
دمشق/ وكاالت
ــيطر الجيش السوري أمس عىل  س
ــىل الحدود  ــر املنترشة ع ــع املخاف جمي

مع األردن بطول أكرث من 30 كيلومرتا.
ــوم الجيش حاليا بإزالة األلغام  ويق
ــا الفصائل  ــي خلفته ــات الت واملفخخ

املسلحة التي هربت من املنطقة.
ــيطر  ــدر أن الجيش يس ــني املص وب
ــع  مرب ــرت  كيلوم  1300 ــاحة  مس ــىل  ع
ــدة  وع ــي  الرشق ــويداء  الس ــف  بري
ــب  ــة يف املنطقة بحس ــات حاكم مرتفع

مصدر عسكري.
ــوري يف  ــش الس ــدم الجي ــاء تق وج
ــويداء  ــف بريف الس ــد الزل ــة س منطق
ــانا"  ــبما ذكرت وكالة "س الرشقي، حس

السورية الرسمية.
ــة أن املناطق التي  وأوضحت الوكال
ــل الطبقة  ــيطرة عليها هي ت تمت الس

وتل الرياحي وتل أسدة وتل العظامي 
وبري الصوت ومعرب أبو رششوح وجميع 
ــع  ــدود م ــىل الح ــرشة ع ــر املنت املخاف

األردن، بطول أكرث من 30 كم.
ــوري  ــش الس ــح الجي ــك أصب وبذل

ــورية  ــل الحدود الس ــيطر عىل كام يس
ــويداء،   الس ــة  محافظ يف  ــة  األردني
حسبما أوضحت صفحة شبكة اإلعالم 

الحربي السوري عىل "فيسبوك".

وزارة الخارجية : مجلس ا�من يكتفي بتكرار عرض المآسي في اليمن وال يتدخل �يقافهاوزارة الخارجية : مجلس ا�من يكتفي بتكرار عرض المآسي في اليمن وال يتدخل �يقافها
اللجنة العسكرية تشيد بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهاتاللجنة العسكرية تشيد بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دعت الجامعة العربية إىل إنجاح جهود ايقاف العدوان ال التزلف للسعودية على حساب دماء األبرباء

صنعاء /سبأ
ــة  الخارجي ــوزارة  ب ــؤول  ــدر مس ــرب مص ع
ــان الرئايس الصادر  ــفه ملا تضمنه البي عن أس
 S/PRST/2017/14 ــم ــس األمن برق عن مجل
ــلم واألمن  ــد " صون الس ــت بن ــته تح يف جلس
ــع  الوض إىل  ــا  فيه ــرق  تط ــي  والت  " ــني  الدولي

اإلنساني يف اليمن.
ــاء  ــة األنب ــح لوكال ــدر يف ترصي ــد املص وأك
ــه اليمن من كارثة  ــبأ) أن ما يعاني اليمنية (س
ــراء العدوان..  ــانية هي من صنع البرش ج إنس
ــديد يكرر  ــف الش ــال : " مجلس األمن لألس وق
ــاة وال يأتي بجديد، وكأن  ــرض املآيس واملعان ع

األمر إسقاط واجب"
ــكر ملجلس األمن  ــرب املصدر عن الش كما ع
ــا يف الوقت  ــه الدائم.. الفت ــىل إعرابه عن قلق ع
ــية  سياس ــباب  وألس ــس  املجل أن  إىل  ــه  نفس
ــن التدخل الفعال  ــح متنوعة يحجم ع ومصال
ــوات متقدمة  ــآيس واتخاذ خط ــك امل لوقف تل

لوقف أسبابها أو محاسبة املتسببني فيها.
ــرى بمجلس األمن أن  ــاف : " كان األح وأض
يعلن عىل املأل عن هوية من يعيق فعال إيصال 
ــة  الغذائي ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــحنات  ش

والدوائية والحيوية للسكان ..

صنعاء / سبأ 
ــكرية  ــة العس ــدت اللجن  عق
ــة  واألمنية اجتماعا أمس برئاس
ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ
الدفاع واألمن اللواء الركن جالل 
بن عيل الرويشان رئيس اللجنة.

ــتعرض االجتماع التقارير  اس
ــة،  اللجن ــاء  أعض ــن  م ــة  املقدم
ــة  امليداني ــاع  األوض ــول  ح
والنجاحات التي يحققها أبطال 
القوات املسلحة واألمن واللجان 

الشعبية يف مختلف الجبهات.
ــة بالبطوالت  ــادت اللجن وأش
ــت،  تحقق ــي  الت ــات  والنجاح

وأقرت متابعة الوزارات والجهات 
ــات  توجيه ــذ  لتنفي ــة  املعني
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــاع الوطني برسعة  ومجلس الدف
ــوات  الق ــات  احتياج ــري  توف
ــات  ــن مرتب ــن م ــلحة واألم املس
ــليح لتعزيز  ــاء وتس وغذاء وكس
ــات  جبه يف  ــني  املرابط ــود  صم
ــرشف وتعزيز األداء  ــة وال البطول
ــجل نجاحات  ــي الذي يس األمن
ــة  ــؤر مرتزق ــة ب ــة يف مالحق يومي
ــة  الجبه ــم  وتدعي ــدوان  الع

الداخلية .
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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
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي   وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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/ 
ــيل هورتون يف مقال نرش  ــد الباحث األمريكي ميش أك
ــتفيد  ــكان كونزيرفاتف) أن املس ــع (ذي أمريي ــىل موق ع
ــو تنظيم  ــىل اليمن ه ــعودية ع ــن حرب الس ــايس م األس
ــنت حربا دمرت  ــعودية ش ــرياً إىل أن الس ــدة.. مش القاع
ــوء أسوأ  ــفرت حربها العدوانية عن نش بلداً بأكمله وأس
ــاً إىل أن الطائرات  ــم.. منوه ــانية يف العال ــوارث اإلنس الك
ــتهداف معاقل القاعدة يف  ــادراً ما تقوم باس ــعودية ن الس
ــفيات  ــه بقصف املستش اليمن فيما تقوم يف الوقت نفس

واملزارع ومخيمات الالجئني بشكل شبه يومي.
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ــتهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس تجمعات ومواقع للجنود   اس
السعوديني بجيزان ونجران وعسري، محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم.

ــتهدف تجمعات  ــبأ) أن قصفاً مدفعياً اس ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــديس واملخروق  ــة الس ــال ورقاب ــة رج ــم يف طلع ــعوديني وآلياته ــود الس للجن

الصغري بنجران.
ــتعال النريان يف موقع رشق الفواز بنجران جراء استهدافه  وأكد املصدر اش

بقصف مدفعي.
ــتهدفت  ــعبية اس ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش

تجمعات للجنود السعوديني غرب الربوعة بعسري.
ويف جيزان أكد املصدر مرصع وإصابة عدد من الجنود السعوديني بقصف 

مدفعي استهدف تجمعاتهم يف مواقع الفريضة وقرنع والغاوية.
ــارة ودار  ــارات عىل وادي ج ــن ثالث غ ــدر أن طريان العدوان ش ــر املص وذك

النرص وقرية قمر يف الخوبة بجيزان.

ــىل مناطق  ــس 12 غارة ع ــعودي األمريكي أم ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
متفرقة بمحافظة حجة.

ــبأ) أن طريان  وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (س
ــىل مديريتي حرض  ــتبا، و10 غارات ع ــىل دوار مس ــن غارتني ع العدوان ش

وميدي.
ــارات عىل  ــي أمس أربع غ ــعودي األمريك ــريان العدوان الس ــن ط كما  ش

مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
ــتهدف  ــبأ) أن طريان العدوان اس وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ (س
ــزارع  ــت أرضاراً بم ــر، خلف ــة الظاه ــة بمديري ــق متفرق ــارات مناط ــع غ بأرب

املواطنني.

ــة بنيان التنموية دعوتها لحضور  ــية ملؤسس جددت اللجنة التأسيس
ــبت القادم يف العاصمة صنعاء، ومن املقرر  ــهار للمؤسسة الس حفل اإلش
أن يقام حفل اإلشهار بحضور رسمي وبمشاركة منظمات املجتمع املدني 

ذات العالقة.
ــة ستدشن  يف حفل إشهارها  وأكد رئيس اللجنة لـ"الثورة" أن املؤسس
ــاريع  ــم تنفيذها أو التي يف طور التنفيذ ، ومش ــاريع التي ت عدداً من املش
ــاء  ــة صنع ــة يف العاصم ــرتة القادم ــالل الف ــا خ ــة تنفيذه ــزم املؤسس تعت

واملحافظات . 
ــة وعلمية نوعية  ــة وفق منهجية عملي ــة بنيان للتنمي وتنظلق مؤسس
ــف برامجها  ــم يف مختل ــل والتقيي ــط والتحلي ــد التخطي ــة تعتم ومدروس
ــا  ــة وتوظيفه ــارات املجتمعي ــة امله ــر وتنمي ــة إىل  تطوي ــة الهادف التنموي
ــك من خالل  ــاء الذاتي ، وذل ــوالً إىل تحقيق االكتف ــل وص ــف األمث التوظي
تحديد اإلمكانيات البرشية واملادية املجتمعية وتحويل الطاقات إىل فرص 
ــل يف تحقيق التنمية  ــهام الفاع ــام املجتمع بما يمكنه من اإلس ــة أم متاح

الشاملة . 

مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديني

مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات ومواقع 
العدو بجزيان ونجران وعسري

طريان العدوان يشن ١٦ غارة على 
محافظتي حجة وصعدة 

مؤسسة بنيان التنموية تجدد دعوتها لحضور 
مؤتمر إشهار املؤسسة السبت القادم يف صنعاء 

حرب السعودية على اليمن دمرت بلدًا بأكمله .. وواشنطن متورطة حتى النخاعحرب السعودية على اليمن دمرت بلدًا بأكمله .. وواشنطن متورطة حتى النخاع
باحثون ومحللون دوليون:باحثون ومحللون دوليون:
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ـــــة االســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة ؟ ـــــرب ـــــض ـــــة االســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة ؟مـــــــن يــــحــــقــــق ال ـــــرب ـــــض مـــــــن يــــحــــقــــق ال
الجيش السوري يوسع مناطق سيطرته على الحدود مع ا�ردنالجيش السوري يوسع مناطق سيطرته على الحدود مع ا�ردن بيونج يانج- واشنطن:

ــمالية تدهورا  ــهد العالقات األمريكية الكورية الش تش
ــد تهديد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالرد  الفتا، فبع
ــة والصاروخية بـ"النار  ــغ يانغ النووي عىل تجارب بيون
ــدة  القاع ــرضب  ب ــد  بالتهدي ــرية  األخ ورّد  ــب"،  والغض

ــكرية األمريكية يف جزيرة غوام يف املحيط الهادى،  العس
ــابق عىل توجيه  ــتعداد الفعيل للتَّس ــان االس ــدأ الطرف ب

رضبة استباقية.

/
الجيش  عمليات  تواصلت 
واللجان الشعبية يف جبهات 
مكبدين  الغربي  الساحل 
السعودي  العدوان  مرتزقة 
يف  فادحة  خسائر  األمريكي 

األرواح والعتاد.

للثورة  ميداني  مصدر  واكد 
تمكن أبطال الجيش واللجان 
الشعبية من استعادة مواقع 
مرتزقة  عليها  يسيطر  كان 
العدوان السعودي االمريكي 
بموزع   الهاميل  منطقة  يف 
عرشات  مقتل  إىل  مشريا 
العملية  خالل  املرتزقة 
اسلحة  واغتنام  الهجومية 
بحوزة  كان  عسكري  وعتاد 

املرتزقة.

نفذ  الوازعية  مديرية  ويف 
واللجان  الجيش  ابطال 
نوعية  عملية  الشعبية 
قتل  من  خاللها  تمكنوا 
من  كبرية  اعداد  واصابة 

مرتزقة العدوان.

تقدم للجيش واللجان الشعبية في موزع وعمليات نوعية ضاعفت خسائر املرتزقة في يختل وصرواح

قبائـل اليمـنقبائـل اليمـن
 تتداعى لرفد اجلبهات وردع العدوان تتداعى لرفد اجلبهات وردع العدوان

باحثون دوليون:
السعودية دمرت 

اليمن بأكمله.. 
وواشنطن متورطة 

حتى النخاع

الـداخلـيـة تستقبل املغرر بهم العائدين من معسكـرات العـدوان
فرسان بالدنا يتأهلون 

إىل كأس العالم
مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات 

ومواقع العدو بجزيان ونجران وعسري
الخارجية: مجلس األمن يكتفي بتكرار 

عرض املآسي يف اليمن وال يتدخل إليقافها

 الوطن بوابة مفتوحة لعودة 
كل املغرر بهم وسيحظون 

بالرعاية واالهتمام

نائب رئيس االركان:

عشرات الغارات 
شنها طريان العدوان على 

محافظتي حجة وصعدة
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