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ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــث نائ بع
المهنــدس  الداخليــة  وزيــر 
ــزاء  ــة ع ــري، برقي ــد الميس أحم
ومواســاة إلــى أســر الثالثــة 
منتســبي  مــن  الشــهداء 
حراســة المنشــآت وحمايــة 

بشــرطة  الشــخصيات 
مــأرب. محافظــة 

مــن  ثالثــة  واستشــهد 
منتســبي حراســة المنشــآت 

فــي  الشــخصيات  وحمايــة 
إثــر  االثنيــن،  مســاء  مــأرب، 

حــادث ســير فــي خــط 
ــم  ــاء عودته ــر أثن العب
واجبهــم  تأديــة  مــن 
ومهمــة  الوطنــي 
وتأميــن  مرافقــة 
الفريــق اإلعالمــي الذي 
مــأرب  محافظــة  زار 
ــالم  ــر اإلع ــة وزي برئاس

االريانــي.  معمــر 
ــر الداخلية  وعبر وزي
ــري  المهندس »الميس
العــزاء،  برقيــة  »فــي 
التعــازي  أحــر  عــن 
المواســاة  وعظيــم 
الشــهداء  ألهالــي 
شــرطة  ومنتســبي 
محافظــة مــارب فــي 
الجلــل  مصابهــم 
الستشــهاد كوكبــة مــن 
خيــرة أفرادهــا، مشــيداً 

والمالحــم  النضاليــة  بــاألدوار 
البطوليــة التي قدمها الشــهداء 
فــي أداء واجبهــم الوطنــي بــكل 

وإخــالص. تفانــي 
وشــيع يــوم األربعــاء جثمــان 
ــر  ــم األخي ــى مثواه ــهداء إل الش
وزارة  أول  وكيــل  بحضــور 
الداخليــة اللــواء/ محمــد بــن 
الشــريف،  عبــود  بــن  ســالم 
مــأرب  محافظــة  ووكيــل 
ومديــر  مفتــاح،  د.عبدربــه 
المحافظــة  شــرطة  عــام 
المدانــي،  عبدالملــك  العميــد 
وبمشــاركة أقاربهــم وعــدد مــن 
ــكرية  ــة والعس ــادات األمني القي

بالمحافظــة وجمــع غفيــر مــن 
المواطنيــن.

وفــي التشــييع، نقــل وكيــل 
أول وزارة الداخليــة اللواء محمد 
بــن عبــود الشــريف تعــازي نائب 
رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
ومحافــظ  الميســري  أحمــد 
محافظــة مــأرب اللواء ســلطان 
ألهالــي  العــرادة  علــي  بــن 
شــرطة  ومنتســبي  الشــهداء 
بــاألدوار  مشــيداً  المحافظــة، 
النضاليــة والمالحــم البطوليــة 
التــي قدمهــا الشــهداء واداءهــم 
لواجبهــم الوطنــي دون تفاني أو 
ــرة  ــهاماتهم الكبي ــر واس تقصي

وزير الداخلية يعزي في استشهاد ثالثة 
من رجال الشرطة بمأرب

ــة. ــن المحافظ ــي تأمي ف
أن  الشــريف  اللــواء  وأكــد 
عافيتــه  سيســتعيد  الوطــن 
وتعــود حالــة األمن واالســتقرار 
الحوثــي  مليشــيا  وســتهزم 
تضحيــات  بمثــل  االنقالبيــة 
ــهداء  ــن الش ــال م ــؤالء األبط ه
أرواحهــم  يقدمــون  الذيــن 
فــي  رخيصــة  وحياتهــم 
داعيــا  الوطــن،  ســبيل 
كافــة منتســبي شــرطة 
لمواصلــة  المحافظــة 
نهــج  علــى  الســير 
ــد  ــذل المزي ــم وب زمالئه
مــن الجهــود مــن أجــل 
الطمأنينــة  تعزيــز 
العامــة  والســكينة 

واالســتقرار. واألمــن 
مديــر  عبــر  بــدوره 
مــأرب  شــرطة  عــام 
عبدالملــك  العميــد 
المدانــي عــن بالــغ حزنــه 
مــن  كوكبــة  لفقــدان 
منتســبي  أفــراد  خيــرة 
المنشــآت  حراســة 
الشــخصيات  وحمايــة 
بالمحافظــة، مؤكــداً ان 
ــة  ــزة األمني ــادة األجه قي
منتســبي  وكافــة 
يتفانــوا  لــن  الشــرطة 
مــن  المزيــد  بــذل  فــي 
ــى الميدان  التضحيات عل
ــن  ــات األم ــى درج ــق أعل وتحقي
المحافظــة. فــي  واالســتقرار 

وعبــر العميــد المدانــي عــن 
تقديــره واعتــزازه بــاألداء األمنــي 
الــذي تقــوم بــه األجهــزة األمنية 
وتنفيذهــا  المحافظــة  فــي 
الوطنيــة  والواجبــات  المهــام 
يتعلــق  فيمــا  بهــا  المناطــة 
بتعزيــز دعائم األمن واالســتقرار 
ومحاربــة الجريمــة والتصــدي 
ــيا  ــائس مليش ــرات ودس لمؤام
الحوثــي االنقالبيــة التــي تحــاول 
إقــالق الســكينة العامــة والنيل 

ــأرب. ــن م م
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عقــدت الســلطة المحليــة 
برئاســة  مــأرب  بمحافظــة 
الدكتــور  المحافظــة  وكيــل 
لقــاءاً  مفتــاح  عبدربــه 
تشــاورياً مــع منظمــة االمــم 
المتحــدة لألمومــة والطفولة 
لتعزيــز  »اليونيســف« 
التنســيق فــي تنفيــذ األعمــال 
ــال  ــطة واألعم ــم االنش وتقيي
المنفــذة خــالل النصــف األول 

مــن العــام الجــاري.
مفتــاح  الدكتــور  وأشــاد 
منظمــة  بإســهامات 
»اليونيســيف« فــي محافظة 
المنظمــة  وهــي  مــأرب 
األمميــة الوحيــدة التــي كانــت 
ــة  ــة األزم ــذ بداي ــدة من متواج
الحوثيــة  المليشــيا  وحــرب 
المحافظــة. علــى  اإليرانيــة 
ــيف كان  ــد أن اليونيس وأك
فــي  متميــزة  تدخــالت  لهــا 
ــة،  قطاعــات الصحــة والتغذي
والتعليــم، والميــاه، والرعايــة 
خــالل  مــن  االجتماعيــة 
قدمــت  التــي  المســاعدات 
ــدوق  ــن صن ــتفيدين م للمس

االجتماعيــة. الرعايــة 
وشــدد الوكيــل مفتــاح في 
مكاتــب  ضــم  الــذي  اللقــاء 

المســاجد  خطبــاء  أشــاد 
بتعــاون  مــأرب  بمحافظــة 
المحافظــة  فــي  المواطنيــن 
ــت  ــة لتثبي ــزة األمني ــع األجه م
ــى  ــوا إل ــتقرار، ودع ــن واإلس األم
ــد مــن التعــاون لمــا مــن  المزي
محــاوالت  أيــة  منــع  شــأنه 
بالســكينة  لإلخــالل  تســعى 

العامــة.
المســاجد  خطبــاء  وأثنــى 
ــى مــا تقدمــه  فــي خطبهــم عل
األجهــزة األمنيــة بالمحافظــة 
لتثبيــت  حثيثــة  جهــود  مــن 
وتأميــن  واإلســتقرار،  األمــن 
ومصالحهــم،  المواطنيــن 
والمصالــح العامــة، األمــر الــذي 
ــى  ــي عل ــكل إيجاب ــس بش انعك
األوضــاع فــي المحافظــة وعلى 

حيــاة النــاس.
األمــن  أن  الخطبــاء  وأكــد 
نعمــة مــن نعــم اللــه عــز وجــل، 
وأن الحفــاظ عليــه مســئولية 
يحتــم  مــا  وهــو  الجميــع، 
العمــل مــع األجهــزة األمنيــة 
علــى إيقــاف المتربصيــن بأمــن 
مــأرب  محافظــة  وســالمة 
المحــررة. المناطــق  وجميــع 
المســاجد  واعتبــر خطبــاء 
ــاً  ــل هدف ــن مث ــق األم أن تحقي
ــل،  ــاء والرس ــداف األنبي ــن أه م
حثــوا  والرســل  األنبيــاء  وأن 
علــى  الحفــاظ  علــى  النــاس 
التعــم  حتــى  واألمــان  األمــن 
المجتمعــات،  فــي  الفوضــى 

النــاس. مصالــح  وتنهــار 
خطبــاء  مشــاركة  ويأتــي 
ــة  ــي التوعي ــأرب ف ــة م محافظ
األمنيــة ضمــن حملــة نفذهــا 
بالمحافظــة  األوقــاف  مكتــب 
تحــت شــعار )األمــن مســؤولية 
التذكيــر  بهــدف  الجميــع(، 
واإلســتقرار  األمــن  بأهميــة 
ومــا لذلــك مــن دور فــي البنــاء 

والتنميــة.

لقاء تشاوري يجمع السلطة 
خطباء المساجد المحلية ومنظمة اليونيسيف

يشيدون باألمن في 
مأرب 

التخطيــط والتعــاون الدولــي، 
والصحــة العامــة والســكان، 
ــم،  ــة والتعلي ــاه، والتربي والمي
االجتماعيــة  والشــئون 
والعمــل، والماليــة، وصنــدوق 
الرعايــة االجتماعيــة والمــراة 
االســتفادة  ضــرورة  ،علــى 
للمنــح  االمثــل  واالســتغالل 
مــن  والتخفيــف  المقدمــة 
معانــاة النازحيــن والمهجرين.

رئيــس  عبــر  جانبــه  مــن 
وفــد منظمــة اليونيســف وليد 
ــلطة  ــكره للس ــن ش ــان ع نعم
المحليــة علــى مــا تقدمــه مــن 
ــة. ــل المنظم ــهيالت لعم تس

واســتعرض مــا تــم تقديمه 
مــن دعــم مــن قبــل المنظمــة 
ــر  ــذة عب ــطة المنف ــي االنش ف
المحليــة  الســلطة  مكاتــب 
مــن  االول  النصــف  خــالل 

العــام الجــاري.
وذكــر أن الزيــارة تهــدف إلى 
واالنشــطة  االعمــال  تقييــم 
المنفــذة خــالل النصــف االول 
وتطويــر آليــة التنســيق مــع 
الســلطة المحليــة بمــا يكفــل 
ــادة  ــال وزي ــذ االعم ــادة تنفي زي
للمحافظــة  المقــدم  الدعــم 

ــة. ــل المنظم ــن قب م

دعوا المواطنين 
للمزيد من التعاون
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األمــم  منظمــة  قالــت 
للطفولــة  المتحــدة 
قدمــت  إنهــا  )اليونيســيف( 
صحيــة  لمشــاريع  دعمــاً 
فــي  وخدميــة  وتعليميــة 
ــن 1  ــر م ــأرب بأكث ــة م محافظ
مليــون 852 ألــف دوالر أمريكي 
خــالل النصــف األول مــن العام 

2018م. الحالــي 
ــيف  ــح اليونيس ــزت من وترك
ــالت  ــاع التحوي ــم قط ــى دع عل
الماليــة بمبلــغ 930 ألــف دوالر، 
تــاله قطــاع الصحــة بـــ 711 ألــف 
و 642 دوالر، وقطــاع الميــاه بـــ 
أمريكــي،  ألــف و616 دوالر   209
ــم  ــاع التعلي ــت قط ــا دعم فيم

بـــ 1400 دوالر.
تقريــر  وبحســب 
- حصــل موقــع  اليونيســيف 
ــخة  ــى نس ــأرب عل ــة م محافظ
منــه - فــإن برنامــج التحويــالت 
النقديــة الطارئــة، قــام بتقديــم 
مســاعدات ماليــة لـــ 24 ألــف 
مســجلين  مســتفيد  و762 
فــي قوائــم صنــدوق الرعايــة 

. عيــة إلجتما ا
اليونيســيف  دعــم  وتــوزع 
لقطــاع الصحــة في مــأرب على 
دعــم اتفاقيــات شــراكة، ودعــم 
ــة  ــرق طبي ــغيل ف ــة تش ميزاني
الطبيــة  والعيــادة  متحركــة 
ــق  ــم الخان ــي مخي ــة ف المؤقت
ميزانيــة  ودعــم  للنازحيــن، 
التغــذوي  المســح  تنفيــذ 

»ســمارت«. بمنهجيــة 

أكثر من 1.8 مليون دوالر قدمتها 
اليونيسيف لدعم مشاريع بمأرب

ووفــق التقريــر فقــد حصلت 
537 امــرأة علــى الرعايــة األوليــة 
امــرأة   353 و  الحمــل  أثنــاء 
ولــدن بحضــور قابلــة، و335 
امــرأة حصلن علــى الرعايــة بعد 

الــوالدة خــالل الزيــارة األولــى.
علــى  مولــود   319 وحصــل 
خــالل  مــن  الصحيــة  الرعايــة 
الــوالدة  بعــد  األولــى  الزيــارة 
ــدرات 80  ــاء ق ــى بن ــة إل باالضاف
ــي  ــب الميدان ــي التدري ــة ف قابل
ومســح الخرائــط وفــق التقريــر.

المشــاريع  هــذه  وجــاءت 
اليونيســيف  دعــم  ضمــن 
ــة  ــع جمعي ــراكة م ــة ش التفاقي
فــي  اليمنيــات  القابــالت 
المجتمعيــة  التدخــالت 
لألمهــات والمواليــد بكلفــة 154 

دوالر. و650  ألــف 
وقدمــت اليونيســيف حوافز 
ــم  ــن لتقدي ــن الصحيي للعاملي
الرعايــة الصحيــة األوليــة ضمن 
والتغذيــة  الصحــة  مشــروع 
ــه 90  ــتفاد من ــذي اس ــارئ ال الط
ــة؛  ــات الالزم ــن اللقاح ــال م طف
وكذلــك 44 طفــال حصلــوا علــى 
فيتاميــن )أ(، و43 امــرأة تلقــت 

ــزاز. ــات الك لقاح
ــات  ــال خدم ــى 587 طف وتلق
ألمــراض  التكامليــة  الرعايــة 
الطفولــة، فيمــا حصلــت 381 
امــرأة علــى الرعايــة الصحيــة 
وعلــى  الحمــل  أثنــاء  األوليــة 

الفوليــك. حمــض 
اليونيســيف  ودعمــت 

فــرق  أربــع  تشــغيل  ميزانيــة 
اســتهدفت  متحركــة  طبيــة 
والعيــادة  شــخص،  ألــف   20
الطبيــة المؤقتــة فــي مخيــم 
وأنشــطة  للنازحيــن،  الخانــق 
للربــع  العالجيــة  التغذيــة 
ــغيلية  ــات التش ــي، والنفق الثان
لـــ 21 مرفــق صحي للربــع االول.

وشــمل دعــم اليونيســيف 
الصحــي فــي مــأرب  للقطــاع 
خــالل النصــف األول دعــم نقــل 
العالجيــة  التغذيــة  إمــدادات 
إلــى 68 وحــدة معالجــة أمــراض 
ســوء تغذيــة، وتأهيــل وتدريــب 
25 قابلــة مــن المناطــق النائية 
خدمــات  بهــا  توجــد  ال  التــي 

ــنوات. ــالث س ــدة ث ــة لم صحي
الميــاه  مشــاريع  وفــي 
خــزان  اليونيســيف  أنشــأت 
ــرد،  ــه 2700 ف ــتفاد من ــاه اس مي
كمــا أســهمت فــي التخفيــف 
مــن انتشــار الكوليــرا مــن خــالل 
ــن  ــاه وصوابي ــرات مي ــع ج توزي
وأقــراص الكوليــرا،  باإلضافــة 
إلــى برامــج التوعيــة بالوقايــة 

مــن الكوليــرا.
التعليــم  قطــاع  فــي  أمــا 
ــى  فتركــز دعــم اليونيســيف عل
إعــادة تأهيــل المرافــق الصحية 
 28 لعــدد  الصحيــة  والتوعيــة 
ــف  ــا 8 أل ــتفاد منه ــة، اس مدرس
ــات  ــي مديري ــة ف ــب وطالب طال
الــوادي، مــأرب المدينــة، مجــزر، 
ــة. ــرواح، الجوب ــة، ص ــب، ذن حري

خاص
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األربعــاء  يــوم  عقــدت 
نــدوة  بمــأرب  الماضــي 
»معــا  بعنــوان  توعويــة 
ــال«  ــد االطف ــن تجني ــد م للح
والتــي نضمهــا فريــق الســالم 
النســوي ) صانعــات الســالم(.

وقدمــت فــي النــدوة التــي 
أدارتهــا رئيــس فريــق الســالم 
الولــص،  حمــده  النســوي 
تناولــت  عمــل  اوراق  ثــالث 
تجنيــد األطفــال مــن منظــور 
السياســة  وعالقــة  دينــي، 
وتجنيــد  األطفــال  بتجنيــد 
األطفــال مــن منظــور قانوني.

التــي  النــدوة  وأثريــت 
ــالم  ــل وزارة االع ــا وكي حضره
عــام  ومــدر  ربيــع  احمــد 
واالرشــاد  االوقــاف  مكتــب 
عبدالحــق بــن عبــود، بالعديــد 
والنقاشــات. اآلراء  مــن 

بالتزامن مع بدء دورة جديدة من إعادة تأهيل األطفال المجندين

ندوة توعوية تدعو إلدراج الحوثيين في قوائم 
اإلرهاب بسبب تجنيد األطفال

فــي  المشــاركون  وانتقــد 
المجتمــع  صمــت  النــدوة 
الدولــي عــن جرائم مليشــيات 
االطفــال  بحــق  الحوثــي 
وتجنيدهــا  والطفولــة 
مــن  لالطفــال  االجبــاري 
والمحافظــات  المناطــق 
ــزج  التــي تحــت ســيطرتها وال
بهــم الــى الجبهــات االماميــة 
ــى جانــب  ومحــارق المــوت، ال
التغريــر علــى اطفــال اخريــن.

فــي  المشــاركون  ودعــا 
النــدوة  إلــى إدراج المليشــيات 
الحوثيــة االيرانيــة ، فــي قائمــة 
وإدراج  االرهابيــة  الجماعــات 
قادتهــا ضمن قوائــم منتهكي 
حقــوق الطفولــة فــي اليمــن.

أطلقــت  جهتهــا  مــن 
للتوجــه  وثــاق  مؤسســة 
مــن  جديــدة  دورة  المدنــي 

مشــروع إعادة تأهيل األطفال 
والمتأثريــن  المجنديــن 
بالحــرب فــي اليمــن, الممــول 
الملــك ســلمان  مــن مركــز 
ــانية. ــال اإلنس ــة واألعم لإلغاث
المرحلــة  هــذه  وفــي 
مجنــداً  طفــالً   27 ســيتلقى 
برنامجــاً  بالحــرب  ومتأثــراً 
مكثفــاً فــي التأهيــل النفســي 
إلــى  يهــدف  واالجتماعــي 
ــرب  ــار الح ــن آث ــم م تخليصه
الــذي  القســري  والتجنيــد 
أكثــر  فــي  لــه  تعرضــوا 
يمنيــة. محافظــة  مــن 
فــي  المشــروع  وعمــل 
المراحــل الســابقة علــى إعادة 
مجنــداً  طفــالً   181 تأهيــل 
مختلــف  ومــن  ومتأثــراً 
الجمهوريــة. محافظــات 
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العامــة  الصحــة  مكتــب  أطلــق 
والســكان بمحافظــة مــأرب يــوم األربعــاء 
ــدة  ــم المتح ــة االم ــع منظم ــاون م بالتع
ــة  ــف( حزم ــة )اليونيس ــة والطفول لالموم
أنشــطة برامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ــاري  ــام الج ــن الع ــث م ــع الثال ــالل الرب خ

بمبلــغ 134 مليــون ريــال.
وتســتهدف األنشــطة 16 ألف مســتفيد 
مــن الرجــال والنســاء واالطفــال وتشــمل، 
والتغذيــة  الصحــة  مشــروع  أنشــطة 
التغذيــة،  برنامــج  وأنشــطة  الطــارئ، 
وأنشــطة  التحصيــن،  برامــج  وأنشــطة 
صحــة  وأنشــطة  االنجابيــة،  الصحــة 
)فــرق  التكامليــة  واألنشــطة  الطفــل، 

طبيــة وعيــادة مخيــم الخانــق (.
وخــالل التدشــين عبــر الدكتــور عبدربــه 
المحليــة  الســلطة  عــن شــكر  مفتــاح 
لمنظمــة اليونيســيف علــى االســتجابة 
الــذي  والدعــم  االنســانية  لالحتياجــات 
تقدمــه فــي ظــل الظــروف التــي تعيشــها 

ــن. اليم
علــى  مفتــاح  الدكتــور  وتمنــى 
حــذو  تحــذو  أن  الدوليــة  المنظمــات 
واالغاثــة  الدعــم  لتقديــم  اليونيســيف 

والمهجريــن  للنازحيــن  الالزمــة 
والمجتمــع المضيــف فــي المحافظــة 
علــى حــد ســواء والذيــن يمــرون بوضــع 
نتيجــة  الصعوبــة  شــديد  انســاني 
الحــرب التي تشــنها مليشــيات الحوثي 
ــذ  ــي من ــعب اليمن ــى الش ــة عل االيراني

ســنوات. اربــع 
مــن جانبــه عبــر مديــر عــام مكتــب 
الدكتــور  والســكان  العامــة  الصحــة 
ســعادته  عــن  الشــدادي  عبدالعزيــز 
بالشــراكة مــع منظمــة اليونيســيف 
ألبنــاء  الصحيــة  الخدمــات  لتقديــم 
والتــي  فيهــا  والنازحيــن  المحافظــة 
ســتعمل علــى تغطيــة العجــز فــي 
خدمــات الرعايــة الصحيــة االوليــة ورفع 
فــي  الصحيــة  الخدمــات  وتحســين 
المرافــق الصحيــة وفــرق التحصيــن 
المحافظــة..  مديريــات  جميــع  فــي 
متمنيــا اســتمرار هذه الشــراكة وتقديم 
المزيــد مــن الدعــم فيما يتعلــق بتوفير 

الطبيــة. واللقاحــات  المســتلزمات 
حضــر التدشــين وكيــل المحافظــة 
الشــيخ علــي محمــد الفاطمــي وممثل 

منظمــة اليونيســف وليــد نعمــان.

بـقيمة 134مليون ريال

إطالق حزمة أنشطة برامج الرعاية 
الصحية األولية 
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تواصل حملة رش مكافحة البعوض 
الناقل لحمى الضنك 

الســابع  لليــوم  تتواصــل 
الــرش  حملــة  التوالــي  علــى 
ــوض  ــة البع ــي لمكافح الضباب
الضنــك  لحمــى  الناقــل 
ومدينــة  الــوادي  بمديريتــي 
ينفذهــا  التــي  ؛  مــأرب 
بالمحافظــة  الصحــة  مكتــب 
جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
ــة  ــي الخيري ــالح اإلجتماع اإلص

 .C S S W
عبدالعزيــز  الدكتــور  وأكــد 
الشــدادي مديــر عــام مكتــب 
بالمحافظــة  الصحــة 
ضمــن  تأتــي  الحملــة  أن 
اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 
ــى  ــة حم ــي مواجه ــب ف المكت
الضنــك والحــد مــن انتشــارها.
تدشــين  خــالل  وأشــار 
يــوم  بــدأت  التــي  الحلملــة 

األحــد الماضي إلــى أن المكتب 
اإلجــراءات  مــن  عــدداً  اتخــذ 
والخطــوات لمكافحــة انتشــار 
حمــى الضنــك، منهــا حملــة 
بطــرق  الميدانيــة  التوعيــة 
حمــى  مكافحــة  وآليــات 
الضنــك فــي مدينــة حصــون 
الــوادي  بمديريــة  جــالل  آل 
مواطــن  ألــف   4 اســتهدفت 

. طنــة ا ومو
ــن  ــب وضم ــد أن المكت وأك
حمــى  مكافحــة  إجــراءات 
ــة  ــال األدوي ــام بإرس ــك ق الضن
ــة الخاصــة  والمحاليــل الوريدي
المصابــة  الحــاالت  بعــالج 

. لحمــى با
الــرش  حملــة  وتشــمل 
ــة  ــة مدين ــي مديري ــي ف الضباب
ومنطقــة  جــالل  آل  حصــون 

الحزمــة ومحطــة بــن معيلــي 
فــي مديريــة الــوادي إضافــة 

المدنيــة. إلــى مديريــة 
مكتــب  مديــر  وأعــرب 
ــة  ــكره لجمعي ــن ش ــة ع الصح
إالصــالح االجتماعــي الخيريــة 
المكتــب  مــع  لتعاونهــا 
الحملــة.  هــذه  تنفيــذ  فــي 
الدوليــة  المنظمــات  داعيــاً 
الدعــم  لتقديــم  والمحليــة 
الــالزم للمحافظــة لمواجهــة 

واالوبئــة. األمــراض 
أحمــد  التدشــين  حضــر 
الرعايــة  مديــر  العبــادي 
مشــروع  ومنســق  الصحيــة، 
بليــم،  عبداللــه  المالريــا 
مديــر  جــالل  بــن  وســالم 
الــوادي. بمديريــة  الصحــة 
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مختــص  فريــق  اطلــع 
الملــك  مركــز  مــن 
واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان 
علــى  اليــوم،  اإلنســانية، 
اإلنســانية  المشــاريع 
فــي  المركــز  ينفذهــا  التــي 

مــأرب. محافظــة 
مشــروع  الفريــق  وزار 
الصناعيــة  األطــراف  مركــز 
مــأرب،  مستشــفى  فــي 
بعــض  علــى  واطلــع 
فقــدوا  ألطفــال  الحــاالت 
تعرضهــم  إثــر  أطرافهــم 
أرضيــة  ألغــام  النفجــار 
الحوثيــة  المليشــيا  زرعتهــا 

عشــوائي. بشــكل 
علــى  الفريــق  وتعــرف 
األطــراف  صناعــة  كيفيــة 

للمصــاب. وتركيبهــا 
وزار الفريــق مركــز تأهيــل 

األجهــزة  ضبطــت   
بمحافظــة  االمنيــة 
تقــوم  عصابــة  مــأرب، 
ــواالت  ــوال وج ــرقة أم بس
خــالل  المواطنيــن 
مبنــى  فــي  اإلزدحــام 

المدنيــة. االحــوال 
عــام  مديــر  وقــال   
االحــوال  مصلحــة  فــرع 
بالمحافظــة  المدنيــة 
العقيــد/ محمــد عبدربــه 
ســبأ،  لوكالــة  مجيديــع 
مــن  تتكــون  الخليــة  إن 
ســبعة أفــراد تــم القبــض 

أفرادهــا. كامــل  علــى 
ــة  ــى أن عملي ــار إل وأش
والمتابعــة  التحريــات 
ــدة  ــتمرت لم ــة اس الدقيق
أســبوع بعــد تزايد شــكاوى 
ــن،  ــن والموظفي المواطني
ــة  ــزة االمني ــت االجه تمكن
ــة  ــط كاف ــن ضب ــا م بعده

افــراد العصابــة.
أبطــال  أن  وأكــد 
باصــا  ضبطــوا   األمــن 
تســتخدمه  كانــت 
بيــن  للتنقــل  العصابــة 
ومخــزن  المحافظــات 

. ت قا و للمســر
أن  إلــى  ونــوه 
األوليــة  التحقيقــات 
الخليــة  أفــراد  أن  بينــت 
يتعاطــون  ممــن 
وبعضهــم  الحشــيش، 
ــة  ــن وثيق ــر م ــل أكث يحم
مــزورة، ومطلوبيــن أمنيــا 
ألكثــر مــن محافظــة علــى 
ســرقات. قضايــا  ذمــة 

جندتهــم  الذيــن  األطفــال 
الحوثيــة  الميليشــيا 
الصــراع  فــي  بهــم  وزجــت 
علــى  واطلــع  المســلح، 
النفســي  التأهيــل  برامــج 
والثقافــي  واالجتماعــي 
يمارســونه  ومــا  لالطفــال 

رياضيــة. أنشــطة  مــن 
الفريــق  اطلــع  كمــا 
للنازحيــن  يقــدم  مــا  علــى 
مخيــم  فــي  صنعــاء  مــن 
المســاعدات  مــن  الميــل 
االغاثيــة والمــواد اإليوائيــة 
ــة  ــاه الصالح ــج المي وصهاري
للشــرب، والصــرف الصحــي، 
وأشــرف علــى عمليــة توزيــع 
والمــواد  الغذائيــة  الســالل 
النازحيــن  علــى  اإليوائيــة 

المخيــم. فــي 

مركز الملك سلمان لإلغاثة يطلع 
على مشاريعه اإلنسانية في مأرب

ضبط عصابة 
سرقة ومخزن 

للمسروقات بمأرب
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الرقابــة  لجنــة  أقــرت 
مصانــع  علــى  والتفتيــش 
تنقيــة الميــاه بمــأرب برئاســة 
محمــد  المحافظــة  وكيــل 
،يــوم  المعوضــي  علــي 
المنشــآت  إحالــة  الثالثــاء، 
التــي لــم تلتــزم بالمالحظــات 
قدمتهــا  التــي  والتوصيــات 
ــدا  ــة تمهي ــى النياب ــة إل اللجن

. كمتهــم لمحا
التــي  اللجنــة  وكانــت 
التنفيــذي  المكتــب  شــكلها 
قــد  األخيــر،  اجتماعــه  فــي 
نفــذت نــزوالً ميدانيــاً األســبوع 
الماضــي وقدمــت جملــة مــن 
والتوصيــات،  المالحظــات 
وأمهلــت المنشــئات عشــرة 
عــدداً  أن  إال  لتنفيذهــا،  أيــام 
مــن تلــك المنشــئات لــم تنفذ 
ــتدعى  ــات ماس ــك المالحظ تل

للقضــاء. إحالتهــا 

مــن  فريــق  تمكنــت 
ــة  ــي بمحافظ ــاع المدن الدف
مــأرب مــن انتشــال جثــة 
ــر 20  ــن العم ــغ م ــاب يبل ش
ــد  ــي أح ــه ف ــد غرق ــاً بع عام
الحــزم  بمديريــة  الســيول 
عاصمــة محافظــة الجــوف.

عبداللــه  العقيــد  وأكــد 
إدارة  مديــر  الشــفلوت 
بشــرطة  المدنــي  الدفــاع 
تلقــوا  أنهــم  المحافظــة 
أمــن  مديــر  مــن  بالغــاً 
الجــوف بمســاعدتهم فــي 
الغريــق،  جثــة  انتشــال 
خالــد  محمــد  ويدعــى 

الصحــة  مكتــب  أعلــن 
العامــة والســكان بمحافظــة 
مظاريــف  فتــح  مــأرب، 
لســنة   1 رقــم  المناقصــة 
ــزة  ــد أجه ــاص بتوري 2018، الخ
ــة  ــى نفق ــة عل ــدات طبي ومع

المحليــة. الســلطة 
فتــح  عمليــة  وأجريــت 
للعطــاءات  المظاريــف 
مــن  للمناقصــة  المقدمــة 
المناقصــات  لجنــة  قبــل 
الدكتــور  برئاســة  بالمكتــب، 
مديــر  الشــدادي  عبدالعزيــز 
بمــأرب،  الصحــة  عــام 
ــات  ــن المؤسس ــن ع ومندوبي
والشــركات المتنافســة، حيث 
العطــاءات  اللجنــة  أحالــت 
الفنيــة إلجــراء  اللجنــة  الــى 
لقانــون  وفقــا  لهــا  تحليــل 
والمزايــدات.  المناقصــات 
علــى  الشــدادي  وأكــد 

إحالة مصانع 
تنقية مياه إلى 

النيابة بعد رفضها 
تنفيذ التوصيات

الدفاع المدني بمأرب ينتشل 
جثة غريق في الجوف

فتح مظاريف 
مناقصة 

)توريد أجهزة 
ومعدات 

طبية(

. س غطــا
وأضــاف: »تــم إرســال 
فريــق مــن الدفــاع المدنــي 
بينهــم غــواص إلــى مدينــة 
الحــزم وبدورهــم نجحــوا 
ــد  ــة بع ــال الجث ــي انتش ف

ــا. ــن غرقه ــاعات م س
ــبق  ــه س ــى أن ــار إل وأش
وأن تمكــن الدفــاع المدنــي 
الماضــي  الشــهر  بمــأرب 
ــق  ــة غري ــال جث ــن انتش م
ــراء  ــكان ج ــس الم ــي نف ف
تدفقــت  التــي  الســيول 

المحافظــة. علــى 

المؤسســة  التــزام  ضــرورة 
سترســى  التــي  الشــركة  أو 
عليهــا المناقصــة، بشــروط 
المناقصــة التــي اعلــن عنهــا 

فــي وقــت ســابق. 
إلــى  الشــدادي  وأشــار 
المحليــة  الســلطة  أن 
بالمحافظــة متمثلــة باللــواء 
ســلطان بــن علــي العــراده 
محافــظ المحافظــة، وجهــت 
لتوفيــر  االعتمــاد  بهــذا 
ــة  ــدات الطبي ــزة والمع األجه
لعــدد مــن المرافــق الصحيــة 

. فظــة لمحا با
هــذه  أن  إلــى  ولفــت 
ــة  ــدات الطبي ــزة والمع االجه
ستســهم فــي تغطيــة العجز 
الصحيــة،  المرافــق  فــي 
المستشــفيات  وخاصــة 

. الريفيــة  و  الرئيســية 
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شاهــــــــــد 
صوراً احترافية لسد مأرب
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