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صنعاء/سبأ
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــتعرض رئيس مجل اس
ــم بأعمال رئيس  ــور، أمس بصنعاء مع القائ صالح بن حبت
ــن القضايا  ــدد م ــدروس، ع ــد العي ــورى محم ــس الش مجل
ــة وتحديدا يف مجاالت الزراعة والري واملياه والبيئة  الخدمي

والصحة العامة والسكان.
ــاء أوضاع املغرتبني العائدين من دول الجوار  وتناول اللق
ــراءات التضييقية  ــة اإلج ــعودية نتيج ــة اململكة الس خاص

ــاق عليهم،  ــديد الخن ــعودي لتش التي اتخذها النظام الس
والتسهيالت الالزمة لهم يف منافذ الدخول .

ــورى برتابط  ــس الش ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــوه القائ ون
ــورى وحكومة  ــل املتبادل بني مجلس الش ــود والتفاع الجه
ــعب بمختلف  ــاذ تجاه الحالة اآلنية التي يمر بها الش اإلنق
ــع  ــة للمجتم ــاة اليومي ــة بالحي ــة املرتبط ــه وخاص تداعيات

اليمني.

تخرج دفعة عسكرية جديدة في المنطقة العسكرية الخامسةتخرج دفعة عسكرية جديدة في المنطقة العسكرية الخامسة
/ 

ــكرية الخامسة أمس تخرج  شهدت املنطقة العس
دفعة عسكرية جديدة.

ــة األركان العامة  ــس هيئ ــل التخرج رئي حرض حف
ــر الدفاع العميد  ــاعد وزي اللواء محمد الغماري ومس
ــة باملنطقة  ــؤول القوة البرشي ــوىس العريمي ومس م

العسكرية الخامسة العقيد عبدالله العزي.
ــت يف الحفل عدد ممن الكلمات حيت صمود   وألقي
ــاحات الرشف  ــعبية يف س أبطال الجيش واللجان الش
ــىل  ع ــة  املحقق ــارات  االنتص ــتعرضة  مس ــة  والبطول
ــات أن الدفعة  ــدوان ومرتزقته.  وأكدت الكلم ــوى الع ق
ــتكون  ــة س ــدة يف املنطقة الخامس ــكرية الجدي العس

إضافة نوعية لرفد الجبهات باملقاتلني.

وزير الدفاع يتفقد جبهة الساحل الغربي ويشيد بالبطوالت التي يسطرها الجيش واللجان الشعبيةوزير الدفاع يتفقد جبهة الساحل الغربي ويشيد بالبطوالت التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية
ــواء الركن محمد  ــر الدفاع الل حيا وزي
ــال  ــدام واستبس ــجاعة وإق ــي ش العاطف
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط
املدافعني عن عزة وكرامة الشعب اليمني 

وسيادة واستقالل الوطن.
ــن اللواء العاطفي  البطوالت التي   وثم
ــبي الجيش  ــطرها األبطال من منتس يس
ــاحل  ــعبية يف جبهات الس ــان الش واللج

الغربي
ــر الدفاع  ــارة وزي ــالل زي ــاء ذلك خ ج
ــاحيل  ــد الدفاع الس ــه قائ ــة ومع التفقدي
ــب املنطقة  ــر مكت ــادري ومدي ــد الق العمي

الخامسة العقيد يارس املغربي

رئيس الوزراء يرحب بزيارة فريق تقصي أوضاع حقوق ا;نسان ويوجه رئيس الوزراء يرحب بزيارة فريق تقصي أوضاع حقوق ا;نسان ويوجه 
بالتهيئة لعودة السفارات الراغبة الى صنعاء بالتهيئة لعودة السفارات الراغبة الى صنعاء 

/ 
وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
ــح بن حبتور وزارة الخارجية بتكثيف  صال
ــدويل ومختلف  ــع ال ــع املجتم ــا م تواصله
دويل  ــف  موق إىل  ــوال  وص ــا  عاملي ــه  أدوات
ــالوة عىل  ــعبه، ع ــاه اليمن وش ــرشف تج م
ــفارات الراغبة بلدانها  ــة لعودة الس التهيئ
ــة  ــاء ملمارس ــة صنع ــا إىل العاصم بعودته
ــل ما  ــاد يف ظ ــايس املعت ــاطها الدبلوم نش
ــاء من أجواء آمنة  ــم به العاصمة صنع تنع

ومستقرة.
ــالل  خ ــور  حبت ــن  ب ــور  الدكت ــب  ورح
ــدس  ــة املهن ــر الخارجي ــس وزي ــه ام لقائ
ــق تقيص أوضاع  ــام رشف . بزيارة فري هش
ــه القادمة .. حاثا   ــان يف زيارت حقوق اإلنس
ــىل  ــة ع ــات ذات العالق ــة والجه الخارجي
ــن للزيارة من  ــري الجيدي ــداد والتحض اإلع
ــرض  ــا يتع ــراز م ــب، وإب ــف الجوان مختل

ــاكات بفعل  ــن انته ــان اليمني م له اإلنس
العدوان والحصار.

من جانبه أوضح الوزير رشف الرتتيبات 
ــتقبال الفريق الدويل الخاص  القائمة الس
ــان املقرر أن  ــاع حقوق اإلنس بتقيص أوض

يزور اليمن خالل الفرتة القليلة القادمة .
ــارة  الزي ــذه  ه ــه  تمثل ــا  م إىل  ــار  وأش
ــىل  ــر ع ــق الزائ ــالع الفري ــة الط ــن أهمي م
ــا  يرتكبه ــي  الت ــيمة  الجس ــاكات  االنته

ــعب اليمني  ــه بحق الش ــدوان ومرتزقت الع
ــىل التداعيات  ــالوة ع ــة أعوام، ع منذ ثالث
ــا يوميا عىل الجانب  ــرى التي يخلفه األخ

اإلنساني.
ــش رئيس مجلس  ــة احرى ناق من جه
ــس إدارة  ــس مجل ــع رئي ــس م ــوزراء ام ال
ــد  ــد محم ــكان احم ــليف لإلس ــك التس بن
دعميم، أوضاع البنك ومتطلبات النهوض 
ــه بما يؤكد دورة الحيوي يف إعادة  بأوضاع

اإلعمار..
ــزام حكومة  ــوزراء، الت ــس  ال ــد رئي وأك
ــكان بمختلف  ــك اإلس ــناد بن ــاذ بإس االنق
ــك  البن ــئ  يهي ــا  بم ــرة  املتوف ــائل  الوس
ــدوره الحيوي يف عملية إعادة  لالضطالع ب
إعمار ما خلفه العدوان السعودي والحرب 
املفروضة عىل الشعب اليمني وذلك عقب 

انتهاء العدوان.

ناقش مع قيادة بنك اإلسكان متطلبات النهوض بأوضاعه

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
السعودي أمس  13 غارة عىل العاصمة 

صنعاء.
ــبأ) أن  ــدر أمني لـ(س ــح مص وأوض
ـــ 13 غارة  ــتهدف ب ــدوان اس ــريان الع ط

قاعدة الديلمي.
ــعودي  ــن طريان العدوان الس كما ش
ــىل  ع ــارات  غ ــالث  ث ــس  أم ــي  األمريك

مديرية رصواح بمأرب.
ــبأ)  لـ(س ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــعودي خلفت  ــدوان الس ــارات الع أن غ

يف  ــني  املواطن ــزارع  وم ــازل  بمن أرضاراً 
املديرية.

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط و ش
ــىل  ع ــارات  غ ــبع  س ــس  أم ــي  األمريك

مديرية الغيل بالجوف.
ــريان  ط أن  ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــواق  ش وادي  ــتهدف  اس ــدوان  الع
والساقية بمديرية الغيل بسبع غارات.

ــدوان األمريكي  ــريان الع ــن ط كما ش
ــعودي أمس غارة عنيفة عىل مطار  الس

الحديدة الدويل.

ــي باملحافظة لـ  ــدر أمن وأوضح مص
ــتهدف  ــدوان اس ــريان الع ــبأ) أن ط (س
ــت أرضاراً  ــدة خلف ــار الحدي ــارة مط بغ

بمنازل املواطنني.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــة  حج ويف 
ــلة  سلس ــس  أم ــعودي  الس ــي  األمريك

غارات عىل مديريات يف املحافظة.
ــة  ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــارة عىل  ــن 11 غ ــدوان ش ــريان الع أن ط

مديريتي حرض وميدي.

االزدحـــــــــــام  ـــف  ـــي ـــف ـــخ ـــت ل ـــــــة  األمـــــــان ــــــي  ف ــــع  ــــي ب ــــة  ــــط ــــق ون ــــا  ــــع ــــوق م االزدحـــــــــــام   ـــف  ـــي ـــف ـــخ ـــت ل ـــــــة  األمـــــــان ــــــي  ف ــــع  ــــي ب ــــة  ــــط ــــق ون ــــا  ــــع ــــوق م  ٦١٦١ ــــد  ــــدي ــــح ــــد ت ــــدي ــــح ت

العدوان يشن العدوان يشن ٣٦٣٦ غارة همجية على العاصمة  غارة همجية على العاصمة 
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خلفت أضرارا بالغة يف المنازل والممتلكات 

 /محمد الفائق
ــة اليمنية  ــم الرشك ــدث باس ــال املتح ق
للغاز عيل معصار إن 80 قاطرة غاز دخلت 
ــة صافر وهي  ــري املحدد من رشك ــط الس خ
ــدد  ــاء وع ــة صنع ــا إىل العاصم يف طريقه
ــل مع مالكها  ــات بعد التواص ــن املحافظ م
وموافقتهم عىل البيع بـ3 االف ريال لعبوة 

20 لرت .
ــاص ل ( الثورة) طمأن  ــح خ ويف ترصي
ــات ال بأس  ــار املواطنني بوجود كمي معص

ــن معاناتهم  ــاهم يف التخفيف م بها ستس
ــاز املنزيل ..  ــم من الغ ــة احتياجاته وتغطي
ــني مع جهات  ــاون املواطن ــد رضورة تع وأك
ــه ال داعي للقلق والخوف  االختصاص وأن
ــام  ام ــات  ازدحام ــكيل  تش أو  ــاب  واالرتي

املحطات.
ــاز  ــة الغ ــم رشك ــدث باس ــح املتح وأوض
ــني أمانة  ــدة ب ــاون جدي ــة تع ــاك آلي ان هن
ــيتم  ــة للغاز س ــة اليمني ــة والرشك العاصم

تنفيذها خالل الساعات املقبلة ..

) دخول ) دخول ٨٠٨٠ قاطرة غاز خط السير  قاطرة غاز خط السير   شركة الغاز تؤكد لـ ( شركة الغاز تؤكد لـ (

لقي 18 من مرتزقة العدوان  
يف  ــد،  األح ــس  أم ــم،  مرصعه
ــدات  لوح ــص  قن ــات  عملي
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــاع  قط يف  ــب  عل ــذ  منف ــة  قبال
ــوف  والج ــزان  وجي ــري  عس

والساحل الغربي .
ــة  القناص ــدات  وح ــت  وكان
ــش  الجي ــدي  ملجاه ــة  التابع
ــس  أم ــت،  تمكن ــد  ق ــان  واللج
ــن  م  4 ــص  قن ــن  م ــبت،  الس
ــدوان يف  ــة الع ــي ومرتزق منافق

ــة املتون  ــة مزوية بمديري جبه
محافظة الجوف.

كما قنصت جنديا سعوديا 
ــكول يف جيزان،  يف موقع الحس
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــة  وثالث
ــمال وجنوب معسكر خالد،  ش
ــمال يختل يف  وثالثة آخرين ش

الساحل الغربي.
ــعودي  ــي جندي س كما لق
ــد برصاص  ــه أمس األح مرصع
ــان  واللج ــش  الجي ــة  قناص
الشعبية يف جبهة جيزان، فيما 

ــوة املدفعية تجمعات  دكت الق
ومرتزقتهم  السعوديني  الجنود 

يف جيزان وميدي.
ــكري لـ "  ــدر عس وأكد مص
املسرية نت " أن وحدة القناصة 
ــش  الجي ــدي  ملجاه ــة  التابع
ــعبية تمكنت من  ــان الش واللج
ــعودي آخر  ــدي س ــص جن قن
ــمال قرية قوى بجيزان بعد  ش
ساعات من قنص جندي بذات 

القطاع.

قنص قنص ١٨١٨ مرتزقًا في جبهات عسير وجيزان والجوف والساحل الغربي  مرتزقًا في جبهات عسير وجيزان والجوف والساحل الغربي 
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ــويل اهتمام  ــني مقب ــوزراء وزير املالية الدكتور حس ــد نائب رئيس ال أك
القيادة السياسية ممثلة باملجلس السيايس األعىل، واللجنة االقتصادية 
ــتمرة  ــل، من خالل املتابعة املس ــرشوع الريال موباي ــة اإلنقاذ، بم وحكوم

ألعمال اللجنة وما اتخذته من اجراءات وخطوات لتدشني املرشوع.
ــة  ــرشوع الريال موبايل برئاس ــالل اجتماع للجنة م ــت  مقبويل خ ولف
ــرشوع من خالل  ــة والفنية للم ــراءات القانوني ــتكمال اإلج ــة اس إىل أهمي
ــور أو أخطاء يمكن أن  ــات املعنية لتاليف أي قص ــيق بني كافة الجه التنس

تربز بعد انطالق املرشوع.
ــاالت وتقنية املعلومات عىل  ــؤون القانونية واالتص فيما أكد وزيرا الش
ــا يف أقرب وقت  ــام املوكلة إليه ــاز امله ــات ورسعة إنج ــف الجه دور مختل

ممكن.

ــالء 52 مدنياً من  ــس، إج ــوريا، ام ــز الرويس للمصالحة يف س ــن املرك أعل
الغوطة الرشقية منهم 26 طفال، يف أول عملية إجالء جماعي من نوعها بهذا 

العدد.
ــلحني حول إخراج  وأكد املركز تحقيق تقدم يف عملية املفاوضات مع املس
ــن الفصائل يبحث إمكانية إخراج  ــني من الغوطة الرشقية، وأن جزءا م املدني

عرشات املدنيني مقابل خروجهم مع عائالتهم.
ــري زولوتوخني، أمس  ــواء فالديم ــز املصالحة، الل ــم مرك وقال الناطق باس
ــوريني  ــكريني الس ــد، إن ”مركز املصالحة بني األطراف املتنازعة، والعس األح
يواصلون املفاوضات مع أعضاء الفصائل املسلحة يف الغوطة الرشقية حول 
ــراج عرشات  ــلحون إمكانية إخ ــة   . ويبحث املس ــن املنطق ــراج املدنيني م إخ

السكان مقابل إمكانية مغادرة املنطقة مع عائالتهم مع ضمانات أمنية“.

مقبولي يؤكد أهمية استكمال إجراءات مقبولي يؤكد أهمية استكمال إجراءات 
إطالق مشروع الريال موبايلإطالق مشروع الريال موبايل

سوريا : تقدم في عملية المفاوضات سوريا : تقدم في عملية المفاوضات 
مع المسلحين بالغوطة الشرقيةمع المسلحين بالغوطة الشرقية
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ولـــحـــج  ــــدي  ــــي م ــــال  ــــم ش تـــجـــمـــعـــاتـــهـــم  ودك  صــــبــــريــــن  ـــــي  ف الـــــــعـــــــدوان  ـــي  ـــق ـــاف ـــن ـــم ل ــــة  ــــي آل ولـــحـــج تــــدمــــيــــر  ــــدي  ــــي م ــــال  ــــم ش تـــجـــمـــعـــاتـــهـــم  ودك  صــــبــــريــــن  ـــــي  ف الـــــــعـــــــدوان  ـــي  ـــق ـــاف ـــن ـــم ل ــــة  ــــي آل تــــدمــــيــــر 

التفاصيل صفحة 02
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