
"الثورة" /
ــو  ــي عض ــزة الحوث ــدس حم ــًربّ املهن  ع
ــفه لالنحياز  الوفد الوطني املفاوض عن أس
ــس األمن أمس  ــان مجل ــدا عليه بي ــذي ب ال
ــه لصالح قوى  ــدد من فقرات ــس يف ع الخمي
ــان  العدوان والتي بدت وكأنها تتحدث بلس
ــره أكرث من  ــة نظ ــن وجه ــرب ع ــدوان وتع الع
ــعى  كونها تعرب عن وجهة نظر محايدة تس
ــجع عىل  ــالم يف اليمن، وتش إىل إحالل الس
ــتمرار العدوان؛ معربا عن أسفه الشديد  اس

ــه اإلجمايل  ــان يف مضمون ــراء تقليل البي ج
ــأن العدوان وتصويره كطرف معتدى  من ش
عليه مطالبا اآلخرين بوقف االعتداء عليه.
ــدى  لـ“ص ــح  ترصي يف  ــي  الحوث ــال  وق
ــان  البي ــول  ح ــؤال  س ــىل  ع ردا  ــرية"  املس
الرئايس الصادر من مجلس األمن يوم أمس 
ــب للحقائق  ــذا قل ــن: إن ه ــوص اليم بخص
ــق املاثلة عىل  ــل الحقائ ــه تجاه ــا كون تمام

األرض..
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ــكرية  عس ــادر  مص ــدت  أك
ــة  وإصاب ــرصع  م ــة  ميداني
ــن مرتزقة الجنجويد  العرشات م
ــات قصف  ــودانيني يف عملي الس
ــتهدفت  ــددة اس ــي مس صاروخ
ــر  ــة املعق ــم يف منطق ــا له تجمع
ــاحلية  الس ــاب  ذب ــة  بمديري

التابعة ملديرية باب املندب.
ــدرت  ق ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج
ــة  ومحلي ــكرية  عس ــادر  مص

ــرشات    الع ــة   وإصاب ــرصع  م
ــودانيني  الس ــة  املرتزق ــن  م
ــلحي مرتزقة  "الجنجويد" ومس
ــس لدى صد  ــزب اإلصالح، أم ح
ــان زحفهم الكبري  الجيش واللج
ــة  بمحافظ ــدي  مي ــراء  صح يف 
ــارت املصادر إىل  حجة، فيما أش
أن جثث قتىل الجنجويد ال تزال 
ــراء ميدي حتى  متناثرة يف صح

فجر اليوم.

ــان عن  ــوق اإلنس ــربت وزارة حق ع
ــي الدويل  ــن التعاط ــفها البالغ م أس
ــدويل  ــع ال ــة املجتم ــلبي ملنظوم الس
ــا  ــدة وهيئاته املتح ــم  ــل باألم املتمث
ــها مجلس األمن  املختلفة وعىل رأس
ــارعة يف  ــة املتس ــة الصحي ــع الكارث م
ــار الكولريا، نتيجة  ــن جراء انتش اليم
ــراء  ج ــة  الصحي ــة  املنظوم ــار  انهي

العدوان.
ــان يف  ــوق اإلنس ــت وزارة حق وقال
ــه"  ــخة من ــبأ) نس ــت (س ــان تلق بي
ــي أعداد  ــق بالغ تنام ــا تتابع بقل إنه
ــريا? يف عدد من  ــني بوباء الكول املصاب

ــول  ــع وص ــات وم ــق باملحافظ املناط
ــتبه يف إصابتها  ــاالت املش ــدد الح ع
ــري  ــتويات غ ــن مس ــريا يف اليم بالكول
ــن كل مائتي  ــبوقة إذ أن واحداً م مس

مواطن يشتبه يف إصابته باملرض".
ــات  اإلحصائي أن  ــت  وأوضح
ــري إىل  ــة تش ــوزارة الصح ــمية ل الرس
ــتبه  ــاالت التي يش ــدد الح ــاوز ع تج
ــريا يف أرجاء البالد  يف إصابتها بالكول
ــدد  ــاوز ع ــا تج ــة فيم ــف حال 124 أل
ــة اإلصابة  ــوا حتفهم نتيج ــن لق الذي

900 مواطن.
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يف  ــا  مدني  15 ــب  وأصي ــهد  استش
ــنها  حصيلة أولية جراء الغارة التي ش
ــعودي ليل  طريان تحالف العدوان الس
ــعبية يف محافظة  ــوق ش ــىل س أمس ع
صعدة يف أحدث مجزرة لطريان تحالف 

العدوان السعودي يف هذه املحافظة.
ــة أن طريان  ــت مصادر محلي أوضح
ــارة  ــتهدف بغ ــعودي اس ــدوان الس الع
ــفر  ــدا ما أس ــق بمديرية ش ــوق املش س
ــرية إىل  ــا مدنيني مش ــوع ضحاي عن وق

ــاء الضحايا  ــة د جمع وإحص أن عملي
ــاء أمس يف محاولة  استمرت حتى مس
ــن كانوا يف  ــىل الضحايا الذي للتعرف ع
السوق ساعة شن طريان العدوان لهذه 

الغارة.
ــريان  ط أن  ــادر  املص ــت  وأوضح
ــنه الغارة  ــعودي وبعد ش ــدوان الس الع
ــوا إىل  ــعفني هرع ــتهدف مس األوىل  اس
ــعاف ضحايا الغارة األوىل  ــوق إلس الس
ــداد الضحايا الذين  ــن أع ما ضاعف م
لم تتوفر بشأنهم حصيلة نهائية حتى 

الساعات األوىل من فجر أمس السبت.
ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط وكان 
ــع  ــابق أرب ــت س ــن يف وق ــعودي ش الس
ــن  ــة الظاهر كما ش ــارات عىل مديري غ
ــم وأخرى عىل  ــني عىل مديرية باق غارت

منطقة لصوح بمديرية كتاف.
كما استشهد سائق ناقلة خرضوات 
ــنها طريان العدوان السعودي  بغارة ش
ــة  ــوزع بمحافظ ــة م ــي بمديري األمريك

تعز.

واشنطن/وكاالت 
أّيد مجلس الشيوخ األمريكي باإلجماع تقريبا، ترشيعا يفرض عقوبات 
جديدة عىل روسيا وإيران ويرغم الرئيس دونالد ترامب عىل الحصول عىل 
ــة. املرشوع الذي حصل  ــة الكونجرس قبل تخفيف أي عقوبات قائم موافق

عىل تأييد 98 عضوا، لم يخالفه فقط  سوى شخصني من املجلس.
ــاندرز“،  ــتقل املقرب من الحزب الديمقراطي، ”برني س ــيناتور املس الس
والسناتور الجمهوري ”راند باول“ هما من خالفا املشورع، ورأو فيه تهديدا 

لإلتفاق النووي مع إيران.
ــيا  ــاندرز“ أنه موافق تماما عىل العقوبات املفروضة عىل روس ورصح ”س
ــية األخرية، اما العقوبات عىل إيران،  ــبب تدخلها يف االنتخابات الرئاس بس

فاعتربها عائقا يف وجه تنفيذ االتفاق النووي..
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ــتثنائي  ــتنكر مجلس الوزراء يف اجتماعه االس اس
املنعقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس الحكومة الدكتور 
عبد العزيز صالح بن حبتور مضامني البيان الرئايس 
ــخ 15 يونيو 2017م..  ــادر عن مجلس األمن بتاري الص
ــق  ــف الحقائ ــديد لتحري ــتغرابه الش ــن اس ــا ع معرب
ــح  ــة املصال ــة لسياس ــدي خدم ــع املعت ــوف م والوق

الخاصة لبعض القوى الكربى.
ــن  ــس األم ــب مجل ــدة " تنصي ــس بش ودان املجل
ــف العدوان  ــن تحال ــال ومحاميا ع ــه وكي الدويل نفس
ــز عىل  ــه والرتكي ــة جرائم ــة تغطي ــعودي ومحاول الس
صواريخ الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن اليمن 
ــعب اليمني منذ  ــا إىل ما يتعرض له الش ــعبه، الفت وش
ــافر وحصار جائر وسط  أكرث من عامني من عدوان س

صمت وتواطؤ دويل غري مسبوق.
ــن دوره يف تحقيق األمن  ــا م ــا املجلس انطالق ودع
ــرار ملزم تحت الفصل  ــالم الدوليني إىل إصدار ق والس
ــكري وكل العمليات  ــدوان العس ــاف الع ــابع إليق الس
ــامل عن  ــة يف كل الجبهات ورفع الحصار الش الحربي
ــة اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدويل  الجمهوري

أمام حركة املالحة الجوية املدنية والتجارية.
ــان الرئايس  ــوزراء إىل تعمد البي ــس ال ــت مجل ولف
ــانية التي  ــبب الكارثة اإلنس ــن إغفال س ملجلس األم
ــتمرار الحصار  ــراء اس ــي ج ــعب اليمن ــها الش يعيش
ــار  ــم عن ذلك من انتش ــربر، وما نج ــدوان غري امل والع
األوبئة وبؤر املجاعة وسوء التغذية، وممارسة الحرب 
ــع صورها وأشكالها ضد اليمنيني  االقتصادية يف أبش

عىل مرأى ومسمع من العالم.
ــر البيان  ــدم ذك ــن ع ــوزراء م ــس ال ــتغرب مجل واس
ــي الدولة  ــة رواتب موظف ــن قضي ــايس ملجلس األم الرئ
ــذ القرار غري  ــىل التوايل من ــع ع ــهر التاس املنقطعة للش
ــدن،  ــي إىل ع ــزي اليمن ــك املرك ــل البن ــتوري بنق الدس
ــب باألموال  ــادي يف التالع ــار ه ــة الف ــتمرار حكوم واس

املطبوعة يف روسيا التي هي ملك لكل الشعب اليمني.

مدفعية الجيش مدفعية الجيش 
واللجان تدك مواقع واللجان تدك مواقع 
العدوان في نجران العدوان في نجران 

وعسيروعسير

اJركان العامة تشيد اJركان العامة تشيد 
ببطوالت وتضحيات ببطوالت وتضحيات 
المنطقة العسكرية المنطقة العسكرية 

السادسةالسادسة

الجنيد: الشعب اليمني الجنيد: الشعب اليمني 
قادر على بناء وطنه قادر على بناء وطنه 

وتطويرهوتطويره
رمضان في اليمن .. مساجد عامرة بذكر نص محاضرة السيد عبدالملك الحوثي الـ١٣

الله 
وثيقة العاشر من رمضان.. أساس عريض 

للتعايش االجتماعي
رمضانيات  - صـ  06 تحقيقات - صـ  05  صـ  02 

حصيلة ثقيلة للمرتزقة السودانيين بعمليات نوعية للجيش واللجان بصحراء ميدي حصيلة ثقيلة للمرتزقة السودانيين بعمليات نوعية للجيش واللجان بصحراء ميدي 
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ــواء محمد  ــاع الل ــر الدف ــدد وزي ش
ــىل رضورة تعزيز  ــي  ع ــارص العاطف ن
ــود  الصم ــات  جبه ــات  احتياج
ــجم واملتطلبات  ــا ينس ــة بم واملواجه
ــة  العالي ــات  املعنوي ــزز  ويع ــة  القائم
ــن يذودون عن حياض  للمقاتلني الذي

الوطن وامن واستقرار الشعب.
ــر  ــي يف تقري ــواء العاطف ــد الل وأك
ــتثنائي  ــاع اس ــس إىل اجتم ــه أم قدم
عقده مجلس الوزراء تناول التطورات 
ــتجداتها يف جبهات  ــكرية ومس العس
ــدي ملواجهة العدوان  الصمود والتص
ــارات  واالنتص ــه  ومرتزقت ــعودي  الس
ــلحة  التي يحققها أبطال القوات املس
ــعبية، ونجاحهم  واألمن واللجان الش
يف التقدم والصد يف عدد من الجبهات 
ــرات العدوان  ــط ومؤام ــال خط وإفش

ومرتزقته.

ــات  االحتياج ــر  التقري ــاول  وتن
ــود  الصم ــات  جبه ــم  لدع ــة  القائم
ــع بتنفيذ  ــة الترسي ــدي وأهمي والتح
ــأن من  ــذا الش ــادرة به ــرارات الص الق

ــىل ومجلس  ــيايس األع ــس الس املجل
ــاذ  اإلنق ــة  وحكوم ــي  الوطن ــاع  الدف
الوطني، لتعزيز جبهات الصمود ضد 
املعتدين والدفاع عن الوطن والشعب.

ــتظل  ــم س ــد أن تضحياته ــا أك كم
ــرة ووجدان اليمنيني..  محفورة يف ذاك
ــهداء األبطال  مرتحما عىل أرواح الش
ــل  العاج ــفاء  بالش ــه  الل ــا  وداعي

للجرحى واملصابني.
ــوزراء  ــد مجلس ال ــن جانبه أك وم
ــاذ الوطني يف  ــة اإلنق ــتمرار حكوم اس
ــم  ــب الدع ــائل وجوان ــم كل وس تقدي
ــش  للجي ــة  املتاح ــات  اإلمكان ــق  وف
ــعبية وتعزيز الصمود يف  واللجان الش
ــدي واملواجهة للعدوان  جبهات التح
ــريا إىل أن  ــه، مش ــعودي ومرتزقت الس
ــة القصوى يف هذه  ذلك يحتل األولوي
ــل الحكومة،  ــروف يف أجندة وعم الظ
ــهداء  ــك االهتمام بأرس الش ــا يف ذل بم
ــة  العناي ــم  وتقدي ــى  الجرح ــة  ورعاي

الالزمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.
ــار  وإكب ــالل  بإج ــس  املجل ــا  وحي
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــاع عن الوطن  ــع جبهات الدف يف جمي
ــا  وم ــم  ومرتزقته ــزاة  للغ ــدي  والتص
ــوالت وانتصارات  ــن بط ــطرونه م يس

يعتز ويفتخر بها كل اليمنيني.

التطورات العسكرية ومستجداتها في تقرير قدمه وزير الدفاع إلى مجلس الوزراءالتطورات العسكرية ومستجداتها في تقرير قدمه وزير الدفاع إلى مجلس الوزراء

البقية صفحة 05

صنعاء - سبأ 
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــث رئيس مجل بع
ــارة األملانية  صالح بن حبتور، برقية تعزيه إىل املستش
ــبق  ــي األس ــار األملان ــاة املستش ــريكل، يف وف ــال م أنجي

هيلموت كول.
ــه  تعازي ــن  ع ــه،  برقيت يف  ــوزراء  ال ــس  رئي ــرب  وع
ــعب األملاني  ــل والش ــريكل وأرسة الراح ــارة م للمستش

الصديق .
ــة  ــادة وحكوم ــة قي ــة اليمني ــال " إن الجمهوري وق
ــعب األملاني الصديق أحزانه يف  ــاطر الش ــعباً، تش وش
ــه أدواره املؤثرة يف  ــالم كول الذي كانت ل وفاة رجل الس
ــاء عالقات  ــو االزدهار وبن ــا االتحادية نح ــادة أملاني قي
ــعب اليمني  ــم بما يف ذلك الش ــعوب العال وثيقة مع ش
الذي يعتز باملواقف السياسية واإلنسانية للمستشار 
ــة " .. واعترب  ــا الصديق ــرتة قيادته ألملاني ــول خالل ف ك
ــعب اليمني كما هي  ــارة وفاجعة للش رحيل كول خس

لشعب أملانيا الصديق.

رئيس الوزراء يعزي المستشارة اJلمانية في رئيس الوزراء يعزي المستشارة اJلمانية في 
وفاة المستشار اJسبق هيلموت كولوفاة المستشار اJسبق هيلموت كول

صنعاء - سبأ
 بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور برقية عزاء ومواساة إىل مستشار مكتب رئيس 
ــمري  ــمري محمد عبدالحق يف وفاة نجله نادر س الوزراء س

إثر حادث مروري وقع يف والية هيماء بسلطنة عمان.
ــمري  ــوزراء عن خالص تعازيه لألخ س ــرب رئيس ال وأع

محمد عبدالحق وبقية أفراد األرسة بهذا املصاب .. 

..ويعزي في وفاة نجل سمير عبدالحق ..ويعزي في وفاة نجل سمير عبدالحق 

واعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إىل اضطالع أملانيا وقيادتها 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  بوق ــاهمة  املس يف  ــوي  الحي ــا  بدوره
ــعب اليمني وإسناد املبادرات  املتغطرس ورفع الحصار عن الش

الجادة لتحقيق السالم املنصف لليمن وأبنائه.

حملت المجتمع الدويل مسؤولية صون حياة اليمنيني ووقف العدوان

سيناتور أمريكي: ا2رهاب مصدره سيناتور أمريكي: ا2رهاب مصدره 
السعودية وليس ايرانالسعودية وليس ايران


