خالل استقباله مدير المشروع السعودي (مسام)

المحافظ العرادة يدعو لتعاون
إقليمي ودولي لحماية أرواح اليمنيين
من األلغام

• مليشــيا الحوثــي زرعــت مناطــق شاســعة وفخخــت المنازل
والمــزارع واآلبــار
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دعــا اللــواء /ســلطان
العــرادة محافــظ محافظــة
مــأرب إلــى تعــاون إقليمــي
ودولــي مــع الحكومــة اليمنيــة
لحمايــة أرواح المواطنيــن
اليمنييــن مــن األلغــام التــي
زرعتهــا مليشــيا الحوثــي فــي
المناطــق التــي كانــت تســيطر
عليهــا .
وأكــد المحافــظ العــرادة
خالل اســتقباله مدير المشــروع
الســعودي لنــزع األلغــام
(مســام) أســامة القصيلــي
والفريــق الــذي زار المحافظــة
أن مشــكلة األلغــام ،أصبحــت
تتهــدد حيــاة المواطنيــن،
وباتــت تشــكل كارثــة ســتظهر
مخاطرهــا بقــوة بعــد الحــرب.
وقــال :إن مليشــيا الحوثــي
زرعــت مناطــق شاســعة مــن
األراضــي التــي تــم تحريرهــا مــن
قبضهــا باأللغــام والعبــوات
الناســفة ،وفخخــت حتــى

المنــازل واآلبــار ،ومــزارع
المواطنيــن لتمنــع عودتهــم
إليهــا ولقلتهــم بعــد عودتهــم.
وأشــاد محافــظ مــأرب بمــا
يقــوم البرنامــج الوطنــي لنــزع
األلغــام ومنتســبو الهندســة
العســكرية فــي الجيــش
دربهــم
الذيــن
الوطنــي،
البرنامــج مــن أجــل نــزع األلغام
وتطهيرهــم مناطــق كثيــرة
مــن األراضــي والمحافظــات
المحــررة ،وقدمــوا العديــد مــن
الشــهداء فــي ذلــك ،ولكــن
المهمــة اكبــر مــن قدراتهــم.
وناقــش اللــواء مــع العــرادة
مــع المشــروع الســعودي
لنــزع األلغــام مــا يمكــن أن
يقدمــه المشــروع للمحافظــة
لمســاعدتها فــي تطهيــر
األراضــي التــي زراعتهــا مليشــيا
الحوثــي قبــل دحرهــا مــن
المناطــق التي ســيطرت عليها.
وخــال اللقــاء اســتعرض

مديــر المشــروع أســامة
القصيلــي طبيعــة الزيــارة
للمحافظــة التــي تأتــي فــي
إطــار مشــروع الشــراكة بيــن
المشــروع الســعودي والبرنامج
الوطنــي اليمنــي لنــزع االلغــام،
لمســاعدة اليمــن فــي نــزع
االلغــام وتطهيــر كافــة األراضي
اليمنيــة مــن حقــول األلغــام
مــن خــال مشــروع ممــول مــن
مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة
واألعمــال االنســانية.
حضــر اللقــاء مديــر البرنامج
الوطنــي لنــزع األلغــام اللــواء
ركــن أميــن العقيلــي ،ورئيــس
المكتــب الفنــي بالمحافظــة
الدكتــور علــي الجبــل ومديــر
عــام شــرطة المحافظــة
عبدالملــك المدانــي وقائــد فرع
الشــرطة العســكرية العميــد
ناجــي منيــف وقائــد قــوات
االمــن الخاصــة بالمحافظــة
العقيــد عبدالغنــي شــعالن.

2

في اجتماعه الدوري

تنفيذي مأرب يقف أمام عدد من
التقارير ويشدد على ضبط األسعار

• الوكيــل الفاطمــي يشــيد بإعــان المملكــة تدشــين مرحلــة
االعمــار بمــأرب
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ناقــش المكتــب التنفيــذي
بمحافظــة مــأرب ،يــوم األربعــاء،
فــي اجتماعــه الــدوري برئاســة
وكيــل المحافظــة علــي محمــد
الفاطمــي ،عــدد مــن التقاريــر
المقدمــة مــع المكاتــب
والمؤسســات الحكوميــة.
وشــدد االجتمــاع علــى
ضــرورة تفعيــل اللجنــة
الخاصــة بالرقابــة على األســواق
وضبــط األســعار برئاســة وكيــل
المحافظــة عبداللــه الباكــري،
وعضويــة عــدد مــن الجهــات
بينهــا مديريــة مدينــة مــأرب،
فــي ظــل مــا تشــهده األســواق
مــن ارتفــاع جنونــي في االســعار
خاصــة مــع اقتــراب عيــد الفطــر
المبــارك.
وتطــرق االجتمــاع إلــى
مســتوى االنضبــاط الوظيفــي
فــي مختلــف الجهــات خــال
شــهر رمضــان المبــارك.
كمــا اســتمع االجتمــاع
إلــى تقاريــر مكتــب الشــباب
والرياضــة ومكتــب الثقافــة
المقدمــة مــن كل مــن
مــدراء عمــوم المكتبيــن
علــي حشــوان وعلــي بقــان،
واللــذان اســتعرضا فيهــا ســير
العمــل خــال الفتــرة الماضيــة
والمشــكالت والصعوبــات التــي
واجهتهــم ومقترحــات تجاوزهــا
والحلــول.
المجتمعــون
وبــارك
االنتصــارات التــي يحققهــا
الجيــش الوطنــي والمقاومــة
فــي مختلــف الجبهــات علــى
مليشــيا االنقــاب الحوثــي
االيرانيــة ،وانهياراتهــا الســريعة
التــي تــدل علــى قــرب انتهائهــا.
وأشــاد الوكيــل الفاطمــي
بموقــف المملكــة العربيــة

الســعودية تجــاه االوضــاع فــي
اليمــن ومســاهمتها الفاعلــة
فــي التنميــة واالعمــار والتــي
توجــت بزيــارة ســفير خــادم
الحرميــن الشــريفين إلــى
اليمــن محمــد ال جابــر والوفــد
المرافــق لــه لمحافظــة مــأرب،
وتدشــين مرحلــة اإلعمــار فيهــا
بــدءاً بإنشــاء مطــار مــأرب
االقليمــي وفتــح مكتــب إلعمــار
المحافظــة.
كمــا أشــار الفاطمــي الــى
ان الســام هــو مطلــب جميــع
أبنــاء الشــعب اليمنــي والــذي
ال يتحقــق اال وفــق المرجعيــات
الثــاث المعتــرف بهــا دوليــا،

مؤيــداً
القيــادة
موقــف
السياســية والحكومــة التــي
تمثــل هــذا المطلــب إلنهــاء
الحــرب ووقــف نزيــف الدمــاء.
ودعــا الفاطمــي القــوى
السياســية الــى االصطفــاف
خلف القيادة الشــرعية برئاســة
فخامــة رئيــس الجمهوريــة
المشــير عبدربــه منصــور
هــادي ونائبــه الفريــق علــي
محســن صالــح ودولــة رئيــس
الــوزراء احمــد عبيــد بــن دغــر
حتــى اســتعادة مؤسســات
الدولــة وانهــاء االنقــاب واقامة
اليمــن االتحــادي.

واس :المقام السامي يوافق على إقامة مطار إقليمي في محافظة مأرب

السفير السعودي :خالل زيارتي لمأرب وجدت إرادة
صادقة لتنمية المحافظة

تســلم مكتــب الصحــة العامــة
والســكان بمحافظــة مــأرب ،يــوم
األحــد ،عيــادة طبيــة متنقلــة
مقدمــة مــن منظمــة الصحــة
العالميــة.
وأوضــح الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي مديرعــام مكتــب
الصحــة أن العربــة التــي تحمــل
عيــادة طبيــة متنقلــة مــزودة
بأجهــزة طبيــة ومســتلزمات.
وقــال :إن العيــادة قدمتهــا
منظمــة الصحــة العالميــة
دعمــاً لمحافظــة مــأرب ،فــي
إطــار التعــاون بيــن المكتــب
والمنظمــة ،حيــث سيســتفاد
منهــا فــي أماكــن تواجــد
النازحيــن والتدخــات العاجلــة
فــي أي منطقــة ،لتقديــم
الخدمــات الطبيــة والعالجيــة
والرعايــة الصحيــة األوليــة.

وعبــر الشــدادي عــن شــكره
لمنظمــة الصحــة العالميــة
ولــوزارة الصحــة العامــة والســكان
ممثلــة بوزيــر الصحــة الدكتــور
ناصــر باعــوم وكذلــك وكيــل قطــاع
الرعايــة الصحيــة األوليــة الدكتــور

علــي الوليــدي.
ولفت الشدادي إلى أن المكتب

يســعي إلــي توفيــر المزيــد مــن
العيــادات الطبيــة المتنقلــة والتي
مــن خاللهــا يتــم تقديــم الخدمــات
الطبيــة والعالجيــة والرعايــة
الصحيــة األوليــة للمناطــق
البعيــدة وأيضــا للتدخــات
العاجلــة لمكافحــة أي وبــاء
أو مــرض طــارئ القــدر اللــه.
الشــدادي
ودعــا
الدوليــة
المنظمــات
لتقديــم
والمحليــة
المزيــد مــن الدعــم الــازم
للمحافظــة فــي الجانــب
الصحــي ،كــون محافظــة
مــارب تســتوعب عــدداً كبيــراً
مــن النازحيــن ،ويتطلــب
وجودهــم توفيــر خدمــات
طبيــة وعالجيــة مناســبة
توفــي احتياجاتهــم.
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خــادم
ســفير
أعلــن
الحرميــن الشــريفين لــدى
اليمــن المشــرف العــام علــى
البرنامــج الســعودي إلعــادة
إعمــار اليمــن ،الســفير محمــد
آل جابــر ،عــن إنشــاء مطــار
إقليمــي لمحافظــة مــأرب
ا ليمنيــة .
وقــال“ :إنفــاذًا لتوجيهــات
خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز آل ســعود وولــي

عهــده األميــن -حفظهمــا اللــه-
وبطلــب مــن الحكومــة اليمنية
الشــرعية ســيتولى برنامــج
إعــادة إعمــار اليمــن إنشــاء
مطــار فــي مــأرب لربطهــا ومــا
جاورهــا بالمحافظــات اليمنيــة
ودول المنطقــة لتســهيل نقــل
الــركاب والبضائــع والســياح
وإنعــاش الحيــاة االقتصاديــة
وخلــق فــرص العمــل”.
كمــا أعــرب الســفير آل
جابــر عــن ســعادته وزمــاءه

فــي البرنامــج بلقــاء محافــظ
محافظــة مــأرب اللواء ســلطان
العــرادة والســلطة المحليــة.
وقــال“ :وجــدت إرادة صادقة
لتنميــة المحافظــة وثنــاء
علــى جهــود التحالــف بقيــادة
المملكــة لدعــم الشــرعية فــي
اليمــن ودور القوات المشــتركة
ومركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة
واألعمــال اإلنســانية فــي
مــأرب”.

4

السلطة المحلية تتبنى طباعة  1.2مليون كتاب مدرسي

مأرب  ..مناهج دراسية خالية من األفكار الطائفية
لمليشيا الحوثي

• الوكيــل مفتــاح :نحــرص علــى بنــاء جيــل متســلح بالعلــم
والقيــم الســليمة
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جــرى بديــوان محافظــة
مــأرب فتــح مظاريــف مناقصــة
طباعــة مليــون و 200ألــف كتــاب
مدرســي للمرحلتيــن االساســية
والثانويــة علــى نفقــة الســلطة
المحليــة بالمحافظــة.

ضــرورة التــزام المؤسســة أو
دور النشــر والطباعــة التــي
سترســى عليهــا المناقصــة،
بتســليم الكتــب المطبوعــة
قبــل بــدء العــام الدراســي
الجديــد 2018م 2019 /م.

بدايــة العــام الدراســي الجديــد
وذلــك لحرصهــا علــى اســتمرار
مشــاعل العلــم مشــعة
وبمناهــج صحيحــة وســليمة
تحمــل مبــادئ وقيــم دينيــة
ووطنيــة وعربيــة واســامية

وقامــت لجنــة المناقصــات
فــي المحافظــة برئاســة الوكيل
الدكتور عبدربــه مفتاح ،وحضور
رئيــس المكتــب الفنــي الدكتــور
علــي الجبــل ومديــر مكتــب
التربيــة بالمحافظــة الدكتــور
علــي العبــاب و مندوبيــن
عــن دور ومؤسســات النشــر
والطباعــة المتنافســة عمليــة
بفتــح المظاريــف للعطــاءات
المقدمــة للمناقصــة مــن
قبــل لجنــة المناقصــات
بالمحافظــة.
وأقــرت اللجنــة خــال
اجتماعهــا إحالــة العطــاءات
إلــى اللجنــة الفنيــة لتحليلهــا
وفقــا لقانــون المناقصــات
والمزايــدات.
مــن جهتــه أكــد وكيــل
المحافظــة الدكتــور عبدربــه
مفتــاح خــال فتــح المظاريــف

ولفــت إلــى قيــام مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة منــذ
انقالبهــا علــى الشــرعية
بتغييــر المناهــج الدراســية،
وإدخــال مفاهيمهــا وأفكارهــا
الظالميــة والطائفيــة مــن أجل
تغييــر قيــم األجيــال القادمــة
وغســل أدمغــة األطفــال
فــي المــدارس بخزعبالتهــا
الطائفية ومشــروعها الســالي
وااليرانــي ،الــذي يمــزق النســيج
المجتمعــي ويقضــي علــى
القيــم الدينيــة والمجتمعيــة
لــدى االجيــال القادمــة ويخلــق
بينهــم صراعــات مســتمرة ال
تنتهــي.
ولفــت وكيــل المحافظــة
إلــى أن الســلطة المحليــة
بالمحافظــة اتخــذت قــراراً
بتمويــل طباعــة الكتــاب
المدرســي وتوفيــره قبــل

صحيحــة ،مــن أجــل بنــاء جيــل
قــادر علــى خدمــة وطنــه وأمته
ومجتمعــه؛ جيــل متســلح
بالعلــم الــذي تعمــل المليشــيا
الحوثيــة علــى تدميــره لتجهيل
المجتمــع واالجيــال القادمــة.
وأكــد وكيــل المحافظــة أن
هــذه المناهــج التــي ســيتم
طباعتهــا هــي لتغطيــة العجــز
القائــم فــي المناهــج لــدى
مكتــب التربيــة والتعليــم فــي
المحافظــة ،حيــث اســتقبلت
مــدارس المحافظــة أعــداد
كبيــرة مــن الطــاب النازحيــن،
ومــا زالــت تســتقبل واكتظــت
بهــم الفصــول ولــم يســتطع
توفيــر
التربيــة
مكتــب
احتياجاتهــم مــن المناهــج
الدراســية فــي ظــل محدوديــة
االعــداد المســلمة للمكتــب
مــن وزارة التربيــة.

مستشفى مأرب يتسلم جهاز مناظير
متطور لعمليات المسالك البولية
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تفقــد وكيــل أول محافظــة
مــأرب الشــيخ علــي محمــد
الفاطمــي ،ومعــه مديــر عــام
الشــرطة فــي المحافظــة
العميــد /عبدالملــك المدانــي،
ومديــر جهــاز األمــن السياســي
العميــد ناجــي حطــروم يــوم
الخميــس فــرع مصلحــة الهجرة
والجــوازات بمــأرب.
وأشــاد الوكيــل الفاطمــي
خــال زيارتــه بالــدور المتميــز
الــذي يقدمــه منتســبو المصلحة
فــي خدمــة المواطنيــن مــن
مختلــف المحافظــات؛ بالرغــم
مــن الصعوبــات التــي تواجههــم،
وحمــات التشــويه المغرضــة
التــي نالــت منهــم خــال الفتــرة
الماضيــة.
مــن جهتــه أكــد العميــد/
عبدالملــك المدانــي مديــر
عــام شــرطة المحافظــة أن
مصلحــة الهجــرة والجــوازات
تعتبــر الواجهــة لــكل المصالــح
الشــرطية واألمنيــة ،وأنموذجــاً
رائعــاً يجــب االقتــداء بــه.
وأشــاد العميــد ناجــي حطروم
مديــر جهــاز األمــن السياســي
بالجهــود المبذولــة مــن قبــل
منتســبي فــرع المصلحــة
ومديرهــا برغــم مــا تمــر بــه البلــد
مــن أوضــاع صعبــة.
وحث حطــروم العاملين على
الحــرص علــى العمــل والرفــع
مــن ســمعة مــأرب بشــكل عــام
والمصلحة بشــكل خــاص .مؤكداً
أن مــن حــق أي مواطــن الحصول
علــى خدمــات المصلحــة بطــرق
ســهلة وسلســة.
مــن جانبــه عبــر مديــر عــام
مصلحــة الهجــرة والجــوازات
والجنســية فــي المحافظــة
العقيــد /عبدالســام البشــير
عــن شــكره وامتنانــه لمثــل هــذه
الزيــارات والمتابعــة المســتمرة،
ودعــم الســلطة المحليــة الــذي
مكــن المصلحــة مــن تقديــم
خدمــة متميــزة للمواطــن.
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تســلم قســم العمليــات
الكبــرى بهيئــة مستشــفى
مــأرب ،جهــاز مناظير المســالك
البوليــة ،والــذي يعــد مــن أحدث
األجهــزة التنظيريــة إلجــراء
عمليــات المســالك البوليــة
بالتنظيــر.
هيئــة
إدارة
وقالــت:
مستشــفى مــأرب ،إن إدخــال
مثــل هــذه التجهيــزات الطبيــة
الحديثــة ،تأتــي فــي إطــار
ســعي رئاســة الهيئــة لتحديــث
وتطويــر األجهــزة الطبيــة فــي
جميــع أقســام الهيئــة وتقديــم
خدمــات طبيــة بتقنيــات
متطــورة وحديثــة.
وأوضحــت أن عمليــات
المســالك البوليــة ســتتم
عبــر جهــاز التنظيــر ،ومــن
بينهــا «تفتيــت حصــوات
الكلــى ،والحالــب والمثــان
وإجــراء عمليــات اســتئصال
البروســتات ،وأخــذ عينــات مــن
البروســتات والمثانــة ،وإجــراء
عمليــات توســيع مجــرى البــول
وغيرهــا مــن العمليــات».

وتــم توريــد هــذا الجهــاز
مــن خــال المناقصــة رقــم 11
للعــام 2017م ،وتقــدر تكلفتــه
بمــا يقــارب الـــ  50مليــون ريــال
يمنــي بتمويــل ذاتــي مــن
موازنــة الهيئــة.
كمــا ســتقوم الهيئــة
بإضافــة أجهزة « ايكــو القلب»،
و  C-RAMأشــعة العمليــات،
الشــهر القــادم بتكلفــة 60
مليــون ريــال يمنــي ،بتمويــل
ذاتــي مــن موازنــة الهيئــة .
وعبــر د .محمــد القباطــي
رئيــس هيئــة مستشــفى مــأرب
العــام ،عــن شــكره لمحافــظ
مــأرب اللــواء ســلطان بــن
علــي العــرادة ،علــى االهتمــام
الــذي يوليــه للجانــب الصحــي
بشــكل عــام فــي المحافظــة،
وتفاعلــه الدائــم مــع متطلبــات
واحتياجــات الهيئــة الناميــة
لتطويــر الخدمــات الطبيــة
وتحديــث الوســائل العالجيــة
والتشــخيصية.

الوكيل الفاطمي
يتفقد مصلحة
الهجرة والجوازات
ويشيد بدورها
«المتميز»

6

أمسية رمضانية بحديقة مأرب
ألسر الشهداء
نظمــت المنظمة االنســانية
لرعايــة المــرأة والطفــل أمســية
رمضانيــة فــي حديقــة مــأرب
النــد ،ألســر شــهداء ومــن فقــدوا
عائلهــم بســبب الحــرب مــن 11
محافظــة والنازحــة فــي مــأرب.
وهدفــت األمســية التــي
تأتي ضمــن البرامــج الرمضانية
للمنظمــة التــي تســتهدف
النســاء واالطفــال ،إلــى تعزيــز
الدعــم النفســي واالجتماعــي
للمــرأة والطفــل ولفــت
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المنظمــات العاملــة فــي
المجــال اإلنســاني والجهــات
الرســمية إلــى معانــاة هــذه
األســر وحاجتهــا إلــى تقديــم
الدعــم والعــون والمســاعدة.
وخــال األمســية دعــت
رئيــس المنظمــة خديجــة
شــعفل الجهــات الرســمية
ومنظمــات المجتمــع المدنــي
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة
برعايــة المــرأة والطفــل إلــى
لفــت النظــر تجــاه المــرأة

والطفــل النــازح وكل مــن
فقــدت عائلهــا جــراء الحــرب
الدائــرة فــي اليمــن و قيامهــا
بالــدور االنســاني الواجــب
عليهــا تجاههــم.
تخلــل األمســية تقديــم
العديــد مــن الفقــرات الفنيــة
والترفيهيــة وتوزيــع الجوائــز
وااللعــاب المجانيــة لألطفــال
وبصــورة تعــزز الدعــم والرعايــة
النفســية والمعنويــة لهــم.

توزيع مساعدات إغاثية ألسر
الشهداء بعدد من مديريات مأرب
دشــن مديــر عــام مديريــة
مدينــة مــأرب محمــد صالــح بن
جــال يــوم الســبت الماضــي
فــي مدينــة الروضــة مشــروع
توزيــع ســال غذائيــة لـــ 150
اســرة مــن اســر الشــهداء فــي
مديريــات المدينــة ،بدبــدة،
وحريــب القراميــش والمقدمــة
مــن الكويــت الشــقيق عبــر
مؤسســة اســتجابة .

وخــال التدشــين أكــد مديــر
عــام المديرية بن جــال ورئيس
المؤسســة الدكتــور صالــح
حشــوان أن مــا قدمــه الشــهداء
مــن أجــل أن ينعــم الوطــن
باألمــن واالســتقرار والحريــة
اكبــر مــن أي رد جميــل ..وأشــار
إلــى أن هــذه الســال الغذائيــة
ألســرهم ماهــي اال جــزء مــن رد
الجميــل لهــم.

وعبــرا عــن شــكرهما لدولــة
الكويــت الشــقيق حكومــة
وشــعبا لمــا تقدمــه للشــعب
اليمنــي مــن مواقــف إنســانية
فــي هــذه الظــروف االنســانية
بهــدف تخفيــف معاناتهــم
خاصــة النازحيــن والمهجريــن
واســر الشــهداء.

مأرب تحيي يوم الصحافة اليمنية بوقفة
تضامنية وإفطار وأمسية رمضانية
أحيــت محافظــة مــأرب
يــوم الصحافــة اليمنيــة الــذي
يصــادف التاســع مــن يونيــو
بإقامــة وقفة تضامنية وإفطار
للصحفييــن وأمســية نقاشــية
وحملــة إلكترونيــة
واســعة تضامنــا
الصحفييــن
مــع
ا لمختطفيــن .
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علــى إطــاق ســراح الزمــاء
الصحفييــن
المختطفيــن
وطالــب بيــان صــادر عــن وجميــع المعتقليــن.
الوقفــة اإلحتجاجيــة كافــة
الصحفييــن والمدافعيــن عــن
وأكــد البيــان أن  15صحفيــا
حقــوق االنســان إلى المســاعدة قامــت مليشــيا الحوثــي
فــي تحريــر المختطفيــن باختطافهــم واقتيادهــم إلــى
والمخفييــن فــي ســجون مراكــز مجهولــة وممارســة
المليشــيا الحوثيــة ،وفضــح ألــوان التعذيــب وأشــكال
ممارســات التعذيــب وأســاليب الجرائــم ،حيــث يعانــون مــن
اإلجــرام التي تنتهجهــا عصابات ظــروف صحيــة ســيئة للغايــة
إرهابيــة مســلحة بحقهــم.
فــي زنازيــن مخفيــة عرضــت
حيــاة بعضهــم للمــوت البطيء
وناشــد
الصحفيــون أو اإلعاقــة الدائمــة بعــد أن تــم
اليمنيــون كل الصحفييــن تصفيــة آخرين بطــرق مختلفة.
والحقوقييــن ،والمنظمــات
ووفــق تقريــر «ثمــن
عــن
الصــادر
المعنيــة بحقــوق الصحافــة الخــذالن»
واإلنســان إلــى التضامــن المنظمــة الوطنيــة لإلعالميين
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد اليمنييــة «صــدى» ،فــإن
مــن أجــل تعريــف الــرأي العــام اإلعالمييــن الذيــن مازالــوا قيــد
الدولــي وتنويــره بمــا تشــهده اإلختطــاف منــذ ثالثــة أعــوام

وقــادت مليشــيا الحوثــي
حملــة قمــع شــاملة علــى
الحريــات اإلعالميــة منــذ
انقالبهــا فــي  21ســبتمبر ،2014
وقامــت باختطــاف مااليقل عن
 140صحفيــا ،وتشــريد المئــات
مــن العامليــن وحرمــان مئــات
آخريــن مــن وظائفهــم ،وإيقــاف
عشــرات المواقــع اإلخبارايــة
والقنــوات واإلذاعــات المحليــة،
كمــا تســببت حملــة القمــع
فــي توقــف عشــرات الوســائل
اإلعالميــة.
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الفعاليــة التــي
أقيمــت يوم الســبت
محافــظ
برعايــة
مــأرب
محافظــة
ســلطان
اللــواء
بــن علــي العــرادة،
وأقامتهــا المنظمــة
الوطنيــة لإلعالمييــن
اليمنييــن «صــدى»
تأتــي بالتزامــن مــع
مــرور ثــاث ســنوات
علــى اختطــاف 15
مــن الصحفييــن
مــن أحــد فنــادق
صنعــاء وإخفائهــم
فــي المعتقــات منــذ
ذلــك التاريــخ.

الصحافــة اليمنيــة مــن جرائــم،
وحشــد الدعــم والمســاندة عــن
طريــق الحمــات التضامنيــة
للضغــط علــى مليشــيات
الحوثــي بمــا يمكن مــن إجبارها

تعرضــوا لمــا اليقــل عــن 25
نوعــا مــن أنــواع التعذيــب،
تســببت فــي إصابــة العديــد
منهــم بأمــراض مختلفــة مــن
بينهــا توقــف عــن الحركــة.
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من اإلعالم ..

المدينة األكثر نشاطاً ..رمضان والعيد
ينعشان أسواق مأرب
تقرير  -عارف الشمساين
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شــهدت حركــة المتســوقين
والــزوار والبيــع فــي مختلــف
محــاالت وأســواق التجزئــة فــي
مدينــة مــارب في موســم شــهر
رمضــان المبــارك نشــاطاً كبيــراً
مقارنــة بالموســم نفســه منــذ
دحــر مليشــيا الحوثــي مــن
هــذه المدينــة وتحديــدا منــذ
أربعــة أعــوام  ،حيــث تحولــت
المدينــة إلــى حضــن دافــئ
يقصــده اليمنيــون مــن كل
محافظــات الجمهوريــة خاصــة
مــن تلــك المحافظــات التــي
مازالــت تــرزح تحــت الفوضــى
والدمــار الكهنوتــي الحوثــي.

وحســب إحصــاءات أخيــرة
فقــد اســتقبلت المدينــة مــا
يتجــاوز الخمســة مالييــن
نســمة مــن النازحيــن والتجــار
وجميعهــم
والمســتثمرين
وجــدوا فــي محافظــة مــأرب
أرضــا وإنســانا وقيــادة كل
الرعايــة واألمــن واالســتقرار.
وشــهدت المدينــة هــذا
العــام تطــوراً كبيــراً فــي الجانب
التجــاري وافتتــاح شــوارع
جديــدة للتخفيــف مــن االزدحام
رافقــه نقلــة نوعيــة فــي الجانب
التجــاري حيــث افتتحــت بعــض
المحــات التجاريــة الكبيــرة

كمراكــز التســوق والمــوالت
الحديثــة والتــي اســتطاعت
جــذب المســتهلكين منــذ بدايــة
شــهر رمضــان ،ممــا يــدل علــى
قــدرة مــأرب علــى اســتقطاب
التجــار والمســتثمرين بعــد
أن ضيقــت مليشــيا الحوثــي
عليهــم في مناطق ســيطرتهم
خاصــة فــي العاصمــة صنعــاء.
جالــت
«26ســبتمبر»
فــي أســواق المدينــة ومراكــز
التســوق الجديــدة التي رســمت
بافتتاحهــا هــدا الموســم لوحــة
اســتثمارية وتجارية واقتصادية
رائعــة علــى أجــواء هــذه المدينة

الحضاريــة التــي باتــت تتخلــق
مــن جديــد بثــوب عصــري
وحضــاري رائــع.
هنــاك فــي أكثــر مــن
شــارع تجــد االزدحــام واإلقبــال
علــى متطلبــات رمضــان
ومســتلزمات العيــد حاضــرا
بقــوة ..ازدحامــا يشــعرك
بأنــك فــي عاصمــة تجاريــة
واســتثمارية منــذ عشــرات
الســنين وليــس منــذ أقــل مــن
عــام أو عاميــن فقــط..
نســتطيع القــول إن النــاس
فــي هــذه المدينــة رغــم الحــرب
والمآســي إال أنهــم تجــاوزوا
حيــاة الخــوف والدمــار فــي
عاصمــة إقليــم ســبأ ،وباتــت
مراكــز التســوق تلعــب دورا
مهمــا فــي دعــم وإنجــاح
االقتصــاد المحلــي للمدينــة
واإلقليــم.

جوائز وزوار
فيمــا أكــد عــدد مــن مديــري
المراكــز أن المبيعــات تركــزت
علــى مالبــس االطفــال أنهــا
شــكلت نســبة  %70مــن إجمالي
المبيعــات.
واصفيــن أن األمــور تســير
بشــكل جيــد ومــرض ،وذلــك
بســبب اإلقبــال الكبيــر الــذي
يشــهده المركــز منــذ بدايــة
شــهر رمضــان وقــد ارتفــع
عــدد الــزوار والمتســوقين

أسعار واستغالل
أمــا ابراهيــم صاحــب محــل
بيــع مالبــس فإنــه يصــف
هــذا الموســم باالكثــر إقبــاال
مــن الــزوار مقارنــة باالعــوام
الماضيــة ويعيــد ارتفاع أســعار
المالبــس إلــى ارتفــاع إيجــارات
المحــال التجارية وكــذا عمليات
النقــل التــي تمــر عبــر مناطــق
ســيطرة المليشــيا الحوثيــة
والتــي تتعمــد اســتغالل الناس
وتقــوم بطلــب مبالــغ كبيــرة
علــى كل بضاعــة تمــر عبرهــا.
• نقــا عــن صحيفــة 26
ســبتمبر
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أســعار منافســة وأذواق
مختلفــة

احتياجات وأسعار
وكانــت مئــات األســر فــي
مــارب خرجــت إلــى مراكــز
التســوق ومحــات بيــع
المالبــس باحثــة عــن مــا يبهــج
قلــوب أطفالهــم ويغطــي
احتياجــات ماتبقــى مــن ايــام
الشــهر الفضيــل ..حــول ذلــك
يؤكــد مديــر عــام مركــز ريــادة
المســتهلك أن فكــرة انشــاء
المركــز هدفهــا فــي األســاس
خدمــة المواطــن وتوفيــر
مختلــف احتياجاته من مالبس
ومــواد غذائيــة ومســتلزمات
وألعــاب أطفــال واوانــي طهــي
وغيــر ذلــك مــن االحتياجــات
التــي تســهل للمســتهلك
عمليــة الحصــول عليهــا فــي
وقــت ومــكان واحــد وبأســعار
وأنــواع تلبــي كل احتيــاج كل
الشــرائح االجتماعيــة .

أسعار مناسبة
مــن جهتــه يــرى المتســوق
احمــد محســن أن مراكــز
التســوق ظاهــرة جيــدة
تخفــف الجهــد والوقــت
للمســتهلكين مطالبــا فــي
الوقــت نفســه ضــرورة مواكبــة
أذواق المســتهلكين خاصــة
فــي مالبــس األطفــال وعــدم
عــرض القديــم منهــا ..وحــول
اســعار المالبــس وغيرهــا
مــن احتياجــات رمضــان
ومســتلزمات العيــد قــال أن
األســعار مرتفعــة نوعــا مــا
وهــو مــا يضيــف للمواطــن
اعبــاء اضافيــة خاصــة ألولئــك
النازحيــن الذيــن يعيشــون
ظروفــا معيشــية صعبــة.

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

الموسم األكثر نشاطاً
وقــد توقــع األســتاذ جــال
الوجيــه مديــر عــام مركــز ريــادة
المســتهلك التجاري وهو األول
فــي هــذه المدينــة أنــه حســب
األرقــام والنســب اإلحصائيــة،
وحجــم المبيعــات واإلقبــال
مــن قبــل المتســوقين علــى
احتياجــات رمضــان وعيــد
الفطــر المبــارك أن يكــون
هــذا الموســم األكثــر نشــاطاً
وازدهــاراً مقارنــة بالمواســم
الســابقة.
وأعــاد جــال الوجيــه
الطفــرة التجاريــة الكبيــرة
التــي تشــهدها مدينــة مــأرب
إلــى المنــاخ االســتثماري الــذي
هيأتــه الســلطة المحليــة
فــي المحافظــة وتقديمهــا
للمســتثمرين
التســهيالت
وهــو ماجعــل المدينــة تعيــش
طفــرة نوعيــة فــي مجــال
التجــارة واالســتثمار .
ويؤكــد الوجيــه بــأن فكــرة
مركــز التســوق جــاءت بفضــل
النــزوح الكبيــر لليمنييــن إلــى
هــذه المدينــة والتــي أصبحــت
تبعــا لذلــك قبلــة لــرؤوس
االمــوال التجاريــة اليمنيــة.

وبالرغــم مــن ارتفــاع حــرارة
الطقــس فــي مدينــة مــارب اال
ان ذلــك لــم يمنــع الــزوار مــن
التوجــه الــى مراكــز التســوق،
كمــا كان لألطفــال نصيــب
األســد مــن هــذه الزيــارات حيــث
وفــرت مراكــز التســوق العديــد
مــن األلعــاب الجديــدة والتــي
أعدتهــا خصيصا لهــم لالحتفال
بالشــهر الكريــم وابتهاجــا ً
بعيــد الفطــر المبــارك ..و يقــول
الوجيــه  :لقــد حرصنــا فــي مركز
ريــادة المســتهلك أن نلببــي
جميــع أذواق المتســوقين
ومســتوى دخلهــم واصفيــن
فــي الحســبان ظــروف الحــرب
التــي تمــر بهــا البــاد ومــا
عكســته عليهــم مــن ظــروف
معيشــية صعبــة .

بنســبة ..%40-30حــول ذلــك
قــال الوجيــه إن المركــز حظــي
بإقبــال كبيــر منــذ بدايــة
رمضــان وأســهمت العــروض
والجوائــز والتــي تصــل الجائــزة
الكبــرى إلــى ســيارة بنمــو الزوار
والمســتهلكين .
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