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 / قاسم الشاوش
ــابق  ــكان الس ــة والس العام ــة  ــر الصح ــن وزي دش
ــه أمني العاصمة  ــالم بن حفيظ ومع الدكتور محمد س
ــة الثانية من حملة  ــاد أمس بصنعاء  الجول حمود عب
ــن حملة  ــة األوىل م ــا والجول ــد الدفتريي ــني ض التحص

التحصني ضد الحصبة والحصبة األملانية .
ــظ أهمية  ــور بن حفي ــني أكد الدكت ــالل  التدش وخ
ــريا  ــذه األمراض الفتاكة ،مش ــال من  ه ــني األطف تحص
ــتكماال للجولة األوىل التي  إىل ان هذه الجولة  تأتي اس
ــة خالل مارس املايض، بهدف  تم تنفيذها يف 39 مديري
ــاح الدفترييا  ــة من لق ــال الجرعة الثاني ــاء األطف إعط
ــة يف محافظة  ــذ حملة مزدوج ــيتم تنفي منوها بانه س
ــران وحجة تتمثل يف  ــالث مديريات يف عم ــاء وث البيض
ــة والحصبة األملانية والجرعة  الجولة األوىل « الحصب

األوىل من لقاح الدفترييا « .
ــة التحصني ضد مرض  ــح بن حفيظ  أن حمل وأوض
ــالل الفرتة 12 – 17  ــي يجري تنفيذها خ ــا الت الدفتريي
ــًة بالربنامج  ــوزارة ممثل ــي تنفذها ال ــو الجاري الت ماي
ــيق مع  ــع، بالتعاون والتنس ــني املوس ــي للتحص الوطن
ــاد وبدعم  ــم واألوقاف واإلرش ــة والتعلي ــي الرتبي وزارت
ــف، ستكون يف  من منظمتي الصحة العاملية واليونيس
املراكز الصحية واملواقع املؤقتة .تستهدف األطفال من 
ــابيع وحتى 15سنة يف املديريات املستهدفة  سن 6 أس
ــدن،  ع إب،  ــدة،  العاصمة،الحدي ــة  بمحافظات(أمان
ــدة، حجة، املحويت، ريمة ،  صنعاء، عمران، تعز، صع

البيضاء) .
ــور واآلباء واألمهات اىل  ودعا بن حفيظ  أولياء األم
ــال أطفالهم إىل املرافق الصحية   رضورة التعاون وإيص
ــرض الدفترييا والحصبة والحصبة  وتحصينهم ضد م
ــذه األمراض  ــة أطفالهم من ه ــة من اجل حماي األملاني

الفتاكة .
ــن  يمك ال  ــه  أن ــىل  ع ــد  التأكي ــظ  حفي ــن  ب ــدد  وج
ــا إال بتطعيمهم،  ــرض الدفتريي ــال من م حماية األطف

ــريا  فالتحصني يقيهم اإلصابة بهذا املرض القاتل. مش
ــان األطفال من التحصني الروتيني أو عدم  إىل أن حرم
ــاد.. ُيعرضهم  ــتكمالهم جميع جرعات اللقاح املض اس

إىل خطر اإلصابة بالدفترييا.
ــة التحصني يف  ــىل حمل ــني ع ــود القائم ــن جه وثم
ــز الوطني للتثقيف  ــج الوطني للتحصني واملرك الربنام
ــة واألوقاف  ــكاني وزارتي الرتبي ــي واإلعالم الس الصح

وكذا دعم منظمتي الصحة العاملية واليونيسف .

من جابته أكد أمني العاصمة أهمية  الحملة للوقاية 
ــارها  ــة اىل الحد  من انتش ــراض والهادف ــذه األم ــن ه م
ــة يف ظل هذه الظروف ، وهو ما يتطلب من اآلباء  خاص
واألمهات دفع أطفالهم إىل املراكز الصحية حفاظا عىل 
ــال والتفريط  ــراض .معتربا أن اإلهم ــالمتهم من األم س
ــراض الفتاكة إخالل  ــني األطفال من هذه األم يف تحص
ــة األبناء  ــا يف رعاي ــم الله عليه ــي ائتمنه ــة الت باألمان

والحفاظ عليهم.

ــي   الرباع ــارص  عبدالن ــور  الدكت ــح  أوض ــك  دل إىل 
ــة الصحة العاملية   ــؤول التحصني والرتصد بمنظم مس
ــاون مع وزارة الصحة  ــان املنظمة تعمل جاهدة بالتع ب
ــة من خالل  ــذه األوبئ ــىل التصدي ملثل ه ــكان ع والس
ــل الحد من  ــات الالزمة من اج ــري األدوية واللقاح توف
ــي تهدد حياة   ــار مثل هذه األمراض الفتاكة والت انتش

الكثري من األطفال يف اليمن .

صنعاء / سبأ
ــا  زكري ــل  النق ــر  وزي ــش  ناق
ــع  م ــاء  بصنع ــس  أم ــامي  الش
ــة  مؤسس إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
ــة  ــر اليمني ــر األحم ــئ البح موان
ــحاق،  ــد أبوبكر أس ــنت محم الكاب
ــر  البح ــئ  بموان ــتجدات  املس
ــفن  ــا تتعرض له الس ــر وم األحم
ــافر من قبل تحالف  من عدوان س

العدوان.
ــذي  ال ــاء  اللق ــتعرض  واس
ــوزارة أحمد  ــارا ال ــرضه مستش ح
معياد وأحمد رمضان، اإلجراءات 
ــفية التي يقوم بها تحالف  التعس
ــفن التجارية  ــىل الس ــدوان ع الع
ــانية واإلغاثية التي تصل  واإلنس
إىل موانئ مؤسسة البحر األحمر 
ــري عىل  ــداء األخ ــا االعت ــا فيه بم
ــفينة الرتكية التي استهدفت  الس
ــايض من قبل  ــاء الخميس امل مس
تحالف العدوان أثناء توجهها إىل 

ميناء الصليف.
ــل عىل رضورة  ــد وزير النق وأك
ــع  ــود ورف ــن الجه ــد م ــذل مزي ب
ــة  املؤسس يف  األداء  ــتوى  مس
ــأنه  واملوانئ التابعة لها ملا من ش
ــعب  ــاة الش ــن معان ــف ع التخفي

اليمني جراء العدوان والحصار.

ــي  الت ــة  الجريم إىل  ــرق  وتط
ارتكبها تحالف العدوان الخميس 
ــفينة تركية عىل  ــق س ــايض بح امل
ــف طن من  ــرث من 49 أل ــا  أك متنه
ــا  طريقه يف  ــي  وه ــح  القم ــادة  م
ــدا أن  ــف.. مؤك ــاء الصلي إىل مين
ــعب  الش ــل  قت ــد  يتعم ــدوان  الع

اليمني.
فيما أطلع رئيس مجلس إدارة 
ــر األحمر  ــئ البح ــة موان مؤسس
ــر  ــد أبوبك ــنت محم ــة الكاب اليمني
ــري  ــر النقل عىل س ــحاق، وزي إس
العمل باملؤسسة واملوانئ التابعة 
ــا .. الفتا إىل ما تتعرض له كافة  له
ــانية  واإلنس ــة  التجاري ــفن  الس
ــة من قبل  ــالت غري الئق من معام
تحالف العدوان وعمليات قرصنة 

وتهديدا لهذه السفن.

ــحاق إىل  ــنت إس ــرق الكاب وتط
ــم تنفيذها يف  ــي ت ــوات الت الخط
ــف  والصلي ــدة  الحدي ــاءي  مين
ــاة يخفف من معاناة  كرشيان حي
اليمنيني جراء العدوان والحصار.

ــة  املؤسس أن  إىل  ــار  وأش
ــتثنائية  اس ــراءات  إج ــذت  اتخ
ــف تجاري  ــا تخصيص رصي منه
ــة  النفطي ــتقات  املش ــتقبال  الس
ــب الرصيفني املخصصني  إىل جان
ــدف  به ــة  النفطي ــتقات  للمش

تسهيل عملية التفريغ.
ــش  ناق ــر  آخ ــد  صعي ــىل  ع
ــوزارة النقل  ــاع عقد أمس ب اجتم
ــامي،  ــر زكريا الش ــة الوزي برئاس
ــة  الهيئ ــة  هيكل ــادة  إع ــرشوع  م
ــي واألرصاد  ــة للطريان املدن العام
ــج  والربام ــط  الخط ــب  بحس

االسرتاتيجية الحديثة.
ــرضه  ــذي ح ال ــاع  ويف االجتم
ــل  النق ــاع  لقط ــوزارة  ال ــل  وكي
الجوي عبدالله العنيس والوكيل 
ــارات محمد  ــاعد لقطاع املط املس
الرشيف ومدير عام مطار صنعاء 
ــايف، استعرض  الدويل خالد الش
ــريان  ــة للط ــة العام ــس الهيئ رئي
ــاد الدكتور محمد  ــي واألرص املدن
ــيتم  عبدالقادر الخطوات التي س

العمل بها إلعادة هيكلة الهيئة .
ــادر  ــور عبدالق ــح الدكت وأوض
ــة  للهيكل ــدة  املع ــة  الخط أن 
ــل "تنظيمية  ــالث مراح ــمل ث تش
 ..  " ــرتاتيجية  وإس ــة  وترشيعي
ــف قطاع  ــم تكلي ــه ت ــريا إىل أن مش
ــالمة بالهيئة إلتخاذ  ــن والس األم
ــادة  بإع ــة  الخاص ــراءات  اإلج

وتأهيل مطار صنعاء الدويل.
ــر النقل رضورة  حيث أكد وزي
ــة الهيئة  ــادة هيكل ــع بإع الترسي
ــي واألرصاد  ــة للطريان املدن العام
ــل  ــة يف تفعي ــن أهمي ــك م ــا لذل مل
ــاالت بما  ــا يف مختلف املج أدائه
يواكب التطورات التكنولوجية يف 

هذا املجال.
ــادة  إع ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــا  وفق ــة  الجوي ــة  املالح ــل  وتأهي
ــة التي  ــج الدولي ــط والربام للخط
ــا من قبل  ــا حالي ــم اإلعداد له يت
ــني املهتمني يف هذا  الخرباء الدولي
ــن أهمية يف  ــا لذلك م ــب، مل الجان
ــادة تأهيل  ــريان وإع ــالمة الط س
ــاء  صنع ــار  ومط ــارات  املط ــح  فت
ــاره الرشيان الرئيس  الدويل باعتب

والبوابة األوىل لليمن .
ــام  أم ــف  وق ــاع  االجتم وكان 
ــرية  الخط ــداث  واألح ــورات  التط
ــل  ــار أرخبي ــت بمط ــي حصل الت
ــه  واحتالل ــدويل  ال ــقطرى  س
ــل دولة  ــن قب ــارشة م ــة مب بطريق

اإلمارات العربية املتحدة.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــرصع  ــرتف بم ــعودي يع ــدو الس ــالم الع اع

جندي واصابة آخر يف جبهات ما وراء الحدود
مرصع:

• العريف/ إبراهيم مرعي عيل العسريي
وإصابة:

• يحيى حسن غالبي
جيزان:

ــاً  صاروخ ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  •
ــكر الدرب  ــدر١ عىل معس ــتياً من طراز ب باليس

بجيزان
ــات ورقابات  ــف مدفعي يدك تحصين • قص
ــه يف جبل جحفان  ــعودي ومرتزقت الجيش الس

وموقع املحانيش
ــعودي  ــة الجيش الس ــض مدفعي • دك مراب

ومرتزقته غرب معسكر عني الحارة
ــتهداف تجمعات  ــة إثر اس ــائر فادح • خس
ــعوديني ومرتزقتهم يف موقع املرماد  الجنود الس

بصواريخ الكاتيوشا
ــة خلف منفذ  ــتهداف تجمعات املرتزق • اس

الطوال بقذائف املدفعية
ــعودي يف جاضع  ــع الجيش الس • دك مواق
ــة  املعريض ــي يس  ب ــيخ وام  الش ــاب  ــري وتب نم

بقذائف املدفعية
نجران:

ــرصع املرتزق/ صدام عبده محمد أحمد  • م
مراد العبدي

ــعبية يف جبهة  ــريان الجيش واللجان الش بن
البقع

ــعودي  ــش الس ــة الجي ــد مرتزق ــص أح • قن
واستهداف آلية بصاروخ موجه بأحد املواقع يف 

صحراء البقع
ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
السعودي يف صحراء األجارش بقذائف املدفعية

الجمعة 2018/5/11         

تعز:
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــدو  مجاه  •
ــة يف  ــع للمرتزق ــف واس ــرس زح ــن ك ــون م يمكن
ــىل  القت ــرشات  ع ــقوط  وس ــي  الغرب ــاحل  الس
والجرحى يف صفوفهم واعطاب وتدمري 4 آليات 

عسكرية وجرافة اخرى 
• مرصع 11 مرتزقاً واصابة 4 بنريان الجيش 

واللجان الشعبية يف جبهة الساحل الغربي
ميدي:

ــة  ــات مرتزق ــدك تجمع ــي ي ــف مدفع • قص
العدوان شمال صحراء ميدي

ــمال  ــة ش ــكرية للمرتزق ــة عس ــري آلي • تدم
صحراء ميدي بعبوة ناسفة ومرصع طاقمها

البيضاء:
ــة ثمانية بنريان  ــة واصاب ــتة مرتزق مرصع س

الجيش واللجان الشعبية يف جبهة ناطع

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــعودي األمريكي  • غارة لطريان العدوان الس
ــة رازح الحدودية  ــى املحكمة يف مديري عىل مبن

ما ادى إىل تدمريها
ــعودي  • غارة لطريان العدوان األمريكي الس

عىل منطقة بني معاذ يف مديرية سحار
ــدوان عىل منطقة آل بيان  • غارة لطريان الع

بمديرية سحار
ــني عىل منطقة  ــن غارت • طريان العدوان يش
ــىل منطقة  ــارة ع ــدان وغ ــة حي ــران يف مديري م

غافرة بمديرية الظاهر
ــة  ــىل منطق ــدوان ع ــريان الع ــارات لط • 4 غ

عكوان بمديرية الصفراء
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  8  •
ــة  ــة بمديري ــة الحصام ــىل منطق ــعودي ع الس

الظاهر وغارتان عىل تويلق
الجوف:

• استشهاد إمرأة وجرح طفلة بنريان مرتزقة 
العدوان بمديرية املتون

حجة:
ــدوان عىل املزرق وفج  ــارات لطريان الع • 5 غ

حرض
ميدي:

ــعودي يشن  • طريان العدوان األمريكي الس
5 غارات عىل مديرية ميدي

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..

رئيس الوزراء يعزي
ــدور  بال ــوزراء  ال ــس  رئي ــوه  ون
ــجله الوطني  ــايل للفقيد وس النض
ــدى  كإح ــال  بالنض ــل  الحاف
ــا  له كان  ــي  الت ــخصيات  الش
ــة  مقاوم يف  ــرة  املؤث ــاركاتها  مش
ــة  حقب يف  ــي  الربيطان ــتعمار  االس

الستينيات من القرن املنرصم.
ــد  الفقي ــهامات  إس إىل  ــت  ولف
ضمن مراحل الحوار الوطني التي 
ــة  اليمني ــدة  الوح ــادة  إع ــبقت  س
ــه لقضايا وطنه  ــتمرار منارصت واس
حتى وفاته يف املهجر.. سائال املوىل 
ــد الفقيد  ــبحانه وتعاىل أن يتغم س
بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه 
ــم قلوب أهله  ــيح جناته ويعص فس

وذويه بالصرب والسلوان.
اإلعدام لثالثة" إنا لله وإنا إليه راجعون". 

ــة  بإدان ــكام  األح ــت  قض ــا  كم
ــيبة،  ــيل الش ــىل ع ــن ع عبدالرحم
وعصام عزيز عزي الطيب، بتهمة 
ــة وإعانة  ــع دولة أجنبي التخابر م
ــالل  ــعودي خ ــدوان الس ــة الع دول
ــي هي يف  ــرتة -2015 2016م الت الف
ــع اليمن ومعاقبتهما  حالة حرب م

باإلعدام تعزيرا.
ــكام بمصادرة  ــت األح ــا قض كم
ــذه  به ــة  املتعلق ــات  املضبوط

ضبط 367 متهماًالقضايا.
ــت املصدر إىل أن أمن األمانة  ولف
ــايض  امل ــل  أبري ــهر  ش يف  ــق  حق
ــتوى مرتفعاً لعمليات الضبط  مس
ــبة وصلت إىل ٨٩ باملائة ، كما  بنس
ــت سيارات  ــتعادة س تمكن من اس

مرسوقة .
ــازات  اإلنج أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــال  رج ــا  يحققه ــي  الت ــة  األمني
ــن  ــة تربه ــة العاصم ــن يف أمان األم
ــعور  ــتوى االخالص والش عىل مس
باملسؤولية الوطنية والكفاءة التي 

وكالة أسوشييتديتمتعون بها . 
ــفري  الس كان   ، ــة  وباملصادف
ــات املتحدة  ــدى الوالي ــي ل اإلمارات
ــم  املطع يف   ، ــة  العتيب ــف  يوس  ،
 ، ــوك  ه ــان  بري ــتضيف  يس ــه  ذات
يف  ــيايس  الس ــط  التخطي ــس  رئي
ــن  ــة م ــة ، ومجموع وزارة الخارجي
ــني األمريكيني ، إىل جانب  الصحفي
ــيخ  الش ــن  البحري ــة  مملك ــفري  س
ــن عبدالله آل  ــد ب عبد الله بن راش

خليفة. .
ــكان الذين تناولوا الطعام  األمري
ــة حصلوا عىل معلومات  مع العتيب
ــكان  ــو كان يف م ــأن نتنياه ــد ب تفي
ــال رسالة ملعرفة ما  قريب. وتم إرس

ــيأخذ مظهرًا  إذا كان اإلرسائييل س
ــذا الطلب  ــاء. مّر ه ــل العش يف حف
ــن مالك املطعم ، ومن ثم أحد  أوًال م
الصحفيني الذين ساروا عىل طاولة 
نتنياهو بينما كانوا يف طريقهم إىل 

دورة املياه.
ــل أن  ــت طويل قب ــض وق ــم يم ل
ــوا  ــه ليقول ــو وزوجت ــي نتنياه يأت
ــروج.  للخ ــم  طريقه يف  ــاً  مرحب
ــض  بع ــىل  ع ــرد  ال يف  ــتمروا  اس
ــئلة من املجموعة حول إيران  األس
ــا. كانت هناك  ــن القضاي وغريها م
ابتسامات ، وبعض الضحك حول 
ــح نتنياهو  ــع ، وصاف غرائب   الوض

السفريين قبل مغادرة املطعم.
وال  ــون  اإلرسائيلي ــف  يكش ــم  ل
اإلماراتيون عالنية عن هذا اللقاء ، 
ولكن تم وصفه لوكالة األسوشييتد 
برس بستة أشخاص ممن حرضوا 
ــه.  علي ــم  إطالعه ــم  ت أو  ــاء  العش
ــخاص الذين حرضوا تحدثوا  األش
ــن هويتهم  ــف ع ــرشط عدم الكش ب
ــاء  للعش ــية  األساس ــد  القواع ألن 
هي اعتبارها غري قابلة للحفظ. لم 

يحرض الـ AP العشاء.
وامتنعت السفارتان اإلرسائيلية 
ــن  ع ــنطن  واش يف  ــة  واإلماراتي

حقوق اإلنسان:التعليق. 

وهم:
ــم  عبدالعظي ــد  محّم ــيل  ع  1-

اللبلوب
ــد عبدالعظيم  ــار محّم -2 انتص

اللبلوب
ــم  عبدالعظي ــد  محّم ــات  آي  3-

اللبلوب
ــم  عبدالعظي ــد  محّم ــب  زين  4-

اللبلوب
ــو عالمة "  ــن آل أب ــة م -5 فاطم

والدتهم".
وأشار البيان إىل أن هذه الجرائم 
التي ترتكب بمحافظة صعدة تأتي 
ــن الجرائم ضد  ــلة م يف إطار سلس
اإلنسانية واإلبادة الجماعية بحق 
الشعب اليمني بكامله الذي أصبح 
ــدوان وأهدافه  ــرام الع ــة إلج ضحي
ــت املجتمع الدويل  اإلرهابية، وصم
واملنظمات الحقوقية املتواطئة مع 

العدوان منذ بدايته.
ــدت وزارة حقوق اإلنسان  وناش
الضمائر اإلنسانية الحية يف العالم 
عدم البقاء يف موضع املتفرج تجاه 
ــا  ترتكبه ــي  الت ــة  اليومي ــازر  املج
ــن؛ واملطالبة  ــوى العدوان يف اليم ق
ــكيل لجنة تقٍص دولية  برسعة تش
ــدوان والتحقيق  الع ــم  لرصد جرائ
ــي العدوان إىل  ــا وإحالة مجرم فيه

املحاكمة الدولية.

مناقشة مشروع إعادة هيكلة هيئة الطيران المدني واألرصادمناقشة مشروع إعادة هيكلة هيئة الطيران المدني واألرصاد

صنعاء / سبأ
ــه عقبات   ــايض أحمد عبدالل ــدل الق ــع وزير الع  اطل
ــة  ــوب رشق أمان ــة جن ــل بمحكم ــري العم ــىل س ــس ع أم

العاصمة.
ــس املحكمة القايض  ــات من رئي ــتمع الوزير عقب واس
ــتوى  ــة القضايا ومس ــن طبيع ــرة، إىل رشح ع ــدر الجم ب

األداء ونسبة االنجاز يف القضايا املرفوعة أمام املحكمة.
ــاد وزير العدل بمستوى تحسني منظومة العمل  وأش
ــىل كافة  ــي ع ــور نوع ــن تط ــهده م ــا تش ــة، وم يف املحكم

املستويات اإلدارية والقضائية.
ــدد عىل أهمية استشعار الجميع ملسؤولياتهم يف  وش
ــاس بهيبته  ــتقاللية القضاء، وعدم املس الحفاظ عىل اس
ــن املواطنني  ــب العدالة م ــىل تقري ــمعته والحرص ع وس

بأيرس السبل.

ــم من أخذ أي  ــر العدل، العاملني يف املحاك وحذر وزي
ــوم القضائية املقرة  ــا عدا الرس ــغ بدون وجه حق، م مبال
ــز  ــود وتعزي ــة الجه ــا إىل مضاعف ــون .. داعي ــا للقان وفق
ــاعية  ــال مخططاته الس الصمود ملواجهة العدوان وإفش
ــزة القضائية  ــة األجه ــة ويف املقدم ــل أجهزة الدول تعطي

والعدلية.
ــرارات مجلس القضاء  ــري يف تطبيق ق كما دعا إىل الس
ــا املعرسين ممن  ــأن قضاي ــجون بش واللجنة العليا للس
ــبب التزامات  ــرتة العقوبة والزالوا يف الحبس، بس أنهوا ف

مادية للغري، بحيث تتم معالجتها وفقا لآللية املقرة.
ــزام  ــتوى الت ــىل مس ــع ع ــد اطل ــدل ق ــر الع وكان وزي
ــهيالت  والتس ــات  والخدم ــمي  الرس ــدوام  بال ــني  العامل
ــة  وجدول ــم  قضاياه ــة  متابع يف  ــني  للمواطن ــة  املمنوح

القضايا.

الثورة/
ــهاد املجاهد  ــدوان والغزو واالحتالل استش ــة ملقاومة الع ــة الوطنية الجنوبي ــت الجبه نع

البطل عبدالنارص الجنيدي يف ما ييل نص البيان:
ــة الجنوبية  ــي الجبهة الوطني ــر واالعتزاز تنع ــزن تختلط بالفخ ــن األىس والح ــد م بمزي
ملقاومة الغزو واالحتالل أحد قياداتها الفذة الشهيد عبدالنارص الجنيدي (ابو الباقر) الذي 

لقي ربه مجاهدا مدافعا عن الوطن يف إحدى جبهات القتال .
ــاركة بفعالية يف تأسيس الجبهة  كما  ــهيد أحد األعالم الوطنية الرشيفة املش لقد كان الش
ــيان الذات مجسدا  ــجل بمواقفه الوطنية العظيمة عنوانا عريضا للتضحية والفداء ونس س
ــخصية اإليمانية التي آلت عىل نفسها اّال أن تخط طريقا جهادية، عرفته جبهات العزة  الش

والكرامة باذال روحه ودمه من أجل عزة وكرامة الوطن واستقالله  
ــمته لنا ايها  ــائرون عىل نفس الطريق الذي رس ــهيدنا املجاهد وعهدا أننا س ــم الله ش رح

الشهيد العظيم .
الخزي والعار للعمالء واملرتزقة الذين باعوا األرض والعرض .

عاشت اليمن عزيزة كريمة موحدة .. وإنها لثورة حتى النرص 
صادر عن الجبهة الوطنية الجنوبية ملقاومة العدوان واالحتالل .. 

صنعاء .. 12 مايو 2018م

/ خليل املعلمي
ــة برنامجاً تدريبياً حقلياً  ــب الزراعة والري بأمانة العاصم ــتدامة بالتعاون مع مكت ــة رسى للتنمية املس نفذت مؤسس
ــطتها  ــدد 40 متدربة من مربيات األبقار حول (تغذية أبقار الحليب) يف مديرية بني الحارث باألمانة وذلك ضمن أنش لع

ملساعدة سبل العيش للمواطنني.
ــة العاصمة إىل أهمية مثل هذه الربامج  ــز الجنيد نائب مدير عام مكتب الزراعة والري بأمان ــار املهندس عبدالعزي وأش

يف تدريب السكان الريفيني ورفع قدراتهم يف الحصول عىل موارد إضافية خاصة يف ظل الظروف التي تعيشها بالدنا.
ــبل العيش من  ــاعدات وتنفيذ برامج طرق س وثمن الجنيد الدور الفّعال ملنظمات املجتمع املدني املحلية يف نقل املس
ــتفيدين مبارشة، مؤكداً أن املكتب يقوم بتشجيع وتسهيل عمل هذه املنظمات املحلية والربط  ــات الدولية إىل املس املؤسس

بينها وبني املنظمات الدولية املانحة.
ــتدامة أن هذا الربنامج يأتي  ــة رسى للتنمية املس من جهته أوضح املهندس عبدربه الروحاني املدير التنفيذي ملؤسس
بغرض املساهمة يف إيجاد نظام متكامل من املمارسات اإلنتاجية النباتية والحيوانية التي تسعى إىل االكتفاء الذاتي، أي 
ــات األبقار بأهمية عمل (عليقة  ــة واملتجددة قدر اإلمكان، وأضاف: إن خلق الوعي لدى مربي ــاد عىل املوارد املحلي االعتم

مركزة) لألبقار من املوارد املحلية ال محالة سيساهم يف تحسني وزيادة اإلنتاج من الحليب.
ــام بها لرفع  ــة األبقار واالهتم ــول طرق تغذي ــات فقرات توعوية ح ــم للمتدرب ــور أمرية قاس ــت الدكت ــج قدم ويف الربنام
ــرق إىل األعالف املوجودة يف  ــة معرفة احتياجات الحيوان من الغذاء، والتط ــن الحليب و زيادة وزنها، وكيفي ــا م إنتاجيته

املنطقة وخصائصها الطبيعية، واالستفادة من مخلفات األكل ومخلفات حصاد الحبوب كغذاء للحيوانات.
ــعري،  ــي تتكون من %40 ش ــة املركزة) والت ــة تكوين (العليق ــول كيفي ــا للمتدربات ح ــا عملي ــج تدريب ــن الربنام وتضم
%30قمح، %28 نخالة، %1 ملح طعام، إضافة إىل مصدر كليس وفيتامينات وأمالح معدنية، وطريقة تقديمها للحيوانات.

وزير العدل يشدد على استقاللية وزير العدل يشدد على استقاللية 
القضاء وتقريب العدالة من المواطنينالقضاء وتقريب العدالة من المواطنين

الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة 
العدوان تنعي الشهيد الجنيديالعدوان تنعي الشهيد الجنيدي

برنامج حقلي لـبرنامج حقلي لـ٤٠٤٠ متدربة من مربيات  متدربة من مربيات 
األبقار في مديرية بني الحارثاألبقار في مديرية بني الحارث
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