
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
ــىل  قت ــقوط  وس ــازة  مج يف  ــة  املرتزق

وجرحى يف صفوفهم
ــلل  ــالث محاوالت تس ــال ث • إفش
ــىل  ع ــعودي  الس ــش  الجي ــة  ملرتزق
ــان قبالة منفذ  مواقع الجيش واللج
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس ــب  عل

صفوفهم
نجران:

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  •
الشعبية تدك تجمعات وتحصينات 
ــة  قبال ــع  البق ــراء  صح يف  ــة  املرتزق

نجران 
ــدد  ــزال1 وع ــاروخ زل ــالق ص • إط
ــف املدفعية عىل تجمعات  من القذائ
ــم وصحراء  ــة االس ــة يف طيب للمرتزق
ــقوط قتىل  ــران وس ــة نج ــع قبال البق

وجرحى يف صفوفهم
جيزان:

• قنص 4 جنود سعوديني يف التبة 
الحمراء رشق جحفان

االثنين  7 / 1 / 2019م 

الجوف:
ــاش  • تدمري آلية تحمل معدل رش
عيار 23 تابعة للمرتزقة غرب اليتمة 

بصاروخ موجه
ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي

للمرتزقة يف الحلو باملصلوب 
ــن املرتزقة إثر  ــد م ــرصع العدي • م
ــتهدف تجمعاتهم  قصف مدفعي اس

يف جبهة العريض بمديرية الغيل
ــع للمرتزقة  ــف واس ــار زح • انكس

عىل سلبة بخب والشعف 
• طريان العدوان يستهدف تجمعاً 
للمرتزقة يف وادي القعيف قرب سلبة 
ــعف ومرصع 5  ــب والش ــة خ بمديري

وإصابة آخرين
البيضاء:

ــني  متتالي ــني  زحفي ــار  انكس  •
ــن التباب يف  ــدد م ــىل ع ــة ع للمرتزق
ــتعادتها  ــة اس ــة ملحاول ــة قاني جبه

ومرصع واصابة عدد منهم 
ــن  م ــد  العدي ــرح  وج ــل  مقت  •
ــة  ــن لـوحدة الهندس ــة بكمائ املرتزق
ــلل عىل موقع  ــاء محاولتهم التس أثن

للمجاهدين يف جبهة قانية
حرض:

ــة  للمرتزق ــع  واس ــف  زح ــرس  ك  •
ــة حرض  ــث عاهم بجبه ــمال مثل ش

ومرصع واصابة العرشات منهم 
نهم:

• انكسار زحف واسع للمرتزقة يف 
الحول بجبهة نهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــرث من 200  ــون أك ــة يطلق • املرتزق
ــا باتجاه  قذيفة و12 صاروخ كاتيوش

قرية الزعفران يف كيلو 16 
ــة  قذيف  215 ــون  يطلق ــة  املرتزق  •
ــاه  باتج ــا  صاروخ و12  ــة  مدفعي
ــكنية  ــزارع املواطنني واألحياء الس م

بالحديدة
ــكرية لقوى العدوان  • جرافة عس
ــات رشق مدينة  ــتحدث تحصين تس

الشباب يف شارع الـ90
ــرشات القذاف اطلقها املرتزقة  • ع

عىل منطقة الكوعي بالدريهمي
صنعاء:

ــارة عىل منطقة الدار البيضاء  • غ
يف بالد الروس

ــىل منطقتي جربان  ــارات ع • 9 غ
وبني بهلول بمديرية سنحان 

ــروح  بج ــام  أغن ــي  راع ــة  إصاب  •
ــر غارة  ــيه إث ــدد من مواش ــوق ع ونف
ــول بمديرية  ــىل بني بهل للعدوان ع

سنحان
صعدة:

ــرس  ــريان ح ــن بن ــة مواط • إصاب
ــعودي يف مديرية منبه  ــدود الس الح

الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــتهدف منازل  ــف يس ــعودي مكث س

ومزارع املواطنني يف مديرية باقم
ــىل منطقة طخية  • أربع غارات ع

بمديرية مجز
ــي  ــة بن ــتهدف منطق ــارة تس • غ

سعد بمديرية الظاهر
الجوف

ــهاد امرأة وإصابة أخرى  • استش
ــن  ــة م ــة عنقودي ــار قنبل انفج ــر  إث
ــدوان يف منطقة الوجرة  مخلفات الع

بمديرية برط املرايش
عسري :

• 5 غارات عىل مجازة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير
ريمة تكرم الفائزينريمة تكرم الفائزين

لحج /سبأ 
ــود جريب  ــج أحمد حم ــع محافظ لح اطل
ــش واللجان  ــال الجي ــوال أبط ــىل أح أمس ع

الشعبية املرابطني بجبهتي كرش والقبطية.
ــه  زيارت ــالل  خ ــب  جري ــظ  املحاف ــاد  وأش
ــل طارش،  ــواء 119 العميد نبي ــد الل ــه قائ ومع
ــذري  الع ــور  منص ــد  15العمي ــواء  الل ــد  وقائ
ــوايف، ألبطال  ــياحة إياد الش ووكيل وزارة الس
ــرش والقبيطة،  ــش واللجان املرابطني بك الجي
ــن  اللواءي ــبي  ملنتس ــة  العالي ــة  بالجهوزي
ــم العالية يف مواجهة قوى العدوان  ومعنوياته

ومرتزقته.
ــات  ــني تحي ــج للمرابط ــظ لح ــل محاف ونق

قيادة الثورة واملجلس السيايس األعىل ووزارة 
ــطرونه من  ــم وما يس ــيدا بدوره ــاع .. مش الدف
ــبيل الدفاع عن األرض والعرض  بطوالت يف س

ودحر الغزاة واملحتلني.
ــال الجيش واللجان  ــد أن ما يقدمه أبط وأك
ــزاز وتقدير  ــعبية من تضحيات محل اعت الش

الشعب اليمني .
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــدد  ج ــا  فيم
ــبي اللواء 119 واللواء 15  ــعبية من منتس الش
بجبهتي كرش والصبيحة العهد لقيادة الثورة 
واملجلس السيايس األعىل امليض حتى تحرير 
املحافظة من براثن الغزاة واملحتلني.. مؤكدين 

جهوزيتهم العالية ألي مواجهة مع العدو.

صنعاء/سبأ
ــر  وزي ــة  برئاس ــس  أم ــاع  اجتم ــش  ناق
ــعيد  ــور محمد س ــؤون املغرتبني الربوفيس ش
املشجري، الجوانب املتصلة بمسودة الرؤية 
ــة الحديثة فيما  ــة لبناء الدولة اليمني الوطني

يتعلق باملغرتبني .
ــجري  املش ــر  الوزي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــة يف تعزيز دور الدولة وأجهزتها  أهمية الرؤي
ــدم املصلحة العامة، خاصة  املختلفة بما يخ
ــل  الداخ يف  ــم  حقوقه ــة  وحماي ــني  املغرتب

واملهجر.
ــة،  الدول ــاء  لبن ــة  الوطني ــة  الرؤي ــرب  واعت
ــة االجتماعية والتنمية  ــة لتعزيز العدال فرص
ــد املرشوع الذي أطلقه  ــتدامة بما يجس املس
ــاد " يد تحمي  ــهيد صالح الصم الرئيس الش

.. ويد تبني ".
ــاع العديد من اآلراء  ــت خالل االجتم وقدم

ــة الوطنية  ــودة الرؤي ــات حول مس واملالحظ
ــكل  ــق باملغرتبني بش ــة وما يتعل ــورة عام بص
ــن املقرتحات التي  ــاص، وإثرائها بجملة م خ

تهم قطاع املغرتبني وقضاياهم.
ــم أحد  ــني ه ــالت أن املغرتب ــدت املداخ وأك
ــتدامة، من  ــية للتنمية املس ــد األساس الرواف
ــن  ــزز م ــي تع ــة الت ــم املالي ــالل تحويالته خ
ــت  الوق يف  ــددين  مش  .. ــي  الوطن ــاد  االقتص
ــؤون  ــل دور وزارة ش ــىل رضورة تفعي ــه ع ذات
ــاً ملا  ــا وفق ــا واختصاصاته ــني ومهامه املغرتب
ــو منصوص يف الالئحة التنظيمية الخاصة  ه
ــس الوزراء  ــدة من قبل مجل ــوزارة واملعتم بال
ــمية األوىل  باعتبار أن الوزارة هي الجهة الرس

املعنية بخدمة املغرتبني وقضاياهم.
ــوكالء  ال ــن  م ــدد  ع ــاع  االجتم ــرض  ح

املساعدين ومدراء العموم .

محافظ لحج يطلع على أحوال المرابطين محافظ لحج يطلع على أحوال المرابطين 
بجبهتي كرش والقبيطةبجبهتي كرش والقبيطة

اجتماع بوزارة شؤون المغتربين يناقش اجتماع بوزارة شؤون المغتربين يناقش 
مسودة رؤية بناء الدولةمسودة رؤية بناء الدولة

صنعاء / سبأ
ــة عىل  ــا للرقاب ــة العلي ــة اإلرشافي ــت اللجن ناقش
ــة وزير  ــس برئاس ــا أم ــعار واألوزان يف اجتماعه األس
ــدرة، عدداً  ــارة عبدالوهاب يحيى ال ــة والتج الصناع
ــواق وتطبيق  من املواضيع املتعلقة بالرقابة عىل األس

قوائم أسعار السلع الغذائية واللحوم.
ــاع عىل نتائج النزول امليداني الذي  واطلع االجتم
ــتهدف عدداً من املحال التجارية واألفران ومحال  اس
ــة والذي تم  ــة العاصم ــات أمان ــوم بمديري ــع اللح بي
ــق واألفران  ــع الدقي ــدد من محال بي ــه إغالق ع خالل
ــذا نتائج النزول الذي نفذه  وبيع اللحوم املخالفة وك
مكتب الصناعة أمس األول بمديرية باجل بمحافظة 
ــن املحال  ــالق عدد م ــم خالله إغ ــذي ت ــدة وال الحدي

التجارية املخالفة لألسعار.
ــة  ــر الصناع ــب وزي ــور نائ ــاع بحض ــد االجتم وأك
ــتمرار  ــىل اس ــمي، ع ــد الهاش ــد احم ــارة محم والتج
ــوي وتعزيز  ــل الجانب التوع ــزول امليداني وتفعي الن
ــات املجتمع املدني يف  ــل ودور الجمعيات ومنظم عم
ــواق حتى يتم تطبيق القوائم  عملية الرقابة عىل األس

السعرية.
ــن الوزارة وجمعية  ــكيل لجنة م وأقر االجتماع تش
ــة العاصمة  ــة وأمان ــتهلك وصحة البيئ ــة املس حماي
إلعداد خطة توعوية مواكبة للنزول امليداني للرقابة 
ــائل اإلعالم بالتنسيق مع  ــواق تبث عرب وس عىل األس

وزارة اإلعالم.
ــارة  التج ــل  وكي ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــان ووكيل أمانة العاصمة عىل  الداخلية عبدالله نعم
ــوان العطاب  ــل وزارة الصحة الدكتور نش رشيم ووكي

ــي  ــد الخوالن ــة خال ــة باألمان ــب الصناع ــر مكت ومدي
ومدير املسالخ باألمانة احمد إدريس ورئيس جمعية 
ــور، إىل موضوع  ــتهلك فضل مقبل منص ــة املس حماي
ــل دور  ــىل تفعي ــد ع ــالخ والتأكي ــىل املس ــة ع الرقاب

الجهات املعنية للحد من ذبح إناث وصغار املوايش.
ــرتاتيجية  ــىل رضورة وضع اس ــدد االجتماع ع وش
ــوق  ــر اللحوم ودعم الس ــدم توف ــبة ملواجهة ع مناس

املحيل باحتياجاته إليجاد التوازن املطلوب.
ــح املفاهيم  ــة تصحي ــون عىل أهمي ــد املجتمع وأك
ــوح صغري  ــد رشاء املذب ــتهلك عن ــائدة لدى املس الس
السن وتفعيل الجانب التوعوي بأهمية الحفاظ عىل 

الرثوة الحيوانية.
ــة  التجاري ــال  املح ــاب  بأصح ــاع  االجتم ــاد  وأش
ــذ  ــق وتنفي ــني بتطبي ــوم امللتزم ــع اللح ــران وبي واألف

تعاميم القوائم السعرية الصادرة من الوزارة.
ــارة  والتج ــة  الصناع ــر  وزي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــواق  تواصل أعمال النزول امليداني للرقابة عىل األس
ــة  ــة العاصم ــة بأمان ــلطة املحلي ــع الس ــيق م بالتنس
ــق قوائم  ــم تطبي ــى يت ــة حت ــات الجمهوري ومحافظ
ــددا عىل  ــعار واألوزان املعتمدة من الوزارة.. مش األس
أهمية تضافر الجهود للحفاظ عىل الرثوة الحيوانية.

ــة  ــت بأمان ــة ضبط ــان امليداني ــار إىل أن اللج وأش
ــني بالبيع  ــق املكلف ــن وكالء الدقي ــدداً م ــة ع العاصم
ــعار  ــد التأكد من تالعبهم باألس ــران واملخابز بع لألف
ــي يتبعونها  ــم وإبالغ الجهات الت وتم إغالق محالته

بإيقاف الحصص املخصصة لهم.
ــوكالء املتالعبني والذين ال  وحذر وزير الصناعة ال
ــون بتوزيع الدقيق عىل األفران واملخابز بإيقاف  يقوم

ــلطة  ــيدا بدور الس ــة لهم.. مش ــص املخصص الحص
ــوزارة لضبط املتالعبني  ــة يف تنفيذ توجهات ال املحلي
ــاط الوزارة يف هذا  ــائل اإلعالم يف متابعة نش وكذا وس

الجانب.
ــارة، عدم  ــر الصناعة والتج ــد نائب وزي ــدوره أك  ب
ــم  ــع القوائ ــني برف ــري امللتزم ــار غ ــع التج ــاون م الته
ــعرية ملنتجاتهم أو عدم البيع باألسعار املعتمدة  الس

من قبل الوزارة.
ــالخ دور يف عملية  ــت إىل أهمية أن يكون للمس ولف
ــة يف أمانة  ــذه املهم ــىل إنجاح ه ــرص ع ــة والح الرقاب

العاصمة ليتم تعميمها عىل بقية املحافظات.
ــة  لحماي ــة  اليمني ــة  الجمعي ــس  رئي ــد  أك ــا  فيم  
ــىل محال بيع  ــىل أهمية فرض الرقابة ع ــتهلك ع املس
ــن  ــح إناث األبقار وصغار الس ــوم ومنعها من ذب اللح
ــة واقتصاد  ــدار للرثوة الحيواني ــا يمثله ذلك من إه مل

البالد.
ــزول امليداني الذي  ــال الن ــت أعم ــك تواصل إىل ذل
ــارة ومكاتبها يف عدد من  ــذه وزارة الصناعة والتج تنف

مديريات أمانة العاصمة.
ــة  ــة باألمان ــب الصناع ــر مكت ــب مدي ــح نائ وأوض
ــار الدقيق  ــالق محلني لتج ــودان انه تم إغ ــد س محم
ــمية يف مديرية السبعني..  ــعار الرس ملخالفتهما لألس
ــوم يف  اللح ــواق  ــزول إىل أس الن ــم  ت ــه  أن ــريا إىل  مش
ــعوب وتم التأكد من التزام بائعي  مديريتي الثورة وش

اللحوم بالتسعرية الرسمية من قبل الوزارة.
ــة بني الحارث  ــم النزول إىل مديري ــت إىل أنه ت ولف
ــدد من  ــران وتم ضبط ع ــز واألف ــىل املخاب ــة ع للرقاب

األفران املخالفة.

وزير الصناعة يؤكد تواصل حمالت الرقابة على األسواق وزير الصناعة يؤكد تواصل حمالت الرقابة على األسواق 
بالتنسيق مع السلطات المحلية باألمانة والمحافظاتبالتنسيق مع السلطات المحلية باألمانة والمحافظات

سبأ/
ــة وزير  ــاء أمس برئاس ــش اجتماع بصنع ناق
ــفر  ــة املعلومات املهندس مس ــاالت وتقني االتص
ــس الهيئة  ــري مجل ــم مدي ــه النمري ض ــد الل عب
ــدي، مرشوع الرؤية  ــة للربيد والتوفري الربي العام
ــة وفقا لتوجيهات  ــة لبناء الدولة الحديث الوطني

القيادة السياسية.
ــة  الهيئ ــر  مدي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــدي املهندس محمد  ــد والتوفري الربي العام للربي
ــة.. أكد وزير  ــوم بالهيئ ــدراء العم ــيل مرغم وم ع
ــة تطوير  ــات، أهمي ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
ــاء  بن ــات  لتوجيه ــا  وفق ــة  بالهيئ ــل  العم ــة  آلي
ــهم يف النهوض  ــة اليمنية الحديثة بما يس الدول
ــي تقدمها  ــة الت ــة واملرصفي ــات الربيدي بالخدم

الهيئة.
ــرب، الخدمات الربيدية أحد ركائز التنمية  واعت
ــعار  ــىل الجميع استش ــب ع ــا يتوج ــاء، م والبن
ــرتاتيجي للدولة  ــه االس ــو التوج ــؤولية نح املس
ــه الرئيس  ــذي أطلق ــي ال ــرشوع الوطن ــا للم وفق
الشهيد صالح الصماد " يد تحمي .. ويد تبني".

ــة  الهيئ ــادة  قي ــاالت،  االتص ــر  وزي ــه  ووج
ــرتاتيجية  ــة اس ــىل تقديم رؤي ــد ع ــة للربي العام

ــاء الدولة، بما  ــة الوطنية لبن ــودة الرؤي وفقا ملس
ــات الربيدية يف  ــودة الخدم ــني ج يعزز من تحس
ــريا إىل أهمية تقييم أداء العمل يف  ــوق.. مش الس
ــل الخدمات  ــكل دوري لتقديم أفض ــة بش الهيئ

للمواطنني. 
ــوزارة لقيادة الهيئة العامة للربيد  وأكد دعم ال
ــاندتها بما يجعل من الهيئة جهة حكومية  ومس

منافسة يف الخدمات املالية والربيدية.
ــي  ــاع يأت ــري أن االجتم ــر النم ــح الوزي وأوض
لدراسة مسودة الرؤية الوطنية وإثرائها للخروج 

برؤية اسرتاتيجية قابلة للتطبيق.
وعرب عن أمله يف أن تقدم الهيئة العامة للربيد 
خدماتها بجودة أفضل.. وقال " نعول عىل هيئة 
الربيد تقديم خدمات بصورة أفضل، بما يجعلها 
ــري البدائل املالئمة للحفاظ عىل توازن  قادرة توف
االقتصاد الوطني الذي يتعرض لالستهداف من 

قبل قوى العدوان ".
ــم الحرص  ــر الهيئة مرغ ــد مدي ــن جانبه أك م
عىل تحسني وتجويد خدمات الربيد وفقا للرؤية 
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. مبينا أن 
الهيئة ستعمل عىل تقديم رؤية تعزز من التوجه 

العام للدولة.

وزير االتصاالت يؤكد على ضرورة تطوير خدمات وزير االتصاالت يؤكد على ضرورة تطوير خدمات 
االتصاالت وفقًا لتوجيهات القيادة السياسيةاالتصاالت وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية

صنعاء/ سبأ
ــدل القايض أحمد عبدالله  أكد وزير الع
ــغيلية  ــة تنفيذ الخطة التش ــات، أهمي عقب
ــام الجاري  ــوزارة للع ــات ال ــف قطاع ملختل
ــلطة  ــة للس ــات العام ــدم السياس ــا يخ بم

القضائية.
ــدل يف االجتماع الذي  ــح وزير الع وأوض
ــة الخطة  ــتعراض ومناقش ــس الس عقد أم
ــام الجاري،  ــدل للع ــغيلية لوزارة الع التش
ــس  وأس ــة  ملنهجي ــا  وفق ــل  العم ــة  أهمي
ــق مع  ــة تتواف ــة وعملي ــة مدروس تخطيطي

املحددات األساسية للحكومة والدولة.
ــة تنفيذ الخطة  ــت إىل أهمية متابع ولف
ــي ونصفي  ــم ربع ــراء تقيي ــالل إج ــن خ م
ــاء  البن ــر  تطوي يف  ــهم  يس ــا  بم ــي  وختام
ــزة  ــوزارة واألجه ــي لل ــيس والترشيع املؤس
ــة  القضائي اإلدارة  ــر  وتطوي ــا  له ــة  التابع
واالهتمام بالعنرص البرشي تدريبا وتأهيال 

لتعزيز عمل املؤسسة القضائية.
ــة التدوير  ــدل، أهمي ــر الع ــا أكد وزي كم
ــف القطاعات واإلدارات  الوظيفي يف مختل
ــرص  الف ــؤ  ــان تكاف ــوزارة لضم ــة بال العام
ــة  أهمي إىل  ــا  الفت  .. ــل  العم روح  ــد  وتجدي
الحفاظ عىل املؤسسة القضائية وحمايتها 
ــل تقديم الخدمات لطالبي العدالة  بما يكف
ــزز الصمود يف  ــهولة وبما يع ــرس وس بكل ي

مواجهة العدوان والحد من آثاره السلبية.

ــداف  األه ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــغيلية ووسائل وزمن  ــرتاتيجية والتش اإلس
ــف  بمختل ــاس  القي ــؤرشات  وم ــذ  التنفي
ــني األداء يف  ــوزارة بهدف تحس ــات ال قطاع
ــيط  ــب وأقالم التوثيق وتبس املحاكم ومكات
ــة  العملي ــر  وتطوي ــايض  التق ــراءات  إج
ــات عامة تستند  اإلحصائية لوضع سياس

إىل معلومات وبيانات دقيقة.
ــام بتطوير  ــة إىل االهتم ــدف الخط وته

ــي والترشيعي  ــيس والتنظيم ــاء املؤس البن
ــراءات  ــهيل اإلج ــة لتس ــلطة القضائي للس
ــل وتقديم خدمات تعتمد عىل  وانجاز العم
ــىل البت يف  ــل ع ــفافية وتعم ــودة والش الج

قضايا املواطنني.
وتطرق املجتمعون إىل الخطة القطاعية 
التي تضمنتها الخطة العامة للوزارة للمرة 
ــات  القطاع ــل  عم ــهيل  تس ــدف  به األوىل 
ــة التابعة لها لضمان الدقة  واإلدارات العام

يف التنفيذ والرسعة يف انجاز العمل.
ــاع الذي حرضه  ــالل االجتم ــذا وتم خ ه
ــد العقيدة  ــدل القايض أحم ــب وزير الع نائ
ــم والتوثيق  ــاع املحاك ــوزارة لقط ــال ال ووكي
ــي ولقطاع  ــايض محمد الديلم ــور الق الدكت
ــعد  ــة القايض س ــة واإلداري ــؤون املالي الش
ــس املكتب الفني القايض  أحمد هادي ورئي
ــاحذي وعدد من قيادات  عبدالرحمن الش

الوزارة، إقرار خطة الوزارة للعام الجاري.

وزير العدل يؤكد أهمية تنفيذ الخطة التشغيلية لقطاعات الوزارةوزير العدل يؤكد أهمية تنفيذ الخطة التشغيلية لقطاعات الوزارة

محافظات/ سبأ
ــة أمني عام  ــس برئاس ــة العاصمة أم ــاع بأمان ــش اجتم ناق
ــان، التحضريات  ــد جمع ــة أمني محم ــيل لألمان ــس املح املجل
ــهيد الصماد  ــزة الرئيس الش ــن بجائ ــالن وتكريم الفائزي إلع
ــة العامة  ــا املؤسس ــي تتبناه ــوب والت ــاج الحب ــة إلنت باألمان

لتنمية وإنتاج الحبوب.
ــات  الخدم ــة  لجن ــس  رئي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــس املحيل باألمانة عادل العقاري ونائب رئيس اللجنة  باملجل
ــنيدار وعدد من أعضاء اللجنة، أكد جمعان  عبدالحميد الس
ــاص والرشكات  ــاع الخ ــاهمة القط ــاركة ومس ــىل أهمية مش ع

املتخصصة يف املجال الزراعي يف هذه الفعالية.
ــاتها  ــزة وانعكاس ــا الجائ ــي تمثله ــة الت ــت إىل األهمي ولف
ــي خاصة يف ظل  ــن الغذائ ــني لتعزيز األم ــجيع املزارع يف تش

استمرار العدوان والحصار االقتصادي.
ــنيدار  ــة التحضريية الس ــس اللجن ــب رئي ــاد نائ ــا أش فيم
ــا مع هذه  ــة باألمانة وتفاعله ــلطة املحلي ــادة الس ــاون قي بتع
الفعالية التكريمية واملساهمة يف تشجيع املزارعني عىل إنتاج 

الحبوب.
ــاج الحبوب  ــة لتنمية وإنت ــة العام ــك كرمت املؤسس اىل ذل
ــس الفائزين  ــة أم ــة ريم ــة بمحافظ ــلطة املحلي ــادة الس وقي

بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد.
ــرث منتجي  ــة مزارعني من أك ــارك يف الجائزة خمس ــد ش وق

الحبوب للعام 2018م بمديريات املحافظة.
ويف التكريم الذي حرضه وكالء املحافظة والقيادات املحلية 
ــار وكيل  ــي أش ــم الكحالن ــزة هاش ــو الجائ ــة وعض والتنفيذي
ــجيع املزارعني  املحافظة محمد مراد إىل أهمية التكريم يف تش
ــروف الراهنة جراء  ــة يف ظل الظ ــاء واإلنتاج خاص عىل العط

استمرار العدوان والحصار.
ودعا قيادة وزارة الزراعة إىل االهتمام باملزارعني باملحافظة 

ــي تغذي املياه  ــز املائية الت ــدود والحواج ــن خالل بناء الس م
ــاء ريمة  ــة خاصة وأبن ــني باملحافظ ــدم املزارع ــة وتخ الجوفي
ــم الزراعية عىل مياه  ــة أراضيهم ومدرجاته ــدون يف زراع يعتم

االمطار.
ــوض بواقع  ــة النه ــة إىل أهمي ــة ريم ــل محافظ ــار وكي وأش
ــن الغذائي ألبناء املجتمعات  ــهم يف تأمني االم الزراعة بما يس
ــهيد صالح  ــيدا باملواقف البطولية للرئيس الش املحلية .. مش
ــع املجاالت  ــزة اليمن يف جمي ــبيل ع ــا قدمه يف س ــاد وم الصم

والتي توجت بمرشوع "يد تبني ويد تحمي".
فيما أشار وكيل وزارة الزراعة مبارك الغييل إىل أهمية تنمية 

ــة يف املرحلة الراهنة التي يمر بها  انتاج الحبوب بريمة خاص
ــىل تطوير برامجه  ــا مكتب الزراعة باملحافظة ع اليمن .. حاث
ــاريع  ــطته ومتابعة املنظمات والجمعيات الداعمة بمش وأنش

االنتاج الزراعي وبما يخدم الزراعة بمديريات املحافظة.
ــة العامة  ــدور املؤسس ــب الزراعة ب ــاد مدير مكت ــدوره أش ب
ــة ملا تمثله  ــجيع املزارعني بريم ــاج الحبوب لتش ــة وانت لتنمي
ــة لزراعة مختلف  ــة وأرض خصب ــن أهمية زراعي ــة م املحافظ

الحبوب.
ــزت عىل أهمية  ــعبية رك ــعرية ش تخللن التكريم فقرات ش
الزراعة يف استمرار التصدي للعدوان وتطهري االرايض اليمنية 

من الغزاة واملحتلني.
ويف الختام تم تكريم الفائزين من مديريات الجبني وكسمة 
ــة  ــهادات التقديري ــام بالش ــالد الطع ــر وب ــة ومزه والجعفري

وحراثة يدوية لجميع الفائزين .
ويف محافظة صنعاء ناقش اجتماع برئاسة املحافظ حنني 
ــن بجائزة  ــم الفائزي ــالن وتكري ــة الرتتيبات إلع ــد قطين محم
ــي تتبناها  ــوب والت ــاج الحب ــاد إلنت ــهيد الصم ــس الش الرئي

املؤسسة العامة لتنمية انتاج الحبوب.
ــة باملحافظة  ــر مكتب الزراع ــذي ضم مدي ــاع ال ويف االجتم
ــة للجائزة  ــن األمانة العام ــريي وممثلني ع ــدس عيل الق املهن
ــة إىل  ــظ قطين ــار املحاف ــة، أش ــي باملحافظ ــاع الزراع والقط
ــع يف  ــجيع املزارعني عىل التوس ــة الجائزة ودورها يف تش أهمي
ــوة الغذائية وتعزيز األمن  ــاج الحبوب والتقليص من الفج إنت

الغذائي.
ــهام يف انجاح تكريم  ــلطة املحلية اإلس ــتعداد الس وأكد اس
ــهيد الصماد والعمل  ــن بجائزة الرئيس الش املزارعني الفائزي
عىل إنجاح أهداف الجائزة نظرا لألهمية الكبرية التي تمثلها 

الحبوب يف تعزيز األمن الغذائي واالقتصاد الوطني.
ــود لتنمية  ــة الجه ــىل مضاعف ــة الحرص ع ــا أكد أهمي كم
ــول إىل االكتفاء الذاتي وتأمني  ــاع الزراعي لضمان الوص القط
ــهم يف توسيع الرقعة الزراعية  االحتياجات من الغذاء بما يس

وإنتاج مختلف املحاصيل الزراعية ويف مقدمتها الحبوب.
ــتعرض نائب رئيس اللجنة التحضريية لالحتفال  فيما اس
ــة غمدان  ــوا اللجن ــاد وعض ــهيد الصم ــس الش ــزة الرئي بجائ
ــزة ودورها يف  ــام وأهداف الجائ ــي ومحمد املطري، مه اإلريان

تشجيع املزارعني عىل التنافس يف إنتاج الحبوب.
ــوا إىل ما تتمتع به املحافظة من أهمية وأرضية خصبة  ولفت
ــيتم إعالن الفائزين وتكريمهم  لزراعة الحبوب.. مبينني أنه س

بمعدات زراعية.

ترتيبات إلعالن الفائزين بجائزة الشهيد الصماد إلنتاج الحبوب في صنعاءترتيبات إلعالن الفائزين بجائزة الشهيد الصماد إلنتاج الحبوب في صنعاء
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قنص 18
وذكر املصدر أن القوة املدفعية استهدفت تجمعات 
ــعودي ومرتزقته يف  ــات الجيش الس ــع وتحصين ومواق
ــران محققة  ــة بجبهة نج ــراش ومواقع متفرق ــة م رقاب

إصابات مبارشة.
ــعبية  ــش واللجان الش ــن الجي ــرست وحدات م وك
ــه قبالة منفذ  ــعودي ومرتزقت ــس زحفاً للجيش الس أم

علب بقطاع عسري.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــح مصدر عس وأوض
ــعوديني واملرتزقة  ــود الس ــن الجن ــدداً م ــبأ) أن ع (س
ــدات من  ــر تصدي وح ــل وجريح إث ــني قتي ــقطوا ب س
ــة منفذ  ــف لهم قبال ــعبية لزح ــان الش ــش واللج الجي

علب.
ــني  مدرعت ــام  اغتن ــم  ت ــه  أن إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة منفذ علب،  ــار الزحف قبال ــكريتني خالل انكس عس

فيما تكبد العدو خسائر فادحة يف العتاد العسكري.
ــش  ــن الجي ــدات م ــرت وح ــرى دم ــة أخ ــن جه وم
ــكرية تابعة ملرتزقة  ــس آلية عس ــعبية أم واللجان الش

الجيش السعودي قبالة نجران.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــح مصدر عس وأوض
ــان  واللج ــش  بالجي ــة  الهندس ــدة  وح أن  ــبأ)  (س
الشعبية دمرت آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش 
ــعودي بعبوة ناسفة يف صحراء األجارش، وسقوط  الس

من كان عىل متنها بني قتيل وجريح.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــا كرس أبطال الجي كم
ــطر بمديرية  ــىل منطقة أس ــدوان ع ــاً ملرتزقة الع زحف
ــريان الحربي  ــاركة الط ــعف بالجوف بمش ــب والش خ

واالباتيش .
ــد مرتزقة  ــبأ) تكبي ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــائر برشية خالل التصدي لزحفهم عىل  العدوان خس

منطقة أسطر بمديرية خب والشعف.
ــات  ــتهداف تجمع ــم اس ــه ت ــدر اىل ان ــار املص وأش

ــن الصواريخ وقذائف املدفعية  ومواقع املرتزقة بعدد م
يف منطقة أسطر, حققت إصابات مبارشة.

ــن املرتزقة إثر  ــة عدد م ــدر مقتل وإصاب وأكد املص
ــفة بهم يف جبهة الخليفني بمديرية  انفجار عبوة ناس

خب والشعف 
مقبويل يجدد

منددا باستمرار احتجاز السفن رغم حصولها عىل 
التصاريح من األمم املتحدة.

ــة اإلنقاذ  ــتعداد حكوم ــويل اس ــور مقب ــد الدكت وأك
ــرف اآلخر وبإرشاف  ــرتكة مع الط العمل عرب لجان مش
األمم املتحدة ملعالجة امللف االقتصادي وتحييده بما 
يساهم يف تخفيف املعاناة عن أبناء الشعب اليمني يف 

جميع محافظات الجمهورية.
ــادي بمنع التعامل  ــرار حكومة الفار ه ــار إىل ق وأش
ــك عىل  ــري ذل ــاء وتأث ــن صنع ــادرة م ــوازات الص بالج
ــام حكومة  ــية إضافة إىل قي ــة الرئيس ــن بالدرج املواط
ــاء  ــن أعض ــري م ــدد كب ــوازات لع ــدار ج ــاض بإص الري
ــا إىل أن الجوازات الصادرة  التنظيمات اإلرهابية.. الفت

من صنعاء تخضع إلجراءات دقيقة.
وثمن نائب رئيس الوزراء وزير املالية جهود منسقة 
ــانية فيما يخص حوافز املعلمني والتي  الشؤون اإلنس
ــهر فرباير  ــرت يف إقرار رصف هذه الحوافز مطلع ش أثم

القادم.
ــؤون اإلنسانية عن  ــقة الش من جانبها عربت منس
ــاذ ووزارة  ــا حكومة اإلنق ــي تبذله ــكر للجهود الت الش
ــدة وتقديم الدعم  ــل األمم املتح ــهيل عم املالية يف تس

لطواقمها العاملة يف اليمن.
ــغيل  تش ــدد  بص ــدة  املتح ــم  األم أن  إىل  ــارت  وأش
ــرب مطار صنعاء خالل األيام القادمة  الجرس الجوي ع
ــرص األمم  ــانية .. مؤكدة ح ــة واإلنس ــراض الطبي لألغ
ــاني يف اليمن من  ــىل معالجة الوضع اإلنس املتحدة ع

خالل تحقيق السالم الشامل والعادل. 

مواطنو املهرة
وحذر البيات من تردي األوضاع األمنية وتواصل عمليات 
ــمي وما يرتتب عليه من تداعيات  التجنيد خارج اإلطار الرس

كبرية تستهدف املواطن واستقرار الوطن ومصالح أبنائه.
ــدن الجريمة  ــاء محافظة ع ــد متصل أدان أبن عىل صعي
ــة قرية  ــالل اإلماراتي يف مرخ ــارص االحت ــا عن ــي ارتكبته الت

الهجر بمحافظة شبوة.
ــدوا يف اجتماع نظمه منتدى أبناء عدن أمس وقوفهم  وأك
ــبوة بشكل عام يف  إىل جانب أبناء مرخة خاصة ومحافظة ش

الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم.
ــارصة أبناء  ــني وحرضموت من ــبوة وأب ــل ش ــوا قبائ وطالب
ــالل اإلماراتي  ــة عنارص االحت ــة الهجر يف مواجه ــة قري مرخ
ــون به من انتهاكات  ــبوانية، وما يقوم واملتمثلة بالنخبة الش

وترويع لألطفال والنساء.
كما طالبوا أبناء محافظة شبوة املجندين مع العدوان إىل 

مراجعة أنفسهم والتخيل عن االلتحاق بصفوف العدوان. 
لن نفرج عن

ــليم أي  ــار املرتىض إىل أن النظام اإلماراتي رفض تس وأش
ــوفات التي  ــاألرسى ضمن الكش ــات خاصة ب ــماء أو بيان أس
ــدوان ، أكان منها ما  ــت من هادي هيج ممثل تحالف الع طلب
ــص األرسى واملعتقلني لديه ، أو األرسى من مرتزقته لدى  يخ

الطرف الوطني.
املرتىض طالب األمم املتحدة بتحديد موقفها إزاء مماطلة 
العدوان ، مؤكدا  بأن اللجنة الوطنية ستعلن موقفها يف حال 
انتهت املدة الزمنية للتنفيذ قبل إحراز أي تقدم بهذا الشأن.

املرتىض أشاد بصرب أهايل األرسى واملعتقلني واملخطوفني 
ــوفات اللجنة،  ــود ذويهم ضمن كش ــاءلون عن وج ممن يتس
ــة العدوان  ــة تعمل منذ بداي ــة الوطني ــال نؤكد بأن اللجن وق

وأنها أدرجت جميع األرسى يف كشوفاتها وبياناتها.


