
استعـــــراض واقـــــــــــع مــــأرب في مؤتـــمر التبـــادل املعرفـــي الرابـع في لبنان

المحافظ  يستقبل مدير مكتب منظمة 
أطباء بال حدود الهولندية بمأرب

باسالمة والعرادة يعلنان إنشاء 
أول كلية للتعدين في اليمن
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إتالف 36 طنا من الدقيق و16 
ألف كرتون من العصير 

اختتام المرحلة الثانية من 
النشاط اإليصالي التكاملي 

تدشين مخيم جراحي مجاني  
للمسالك البولية بمستشفى 

كرى العام

وزيـرا التعليـم العالــي والكهربـــاء يعقـدان لقــاًء 
بالسلطـــــة املحليـــــة فـــــي مـــــــأرب

إجراء دور االستالم والتسليم بني املدير اخللف والسلف لرشطة مأرب

وزير الدفاع وحمافظ مأرب 
يتفقدان التوسعة باملستشفى 

العسكري

احملافظ يكرم املدير السابق بدرع احملافظة
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تفقــد وزيــر الدفــاع 
محمــد  الركــن  الفريــق 
ــاء،  ــوم األربع ــديش، ي املق
ومعــه محافــظ محافظــة 
ســلطان  اللــواء  مــأرب 
ــل يف  ــر العم ــرادة، س الع
مرشوع توسعة املستشفى 
العسكري بمحافظة مأرب، 
ومرشوع األكاديمية الطبية 
ــد  ــرع املعه ــكرية وف العس
ــكري بمأرب  الصحي العس
لاطــاع عــى مســتوى 
اإلنجاز يف األعمال اإلنشائية 

لتلــك املشــاريع.
كما قام الوزير املقديش 
بزيــارة إىل دائــرة الخدمات 
الطبيــة بــوزارة الدفــاع 
والتقــى قيــادة ومنتســبي 
الدائرة واّطلع عى مستوى 
الخدمــات الطبيــة التــي 
تقدمها الدائرة للجرحى من 
أبطال القوات املسلحة الذين 

أصيبــوا خال مشــاركتهم 
يف املعــارك مــع املليشــيا 
الحوثيــة.. مشــدداً عــى 
رضورة االهتمام بالجرحى 
وتقديــم الرعايــة الكاملــة 
لهــم، تقديــراً لتضحياتهــم 
بأجــزاء مــن أجســادهم يف 
ســبيل الدفــاع عــن الثورة 
والجمهوريــة واملكتســبات 

الوطنية.
كمــا قــام وزيــر الدفاع 
بزيــارة إىل مدرســة القوات 
الخاصة بمدينة مأرب واّطلع 
ــج  ــطة والربام ــى األنش ع
التدريبية والتأهيلية املقدمة 

ملنتســبي القوات املسلحة.
ــاع  ــر الدف ــى وزي وألق
للمشاركني  توجيهية  كلمة 
ناقاً  يف دورة صف ضباط، 
لهــم تحايــا فخامة املشــر 
ــور  ــه منص ــن عبدرب الرك
هــادي، رئيــس الجمهورية 

للقــوات  األعــى  القائــد 
املســلحة، ونائبــه الفريــق 
الركن عيل محســن صالح.. 
مؤكــداً عى أهميــة اإلعداد 
والبنــاء القتــايل واملعنــوي 
ألبطــال القــوات املســلحة 
بمــا يســاعدهم الكتســاب 
ــارف الكافية  املهارات واملع
تمهيداً النتقالهم إىل امليادين 
واملواقع لتنفيذ املهام املوكلة 

إليهم.
وأشــار الفريق املقديش 
التدريــب  عمليــة  أن  إىل 
والتأهيــل تمثــل ركيــزة 
أساسية من ركائز إعادة بناء 
مؤسســة الوطــن الدفاعية 
صحيحــة  أســس  وفــق 
ــليمة  ــة س ــدة وطني وعقي
خصوصــا يف هــذه املرحلــة 
االســتثنائية التــي يخوض 
فيها الشعب اليمني وقواته 
املســلحة معركــة وجودية 

دفاعــاً عــن جمهوريتــه 
ودولتــه ورشعيتــه، بدعــم 
ــقاء يف  ــن األش ــناد م وإس
ــعودية  اململكة العربية الس
الذين يقفون بشــجاعة مع 
ــتعادة  ــعب اليمني الس الش
ــن  ــتقرار الوط ــن واس أم
وصــد املخططات الســاعية 
لخلق الفــوىض والخراب يف 
اليمن واملنطقة وتهديد أمن 
ــرات الدولية. املصالح واملم
ــاع  ــر الدف ــّدد وزي وج
التأكيــد عــى املــي قدمــاً 
نحو استكمال ما تبقى من 
تــراب الوطــن مهمــا كانت 
املعوقــات وبــذل املزيــد من 
التضحيــات الغاليــة يف هذه 
املعركــة الوطنيــة الفاصلة 
ــردة  ــيات املتم ــع املليش م

واملشــاريع العابثــة.

وزير الدفاع وحمافظ مأرب يتفقدان أعامل 
التوسعة باملستشفى العسكري 

خالل اتصال هاتفي مبحافظ احملافظة
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أعلن وزير التعليم العايل 
ــني  ــي حس ــث العلم والبح
باسامة ومحافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
عن إنشــاء كلية التعدين يف 
جامعة إقليم سبأ كأول كلية 
تخصصية يف هذا املجال عى 
مستوى الجامعات اليمنية.

جــاء ذلــك يف كلمتهمــا 
ــي  ــل الخطاب ــال الحف خ
والفني الذي أقامته جامعة 
إقليــم ســبأ ، يــوم الثاثاء، 
بمناسبة مرور ثاثة أعوام 

عى تأسيســها.
باســامة  وأشــار 
االهتمــام  إىل  والعــرادة 
الــذي يوليــه فخامة رئيس 
بالتعليم بشكل  الجمهورية 
عــام وبجامعــة إقليم ســبأ 
بشكل خاص إيماناً منه بأن 
التعليم هــو املدخل الرئيس 
للتنمية وحل كل اإلشكاالت 

التــي يعانيهــا الوطن.
ــة  ــا إىل أن معرك ونوه
التعليــم التقــل أهميــة عن 
ــن  ــر الوط ــة تحري معرك
واستعادة مؤسسات الدولة 
، كون املؤسسات التعليمية 
هــي الحصن للفكر والعقل 
لتجنيب الوطن تكرار دورات 
العنف وتبعات الجهل وآثار 
ــها  ــي تمارس ــل الت التجهي
مليشيات االنقاب الحوثية.

وكان رئيــس الجامعــة 
ــد القديس قد  الدكتور محم
ألقى كلمة اســتعرض فيها 
اإلنجــازات التــي تحققــت 

خــال األعــوام الثــاث من 
ــها وما شهدته من  تأسيس
توسع يف القدرة االستيعابية 
ــغ  ــي بل ــات الت والتخصص
عددهــا 33 تخصصاً علمياً 
ــورة  ــت محص ــد أن كان بع
تخصصــات  ســبعة  يف 
ــتوعبت أحد عرش ألف  واس
طالب وطالبــة بعد أن كان 
عــدد طابها يف العام 2015 
ــة طالب وطالبة. ألف ومائ
ــة  ــت إىل أن الجامع ولف
ــة مراكز علمية  أقامت ثاث
وبرنامج للدراسات العليا يف 
خمســة تخصصــات علمية 

كمــا وقعت الجامعة ســت 
اتفاقيــات رشاكــة وتعاون 
مــع الجامعــات املحليــة 

والعربية.
كرمت  الحفل  ختام  ويف 
الجامعة رئيس الجمهورية 
العــايل  التعليــم  ووزيــر 
ومحافــظ املحافظة بدروع 
وأوســمة الجامعــة تقديرا 
ملا قدموه للجامعة من دعم 
ورعاية للوصول لإلنجازات 

املحققة.
وكان الحفــل قد شــهد 
تقديــم عــدد مــن الفقرات 
ــعرية  الفنية والقصائد الش

ــاج عن  ــت وريبورت وأوبري
الجامعــة منذ تأسيســها.

ــب  ــل نائ ــر الحف ح
مديــر مكتب رئيس الوزراء 
متعــب بازيــاد ونائب وزير 
املغرتبــني الدكتــور محمــد 
ــة  ــس محكم ــل ورئي العدي
مأرب االســتئنافية القايض 
العريقــي  محمــد  عبــده 
ــأرب  ــة م ووكاء محافظ
إقليم  ونواب رئيس جامعة 
سبأ وعدد من مدراء عموم 
املكاتب التنفيذية واألجهزة 

األمنية.

وزير التعليم العايل وحمافظ مأرب يعلنان 
إنشاء كلية التعدين بجامعة إقليم سبأ

هي األولى من نوعها في اجلمهورية
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وزيرا التعليم العايل والكهرباء يعقدان لقاًء 
بالسلطة املحلية يف مأرب

عقــد وزيــر التعليــم 
العــايل والبحــث العلمــي 
الدكتــور حســني باســامة 
ــد  ــاء محم ــر الكهرب ووزي
العناني ونائب مدير مكتب 
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال رئي
متعب بازياد الذين يزورون 
محافظة مأرب حاليا، لقاء 
بالسلطة املحلية باملحافظة 
برئاسة املحافظ سلطان بن 

عــيل العرادة.
االجتمــاع  بدايــة  ويف 
نقل الوفــد الوزاري تحيات 
ــس الجمهورية  فخامة رئي

املشرالركن عبد ربه منصور 
هادي ودولة رئيس الوزراء 
الدكتــور معــني عبــد امللك، 
لقيادة السلطة املحلية وأبناء 
املحافظة ملواقفهم الوطنية 
والتاريخية يف مرحلة حرجة 
يمــر بهــا الوطــن ودورهم 
ــات  يف الحفاظ عى مؤسس
الدولــة ومكتســبات الثورة 

والجمهورية.
ــوزاري  ــاد الوفد ال وأش
بما شهدته محافظة مأرب 
من نهضة كبرة يف مختلف 
املجاالت وخال فرتة وجيزة 

بفضل جهود قيادة السلطة 
املحليــة وعــى رأســها رائد 
تنميــة املحافظــة ســلطان 

العرادة.
ولفتــا إىل أن الحكومــة 
تبدي اهتماما كبرا بالتنمية 
يف املحافظــة التــي حرمــت 
خــال العقــود املاضية من 
أبسط املقومات، ويف مقدمة 
ــة  ــاريع التنموي ــك املش تل
العايل  التعليم  االسرتاتيجية 
باعتبارهمــا  والكهربــاء 
أســاس النهضــة والتنميــة 

لحقيقية. ا

وأكــدا اهتمامهم الكبر 
باستكمال مشاريع جامعة 
إقليم ســبأ ومرشوع الربط 
الغازية  باملحطة  الكهربائي 
من أجــل خدمــة التنمية يف 
املحافظة يف شتى املجاالت.

هــذا وقــد شــهد اللقاء 
مناقشة العديد من القضايا 
التي تهم املحافظة واملجتمع 
ــايل  ــم الع ــايل التعلي يف مج

ــة الكهربائية. والطاق
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ــظ محافظة  كرم محاف
مأرب رئيس اللجنة األمنية 
باملحافظة اللواء سلطان بن 
عيل العرادة مدير عام رشطة 
ــابق  ــأرب الس ــة م محافظ
العميد عبدامللك املداني بدرع 
املحافظــة تقديــراً لجهوده 
ــن  ــز األم ــرة يف تعزي الكب
واالستقرار باملحافظة خال 
فرتة عملــه مديــراً لرشطة 

املحافظة.
ــال دور  ــك خ ــاء ذل ج
التسليم واالستام الذي أقيم، 
يوم األربعاء، باملحافظة بني 
العام السابق عبدامللك  املدير 
املدانــي واملدير العام الجديد 
العميــد يحيــى عــيل حميــد 
بحضور وكييل املحافظة عيل 
محمــد الفاطمــي وعبدالله 
القيادات  الباكري وعدد من 

باملحافظة. األمنية 
ويف كلمــة لــه أشــاد 
بالجهود  املحافظة  محافظ 
الكبــرة التي بذلهــا العميد 
املدانــي خــال فــرتة عملــه 

األمــن  تثبيــت  يف  ســواًء 
عاصمــة  يف  واالســتقرار 
املحافظة ومديرياتها ، أو يف 
عمليــة إعداد وتأهيــل أفراد 
وضباط الرشطة يف الجوانب 
ــة ..  ــة والقانوني الترشيعي
ــود  ــذه الجه ــداً أن ه مؤك
امللموســة هي محــل تقدير 
واملحافظة. املحلية  السلطة 
ــظ  ــب املحاف ــا رح كم
العرادة باملدير الجديد، مقدماً 
لــه التهانــي بثقــة القيــادة 
السياســية ممثلــة بفخامة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هادي له وكذا وزارة الداخلية 
ممثلة بالوزير املهندس أحمد 

امليرسي.
وأكــد املحافــظ العــرادة 
أن الســلطة املحلية ســتقف 
بكل ما تســتطيع إىل جانبه، 
وســتعمل عى تذليــل كافة 
الصعاب إلنجاح مهامه بما 
يعــزز مــن الوضــع األمنــي 
واالســتقرار الــذي تنعم به 
املحافظــة، والتي بات ينظر 

لهــا باهتمــام كبــر محلياً 
وإقليميــاً .. مشــراً إىل أن 
املحلية تضع األمن  السلطة 
رأس  عــى  واالســتقرار 

أولوياتهــا واهتماماتهــا.
وثمــن املحافــظ العرادة 
املواقــف األخويــة لتحالــف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربيــة الســعودية الذيــن 
يقفــون إىل جانــب الرشعية 
والشــعب اليمنــي وقواتــه 
املســلحة واألمن يف مختلف 

ــل والظروف. املراح
مــن جانبهمــا أعربا كل 
من املديــر الســلف والخلف 
عن شكرهما لقيادة السلطة 
املحلية عى حسن االستقبال 
والتوديع .. مثمنني حرصها 
برشطــة  االرتقــاء  عــى 
األمنية  واألجهزة  املحافظة 
فيهــا بمــا يــؤدي إىل بنــاء 
مؤسســة أمنية قــادرة عى 
مواجهة التحديات وإرســاء 
دعائم األمن واالســتقرار يف 

املحافظة.

إجراء دور االستالم والتسليم بني املدير 
اخللف والسلف لرشطة حمافظة مأرب

احملافظ يكرم املدير السابق بدرع احملافظة

ــيرة الذاتية  الس
ــر عـام  ملديــ
شــرطة مــأرب 

ــد الجدي

العميد يحيى عيل عبدالله 
حميــد مــن مواليــد مديرية 
جحانة )خوالن( بمحافظة 
ــام 1957م،  ــاء يف الع صنع
حاصــل عــى بكالوريــوس 
علــوم عســكرية مــن كلية 
ــل  ــة، ودورات تأهي الرشط

قيــادات أمنية.
تــدرج يف العمــل األمني 
حيــث عمــل يف جــوازات 
ــر إدارة  ــم مدي ــاء، ث صنع
ــز  ــة تع ــآت بمحافظ املنش
1993م، ثــم قائــداً لقــوات 
النجــدة بمحافظة تعز، كما 
ترأس فريق الحرص والرتقيم 
وإصــدار البطاقــة للضباط 
واألفراد يف أربع محافظات.
ــام 2012م  ــني يف الع تع
أركان حــرب قــوات النجدة 
بصنعــاء، ثــم مديــراً عامــاً 
لرشطــة محافظــة صنعاء.
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املحافظ العرادة يستقبل مدير مكتب 
منظمة أطباء بال حدود اهلولندية بمأرب

محافــظ  اســتقبل 
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ــوم  ــرادة ، ي ــلطان الع س
الثاثاء، مدير مكتب منظمة 
أطباء بــا حدود الهولندية 
يف املحافظــة فرانز بوترش، 
حيث اطلع عى جهود فريق 
تأسيس مكتبها  يف  املنظمة 
واملشــاريع  املحافظــة  يف 
اإلنسانية التي سيقدمونها 
للنازحــني، وجوانــب دعــم 
القطاع الصحي بما يساعد 

يف االرتقــاء بخدماتــه.
كما استمع املحافظ إىل 
تقرير عــن نتائج الزيارات 
لفريق املنظمة إىل مخيمات 
النازحــني يف مدينــة مأرب 
لتقييــم احتياجاتهم، حيث 

أشار إىل االحتياجات الكبرة 
للنازحني يف املخيمات والتي 
ــاص  ــارج اختص ــرب خ تعت
وقــدرة املنظمــة يف تلبيتها 
ــات  ــا احتياج ويف مقدمته

الصحي. الرصف 
ــب  ــاء رح اللق ــال  وخ
ــر  ــرادة بمدي ــظ الع املحاف
مكتــب منظمــة أطبــاء با 
ــيداً  حدود الهولندية .. مش
بقرارهــا فتــح مكتــب لها 
باملحافظة مــن أجل تعزيز 
دورهــا يف العمل اإلنســاني 
النازحــني واملجتمع  تجــاه 
 ، املحافظــة  يف  املضيــف 
خصوصاً يف ظل غياب الدور 
الفاعــل للمنظمات الدولية 
العاملة يف املجال اإلنساني.

وأشــار اللــواء العــرادة 
إىل التحديــات التي فرضتها 
مــن  الكبــرة  املوجــات 
محافظــة  إىل  النازحــني 
ماتــزال  والتــي  مــأرب 
مســتمرة، و األعبــاء التــي 
تتحملهــا الســلطة املحليــة 
األدنى  الحد  من أجل توفر 
من االستجابة لاحتياجات 
األساسية يف مجاالت اإليواء 
واإلغاثة والصحة والتعليم 
وامليــاه والحمايــة والدمج 
املجتمعــي وغرهــا، يف ظل 
إمكانــات محــدودة وبنــى 
تحتية لهذه الخدمات كانت 
ضعيفة من قبل إن لم تكن 

منعدمــة يف بعضهــا.
وأكــد محافظ مأرب أن 

الســلطة املحلية باملحافظة 
ــة  ــتقدم كاف ــا س وقيادته
ملنظمة  والتسهيات  الدعم 
الرائدة يف  ــدود  أطباء با ح
العمــل اإلنســاني مــن أجل 
ــطتها اإلنسانية  تنفيذ أنش
إىل جانب املساعدة يف تقديم 
املســاعدات اللوجســتية يف 
نقل املســاعدات اإلنســانية 
إىل  ووصولهــا  الازمــة 

املحافظة.
ــل  ــاء وكي اللق ــر  ح
ــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتــاح، والدكتــور مســيل 
بحيبــح مستشــار املحافظ 
التنميــة اإلدارية. لشــؤون 
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دشــن وكيــل محافظة 
الدكتــور عبــد ربه  مــأرب 
مفتاح يف مستشــفى كرى 
 ، الــوادي  العــام بمديريــة 
الســبت، ومعــه مدير  يوم 
عــام مكتب الصحة العامة 
باملحافظــة  والســكان 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
الطبــي  املخيــم  الشــدادي، 
للمسالك  املجاني  الجراحي 
ــه  ــذي يقيم ــة، وال البولي
ــاون مع  بالتع ــفى  املستش
مدى  عى  )صلة(  مؤسسة 

أسبوع.
التدشــني  وخــال 

اســتمع الوكيل مفتاح من 
الدكتور  مديــر املستشــفى 
لؤي ســليمان إىل رشح عن 
املخيــم وبرنامجه  أهــداف 
الــذي يســتهدف إجراء 70 
عمليــة جراحيــة مجانيــة 
يف مجــال املســالك البوليــة 
للتخفيــف مــن  املعقــدة 
املــرىض والحاالت  معانــاة 
إىل  التــي كانــت تحتــاج 
ســفر للخارج إلجــراء تلك 

العمليــات.
الدكتــور  وأشــاد 
ــي،  الطب ــم  ــاح باملخي مفت
ــة  إقام إىل  ــة  الحاج ــد  وأك

املخيمــات الطبيــة املجانية 
مختلــف  يف  املحافظــة  يف 
بهــدف  التخصصــات 
التي  التخفيف مــن األعباء 
ــاع الصحي  القط يواجهها 
باملحافظــة والتخفيف من 
ــر  ــاس يف توف الن ــاة  معان
يف  الجراحيــة  العمليــات 
التي  النوعية  التخصصــات 
تفتقــد إليهــا املحافظــة أو 
تشــهد ضغطا كبراً عليها.

املحافظة  ــل  وثمن وكي
ــة( يف  ــة )صل دور مؤسس
إقامة عــدد مــن املخيمات 
الطبية املجانية يف املحافظة 

للتخفيف  بني فرتة وأخرى 
املواطنــني  مــن معانــاة 
الوضــع  واملــرىض يف ظــل 
الذي  الصعــب  االقتصــادي 
يعيشــه املواطنــون خاصة 
النازحــني منهم بســبب ما 
قامــت به مليشــيا الحوثي 
االنقابيــة مــن مصــادرة 
رواتبهــم وترشيدهــم مــن 
ــد  ــم بع ــم ومنازله قراه
ــة  ــى الرشعي ــا ع انقابه
مؤسســات  واحتالهــا 
الدولة وشــنها حربا ظاملة 

اليمني. الشــعب  عــى 

الوكيل مفتاح يدشن خميم جراحي جماين  
للمسالك البولية بمستشفى كرى العام
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عيل  الدكتور  استعرض 
العبــاب مديــر عــام مكتب 
بمحافظة  والتعليم  الرتبية 
ــي  ــع الخدم ــأرب الواق م
التعليميــة  الجوانــب  يف 
والخدميــة خــال مؤتمــر 
التبــادل املعريف الرابع حول 
اليمن املنعقد يف لبنان والذي 
اختتم أعمالــه يوم الثاثاء 
بالعاصمة اللبنانية بروت.

ويف املؤتمر الذي استمر 
عى مدى أســبوع وحره 
ســفراء وممثلــو منظمات 
عربيــة ودولية وإعاميون 
عرب وأجانب، قدم الدكتور 
العبــاب ورقة عمل بعنوان 
»مأرب الواقــع والطموح« 
اســتعرض خالهــا واقــع 

التعليــم يف محافظة مأرب، 
وجهــود االرتقــاء بالتعليم 
يف املحافظــة رغــم الواقــع 
ــه اليمن بسبب  الذي تعيش
التــي فرضتهــا  الحــرب 
مليشــيا الحوثي االنقابية 

املدعومــة من إيران.
محافظــة  أن  وأكــد 
مــأرب اســتوعبت عرشات 
الطــاب  مــن  اآلالف 
ــى  ــت ع ــني، وعمل النازح
ــية  ــد الدراس ــر املقاع توف
لهــم، واملناهــج املدرســية 
مجاناً، كما أنشأت مدارس 
وفصــوال دراســية جديــدة 
الســتيعاب الكم الكبر من 
ــذي ارتفع بأكثر  ال الطاب 
مــن 100% خال الســنوات 

األخرة، مامثل تحدياً كبراً 
يف  املحلية،  السلطة  لقدرات 
ظــل غيــاب دور املنظمــات 
الدولية يف استيعاب الطاب 
النازحــني وتقديــم العــون 

. لهم
يف  العبــاب  وتطــرق 
حققتــه  مــا  إىل  ورقتــه 
محافظة مأرب يف الجوانب 
الخدمية والتنموية األخرى 
والكهربــاء،  كالصحــة 
البنــى التحتية،  ومشــاريع 
مؤكــداً أن محافظــة مأرب 
شــهدت تحســنا يف تقديــم 
التنمويــة،  الخدمــات 
ومواكبــة االتســاع الكبــر 
الذي شهدته خال الخمس 
ــى  ــرة، ع ــنوات األخ الس

املســتوى الســكاني وعــى 
ــرص  ــر الف ــتوى توف مس

ــتثمارية. االس
عــى  العبــاب  ودلــل 
ــذي  ال ــول  ــتوى التح مس
تشــهده محافظــة مــأرب 
ــه  ــذي تولي ال ــام  باالهتم
ــة  ــام املحلي ــائل اإلع وس
ــيون  ــة ، والسياس والدولي
وكــذا  والدبلوماســيون، 
زيــارات الوفــود اإلعامية 
للــوكاالت  والصحفيــة 
ــي  الت ــة  ــف العاملي والصح
نقلــت مســتوى ماتشــهده 
املحافظة من تحوالت كبرة 
عــى مختلــف املســتويات.

استعراض واقع مأرب يف مؤمتر التبادل 
املعريف الرابع يف لبنان
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إتالف كميات من املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية بمديرية مدينة مأرب

اختتــم مكتــب الصحــة العامــة والســكان بمحافظة 
مأرب، يوم الخميس، املرحلة الثانية من خدمات الرعاية 
الصحيــة األولية لألطفــال واألمهات )النشــاط اإليصايل 
التكامــيل(، والــذي اســتمر ملــدة خمســة أيــام يف جميــع 
املديريــات، بتمويــل من منظمــة األمم املتحــدة للطفولة 

)اليونيسيف(.

وهدف النشــاط اإليصايل التكاميل إىل تقديم خدمات 
التحصــني، والتغذية، وصحة الطفل ، وخدمات الصحة 
اإلنجابيــة، لعــدد 29 ألفــا و212 طفــا وطفلــة تحــت 
ســن الخامســة مــن العمر إضافــة إىل النســاء الحوامل 

واملرضعات.

ــارة  ــة والتج ــب الصناع ــف مكت أتل
بمحافظة مأرب يوم اإلثنني 36 طنا من 
الدقيــق الغر صالح لاســتخدام اآلدمي 
نتيجة للتخزين اليسء، إضافة إىل 16 ألف 
كرتــون من العصائر املخالفة ملواصفات 
ومقاييــس الجودة كانــت يف طريقها إىل 

الســوق املحلية باملحافظة.
ــارة  ــة والتج ــب الصناع ــال مكت وق
باملحافظــة إن كميــات الدقيــق التــي تم 
إتافهــا ضبطــت يف مخــزن أحــد تجــار 

الجملــة بمدينــة مــأرب أثناء قيــام فرق 
املكتــب بمهــام التفتيــش والرقابــة عى 
الســلع واملــواد الغذائية، حيــث تم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة تجاههــا وإتافها 

ــم مالكها. وتغري
وأشــاد املكتــب بالتجــار املتعاونــني 
الذين يستشــعرون املسؤولية األخاقية 
واالجتماعيــة تجــاه املجتمــع، من خال 
امتناعهــم عــن بيــع ســلع غــر صالحة 
لاستخدام اآلدمي، أو املنتهية الصاحية 

وقيامهــم بتســليمها للمكتب 
ــار إىل  ــاً التج ــا، داعي وإتافه
التجــارة  بلوائــح  االلتــزام 
الداخليــة والتأكــد من ســامة 
املــواد الغذائية واالســتهاكية 
عند نقلها وتخزينها حتى اليتم 
ــة  ــراءات القانوني ــاذ اإلج اتخ

. بحقهم

إتالف 36 طنا من الدقيق و16 ألف كرتون من العصري 
املخالف للمواصفات

اختتام املرحلة الثانية من 
النشاط اإليصايل التكاميل 

لـ29 ألف طفل وطفلة
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مركز امللك سلامن يوزع يف مأرب 4 آالف 
كرتون من اللحوم

امللــك  مركــز  بــدأ 
ســلمان لإلغاثة واألعمال 
محافظــة  يف  اإلنســانية 
ــاء،  األربع ــوم  ي ــأرب،  م
اللحوم  ــاعدات  توزيع مس
النازحــني واملحتاجني  عى 
مــن محافظتــي مــأرب 
ــع  ــاون م بالتع ــاء  وصنع
اليمنيــة  النمــاء  شــبكة 
األهليــة،  للمنظمــات 
الشــؤون  وإرشاف مكتــب 
والعمــل  االجتماعيــة 

باملحافظــة.
وثمن مدير عام مكتب 
االجتماعيــة  الشــؤون 

ــن  باملحافظة حس والعمل 
التدشــني  الشــبواني خال 
واإلنساني  اإلغاثي  بالدور 
امللــك ســلمان يف  ملركــز 
اليمنيــة،  الجمهوريــة 
للنازحــني  يقدمــه  ومــا 
مــأرب  محافظــة  يف 
ــة  إيوائي ــاعدات  ــن مس م
وعاجيــة،  وإنســانية 
الكبــر  الــدور  إىل  إضافــة 
الشــعب  للمملكــة يف دعــم 
مــن  للخــاص  اليمنــي 
الحوثــي  انقــاب مليشــيا 
املدعومــة مــن  اإلرهابيــة 

يران. إ

أن  الشــبواني  وأكــد 
باملحافظة  املحلية  السلطة 
تعمل جاهــدة عى وصول 
للنازحــني  املســاعدات 
وفــق االحتياجــات، ومــن 
والتواصل  ــيق  التنس خال 
ــرار  التك ــع  ملن ــب  والرتتي
وتكــدس املســاعدات عــى 
مخيمــات أو مربعات دون 
املنظمات  داعيــا   .. أخــرى 
إىل  واإلقليميــة  الدوليــة 
ــز دور  تعزي ــى  ــل ع العم
امللــك ســلمان مــن  مركــز 
االحتياجات  توفــر  خــال 
للمحتاجــني  األخــرى 

الجوانــب  يف  والنازحــني 
والصحيــة  التعليميــة 
املأوى والســكن. وتوفــر 
النماء  وبحسب شــبكة 
اليمنية فإنه ســيتم توزيع 
اللحوم  4 آالف كرتون من 
النازحــني واملحتاجني  عى 
مــن محافظتــي مــأرب 
ــة  ــن خط ــاء، ضم وصنع
لتوزيع  سلمان  امللك  مركز 
اللحوم يف سبع محافظات 
ولحج،  )عدن،  هي:  أخرى 
ــبوة،  ــز، وش ــني، وتع وأب

، وحجة(. واملهــرة 


