصحيح تستنكر بشدة 
فرض حصار مطبق وإغالق املنافذ على اليمن

حزب املؤتمر: قرار العدوان إغالق املنافذ 
امعان يف تجويع الشعب اليمني وحصاره

اللقاء املشرتك: إغالق العدوان للمنافذ 
اليمنية قرار بقتل املاليني من أبناء اليمن

جمعية حماية املستهلك تستنكر إعالن تحالف العدوان إغالق املنافذ اليمنية

صنعاء / سبأ
ــة  الخارجي ــوزارة  ب ــؤول  مس ــدر  مص رصح 
ــة  ــه العسكري ــودي وآلت ــان السع الكي ــالن  أن إع
ــة والبحرية  ــذ الربي ــة املناف ــالق كاف ــة إغ العدواني
ــل  ــة للجمهورية اليمنية يظهر بجالء فش والجوي
وتخبط القيادة السياسية والعسكرية السعودية 
ــا اإلجرامي عىل  ــوم من عدوانه ــد حوايل ألف ي بع

اليمن وشعبه.
ــبأ) أن إغالق املنافذ الربية  ــد املصدر لـ (س وأك
والبحرية والجوية الذي تهدد به السعودية ليس 
باألمر الجديد، فاليمن محارص منذ بداية العدوان 

يف 26 مارس 2015م.
ــكل وضوح بأن  ــع األمر يظهر وب ــال " إن واق وق
ــعودي  ــرض لعدوان س ــة تتع ــة اليمني الجمهوري
ــلفا،  ــه س ــط ل ــج ومخط ــارش وممنه ــي مب أمريك
ــوي بهدف  ــري وبحري وج ــا مع حصار ب متزامن
ــع اليمنيني ومحاولة هزيمته آمال يف أن يرفع  تجوي
ــتسالم وهو أمر ال يعدو  ــعب اليمني راية االس الش
ــان قادة  ــراود أذه ــالت التي ت ــن املستحي ــه م كون

العدوان وعمالئه".
ــف العدوان  ــوات تحال ــدر إىل أن ق ــار املص وأش
ــذ باملناطق املحتلة  ــي املسيطرة عىل كافة املناف ه
ــعود، ومطار  ــدود مملكة آل س ــن اليمن وعىل ح م
ــة والتجارية  ــالت املدني ــام الرح ــاء مغلق أم صنع
ــاء الحديدة فهو  ــس 2016، أما مين ــذ 9 أغسط من
ــفن  ــارص وتتعمد دول العدوان منع وتأخري س مح
ــن الدخول إليه  ــدات الغذائية والدوائية م املساع
برغم كل دعوات منظمات األمم املتحدة ووكاالتها 
ــلوب  ــذا األس ــة له ــة املعارض ــة واإلنساني اإلغاثي

الهمجي.
ــطوري  األس ــود  الصم أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــي والجي ــعب اليمن للش
ــات دول  ــاعة ممارس ــر بش ــل أظه ــال القبائ ورج
ــم، ومحاولتها  ــام العال ــة أم ــال إنساني ــدوان ال الع
ــاك حصار مفروض عىل 27  اإليحاء بأنه ليس هن
ــون مواطن يمني وأن إعالنها ذلك هو من باب  ملي
ــىل الساحة  ــورات األخرية ع ــل عىل التط ردة الفع

العسكرية.
ــا  م ــدوان  الع ــف  تحال دول  أن  ــدر  املص ــني  وب
ــة وانتهاك  ــا اإلجرامي ــا أن تمارس أعماله ــان له ك
ــوات  الق ــال  وإدخ ــري  والبح ــوي  الج ــال  املج
ــة إىل أراض يمنية دون وجود  العسكرية السعودي
ــتخباراتي  ــايس واإلس ــري والسي ــاء العسك الغط
ــة  األمريكي اإلدارة  ــه  وفرت ــذي  ال ــي  واللوجست

والحكومة الربيطانية.
ــة  اليمني ــة  الجمهوري أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــيادة  ــعود دولة مستقلة ذات س ــم أنف آل س وبرغ
ــوري  ــا الجمه ــتورها ونظامه ــا ودس ــا حدوده له
ــس نواب  ــل مجل ــل يف ظ ــي تعم ــساتها الت ومؤس
ــة  ــة ممثل ــادة وطني ــت قي ــعب وتح ــه الش انتخب
ــة اإلنقاذ ولم  ــايس األعىل وحكوم ــس السي باملجل
ــن أي جهة  ــات أو أوامر م ــى أي توجيه ــن تتلق ول

كانت سوى من سلطاتها الوطنية.
ــة برغم دعوتها  ــد أن الجمهورية اليمني كما أك
للتسوية السياسية وانتهاج مسار الحل السلمي 
ــاً تابعاً للرياض  ــادل املرشف فإنها ليست كيان الع
ــا  ــه وحتم ــره أو تهديدات ــى أوام ــي تتلق أو أبوظب
سيدرك آل سعود وغريهم من دول العدوان الخطأ 
ــري يف تعاملهم مع  ــرتاتيجي الكب ــي واالس التاريخ

الشأن اليمني منذ بدء عدوانهم.
ــات وزير خارجية  ــخر املصدر من ترصيح وس
ــه  ــران وزعيق ــول إي ــودي ح ــدوان السع ــة الع دول
ــىل إيران ألنها  ــام والتهديد بالرد ع ــرر باالته املتك
ــن..  ــخ إىل اليم ــل الصواري ــرب ونق ــر الح ــن تدي م
داعيا إياه إن صدق أو استطاع ومملكته إىل اتخاذ 
ــا يف مضيق هرمز، بدال  ــرار بمنازلة إيران عسكري ق
ــرضب األرايض  ــىل إيران ب ــتعراض القوة ع ــن اس م

اليمنية.
وجدد املصدر دعوة األمني العام لألمم املتحدة 
والدول األعضاء بمجلس األمن واملفوض السامي 
ــالع  االضط ــان،  اإلنس ــوق  لحق ــدة  املتح ــم  لألم
ــتفزازات  واالس ــات  اإلهان ــف  لوق ــم  بمسؤولياته
ــدوان السعودي  ــا دولتا الع ــررة التي توجهه املتك
ــة  اإلنساني ــا  ووكاالته ــا  ملنظماته ــي  اإلمارات  -
ــم  األم ــاق  وميث ــي  اإلنسان ــون  للقان ــا  وتجاهله
ــة التي  ــدات الدولي ــات واملعاه ــدة واالتفاقي املتح
وضعت للحفاظ عىل كرامة النفس البرشية حيث 
ــاك 27 مليون مواطن يتعرضون للقتل وتدمري  وهن
ــجع نظام آل  البنى التحتية يف ظل صمت دويل ش

سعود عىل االستمرار يف جرائمهم.
ــه بالتأكيد عىل أن كل  واختتم املصدر ترصيح
ــة وحلفاؤها من جرائم لن تمر  ما ترتكبه السعودي
ــيأتي موعد مالحقة  ــام تدور وس ــاب واألي دون عق
ــيني  ــا السياس ــا ومسؤوليه ــا وأمرائه ــة قادته كاف
ــاركني بشكل مبارش وغري مبارش  والعسكريني املش
ــم  ــي يف املحاك ــعب اليمن ــارصة الش ــل ومح يف قت

الدولية واملحلية.

صنعاء / سبأ
ــت بمحافظة صنعاء أمس فعاليات   اختتم
املؤتمر اليمني األول للرعاية التنفسية، نظمه 
ــاون مع  ــي بالتع ــي النموذج ــع 48 الطب مجم

مؤسسة الجرحى.
ــس اللجنة  ــار رئي ــام أش ــل اإلختت ويف حف
ــيل الحوثي إىل أهمية  ــة العليا محمد ع الثوري
ــدرة اليمنيني عىل  ــم بق ــالة للعال ــر كرس املؤتم
ــم الصعوبات  ــورات الصحية رغ ــة التط مواكب
ــاز  ــر إنج ــاد املؤتم ــربا إنعق ــات.. معت والتحدي

وتحد يف ظل إستمرار العدوان.
ــي يف تقديم  ــود القطاع الصح ــاد بجه وأش
ــىل اإلرتقاء  ــرص ع ــني والح ــه للمواطن خدمات
ــف العدوان  ــتهدافه من قبل تحال ــا رغم إس به
ــذ أكرث من  ــن حصار من ــا يفرضه م ــم وم الغاش
ــا إىل رضورة مواكبة كافة  ــني ونصف .. الفت عام

ــاالت  املج ــة  كاف يف  ــات  التقني
والتخصصات.

فيما أشاد مدير عام املجمع 
ــوريف  ال ــماعيل  إس ــور  الدكت
ــل كوكبة من األخصائيني  بتفاع
ومساهمتهم يف إنجاح فعاليات 
ــد ألول مرة  ــذي ينعق املؤتمر ال
ــة اليمنية.. معتربا  يف الجمهوري
ــورة من صور  انعقاد املؤتمر ص
تحدي النخب العلمية الطبية.

ــاركة  وأكد الحرص عىل املش
ــة ومتابعة  ــرات العلمي يف املؤتم
ــال  املج ــذا  ه يف  ــد  جدي ــل  ك

إلكتساب املعرفة وتطوير القدرات .. معربا عن 
ــات املؤتمر طريقها إىل  ــه يف أن تجد مخرج أمل
ــن محاور علمية تخدم  التنفيذ بما تتضمنه م

القطاع الصحي ومنتسبيه.
حرضه  الذي  املؤتمر  وأوىص 
لقطاع  الصحة  وزارة  وكيل 
ــب الــعــالجــي الــدكــتــور  ــط ال
برضورة  الديلمي  عبدالعزيز 
الحكومية  املستشفيات  إلزام 
والخاصة من قبل وزارة الصحة 
التنفسية  الرعاية  قسم  بفتح 
الرعاية  بتخصص  ــرتاف  واالع
مجلس  قبل  مــن  التنفسية 
بالوزارة  الطبية  التخصصات 
ضمن  التخصص  وإدخــــال 
مجلس  ينفذها  التي  الربامج 

التخصصات.
ــر رضورة إيجاد  ــاركون يف املؤتم ــد املش وأك
ــة يف  ــة واملؤهل ــوادر املدرب ــات للك ــدة بيان قاع

ــع  م ــل  والعم ــة  التنفسي ــة  الرعاي ــص  تخص
ــىل إصدار  ــة التنفسية ع ــي الرعاي اختصاصي
ــزة التنفس  ــري موحدة ألجه ــات ومعاي مواصف
ــم يف الجامعات  ــث قطاع التعلي الصناعي وح
ــم يف  ــج التعلي ــذ برام ــدء بتنفي ــد بالب واملعاه

الرعاية التنفسية.
وكانت قد ألقيت يف املؤتمر عىل مدى يومني 
ــة إنعقاد  ــا أهمي ــدت يف مجمله ــارضات أك مح
ــبوع العاملي للرعاية  ــر بالتزامن مع األس املؤتم

التنفسية واإلستفادة من مخرجات املؤتمر.
ــف  التعري ــىل  ع ــارضات  املح ــزت  ورك
ــة التنفسية ومهام أخصائي  بتخصص الرعاي
ــة الطوارئ  ــن غرف ــة بدءا م ــة التنفسي الرعاي
ــلطت الضوء  ــض، كما س ــاءا ببيت املري وانته
ــة والتخصصات  ــاط الرعاية التنفسي عىل نش

الدقيقة واألسبوع العاملي له.

جنيف - سبأ
ــف العدوان  ــس تحال ــم املتحدة أم دعت األم

ــاء  إنه إىل  ــودي  السع ــام  النظ ــوده  يق ــذي  ال
ــن.. مؤكدة  ــىل اليم ــذي يفرضه ع ــار ال الحص
ــول املساعدات  ــع وص ــار يمن ــذا الحص أن ه
ــني اليمنيني  ــاة مالي ــق معان ــة ويعم اإلنساني

إىل  ــون  ويحتاج ــة  املجاع ــون  يواجه ــن  الذي
مساعدات غذائية وطبية.

ــدة  ــم املتح ــب األم ــم مكت ــق باس ــال الناط وق
لحقوق اإلنسان ينس الرك يف مؤتمر صحفي بجنيف: 

ــي تمثل  ــدات والت ــوات املساع ــاء عىل قن ــم اإلبق ــم يت ــه ”إذا ل إن
ــيكون كارثيا  رشايني لحياة املاليني يف اليمن مفتوحة فإن األمر س
ــوأ أزمة  ــا أطلقنا عليه بالفعل أس ــاس الذين يواجهون م عىل الن

إنسانية يف العالم“.
ــار الناطق األممي إىل أن الحصار عىل اليمن قد يؤدي إىل  وأش

رفع أسعار الوقود بنسبة %60 وأسعار الغاز بما يقارب 100%.
ــوق  ــدة لحق ــم املتح ــم األم ــدث باس ــه، رصح املتح ــن جانب م
ــيبحث ما إذا كان حصار  ــان، روبرت كولفيل، بأن املكتب س اإلنس

اليمن "عقابا جماعيا" غري رشعي وفقا للقانون الدويل.
ــام السعودي أصدر  ــدوان الذي يقوده النظ ــان تحالف الع وك
قرارا أمس بإغالق كل املنافذ اليمنية الجوية والبحرية والربية ما 

ــع وصول املساعدات إىل ماليني اليمنيني  أدى إىل من
املحتاجني إليها.

ــن يف مقدمة  ــدة اليم ــم املتح ــت األم وصنف
ــات اإلنسانية مع نحو 17 مليون  الئحة األزم
ــبعة  ــون إىل الغذاء وتعرض س ــى يحتاج يمن
ــر املجاعة بينما تسببت الكولريا  ماليني لخط

بأكرث من ألفي وفاة.
ــهر املايض  كما أدرجت األمم املتحدة يف الش
ــىل  ــن ع ــىل اليم ــودي ع ــدوان السع ــف الع تحال
ــرشات اآلالف يف عام  ــد مقتل ع ــوداء بع ــا الس الئحته

2016م وتنفيذ 38 رضبة مثبتة عىل مدارس ومستشفيات.
بدورها كشفت منظمة الصحة العاملية عن أن الوضع الصحي 
ــاالت الكولريا يف  ــة أن ح ــكل كبري ...موضح ــم بش ــن يتفاق يف اليم

اليمن تجاوزت اآلن 900 ألف حالة تويف منها 2194 مصابا.
ــف الذي  ــذي يفرضه التحال ــار ال ــة أن الحص ــدت املنظم وأك
يقوده النظام السعودي يعيق جهودها ملحاربة الكولريا يف اليمن.
ــعب اليمني  ــىل الش ــه ع ــودي عدوان ــام السع ــل النظ ويواص
ــرشات آالف الضحايا معظمهم  ــام 2015م مخلفا ع منذ مارس ع
ــة بما فيها  ــال يف البنى التحتي ــال ودمارا هائ ــاء واألطف ــن النس م

املستشفيات والنظام الصحي واملدارس .

العليا  الــلــجــنــة  ــــت  أدان
وبشدة  التصحيح  لتنظيم 
التي  األخرية  التصعيد  قرارات 
وعىل  العدوان  دول  اصدرتها 
قضت  والتي  السعودية  رأسها 
اليمن  باغالق كافة املنافذ عىل 
وتشديد الحصارعىل اليمنيني .

العليا  اللجنة  ورفــضــت 
القائمة  التصحيح  لتنظيم 
العدوان  دول  اصدرتها  التي 
وما  مالية  مبالغ  بتقديم 
وهي  ـــ40  ال بقائمة  أسموها 
الوطنية  الــقــيــادات  قائمة 
والتصدي  الصمود  يف  البارزة 
للعدوان عىل بالدنا واملتواجدة 
الــرشف  ميادين  مختلف  يف 

والبطولة والفداء.
التصحيح  تنظيم  واستغرب 

املتحدة  املخزي لألمم  الصمت 
ومنظمات  االمـــن  ومجلس 
حقوق االنسان يف العالم تجاه 
مطبق  حصار  من  مايحدث 

عىل الشعب اليمني .
أن مايتخذه  البيان  وجاء يف 
آل  من  معه  ومــن  سلمان  بن 
ــرارات  ــق ال تلك  ــن  م ســعــود 
ــم  ــرائ تــتــجــاوزعــقــلــيــة وج
النازية  والصهيونية  الجاهلية 
املسلم  اليمني  شعبنا  بحق 
تزيده  وانما  تثنيه  لن  والذي 
وصموداً  وصالبة  وقــوة  عزما 
الغاشم  العدوان  مواجهة  يف 
والتصدي لكل مكائده وجرائمه 
واحتالله  التآمرية  ومخططاته 
سيادته  عىل  الهيمنة  وفرض 

واستقالله ونهب ثرواته .

ودعت اللجنة العليا لتنظيم 
ــن  األم مجلس  التصحيح 
املتحدة  لالمم  العام  ــني  واألم
االممية  املسؤولية  تحمل  إىل 
تجاه  والــنــزيــهــة  املــحــايــدة 
مايحدث لليمن وتحديد موقف 
ــح مــن جــرائــم الــعــدوان  واض
الشعب  عىل  الهمجي  الرببري 
اليمني املحارص وارسال لجان 
جرائم  كل  يف  محايدة  تحقيق 
وجرائم  املدنيني  عىل  العدوان 
الــحــصــار والــحــظــرالــجــوي 
االسلحة  استخدام  وجرائم 
جميع  وحرص  دوليا  املحرمة 
هذا  عــن  الناجمة  األرضار 
شعب  عىل  العبثي  الــعــدوان 

بأرسه.

"الثورة" /
اعترب مصدر مسؤول بحزب املؤتمر 
ــف العدوان  ــرار تحال ــعبي العام ق الش
إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية 
ــعب اليمني  ــه إمعان يف تجويع الش بأن
ــذ بداية  ــه من ــروض علي ــار املف والحص
ــع املجتمع  ــرأى ومسم ــدوان أمام م الع
ــدة  املتح ــم  األم ــة  املقدم ويف  ــدويل  ال
أدى  ــذي  وال ــدويل  ال ــن  األم ــس  ومجل
ــف العدوان  ــجيع تحال صمتهم إىل تش
بقيادة آل سعود عىل اإلقدام يف تشديد 
ــام  ــام النظ ــع قي ــن م ــار بالتزام الحص
ــارات عىل املدن  السعودي بتكثيف الغ
ــكاب  وارت ــم  وإرهابه ــني  املواطن ــل  وقت

املزيد من الجرائم.

ــار املفروض  ــد املصدر أن الحص وأك
ــرب والبحر  ــي يف ال ــعب اليمن ــىل الش ع
ــراف  واألع ــني  القوان ــف  يخال ــو  والج
ــراء  نك ــة  ــة وجريم ــة واإلنساني الدولي
ــي  ــل الجماع القت ــم  ــاف إىل جرائ تض
ــعب  ــد الش ــارس ض ــذي يم ــارش ال املب
ــة  املحلي ــات  املنظم ــاً  داعي ــي..  اليمن
ــن آل  ــن م ــم املعتدي ــة إىل تقدي والدولي
ــم الدولية  ــعود وحلفائهم إىل املحاك س

ومحاسبتهم.
ــن  األم ــس  مجل ــدر  املص ــب  وطال
ــة بإيقاف  ــدار قرارات ملزم الدويل بإص
ــراء حوار  ــع الحصار وإج ــدوان ورف الع
ــت إرشاف األمم  ــعودي تح ــي - س يمن
املتحدة لضمان حقوق الشعب اليمني 

ــهراً جراء  ــذي عانى عىل مدى 33 ش ال
العدوان والحصار وتشكيل لجنة دولية 
للتحقيق يف الجرائم واالنتهاكات التي 

ارتكبها تحالف العدوان.

ــرتك  املش ــاء  اللق ــرب  اعت
ــدوان بقيادة  ــف الع إقدام تحال
ــاء  ــالق مين ــىل إغ ــة ع السعودي
ــد حاليا  ــدة املنفذ الوحي الحدي
ــكان  ــارب 80 باملائة من س ملا يق
ــة  بمثاب ــة  اليمني ــة  الجمهوري
ــن اليمنيني  ــرار بقتل املاليني م ق

وعدوان جديد عىل اليمن.
ــرتك يف بيان  ودعا اللقاء املش
ــبأ)  ــادر عنه أمس تلقت (س ص
نسخة منه كافة أبناء اليمن إىل 
الرد عىل هذا اإلجراء بقوة وحزم 
ــة، كما  ــائل املتاح ــرب كل الوس ع
ــعبية  دعا الجيش واللجان الش
ــدوان  ــاول الع ــىل تط ــرد ع إىل ال
ــة  بالطريق ــة  السعودي ــادة  بقي
املناسبة بما يحقق ردع العدوان 

ومنع تماديه.
ــف اللقاء  ــان ” وق ــال البي وق
ــط  ــة التخب ــام حال ــرتك أم املش
ــذي عربت عنه قوى  واإلفالس ال
ــا  إعالنه ــالل  خ ــن  م ــدوان  الع
ــة  اليمني ــذ  املناف ــة  كاف ــالق  إغ
ــلحة  أس ــب  تهري ــا  وإدعاءاته

ــة واهية  ــن كذريع ــة لليم إيراني
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــاح  لنج
ــة وإصابة بركان ٢ لهدفه  اليمني
ــل  مقاب ــاض،  الري يف  ــق  الدقي
ــع  الذري ــري  العسك ــل  الفش
ــرض حصارا  يف الذي  ــدوان  للع
جائرا عىل اليمن منذ نحو ثالثة 
ــاركة حوايل ١٧ دولة  أعوام بمش

معلنة ”.
ــن  ــرتك ع ــاء املش اللق ــرب  وع
ــة  ــمي بقائم ــا س ــتهجانه مل اس
ــف الرش الذي  ــني لتحال املطلوب
ــة ويزج  ــني والقتل ــؤوي املجرم ي
بهم يف معاركه الفاشلة يف اليمن 

واملنطقة.
ــان األمم املتحدة  وحمل البي
ــل الهيئات  ــن وك ــس األم ومجل
ــة  مسئولي ــة  املعني ــات  واملنظم
ــذه  ه ــاه  تج ــت  الصم ــزام  الت
ــىل القانون  ــات املارقة ع الترصف
ــا إىل إدانة  ــا إياه ــدويل .. داعي ال
ــادة  بقي ــدوان  الع ــة  غطرس
ــد لتعنته  ــع ح ــة ووض السعودي

وعبثه بالسلم واألمن الدوليني.

ــك إعالن تحالف  ــة لحماية املستهل ــتنكرت الجمعية اليمني اس
العدوان بقيادة السعودية إغالق كافة املنافذ اليمنية الجوية والربية 

والبحرية.
ــالق املنافذ  ــبأ) أن إغ ــة يف بيان تلقته وكالة (س ــدت الجمعي وأك
اليمنية سيكون له نتائج كارثية ويفاقم األوضاع اإلنسانية يف اليمن 

التي تعد األسوأ عاملياً بحسب األمم املتحدة.
ــد البيان األمم املتحدة ومجلس األمن واملنظمات واملجتمع  وناش
ــار وإيقاف  ــع الحص ــل عىل رف ــي، بالعم ــري اإلنسان ــدويل والضم ال
العدوان.. مشرياً إىل أن ما يتعرض له الشعب اليمني يعد أكرب عملية 

قتل جماعي يف العرص الحديث.
ــن  ــة يف اليم ــة القائم ــاع اإلنساني ــة " إن األوض ــت الجمعي وقال
ــود  ــن القي ــد م ــة املزي ــس إضاف ــل ولي ــكل عاج ــا بش ــب حله تتطل
ــد يحتمل، فقد وصل  ــري، فالوضع بالفعل لم يع ــد العسك والتصعي
ــرب والحصار املستمر إىل  ــد حوايل ثالثة أعوام من الح اليمنيون بع

أقىص درجات املعاناة ".
ــدويل بالضغط عىل دول  ــة مطالبة املجتمع ال ــددت الجمعي  وج
ــدوان ورفع الحصار  ــادة السعودية إليقاف الع ــف العدوان بقي تحال

عىل الشعب اليمني.

قناصة الجيش
ــادر عسكرية تمكن  ــا اكدت  مص ــاء ذلك فيم وج
ــن مسلحي  ــقاط 8 م ــة أمس من اس ــال القناص أبط
ــة توغل لهم يف  ــدو االماراتي خالل عملي مرتزقة الع
ــتدراجهم إىل  منطقة الضباب بمحافظة تعز بعد اس
منطقة مكشوفة بفعل قصف مدفعي لتحصيناتهم.
ــقاط مسلحني  ــا تمكنت فرق القناصة من إس كم
ــدو السعودي يف تبة  ــي مرتزقة الع اثنني من مسلح

الخزان قبالة منفذ علب بعسري.

عمليات نوعية
ــادر أن عمليات الجيش واللجان  واوضحت املص
ــدو السعودي من  ــت كذلك يف دحر مرتزقة الع أفلح
ــم يف غرب صحراء ميدي  ــرث املواقع املستحدثة له اك

وكذلك تطهري قلعة ميدي االسرتاتيجية.
ــن مسلحي  ــة العرشات م ــدت مرصع وإصاب وأك
ــم قائد قوات  ــذه العمليات وبيه ــدو يف ه ــة الع مرتزق
ــان، فيما  ــو إحس ــة املدع ــع السوداني ــم الرسي الدع
تمكنت وحدات الجيش واللجان من اغتنام أسلحة 
ــن املرتزقة الذين  ــري خلفه من تبقى م وعتاد عسك

الذوا بالفرار.

" زلزال ـ 1 " دك
ــش واللجان  ــوة املدفعية للجي ــع دك الق ــن ذلك م وتزام

أمس مخابئهم يف منطقة املنارة محققة إصابات مبارشة.
ويف جبهة مارب أكدت املصادر العسكرية مرصع وإصابة 
ــال الجيش  ــد  أبط ــة لدى ص ــي املرتزق ــن مسلح ــد م ا لعدي
ــب نهم،  ــاه  منطقة حري ــف باتج ــم الزح ــان محاولته واللج
ــا لقي 4 من مسلحي املرتزقة مرصعهم يف مناطق متفرقة  فيم

بمديرية رصواح.

غارات هستريية
ــن طريان العدو ليال غارة بقنبلة شديدة االنفجار  كما ش
ــنه غارة  ــة فضال عن ش ــمايل العاصم ــراف ش ــىل حي الج ع
ــة طريق املطار  ــرس يف جولة الجمن ــة الح أخرى عىل مدرس
وتسببت جميعها يف خراب العديد من املرافق وترضر عرشات 
ــط تحليق مكثف  ــة والخاصة وس ــكات العام ــازل واملمتل املن

ومستمر لطريان العدو فوق العاصمة وضواحيها.
ــة  ــب ثالث ــي وأصي ــهد مدن ــدة استش ــة صع ويف محافظ
ــنها طريان العدوان  ــرون إصابة أحدهم خطرية يف غارة ش آخ
ــم يف مديرية باقم  ــة يسن ــيارتهم بمنطق ــتهدفت س أمس اس
ــنها طريان  ــلسلة غارات ش ــة صعدة وذلك ضمن س بمحافظ
ــتهدفت منطقة العقبة أسفل  العدوان عىل هذه املحافظة اس

مران و3 غارات عىل منطقة البقع بمديرية كتاف.

دك مواقع العدو
وأكد املصدر قنص اثنني من مرتزقة الجيش السعودي يف 

تبة الخزان قبالة منفذ علب يف عسري.

مصرع وإصابة
ــدر قنص ثمانية من مرتزقة العدوان يف منطقة  وأكد املص
ــوفة بفعل قصف  ــتدراجهم إىل منطقة مكش الضباب بعد اس

مدفعي لتحصيناتهم.
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــتهدف أبط ــك اس إىل ذل
أمس تجمعات ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمديرية 

مكرياس يف محافظة البيضاء.
ــبأ)  ــري لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مصدر عسك
ــىل تجمعات  ــعبية نفذوا عملية ع ــان الش ــش واللج أن الجي
ــرياس محققني  ــبكة العقلة يف مك ــفل ش ــة العدوان أس مرتزق

إصابات مبارشة يف صفوفهم
ــتهدف الجيش واللجان الشعبية أمس تجمعات  كما اس

ملرتزقة العدوان السعودي يف مريس بمحافظة الضالع.
ــبأ)  ــري لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مصدر عسك
ــات للمرتزقة يف معسكر  ــتهدفت تجمع أن القوة املدفعية اس

الصدرين محققة إصابات مبارشة.
ــار املصدر إىل أن سيارات اإلسعاف هرعت إىل املكان  وأش

املستهدف.


