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برقية عزاء لرئيس 

جملس الوزراء 

الدكتور مفتاح يلتقي ممثلي خمس منظمات تركية إنسانية

الوكيل املعويض يتفقد صيانة طريق الزور- ذنة برصواح

ــتقبل وكيل  ــظ يس املحاف
األشــغال وجلنــة تقييــم 
وفريــق  الســجون 

مصلحــة اجلــارك
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ــؤولية 	  ــة ومس ــة التحتي ــر البني  تطوي
ــتراتيجية  ــرق اإلس ــاء الط إنش

أوجــه التعــاون بــن الســلطة احملليــة 	 
الســجون   ومصلحــة 

إنشــاء مكتــب ملصلحــة اجلمــارك ومركز 	 
رقابــي جمركي

أبرز مــا تداولته اللقـاءات :

السلطة املحلية واملنظات اإلنسانية بمأرب تعقد لقاًء موسعاً 

)129%( نسبة نجاح حملة التحصين ضد 
الحصبة 

)23( كيلو من الحشيش المخدر تقع بيد 
قوات األمن

)5( مشاريع بحثية و)26( نشاطًا 
للبحوث الزراعية خالل 2018

)65( منظمة يمنية وخارجية تعمل 
بمأرب توجه رسالة لألمم المتحدة 

مأرب حتيي يومي الراديو 
ومناهضة جتنيد األطفال 

العاملين

يوم انتخاب هادي 
موعدًا النطالق بطولة 

الرئيس مبأرب
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املحافظ العرادة يرفع برقية عزاء لرئيس 
جملس الوزراء 

ــظ العرادة يف  وعرب املحاف
برقيته عن أخلص التعازي 
وأصــدق املواســاة القلبية 
يف وفــاة الســفري عبدامللك 
الدبلومــايس  ســعيد، 
أن  مؤكــداً  املخــرم. 
رحيله مثل خسارة كبرية 
عىل الوطن يف هذه املرحلة 

ــخ اليمن. من تاري
وأشــار املحافــظ العــرادة 
إىل املناقــب التي تحىل بها 
الفقيد، وما مثله من قدوة 
حسنة ، ونموذجاً يحتذى 
ــل  ــف املراح ــه يف مختل ب

ــي تقلدها. الت واملناصب 
نص الربقية 

بســم اللــه الرحمــن 
ــم الرحي

النَّْفــُس  أَيَُّتَهــا  َيــا   {
َربِِّك  إىَِلٰ  ــي  امْلُْطَمِئنََّة * اْرِجِع
ْرِضيًَّة * َفاْدُخِل يِف  َراِضَيًة مَّ
ِعَبــاِدي * َواْدُخــِل َجنَِّتي {

ــس  ــس مجل ــة رئي دول
ــن  ــور/ مع ــوزراء الدكت ال

عبدامللــك ســعيد 
ــام عليكم ورحمة  الس

الله 
ببالــغ األىس والحــزن ، 
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله 
وقــدره ؛ تلّقيــت نبــأ وفاة 
والدكــم الكريم الدبلومايس 
املخــرم الســفري عبدامللك 
ســعيد - رحمة الله عليه - 
وأرفع إليكم أخلص التعازي 

وأصدق املواســاة القلبية يف 
هــذا املصــاب الجلــل، الذي 
يمثل رحيله خســارة كبرية 
عىل الوطــن يف هذه املرحلة 

اليمن.  تاريخ  من 
الســفري  مثــل  لقــد 
عبدامللك سعيد - رحمه الله 
- خال عمله قدوة حســنة 
، ونموذجــاً يحتــذى بــه يف 
ــل واملناصب  مختلف املراح
التــي تقلدهــا، وعمــل بكل 
إخــاص وتفــان مــن أجــل 
خدمــة وطنه ، ومثل اليمن 
خري تمثيــل يف جميع الدول 
التي كلف سفرياً فيها، وقدم 
جهــوداً دبلوماســية جليلة 
عــىل مدى أكثر مــن أربعن 

عامــاً مــن عملــه يف ديوان 
ــة والبعثات  وزارة الخارجي
الدبلوماســية والقنصليــة. 
أشاطركم  إذ  هنا  وإنني 
أملكــم وأحزانكــم يف رحيــل 
والدكــم ؛ ألتوجــه إىل اللــه 
العــل القديــر أن يأجركــم 
يف مصابكــم، وأن يشــمل 
فقيدكم بمغفرته ورضوانه 
، ويســكنه فســيح جناته، 
ويلهمكم وأرستكم الكريمة 

الصرب. جميل 
إنا لله وإنا إليه راجعون
سلطان بن عل العرادة 
محافظ محافظة مأرب

ــى  ــاة إل ــزاء ومواس ــة ع ــرادة برقي ــي الع ــن عل ــلطان ب ــواء س ــأرب الل ــة م ــظ محافظ ــع محاف رف
رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور معــن عبدامللــك فــي وفــاة والــده الســفير عبدامللــك ســعيد 

الــذي وافتــه املنيــة يــوم الثالثــاء بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء.
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املحافظ يستقبل وكيل األشغال وجلنة تقييم 
السجون وفريق مصلحة اجلارك

محافــظ  اســتقبل 
محافظــة مــأرب اللــواء 
سلطان بن عل العرادة يوم 
الثاثاء كا من وكيل وزارة 
األشــغال العامــة والطــرق 
املهنــدس وليــد ردمــان، 
ــة  ــة املكلف ــس اللجن ورئي
بتقييــم أوضــاع الســجون 
العميد خالد يحيى السقلدي، 
وفريق من مصلحة الجمارك 
برئاســة عبدالحــق محمــد 

. لحسن

تطوير البنية 
التحتية 

محافــظ  وناقــش 
ــل وزارة  املحافظة مع وكي
األشــغال العامــة والطــرق 
املهندس وليد ردمان تطوير 
البنيــة التحتيــة بمــأرب 
مــن خــال شــق وســفلتة 
الشــوارع الداخلية والطرق 
ــة ،  ــراتيجية املتهالك االس
ويف مقدمتها طريق مأرب ـ 
البيضاء، ومأرب - العرب، و 

مــأرب - حريــب.
ــام  ــاء أم ــف اللق ووق

الطــرق  برامــج صيانــة 
ورقابــة  واســتمرارها 
الحمــوالت واالوزان عليها، 
وتفعيل املؤسســات التابعة 
لــوزارة االشــغال ، ودور 
الــوزارة يف دعــم املحافظــة 
ــن  ــتفادة م ــة اإلس وكيفي
ــة  ــح الدولي ــج واملن الربام
املقدمــة يف مجــال الطــرق 
لتتمكن  الداخلية  والشوارع 
ــات  ــة التحدي ــن مواجه م
ــي  ــع العمران ــراء التوس ج

 تطوير البنية التحتية ومسؤولية إنشاء الطرق اإلستراتيجية 	 
أوجه التعاون بن السلطة احمللية ومصلحة السجون  	 
إنشاء مكتب ملصلحة اجلمارك ومركز رقابي جمركي	 

أبرز مــا 
تداولته 
اللقـاءات

في سلسلة لقاءات

الكبري واألنشــطة التجارية 
والكثافــة الســكانية نظــراً 
الســتقبالها أعــداداً كبــرية 
ــتمرار  من النازحن مع اس
إليهــا  النــزوح  موجــات 

ــتمرار. باس
ــة العرادة  وأكد املحافظ
أن مــأرب تعانــي مــن تدٍن 
ــة ؛  ــا التحتي ــري يف بناه كب
خاصــة ما يتعلــق بالطرق، 
والحاجــة إىل تدخل الوزارة 
، وقيامهــا بمســئولياتها 

يف تنفيــذ مشــاريع الطــرق 
االســراتيجية ؛ خاصــة أن 
الطرق التي تربط املحافظة 
حرمــوت  بمحافظــات 
والبيضــاء وشــبوة تعانــي 
من انهيار كامل بسبب عدم 
صيانتهــا منذ ســنوات عدة 
، وزيــادة الحركــة املرورية 
الشــاحنات  مــن  عليهــا 
واملركبــات املختلفــة للنقل 

ــل والخفيف. الثقي
الســلطة  أن  وأكــد 
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املحلية تتحمل عبئاً كبرياً يف 
االرتقاء بالشوارع الداخلية 
بمبــادرات  ؛  والرئيســية 
فرضتهــا الحاجــة امللحــة، 
ومنهــا إعادة تأهيــل كامل 
لجــزء مــن طريــق صافر - 
غويربــان، إىل جانــب إعادة 

ــة  ــارئ لبقي ــاح الط االص
الطريــق مــن غويربــان 
حتــى العــرب، للتخفيف من 
ــد  ــن والح ــاة املواطن معان
من الحــوادث املرورية التي 
تتسبب بها األرضار الكبرية 
يف تلك الطريق االسراتيجي، 
إىل جانــب التدخل يف تمويل 
ــق  ــذ طري ــتكمال تنفي اس
مــأرب البيضــاء كونهــا 
الرابط بن  الوحيد  الرشيان 
املحافظة وأمانة العاصمة ، 
ــات الواقعة  وبقية املحافظ
تحت سلطة االنقاب لعبور 
احتياجــات املواطنــن مــن 
النفط والغاز والغذاء وبقية 
األساســية  االحتياجــات 
واملســاعدات  والكماليــة 
للمواطنــن  االنســانية 

املغلوبــن عــىل أمرهم.

مــن جانبــه قــدم وكيل 
ــدس  ــغال املهن وزارة االش
ردمــان رشحاً عــن طبيعة 
الزيارة  املهمة، والهدف من 
ونتائــج   ، املحافظــة  إىل 
ــه امليدانية التقييمية  زيارات
ــاريع  ــن مش ــد م إىل العدي

والداخلية  الرئيسية  الطرق 
، وتقييــم احتياجــات ومــا 
يمكن أن تتدخل به الوزارة.
ــان  ــل ردم ــد الوكي وأك
أن الــوزارة حريصــة عــىل 
اإلرساع يف إعــادة تأهيــل 
ــأرب  ــق م ــعة طري وتوس
العرب، إىل جانب طريق مأرب 
البيضــاء، كــون محافظــة 
مــأرب أصبحــت تحتضــن 
ــرية من املواطنن  أعداداً كب
ــن ؛ إىل  ــن واملهجري النازح
جانب ما تشهده من تطوير 
ــن  ــاً ع ــري، فض ــو كب ونم
ــراتيجية  ــا االس أن طرقه
ــان الوحيد  باتت هي الرشي
والرئيس الــذي يربط أغلب 
املحافظــات اليمنية باملنافذ 
الربية مع االشقاء يف اململكة 
العربية السعودية وسلطنة 

عمــان واملنافــذ البحرية يف 
املحافظات الرشقية يف املهرة 
وحرموت شــبوة وعدن.

ــل  ــاء وكي ــر اللق ح
محمــد  عــل  املحافظــة 
والدكتــور  الفاطمــي، 
ــر  ــاح ومدي ــه مفت عبدرب

ــة  ــغال العام ــب االش مكت
والطرق باملحافظة املهندس 
املدحجــي،  عبدالــودود 
ونائــب مدير مكتــب املالية 
ــدي ونائب  ــارص مه عبدالن
ــة  ــة املحافظ ــر رشط مدي
ــياغي. ــده الس ــد عب العمي

تقييم أوضاع  
السجون

إىل ذلــك التقــى محافظ 
محافظــة مــأرب اللــواء 
ســلطان بــن عــل العــرادة 
اللجنــة املكلفــة مــن نائــب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية 
املهنــدس أحمــد امليــري، 
ــم  ــي لتقيي ــزول امليدان بالن
أوضاع الســجون ومعالجة 
اإلشــكاليات امللحة برئاسة 
العميد خالد يحيى السقلدي 

مديــر عــام الشــئون املالية 
ــجون. بمصلحة الس

اســتمع  اللقــاء  ويف 
مــن  العــرادة  املحافــظ 
رئيــس وأعضــاء اللجنة إىل 
رشح عــن طبيعــة املهمــة، 
ونتائــج زياراتهــم امليدانية 
باملحافظة  املركزي  للسجن 
)أ،  الفرعيــة  والســجون 
باملعنيــن  ولقائهــم  ب( 
ــجن وإدارة  ــن إدارة الس م
رشطــة املحافظــة والنيابة 
االســتئنافية، وما قامت به 
اللجنــة من معالجات ملحة 
مــن اجــل تحســن أوضاع 
ــجناء ورشوط السجن  الس
ــرش  ــري الف ــا توف ، ومنه
وتحســن  والبطانيــات 

. ية لتغذ ا
ــال اللقاء  كما جرى خ
بــن  التعــاون  مناقشــة 
الســلطة املحليــة ومصلحة 
السجون يف تحسن األوضاع 
الصحيــة ؛ إىل جانــب توفري 
بعــض الربامج واالنشــطة 
والتأهيليــة  االصاحيــة 
للسجناء يف السجن املركزي 
للرجــال والســجن املركزي 
للنســاء، فضاً عن التأهيل 
والتدريــب للــكادر العامــل 
 ، الســجون  مصلحــة  يف 
والتعــاون من اجل اإلرساع 
يف اســتكمال االصاحيــة 
املركزيــة باملحافظــة ؛ مــع 
ــي  ــات الت ــة املاحظ إضاف
طرحتهــا اللجنــة واملتعلقة 
املســتقبلية  بالتوســعة 

. للمصلحة
ــظ  ــام محاف ــك ق إىل ذل
ــواء/  ــأرب الل ــة م محافظ
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ســلطان بــن عــل العــرادة 
ــة الوزاريــة  ، ومعــه اللجن
مــن مصلحــة الســجون 
بزيــارة ميدانية إىل مرشوع 

املركزيــة  اإلصاحيــة 
للمحافظــة تحت اإلنشــاء.

واطلع املحافظ واللجنة 
الوزاريــة عىل ما تم إنجازه 
خــال الفــرة املاضيــة من 
قبــل الجهة املنفــذة، ومدى 
ــات  ــع املواصف ــه م تطابق

املطلوبة.
وشــدد املحافظ العرادة 
عــىل رضورة أن تســتوعب 
واألعمــال  التصاميــم 
اإلنشائية كافة االشراطات 
ــجون ، ويف  ــري للس واملعاي
ــب األمنية  مقدمتها الجوان

والتأهيليــة  والصحيــة 
للســجناء.

املصلحة  مساحة  وتبلغ 
30 ألــف مر مربع، تحتوي 

عىل ســور بطول 600 مر، 
وارتفــاع ســتة أمتــار مــع 
نوبات الحراســة والبوابات 
لعــدد  تتســع  وعنابــر   ،
ــىل  ــق أع ــجن، وف 600 س
املواصفات، تشــمل عنربين 
ــاص  ــرب خ ــال ، وعن للرج

ــاص  ــرب خ ــاء ، وعن بالنس
باالحــداث ؛ إىل جانب مبني 
ومبنــى  ومطبــخ  إداري 
للزيــارة العائليــة واملرافــق 
ــن  ــة ملياري ــرى بكلف األخ
ومائتي مليــون ريال يمني 
بتمويل من السلطة املحلية.

اســتقبالهم  يف  كان 
مديــر عام مكتب األشــغال 
العامــة املهندس عبدالودود 
املذحجي ، ونائب مدير عام 

رشطــة املحافظــة العميــد 
ــر  ــياغي، ومدي ــده الس عب
السكن املركزي طه الضبيبي 
ونائبه ومدير البحث الجنائي 

ــن الحلييس. العقيد حس

مصلحة 
الجمارك 

محافــظ  اســتقبل 
محافظــة مــأرب اللــواء 
ســلطان العــرادة يف مكتبه 
- يــوم الثاثــاء - فريق من 
ــة  مصلحة الجمارك برئاس
عبدالحــق محمــد لحســن.
ــث  ــاء بح ــال اللق وخ
املحافظ مع الفريق التعاون 
التهريــب  مكافحــة  يف 
والتهــرب الجمركــي، جراء 
غيــاب أي تواجــد للجمارك 
يف املحافظــة التــي أصبحت 
محوراً رئيسياً ملرور مختلف 
تأتي  التي  والبضائع  السلع 
مــن البحر والــرب بعيدا عن 

الرسمية. الجمركية  املنافذ 
البحــث  جــرى  كمــا 
يف إنشــاء مكتــب ملصلحــة 
الجمارك يف املحافظة ، ومركز 
رقابــي جمركــي يف منطقة 
الرويــك التــي تربــط مأرب 
حرمــوت  بمحافظــات 

والجــوف وســيئون.
العرادة  املحافظ  ورحب 
خال اللقاء بفريق مصلحة 
الجمــارك ؛ مشــرياً إىل أن 
املحافظة كانت قد وجهت يف 
للجهات  وقت مبكر رسائل 
املعنية برورة فتح مكتب 
جمركي يف املحافظة، ولقي 
الطلــب اهتماماً كبــرياً من 
ــس الجمهورية  فخامة رئي
ــور  ــه منص ــري عبدرب املش
رئيس  ودولة  ونائبه  هادي 

الــوزراء ووزير املالية.
ولفــت إىل أن التهــرب 
الجمركي خطــره وأرضاره 
يتعــدى االقتصــاد إىل االمن 
ــة وغريها. والصحة والبيئ
وأكــد املحافــظ العرادة 
أن الســلطة املحلية ستقدم 
والســتهيات  الدعــم  كل 
أجل اإلرساع يف  املمكنة من 
إنشاء هذا الفرع للمصلحة ، 
ونقطة املراقبة ؛ بما يحقق 
املصلحة املشركة للمحافظة 

واملواطنن. والدولة 
ــل  ــاء وكي ــر اللق ح
الشيخ عل  محافظة مأرب 
عبدربه  والدكتور  الفاطمي 
مفتــاح ونائــب مديــر عام 
مكتــب املاليــة عبدالنــارص 
مهــدي ونائــب مديــر عــام 
رشطــة املحافظــة العميــد 

ــياغي. عبده الس
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السلطة املحلية واملنظات اإلنسانية بمأرب 
تعقد لقاًء موسعاً 

ــور عبدربه  ترأس الدكت
ــة  ــل محافظ ــاح وكي مفت
مــأرب - يــوم الخميــس - 
لقاًء موســعاً بن الســلطة 
املحلية واملنظمــات العاملة 
يف املجال اإلنساني واالغاثي 
منظمــة   65 بمشــاركة 
ومؤسسة يمثلون منظمات 

ــة وخارجية. محلي
وهدف اللقاء إىل تنسيق 
الجهــود بــن املنظمــات 
والوحــدة التنفيذيــة إلدارة 
النازحــن  مخيمــات 
والســلطة املحلية ؛ لضمان 
لكل  والدعم  االغاثة  وصول 
املستحقن والتوزيع العادل 
استثناء  بدون  للمستهدفن 

أو تكــرار.
ويف اللقــاء حــث وكيــل 
املحافظــة عبدربــه مفتــاح 
وضع  عىل  املنظمات  جميع 
خارطــة العمــل االنســاني 
الشامل ، وتحديد مصفوفة 
الواقــع  مــن  االحتيــاج 
بالتنســيق مــع الســلطات 
املحلية يف املديريات ، وإدارة 
املخيمات والعمل بمسؤولية 
لتقديــم العون والدعم وفق 
ــاق العمل  ــلوكيات وأخ س
االنساني الذي يراعي صون 
ــري  ــان وتوف ــة اإلنس كرام
ــي  ــة الت ــة والخدم الحماي

. جها يحتا

وشــدد الوكيــل مفتــاح 
عىل رضورة تكامل الجهود 
وتغطيــة جميــع مجــاالت 
الدعــم مــن صحــة وتعليم 
وخدمــات امليــاه والــرف 
الصحي والحماية والتأهيل 
النفــيس ، وتوفــري فــرص 
العمل وفــق خطة متكاملة 
ــر واالنطاق  لإلنعاش املبك
وتوحيــد   ، امليــدان  مــن 
والتصحيح  البيانات  قاعدة 
ــدوري لهــا ،  والتحديــث ال
وعــدم التداخــل والتكرار يف 
العمــل االنســاني يف املــكان 

الواحد.
املجتمعــون  وأقــر 

تشكيل كتل العمل اإلنساني 
مــن الجمعيــات واملنظمات 
واالئتافات العاملة يف مأرب 
ــذي  ــال ال ــب املج كاً بحس
ــه ، وعقد اجتماع  يعمل في
شــهري لكل كتلــة للوقوف 
عــىل مــا تقــوم بــه ورفــع 
ــر باألنشــطة املنفذة  تقاري
ورفع االحتياج ، للمنظمات 
الدولية والتسويق للمشاريع 
التنمويــة التــي من شــأنها 
تحســن الوضــع املعيــي 
للنازحن واملجتمع املضيف.
حــر االجتمــاع مدير 
التخطيــط  عــام مكتــب 
ــزام  ــدويل ح ــاون ال والتع

ــع. مجيدي

ترأسه الدكتور مفتاح
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الوكيل مفتاح يلتقي ممثيل مخس منظات تركية 
تعمل يف املجال االنساين

التقــى وكيل محافظة 
ــه  ــور عبدرب مــأرب الدكت
مفتــاح يف ديوان املحافظة 
- يــوم األربعــاء - ممثــل 
خمــس منظمــات تركيــة 
عاملة يف املجال االنســاني 
يــزورون املحافظة حاليا.

ويف اللقــاء رحب وكيل 
املحافظة بزيارة هذا الوفد 
مــن العديد مــن املنظمات 
الركيــة  والجمعيــات 
العاملة يف املجال االنساني 

اليمن. إىل 
الســلطة  أن  وأكــد 
ــتقدم  ــدم وس ــة تق املحلي
كل الدعــم والتســهيات 
الازمــة لكافــة املنظمات 
اإلقليميــة  والجمعيــات 
والدوليــة التــي ترغــب يف 
ــق  ــاني وف ــل اإلنس التدخ
املعمول  واللوائح  األنظمة 

بهــا والحياديــة التامــة.
مفتاح  الدكتور  وأشار 
إىل ما تواجهه املحافظة من 

تحديات جراء التزايد املستمر 
يف أعداد النازحن واملهجرين 
ــات  ــف املحافظ ــن مختل م
ــت  ــة تح ــق الواقع واملناط
ســيطرة مليشــيا االنقاب 
، ومــا قامت به الســلطات 
املحليــة مــن اجــل مواجهة 
تلك التحديات وتطوير البنى 
ــاءة  ــع كف ــة ، ورف التحتي
الخدمــات العامــة املقدمــة 
من أجل التخفيف من أعباء 
ومعاناة النازحن واملجتمع 
املضيف عىل السواء ، ولكن 
االحتياجــات والتحديــات 
فوق قدرات السلطة املحلية 
وتحتاج إىل تعاون كبري من 
كافــة األشــقاء واالصدقاء 

عىل حد ســواء.
ولفــت الوكيــل مفتــاح 
إىل أن املحافظة وجهت عدة 
نداءات للمنظمات اإلنسانية 
الدوليــة لفتــح مقــرات لها 
يف املحافظــة والوقوف عىل 
حقيقــة الوضع االنســاني 

ــات والعمل عىل  واالحتياج
تلبيتها وســتقدم الســلطة 
املحلية كل الدعم والحماية.
ــوم  ــا تق ــت إىل م ولف
بــه الســلطة املحليــة مــن 
أعمــال مــن اجــل تنســيق 
ــات اإلغاثة يف  جهود منظم
املحافظــة وتنظيمهــا وفق 
خارطــة االحتياجــات وبما 
يضمن الشــمولية يف تقديم 
املســاعدات وعــدم التكرار.
من جهتهــم عرب ممثلو 
املنظمــات الركيــة )هيئــة 
االغاثــة الركيــة - جمعية 
الحــق لإلغاثة االنســانية - 
جمعيــة الربــاط الركيــة - 
معيــة إيدر - جمعية ايفاد( 
عن رغبتهم يف تقديم تدخات 
ومشاريع إنسانية للنازحن 
واملهجريــن يف املحافظــة يف 
ــاالت الغذائية،  مختلف املج
وااليوائيــة،  والصحيــة، 

النظيفة. واملياه 
أن  إىل  وأشــاروا 

زيارتهم تهــدف إىل االطاع 
عــىل الوضــع االنســاني 
وخارطــة  املحافظــة  يف 
ــث يف  ــات ، والبح االحتياج
املشــاريع االنســانية التــي 
يمكــن التدخــل فيهــا مــن 
اجــل التخفيف مــن معاناة 

النازحــن واملهجريــن.
وأشــاروا إىل الحاجــة 
ــع  ــيق م ــز التنس إىل تعزي
الســلطة املحلية باملحافظة 
واملنظمــات  والجمعيــات 
املحلية الرشيكــة يف التنفيذ 
مــن أجــل تســهيل املهــام 
والعمــل اإلنســاني، وتنفيذ 
الربامج واالنشطة االنسانية 
وفقــا لاحتياجــات ، وبما 
يحقــق االهداف املنشــودة.
حــر اللقاء مستشــار 
وزيــر االدارة املحلية رئيس 
اللجنة العليا لاغاثة الدكتور 
محمد الســودي، ومســاعد 
رئيس وحدة ادارة املخيمات 
الحسني. حسن  باملحافظة 
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تفقــد وكيــل محافظــة 
مــأرب لشــؤون املديريــات 
ــة محمــد املعــويض  الغربي
يــوم األحد أعمــال الصيانة 
الجزئيــة الطارئــة لطريــق 
)الزور- وادي ذنه(، وســري 
ــي  ــز الصح ــل يف املرك العم
ــة  ــزور بمديري بمنطقــة ال

رصواح.
وقال الوكيل املعويض إن 

هذا الطريق يخدم تجمعات 
يف  والنازحــن  املواطنــن 
مناطــق الــزور ووادي ذنة 
ويعترب خط ســياحي كونه 
يطل عىل حوض سد مأرب 

الغربية. الجهة  من 
ــىل  ــويض ع ــدد املع وش
ــة باملديرية  ــلطة املحلي الس
ــغال باملديرية  ومكتب االش
ــات الازمة  ــداد الدراس بإع

الستكمال األعمال االنشائية 
ــة مرشوع  ــفلتة لبقي والس
الطريق املتعثر يف وادي ذنه.
إىل ذلــك تفقــد الوكيــل 
ــل يف  ــري العم ــويض س املع
ــة  ــي بمنطق ــز الصح املرك
ــادة  ــم إع ــذي ت ــزور ال ال
تأهيلــه وتشــغيله مؤخراً ، 
العاملن فيه وفرق  والتقى 
الحملة  تنفذ  التي  التحصن 

ــد  ــن ض ــة للتحص الوطني
االملانية  والحصبة  الحصبة 

. ملنطقة با
واطلــع عــىل مســتوى 
الخدمات الصحية التي تقدم 
األطباء  قبل  للمواطنن من 

والصحيــن يف املركز.
ــارة  ــال الزي ــه خ رافق
ــام مديرية رصواح  مدير ع

محمــد صالــح طعيمان.

الوكيل املعويض يتفقد الصيانة اجلزئية 
الطارئة لطريق الزور- ذنه برصواح
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محلة التحصني ضد احلصبة 
بمأرب حتقق نجاحاً بنسبة %129

يــوم انتخــاب هــادي موعــدًا 
النطــالق بطولــة رئيــس 
باحملافظــة اجلمهوَريــة 

أكــدت غرفــة عمليــات 
ــب الصحــة بمحافظة  مكت
مــأرب أن حملــة التحصن 
الوطنيــة ضــد الحصبــة 
ــي  ــة الت ــة األملاني والحصب
ــس  ــوم الخمي ــت ي اختتم
حققت نســبة نجاح قدرها 

. %1 2 9

نرشتهــا  يف  وذكــرت 
اليوميــة أن عــدد األطفــال 
الذين حصلوا عىل التحصن 
من عمر 6 أشهر وحتى 15 
عامــا بلغ 199 ألــف و596 
طفــل وطفلــة، بزيــادة 43 
ألف و946 طفل وطفلة عما 
كان مقــرراً إجــراء التلقيح 

لهم.

حــدد مكتــب الرياضــة 
بمحافظــة مــارب يــوم 21 
فرباير موعداً النطاق بطولة 
ــة  ــس الجمهوري كأس رئي
لألندية الرسمية باملحافظة 
الذكــرى  مــع  بالتزامــن 
الســابعة النتخــاب الرئيس 
ــاً للجمهورية. هادي رئيس
جاء ذلــك خال اجتماع 
عقــده مديــر عــام مكتــب 
ــل  ــة ع ــباب والرياض الش
حشوان بفرع اإلتحاد العام 
باملحافظة، ومندوبي األندية 
ــس  ــة رئي ــة بطول ملناقش
الجمهوريــة واملخصصــات 
ــراء  ــة وإج ــة املتبقي املالي

وحيا الدكتور عبدالعزيز 
الشــدادي مديــر عام مكتب 
الصحة جميع مرشيف الفرق 
والعاملن بالحملة ، وهنأهم 
ــد  ــذي يع ــاح ال ــذا النج به
ثمــرة لألداء املتميــز للفرق 
ــع قــرى ومناطــق  يف جمي
مديريات املحافظة، وجهود 
مــرشيف الحملة يف املحافظة 

واإلرشاف املركــزي. 
الدكتــور  وتقــدم 
الشــدادي بالشــكر لجميــع 
الجهــات يف مكتــب الربيــة 
ــاف، وكل  ــم واألوق والتعلي
من ساهم وتعاون يف إنجاح 
ــذا  ــداً أن ه ــة. مؤك الحمل
النجــاح هــو نجــاح لقيادة 
باملحافظة. املحلية  السلطة 

ــن املايض. ــة االثن القرع
مكتــب  مديــر  وأكــد 
أن  باملحافظــة  الرياضــة 
هنــاك توجيهــات بــرف 
بقية مســتحقات األندية يف 
املحافظــة ليتســنى لألندية 
للمشــاركة  االســتعداد 
رئيــس  كأس  بطولــة  يف 

الجمهوريــة.
املجتمعــون  وقــام 
بإجــراء القرعة بن األندية 
اإلثنــي عــرش املشــاركة يف 
بطولة كأس الرئيس ؛ حيث 
ســتكون البطولــة بنظــام 

خــروج املغلــوب.
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ضبط 23 كجرام من احلشيش املخدر 
كانت يف طريقها للحوثيني

تمكنت األجهزة األمنية 
يف محافظة مأرب من ضبط 
23 كيلو من الحشيش املخدر 
كانــت مخفيــة عــىل إحدى 
ــرية  ــل الصغ ــيارات النق س
أثنــاء محاولــة تهريبها إىل 
ــيا الحوثي االنقابية  مليش

يف العاصمــة صنعاء.
وأوضــح قائــد رشطــة 
ــرق  ــن الط ــات وأم الدوري
ــد احمــد  باملحافظــة العقي
دركــم أن إحــدى دورياتــه 
يف مديريــة ماهليــة تمكنت 

من ضبــط الحشــيش أثناء 
محاولــة تهريبه يف ســيارة 
ــة  ــي مخفي ــس( وه )تاك
بطريقــة احرافيــة معقدة 
داخل أكياس تحمل عامات 
مــواد غذائية لألطفــال، إىل 
جانــب التمويــه عــىل أفراد 
األمن من خــال اصطحاب 
عائلــه يف الســيارة من اجل 
تسهيل العبور وعدم الفحص 

والتدقيــق يف التفتيــش.
أن  إىل  دركــم  وأشــار 
ــي  ــس األمن ــة والح اليقظ

العاليــن الــذي يتمتــع بــه 
األمــن كشــف  منتســبو 
ــط  ــب وأحب ــة التهري عملي
مخطط التمويه ، واإلخفاء 
، وضبــط كمية الحشــيش 
املخدر مــع املتهمــن الذين 
سيتم اســتكمال االجراءات 
اىل  واحالتهــم  القانونيــة 
النيابة مع املضبوطات وفقا 

نون. للقا
وذكر دركم أن املليشــيا 
الحوثية تستخدم الحشيش 
الدخل  املخدر كأحد مصادر 

املهمــة لتمويــل حربها ضد 
الشــعب اليمنــي إىل جانــب 
استخدامه يف تجنيد االطفال 
والشــباب من خال تغييب 
وعيهــم بهذه الســموم من 
أجل السيطرة عليهم والزج 
بهم يف جبهات القتال للدفاع 
عــن انقابهــا ومرشوعهــا 
ــتهدف  ــذي يس ــي ال االيران

واملنطقة. اليمن 
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هيئة البحوث الزراعية بمأرب تنجز مخسة 
مشاريع بحثية و26 نشاطاً خالل 2018

إبراهيم مارش 	
تمكــن فــرع الهيئــة 
العامــة للبحوث واإلرشــاد 
الزراعــي بمحافظــة مأرب 
من تنفيذ خمســة مشاريع 
بحثية بشــكل كامــل خال 
ــاالت  ــام 2018م يف مج الع
ــة  ــع والبيئ ــن الوض تحس

الزراعيــة باملحافظــة. 
التقريــر  وأكــد 
املشــاريع  أن  الســنوي 
توزعــت بــن مرشوعن يف 
مجــال تحســن االنتاجيــة 
للمحاصيــل  والنوعيــة 
الحقليــة والبســتانية تحت 
ظــروف املنطقــة الرشقيــة 
مجــال  يف  ومــرشوع   ،
تحسن الكفاءة واالنتاجية 

ــة والغطاء  للثروة الحيواني
النباتي )مراعــي وأعاف(، 
ــن إدارة  ــرشوع لتحس وم
املــوارد الطبيعية ومكافحة 
التصحر وامللوحة،  وبرنامج 
إكثار بــذور أربعــة أصناف 
مطلقة من محصول القمح.
وبلــغ إجمايل االنشــطة 
املنفــذة خال العــام املايض 
)26( نشــاطاً، توزعت عىل 
االنشــطة البحثيــة املنفــذة 
التحســن  مجــاالت  يف 
تحســن  إدارة  الوراثــي، 
ــة ،إدارة  ــات الزراعي العملي
املوارد املائية، وإدارة موارد 
اىل  اضافة  الحيوانية  الثروة 
االنشطة الفنية واالدارية يف 

املقر الرئييس للفرع بمأرب. 
وأوضحــت الهيئــة أنها 
ــف  ــع 16 أل ــت بتوزي قام
و350 كيلو من بذور القمح 
الفرع  أنتجها  التي  املحسنة 
ــزارع البحثية ومزارع  يف امل
املواطنن يف املوسم الزراعي 

املايض.
ــذور األصناف  وتتميز ب
املطلقــة ملحصــول القمــح  
البحوث  محطة  قامت  التي 
البحثية  املزارع  يف  بإكثارها 
بانتاجية  املواطنن  ومزارع 
عاليــة وجهــد وكلفــة أقل، 
وهــو مــا ســريفع  ســقف 
االنتــاج مــن مــادة القمــح 
ــعيا لتشجيع  باملحافظة س

املزارعن لإلقبال عىل زراعة 
هذا املحصول الحيوي الهام 
بهــدف الوصــول اىل توفــري 
أكــرب قدر من االمن الغذائي 
يف ظــل الظــروف الحرجــة 

التي يمــر بها الوطن.
محطة  أن  التقرير  وأكد 
البحــوث الزراعيــة بمــأرب 
حصلــت عــىل درع البحوث 
الزراعيــة وهو أعىل وســام 
للهيئــة العامــة والبحــوث 
الزراعية باإلضافة إىل رسالة 
شــكر وتقديــر من رئاســة 
الهيئــة تقديراً ملــا قامت به 
محطــة مأرب من أنشــطة 
بحثية واالستمرار يف مزاولة 
أعمالها خال الفرة املاضية 

وحتى الوقــت الحارض.

وزعت 16 ألف كيلو من بذور القمح احملسنة
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65 منظمة يمنية وخارجية تناشد األمم املتحدة 
إنشاء مركز إنساين يف مأرب

ناشــدت )65( منظمــة 
محلية  ومؤسسة  وجمعية 
وخارجيــة تعمــل تعمــل يف 
املجال االنساني والحقوقي 
بمحافظــة مــأرب ؛ األمــم 
ــاء  املتحدة باإلرساع يف إنش
بإقليــم  انســاني  مركــز 
ســبأ للوقوف عــىل حقيقة 
النازحــن  احتياجــات 
واملهجرين واملتررين من 

الحرب.
وأكدت املنظمات املوقعة 
عىل املناشــدة يف ختام لقاء 
موســع لها بلجنــة االغاثة 
باملحافظــة برئاســة وكيل 

ــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتــاح، والوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمــات النازحــن 
فرع مأرب، عىل أن استمرار 
وضع محافظات إقليم سبأ 
يف تعاملهــا االنســاني مــع 
ــة التابعة  ــات الدولي املنظم
لألمم املتحــدة مع مقراتها 
بالعاصمة صنعــاء الواقعة 
تحــت ســيطرة مليشــيا 
ــتمرار  ــو اس ــاب، ه االنق
لحرمان النازحن واملهجرين 
واملتررين من الحرب من 

قهم حقو
االنســانية يف الحصــول 

عىل حقهم من املســاعدات، 
ــل  ــة تواص ــل صعوب يف ظ
املنظمــات املحليــة باإلقليم 
مع مقرات املنظمات الدولية 
بصنعــاء من ناحيــة ومنع 
ــول  ــي وص ــيا الحوث مليش
أي مســاعدات اىل املحافظة 
ومصــادرة ونهــب الكثــري 

منها.
ــل املنظمات  وكان ممث
ــات  ــات واالئتاف والجمعي
العاملة يف املجال االنســاني 
ــت  ــد كرس ــي ق والحقوق
ــودة  ــة املس ــاء ملناقش اللق
االوليــة ألليــة التنســيق 

والتكامل يف العمل االنساني 
ــف املنظمات عىل  بن مختل
مســتوى النطــاق الجغرايف 
ونوعيــة  واملســتهدفن 
ــن  ــا يضم ــاعدات بم املس
الشــمولية وعــدم التكــرار 
ويحــد مــن العشــوائية اىل 
ــىل  ــتفادة املث ــب االس جان
مــن املســاعدات املحــدودة 
ــتحقن  ــا اىل املس ووصوله
واستفادتهم  مبارش  بشكل 

. منها
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مأرب حتيي يومي الراديو ومناهضة 
جتنيد األطفال العامليني

أحيت محافظة مأرب هذا األسبوع يومن عاملين 
جديدين خصصت لإلحتفاء بالراديو، ومناهضة تجنيد 
األطفال تزامناً مع اإلحتفاالت العاملية بهذين اليومين 

الذين يصادفان 11 و 13 فرباير من كل عام.
ــوم الخميــس  وخصصــت إذاعــة مــأرب أثــري ي
لاحتفــاء باليوم العاملي للراديو، من خال تخصيص 
برامــج اإلذاعة من الســاعة 8 صباحــاً وحتى 11 لياً 
للتعريف بدور الراديو كوســيلة إعامية جماهريية يف 
إحــداث تغيريات كبرية يف العالــم، وتاريخ ودور إذاعة 
مأرب وماقدمته خال ســت ســنوات مــن انطاقها.

وتناولــت الربامــج تاريــخ البث اإلذاعــي يف العالم 
والوطــن العربي وتاريخ اإلذاعــة اليمنية، ودورها يف 
مسرية العمل الوطني والتحوالت التي شهدتها بادنا، 

ورمزية اإلذاعة يف تاريخ الشــعوب.
وأكــد مدير عام إذاعة مأرب عل حســن الحواني 
عــىل الدور الــذي يلعبه اإلعام وخصوصــا الراديو يف 
التأثري الجماهريي، والوصول إىل أبعد مدى وإىل جميع 

املناطق دون استثناء.
ودعــا الحوانــي الجهــات املعنيــة إىل مزيــد مــن 
االهتمام بوســائل اإلعام الجماهريية ؛ حتى تتمكن 

هذا األسبوع
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من أداء دور أكرب يف مواجهة مرشوع 
املليشيا الحوثية التي تستخدم اإلعام 
الراديو يف تضليل املجتمع  وخصوصاً 

مرشوعها. وتمرير 

فعاليتني حقوقيتني
 

إىل ذلــك احتضنت محافظة مأرب 
- يــوم الثاثاء - فعاليتن حقوقيتن 
ــز  ــرشوع مرك ــن م ــا كا م أقامه
امللك ســلمان إلعادة تأهيــل األطفال 
املجنديــن، وفريــق صانعات الســام 
بمؤسســة فتيــات مــأرب تزامناً مع 
اليوم العاملي ملناهضة تجنيد األطفال.

ويف نــدوة أقامها مــرشوع مركز 
امللك ســلمان إلعادة تأهيــل األطفال 
بعنوان )ظاهرة تجنيد األطفال وكيفية 
الحد منها والتوعية بمخاطرها(، دعا 
حقوقيون إىل رسعة الضغط من أجل 

تريــح األطفــال املجنديــن, والعمل 
عىل الحد من هذه الظاهرة التي زادت 
منــذ انقاب الحوثين عــىل الدولة يف 

2014م.
يف  املشــاركون  واســتعرض 
ــد األطفــال يف  ــدوة أســباب تجني الن
اليمــن, وكيفية الحد منها, والتوعية 
بمخاطرهــا إضافة إىل دور الحكومة 
والجيش بإنهاء هذه الظاهرة, ووضع 

املعالجــات الريعــة لها. 
يف الســياق نظم )فريــق صانعات 
السام( بمؤسسة فتيات مأرب حلقة 
نقاشية حول »تجنيد االطفال وكيفية 
الحــد منهــا« دعــا خال املشــاركون 
املنظمــات الدوليــة إىل إدانة ما تقوبه 
الحوثي االنقابية من تجنيد  مليشيا 
واسع لألطفال والزج بهم اىل محارق 

القتال. املوت يف جبهات 
وشــددت الحلقــة النقاشــية عىل 

الخاصة بمنع تجنيد  القوانن  تفعيل 
ــات  ــام باملؤسس ــال واالهتم األطف
التعليميــة والربويــة وإيجــاد البيئة 
واملساحات اآلمنة والصديقة لألطفال.
وكانــت الحلقة التي شــارك فيها 
)25( مشــاركاً ومشاركة من طاب 
ــن واإلعامين،  الجامعة واألكاديمي
قــد ناقشــت باســتفاضة عــدداً مــن 
املواضيــع املتعلقــة بأســباب تجنيــد 
األطفال ومخاطر تجنيدهم والحلول 

واملعالجــات املقرحة. 
وأكــد املديــر التنفيــذي ملؤسســة 
فتيــات مــأرب انتصــار القــايض عىل 
أهميــة مشــاركة جميــع النخب من 
رشائح املجتمــع يف التوعية بمخاطر 
تجنيد االطفال ، ويف مقدمتهم طاب 
الجامعــة واإلعامين واألكاديمين ؛ 
بهدف نرش الوعي يف املجتمع بشــكل 

عام.


