
رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي محمد العماد  لــ"ٹ":

ــاز •  الجه دور  ــزال  ي ال   ــل  ه
ــض  بع ــن  ع ــاً  غائب ــزي  املرك
ــات خاصة تلك التي كان  املؤسس

ممنوعاً عليكم النزول إليها؟!
- يف الحقيقة نحن يف الجهاز املركزي الزلنا 
ــات والجهات التي  نثابر للدخول إىل املؤسس
ــل لنا القانون رقابتها والتي كانت ممنوعة  كف
ــاب  ــرب وغي ــاك ته ــف الزال هن ــن لألس ولك
ملسؤوليها مربرات وقائية ونحن يف هذه األيام 
ــة  ــذه املواضيع مع الرئاس ــة ه ــدد مناقش بص

وققد تلقينا وعوداً كثرية نتمنى تحقيقها .
ــوات تعزيز •  كيف تقيمون خط

ــم  بينك ــة  والنزاه ــفافية  الش
واملؤسسات الحكومية التنموية 

واإليرادية؟
ــا  قمن ــتثنائية  االس ــا  خطتن ــوء  ض يف   -
ــة إيرادية يف  ــني جه بالنزول إىل ثالث وخمس
ــابقة وانتهت الفرق من عملها يف  الفرتات الس
ــهر رمضان، ونحن  ــات يف أواخر ش هذه الجه
حاليا بصدد مراجعة التقارير وتجويدها وقد 
ــن التقارير التي تتضمن  ــليم عدد م قمنا بتس
ــات  ــدى بعض املؤسس ــوراً واختالالت ل قص
ــعى إىل  ــة ونحن نس ــذه املهم ــتكمل ه وسنس
ــي بدونها لن  ــة والت ــة التقني ــاد األنظم اعتم
ــم تتجه كل  ــة ما ل ــة حقيقي ــون هناك رقاب تك
املؤسسات الحكومية إىل اعتماد هذه األنظمة 
ــة )  ــة االلكرتوني ــبكي (الحكوم ــط الش والرب
والتي ستعمل عىل تعزيز مبدأ الرقابة وضبط 
املوارد وتوحيدها والحد من النفقات وتحفيز 

اإليرادات..
ــاد •  ــا الفس ــأن قضاي ــاذا بش وم

ــا يف تلك الجهات  التي تم ضبطه
والبت فيها؟

ــدداً من قضايا  ــد الجهاز ع ــبق وان رص - س
الفساد التي يقوم بها املحصلون واملختصون 
ــب  ــل الرضائ ــة مث ــات الدول ــض مؤسس يف بع
ــم رصد  ــة وت ــات االقتصادي ــض املؤسس وبع
ــة  ــغ متباين ــزورة وبمبال ــناد م ــل بأس تحصي
ــني إىل  ــة املزورين واملختلس ــا بإحال وقد قمن
ــارة إىل أهمية ما نقوم به يف  النيابة، ونود اإلش
ــاء نظام تقني  ــاز املركزي داخليا من بن الجه

ــىل جمع املعلومات  ــات  تعمل ع إلدارة معلوم
ــات الحكومية وتوحيد املنظومة  من كل الجه
ــة  ــاء اللبن ــاهم يف بن ــى تس ــا حت ــة فيه التقني
ــا  انجزن ــد  ــة وق االلكرتوني ــة  األوىل للحكوم
ــاهمنا أيضا يف بناء  حتى اآلن عدة أنظمة وس
بعض األنظمة لدى بعض الجهات الحكومية 
ــل  ــة مث ــزة الحكومي ــض األجه ــة بع ومراجع
الربيد واالتصاالت، وجميع مؤسسات الدولة 
مطالبة بأن تقوم بدورها يف هذا الجانب وعىل 
ــارك  ــل الجم ــة مث ــات اإليرادي ــها الجه رأس
ــاريع  وغريها من الجهات وما لم تكن هذه املش
قادمة من اجتماعات رئاسة الوزراء فإنها لن 

تلقى التجاوب املطلوب.
ــأن استهداف العدوان •  ماذا بش

ــرب  ع ــواء  س ــزي  املرك ــاز  للجه
ــتقطاب قيادات ومنتسبني له  اس
أو من خالل محاوالت شل عمله 
ــات  ــري من مؤسس ــه يف كث وتغييب

الدولة ؟
ــه القيادة  ــاك عمل قذر تقوم ب ــة هن - حقيق
ــن خالل محاولة  ــابقة للجهاز املركزي م الس
ــفر إىل  ــاز وكوادره إىل الس ــع بأبناء الجه الدف
ــتمارات عىل أنهم نازحون يف  عدن وتوقيع اس
ــليمهم رواتب للبعض ونحن  عدن ومن ثم تس
ــن حق املوظفني  ــاز رأينا أن م ــا يف الجه بدورن
ــورة جماعية  ــتلموا الرواتب ولكن بص أن يس
ــفر إذا كان يستطيع أن يقوم به بعض  ألن الس
ــوبني عىل مناطق معينة أو ما  املوظفني املحس
ــاء الجهاز..  ــه بقية أبن ــبه ذلك ويحرم من يش
ــة  ــمية برئاس ــكيل لجنة رس وعليه قمنا بتش
ــل مع املعنيني يف  ــل قطاع  الفروع  للتواص وكي

ــتعدادنا لتنظيم هذه املسألة  عدن وأبدينا اس
ــال  ــكل جماعي وإرس ــتقبال املبالغ بش واس
ــوع  املوض أن  رأوا  ــني  ح ــن  ولك ــوفات  الكش
ــيا  ــتفاد منه سياس حقوقي بحت ولم يعد يس
ــاز املركزي رفضوا  ــة الجه أو تدمرييا ملؤسس
ــم واتهموا بعض  ــاوب وأغلقوا تلفوناته التج
ــدون أن يوردوا  ــخاص يف عدن بأنهم يري األش
ــد أن  ــب أن نؤك ــا يج ــني وهن ــغ لالنقالبي مبال
ــهيد الرئيس  ــية ممثلة بالش القيادة السياس
ــد وجهت باالهتمام بموظفي  الصماد كانت ق
ــري من قبل  ــاك تجاوب كب ــك هن ــاز وكذل الجه
ــون وبإذن الله  ــاط ونحن متابع الرئيس املش

ستكون هناك نتائج ايجابية قريبا.
ــري اختفاء املئات من •  ما هو تأث

ــل الجهاز.. هل  الوثائق عىل عم
ــاز يعود إىل  ــن القول إن الجه يمك

مرحلة التأسيس؟!
ــيس ال  ــص أن الجهاز قيد التأس ــا يخ - فيم
ــيس،  ــتطيع أن نقول أن الجهاز قيد التأس نس
الجهاز قد أسس وهو يعترب من أقدم األجهزة 
ــني جيدة يف  ــك قوان ــك يمتل ــة وكذل يف املنطق
ــهد  ــه ولكن ما حدث هو أن الجهاز لم يش حين
ــه منذ أكرث  ــه وال يف نظام ــاً ال يف قوانين تحديث
ــل الرقابي قد  ــع أن العم ــنة م ــن س من عرشي
ــت الطفرة فيه إىل  ــى يف العالم حتى وصل ارتق
أن توضع قوانني رقابية عىل مالعب كرة القدم 
أو عىل الهيئات أو املؤسسات الراعية لأللعاب 
ــم وكذلك من  ــتوى العال ــىل مس ــة ع الرياضي
املؤسف أننا حينما وصلنا إىل الجهاز اطلعنا 
ــة والتي تمثلت  ــىل بعض االختالالت املعيب ع
ــة االدارية  ــح واألنظم ــض اللوائ ــاب بع يف غي
ــا أنجزنا  ــه لكنن ــىل الجهاز نفس ــة ع والرقابي
ــض اآلخر  ــتكمال البع ــعى الس ــا ونس بعضه
ــة التقنية الرقابية  ومن أهمها تفعيل املنظوم

وتفعيل إدارات املراجعة والجودة وغريها. 
ــم وتوجهاتكم •  ما هي خططك

ــاء الدولة  ــرشوع بن ــة م يف ترجم
للمرحلة املقبلة؟

ــي ويد تبني"  ــرشوع "يد تحم ــبة مل - بالنس
ــعار للمرحلة ونحن موجودون لنحمي  هو ش
ــود  ــز وج ــك لتعزي ــاد وكذل ــن الفس ــالد  م الب

ــكل كبري وقد  ــات الدولة بش ــل مؤسس وتفعي
ــوم األول للتعيني من  ــىل ذلك منذ الي عملنا ع
ــتثنائية التي كان  ــة االس ــع الخط ــالل وض خ
ــت تحمل  ــوارد والتي كان ــز امل ــا تعزي عنوانه
ــز موارد  ــاهمة يف تعزي ــة أهداف هي املس ثالث
ــيس  ــة والثاني العمل عىل تفعيل وتأس الدول
ــالل إعداد  ــن خ ــاز م ــة للجه ــة الداخلي البني
ــة  ــة التقني ــام املنظوم ــام وإتم ــح وامله اللوائ
ــا والعمل  ــاريع التي قمنا به ــا من املش وغريه
ــة  ــة املصاحب ــل يف الرقاب ــداد العم ــىل إع ع
وهناك ثالثة وخمسون فريقاً وال أخفيك أننا 
ــي رقابة لم تفعل  ــنقدم عىل خطة ثانية وه س
ــىل األداء والخدمات  ــي رقابة ع يف املايض وه
ــل يقوم  ــفى ه ــاك مستش ــى إذا كان هن بمعن
ــتخدم األموال  ــل؟، هل يس ــكل كام بدوره بش
بطريقة صحيحة؟، هل يعالج األمراض  وعىل 

مستوى كل املؤسسات.
ــة •  الحكوم ــم ألداء  ــا تقييمك م

ــىل  ــل ع ــوراد والعم ــد امل يف حش
ــري ما أمكن من مرتبات يف ظل  توف

الحصار والعدوان؟!
ــوداً واضحة  ــنا جميعا أن هنالك جه - ملس
ــاهم الجهاز  ــوارد وقد س ــد امل ــألة حش يف مس
ــع  ــالل وض ــن خ ــود م ــذه الجه ــزي يف ه املرك
وتنفيذ الخطة االستثنائية التي كانت بعنوان 
ــد املوارد ناهيك عىل الدور  ــاهمة يف حش املس
الواضح الذي قامت به بعض مؤسسات الدولة 
ــة وغريها  ــل وزارة املالي ــوزارات مث وبعض ال
ــراءات ال  ــه الحكومة من إج ــوم ب ــن ما تق ولك
ترتقي إىل مشاريع نوعية تستطيع أن تحدث 
ــاهم يف الحد من آثار الحصار  نقلة كبرية وتس
ــن حصار  ــارب دول عانت م ــدث لتج ــا ح كم
ــايل من خالل وضع  ــروب مثل وضعنا الح وح
ــاء الذاتي  ــن االكتف ــاريع تعزز م ــج ومش برام
ــبة لالستثمار..  ــاهم يف توفري بيئة مناس وتس
ــن الناحية  ــد أننا م ــت نؤك ــس الوق ــن يف نف لك
النظرية ملسنا توجهاً كبرياً من بعض الجهات 
ــدات االقتصادية التي تضع بني أيدينا  والوح
ــة  ــرة التنمي ــس لفك ــج تؤس ــاريع وبرام مش
ــتقالل الذاتي يف  االقتصادية واالكتفاء واالس
ــف الزالت هنالك بعض الجهات  املقابل لألس

ــوا يتعاطون  ــض الوزراء الزال والوزارات وبع
ــؤولياتهم  ــع مس ــة وم ــروف الحالي ــع الظ م
ــن العالقات  ــب مزيد م عىل أنها مناصب لكس
واملصالح والفائدة كما أننا لم نلمس إىل اليوم 
أي توجه جمعي ممنهج للحكومة لتبني مثل 
هكذا مشاريع تنموية تساهم بشكل نوعي يف 

مواجهة الحصار وتعزيز البناء الذاتي.
ــه حول •  ــم تداول ــا ت ــاذا عم وم

الفساد يف رشكتي الغاز والنفط؟ 
ــد أن الجهة  ــاز أكي ــط والغ ــبة للنف - بالنس
ــاهم منذ اليوم  ــاز الرقابي س ــة والجه الرقابي
األول وأول من تكلم عن مشاكل الغاز والحلول 
ــدت  ــا وج ــد عندم ــه الحم ــا ولل ــي وضعه الت
اإلرادة السياسية وقامت بمسؤوليتها يف كثري 
ــا بوضع خطوات  ــاط التي كنا نضعه من النق
ــالالت  ــاكل واالخت ــن املش ــدد م ــة لع ملموس
ــل موضوع ترقيم  ــي طالبنا بمعالجتها مث الت
ــي ال تخضع للرقابة  القاطرات واملحطات الت
ــألة النفقات  ــدم وجود رقابة يف مس وكذلك ع
داخل رشكة الغاز، كثري من األشياء وتحققت 

نتائج جيدة.
ــط •  النف ــحنة  ش ــن  ع ــاذا  وم

ــا يف  ــمعنا عنه ــي س ــة والت امللوث
وقت سابق؟

ــد وجدنا  ــحنة النفط، فق ــا يخص  ش - فيم
بالفعل بعض االختالالت يف بعض الشحنات 
ــات املعنية  ــائل إىل الجه ــلنا رس امللوثة وأرس
ــات قادمة من  ــت هناك بالغ ــا  وكان وأوقفناه
نقابة النفط وغريها ووجدنا تجاوباً يف بعض 
ــا يخص  ــودة فيم ــادة املوج ــن القي ــور م األم

ــفينة  ــم إيقافها وتلتها س ــفينة امللوثة وت الس
ــور الرقابة  ــا وال زلنا يف ط ــم إيقافه ــة وت ملوث
ــر  ــاك رضورة لتطوي ــت هن ــه مازال ــا ألن عليه

وتحسني األداء لهذه املؤسسة.
ــري إىل نقطة وهي  ما يهمني أخريا هو أن أش
ــفافية  ــاز املركزي يعمل  لتعزيز الش أن الجه
ــرب األوىل عىل  ــي خطوة تعت ــع املواطنني وه م
ــل  ونعم ــل..  كام ــكل  بش ــة  املنطق ــتوى  مس
لتدشني موقع تابع للجهاز يتضمن أبواباً يتم 
من خاللها نرش عدد من تقارير الجهاز بصورة 
ــفافية عالية، وقد تمت إحالة عدد من  فيها ش
ــيتضمن املوقع  القضايا إىل النيابة العامة وس
ــات  البالغ ــتقبال  الس ــات  خان ــي  االلكرتون

وغريها من الخدمات الهامة .
ــز  تعزي يف  ــع  الجمي ــاهم  يس أن  ــى  نتمن
ــا يف وضع  ــاهموا معن ــي وأن  يس ــدور الرقاب ال
املقرتحات واألفكار وندعو الجميع للمساهمة 
ــا يف ذلك منظمات املجتمع املدني والرقابة  بم
ــخر أدوات  ــرتك وسنس ــعبية للعمل املش الش
ــة  للتواصل وللتأهيل   الجهاز وكوادره املؤهل
ــتفادة من قدرات وإمكانيات  وللتدريب ولالس
ومعلومات منظمات املجتمع املدني والرقابة 
ــعبية ومن لديه رغبة يف هذا الجانب.. كما  الش
ــوات خاصة  ــذه الخط ــىل أن ه ــد ع أود التأكي
ــفافية لن تكون مقبولة من  ــألة تعزيز الش مس
قبل بعض املسؤولني يف الدولة ومع ذلك هناك 
ــية تدعمنا يف  ــادة سياس ــية وقي إرادة سياس
هذا الجانب وقيادة ثورية ونحن سنعمل عىل 

استكماله.
ــة الجهاز.. •  ــت رئاس منذ تولي

ــة قضايا  ــبق وان أحلتم أي ــل س ه
فساد ؟

-  نعم.. أحلنا عدداً من األشخاص املتهمني 
ــا من  ــب وغريه ــالس ونص ــا اخت ــدة قضاي بع
ــة بينهم  ــة إىل النيابة العام ــا الجنائي القضاي
ــل عددهم إىل  ــة يص ــار يف الدول ــؤولون كب مس
ــراف  ــف األط ــن مختل ــخصا وم ــو 15ش نح
ــوبني وغري  ــن املحس ــية  وم ــوى السياس والق

املحسوبني عىل أنصار الله.
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لقاء /
ماجد الكحالني

نسعى إىل تنفيذ خطة 
للرقابة على األداء يف 

كافة المؤسسات

تمت إحالة ١٥ 
شخصية إىل النيابة 

بينهم محسوبون على 
أنصار اهللا

ــهام في دعا  ــبة علي محمد العماد الجميع إلى اإلس ــاز المركزي للرقابة والمحاس ــس الجه رئي
ــف العماد في لقائه مع "الثورة" عن  ــفافية.. وكش دعم برامج الجهاز في الرقابة وتعزيز الش

العديد من الخطط التي يعمل الجهاز على تنفيذها.. إلى التفاصيل:

الشفافية تــعــزيــز  ــي  ف لــنــا  ــة  ــوري ــث وال السياسية  الــقــيــادة  دعـــم  ــن  م ــون  ــق واث  ¶
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الحديدة/ سبأ
ــة  والتغذي ــة  الزراع ــة  منظم ــنت  دش
ــن توزيع  ــة م ــة الثاني ــس املرحل ــاو أم الف
ــنة (ذرة  ــذور املحاصيل الزراعية املحس ب
ــني واملزارعات  ــا) عىل املزارع رفيعة ولوبي
ــدرة  ــز الق ــرشوع تعزي ــن م ــتهدفني م املس
ــود يف الريف اليمني بمديريات  عىل الصم
ــة  بمحافظ ــرة  والزه ــل  وباج ــة  املراوع

الحديدة.
ــي تتزامن مع  ــذه املرحلة الت ــدف ه وته
بدء املوسم الزراعي لسد احتياج املزارعني 
من هذه املدخالت يف هذا الظرف وإيصالها 

إليهم يف املديريات املستهدفة.
ــدويل باملنظمة الدكتور  ــر الخبري ال وذك
شاذيل كيويل أن املرشوع املمول من االتحاد 
ــاون مع وزارة الزراعة  األوروبي ينفذ بالتع
ــة  ــر تهام ــة لتطوي ــة العام ــة بالهيئ ممثل
ــة العمل وتقديم  ويهدف كذلك إىل مواصل
ــاء ُمربيات  ــم لصغار املزارعني والنس الدع
ــتوى اإلنتاج  ــوايش بالحديدة لرفع مس امل
ــة  ــاج الزراعي ــل اإلنت ــودة يف سالس والج
ــل الزراعية من  ــدة وخاصة املحاصي الواع

خالل توزيع البذور املحسنة.
ــتمرار يف  ــرشوع إىل اإلس ــدف امل ــا يه كم
تدريب النساء عىل طرق التغذية السليمة 
ــتخدام  ــمني باس ــة املوايش والتس يف تربي
ــل املكعبات العلفية  التقنيات الحديثة مث
ــع  ــزة ويف تصني ــالف املرك ــوالس واألع وامل
ــتخدام  ــتقات األلبان باإلضافة إىل اس مش

قّطاعات األعالف التي تم تزويد املجاميع 
ــات بصورة  ــس قّطاع ــدد خم ــة بع القروي

مبدئيًة.
ــدويل إىل أن هناك 60  ــري ال ــار الخب وأش
ــالف الجديدة  ــات األع ــن قّطاع قّطاعة م
ذات قدرة عالية سيتم توزيعها قريباً عىل 
ــرثوة الحيوانية ممن لديهم أرايض  مربي ال
زراعية موزعة عىل املديريات بمحافظتي 
ــيتم توزيع  ــا أنه س ــدة، كم ــة والحدي حج
ــرودس ذي  ــازي وال ــيم الحج بذور الربس

القيمة الغذائية العالية.
ــويل هذا القطاع  ــني أن منظمة الفاو ت وب
ــف  ــا للتخفي ــة يف برامجه ــة وأولوي أهمي
ــريا إىل أهمية  ــني .. مش ــاة املزارع ــن معان م

ــل هذه  ــي يف ظ ــي تأت ــالت الت ــذه التدخ ه
ــر بها اليمن وما  الظروف الصعبة التي يم
ــقيه النباتي  ــاع الزراعي بش ــه القط يعاني
ــاحات  املس يف  ــع  تراج ــن  م ــي  والحيوان
ــذور ذات القيمة  ــر الب ــة توف ــة وقل املزروع

الغذائية العالية.
ــد من  ــد العدي ــم تحدي ــه ت ــت إىل أن ولف
ــاج املحاصيل  ــكاليات التي تعيق إنت اإلش
ــات حقلية بمديريات  ــة بعد دراس الزراعي
ــرة والتي جاءت يف  ــل - املراوعة - الزه باج
ــذور وعدم توفر  ــا تدني نوعية الب مقدمته
بذور محسنة وهو ما جعل الفاو بالتعاون 
ــام بتوزيع 115 طن  ــع وزارة الزراعة القي م
ــوب واألعالف  ــنة إلنتاج الحب بذور محس

ــف  ــم أل ــة منه ــزارع ومزارع ــني م ــىل ألف ع
ــاحبي)  ــذرة الرفيعة (ش ــن ال ــتفيد م مس
ــذرة الرفيعة (زعر)  ــن ال ــتفيد م وألف مس
ــاحة قدرها  ــا يغطي زراعة مس ــا م واللوبي

ثمانية آالف معاد لكل األصناف املذكورة.
ــاذيل كيويل، انه تم توزيع البذور  وأكد ش
ــيق مع مدراء املديريات  ــنة بالتنس املحس
ــة لتطوير تهامة  ــام الهيئة العام ــر ع ومدي
ــق الزراعية واألخصائيني يف  ومدراء املناط

املديريات املستهدفة.
ــاد بدور املمثل املقيم ملنظمة الفاو  وأش
ــن  ــالح الحاج حس ــور ص ــن الدكت يف اليم
واهتمامه بالقطاع الزراعي لزيادة اإلنتاج 

وتحسني دخل صغار املزارعني واملربني.

الثورة / محمد صالح املشخر 
ــة البيضاء  ــل محافظ ــن وكي دش
ــيش املهرجان  ــد الوحي ــد أحم محم
ــا  ــت أطفالن ــي األول (فرح الرتفيه
ــذي  ــاء وال ــة البيض ــا ) بمدين تهمن
تنظمه مؤسسة ميالد وطن التنموية 
الخريية بالتنسيق  مع حديقة بارتي 

لأللعاب الرتفيهية. 
ــل  ــار الوكي ــني اش ــالل التدش وخ
ــة املهرجان  الذي   الوحيش  ايل أهمي
ــن األطفال  ــرياً م ــهد اقباًال كب سيش
ــات املحافظة  ــن مديري ــن م والزائري
ــان  ــد يف املهرج ــات العي ــاء أوق لقض
كونه يمثل أحد املتنفسات للعائالت 
ــذي يأتي   ــد وال ــازة العي ــاء إج لقض
ــه املتنزهات  ــا تعرضت ل ــم مم بالرغ
ــن املحافظات  ــياحية يف عدد م الس
ــتهداف ممنهج من  ــري واس ــن تدم م

العدوان السعودي األمريكي .،
ــل الوحيش إىل رضورة  ودعا الوكي
ــل  ــة كام ــات وتلبي ــاء بالخدم االرتق
ــروف  الظ ــة  وتهيئ ــات  االحتجاج
ــة  زوار حديق ــتقبال  ــبة الس املناس

األطفال بمدينة البيضاء. 
ــة  مؤسس ــس  رئي ــار   أش ــا  كم
ــة   الخريي ــة  التنموي ــن  وط ــالد  مي
ــده املنصوري  ــنان عب باملحافظة  س
ــة تعمل من أجل رسم  إىل أن املؤسس

الفرحة عىل  وجوه األطفال يف مدينة 
ــي  ــاط النوع ــذا النش ــاء يف ه البيض

وعىل مدى ستة أيام. 
ــن هذا  ــال املنصوري إننا ندش وق
ــل فقط   ــي للعوائ ــان الرتفيه املهرج
ومن أجل  التخفيف عن معاناة أبناء 
ــة جراء ما تتعرض له بالدنا  املحافظ
من عدوان غاشم وحصار جائر عىل 

مدى أربع سنوات . 

ــني مدير  عام مكتب  حرض التدش
ــل  والعم ــة  االجتماعي ــؤون  الش
ــري ومدير  ــة فاطمة املظف باملحافظ
ــباب والرياضة نارص  عام مكتب الش
ــاعد  ــام املس ــر الع ــامي  واملدي الغش
ــم بمحافظة  ــة والتعلي ــب الرتبي ملكت
ــي  وعدد  ــل الحميقان البيضاء فض
ــب بمحافظة  ــدراء عموم املكات من م

البيضاء.

مهرجان ترفيهي لألطفال يف البيضاءتدشني املرحلة الثانية من توزيع البذور املحسنة على املزارعني بالحديدة


