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رئيــس  نائــب  وصــل 
الجمهوريــة نائــب القائــد 
األعلــى للقــوات المســلحة 
الفريق الركن علي محســن 
ــى  ــبت، إل ــوم الس ــح ،ي صال
ــاع  ــأرب لاط ــة م محافظ
علــى المســتجدات وســير 
العســكرية  العمليــات 
وجهــود تطبيــع األوضــاع 
فــي المناطــق المحــررة .

اســتقباله  فــي  وكان 
ــأرب  ــى م ــه إل ــال وصول خ
األركان  هيئــة  رئيــس 
العامــة اللــواء الركن طاهر 
العقيلــي والمفتــش العام 
ــواء  ــلحة الل ــوات المس للق
القميــري  عــادل  الركــن 
وعــدد مــن رؤســاء الهيئات 
وقادة المناطــق والوحدات 

العســكرية.
رئيــس  نائــب  وعقــد 

الجمهوريــة فــور وصولــه 
المحافظــة اجتماعــاً ضــم 
رئيــس هيئة األركان العامة 
وعــدداً من رؤســاء الهيئات 
بــوزارة  الدوائــر  ومــدراء 
الدفــاع وقــادة المناطــق 
ــد  ــور قائ ــكرية بحض العس
قــوات التحالــف فــي مــأرب 
عــون  الركــن  العميــد 
القرنــي، وناقــش معهــم 
الميدانيــة  المســتجدات 
واالنتصــارات التــي يحققها 
فــي  الجيــش  أبطــال 
مختلــف الجبهــات وجهود 

. التحريــر  اســتكمال 
الرئيــس  نائــب  ونقــل 
فــي اللقــاء تحيــات فخامة 
الرئيــس المشــير الركــن 
هــادي  منصــور  عبدربــه 
ــد  ــة القائ رئيــس الجمهوري
األعلــى للقــوات المســلحة 

نائب رئيس الجمهورية 
يصل مأرب 

وتحيات ســمو قائد القوات 
المشــتركة الفريــق فهــد 
ــز،  ــن عبدالعزي ــي ب ــن ترك ب
مشــيداً باالنتصــارات التــي 
الجيــش  أبطــال  يحرزهــا 
اســتعادة  ســبيل  فــي 
ودحــر  اليمنيــة  الدولــة 
مشــروع إيــران التخريبــي .

الدعــم  عاليــاً  وثمــن 
لــدول  الصــادق  األخــوي 
التحالــف بقيــادة المملكــة 
الســعودية  العربيــة 
ووقفتهــم  الشــقيقة 
ــاء  ــى جــوار أبن التاريخيــة إل
الشعب اليمني وقضيتهم 
الهادفــة  العادلــة 
لحمايــة الهويــة اليمنيــة 
لحاضنتهــا  واســتعادتها 

. األصيلــة  العربيــة 
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المبعوث األممي يؤكد أهمية الدورة 
الذي تلعبه مأرب على مختلف األصعدة

األمــم  مبعــوث  أكــد 
اليمــن  إلــى  المتحــدة 
علــى  غريفيــث  مارتــن 
أهميــة الــدور الــذي تلعبــه 
علــى  مــأرب  محافظــة 

األصعــدة. مختلــف 
لقائــه  خــال  وكشــف 
قيــادات  الثاثــاء،  ،يــوم 
وسياســية  رســمية 
مــن  عــدد  وممثلــي 
ومنظمــات  المكونــات 
مــن  المدنــي  المجتمــع 
فــي  مــأرب  محافظــة 
ــان  ــة عم ــة األردني العاصم
عــن نيتــه زيــارة محافظتي 

وحضرمــوت. مــأرب 
وقــال: »نــدرك أهميــة 
تلعبــه  الــذي  الــدور 
ــأزور  ــأرب، وس ــة م محافظ
مــأرب  محافظتــي 
كانــت  وإن  وحضرمــوت، 

زيارتــي لمحافظــة مــأرب 
وأســهل«. وأقــرب  أهــم 

مــن جهتهم أكــد ممثلو 
الرســمية  المكونــات 
والشــعبية  والسياســية 
المجتمــع  ومنظمــات 
محافظــة  مــن  المدنــي 
ــي  ــوث األمم ــأرب للمبع م
تحقيــق  أهميــة  علــى 
الشــعب  وأن  الســام، 
يتطلــع  جميعــاً  اليمنــي 

الســام. وينشــد 
أن  إلــى  ونوهــوا 
االنقابيــة  الميليشــيات 
إيــران  مــن  المدعومــة 
علــى  الحــرب  شــنت 
 ، الجمهوريــة  محافظــات 
وارتكبــت ومــا زالــت آالف 
ــي  ــاكات ف ــم واالنته الجرائ
واألطفــال  النســاء  حــق 
وأبنــاء اليمــن ، ومحافظــة 

مــأرب عانــت كغيرهــا مــن 
ــة  ــن دموي ــات م المحافظ
تلك الميليشــيا، وســلوكها 
ــرم  ــذي ال يحت ــي ال العدوان
الديــن واألعــراف والقوانيــن 

االنســانية.
وشــددوا خــال لقائهــم 
علــى  األممــي  المبعــوث 
عمــل  ورشــة  هامــش 
متطلبــات  ُفــرص  حــول 
ــى  ــن عل ــي اليم ــام ف الس
ضــرورة أن تبنى أي تســوية 
ــاث  ــات الث ــى المرجعي عل
المبــادرة  فــي  المتمثلــة 
ومخرجــات  الخليجيــة 
وقــرار  الوطنــي  الحــوار 
 2216 األمــن  مجلــس 
وعــدم التنازل عــن أي منها 
االنقــاب  إنهــاء  لضمــان 

الدولــة. واســتعادة 

كشف عن نيته زيارتها

عمان - خاص
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شرطة مأرب  
من تثبيت األمن إلى حماية 
التاريخ واالقتصاد الوطني

عمليات نوعية يكشف النقاب عنها ألول مرة:

- عملة صعبة بقيمة 5 مليون دوالر  كانت يف الطريق إلى صنعاء
- نصف طن من املخدرات و720 كيس متفجر تستهدف السكينة العامة

- آثار تاريخية وعصابة تنقلها من مليشيا الحوثي لتاجر من دولة عربية

تثبــت األجهــزة األمنيــة 
كل  مــأرب  بمحافظــة 
ــى  ــرة عل ــا الكبي ــوم قدرته ي
تثبيــت األمــن واالســتقرار 
كاشــفة  بالمحافظــة، 
إنجــازات  عــن  النقــاب 
أمنيــة جديــد تعــدت تأميــن 
ــى  ــئات، إل ــكان والمنش الس
حمايــة التاريــخ واالقتصادي 
مــن  وتحصينــه  الوطنــي 

المســقبلية. المخاطــر 
مؤخــراً أعلنــت األجهــزة 
بالمحافظــة عــن  األمنيــة 
حققتهــا  نوعيــة  عمليــات 
مؤخــراً، تمثلــت فــي إحبــاط 
تاريخيــة  آثــار  تهريــب 
الحوثييــن،  مناطــق  مــن 
وماييــن الــدوالرات كانــت 
ــاء،  ــى صنع ــا إل ــي طريقه ف
إضافــة إلــى مئــات األكياس 
كانــت  التــي  المتفجــرة، 

للتفجيــر. مجهــزة 
التــي  العمليــات  هــذه 
األجهــزة  عنهــا  أعلنــت 
تأتــي  مــرة  ألول  األمنيــة 
أمنيــة  إنجــازات  أعقــاب 
متاحقــة ، شــملت ضبــط 

عصابــات تهريــب مخــدرات، 
وكميــات تجــاوزت 3 ألــف 
الحشــيش  مــن  كيلــو 
المخــدر كانــت فــي طريقهــا 
عــاوة  الحوثــي،  لمليشــيا 
الحثيثــة  الجهــود  علــى 
األمنــي. الوضــع  لتثبيــت 

المكتــب  وأشــاد 
التنفيــذي بمحافظــة مــأرب 
ــوم  ــده ي ــاع عق ــال اجتم خ
اإلثنيــن الماضــي باإلنجازات 
حققتهــا  التــي  األمنيــة 
خــال  األمنيــة  األجهــزة 
ــا  ــة، وضبطه ــام الماضي األي
ــات  ــلحة وكمي ــحنات أس ش

الحشــيش  مــن  كبيــرة 
تهريــب  وإحبــاط  المخــدر، 
ــت  ــة كان ــة صعب ــار وعمل آث

صنعــاء. إلــى  متجهــة 
وأكــد المكتــب التنفيــذي 
دعمــه ومســاندته للجهــود 
ــن  ــال األم ــا أبط ــي يبذله الت
لتحقيــق األمــن واإلســتقرار 
داعيــاً  المحافظــة،  فــي 
إلــى المزيــد مــن الجهــود 
واليقظــة لمنــع أي عابــث 
بأمــن  العبــث  يحــاول 

المحافظــة.

ماليين الدوالرات
وتمكنــت األجهزة األمنية 
خــال  مــأرب  بمحافظــة 
الماضيــة  القليلــة  األيــام 
عمليتــي  إحبــاط  مــن 
تهريــب للعملــة الصعبــة 
)دوالر - ســعودي( بأكثــر من 
خمســة مليــون دوالر كانــت 
ــاء. ــى صنع ــا إل ــي طريقه ف

وقــال مديــر عــام شــرطة 
العميــد/  المحافظــة 
إن  المدانــي  عبدالملــك 

محافظة مأرب - تقرير
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أفــراداً مــن منتســبي األمــن 
فــي مديريــة الجوبــة تمكنوا 
مــن إحبــاط العمليــة األولى 
 610 و  مليــون   2 البالغــة 
ــراد  ــا كان ي ــف دوالر عندم أل

تهريبهــا إلــى صنعــاء.
وذكــر أن المبالــغ المالية 
بطريقــة  مخبــأة  كانــت 
ــوع  ــيارة ن ــي س ــة ف احترافي
تــم  وأنــه  )هايلوكــس(، 
ضبــط اثنيــن ممــن كانــوا 
علــى متــن تلــك الســيارة.

لوكالــة  المدانــي  وأكــد 
الثانيــة  العمليــة  أن  ســبأ 
مليــون   9 تبلــغ  والتــي 
ــادل  ــا يع ــعودي بم ــال س ري
ألــف دوالر،  و400  2 مليــون 
فتــم ضبطهــا مــن قبــل 
إحــدى نقــاط الحــزام األمنــي 

لعاصمــة المحافظــة علــى 
مــأرب صنعــاء. طريــق 

كان  المبلــغ  إن  وقــال: 
مخبــأً فــي حقيبــة مابــس 
علــى متــن ســيارة ونيــت 

غمارتيــن.

مخدرات   
ومتفجرات

وأكــد العميــد عبدالملــك 
المدانــي أن األجهــزة األمنية 
ــام  تمكنــت أيضــاً خــال األي
القليلــة الماضية من ضبط 
نصــف طــن مــن الحشــيش 
المخــدر، و720 قالــب )تــي. 
إن.تــي( جاهــز للتفجيــر فــي 

ــن مختلفتين. عمليتي
المخــدرات  إن  وقــال: 
ــة  ــا بطريق ــم إخفائه ــي ت الت

مــن  ضبطــت  إحترافيــة 
قبــل إحــدى النقــاط األمنية، 
ــا  ــي طريقه ــت ف ــا كان عندم
الحوثــي  مليشــيا  إلــى 
بصنعــاء. مشــيراً إلــى أنه تم 
ــة  ــراءات القانوني ــاذ االج اتخ
وإحالــة المضبوطــات مــع 
متهميــن اثنيــن إلــى النيابة 

العامــة.
ــد  ــة أك ــة ثاني ــي عملي وف
ــدى  ــي أن إح ــد المدان العمي
تمكنــت  االمنيــة  النقــاط 
مــن ضبــط 720 قالــب )تــي. 
للتفجيــر  تــي( جاهــزة  إن. 

معبــأة فــي 11 صنــدوق.
إن  المدانــي  وقــال 
الشــحنة كانت محملة على 
)هيلوكــس(  ســيارة  متــن 
متجهــة إلــى مدينــة مــأرب، 
وأنــه يجــري حالياً اســتكمال 
االجــراءات القانونيــة بشــان 
ــن  ــات والمتهمي المضبوط

المضبوطــة معهــم.

آثار تاريخية
األجهــزة  أحبطــت  كمــا 
األمنيــة بمحافظــة مــأرب 
ــادرة،  ــة ن ــع أثري ــب قط تهري
وألقت القبــض على عصابة 
سمســرة تقــوم بنقلهــا مــن 
مليشــيا الحوثــي االنقابيــة، 

وتهريبهــا وبيعهــا.
ــي  ــد/ المدان ــد العمي وأك
ــم  ــة التــي ت أن القطــع األثري
ضبطهــا فــي إحــدى النقــاط 
عاصمــة  خــارج  األمنيــة 
تماثيــل  هــي  المحافظــة 
ذهبيــة وأخــرى مــن األحجار 
عليهــا  مكتــوب  الكريمــة 
القديــم  الســبئي  بالخــط 

)المســند(.
أن  المدانــي  وكشــف 
األجهــزة األمنيــة ضبطــت 
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المتهميــن  مــن  خمســة 
ــتقلون  ــوا يس ــا كان بتهريبه
ســيارة )كيــأ(، فــي حيــن مــا 
يــزال البحــث جــار عــن اثنين 
العصابــة  ضمــن  آخريــن 
واحــد منهمــا مــن جنســية 

عربيــة.
عــام  مديــر  وأوضــح 
أن  المحافظــة  شــرطة 
تمــت  الضبــط  عمليــة 
ومتابعــة  تحــري  بعــد 
حيــث  العصابــة،  لهــذه 
تحــاول  العصابــة  كانــت 
تهريــب هــذه التماثيــل مــن 
محافظــة ذمــار إلــى أحــد 
اليمنيــة لبيعهــا  المنافــذ 
عربيــة. لتاجــر مــن دولــة 

ــي  ــد المدان ــار العمي وأش
ــى أن المتهميــن اعترفــوا  إل
أنهــم  التحقيقــات  خــال 
هــذه  بنقــل  يقومــون 
والســبائك  النــادرة  اآلثــار 
الذهبيــة األثريــة مــن عناصر 
مواليــة لمليشــيا الحوثــي 
فــي محافظــة ذمــار إلــى 

أشــخاص مــن دول عربيــة 
وســطاء  عبــر  وأجنبيــة 

وعــرب. محلييــن 
ولفــت المدانــي إلــى أن 
المضبوطيــن  المتهميــن 
جــزء مــن عصابــة كبيــرة، 
واعترفــوا خــال التحقيقــات 
بقيامهــم ببيــع العديــد مــن 
القطــع األثريــة والســبائك 
وجــدت  التــي  الذهبيــة 
تلفوناتهــم  فــي  صورهــا 

الشــخصية.
ــة  ــى أن العصاب ــار إل وأش
بإذابــة  بقيامهــا  اعترفــت 
بعــض الســبائك الذهبيــة 
والتماثيــل األثريــة القديمــة 
الذهــب،  مــن  المصنوعــة 
وتهريبهــا وبيعهــا كقطــع 
ذهبيــة بعد طمــس قوالبها 

ومعالمهــا األثريــة.

كثير من 
المؤامرات

المدانــي  العميــد  وأكــد 
األمــن  أبطــال  يقظــة  أن 

مــن  الكثيــر  أحبطــت 
للمليشــيا  المؤامــرات 
الحوثيــة الهادفة إلــى زعزعة 
الــذي  واالســتقرار  األمــن 
تتمتــع بــه محافظــة مــأرب.

األمــن  رجــال  إن  وقــال 
يقدمــون دوراً وطنيــاً ال يقــل 
أهميــة عــن إخوانهــم فــي 
جبهــات القتــال، مــن خــال 
والســكينة  األمــن  حفــظ 
والممتلــكات  العامــة، 
واألرواح وتطبيــق األنظمــة 

والقوانيــن.
ــة  ــي اليقظ ــن المدان وثم
األمنيــة  لألجهــزة  العاليــة 
ونجاحهــم  بالمحافظــة 
الكبيــر فــي هــذه العمليــات 
النوعيــة بعــد بحــث وتحــري 

ــاح.  ــت بالنج تكلل
أهميــة  علــى  وأكــد 
األمــن  أبطــال  اســتمرار 
ــل  ــن أج ــرة م ــس الوتي بنف
االمــن  علــى  الحفــاظ 
ومكتســبات  واالســتقرار 

الوطــن. ومقــدرات 
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اطلــع نائــب وزيــر التعليم 
خالــد  الدكتــور/  العالــي 
الوصابــي ،يــوم األربعــاء، على 
األكاديمــي  األداء  مســتوى 
واإلداري فــي جامعــة إقليــم 
مــأرب  بمحافظــة  ســبأ 
التــي  والــورش  والبرامــج 

. الجامعــة  تنفذهــا 
وزيــر  نائــب  وطــاف 
ومعــه  العالــي  التعليــم 
الدكتــور  الجامعــة  رئيــس 
بكليــات  القدســي؛  محمــد 
وإداراتهــا  الجامعــة 
وأقســامها المختلفــة وفــي 
ــا  ــات العلي ــا الدراس مقدمته
الجــودة واالعتمــاد  ومركــز 
والقاعــات  األكاديمــي، 

. والمعامــل  الدراســية 

الدكتــور  واســتمع 
ــى  ــه إل ــال زيارت ــي خ الوصاب
ســير  عــن  مفصــل  شــرح 
فــي  التعليميــة  العمليــة 
 ، البكالوريــوس  مســاق 
ــذي  ــتير ال ــج الماجس وبرنام
العــام  بدايــة  افتتاحــه  تــم 

. الجــاري  الدراســي 
وأشــاد الدكتــور الوصابــي 
األكاديمــي  بالمســتوى 
ــه  ــت إلي ــذي وصل واإلداري ال
عمرهــا  خــال  الجامعــة 
الــذي ال يتجــاوز ثاثــة أعــوام، 
الجبــارة  الجهــود  مثمنــاً 
نحــو  الجامعــة  لقيــادة 
البنــاء، وتحقيــق اإلنجــازات 
البنيــة  فــي  الملموســة 
اإلداري  والهيــكل  التحتيــة 

نائب وزير التعليم العالي يشيد بالمستوى 
األكاديمي واإلداري لجامعة إقليم سبأ

. األكاديمــي  والتطــور 
ــه أشــاد رئيــس  مــن جهت
الجامعــة بزيــارة نائــب وزيــر 
التعليــم العالــي للجامعــة 
، واالطــاع عــن قــرب علــى 
تحققــت  التــي  االنجــازات 
ــات  ــا ، والمتطلب واحتياجاته
الملحــة لهــا ، ومــا يمكــن 
أن تقدمــه الــوزارة مــن دعــم 

. للجامعــة  وإســناد 
الزيــارة  هامــش  وعلــى 
ــم  ــر التعلي ــب وزي ــن نائ دش
عمــل  ورشــة  العالمــي 
الثانيــة  المرحلــة  تناقــش 
من خطــة الجــودة واالعتماد 

بالجامعــة. األكاديمــي 
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تــرأس وكيــل محافظــة 
عبدربــه  الدكتــور/  مــأرب 
الخميــس،  ،يــوم  مفتــاح 
آليــة  لمناقشــة  اجتماعــاً 
تعزيز التنســيق بين مختلف 
الجهــات لمكافحــة تهريــب 
األمــوال ونقلهــا بطريقــة غير 
مشــروعه مــن المحافظــة أو 

عبرهــا.
االجتمــاع  وضــم   
النيابــة  رئيــس  مــن  كاً 
القاضــي  االســتئنافية 

ومديــر  المخافــي،  عــارف 
عــام فــرع البنــك المركــزي 
ــام  ــر ع ــل ،ومدي ــال الكام جم
ــد  ــة العمي ــرطة المحافظ ش
ــر  ــي، ومدي ــك المدان عبدالمل
األمــن  جهــاز  فــرع  عــام 
ناجــي  العميــد  السياســي 

. م حطــرو
علــى  االجتمــاع  وشــدد 
أعمــال  تعزيــز  ضــرورة 
الرقابــة والتحــري والضبــط 
واللوائــح  للقوانيــن  وفقــاً 

مفتاح يترأس اجتماعاً لتعزيز 
مكافحة تهريب ونقل األموال 

بطرق غير مشروعة

تصــدر  التــي  والتعميمــات 
عــن البنــك المركــزي اليمنــي، 
ــة  ــي جبه ــهام ف ــدف اإلس به
حمايــة االقتصــاد الوطنــي.
عقــب  االجتمــاع  ويأتــي 
األمنيــة  األجهــزة  تمكــن 
األيــام  خــال  بالمحافظــة 
الماضيــة من ضبــط عمليتي 
نقــل غيــر مشــروعة للعملــة 
العاصمــة  إلــى  الصعبــة 

صنعــاء.
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تنفيذي مأرب يشيد باإلنجازات 
األمنية بالمحافظة

أشــاد المكتــب التنفيــذي 
بمحافظــة مــأرب باإلنجــازات 
حققتهــا  التــي  األمنيــة 
خــال  األمنيــة  األجهــزة 
ــا  ــة ، وضبطه ــام الماضي األي
شــحنات أســلحة وكميــات 
الحشــيش  مــن  كبيــرة 
المخــدر كانــت متجهــة إلــى 
مليشــيا الحوثــي بصنعــاء.
خــال  المكتــب  وحيــا 
اجتمــاع عقــده ،يــوم اإلثنيــن، 
برئاســة وكيــل المحافظــة 
الفاطمــي،  محمــد  علــي 
التــي  الكبيــرة  االنتصــارات 
يحققهــا الجيــش الوطنــي 
الحوثــي  مليشــيا  ضــد 
مختلــف  فــي  االيرانيــة 

. ت لجبهــا ا
أن  المجتمعــون  وأكــد 
المليشــيا الحوثيــة ال تؤمــن 
ــي  ــش، وه ــام والتعاي بالس
إيرانــي  مشــروع  تحمــل 
نشــر  إلــى  يســعى  دمــوي 
المــوت والخــراب فــي اليمــن 

. الجــوار  ودول 
وفــي االجتمــاع اســتمع 
إلــى  التنفيــذي  المكتــب 
عــام  مديــر  مــن  تقريــر 
للعلــوم  العالــي  المعهــد 
محمــد  الدكتــور  الصحيــة 
مفتــاح حــول دور المعهــد 
فــي رفــد القطــاع الصحــي 
بالكــوادر الفنية والمســاعدة 
ــة ودور  ــه الضروري واحتياجات

فــي  المحليــة  الســلطة 
. بأدائــه  االرتقــاء 

كمــا ناقــش المجتمعون 
القضايــا  مــن  العديــد 
المحافظــة  فــي  الخدميــة 
الحكوميــة  المكاتــب  وأداء 
فــي ظــل تزايــد أعــداد ســكان 
النازحيــن  مــن  المحافظــة 
والباحثيــن  والمهجريــن 
تجاريــة  عمــل  فــرص  عــن 
ــرورة  ــا وض ــة وغيره وعمالي
مضاعفــة الجهــود لارتقــاء 
بمــا  العامــة  بالخدمــات 
يحقــق أعلــى اســتجابة مــن 

الســكان. احتياجــات 
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المركــزي  الجهــاز  بــدء 
،يــوم  مــأرب  بمحافظــة 
اإلثنيــن، اســتئناف عملــه فــي 
ــادة  ــد إع ــي بع ــره الرئيس مق
إثــر األضــرار التــي  ترميمــه 
تســببت فيهــا حرب مليشــيا 
محاولتهــا  أثنــاء  الحوثــي 
ــة  ــى المحافظ ــيطرة عل الس

2015م. إبــان 

وشــدد وكيــل المحافظــة 
علــي محمــد الفاطمــي خــال 
تدشــين العمــل فــي المبنــى 
على تفعيل دور فــرع الجهاز، 
الرقابيــة  مهامــه  وتفعيــل 
علــى المكاتــب والمؤسســات 
الحكوميــة  والصناديــق 

بالمحافظــة.
وأكــد الوكيــل الفاطمي أن 

الجهــاز المركزي للرقابة والمحاســبة 
الرئيســي بمقــره  العمــل  يســتأنف 

الســلطة المحليــة وجهــت 
جميــع المكاتــب التنفيذيــة 
ــاز  ــرع الجه ــع ف ــاون م بالتع
المركزي للرقابة والمحاســبة 
وموافاتــه بالتقاريــر والوثائــق 

ــة. المطلوب
مــن جهتــه قدم مديــر عام 
فرع الجاهــز المركزي للرقابة 
بالمحافظــة  والمحاســبة 
ــن  ــرحاً ع ــي ش ــوقي الجوف ش
ســير عمــل فــرع الجهــاز فــي 

المرحلــة الســابقة.
دعــم  الجوفــي  وثمــن 
إلعــادة  المحليــة  الســلطة 
ــاز،  ــرع الجه ــى ف ــم مبن ترمي
سيســهم  ذلــك  أن  مؤكــداً 
إســهاماً كبيــراً فــي تفعيــل 
دوره وتحســين أدائه بالشكل 

المطلــوب.

الندوة العالمية توزع مستلزمات 
إيوائية لـ 395 أسرة نازحة بمأرب

وزعــت النــدوة العالميــة 
،يــوم  اإلســامي  للشــباب 
الســبت، مســتلزمات إيوائيــة 
ــي  ــة ف ــر نازح ــدد 395 أس لع

محافظــة مــأرب.
هــذه  توزيــع  ويأتــي 
ضمــن  المســتلزمات 
الــذي  المنظمــة  مشــروع 
يســتهدف 650 أســرة نازحــة 
فــي محافظــات مــأرب وعدن 

. لحــج و
مشــروع  ويهــدف 
اإليوائيــة  المســاعدات 
المقــدم عبــر جمعيــة النــدى 

عــن  األعبــاء  تخفيــف  إلــى 
األدوات  وتوفيــر  النازحيــن 

للســكن. الازمــة 
الوحــدة  رئيــس  وأشــاد 
التنفيذيــة بالمحافظــة عضو 
أميــن عزيــز  اإلغاثــة  لجنــة 
بتدخــات النــدوة العالميــة 
للشــباب اإلســامي فــي دعــم 
ــة  ــال الغذائي ــن بالس النازحي
االيوائيــة  والمســتلزمات 

والصحيــة.
وأكــد أن هذه المســاعدات 
ســتخفف كثيــراً مــن معانــاة 
المحافظــة  فــي  النازحيــن 

ــاع  ــن أوض ــون م ــن يعان الذي
ومعيشــية  اقتصاديــة 

صعبــة.
وأشــار إلــى أن النازحيــن 
بحاجــة  المحافظــة  فــي 
أيضــا إلــى المابس الشــتوية 
ــارس  ــرد الق ــم الب ــي تقيه الت
وتحمــي أطفالهــم مــن آثــاره 

الصحيــة.
حضــر التدشــين ممثــل 
مؤسســة نــدى اإلجتماعيــة 
الخيريــة فيصــل الشــرعبي.
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قــام مدير عــام إذاعة مأرب 
علــي الحوانــي ،يــوم الجمعــة، 
وأكاديميــة  إلذاعــة  بزيــارة 
اإلعامــي  للتدريــب  حيــاة 
بدولــة األردن، اطلــع خالهــا 
المتميــزة  التجربــة  علــى 
لإلذاعــة واألكاديميــة، بغــرض 
الخبــرات  مــن  االســتفادة 
والمهــارات والمــواد الفنيــة 

والبرامجيــة. 
وناقــش مديــر عــام إذاعــة 
إذاعــة  مديــر  مــع  مــأرب 
»حيــاة عمــان« فــادي نوفــل 
مجــاالت  اإلداري  وطاقمهــا 
اإلذاعتيــن،  بيــن  التعــاون 
الخبــرات  تبــادل  وكيفيــة 
العمليــة التــي ستســهم فــي 
تعزيــز وتطويــر األداء اإلذاعــي 

واإلعامــي.
وقــام مديــر عــام إذاعــة 
ــادي  ــور ف ــان الدكت ــاة عم حي
عــام  مديــر  بإطــاع  نوفــل 
إذاعــة مــأرب علــي الحوانــي 
، ومعــه مديــر عــام مكتــب 
ســعود  المدنيــة  الخدمــة 
اليوســفي على طبيعة وسير 
ــاف  ــة، وط ــي اإلذاع ــل ف العم
بهمــا علــى أقســامها، والتقوا 
العامليــن  مــن  بالعديــد 

وزمــاء المهنــة.
الحوانــي  اطلــع  كمــا 
تجربــة  علــى  واليوســفي 
للتدريــب  حيــاة  أكاديميــة 
اإلعامــي، والتقيــا بالقائميــن 
معهــم  وناقشــا   ، عليهــا 
التــي  والوســائل  الطــرق 

تعتمــد عليهــا األكاديمية في 
ــث. ــي الحدي ــب االعام التدري

ويشــرف علــى أكاديميــة 
حيــاة للتدريــب اإلعامــي عدد 
مــن كبــار اإلعامييــن، وتخرج 
منهــا العديــد مــن اإلعاميين 
الذين أصبحــوا اليــوم يديرون 

وســائل إعاميــة مرموقــة.
تأتــي  الزيــارة  أن  يذكــر 
علــى هامــش ورشــة العمــل 
التــي أقيمــت فــي العاصمــة 
األردنيــة عمــان حــول فــرص، 
فــي  الســام  ومتطلبــات 
عــدد  بمشــاركة  اليمــن 
السياســية  المكونــات  مــن 
ومنظمــات  والشــعبية 
مــن  المدنــي  المجتمــع 
محافظــة مــأرب وحضرموت.

مدير عام إذاعة مأرب يطلع على 
تجربة إذاعة وأكاديمية حياة عمان 

باألردن

عمان - خاص
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الصحــة  مكتــب  أقــر 
،يــوم  مــأرب  بمحافظــة 
الثاثــاء، خطــة لمكافحــة 
حمــى الضنــك والقضــاء 
الناقــل  البعــوض  علــى 
منطقــة  فــي  للحمــى 
الجرشــة بمديريــة الجوبــة .
وتشــمل الخطــة حملــة 
ومعالجــة  ميدانيــة،  رش 
المصابــة،  الحــاالت 
وإرســال العيــادة الطبيــة 
المتنقلــة إلــى المناطــق 
ــاء،  التــي ينتشــر فيهــا الوب
وحملــة للتوعيــة الصحيــة 
للمجتمــع بطــرق مكافحة 

الوبــاء .

الخطــة  تشــمل  كمــا 
توعويــة  فــرق  تشــكيل 
ــكادر  ــات وال ــن المتطوع م
ــق  ــي بالمراف ــي والفن الطب
الصحيــة فــي المديريــة .

الرعايــة  مديــر  وأكــد 
الصحيــة أحمــد العبــادي 
خــال اجتمــاع مــع منســق 
بالترصــد  المبكــر  اإلنــذار 
ناشــر،  عبــده  الوبائــي 
 22 مستشــفي  ومديــر 
أن مديــر  بالجوبــة،  مايــو 
الصحــة  مكتــب  عــام 
الدكتــور  بالمحافظــة 
عبدالعزيــز الشــدادي وجــه 
بتوفيــر أدويــة ومحاليــل 

مكتــب الصحــة يقــر خطــة مكافحة 
الجوبــة بمديريــة  الضنــك  حمــى 

األدويــة  وشــراء  وريديــة 
التــي ال تتوفــر فــي مخــازن 
ماهــو  وصــرف  المكتــب 

المخــازن. مــن  متوفــر 
وقــال: إنــه ســيتم اتخــاذ 
عدد مــن اإلجــراءات الازمة 
والحــد  الوبــاء  لمواجهــة 
مــن انتشــاره. مشــيراً إلــى 
الجميــع  وبتعــاون  أنــه 
ــن  ــة م ــة الجوب ــي مديري ف
ســلطة محليــة ومجتمــع 
علــى  القضــاء  ســيتم 
انتشــار الوبــاء ومعالجــة 

الحــاالت المصابــة بــه .
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مركز »سبأ مأرب« للمالكمة 
يشارك في بطولة المحبة 

والسالم بالمكال

مركــز  فريــق  يشــارك 
للماكمــة،  مــأرب«  »ســبأ 
فــي بطولة المحبة والســام 
التــي ينظمهــا االتحــاد العــام 
للماكمــة بدعــم مــن وزارة 
خــال  والرياضــة  الشــباب 
القادمــة  القليلــة  األيــام 
بمحافظــة  المــكا  فــي 

. حضرمــوت 
التــي  البطولــة  وتضــم 
ســتنطلق الجمعــة القادمــة 
وهــي  أنديــة،  ســبعة 
مــن  والمينــاء  شمســان 
والهــال  والشــعب   ، عــدن 
حضرمــوت،  ســاحل  مــن 
والطليعــة من لحــج ، ومركز 

ســبأ مــن مــأرب ، وممثــل 
عــن أنديــة وادي حضرمــوت .

ــن  ــي الكابت ــدرب الدول الم
مــدرب  العمــري  شــعبان 
فريــق مركــز »ســبأ مــأرب«، 
الفريــق  جاهزيــة  أكــد 
البطولــة،  فــي  للمشــاركة 
باهتمــام محافــظ  مشــيداً 
ــلطان  ــواء س ــة الل المحافظ
ــه  ــن علــي العــرادة وتواصل ب
انطاقاتهــا  قبــل  بالبعثــة 
وتقديمــه الدعــم الــازم لهــا 

. المشــاركة  قبــل 
وثمــن الكابتــن المعمــري 
والجهــود  الكبيــر  الــدور 
عــام  مديــر  بذلهــا  التــي 

مكتــب الشــباب والرياضــة 
ــهيل  ــي تس ــوان ف ــي حش عل
إجــراءات المشــاركة وترتيــب 
أمــور الفريــق وتهيئتــه قبــل 
الدخــول فــي غمــار البطولــة 

.
أفــراد  كافــة  أن  وأكــد 
فــي  المشــاركين  البعثــة 
كل  ســيبذلون  البطولــة، 
كل  ويخرجــون  الجهــود 
ــل  الطاقــات مــن أجــل تمثي
خيــر  مــأرب  محافظــة 
تمثيــل وصنــع إنجــاز رياضي 
اإلنجــازات  لســجل  يضــاف 

المحافظــة. فــي 
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مــن  ثاثــة  تأهــل 
»ســبأ  مركــز  العبــي 
إلــى  للماكمــة  مــارب« 
النهائــي فــي  دور نصــف 
ــام  ــة والس ــة المحب بطول
ــا  ــي ينظمه ــة الت للماكم
االتحــاد العــام للماكمــة 
الشــباب  وزارة  برعايــة 

والرياضــة.
الذيــن  والاعبــون 
تأهلــوا للنصــف النهائــي 
هــم: صــدام الحــوري وزن ) 
ــن  ــي الدي ــم (، ومحي 56كج
 ،) 52كجــم   ( وزن  عدنــان 
وإبراهيــم الميثالــي وزن ) 

.) 64كجــم 
مســاء  ودشــنت 
بصالــة  الجمعــة  أمــس 
نــادي شــعب حضرمــوت 
ــام  ــة والس ــة المحب بطول
للماكمــة برعاية مــن وزارة 
ــع  ــيق م ــباب وبالتنس الش
مكتــب الشــباب والرياضــة 

حضرمــوت. بمحافظــة 
ونظــم فــي اليــوم األول 
من البطولة خمســة عشر 
األوزان  جميــع  فــي  نــزاالً 
فــرق  ســبعة  بمشــاركة 
محافظــات  أربــع  تمثــل 
مختلفــة هــي )حضرمــوت 

البوكــس الماربــي يضــرب بقــوة فــي 
أول نزال ببطولة المحبة بحضرموت

- عــدن - لحــج  - مــأرب(.
الفــرق  وتتنافــس 
البطولــة  المشــاركة فــي 
علــى ســتة أوزان مختلفــة 
هــي 49 كجــم - 52 كجــم 
- 56 كجــم - 60 كجــم - 64 

- 69 كجــم. كجــم 
حضــر تدشــين انطــاق 
االتحــاد  رئيــس  البطولــة 
رائــد  للماكمــة  العــام 
عــام  ومديــر  نعمــان 
مكتــب الشــباب والرياضــة 
حضرمــوت  بمحافظــة 

مســجدي. حســن 
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رئيس اإلتحاد العام للمالكمة 
يزور فريق مأرب المشارك في 

البطولة بالمكال

االتحــاد  رئيــس  قــام 
للماكمــة  العــام  اليمنــي 
صبــاح  نعمــان  علــي  رائــد 
الســبت بزيــارة فريــق العبــي 
للماكمــة  مــأرب  منتخــب 
ــدق  ــم بفن ــر إقامته ــي مق ف

بالمــكا. رامــا 
أشــاد  الزيــارة  وخــال 
نعمــان بــأداء العبــي منتخب 
مــأرب، فــي أول جولــة مــن 
المحبــة  بطولــة  نــزاالت 
والســامة للماكمــة التــي 

بصالــة  منافســاتها  تقــام 
نــادي شــعب حضرمــوت في 

المــكا. مدينــة 
علــى  نعمــان  وأثنــى 
مثاليــة منتخــب مــأرب فــي 
واحترامهــم  انضباطيتهــم 
للقوانيــن وأنظمــة البطولــة، 
خــال  مــن  وتميزهــم 

الراقــي.  ظهورهــم 
البطولــة  أن  وأكــد 
العــام  لاتحــاد  القادمــة 
فــي  ســتكون  للماكمــة 

كونهــا  مــأرب  محافظــة 
تســتضيف  أن  تســتحق 
لمــا  ماكمــة،  بطولــة 
أظهــره شــبابها المشــاركون 
ــن  ــة م ــة الحالي ــي البطول ف
مهــارات وقــدرات فــي فنــون 

. كمــة لما ا
رافقــه فــي الزيــارة عــدد 
ــام  ــاد الع ــاء اإلتح ــن أعض م
أعضــاء  مــن  ومجموعــة 
اللجنــة المنظمــة لبطولــة 

والســام. المحبــة 

قال إن البطالة القادمة ستكون يف مأرب
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