
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• انكسار زحف للمرتزقة عىل الطلعة 
ــش  للجي ــع  واس ــف  زح ــار  انكس  •
ــديس  ــة الس ــة قبال ــعودي واملرتزق الس
ــكرية وتفجري عدد  واحراق 3 آليات عس

من العبوات الناسفة 
ــة  ــعودي يف رقاب ــدي س ــص جن • قن

املناره مربع الحماد.
جيزان:

ــة يف وادي جارة  ــص 5 من املرتزق • قن
وقنص 2 أخرين رشق الدود

ــع  ــني يف موق ــة وآليت ــاب جراف • اعط
ــن  م ــدد  وع ــه  موج ــاروخ  بص ــعل  مش

القذائف املدفعية
عسري:

ــش  الجي ــة  ملرتزق ــف  زح ــار  انكس  •
ــعودي عىل مواقع الجيش واللجان  الس
قبالة منفذ علب وسقوط قتىل وجرحى 

يف صفوفهم

الخميس 10 / 1 / 2019م 

لحج:
ــتار  ــري يزيح الس • سالح_الجو_املس
ــن هجوماً  ــف2k ويش ــرة قاص ــن طائ ع
ــات للغزاة واملرتزقة يف قاعدة  عىل تجمع

العند بلحج
تعز:

• عملية هجومية عىل مواقع للمرتزقة 
يف جبهة_تبيشعة وتكبيد العدو خسائر 

يف األرواح والعتاد
ــدك  ت ــان  ــش واللج الجي ــة  • مدفعي
ــة  صال وادي  يف  ــة  للمرتزق ــات  تحصين

بالجحملية ومقتل منافق وجرح آخر 
• قنص مرتزق يف جبهة أبعر

الجوف:
ــطر  • قنص 2 من املرتزقة يف مربع اس

يف خب والشعف
ــر آلية ملرتزقة  ــة تدم • وحدة الهندس
العدوان بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة 

سلبة بمديرية خب والشعف
مارب:

ــع  ــن املواق ــدد م ــىل ع ــيطرة ع • الس
ــني هجوميتني للمجاهدين  خالل عمليت
ــة يف املخدرة  ــع للمرتزق ــتهدفتا مواق اس
ــق بمديرية رصواح ومرصع  ووادي الضي

واصابة العديد منهم
الضالع:

ــة وجرح  ــن املرتزق ــني م ــرصع اثن • م
ــفة عىل  ــار 3 عبوات ناس ــن بانفج آخري

تجمعاتهم يف اطراف دمت
نهم:

مرصع القيادي املرتزق العميد محمد 
ــمى عمليات  ــذري رئيس مايس عيل الع

اللواء 141 
• تدمري دبابة بصاروخ موجه ومدرعة 

بقذائف مبارشة يف جبهة نهم
ــع للمرتزقة عىل  ــار زحف واس • انكس

عدد من التباب يف الحول بجبهة نهم 
حرض:

ــة  ــة ملرتزق ــة هجومي ــال عملي • إفش
العدوان غرب حرض

• احراق آلية عسكرية للمرتزقة غرب 
مثلث عاهم يف جبهة حرض بالوالعة

• مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــة رشق  ــات للمرتزق ــات وتحصين تجمع

جبل النار بجبهة حرض 

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــن بصاروخ  ــتهداف منزل مواط • اس
ــا أدى إىل  ــة الدريهمي م ــه يف مدين موج

إحراقه بالكامل
• إطالق عرشات القذائف غرب جولة 

السفينة وحول مصنع العودي
• تمشيط بعرشات القذائف املدفعية 
ــاه منطقتي  ــة باتج ــارات الرشاش والعي

الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي
• قصف بالعيارات الرشاشة املختلفة 

باتجاه منطقة 7 يوليو
• تمشيط باألسلحة املتوسطة مدينة 

الشباب يف شارع الـ90 بمديرية الحايل
ــة و6  ــة مدفعي ـــ68 قذيف ب ــف  • قص
ــا عىل قريتي الزعفران  صواريخ كاتيوش

ومحل الشيخ يف كيلو 16
ــة مدفعية  ــرث من 25 قذيف • إطالق أك
ــرب  وغ ــوب  جن ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع

مديرية التحيتا
حجة:

• 3 غارات عىل مدينة حرض
• شهيدان و4 جرحى من أرسة واحدة 
ــريان ملنزلهم يف قرية  ــتهداف الط إثر اس

الفرش بمديرية حرض
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير
أفتتح مشروع بئر ارتوازية وزار المشتل الزراعي بإبأفتتح مشروع بئر ارتوازية وزار المشتل الزراعي بإب

صنعاء / سبأ 
ــة  بمحافظ ــودة  الج ــق  فري ــذ  نف
ــب  مكت ــر  مدي ــب  نائ ــة  برئاس ــاء  صنع
ــد الرميم زيارات  ــة الدكتور مجاه الصح
ــدان  هم ــالع  بض ــو  ماي  22 ــفيي  ملستش

والشهيد الدرة بجحانة.
ــور  ــن الدكت ــون م ــق املك ــع الفري واطل
جربان الصليت ومدير ادارة املستشفيات 
ــوزارة الصحة  ــودة ب ــان الج يف ادارة ضم
ــتوى  ــي عىل مس ــيل الضبيب ــور ع الدكت
ــات  والخدم ــي  الطب ــكادر  ال ــاط  انضب

الطبية املقدمة للمواطنني.
أن  ــودة  الج ــق  فري ــاء  أعض ــح  وأوض
ــن  ضم ــي  تأت ــفيني،  للمستش ــارة  الزي
ــق  للمراف ــة  املفاجئ ــارات  الزي ــج  برنام
ــري العمل اثناء  ــة لالطالع عىل س الصحي
فرتات املناوبات املسائية، ومدى جاهزية 
ــات  الخدم ــم  لتقدي ــة  الصحي ــق  املراف

الطبية للمواطنني عىل مدار الساعة.
وأشادوا بما ملسوه من انضباط للكادر 
ــن اهمية  ــفيني.. مؤكدي ــي باملستش الطب

ــفى الدرة باملالحظات  عمل إدارة مستش
ــد  ــتوى األداء وتجوي ــع مس ــة برف الكفيل

الخدمات الطبية.

ذمار / سبأ 
ــة املحافظ محمد  ــد أمس بذمار برئاس ناقش لقاء عق
حسني املقديش، دور أبناء مديرية ميفعة عنس يف إنجاح 
ــات لالحتفاء  ــة والرتتيب ــة العام ــد والتعبئ ــط الحش خط

بالذكرى السنوية للشهيد
وخالل اللقاء بحضور وكييل املحافظة عباس العمدي 
ومحمد عبدالرزاق وعضو مجلس النواب نجيب الورقي، 
ــات التي يقدمها أبناء  ــاد املحافظ املقديش بالتضحي أش

املديرية يف مختلف جبهات العزة والبطولة.
ــهام الفاعل  ــداد والرتتيب لإلس ــة اإلع ــد عىل أهمي وأك
ــا بالتضحيات التي  ــهيد عرفان ــاء بذكرى الش يف االحتف

قدمها الشهداء يف مواجهة العدوان.
ــد والتعبئة  ــتمرار أعمال الحش ــدد عىل أهمية اس وش
ــاندة الجيش  ــد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم ملس لرف
ــي  ــارات الت ــىل االنتص ــاظ ع ــعبية والحف ــان الش واللج

تحققت.
ــات  املكون ــة  كاف ــود  جه ــر  تضاف ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــف والحفاظ  ــز وحدة الص ــة لتعزي ــة باملديري االجتماعي
عىل تماسك الجبهة الداخلية والتصدي ألي مخططات 
ــي  االجتماع ــلم  والس ــتقرار  واالس ــن  األم ــتهدف  تس

باملديرية.
ــة  ــلطة املحلي ــود الس ــار إىل جه ــظ ذم ــار محاف وأش
ــات  ــم الخدم ــة يف تقدي ــات الدول ــل دور مؤسس يف تفعي
ــا  ــات.. الفت ــحة اإلمكاني ــراء ش ــة ج ــات القائم والتحدي
ــن الخدمات  ــدر املمكن م ــذل لتوفري الق ــود التي تب الجه

ألبناء املديرية بالتنسيق مع املنظمات.
ــني الكبيس وأمني  حرض اللقاء مدير املديرية عيل حس
ــة عيل القييس ومدير مكتب  عام املجلس املحيل باملديري
ــن القيادات  ــني الصويف وعدد م ــباب والرياضة حس الش

والشخصيات االجتماعية.

مناقشة جهود التحشيد والترتيبات لذكرى مناقشة جهود التحشيد والترتيبات لذكرى 
الشهيد في ميفعة عنس بذمارالشهيد في ميفعة عنس بذمار

تنفيــذ زيارات للمرافق الصحيــة بمحافظة صنعاءتنفيــذ زيارات للمرافق الصحيــة بمحافظة صنعاء

املحويت / سبأ
زار محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر أمس, روضة الشهداء بمديرية بني سعد يف 

إطار االستعدادات إلحياء الذكری السنوية للشهيد.
ــعد ودورهم يف  ــدر بتضحيات أبناء مديرية بني س ــاد املحافظ حي وخالل الزيارة أش
ــناد املرابطني باملال والرجال .. الفتا إلی أن هذه الزيارة تعد جزءاً من  رفد الجبهات وإس

الوفاء والعرفان بما قدمه الشهداء من تضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأشار إلی أن دماء الشهداء ستظل حارضة يف وجدان أبناء اليمن والنور الذي ييضء 

لهم للسري يف طريق البناء والحرية.
ــطة تليق بما  ــة فعاليات وانش ــی اهمية التحضري إلقام ــظ املحويت عل ــدد محاف وش
ــهداء  ــا علی تكريم ارس الش ــن .. حاث ــن ومظلومية اليم ــبيل الوط ــهداء يف س ــه الش قدم

وتلمس معاناتها باستمرار.
ــني عركاض وعزيز الهطفي ..  ــام الزيارة التي رافقه فيها وكيل املحافظة حس ويف خت

وضع محافظ املحويت اكليًال من الزهور وقرأ الفاتحة عىل أرواح الشهداء.
إىل ذلك تفقد محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر أمس سري العمل الجاري بمرشوع 

إعادة إنشاء جرس الحمة الرابط بني محافظتي املحويت والحديدة.
ــة تكلفة إعادة  ــال املنجزة يف الجرس البالغ ــدر عىل طبيعة األعم ــع املحافظ حي واطل
ــا أدى إىل خروجه  ــريان العدوان بعدة غارات م ــال والذي دمره ط ــائه 101 مليون ري إنش

عن الخدمة كليا.
واستمع املحافظ حيدر من املهندسني إىل إيضاح عن نسبة اإلنجاز يف أعمال املرشوع 
بواقع %85 وفقا للخطة الزمنية واملواصفات الفنية الخاصة بمرشوع إعادة بناء الجرس.
ــدة محافظات .. حاثا  ــذي يربط املحويت بع ــة الحيوية للجرس ال ــار إلی األهمي وأش
علی اإلرساع يف استكمال تنفيذه ملا له من أهمية يف تسهيل تنقل املواطنني وحركة السري.
ــة .. مثمنا توجهات  ــرشوع جرس الحم ــدر بالجهود املبذولة يف م ــاد املحافظ حي وأش
ــية وحرصها علی دعم مشاريع الطرق والجسور رغم تداعيات العدوان  القيادة السياس

والحصار.
ــفی شبام كوكبان  ــتفاد 19 ألفاً و508 مواطنني من خدمات مستش من جانب آخر اس

بمحافظة املحويت خالل العام 2018 م.
ــام معالجة  ــه, أن اقس ــخه من ــبأ) نس ــفی تلقت (س ــر صادر عن املستش ــر تقري وذك
ــهاالت ألفاً و774 حالة والجهاز  ــرىض الكولريا قدمت خدمات ألكرث من 861 حالة واالس م

التنفيس ألفاً و637 حالة والجهاز الهضمي ألفاً و77 حالة.
ــار إلی انه تمت استفادة أربعة آالف و540 حالة من خدمات قسم األسنان وألف  وأش
87 حالة من خدمات قسم الحمل والوالدة و914 حالة من آالم املفاصل والظهر و286 من 

أمراض الجلد والنسيج.
ــوء تغذية و597 زحار أميبي و292 أمراض  ووفقا للتقرير, تمت معالجة 272 حالة س
ــطی و205 جهاز  ــكري و303 إلتهابات أذن وس ــاء طفيلية و203 فقر دم و171 داء س أمع

دوري قلبي و329 ارتفاع ضغط دم و730 التهابات اللوز الحاد و246 حساسية.
ــام  ــة آالف و984 حالة من الخدمات الطبية يف أقس ــتفادة ثالث ــت التقرير إلی اس ولف

الباطنية والنساء واملعاينة.
ــفی الدكتور صالح قاسم الرصمي, جهود قيادة املحافظة ومكتب  وثمن مدير املستش

الصحة يف املتابعة والتنسيق لدعم املستشفی ببعض املستلزمات العالجية.
ــفی ملعدات وأجهزة رضورية يف أقسام الطوارئ والعمليات  ولفت إلی حاجة املستش

واألشعة والعيادات الخارجية.

اكثر من اكثر من ١٩١٩ ألف مستفيد من خدمات مستشفى شبام: ألف مستفيد من خدمات مستشفى شبام:

محافــظ المحويــت يــزور روضــة الشــهداء في بني محافــظ المحويــت يــزور روضــة الشــهداء في بني 
سعد ويتفقد ســير العمل في مشروع جسر الحمةسعد ويتفقد ســير العمل في مشروع جسر الحمة

صنعاء / سبأ 
ــرق بمحافظة  ــغال العامة والط أزال مكتب األش
ــوزات  ــىل الحج ــداء ع ــة واعت ــاء 830 مخالف صنع

بحسب املخططات خالل العام 2018م.
ــغال  األش ــب  مكت ــن  ع ــادر  ص ــر  تقري ــح  وأوض
ــق وردم  ــبأ) أنه تم ش ــه وكالة (س ــة تلقت باملحافظ
ــح 64 شارعاً مختلفة العرض بمديريات  ودك ومس

الطوق خالل العام املايض.
ــغال قام بقطع  ــار التقرير إىل أن مكتب األش وأش
ــاحة إجمالية  ــوارع بمس وردم ترابي لعدد من الش
ــاً باإلضافة إىل إنارة  ــا 50 ألفاً و567 مرتاً مكعب قدره
ــم 36 حملة  ــز املحافظة وتنظي ــوارع بمرك ــة ش ثالث

ميدانية لتنظيم األسواق العام املايض.
ــح أربعة آالف  ــب من ــر إىل أن املكت ــت التقري ولف
ــالل نفس الفرتة باإلضافة إىل  و271 رخصة بناء خ
ــص دعاية  ــن و172 ترخي ــة مه ــني و 666 رخص ألف

وإعالن و40 لوحة مزاولة.
ــغال أتلف  ــب األش ــإن مكت ــر ف ــب التقري وبحس
ــة املنتهية  ــواد الغذائي ــن 33 طناً من امل ــا يزيد ع م
والتالفة وأغلق 14 محًال لبيع وإنتاج املواد الغذائية 

مخالفة للرشوط الصحية.
ــاً و 563  ــع 68 ألف ــم رف ــه ت ــر إىل أن ــار التقري وأش
ــاء وضبط أكرث من 87  ــرتاً مكعباً من مخلفات البن م
ــاء يف األماكن غري  ــراغ مخلفات البن ــاً تقوم بإف قالب

املخصصة لها.

ــب التنظيمي واإلداري بني  ــا يتعلق بالجان وفيم
ــماً  التقرير أنه تم خالل العام املايض تفعيل 21 قس
ورشاء  ــروع  والف ــة  العام اإلدارة  يف  إدارات  ــالث  وث
ــني مستوى األداء ومتابعة  جرافة وسيارتني لتحس
ــة إىل تحديث وتوحيد عدد من  املخالفات باإلضاف

الجوانب اإلجرائية.
ــة  باملحافظ ــغال  األش ــب  مكت ــر  مدي ــح  وأوض
ــعى يف خطته  الدكتور ناجي االعوج، أن املكتب يس
ــب عىل  ــود والتغل ــة الجه ــام 2019 إىل مضاعف للع

الصعوبات التي واجهت سري العمل يف 2018م.
ــول الخدمات  ــيع وص ــىل توس ــرص ع ــد الح وأك
ــازات ..مثمنا  ــني وتحقيق املزيد من اإلنج للمواطن
ــاء وقيادة املحافظة  ــام وتفاعل محافظ صنع اهتم

مع أعمال املكتب يف املركز والفروع.
ــائخ واألعيان  ــور األعوج تعاون املش وثمن الدكت
ــرق  الط ــح  ــق ودك ومس ــال ش أعم ــع  م ــايل  واأله

وحرصهم عىل وصول الخدمات لكافة املناطق.
من جهة اخرى رفع صندوق النظافة والتحسني 
ــن  ــمرب 2018م م ــالل ديس ــدة خ ــة الحدي بمحافظ
ــوارع مدينة الحديدة أكرث من ستة آالف  أحياء وش

و736 طناً.
ــدوق أن ما تم رفعه  ــر تقرير صادر عن الصن وذك
ــة والفرعية  ــوارع العام ــن مخلفات القمامة بالش م
ــل الصندوق  ــن عم ــكنية يأتي ضم ــاء الس واألحي

الروتيني اليومي.

ــك املخلفات تم جمعها  ــار التقرير إىل أن تل وأش
ــة الثالث، تم  ــل يف مديريات املدين ــا آللية العم وفق
ــدات واملرشفني  ــع عمال النظافة واملع خاللها توزي
ــم  تراك ــدم  ع ــان  لضم ــاوية  متس ــات  مربع ــىل  ع

املخلفات.
ــاد وكيل املحافظة للشؤون املالية واإلدارية  وأش
ــد بجهود  ــد الجبار أحمد محم ــوارد املالية عب وامل
ــني عىل  ــة والقائم ــال النظاف ــدوق وعم إدارة الصن
مرشوع النظافة يف تحسني اعمال النظافة باملدينة 
ــحة  ــدوق املالية الناتجة عن ش ــروف الصن رغم ظ

املوارد.
وثمن دعم منظمة اليونيسف يف تخصيص كمية 
ــزء من الصعوبات التي  من الديزل للتغلب عىل ج

تواجه الصندوق ومرشوع النظافة.
ــد  ــدوق عب ــذي للصن التنفي ــر  ــد املدي أك ــا  فيم
ــوارع  ــال النظافة بالش ــتمرار أعم ــه األهدل اس اإلل
ــارات مديريات  ــاء وح ــة يف أحي ــية والفرعي الرئيس
ــات التي  ــم الصعوب ــايل رغ ــاء والح ــوك واملين الح

تواجه الصندوق جراء تصعيد العدوان والحصار.
ــة إىل التعاون  ــال الحارات وأبناء املدين ودعا عق
ــة الذين يواجهون صعوبات أثناء  مع عمال النظاف
ــهيل عملهم يف  ــوارع وتس ــارات والش ــم بالح تنقله

إظهار املدينة بمظهر الئق.
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ــة والري املهندس  ــح وزير الزراع افتت
ــيل  مح ــام  ع ــني  وأم ــور  الث ــك  عبداملل
ــورايف أمس مرشوع  محافظة إب أمني ال

برئ ارتوازية بمشتل إب الزراعي.
ــورايف حجر  ــر الثور وال ــع الوزي ووض
ــة  ــة ثاني ــرئ ارتوازي ــرشوع ب ــاس مل االس
ــة البرئين  ــت تكلف ــتل، حيث بلغ باملش
ــجيع االنتاج  ــن صندوق تش املمولني م
ــال،  ــون ري ــمكي 54 ملي ــي والس الزراع
ــية  ــة املنظومة الشمس ــغ قيم ــا تبل فيم
ــة  ــرب مؤسس ــذة ع ــا واملنف ــة لهم التابع
الخدمات الزراعية 48 ألفاً و600 دوالر.

ــة والري،  ــد وزير الزراع ــك تفق اىل ذل
ــتل إب  ــام محيل املحافظة مش وأمني ع
ــىل 235 ألف  ــتمل ع ــي الذي يش الزراع
شتلة زراعية متنوعة وعدد من البيوت 

املحمية.
كما اطلعا عىل أنشطة املشتل بشأن 
ــة والخضار  ــتالت النب والفاكه انتاج ش

والزينة واشجار الغابات الحراجية.
ــب الزراعة  ــر الزراعة، مكت ووجه وزي
ــالل الفرتة  ــتلة بن خ بتجهيز مليون ش
ــق  املناط ــىل  ع ــا  لتوزيعه ــة،  القادم
ــتوى  ــة النب عىل مس ــتهدفة بزراع املس

املحافظات. 
ــول  املحص رضورة  إىل  ــار  وأش
ــن الزراعي  ــدي للنب عىل الصعيدي النق
ــت ذاته  ــددا يف الوق ــادي.. مش واالقتص
ــب  ــادة تركي ــة االرساع يف إع ــىل أهمي ع
وتأهيل البيوت املحمية لغرض التوسع 

يف إنتاج الشتالت املختلفة.

ــتل  ــر الزراعة والري، مش واعترب وزي
ــدة يف  ــاتل الرائ ــن املش ــي م إب الزراع
إنتاج الشتالت وأداء املهام املناطة عىل 

مستوى الجمهورية.
ــر  وزي ــى  التق ــياق  الس ذات  ــىل  وع
ــيل  مح ــام  ع ــني  وأم ــري  وال ــة  الزراع
ــار  ــة ووكيل املحافظة ومستش املحافظ
ــة،  ــب الزراع ــر مكت ــة ومدي وزارة الزراع
مجموعة من النحالني ومنتجي العسل 

باملحافظة.
ــة  املتعلق ــب  الجوان ــاء  اللق ــش  وناق

بتعزيز عملية االنتاج الحيواني وزيادة 
ــل وتنمية الرثوة الحيوانية  إنتاج العس
ــة ملا له من  ــاليب الحديث بالطرق واالس

مردود اقتصادي واجتماعي.
ــود مكتب  ــة، جه ــر الزراع ــن وزي وثم
ــة  تنمي يف  ــني  واملزارع ــري  وال ــة  الزراع
ــة ..  ــل املختلف ــاج املحاصي ــادة إنت وزي
ــذه الفرتة عىل  ــا أهمية الرتكيز يف ه مبين
سلعتني زراعيتني هما " النب والعسل ".
ــتفادة  ــور عن اس ــف الوزير الث وكش
ــرشوع النمو الريفي  ــة إب من م محافظ

الذي سيبدأ العمل به باملحافظة خالل 
ــن الصندوق  ــاري واملمول م ــام الج الع
الكويتي للتنمية، خصص ملحافظة إب 
ــه 26 مليون دوالر .. مبينا أن املرشوع  من
سيغطي الجوانب الزراعية باملحافظة.

ــروح  ــل ب ــىل العم ــع ع ــث الجمي وح
ــاع  ــز دور القط ــد لتعزي ــق الواح الفري
ــي  ــاد الوطن ــم االقتص ــي يف دع الزراع
ــوق من مختلف  وتوفري احتياجات الس
ــود  جه ــم  ودع ــة  الزراعي ــل  املحاصي
ــل النب وانتاج  ــع بزراعة محاصي التوس

العسل.
ــيل  ــام مح ــني ع ــن أم ــه ثم ــن جانب م
املحافظة جهود وزارة الزراعة يف تنمية 
ــني الخدمات الزراعية وخططها  وتحس
ــة  ــاريع زراعي ــذ مش ــتقبلية لتنفي املس
ــيع ورفع االنتاج الزراعي والرثوة  وتوس

الحيوانية.
ــن املحافظات  ــورايف أن إب م ــد ال وأك
الزراعية التي تحتاج لتنفيذ العديد من 
ــاج املحاصيل الزراعية  ــاريع يف انت املش
ــب  وتدري ــة  الحيواني ــرثوة  وال ــري  وال
ــة  الزراعي ــاليب  االس ــىل  ع ــني  املزارع

الحديثة.
ــة  ــادة املحافظ ــتعداد قي ــدى اس وأب
ــل الصعوبات التي  ــم الدعم وتذلي تقدي
قد تعرتض تنفيذ خطط ومشاريع وزارة 

الزراعة املستقبلية.
ــتعرض مدير مكتب الزراعة  بدوره اس
الزراعية  ــاريع  ــة، املش والري باملحافظ
ــايض يف انتاج  ــام امل ــالل الع ــذة خ املنف
ــنة عىل  ــوب وتوزيع البذور املحس الحب
ــل  ــا النح ــع خالي ــذا توزي ــني وك املزارع
وتطعيم الرثوة الحيوانية ضد االمراض 
ــوت املحمية ومكافحة  ــع يف البي والتوس

اآلفات الزراعية وغريها من املشاريع.
ــينفذ  س ــة  الزراع ــب  مكت أن  ــني  وب
ــاريع زراعية  ــايل مش ــام الح ــالل الع خ
ــهم يف رفع القدرة االنتاجية  جديدة تس
ــرثوة الحيوانية  ــة ال ــل وتنمي للمحاصي

وتوفري مصادر الري.
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ــا، بمناقب  ــنحان عموم ــل بيت حارض وأبناء مديرية س وقبائ
ــل وأحد  ــن البواس ــال األم ــد رج ــث كان أح ــد حي ــف الفقي ومواق
مؤسّيس قوات النجدة وكان له دور رائد يف بناء وتأهيل منتسبيها.

ــني الرشفاء  ــارضي كان من املخلص ــد الح ــار إىل أن العمي وأش
ــة وله عطاء  ــت الوطني ــكني بالثواب ــدوان واملتمس ــني للع املناهض
ــه دور قبيل واجتماعي مميز  ــهود يف املجال األمني كما كان ل مش

ويعد نموذجا مرشفا يف خدمة الوطن واملواطن.
وعرب الرئيس املشاط عن خالص العزاء وعميق املواساة ألبناء 

ــائال الله العيل القدير أن يتغمده  الفقيد وأرسة آل الحارضي .. س
ــيح جناته ويلهم  ــكنه فس ــع رحمته وعظيم مغفرته وأن يس بواس

أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

خالل 24 ساعة
ــدوان عدداً من القتىل  ــكري تكبيد مرتزقة الع وأكد مصدر عس
ــلبة وفرار من  والجرحى خالل التصدي لزحفهم باتجاه وادي س

نجا منهم.

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر اىل ان مدفعي ــار املص وأش
ــطر بمديرية خب  ــة أس ــة يف جبه ــات للمرتزق ــتهدفت تجمع اس

والشعف ما أسفر عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــدوان يف منطقة  ــة الع ــص اثنني من مرتزق ــه تم قن ــت اىل ان ولف

أسطر.
ــعبية  ــدة القناصة بالجيش واللجان الش ــك قنصت وح إىل ذل

أمس ستة من مرتزقة العدوان يف جبهة نهم.
ــكري مرصع وإصابة ستة مرتزقة يف عمليات  وأكد مصدر عس

قنص استهدفتهم بمنطقة عبيدان يف املجاوحة بنهم.

وأشار املصدر اىل انه تم استهداف تحصينات للمرتزقة يف ذات 
املنطقة بقذائف املدفعية.

الحديدة .. مسرية
ــرية من األمم املتحدة  بإلزام املرتزقة  وطالب املشاركون يف املس
ــارج  ــلحيهم اىل خ ــراج مس ــويد واخ ــاق الس ــود اتف ــق بن بتطبي
ــانية واتخاذ  ــاعدات االنس املحافظة وفتح ممرات آمنة ملرور املس
ــار وتثبيت  ــف اطالق الن ــذه الخروقات لوق ــارم تجاه ه موقف ص

دعائم السالم ..


