
موسكو/
ــني واإليراني  ــرويس فالديمري بوت ــان ال ــد الرئيس  أك
ــة للتعاون  ــود نتائج ملموس ــن روحاني امس وج حس
بني روسيا وإيران فيما يخص تسوية األزمة يف سوريا.

ــبوتنيك عن بوتني قوله خالل لقائه نظريه  ونقلت س
ــة منظمة  ــش قم ــىل هام ــي ع ــن روحان ــي حس اإليران
ــا نتعاون  ــدة يف الصني: "إنن ــاون املنعق ــنغهاي للتع ش
ــا هنا ما نتحدث  ــوريا.. ولدين بنجاح لحل األزمة يف س

عنه ألن هناك نتائج ملموسة".
وتابع بوتني بالقول: "أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم 
عىل هامش اللقاء الدويل يف إطار منظمة شنغهاي للتعاون".

ــا يتعلق  ــاء: "فيم ــالل اللق ــال روحاني خ ــدوره ق ب
ــحاب أمريكا غري القانوني من هذه االتفاقية فإن  بانس
ــر يتطلب حواراً أكرث جدية وأكرث أهمية بني بلدينا"  األم
ــاًء يف وضع  ــت دوراً مهماً وبنّ ــيا لعب ــرياً إىل أن روس مش

وتنفيذ االتفاقية النووية.

روحاني وبوتين يؤكدان تعاون روحاني وبوتين يؤكدان تعاون 
بلديهما لتسوية ا�زمة في سوريابلديهما لتسوية ا�زمة في سوريا
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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

إحكام السيطرة على الجاح ومصرع العشرات من مليشيات العدو  وأسر آخرين واغتنام عتاد حربي إحكام السيطرة على الجاح ومصرع العشرات من مليشيات العدو  وأسر آخرين واغتنام عتاد حربي 
ــعبية،  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــن  تمك
ــري منطقة  ــس من تطه ــاء تهامة أم ــنودين بأبن مس

الجاح يف الساحل الغربي.
ــبأ)  ــوزارة الدفاع لـ (س ــكري ب وأكد مصدر عس
مرصع خمسني مرتزقا لقوات العدو يف جبهة الجاح 
ــى واألرسى واغتنام عتاد  ــقوط عرشات الجرح وس

حربي متنوع .
ــش واللجان  ــال الجي ــدر إىل أن أبط ــار املص وأش
ــرار نفذوا  ــاء تهامة األح ــنودين بأبن ــعبية املس الش
ــة وفق  ــات تكتيكي ــة عملي ــاعات املاضي ــالل الس خ
يف  ــه  ومرتزقت ــدو  الع ــة  ملواجه ــة  عملياتي ــط  خط
ــوف  ــات يف صف ــني إصاب ــي، محقق ــاحل الغرب الس

العدو.
ــدات بأكملها يف  ــوع وح ــدر إىل وق ــا أكد املص كم
الحصار وقطع خطوط اإلمداد واغتنام عتاد حربي 
ــن األطقم والذخائر املتنوعة خالل  ومدرعة وعدد م

العمليات النوعية للجيش واللجان الشعبية.
ــعة  ــدر أن العملية الهجومية الواس ــت املص ولف
ــدو ومرتزقته  ــعبية عىل الع ــش واللجان الش للجي
ــتباك املبارش مع الخطوط األمامية  يف الجاح واالش
ــوط الدفاعية للعدو  ــرار املرتزقة بعد كرس الخط وف
ــيطرة عىل سوق الجاح  ــفرت عن الس باملنطقة، أس
ــا  وتطهريهم ــفل  األس ــاح  والج ــىل  األع ــاح  والج

بالكامل .

ــب املصدر فإن املعلومات اإلستخباراتية  وبحس
ــئولية الهزيمة بني  تؤكد وجود تخوين وتحميل مس
ــاش التي فرت من  ــوات اللحجي وقوات طارق عف ق

ــاعات  ــد يف املواجهة خالل الس ــم تصم ــا ول مواقعه
األوىل، وقد منعت قوات اللحجي قوات طارق الفارة 

من أرض املعركة الدخول يف مناطقها ومعسكراتها.
ــن مرتزقة  ــرية م ــارصة قوة كب ــدر مح ــد املص وأك
ــات وقطع  ــن جميع الجه ــمال الجاح م ــدوان ش الع
ــداد العدو يف املنطقة وأن القوة املحارصة  خطوط إم

ــل عدة  ــالم وذلك بعد فش ــس أمامها إال االستس لي
عمليات لفك الحصار عنها.

ــدة متخصصة من أبطال الجيش  وقال " إن وح
ــعبية نفذوا عملية تكتيكية عىل مواقع  واللجان الش
ــا أدى إىل تدمري عدد من  ــث العدين م ــدو يف مثل الع
ــن أفراده  ــدد م ــرح ع ــل وج ــدو وقت ــات الع تحصين
واستنزاف ذخائره بالرغم من تنفيذ طريان العدوان 
ــادت الوحدة  ــارات دون جدوى وقد ع ــدداً من الغ ع

املتخصصة إىل مواقعها ساملة ".
ــق محمد  ــادي املناف ــرصع القي ــدر م ــد املص وأك
ــمى الكتيبة  ــا يس ــي قائد م ــدي اليافع ــوض الح ع
ــريان الجيش  ــة بن ــواء األول عمالق ــة يف الل الخامس

واللجان يف جبهة الساحل الغربي .
وبني املصدر أن الجيش واللجان الشعبية شنوا 
ــوب التحيتا  ــازة جن ــىل منطقة الف ــا كبريا ع هجوم
ــرية يف األرواح  ــائر كب ــن الغزاة واملرتزقة خس مكبدي

والعتاد.
ــعبية  ــك كرس أبطال الجيش واللجان الش إىل ذل
أمس زحفاً ملرتزقة العدوان السعودي االمريكي ، يف 

صحراء األجارش بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــبأ) مرصع وإصابة  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــالل التصدي  ــة العدوان خ ــن مرتزق ــداد كبرية م اع

لزحفهم يف صحراء األجارش.

عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة مسنودة بأبناء تهامة يف جبهات الساحل الغريب 

البقية صفحة 02

صنعاء/سبأ
ــرار رئيس املجلس  صدر أمس ق
ــنة  ــيايس األعىل رقم (76) لس الس
ــماؤهم  ــة أس ــني التالي 2018م بتعي

أعضاء يف مجلس الشورى :

ــماعيل  إس ــه  عبدالل ــد  محم  -  1
الكبيس.

2 - عيل عوض البرتة.
3 - احمد عبدالله هادي العولقي.

4 - محمد عايض النصريي.

رئيس المجلس السياسي ا�على يصدر رئيس المجلس السياسي ا�على يصدر 
قرارًا بتعيينات في مجلس الشورىقرارًا بتعيينات في مجلس الشورى

قنص قنص ٦٦ من مرتزقة الجيش السعودي وصد محاولة تقدم لهم بعسير من مرتزقة الجيش السعودي وصد محاولة تقدم لهم بعسير
عسري / سبأ 

ــش  الجي ــال  أبط ــدى  تص
ــس ملحاولة  ــعبية أم واللجان الش
ــلل ملرتزقة الجيش السعودي  تس

بعسري.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة 
األنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش 
واللجان الشعبية أفشلوا محاولة 

ــعودي  ــدم ملرتزقة الجيش الس تق
قبالة منفذ علب.

ــدة  وح أن  ــدر  املص ــد  وأك
القناصة، قنصت ستة من مرتزقة 
ــة منفذ  ــعودي قبال ــش الس الجي

علب.
ــة  ــتهدفت مدفعي ــك اس إىل ذل
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

ــود  للجن ــات  تجمع ــس  أم ــر  فج
السعوديني يف جيزان.

ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن  لوكالة األنباء اليمنية (س
قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات 
ــع  موق يف  ــعوديني  الس ــود  للجن

ومدرسة الخشل .

قصف مدفعي على تجمعات العدو يف جزيان وشمال صحراء ميدي:

مقبولي: الحكومة تحرص على عدم تسييس عمل المنظمات وتقدم كافة التسهيالت لهامقبولي: الحكومة تحرص على عدم تسييس عمل المنظمات وتقدم كافة التسهيالت لها
صنعاء / سبأ

ــر املالية  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــى نائ التق
ــويل أمس، رئيس  ــني عبدالله مقب الدكتور حس
بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن 

فرانسوا موريون.
ــتعراض نشاط بعثة  جرى خالل اللقاء اس
الصليب األحمر وعملها خالل الفرتة الحالية، 
ــكاالت التي تواجهها  وكذا مناقشة بعض اإلش

البعثة أثناء عملها يف مناطق املواجهات.
ــر املالية أن  ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــد نائ وأك
ــس  ــس املجل ــة برئي ــية ممثل ــادة السياس القي
ــيايس األعىل األخ مهدي املشاط وحكومة  الس
ــل الصليب  ــدران عاليا عم ــاذ الوطني يق اإلنق
ــف  مختل يف  ــانية  اإلنس ــالته  ورس ــر  األحم

املناطق..

خالل لقائه  رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن 
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طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٢٣٢٣ غارة على صعدة وتعز وحجة والحديدة ونهم  غارة على صعدة وتعز وحجة والحديدة ونهم 
ــي  ــدوان األمريك ــف الع ــل تحال واص
ــوي  الج ــف  القص ــس  أم ــعودي  الس
ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع ــي  والصاروخ

بمحافظة صعدة.
ـــ  ل ــدة  ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــي  ــدوان اإلجرام ــريان الع ــبأ) أن ط (س
ــة آل عمار  ــارات عىل منطق ــن أربع غ ش
ــىل منطقة  ــراء، وغارة ع ــة الصف بمديري
ــرى  أخ ــارة  وغ رازح  ــة  بمديري ــور  االزه
ــة باقم، مخلفا  ــة آل مغرم بمديري منطق
ــة  ــكات الخاص ــرية يف املمتل ــائر كب خس

باملواطنني.

قصف صاروخي ومدفعي على منازل ومزارع المواطنني يف المناطق الحدودية 

 / عبدالواسع الحمدي
ــف  مركز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية عن االنتهاكات  كش
والجرائم الجسيمة  التي ارتكبها طريان العدوان خالل شهر مايو 
ــا واملصابني جراء جرائم  ــرياً اىل أن إجمايل الضحاي ــايض .. مش امل
ــاً   منهم 32  ــهيداً وجريح ــالل مايو  وصل إىل 286 ش ــدوان خ الع

طفالً و7 نساء كما جرح 200 مدني بينهم 34 طفال و14 امرأة . 
  

٢٨٦٢٨٦ شهيدًا وجريحًا بينهم  شهيدًا وجريحًا بينهم ٣٢٣٢ طفًال و طفًال و٧٧ نساء نساء
حصيلة جرائم العدوان خالل مايو الماضيحصيلة جرائم العدوان خالل مايو الماضي

التفاصيل صفحة 03البقية صفحة 02

اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين تدين استهداف اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين تدين استهداف 
العدوان Rحدى منشآت المجلس النرويجيالعدوان Rحدى منشآت المجلس النرويجي

ــة  (اللجن ــة  الخارجي وزارة  ــت  أدان
ــؤون الالجئني)، بشدة إقدام  الوطنية لش
ــتهداف حي حدة  طريان العدوان عىل اس
ــبوع  األس ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــكني  الس
ــآت  ــايض ما أدى إىل تدمري إحدى منش امل
ــاك  ــني يف انته ــي لالجئ ــس الرنويج املجل
ــوء للعام  ــة للج ــة الدولي ــارخ لالتفاقي ص

1951م وبرتوكول 1967م.
ــبأ)  ــدت اللجنة يف بيان تلقته (س وأك
ــتمراراً للنهج  ــتهداف يعد اس أن هذا االس
ــري أخالقية أو  ــن املتجاهل ألية معاي األرع
إنسانية أو قانونية يف انتهاك صارخ لكافة 
ــانية  ــماوية والقوانني اإلنس ــع الس الرشائ
ــن العملية املمنهجة  الدولية ويندرج ضم

ــدوان يف إعاقة  ــي ينتهجها تحالف الع الت
العمل اإلنساني.

ــع الدويل للضغط  ــا البيان املجتم ودع
ــتهداف  ــاف االس ــدوان إليق ــىل دول الع ع
ــانيني، والكف عن  ــرر للعاملني اإلنس املتك

استهداف املدنيني األبرياء.

حملت المجتمع الدويل مسؤولية جرائم العدوان

ناطق حكومة اRنقاذ يبارك انتصارات الجيش ناطق حكومة اRنقاذ يبارك انتصارات الجيش 
واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربيواللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي

صنعاء – سبأ
ــي  ــاذ الوطن ــة اإلنق ــق حكوم ــارك ناط ب
عبدالسالم جابر، انتصارات أبطال الجيش 
ــاحل  الس ــة  جبه يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــتعادة منطقة  ــي، والتي كان آخرها اس الغرب

الجاح بالكامل.
ــالم جابر يف ترصيح لوكالة  وقال عبدالس
ــبأ) "إن أبطال الجيش  ــاء اليمنية (س األنب
ــة،  ــة نوعي ــذوا عملي ــعبية نف ــان الش واللج
ــاح بالكامل  ــفرت عن تطهري منطقة الج أس

ومرصع وجرح العرشات من املرتزقة بينهم قيادات".
ــال الجيش  ــام أبط ــح الطريق أم ــاح يفت ــري الج ــد أن تطه وأك
ــق يف الرشيط  ــن املناط ــى م ــا تبق ــري م ــعبية لتطه ــان الش واللج

الساحيل الغربي.
ــتهداف  ــة إىل أن طريان العدوان قام باس ــار ناطق الحكوم وأش

ــرق الخوخة بعد  ــع من املرتزقة يف مف مجامي
ــاحل الغربي،  ــط الس ــن رشي ــحابهم م انس
ــد أن القصف تم  ــات تؤك ــا أن املعلوم موضح

بناء عىل طلب من املرتزق طارق صالح.
ولفت إىل أن املرتزق طارق صالح يستهني 
ــني  الجنوبي ــن  م ــدوان  الع ــم  به ــرر  ــن غ بم
ــام بقوله "أنهم  ــم، ووصفهم قبل أي ويحتقره

بال كرامة".
ــه إىل أبناء املحافظات  وجدد جابر دعوت
ــدوان  الع ــوف  صف يف  ــاركني  املش ــة  الجنوبي
ــرة واملخطط الذي  ــي بحجم املؤام ــودة إىل صوابهم والوع إىل الع
يستهدفهم.. الفتا إىل أن تحالف العدوان يقدمهم قرابني لتحقيق 
ــارق صالح من  ــه بقيادة ط ــني مرتزقت ــتعمارية وتمك ــه االس أهداف

السيطرة عىل بعض املناطق عىل حساب دمائهم.
البقية صفحة 02
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ــوء حملة  ــعودية عىل ض ــرشوع قرار ضد الس ــان األوروبي م ــى الربمل تبن
ــار يف  ــار املستش ــعوديات، وأش ــطات الس ــاالت بحق عدد من الناش االعتق
ــرشت عىل موقع "لوب لوغ" إىل  ــان األوروبي إلدار ماميدوف يف مقالة ن الربمل

انه جاء بنص مرشوع القرار اآلتي:
ــد يف العالم ضد النساء، وان النظام  ــعودية قيود تعد من األش "لدى الس
ــارس  ــي ويم ــري ديمقراط ــى غ ــعودية يبق ــي يف الس ــيايس واالجتماع الس
ــمح ألي  ــاء مواطنني من الدرجة الثانية، وال يس ــز، ويجعل من النس التميي
ــال األجانب ويقوم بقمع  ــارس التمييز ضد العم ــة دين أو معتقد، ويم حري

األصوات املعارضة".
وتابع الكاتب : أن الربملانيني االوروبيني أعربوا عن خيبة أملهم من وجود 
ــعودية، وأيضاً من ظاهرة  ــام وصاية الرجل (عىل املرأة) املوجود يف الس نظ

العنف ضد النساء بهذا البلد.

النظام السعودي يستنجد بحلفائه في مواجهة تهديدات النظام السعودي يستنجد بحلفائه في مواجهة تهديدات البرلمان ا�وروبي يتبنى مشروع قرار يدين السعودية البرلمان ا�وروبي يتبنى مشروع قرار يدين السعودية 
ا�ردن بنقل التظاهرات إلىالداخل السعودي ا�ردن بنقل التظاهرات إلىالداخل السعودي 

ــد األردن بانتقال  ــن تهدي ــاعات م ــد س  بع
ــارع الديوان  ــاورة، س ــدول املج ــوىض إىل ال الف
ــالن عن اجتماع  ــعودية اىل اإلع امللكي يف الس
استثنائي مع ثالث دول عربية ، لبحث األزمة 
ــوع  ــن ضل ــدث ع ــاء تتح ــط أنب يف االردن وس

النظام السعودي بتفجري األوضاع يف عمان.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــا  وفق ــان  البي يف  ــاء  وج
ــعودية (واس)، انه "يف إطار اهتمام امللك  الس
ــة وحرصه عىل  ــاع األمة العربي ــلمان بأوض س

كل ما يحقق األمن واالستقرار فيها..
التفاصيل صفحة 09التفاصيل صفحة 09
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