
املحافظ العرادة هييب باملجتمع الدويل 
حتمل مسؤولياته إزاء القرارات األممية

احملافظ يناقش الترتيبات النهائية 
الفتتاح مكتب وزارة اخلارجية

في حديث مع النيويورك تاميز:

الوكيالن الفاطمي والباكري يفتتحان دورات تعليمية وتوعوية

 نشرة اسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب  

 السبت 2 مارس  2019م   العــــــدد ) 50 (

جممع سبأ اإلعالمي حمط نقاش 
وزير اإلعالم واملحافظ

)23( كيلو من الحشيش المخدر تقع بيد 
قوات األمن

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

منظمة أسترالية تقدم 
أدوية ملستشفيي محمد 

هايل وكرى العام

األردن حتتضن اللقاء 
الثالث ملنتدى حضرموت 

ومأرب االستراتيجي 

أطفال مجندون يقضون 
يومًا ترفيهيًا مفتوحًا 

بحديقة مأرب العامة

إتالف تسعة أطنان 
من املواد الغذائية 

واالستهالكية املنتهية

 حجم الشراكة اليمنية األمريكية كبيرة، وأدعو الستمرار الدعم  <
 مليشيا احلوثي تعمل على حتويل األجيال القادمة إلى خطر يهدد العالم  <
 الشعب اليمني شعب محبة ويسعى إلى سالم حقيقي وفق املرجعيات  <
 بعض أطراف اجملتمع الدولي لم تفهم مدى خطر املليشيا وتتماهى معها  <
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الوزير االرياين واملحافظ العرادة يقفان 
أمام إجراءات إنشاء جممع سبأ اإلعالمي

ناقــش وزيــر اإلعــام 
معمر اإلرياني ، ومحافظ 
املحافظــة اللواء ســلطان 
بــن عــي العــرادة - يــوم 
االثنني - التجهيزات الفنية 
واإلنشائية الازمة إلنشاء 
ــي  ــبأ االعام ــع س مجم
وإطاق قناة سبأ الفضائية.
ــام  ــر اإلع ــد وزي وأك
يف  اإلرساع  أهميــة  عــى 
تنفيــذ مــروع القناة؛ ملا 
تمثلــه من أهميــة حيوية 
إلبــراز الوجــه الحضــاري 
واملــرق إلقليــم ســبأ 
ــة مأرب  عموما ومحافظ

ــكل خاص. بش
املحافظ  أكد  من جهته 
ــة أن  ــى أهمي ــرادة ع الع

يبــدأ مروع مجمع ســبأ 
اإلعامــي وقنــاة ســبأ 
الفضائية، من حيث انتهى 
استعداد  .. مبدياً  اآلخرون 
السلطة املحلية تقديم كافة 
التسهيات الازمة لرسعة 
ــال  ــروع خ ــذ امل تنفي
الربنامــج الزمنــي املحدد.

العرادة  املحافظ  وثمن 
ــام  ــر اإلع ــام وزي اهتم
وحرصــه عى إنشــاء هذا 
ــي الكبري  املروع اإلعام
الذي يعول عليه إقليم سبأ 
ومحافظة مأرب كثريا عى 
والوطني. املحي  املستوى 
ــدم رئيس  من جهته ق
اللجنة التنفيذية للمروع 
رئيــس املؤسســة العامــة 

والتلفزيــون  لإلذاعــة 
إســكندر األصبحي رشحاً 
ــازه يف  ــم انج ــا ت ــن م ع
واملخططــات  املــروع 
الهندســية  والتصاميــم 
ملبنى املروع واملواصفات 
الفنية لألجهزة والتقنيات 
للمضمون  العام  والتصور 
العام الذي ستقدمه القناة 

بعــد انطاقها.
ــل  ــاء وكي ــر اللق ح
عبدالباسط  اإلعام  وزارة 
محافظة  ووكيل  القاعدي 
ــه  ــور عبدرب مــأرب الدكت
ــب  ــس املكت ــاح ورئي مفت
الجبل. الدكتور عي  الفني 

ــر  ــع وزي ــك اطل إىل ذل
اإلعام ومحافظ املحافظة 

، ومعهما مراسي عدد من 
وسائل اإلعام العاملية عى 
أعمــال التطوير املســتمرة 
للبنى التحتية يف املحافظة 
حجــم  يواكــب  بمــا  ؛ 
االستقبال الكبري للنازحني 
مــن مختلــف املحافظــات 
الخاضعة لسيطرة مليشيا 

الحوثي.
الوزيــر  وتفقــد 
العرادة  اإلرياني واملحافظ 
، التوسع املستمر يف أعداد 
مخيمات النازحني يف مخيم 
ــة  ــوب مدين ــة جن الجفين
مــأرب ، والتحديــات التي 
تواجه الســلطة املحلية يف 
مجاالت الحماية، والتعليم 
والصحة واالصحاح البيئي 

اطلعا على أعمال تطوير البنية التحتية باحملافظة
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والتنمية.
كمــا اطلعوا عى ســري 
األعمــال يف تنفيذ مروع 
طريق الخط الدائري شارع 
األربعني الرابط بني الجهة 
والجهة  للمدنية  الجنوبية 
الغربية والشــمالية بطول 
10 كــم بتكلفــة 2 مليون 
دوالر بتمويل من السلطة 

املحلية.
وســتعمل الطريق عى 
املروري  االختناق  تخفيف 
تشــهده  الــذي  الكبــري 
ومواكبــة   ، املحافظــة 
االســتثمارية  الحركــة 
والتجاريــة النشــطة التي 
جانب  إىل  املدينة،  تشهدها 
خدمة النازحني يف مخيمات 
الجفينة وتســهيل وصول 

ــات إليهم. الخدم
ــد  ــارة أك ــال الزي وخ
املحافظ العرادة أن السلطة 
املحليــة تعمــل باســتمرار 
التحتية  البنية  تطوير  عى 
ملواجهــة التحديــات التــي 
فرضتهــا اســتمرار حركة 
ــزوح إىل املحافظة التي  الن
ــحة املوارد ،  تعاني من ش

ــات العامة. وتدني الخدم
وقــال: إن املحافظــة 
تعمل عــى تطوير القطاع 
والقطــاع   ، الصحــي 
التعليمي ، وإنشاء املدارس 
الفصــول  يف  والتوســع 
ــتيعاب أكثر  الدراسية الس
من 40 ألف طالب وطالبة 
مــن النازحــني إىل جانــب 
التوســع يف البنــى التحتية 
لجامعــة إقليــم ســبأ التي 
ارتفــع عدد الطــاب فيها 

من 400 طالب وطالبة إىل 
9 آالف طالــب وطالبــة.

هــذا  أن  إىل  ولفــت 
الــذي  الكبــري  التوســع 
يف  املحافظــة  تشــهده 
مختلــف املجــاالت وحالة 
األمن واالســتقرار، اليزال 
يواجــه خطــر الصواريــخ 
الباليســتية التــي تطلقها 
املدعومة  الحوثية  املليشيا 

ــران. من اي
وأكــد أن الصواريــخ 
الباليســتية تشــكل خطراً 
وجودياً عى املدينة وحياة 
املدنيني اآلمنني، لوال تصدي 
منظومــات الدفاع الجوي 
)الباتريوت( التابعة لقوات 
تحالف دعــم الرعية، إىل 
جانــب إرســال املقذوفات 
بــني الحــني واآلخــر عــى 

األحياء الســكنية متسببة 
بســقوط ضحايــا مدنيني 

بني قتيــل وجريح.
املحافــظ  وأشــاد 
ــادة  ــم القي ــرادة بدع الع
بفخامة  ممثلة  السياسية 
الرئيــس عبدربــه منصور 
هــادي ونائبه الفريق عي 
محســن صالــح ، ودولــة 
رئيــس الــوزراء الدكتــور 
ــم  ــك، ودع ــني عبداملل مع
األشقاء يف دول تحالف دعم 
الرعيــة ، وعى رأســهم 
السعودية  العربية  اململكة 
واالمارات العربية املتحدة.

مــن جهته أشــاد وزير 
اإلعــام بالقيادة الحكيمة 
ــة  ــة ممثل للســلطة املحلي
باملحافــظ اللواء ســلطان 
العــرادة، يف إحــداث النقلة 

ــة ملحافظــة مأرب  النوعي
التحديــات  ومواجهــة 
ــة  ــا املرحل ــي فرضته الت
وانقاب املليشــيا الحوثية 
الوطني يف  الصف  وتوحيد 
املحافظة من أجل مواجهة 
هــذا االنقــاب والتصــدي 
االيرانــي  للمــروع 
املنطقــة  يف  التوســعي 
وإحــداث نقلة نوعية التي 
يف  املحافظــة  تشــهدها 
التنمية يف مختلف املجاالت.

رافقهما الزيارة رئيس 
عي  الدكتور  الفني  املكتب 
الجبــل ومدير عــام مكتب 
األشــغال العامــة والطرق 
عبدالــودود  املهنــدس 

املذحجي.
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املحافظ العرادة يناقش الرتتيبات النهائية 
الفتتاح مكتب وزارة اخلارجية

محافــظ  ناقــش 
ــواء  ــأرب الل ــة م محافظ
ســلطان بن عي العرادة - 
يــوم األربعــاء - مع وكيل 
وزارة الخارجية للشــؤون 
الدكتــور  السياســية 
منصــور بجــاش العبيدي 
النهائية الفتتاح  الرتتيبات 
مكتــب وزارة الخارجية يف 

املحافظــة.
ــد  ــاء أك ــال اللق وخ
املحافــظ العــرادة عــى  
أهميــة افتتــاح املكتــب 

تنفيــذاً لتوجيهــات القيادة 
السياســية ممثلــة بفخامة 
رئيــس الجمهورية املشــري 
ــور  ــه منص ــن عبدرب الرك
هــادي لتقديــم خدمــات 
يف  للمواطنــني  الــوزارة 
جميع املحافظات الشمالية 

ــة. والرقي
وأبدى املحافظ استعداد 
قيادة السلطة املحلية تقديم 
كافة التسهيات للمكتب بما 
يمكنــه من القيــام بأعماله 
عــى أكمــل وجــه .. معربا 

عن شكره لوزير الخارجية 
ــد اليماني عى  الدكتور خال
اهتمامه ومتابعته املستمرة 

باملحافظة. املكتب  الفتتاح 
مــن جهته اعتــرب وكيل 
ــور  ــة الدكت وزارة الخارجي
ــاح  ــاش  افتت ــور بج منص
املكتب ســيمثل نقلة نوعية 
ــاة  ــن معان ــف م يف التخفي
املواطنني يف مختلف املجاالت 
تســهيل  يف  وسيســهم 
اإلجــراءات الازمــة لهــم .

الحكومــة  أن  وأكــد 

تــويل  الــوزارة  وقيــادة 
محافظــة مــأرب اهتمامــا 
خاصــاً يف هــذه املرحلــة 
االســتثنائية التــي تمر بها 
الباد نظراً للكثافة السكانية 
التــي تشــهدها املحافظة يف 
النزوح  ظل استمرار حركة 
إليهــا من جميع محافظات 
وتقديــراً   ، الجمهوريــة 
ــادي يف معركة  لدورها الري
ــتعادة الوطن من أيادي  اس
املليشيات الحوثية املدعومة 

مــن إيران.
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المحافظ العرادة يهيب بالمجتمع الدولي 
تحمل مسؤولياته إزاء القرارات األممية

ــأرب  ــظ م ــد محاف أك
ــي  ــن ع ــلطان ب ــواء س الل
العــرادة أن حجــم الراكة 
واملصالح التي تربط الشعب 
الرعية  وحكومته  اليمني 
بالواليات املتحدة االمريكية 
كبرية وهامة جداً يف مختلف 

املجاالت.
وقــال يف حــوار أجــراه 
معــه فريــق صحفــي مــن 
األمريكية  تايمز  النيويورك 
ــة  ــه ملحافظ ــال زيارت خ

ــي  مــأرب إن العاقــات الت
ــدة  ــات املتح ــط الوالي ترب
باليمن يوجب عى الحكومة 
االمريكية استمرار وقوفها 
الداعــم إىل جانــب الحكومة 
الرعيــة بقيــادة فخامــة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
التحالــف  هــادي، وكــذا 
للحفــاظ عى الدولــة ؛ من 
أجــل أمن واســتقرار اليمن 
واملاحــة  املنطقــة  ودول 

الدولية.

ــظ العرادة  ولفت املحاف
إىل عــدد من برامج الراكة 
ــة  ــني الحكوم ــاون ب والتع
اليمنية الرعية والحكومة 
االمريكيــة ، ويف مقدمتهــا 
الجماعــات  مكافحــة 
الحوثي  ومليشيا  اإلرهابية 
ــات  ــا عاق ــي تجمعهم الت
الفكرية  املرجعية  يف  تشابه 

واملــروع والســلوك.
وطالب املحافظ العرادة 
يف حــواره مــع الصحيفــة 

ــة املجتمــع الدويل  األمريكي
مجلــس  رأســه  وعــى 
ــات  ــدويل والوالي ــن ال األم
املتحــدة األمريكيــة بتحمل 
تنفيــذ  يف  مســؤوليتهم 
ــة بشــأن  القــرارات األممي
ــن ويف مقدمتها القرار  اليم

.2 2 1 6
ودعــا الواليــات املتحدة 
إىل مســاعدة الدولة اليمنية 
ــة الرعية  بقيادة الحكوم
يف  دوليــاً  بهــا  املعــرتف 

يف حديث مع النيويورك تايمز:

 حجم الشراكة اليمنية األمريكية كبيرة، وأدعو الستمرار الدعم  <
 مليشيا احلوثي تعمل على حتويل األجيال القادمة إلى خطر يهدد العالم  <
 الشعب اليمني شعب محبة ويسعى إلى سالم حقيقي وفق املرجعيات  <
 بعض أطراف اجملتمع الدولي لم تفهم مدى خطر املليشيا وتتماهى معها  <
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الوقــوف من جديــد وإعادة 
التي  الدولة  مؤسسات  بناء 
اســتولت عليهــا ودمرتهــا 
مليشــيا انقابيــة إرهابيــة 
تعمل بالوكالة لصالح إيران 
؛ وفــق رؤية دينية مرتبطة 
بواليــة الفقيه التي ترى أن 
لهــا حقاً إلهي  كســالة يف 
الحكــم واســتعباد النــاس.

وأكــد املحافــظ العرادة 
ــي  ــعب اليمن ــى  أن الش ع
شــعب محبــة وســام ، 
ويسعى إىل السام الحقيقي 
الدائم القائم عى املرجعيات 
املعرتف بها محلياً وإقليمياً 
ودوليــاً واملتمثلة يف املبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار 
األممية  والقرارات  الوطني 
ــا  ــة ويف مقدمته ذات الصل

القــرار 2216.
ــظ مأرب  وأعرب محاف
عــن أســفه مــن أن بعــض 
أطــراف املجتمع الــدويل لم 
ــورة التي  تفهم مدى الخط
الحوثي عى  تمثلها مليشيا 
املجتمع الــدويل ؛ وتماهيها 
مع مليشيا متمردة إرهابية، 
عى حســاب مصالحها مع 
الدولــة الرعية والشــعب 

اليمني.
وتحدث املحافظ العرادة 
يف حــواره مــع النيويــورك 
تايمــز عمــا تمثله مليشــيا 
الحوثــي مــن خطــر يهــدد 

اليمــن واملنطقــة والعالم.
مليشــيا  إن  وقــال: 
الحوثــي مليشــيا متمــردة 
إرهابية ال تؤمن بقيم السام 
والتفاوض، وتكرس غرس 
ثقافــة املــوت والكراهية يف 

عقــول األجيــال مــن خال 
شــعارها الذي يحمل املوت 

ــه للعالم. وينادي ب
وحــذر املحافــظ من أن 
مليشــيا الحوثي تعمل عى 
تحويل األجيــال القادمة إىل 
خطر يتهــدد العالــم أجمع 
وليس اليمــن ودول الجوار 
فحســب ؛ وبدعــم ايرانــي 
واضــح مــن خــال مدهــم 
الصاروخيــة  بالقــدرات 
والتســليحية التــي تصلهــا 
والتي لم تكن اليمن تمتلكها 

قبل. من 
وتابع: »مليشيا الحوثي 
انقلبت وتمردت عى إجماع 
الشــعب اليمنــي وحكومته 
العربية،  وهويته  الرعية، 
وانقلبت عى املجتمع الدويل 
مؤخــراً من خــال رفضها 

اتفاق السويد« . تنفيذ 
ممارســة  إىل  ونــوه 
مليشيا الحوثي الخداع عى 
املجتمــع الــدويل مــن خال 
قيامها بمرسحية هزلية يف 
الحديدة بحديثها عن تسليم 
امليناء من مرف إىل مرف 
آخر تابعــني لها ويختلفون 

يف اللبــاس فقط.
العرادة  املحافظ  واعترب 
ــيا  ــه مليش ــت ب أن ماقام
الحوثــي  يف الحديــدة هــو 
نمــوذج من نمــاذج الخداع 
التي تمارســها  مع الشعب 
اليمني. داعياً املجتمع الدويل 
إدراك هــذه األســاليب  إىل 
امللتوية التي تعدت اليمن إىل 

املجتمــع الدويل.

وزير اإلعالم: مأرب 
نموذج ناجح لمناطق 

اليمن التي لم 
تطأها المليشيا

ــام  ــر اإلع ــد وزي أك
معمر اإلرياني أن مدينة 
مــأرب تعتــرب نموذجــاً 
ناجحاً ملناطق اليمن التي 
لم تطأها أقدام املليشــيا 

الحوثية.
الوزيــر  وقــال 
تغريــدة  يف  اإلريانــي 
عــى صفحته الرســمية 
بتويــرت إن مدينــة مأرب 
شــهدت مؤخــراً نهضــة 
غري مسبوقة ، وما زالت 
عى موعــد مع كثري من 
اإلنجازات بتكاتف أبنائها 
الرفاء ودعم الحكومة.

وتابــع: أينما وجدت 
الدولة واألمن االستقرار 
حلــت التنميــة واإلعمار 
ــار، وأينما وجد  واالزده
ــوت  ــل امل ــاب ح االنق

والدمار.
وزيــر  واختتــم 
اإلعام يوم اإلثنني زيارة 
ملحافظــة مــأرب التقــى 
خالها محافظ املحافظة 
اللــواء ســلطان العرادة، 
واطلــع عــى ما تشــهده 
ــة  ــن عملي ــة م املحافظ
إعمــار وتطور شــاملة.
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افتتــح وكيــل محافظــة 
ــد الفاطمي  مأرب عي محم
الــدورة   - األحــد  يــوم   -
التدريبيــة الخاصة بمروع 
الدعــم النفــي واالجتماعي 
والرتبوي للمعلمني واملعلمات 
ــني االجتماعيني  واالخصائي
وطاب املدارس يف 6 مديريات 

باملحافظة.
ويهــدف املــروع الــذي 
ــة يف  ــب الرتبي ــذه مكت ينف
املحافظة بتمويل من منظمة 
ــل 950  ــيف إىل تأهي اليونس
معلمــاً ومعلمــة وأخصائيا 
اجتماعيا يف مديريات »املدينة، 
مأرب الوادي، حريب، رصواح 
، مجزر ، الجوية عى أساسيات 
ــات الدعم  ــادئ وأخاقي ومب
النفي واالجتماعي للطاب 

يف املــدارس .
ــل الفاطمي  ــد الوكي وأك
خــال االفتتــاح عــى أهمية 
تنفيذ هذه الربامج التأهيلية 
للمعلمني واملعلمات ليكونوا 
قادرين عى التعامل مع الطاب 
بطريقة علمية ومنهجية ؛ بما 
يسهم يف التخفيف عن  الطاب 
من اآلثار النفسية االجتماعية 
للحرب الغاشمة التي تشنها 

مليشيا الحوثي االنقابية.
وأشار إىل اهتمام السلطة 
املحليــة بمثل هذه املشــاريع 
ودعمهــا املســتمر للربامــج 
واألنشــطة التأهيليــة ؛ يف 
إطار توجه املحافظة لتطوير 
العملية التعليمية وتحســني 
مخرجاتها ، وتوفري األجواء 
اآلمنة التي يحتاجها الطاب 
يف مدارسهم بما يشجعهم عى 

مواصلة مسريتهم التعليمية 
والتغلب عى ظروف الحرب.

ومــن املقرر أن يكتســب 
املتدربون مهارات وأســاليب 
ــطة  ــذ األنش ــدة لتنفي جدي
الرتفيهية يف البيئة املدرســية 
العاقــة  إعــادة  بهــدف  ؛ 
ــاب وبني  الطبيعية بني الط
املعلمني ومدارســهم، وخلق 
بيئة مدرســية تعليمية آمنة 
ومشــجعة لهــؤالء الطاب، 
األساسية  احتياجاتهم  تلبي 
وتوفر الحماية الازمة لهم.
ــل  ــح وكي ــك افتت إىل ذل
ــه  ــأرب عبدالل ــة م محافظ
الباكري - يوم اإلثنني - الدورة 
التدريبيــة الخاصة بميرسي 
حملة التوعية بمخاطر األلغام 
ومخلفات الحروب يف مدارس 
ــات باملحافظة  ثــاث مديري

ــن منظمة األمم  ؛ بتمويل م
»اليونيسيف«. املتحدة 

ــي  ــدورة الت ــدف ال  وته
ينظمهــا مكتــب الرتبيــة إىل 
تدريب »111« معلماً ومعلمة 
يف 32 مدرســة بمديريــات 
»مــأرب املدينــة ، وماهليــة، 
ــب« وتأهيلهم لتنفيذ  وحري
حملة توعوية شاملة بمخاطر 
األلغام ومخلفــات الحروب.
وأكــد الوكيــل الباكــري 
خال االفتتــاح أهمية تنفيذ 
مثل هذه الربامــج ، وتوعية 
ــر  ــدارس بمخاط ــاب امل ط
األلغام واملقذوفات ، وإيصال 
رســالة الربنامج إليهم ومن 
ــات  ــع فئ ــم إىل جمي خاله

املجتمع.
وشــدد عى رضورة نقل 
الرســالة التوعوية بمخاطر 

األلغام ؛ بما يعزز من الوعي 
الطابــي بخطــورة األلغام ، 
وكيفيــة التعامل معها ومع 
ــات  ــن مخلف ــات م املقذوف
الحــرب، حتى نحمي أبناءنا، 

ونحافظ عى ســامتهم.
ــدورة  ــال ال ــيتم خ وس
تعريف املشــاركني بمفردات 
 ، التوعيــة  وموضوعــات 
وإعداد وتنفيذ خطط التوعية 
الشــاملة للطــاب يف جميع 
املــدارس املســتهدفة ؛ ضمن 
جــداول الحصص الدراســية 
خال الفصل الدرايس الثاني.

حر االفتتاح نائب مدير 
عام مكتب الرتبية عبدالعزيز 
الباكري وعدد مــن القيادات 

الرتبوية يف املحافظة.

الوكيالن الفاطمي والباكري يفتتحان 
دورات يف جمال التعليم والتوعية باأللغام

بدعم اليونيسيف
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مكتب الصحة يناقش تقارير 
األداء حلملة التحصني الوطنية 

ضد احلصبة

األردن حتتضن اللقاء 
الثالث ملنتدى حضرموت 

ومأرب االستراتيجي

تــم يوم اإلثنــني بمكتب 
الصحــة العامــة والســكان 
بمحافظــة مأرب مناقشــة 
 ، اإلحصائيــة  التقاريــر 
وتقاريــر اإلرشاف وتقييــم 
األداء عــى الحملة الوطنية 
الحصبــة  مــرض  ضــد 
والحصبــة األملانيــة ؛ التــي 
نفذها املكتــب خال الفرتة 
من 9 وحتى 14 فرباير بدعم 
من منظمة »اليونيســيف«.

وخــال االجتمــاع الذي 
ضم مريف الرعاية ومنسقي 
؛ أشاد  باملديريات  التحصني 
مدير الرعاية الصحية أحمد 
ــري  ــاح الكب ــادي بالنج العب
الذي حققته الحملة. مؤكداً 
أن الحملــة حققــت نجاحاً 
فــاق 129% مــن األطفــال 

املستهدفني.
وعــرب العبــادي عــن 
مكتــب  وتقديــر  شــكر 
الصحة للجهــود التي بذلها 
مرفوالتحصــني والفــرق 

بالعاصمــة  اختتــم 
األردنية عمان اللقاء الثالث 
ــوت ومأرب  ملنتدى حرم
ــذي نظمه  االســرتاتيجي ال
مركــز صنعــاء للدراســات 
االســرتاتيجية ومجموعــة 
أوكســفورد البحثيــة خال 

الفــرتة 24-27 فربايــر .
وناقــش املنتــدى الــذي 
ضم 30 مشاركاً ومشاركة 
آليات تعزيز فرص الســام 
اليمــن  مســتوى  عــى 
بشــكل عام وعى مســتوى 
ــكل خاص،  املحافظتني بش
وقامــوا بتحديــد أولويــات 
تعزيز دور السلطة والقوى 
املحليــة يف تقديــم الخدمات 
يف  للمواطنــني  الازمــة 

مناطقهــم.
وناقش املشــاركون مع 
عــدد مــن ممثــي املنظمات 
الدولية أولويات املحافظتني، 

امليدانية والعاملني الصحيني 
مــن أجــل إنجــاح الحملة .. 
مثمناً جهود جميع الجهات 
التي تعاونت من أجل إنجاح 
الحملة ، وعى رأسها مكتب 
ــذا  ــم، وك ــة والتعلي الرتبي
مكتب األوقاف، واإلعاميني 
والشــخصيات االجتماعية. 
ــال  ــدد األطف ــغ ع وبل
الذين حصلوا عى التحصني 
من عمر 6 أشهر وحتى 15 
ألف و596 طفا  عاماً 199 
ــف  ــادة 43 أل ــة، بزي وطفل
و946 طفــا وطفلــة عمن 
كان مقــرراً إجــراء التلقيح 

لهم.
اســتعرض  ذلــك  إىل 
إحصائيــات  االجتمــاع 
ومؤرشات النشاط اإليصايل 
التكامــي للمرحلــة الرابعة 
عى مســتوى كل مديرية يف 
املحافظة والذي حقق نسبة 

إنجــاز بلــغ 96 باملائــة.

ــي  ــاون الت ــب التع وجوان
يمكــن أن تتم بني املنظمات 
الدولية والســلطات املحلية 
حرمــوت  بمحافظتــي 
ومأرب، بما يعزز من جهود 
والتنمية. االستقرار  تثبيت 
ــاركون يف  ــاد املش وأش
املنتــدى بمتابعــة محافــظ 
املحافظــة اللــواء ســلطان 
بــن عــي العــرادة للمنتدى، 
الجهــات  مــع  وتعاونــه 
ــى  ــاعدة ع ــة للمس املنظم
خلق نقــاش جديد وتنموي 
ومعريف عن القضايا املحلية 

واإلدارة املحليــة.
اللقــاء  هــذا  ويأتــي 
ــل  ــورش عم ــتكماال ل اس
ــابقة  ــة س ــاءات محلي ولق
ــابيع  ــال األس ــت خ نظم
املنرصمــة يف مدينــة مأرب 

ــيئون. ــكا وس وامل
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إتالف تسعة أطنان من املواد الغذائية 
واالستهالكية املنتهية

أتلفــت الســلطة املحلية 
بمديرية مدينة مأرب - يوم 
األربعاء - تسعة أطنان من 
املواد الغذائية واالستهاكية 
املنتهية الصاحية والفاسدة 
التي تم ضبطها من املحات 
واملخازن التجارية يف املديرية 
عقــب حمــات الرقابــة 
والتفتيش التي نفذها مكتبا 

واألشغال. الصناعة 
وخــال عمليــة اإلتاف 
شدد وكيل املحافظة الدكتور 

املكاتب  عبدربه مفتاح عى 
الخدمية املختصة باستمرار 
ــة والتفتيش  حمات الرقاب
ــازن  ــات واملخ ــى املح ع
التجارية ، وسحب البضائع 
الفاسدة واملنتهية الصاحية 
حفاظاً عى أرواح املواطنني 
، وإحالة مــن يثبت إدانتهم 
ببيعهــا إىل النيابة والجهات 
القضائيــة املختصــة لتتخذ 
الرادعة. العقوبات  ضدهم 

وحــذر الوكيــل مفتــاح 

التجــار من التهــاون بحياة 
الناس ، وحثهم عى مراقبة 
اللــه يف أعمالهــم وتحكيــم 
ــع  ــدم بي ــم ، وع ضمائره
املنتهية  البضائع واملنتجات 
ــتهاك  والغري صالحة لاس
التي قــد تتســبب يف إزهاق 
أرواح األبرياء من املواطنني.
ــاح  ودعــا الوكيــل مفت
أي  اإلباغ عن  إىل  املواطنني 
ــع بضائع منتهية  تاجر يبي
لينال عقابه عرب  الصاحية 

الســلطات املختصة.
ــر  ــاف مدي ــر اإلت ح
عــام رشطــة املحافظــة 
العميــد/ عبدامللــك املدانــي 
والقائــم بأعمــال مدير عام 
مديريــة املدينة نارص مثنى 
، وعدد من موظفي مكتبي 
الصناعة والتجارة واألشغال 

ــة يف املديرية. العام

مت ضبطها في مديرية املدينة
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منظمة أسرتالية تقدم أدوية 
ملستشفيي حممد هايل وكرى العام

مستشــفي  تســلم 
الشهيد محمد هائل لألمومة 
والطفولة ومستشفى كرى 
العــام يــوم األربعــاء كمية 
مــن األدويــة ؛ مقدمــة من 
جمعية اإلصاح اإلجتماعي 
ــأرب  ــةCSSW بم الخريي
بدعم من منظمة مسلم ايد 

األسرتالية.
وأعــرب مديــر الرعايــة 
ــادي  ــد العب ــة أحم الصحي
خال التســليم عن شــكره 
ملا قدمته الجمعية ومنظمة 
مســلم إيــد اإلســرتالية من 
معونــات صحيــة يف ظل ما 
تشــهده املحافظة من تزايد 

كبــري للنازحني.
اســتمرار  أن  وأكــد 
اســتقبال املحافظــة للمزيد 
توفري  يتطلب  النازحني  من 
الخدمات الطبية والعاجية 
والرعايــة الصحيــة األولية 
يف املرافق الصحية بالشــكل 
ــودة  ــني ج ــد وتحس الجي

الخدمات.
املكتــب  أن  إىل  ونــوه 
ــر  ــدم توف ــن ع ــي م يعان
األدويــة بالشــكل املطلــوب 
.. داعيــاً املنظمــات الدولية 
ــم  ــم الدع ــة لتقدي واملحلي
الازم للمحافظة يف الجانب 

الصحــي.

من جهتــه أوضح مدير 
جمعية اإلصاح اإلجتماعي 
ــأرب  ــةCSSW بم الخريي
صالح قاسم أن هذه األدوية 
تأتي يف إطار سعى الجمعية 
لحشــد املنظمــات الدوليــة 
ــم  ــم الدع ــة لتقدي واملحلي
الازم للمحافظة يف الجانب 

الصحي.
وكان ممثلــو  منظمــة 
مســلم ايــد األســرتالية  قد 
طافوا يف أقســام مستشفى 
كرى ومستشــفى الشــهيد 
محمــد هايــل ، واطلعا عى 
الخدمات الطبية والعاجية 

يقدمانها. التي 

أطفــال مجنــدون عبر جمعية اإلصالح اإلجتماعي
يومــًا  يقضــون 
ترفيهيــًا مفتوحًا 
مــأرب  بحديقــة 

العامــة

ــز  ــروع مرك ــذ م نف
ــلمان إلعادة تأهيل  امللك س
األطفال املجندين واملتأثرين 
تنفــذه  الــذي  بالحــرب 
ــه  ــاق للتوج ــة وث مؤسس
املدنــي - يوم األحد - رحلة 
ترفيهيــة لألطفال املجندين 
ــن  ــة األوىل م ــن الدفع ضم
والعارشة. التاسعة  املرحلة 
زيارة  الرحلة  وتضمنت 
إىل حديقــة مــأرب العامة ؛ 
يوماً  األطفال  قىض خالها 
ــدداً  ــذوا ع ، ونف ــاً  مفتوح
مــن املســابقات الرتفيهيــة 
)رياضيــة وثقافية(، ضمن 
أهــداف التأهيــل لتخليــص 
ــات  ــن الصدم ــال م األطف
النفســية التي تعرضوا لها 

أثنــاء التجنيد.
املــروع  أن  يذكــر 
يستهدف يف مرحلته التاسعة 
والعــارشة 80 طفاً مجنداً 
لتأهيلهم  بالحرب,  ومتأثراً 
نفســياً واجتماعياً, يف حني 
تأهيل 321  إعادة  عمل عى 
طفــاً يف املراحل الســابقة.


