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استشهاد وإصابة 19 مدنياً يف قصف حوثي بصاروخ 
بالستي استهدف حمطة وقود بحي الروضة

العـــــرادة يشيــــــد بجهــــــود صنـــدوق النظافـــة 
احلضـــاري بالشـــكل  مـــأرب  إظهـــار  يف  والتحســـن 

حمافظ مأرب يبحث مع املبعوث 
األمريكي إىل اليمن مستجدات األوضاع

  االرياني يدين الجريمة ويطالب المجتمع الدولي بالخروج من مربع الصمت..

خالل تسليم معدات جديدة بقيمة مليار و230 مليون..

في اتصال مرئي ..

احملافظ العرادة: مأرب ستظل منطلقًا الستعادة الدولة اليمنية وحتقيق السالم 	  
املبعوث كينغ يشيد بدور السلطة احمللية في مأرب وقيادتها القوية 	  

جديـــع يؤكـــد أن مدينة مـــأرب تتعرض للقصـــف املتواصل مـــن احلوثيني 	

الوكيــل مفتــاح يناقــش مــع منظمــة آكتــد الفرنســية خطــة مشــاريعها بمــأرب 	
الوطنيــة 	 المعركــة  إســناد  بمــأرب  اإلذاعــات  مــع  يناقــش  الباكــري  الوكيــل 
مــأرب 	 مدينــة  فــي  مخالفــا  وفرنــا  مخبــزًا   16 تغلــق  النيابــة 
ــة 	 ــوادي والمدين ــي ال ــي مديريت ــن ف ــي للمزارعي ــوم الحقل ــات الي ــين فعالي تدش
ورشــة تحضيريــة إلطــاق حملــة مســح تقييميــة للوضــع التغــذوي لــدى األطفــال 	
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  االرياني يدين الجريمة ويطالب المجتمع الدولي بالخروج من مربع الصمت..

بينهم  استشـــهد 14 مدنياً 
ـــن،  ـــب  5 آخري ـــة وأصي طفل
اليوم،  جراء استهداف مليشيا 
ـــة  التابع ـــة  ـــي اإلرهابي الحوث
إليـــران ملحطـــة وقـــود يف حـــي 
الروضة شـــمال مدينـــة مأرب 
ـــرة  ـــتي وطائ ـــاروخ بالس بص

. مفخخة
ـــة  ـــادر محلي ـــت مص وقال
وطبية لوكالـــة األنباء اليمنية 
)ســـبأ( » إن مليشـــيا الحوثـــي 
وجود  أثناء  املحطة  استهدفت 
عـــرات الســـيارات يف انتظار 
الحصـــول عىل البنزين، ما أدى 
انـــدالع حريق هائل أســـفر  إىل 
عنه استشهاد 14 مدنياً بينهم 
الطفلـــة ليـــان طاهـــر محمـــد 
ـــة  ـــرج ذات الخمس ـــض ف عاي
ـــن  ـــة 5 آخري ـــوام، وإصاب أع
بينهـــم طفل فضال عن احرتاق 
7 ســـيارات وســـيارتي إسعاف 
هرعـــت إلســـعاف الضحايا إثر 
اســـتهدافها بطائـــرة مفخخـــة 
أطلقتهـــا املليشـــيا بعـــد دقائق 

مـــن إطالق الصـــاروخ«.
ـــر  ـــه أدان معم ـــن جانب م
االرياني وزير االعالم والثقافة 
ـــد  ـــتنكر بأش ـــياحة واس والس
العبـــارات الجريمـــة االرهابية 
الحوثي  مليشيا  ارتكبتها  التي 
املدعومة من ايران باستهدافها 
محطة للوقود يف حي الروضة 
بمدينة مأرب بصاروخ بالستي 

الصنع. إيراني 

وأكـــد اإليراني أن الجريمة 
االرهابيـــة النكـــراء امتـــداد 
ـــيا  ـــتهداف مليش ـــل اس ملسلس
ـــد  ـــل واملتعم ـــي املتواص الحوث
ـــان  ـــكنية واألعي ـــاء الس لألحي
املدنيـــة يف مدينة مـــأرب بهدف 
اإليقاع بأكرب عدد من املدنيني، 
بعد فشل تصعيدها العسكري، 
النيل من صمود  ـــا  ومحاوالته
ـــتنزاف اليومي  ـــة، واالس املدين
لعنارصها وعتادها يف مختلف 

جبهـــات املحافظة.
وطالـــب االريانـــي املجتمع 
الدويل واالمم املتحدة واملبعوثني 
االممـــي واألمريكـــي ملغـــادرة 
مربـــع الصمـــت وإدانـــة هـــذه 
الجريمـــة النكـــراء التـــي ترقى 
والجرائم  الحرب  ملرتبة جرائم 
املرتكبة ضد االنسانية، والعمل 
عـــىل إعـــادة إدراج مليشـــيا 
الحوثـــي ضمن قوائم االرهاب 
الدوليـــة، ومالحقـــة قياداتهـــا 

باعتبارهـــم مجرمـــي حرب.
إىل ذلـــك اســـتنكر مديـــر 
ــان  ــوق اإلنسـ ــب حقـ مكتـ
بمحافظة مأرب عبدربه جديع، 
الجرائـــم اإلرهابيـــة املتواصلة 
ــيات  ــا مليشـ ــي ترتكبهـ التـ
الحوثـــي االنقالبيـــة بحـــق 
املدنيني والنازحني يف محافظة 
مأرب بشكل متعمد وممنهج..

ـــل  ـــىل رضورة تدخ ـــدداً ع مش
األمـــم املتحـــدة ومجلس األمن 
ـــامية  ـــة الس ـــدويل واملفوضي ال
لحقوق اإلنســـان لحماية أكثر 
مـــن 3 ماليني نـــازح ومقيم يف 
محافظـــة مـــأرب مـــن إرهاب 
املليشـــيات االنقالبيـــة ووقـــف 

جرائمهـــا املروعـــة بحقهـــم.
أن  جديـــع،  وأوضـــح 
ـــة  ـــني بمدين ـــني والنازح املدني
ـــف  ـــون لقص ـــأرب، يتعرض م
متواصل بالصواريخ البالستية 
والطائرات املســـرة تســـتهدف 

ـــاء الســـكنية واملنشـــآت  األحي
املدنيـــة ومنـــازل املواطنـــني يف 
املحافظة بشـــكل شبه يومي.. 
مشـــرا إىل أن هذه املمارســـات 
املدنيني  بحق  الحوثية  العدائية 
والنازحـــني واملمتلكات العامة 
والخاصـــة يف محافظـــة مأرب 
هي جرائم حرب ولن تســـقط 

بالتقادم.
وكان عـــدد مـــن ناشـــطي 
حقـــوق اإلنســـان يف محافظـــة 
مأرب قد نفـــذوا، اليوم، نزوالً 
ميدانيـــاً إىل منـــزل الشـــيخ عيل 
بن حســـن بن غريب يف منطقة 
ـــوادي  ال ـــة  ـــبوان بمديري آل ش
واطلعـــوا عـــىل حجـــم األرضار 
ـــد  ـــزل بع ـــت باملن ـــي لحق الت
اســـتهدافه من قبل املليشـــيات 
ـــتي  ـــاروخ بالس ـــة بص الحوثي
التوايل خالل  الثانية عىل  للمرة 

ـــبوع. أقل من أس

استشــهاد وإصابــة استشــهاد وإصابــة 1919 مدنيــاً يف قصف حوثــي بصاروخ  مدنيــاً يف قصف حوثــي بصاروخ 
بالســتي اســتهدف حمطة وقــود بحــي الروضةبالســتي اســتهدف حمطة وقــود بحــي الروضة

جديـــع يؤكـــد أن مدينة مـــأرب تتعرض للقصـــف املتواصل مـــن احلوثيني 	
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في اتصال مرئي ..

حمافظ مأرب يبحث مع املبعوث األمريكي 
إىل اليمن مستجدات األوضاع

املحافـــظ العـــرادة:  
ـــتظل منطلقاً  مأرب س
الستعادة الدولة اليمنية 

السالم وتحقيق 
املبعوث  -

كينـــغ يشـــيد بـــدور 
ــة يف  ــلطة املحليـ السـ
مأرب وقيادتها القوية 

محافـــظ  بحـــث 
اللواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة يف اتصـــال 
ـــي، مـــع املبعـــوث  مرئ
األمريكي إىل اليمن تيم 
ـــة  ـــغ والقائم ليندركين
الســـفارة  بأعمـــال 
ــيدة  ــة السـ األمريكيـ

ويســـتيل مســـتجدات 
ـــاع باملحافظة ،  األوض
والهجمـــات االنتحارية 
ــة  ــيا الحوثيـ للمليشـ
ـــتهدافها ملخيمات  واس
ــني  ــني واملدنيـ النازحـ
واملسرات  بالصواريخ 

اإليرانيـــة.
محافـــظ  وأكـــد 
اللواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة خالل االتصال 
ســـتظل  مـــأرب  أن 
ــتعادة  ــاً السـ منطلقـ
الدولة اليمنية وتحقيق 
ـــن  ـــاً ع ـــالم، معرب الس
ـــات  ـــه للترصيح امتنان
واملواقـــف اإليجابيـــة 

ليندركينـــغ  للســـيد 
وفهمه الدقيق للقضية 

. ليمنية ا
ــظ  ــار املحافـ وأشـ
العـــرادة إىل أن اليمنيني 
ومـــأرب  جميعـــاً 
وسكانها يف مقدمتهم، 
يتوقون للسالم وإنهاء 
ـــا  ـــي بدأته الت ـــرب  الح
الحوثيـــة  املليشـــيا 
وترغب يف اســـتمرارها 
ألجنـــدة  خدمـــًة 
ـــن اليمنيني  إيرانية، لك
سرغمونها عىل السالم 
ـــتعيدون دولتهم. ويس
مـــن جانبهما أعرب 
املبعـــوث األمريكـــي إىل 

اليمن والقائمة بأعمال 
السفارة األمريكية عن 
العواقب  قلقهما بشأن 
اإلنســـانية املدمـــرة 
ـــوم الحوثيني عىل  لهج
والحاجـــة  مـــأرب، 
ـــاعدات  ـــادة املس إىل زي
اإلنســـانية وغرها من 
أشـــكال الدعـــم ألهـــايل 

مأرب.
ليندر  السيد  وأشادا 
ويستيل  والسيدة  كينغ 
ـــوم  ـــذي تق ال ـــدور  بال
بـــه الســـلطة املحلية يف 
القوية  مأرب وقيادتها 
املحيل  املجتمع  ووحدة 
خلفها، مؤكدين موقف 
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خالل تسليم معدات جديدة بقيمة مليار و230 مليون..

تســـلّم صندوق النظافة 
ـــني بمأرب معدات  والتحس
وآليات جديـــدة مقدمة من 
ـــة  ـــة بقيم ـــلطة املحلي الس
مليـــار و230 مليـــون ريال.
ـــة  آلي ـــن 28  ـــون م تتك
ـــا 6  ـــدة منه ـــدة جدي ومع
ـــاحنات ثقيلة للترصيف  ش
الصحـــي و11 شـــاحنة 
ـــطة  ـــات متوس ـــل نفاي نق
ـــات  ـــل نفاي ـــاحنة نق وش
ثقيلـــة و4 شـــاحنات نقـــل 
خفيفة وشاحنة متوسطة 
ـــود  ـــل الوق ـــت لنق خصص
ــة  ــات باإلضافـ واملحروقـ
ـــرة  ـــكات( صغ إىل 3 )بوب
املرتاكمة من  األتربة  إلزالة 
الشوارع و )ونش وشيول( 
لطمـــر املخلفـــات يف املقلب 

املركـــزي للصنـــدوق.
ـــاد  ـــليم أش وخالل التس
ـــلطان  ـــأرب س ـــظ م محاف
العـــرادة، بجهـــود إدارة 

والعاملـــني  الصنـــدوق 
ـــأرب  ـــة م ـــار مدين يف إظه
بمظهرها الحضاري الالئق 
وجهودهم يف تنظيف مدينة 
مأرب ومخيمات وتجمعات 
املدينـــة  يف  النازحـــني 
وضواحيهـــا ..وحثهـــم عىل 
ـــود والعمل  مضاعفة الجه
بوتـــرة عاليـــة ملواكبـــة 
ـــد  ـــكاني املتزاي ـــو الس النم
والتوسع العمراني املستمر 
ـــهده مدينة مأرب  الذي تش
ـــتوى  ـــىل املس ـــاظ ع والحف
املتقدم الذي حققته املدينة 
يف أعمال النظافة والتحسني 
ـــرتة  ـــالل الف ـــجر خ والتش

املاضية.
وأشـــار إىل مـــا تعانيـــه 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادة الس قي
التنفيذيـــة  ومكاتبهـــا 
ومؤسســـاتها الخدمية من 
صعوبـــات وتحديات كبرة 
يف سبيل توفر االحتياجات 

األساســـية لنحـــو 2 مليون 
و500 ألف نازح يف املحافظة 
ونحو 500 ألف نســـمة من 
أبنائهـــا وتأمـــني الخدمـــات 
الرضورية لهم ويف مقدمتها 
خدمات النظافة والترصيف 
واإلصحـــاح  الصحـــي 
البيئـــي باعتبارهـــا مـــن 
األساسية  الحياة  متطلبات 
والرضوريـــة التـــي ال غنـــى 

. عنها
وأكـــد العرادة اســـتعداد 
املحافظـــة لتقديم مزيد من 
الدعـــم للصنـــدوق وتزويده 
باإلمكانيـــات واملعـــدات 
ـــه مـــن  املتاحـــة بمـــا يمكن
االستمرار يف عمله وتحسني 
والحفاظ  خدماته  مستوى 
عـــىل نظافـــة مدينـــة مأرب 
وأحيائها وتحسني وتشجر 
الرئيســـية  شـــوارعها 
وإظهارهـــا  والفرعيـــة 
بمظهرها الحضاري الالئق.

مـــن جانبـــه قـــدم مدير 
صندوق النظافة والتحسني 
بمـــأرب محمـــد عطيـــة 
للمحافـــظ العرادة نبذة عن 
سر عمل وأنشطة الصندوق 
ـــة ويف  ـــاريعه الجاري ومش
ـــاء  ـــروع بن ـــا م مقدمته
ســـكن للعمـــال واملوظفني، 
وأطلعـــه عـــىل املخططـــات 
الفنية والهندسية للمروع 
ونسبة اإلنجاز فيه والفرتة 
الزمنيـــة املتوقعـــة لالنتهاء 

تشييده. من 
املعـــدات  أن  وأكـــد 
الجديـــدة ستشـــكل إضافـــة 
نوعيـــة يف عمـــل الصنـــدوق 
الذاتي  ستحقق له االكتفاء 
يف معداتـــه وستســـهم يف 
تحســـني مســـتوى خدماته 
وتوسع من نطاقها لتشمل 
مناطـــق ومخيمات نازحني 
جديـــدة لـــم تكن مشـــمولة 

قبل. من 

العرادة يشيد بجهود صندوق النظافة والتحسين العرادة يشيد بجهود صندوق النظافة والتحسين 
في إظهار مأرب بالشكل الحضاريفي إظهار مأرب بالشكل الحضاري



5نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

األحد  6  يونيو   2021م   العـــــدد ) 156(

الوكيل مفتاح يناقش مع منظمة آكتد الوكيل مفتاح يناقش مع منظمة آكتد 
الفرنسية خطة مشاريعها بمأربالفرنسية خطة مشاريعها بمأرب

وكيـــل  ناقـــش 
محافظة مأرب الدكتور 
عبدربـــه مفتـــاح خالل 
الُقطري  الرئيس  لقائه 
الفرنسية  أكتد  ملنظمة 
ـــراز  ـــار ف ـــن س يف اليم
اللدين خطة مشـــاريع 
التي ستنفذها  املنظمة 
يف محافظة مأرب خالل 

الفـــرتة القادمة.
اللقـــاء  ويف 
ــل  ــتعرض الوكيـ اسـ
ــتجدات  ــاح مسـ مفتـ
الوضـــع اإلنســـاني 

واإلغاثـــي  يف محافظة 
مأرب ودور املنظمات يف 
النازحني  وإيواء  إغاثة 
ـــم  ـــني احتياجاته وتأم
مـــن  والتخفيـــف 
الفرتة  خالل  معاناتهم 
املاضية.. مؤكدا أهمية 
تنموية  تنفيذ مشاريع 
ـــتهدف  ـــتدامة تس مس
النازحـــني واملجتمـــع 
املضيـــف لهـــم، بمـــا 
يحقق التعايف املجتمعي 
ويســـهم يف تقليـــص 
ــانية  ــوة اإلنسـ الفجـ

الناجمـــة عـــن ضعـــف 
ــات  ــالت املنظمـ تدخـ
النازحني  تجاه  الدولية 
يف ظل اســـتمرار حركة 
ـــة  ـــزوح إىل املحافظ الن

ـــكل يومي. بش
ـــع  ـــه أطل ـــن جهت م
املديـــر القطري ملنظمة 
أكتد ســـار فراز اللدين 
الوكيل مفتاح عىل خطة 
املشـــاريع اإلنســـانية 
التـــي تعتـــزم املنظمـــة 
تنفيذهـــا يف محافظـــة 
مأرب يف كافة املجاالت 

خالل الفرتة القادمة. 
أن  إىل  وأشـــار 
ـــل  ـــد تعم ـــة أكت منظم
حاليـــا عـــىل اســـتكمال 
ــة  ــات الالزمـ الرتتيبـ
لتدشني مروع توزيع 
مساعدات مالية شهرية 
لنحـــو 1800 أرسة من 
األرس األشـــد احتياجـــا 
من النازحني واملجتمع 
ـــي  ـــف يف مديريت املضي
املدينـــة والـــوادي ملـــدة 

ـــهر. أربعة أش
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ـــد  ـــاع عق ـــش اجتم ناق
بمدينة مأرب، برئاسة وكيل 
الباكري،  عبدالله  املحافظة 
ـــة يف  ـــات املحلي دور اإلذاع
التعبئـــة واإلســـناد للجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية 
يف معركـــة اســـتكمال إنهاء 
انقـــالب مليشـــيا الحوثـــي 

املدعومـــة من إيران.
وأقـــر االجتمـــاع خطـــة 
عمـــل مشـــرتكة الســـتنفار 
والطاقـــات  الجهـــود 
املجتمعيـــة دعمـــا للمعركة 
ـــالب  ـــاء انق ـــة إلنه الوطني
مليشـــيا الحوثـــي تتضمـــن 
ـــج  ـــل والربام ـــات العم آلي
اإلذاعية املشـــرتكة وســـبل 

تعزيـــز التعـــاون بـــني 
ـــة يف جميع  اإلذاعات املحلي
املحافظـــات املحـــررة خالل 

املرحلـــة املقبلـــة
وخـــالل االجتمـــاع أكـــد 
الباكري عىل الدور املحوري 
والرئييس لإلذاعة يف التعبئة 
واإلسناد للمعركة الوطنية، 
الوســـيلة  باعتبارهـــا 
اإلعالميـــة األكثـــر متابعـــة 
وتأثـــرا يف ترســـيخ الوعي 
الوطنـــي، وحشـــد املجتمع 
ـــية  ـــة الرئيس ـــو املعرك نح
الســـتكمال إنهاء االنقالب.
أهميـــة  إىل  وأشـــار 
تكثيـــف الجهـــود اإلذاعيـــة 
يف املرحلـــة الراهنـــة وبمـــا 

ــود  ــع الجهـ ــب مـ يتواكـ
امليدانيـــة للتعبئة واإلســـناد 
اللواء سلطان  التي دعا لها 
العرادة محافظ املحافظة.. 
مشـــيدا بما بذلته اإلذاعات 
املحليـــة يف املحافظـــة خالل 
السنوات املاضية من جهود 
إعالميـــة أســـهمت بشـــكل 
فاعـــل يف مســـاندة املعركـــة 
ـــود  ـــناد جه ـــة وإس الوطني
الســـلطة املحلية يف إرســـاء 
األمن واالستقرار والتنمية.
مـــن جانبهـــم أشـــار 
مديـــرو إذاعـــات مـــأرب 
ـــة إىل  ـــوف واالتحادي والج
املســـؤولية امللقـــاة عـــىل 
عاتق الجميع وعىل رأسهم 

اإلعـــالم، ومختلـــف فئـــات 
املجتمـــع يف القيـــام كل 
بدوره يف التعبئة واإلســـناد 
للجيش الوطني واملقاومة، 
يف معركـــة اســـتكمال إنهاء 
لم  أنه  .. مؤكدين  االنقالب 
يعـــد خافيـــا عىل أحـــد عداء 
ـــي الرصيح  ـــيا الحوث مليش
للشعب اليمني ورفضها كل 
مبادرات السالم رغم تقديم 
التنازالت من قبل الحكومة 
 ، ـــا للدمـــاء  الرعيـــة حقن
واســـتمرار املليشـــيا يف شن 
الحـــروب تنفيـــذا ألجنـــدات 
ـــذي  ال ـــي  ـــروع اإليران امل
يســـتهدف اليمن واملنطقة.

الوكيل الباكري يناقش مع اإلذاعات بمأرب الوكيل الباكري يناقش مع اإلذاعات بمأرب 
دورها في إسناد المعركة الوطنيةدورها في إسناد المعركة الوطنية
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النيابة تغلق النيابة تغلق 1616 خمبزاً وفرناً خمالفاً  خمبزاً وفرناً خمالفاً 
يف مدينة مأربيف مدينة مأرب

أغلقـــت نيابة اســـتئناف 
محافظـــة مـــأرب 16 مخبزا 
ــأرب  ــة مـ ــا بمدينـ وفرنـ
ملخالفتهـــا للمواصفـــات 
واملعايـــر املعتمـــدة مـــن 
ـــأن  ـــة بش ـــات املختص الجه
التسعرة واألوزان، واتخذت 
اإلجـــراءات القانونيـــة بحق 

ـــا. أصحابه
وقـــال رئيـــس نيابـــة 
اســـتئناف محافظـــة مـــأرب 
القـــايض عـــارف املخـــاليف 
ـــة  ـــنت، حمل ـــة دش النياب إن 
تفتيـــش وضبـــط عىل جميع 
املخابـــز واألفـــران يف مدينـــة 
مـــأرب بنـــاء عـــىل البالغـــات 
املقدمـــة من مكتب الصناعة 
والتجارة وتكرار الشـــكاوى 
من املواطنني بشـــأن تالعب 

ـــز  ـــران واملخاب ـــض األف بع
بأسعار وأوزان رغيف الخبز.
القـــايض  وأوضـــح 
النيابـــة أغلقـــت  املخـــاليف أن 
ـــران  ـــز واألف ـــع املخاب جمي
التـــي تـــم ضبطهـــا مخالفـــة 
واملعايـــر  للمواصفـــات 
املعتمدة أو تلك غر املرخصة 
من مكتب الصناعة وستتخذ 
كافـــة اإلجـــراءات القانونية 
ـــق كل املتالعبني  الرادعة بح
بأقـــوات املواطنـــني ورغيف 
عيشـــهم.. مشـــرا إىل أن 
املخالفات  النيابة حرزت كل 
ــتكمل  ــة وستسـ املضبوطـ
ملفـــات املخالفـــني إلحالتهم 
إىل املحكمـــة ومحاكمتهـــم 
طبقـــا للنظـــام والقانـــون..

ــة  ــس نيابـ ــد رئيـ وأكـ

اســـتئناف مـــأرب اســـتمرار 
حمـــالت الرقابـــة والتفتيش 
امليدانيـــة لضمـــان ضبـــط 
ـــن كل  ـــد م ـــواق والح األس
ـــش  ـــب والغ ـــر التالع مظاه
والخدمـــات  الســـلع  يف 
املخالفني  وضبط  األساسية 
التجـــار  مقدمتهـــم  ويف 
ـــون بالعمالت  الذيـــن يتعامل
األجنبيـــة بـــدال عـــن العملـــة 
البيـــع  الوطنيـــة يف عمليـــات 
والراء باعتبار ذلك جريمة 
تستهدف اإلرضار باالقتصاد 

الوطنـــي.
مـــن جهتـــه أشـــاد نائب 
مدير مكتـــب الصناعة يارس 
النيابـــة  الحاشـــدي بجهـــود 
وتعاونها املستمر مع املكتب 
يف تنفيـــذ حمـــالت التفتيـــش 

ـــط املخالفني  ـــة وضب امليداني
واملتالعبني بالسلع األساسية 

ويف مقدمتها رغيف الخرب.
الحاشـــدي  وأهـــاب 
ـــز  ـــاب املخاب ـــع أصح بجمي
ـــة  ـــزام بكاف ـــران االلت واألف
املواصفات واملعاير املعتمدة 
التالعب يف  املكتب وعدم  من 
أســـعار وأوزان رغيف الخبز 
ـــا  ـــي.. داعي ـــراص الروت وأق
جميـــع املواطنـــني إىل اإلبالغ 
عـــن أي مخالفة يف ســـعر أو 
وزن الرغيـــف والروتـــي عن 
ـــمية  ـــعار الرس ـــة األس الئح
ـــع  ـــواب جمي أب ـــة يف  املعلق
ـــز لضمـــان  األفـــران واملخاب

التـــزام أصحابهـــا بها.
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دشـــنت محطة البحوث 
الزراعيـــة للهضبة الرقية 
ـــيل  ـــوم الحق الي ـــات  فعالي
ــي  ــني يف مديريتـ للمزارعـ
ـــأرب  ـــة م ـــوادي ومدين ال
للموســـم الزراعي 2020 - 

2م 0 2 1
فعاليـــات  تضمنـــت 
اليـــوم الحقيل التـــي أقيمت  
بالتعاون مع إدارة اإلرشاد 
الزراعـــي بمكتـــب الزراعـــة 
بمأرب توزيع بذور محسنة 
ـــم  ـــول السمس ـــن محص م
)صنـــف مـــأرب 1( وتقديم 
ـــادي لعدد من  الدعم اإلرش
ــني  ــني يف املديريتـ املزارعـ

املســـتهدفتني.

وخـــالل التدشـــني أكـــد 
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
ـــة  ـــري أهمي الباك ـــه  عبدالل
ـــذه الفعاليات  إقامة مثل ه
واألنشـــطة واملشـــاريع 
ـــني عملية  ـــة لتحس الزراعي
ـــني  ـــم املزارع ـــاج ودع اإلنت
واألسمدة  املحسنة  بالبذور 
وتقديـــم اإلرشـــاد الزراعي 
لتحســـني إنتاجيـــة ونوعية 
ـــة ويف  ـــم الحقلي محاصيله
مقدمتها محصول السمسم 
باعتبـــار أن الزراعة مصدر 
الدخـــل األســـايس والوحيد 
ألغلـــب األرس الريفيـــة يف 

. فظة ملحا ا
مـــن جهتـــه أوضـــح 

قائد  املهندس  املحطة  مدير 
أن صنف )مأرب  أبو أصبع 
1( من محصول السمســـم 
مـــر بثـــالث مراحـــل اختبار 
وتقييم قبل تدشينه رسمياً 
وتوزيعه عىل املزارعني بعد 
أثبـــت تفوقـــه وقدرتـــه  أن 
اإلنتاجية العالية وتميزه يف 
الكثـــر من الصفات أبرزها 
ارتفـــاع نســـبة الربوتني ... 
مشـــراً إىل أن إنتاجيـــة هذا 
الصنـــف بلغـــت نحـــو طـــن 
ـــد  ـــار الواح ـــف للهكت ونص
وهي إنتاجية عالية مقارنة 
ـــر  ـــاف غ ـــة األصن بإنتاجي
املحســـنة التي يســـتخدمها 

املزارعـــون حالياً.

بدوره اعترب مدير إدارة 
اإلرشـــاد الزراعـــي محمـــد 
عزي كابع أن اليوم الحقيل 
ملحصول السمســـم يعد من 
أهـــم الحقـــول اإلرشـــادية 
التـــي  واألنشـــطة النوعيـــة 
ينفذهـــا مكتـــب الزراعة يف 
ـــاً  محافظـــة مـــأرب ..مبدي
اســـتعداد مكتـــب الزراعـــة 
ـــي  ـــاد الزراع وإدارة اإلرش
لتقديم الخدمات اإلرشادية 
للمزارعـــني بمـــا يســـهم يف 
الزراعية  الرقعة  التوسع يف 
ـــة ويف  ـــل الحقلي للمحاصي
ـــل ذات  ـــا املحاصي مقدمته

ـــردود االقتصادي. امل

تدشين فعاليات اليوم الحقلي للمزارعين في تدشين فعاليات اليوم الحقلي للمزارعين في 
مديريتي الوادي والمدينةمديريتي الوادي والمدينة
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ورشة حتضريية إلطالق محلة مسح ورشة حتضريية إلطالق محلة مسح 
تقييمية للوضع التغذوي لدى األطفالتقييمية للوضع التغذوي لدى األطفال

ـــة  ـــب الصح ـــم مكت نظ
العامة والســـكان بمحافظة 
مـــأرب، ورشـــة تدريبيـــة يف 
ـــر  ـــداد والتحض ـــار اإلع إط
لتنفيذ حملة املسح التقيمي 
التغذوي لألطفال دون ســـن 
الخامســـة )مواك( يف عموم 

ـــات املحافظة. مديري
الورشـــة  تتضمـــن 
دورة لتأهيـــل 109 مدربـــني 
بتدريـــب  ســـيقومون 
ــاركني يف  ــني املشـ املتطوعـ

تنفيذ حملة املســـح امليدانية 
ـــة  ـــيات الحمل ـــول أساس ح
ـــات  ـــع املعلوم ـــة جم وكيفي
والبيانات وتوثيقها بطريقة 

. صحيحة
ــب  ــر مكتـ ــد مديـ وأكـ
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة بم الصح
عبدالعزيـــز الشـــدادي أهمية 
حملة املســـح لتقييم الوضع 
التغذوي عند األطفال ورسم 
الخطـــط والربامـــج الصحية 
بنـــاء عـــىل نتائـــج الحملـــة.. 

ـــوع  أن 800 متط ـــاً  موضح
ومتطوعـــة سيشـــاركون يف 
تنفيذ الحملة التي سيدشنها 
مع  بالتعاون  الصحة  مكتب 
منظمـــة اليونيســـيف مطلع 
األســـبوع القادم مســـتهدفة 
نحو 100 وتسعة آالف طفل 
وطفلة دون ســـن الخامسة 
مـــن منزل إىل منزل يف جميع 
النـــزوح وعمـــوم  مخيمـــات 

مديريـــات املحافظة.
فيمـــا أوضـــح مســـؤول 

بمنظمـــة  التغذيـــة 
ـــور فهيم  ـــيف الدكت اليونيس
ـــواك  ـــح امل ـــاج، أن مس الح
ـــهم يف تحديد  لألطفال سيس
التدخالت الصحية املناســـبة 
يف  اليونيســـيف  ملنظمـــة 
محافظة مأرب خالل الفرتة 
القادمـــة، ويمكـــن املنظمـــة 
مـــن متابعـــة وتقييم حاالت 
سوء التغذية عند األطفال يف 
عمـــوم مديريـــات املحافظة.


