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يعمــل مكتــب الصناعة 
بمحافظــة  والتجــارة 
اســتصدار  علــى  مــأرب 
قائمــة مقارنــة باألســعار 
مــأرب  محافظــة  بيــن 
اليمنيــة  والمحافظــات 
أصــدر  أن  بعــد  األخــرى، 
قائمــة أســعار موحــدة يوم 

الماضــي. الثالثــاء 
وأكــد مصــدر فــي مكتب 
لـ«النشــرة  المحافظــة 
الصحفية« للمحافظة أن 
القائمــة ستشــمل أســعار 
محافظــة  فــي  الســلع 
مــأرب ومقارنتهــا بعدد من 
المحافظــات األخــرى، فــي 
الســعرية  األوضــاع  ظــل 
نتيجــة  المســتقرة  غيــر 
انهيــار العملــة الوطنيــة 

أمــام الــدوالر.
وبحســب المصــدر فــإن 
الغذائيــة  المــواد  أســعار 
األقــل  هــي  مــأرب  فــي 
مقارنة ببقيــة المحافظات 

اليمنيــة.
يأتــي هــذا فيمــا يواصــل 
مكتــب الصناعــة والتجــارة 
لضبــط  الميدانــي  نزولــه 
األســعار إثــر المهلــة التــي 
وضعتها السلطة المحلية 
للمكتــب  بالمحافظــة 
لضبــط التجــار المتالعبين 
ــس  ــوم الخمي ــعار، ي باألس

25 أكتوبــر الماضــي.
ودشــن وكيــل محافظة 
عبدربــه  الدكتــور  مــأرب 
مفتــاح ،يــوم الســبت 27 
واســعة  حملــة  أكتوبــر، 

الوكيل مفتاح: البد من حماية النازحين 
من جشع »مستغلي األوضاع«

مكتب الصناعة والتجارة يواصل حملته لضبط األسعار

- مصدر: السلع الغذائية يف مأرب األرخص بين املحافظات اليمنية
- قائمة موحدة لألسعار بمأرب ، وأخرى مقارنة مع بقية املحافظات 

المتالعبيــن  لضبــط 
المــواد  وأوزان  بأســعار 
ــن  ــية م ــة واألساس الغذائي
تجار الجملــة والتجزئة في 
مدينــة مــأرب ومديريــات 

المحافظــة.
ــاح  ــل مفت ــدد الوكي وش
بتحمــل  اللجــان  علــى 
الدينيــة  مســئولياتها 
ضبــط  فــي  والوطنيــة 
أي مخالــف دون محابــاة 
وإحالــة  تقصيــر،  أو 
المخالفيــن إلــى القضــاء 
الــرادع. ليأخــذوا جزائهــم 

أن جنــون  إلــى  وأشــار 
ــعار  ــع األس ــي رف ــار ف التج
وســاعة  يــوم  كل  فــي 
العملــة  انهيــار  بحجــة 
رفــع  فــي  واســتمرارهم 
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األســعار رغــم اســتقرارها 
خــالل األيــام الماضيــة غيــر 

مبــرر.
»الدولــة  وقــال: 
ــتيراد  ــل اس ــت تموي تحمل
ــار  ــية للتج ــلع األساس الس
المســتوردين، وهــذا ينفــي 
المغــاالة  مبــرر اســتمرار 
والتالعــب  االســعار  فــي 
ضعفــاء  عنــد  بــاألوزان 
ــب  ــدف الكس ــوس به النف
ــر المســئول«. الســريع غي
وتابــع: »محافظة مأرب 
الذيــن  بالنازحيــن  تكتــظ 
اســتقبلتهم مــن مختلــف 
بأوضــاع  المحافظــات 
معيشــية صعبة، وتســبب 
االنهيــار االقتصــادي األخير 
معاناتهــم  ازديــاد  فــي 
ــد مــن حمايتهــم مــن  والب
ــتغلين  ــار مس ــع التج جش

األوضــاع«.

ــي  ــاء الماض ــوم الثالث وي
الصناعــة  مكتــب  أصــدر 
بالمحافظــة  والتجــارة 
موحــدة  أســعار  قائمــة 
الغذائيــة  للمــواد 
خاصــة  واالساســية 
ــي  ــة بمديريت ــار الجمل بتج
المدينــة والــوادي والزمهم 
أبــواب  علــى  بإشــهارها 
المحــالت خــالل ثالثــة أيــام.
مديــر  نائــب  وأكــد 
الصناعــة  مكتــب  عــام 
بالمحافظــة  والتجــارة 
لوكالــة  الحاشــدي  ياســر 
ــيتخذ  ــب س ــبأ أن المكت س
القانونيــة  االجــراءات 
الصارمــة بحــق المخالفين 
ــة أو  ــهار القائم ــواًء إلش س
مخالفــة االســعار المحددة 

فيهــا.
القائمــة  إن  وقــال: 

المعقــول  الربــح  راعــت 
وقــدرة  الجملــة  لتاجــر 
المســتهلك، وبما يحد من 
تفــاوت االســعار وتشــجيع 

. لجشــعين ا
مــن جهتــه أكــد مديــر 
الــوادي  مديريــة  عــام 
الــذي  جــرادان  صالــح 
الميدانيــة  اللجــان  رافــق 
الــوادي  مديريــة  فــي 
المحليــة،  الســلطة  أن 
ومكتب الصناعــة والتجارة 
تتهــاون  لــن  بالمديريــة 
بحق المتالعبين باالســعار 
لشــروط  والمخالفيــن 
التعبئــة  وأوزان  التخزيــن 
والجــودة ، وهنــاك إجراءات 
وعقوبــات تتضمنهــا لوائح 
مكتــب الصناعــة والتجــارة 
علــى  تنفيذهــا  ســيتم 

المخالفيــن.
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مكتب التربية يحيي اليوم الوطني 
للبيئة بحضور الوكيل الباكري

إزاحة الستار عن المرحلة 
الثالثة من مشروع رصف 

حي السالم بمأرب

أحيــا مكتــب التربيــة والتعليــم بمحافظة مــأرب ،يوم 
اإلثنيــن، يومــاً توعويــاً بمناســبة يــوم البيئــة المدرســية، 

والــذي يتزامــن مــع اليــوم الوطنــي لحمايــة البيئــة.
ــة التــي أقيمــت فــي مدرســة بلقيــس  وفــي الفعالي
ــة  ــل محافظ ــد وكي ــأرب، أك ــة م ــات بمدين ــة للبن الثانوي
ــة رفــع  ــه الباكــري أهمي ــة عبدالل مــأرب للشــئون اإلداري

مســتوى الوعــي البيئي في 
أوســاط طــالب وطالبــات 
المــدارس باعتبــار البيئــة 
قضيــة مجتمعيــة ترتبــط 
بحيــاة  وثيقــا  ارتباطــا 

النــاس وصحتهــم .
أوضــح  جهتــه  مــن 
مديــر عــام مكتــب التربيــة 
علــي  الدكتــور  والتعليــم 
مــن  الهــدف  أن  العبــاب 
إقامــة هــذه الفعاليــة، هــو 
غــرس قيــم وســلوكيات 
الحفــاظ علــى البيئــة لــدى 
طــالب وطالبــات المدارس، 
بيئــة  علــى  والحفــاظ 
ــاً  ــة انطالق ــية نظيف مدرس
المســؤولية  روح  مــن 
ــة  ــة آمن ــى بيئ للحفــاظ عل

ونظيفــة.

االشــغال  مشــروع  أنهــى 
العامــة تنفيــذ المرحلــة الثالثــة 
مــن مشــروع رصف شــوارع حي 
ــن  ــأرب ضم ــة م ــالم بمدين الس

ــة. ــتجابة الطارئ ــروع االس مش
المحافظــة  وكيــل  وقــام 
مفتــاح،  ربــه  عبــد  الدكتــور/ 
يــوم األحــد، بإزاحــة الســتار بعــد 
المرحلــة  تنفيــذ  اســتكمال 
ــف. ــروع الرص ــن مش ــة م الثالث

مــن  المشــروع  ويتكــون 
ويســتهدف  مراحــل،  أربعــة 

متــر  آالف  مســاحة قدرهــا 10 
مربــع؛ بكلفــة إجماليــة 250 ألف 

دوالر.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح بهــذا 
المشــروع الحيــوي الــذي يقــوم 
ــة،  ــغال العام ــروع األش ــه مش ب
وقــال: إنــه أســهم فــي تحســين 
وأوضاعهــا  المدينــة  أحيــاء 
البيئيــة، وأســهم فــي حمايتهــا 
مــن آثــار الســيول خاصــة أن 
أغلبهــا يقع في مناطــق مجاري 

ــار. ــيول واالمط ــاه الس مي

مديــر  التدشــين  حضــر 
العامــة  األشــغال  مشــروع 
وشــبوة  مــأرب  لمحافظتــي 
محســن حميــد، ومديــر عــام 
التخطيــط والتعــاون الدولــي 
حــزام مجيديــع، ومديــر عــام 
مكتــب الزراعــة ســيف الولــص ، 
وممثــل مديريــة المدينــة ناصر 
مثنــى وعــدد مــن المســئولين 
في الســلطة المحليــة بمديرية 

المدينــة.
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دعــا الدكتــور عبدربــه 
ــل محافظــة  ــاح وكي مفت
المنظمــات  مــأرب 
التدخــل  إلــى  الدوليــة 
بشــكل حقيقــي ومجــدي 
المســاعدات  لتقديــم 
للنازحين فــي المحافظة 
للنازحيــن  يحفــظ  بمــا 
لهــم  ويوفــر  كرامتهــم، 

الالئــق. العيــش 
وأكــد خــالل تدشــينه 
ــة  ــلة غذائي ــع 650 س توزي
قدمتهــا النــدوة العالمية 
اإلســالمي  للشــباب 
النــدى  جمعيــة  عبــر 
يعيشــون  النازحيــن  أن 

أوضاعــاً صعبــة نتيجــة 
مــن  هربــاً  نزوحهــم 
بطــش مليشــيا الحوثــي 

االيرانيــة. االنقالبيــة 
وقــال الكتــور مفتــاح 
المحليــة  الســلطة  إن 
كل  تقــدم  بالمحافظــة 
والتســهيالت  الدعــم 
االنســاني.  للعمــل 
مشــيداً فــي ذات الوقــت 
النــدوة  قدمتــه  بمــا 
خــالل  مــن  العالميــة 
المســاعدات  هــذه 
ــن  ــن م ــة للنازحي الغذائي

يمنيــة. محافظــة   14
هــذه  أن  إلــى  وأشــار 

مفتاح يدعو المنظمات الدولية للتدخل 
بشكل حقيقي لمساعدة النازحين

بمكوناتهــا  الســلة 
ــراً  ــتخفف كثي ــدة س الجي
مــن أعبــاء المســتفيدين 
ــل  ــي ظ ــن ف ــن النازحي م
فــي  الكبيــر  االرتفــاع 
ــة  ــواد الغذائي ــعار الم أس
العملــة  انهيــار  بســبب 

. ليمنيــة ا
حضــر التدشــين الــذي 
الســبت  يــوم  أقيــم 
الماضــي ممثــل جمعيــة 
االجتماعيــة  النــدى 
فيصــل  الخيريــة 
عــام  واميــن  الشــرعبي 
ائتــالف صنعــاء لإلغاثــة 

الشــامي. أميــن 

دشن توزيع 650 سلة غذائية
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الصحــة  مكتــب  نظــم 
ــة  ــكان بمحافظ ــة والس العام
حفــل  األحــد،  ،يــوم  مــأرب 
تكريــم للفريــق الطبــي والفنــي 
المشــارك فــي القافلــة الطبية 
واالغاثيــة التــي ســيرتها مدينــة 
مــأرب إلغاثــة المتضرريــن مــن 
ــاء »المهــرة« جــراء إعصــار  أبن

»لبــان«.
ــل  ــار وكي ــل أش ــي الحف وف
محافظــة مــأرب علــي محمــد 
الفاطمــي، إلى أهمية ما حققه 
ــا  ــي، وم ــي والفن ــق الطب الفري
قدمــوه فــي النــزول الميدانــي 
ــرة  ــة المه ــات محافظ لمديري
ومعالجتهــم لعــدد كبيــر مــن 
ــن  ــن م ــن المتضرري المواطني

ــار. اإلعص
إلــى أن محافظــة  ولفــت 
فــي  الســباقة  كانــت  مــأرب 
إغاثــة إخوانهــم فــي محافظــة 
الواجــب  وتلبيــة  المهــرة 

والوطنــي. األخــوي 

مــن جهتــه أوضــح مديــر 
عــام مكتــب الصحــة والســكان 
ــدادي  ــز الش ــور عبدالعزي الدكت
أن الفريــق الطبــي المشــارك 
ــزول  ــر فــي الن ــه دور كبي كان ل
الميدانــي لعــدد مــن مديريــات 

ــرة. ــة المه محافظ
ــق  ــدادي أن الفري ــد الش وأك
ــن 700  ــر م ــة أكث ــام بمعالج ق
حالــة خــالل فتــرة عملــه التــي 
أيــام.  لمــدة ســتة  اســتمرت 
معبــراً عــن شــكره للفريــق لما 
بذلــوه فــي خدمــة المواطنيــن 

ــرة. ــة المه ــي محافظ ف
وكان الدكتور علي االحمدي 
المســؤول الفنــي للفريــق قــد 
اســتعرض مــا قــام بــه الفريــق 
والنــزول  أيــام،  ســتة  خــالل 
الميدانــي إلــى أماكــن مختلفــة 
مديريــات  مــن  عــدد  فــي 

المهــرة. محافظــة 
إلــى  األحمــدي  وأشــار 
ــي لحقــت  ــرة الت األضــرار الكبي

مكتب الصحة يكرم الفريق الطبي المشارك في 
القافلة االغاثية إلى المهرة

فــي  وخاصــة  بالمحافظــة 
الجانــب الصحــي، والتــي تنــذر 
بكارثــة بيئيــة وصحيــة نتيجــة 
التــي  والســيول  اإلعصــار 
تســببت فــي جــرف ممتلــكات 
ــداد  ــرف أع ــة وج ــة وخاص عام

المواشــي. كبيــرة مــن 
الفريــق  أن  إلــى  ولفــت 
ــالً  ــراً متكام ــدم تقري ــي ق الطب
بالمهــرة  الصحــة  لمكتــب 
عكــس مــن خاللــه األخطــار 
التــي  واألمــراض  البيئيــة 
نتيجــة  اإلنســان  تصيــب 
االمــراض  وتفشــي  الســيول 
المعديــة واألوبئة مثــل المالريا 
والكوليــرا والدفتيريــا والضنــك 

األوبئــة. مــن  وغيرهــا 
ــم عــدد  حضــر حفــل التكري
مــن مــدراء اإلدارات بالمكتــب 
ومــدراء المستشــفيات حريــب 
العــام  وكــرى  ســبتمبر  و26 
المشــرف  داوود  والشــامي 

المركــزي للتحصيــن .

700 حالة تمكن من عالجها خالل تواجده



) 3
3 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

ر  
مب

وف
  ن

4 
د 

ح
األ

   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

7

الشــرطة  ضبطــت 
العســكرية بمحافظــة مــأرب 
وذخائــر  أســلحة  شــحنة 
ــدى  ــن إح ــى مت ــة عل متنوع
مركبــات النقــل المتوســط 
)دينــا( كانــت متجهــة إلــى 
صنعــاء لمليشــيات الحوثــي 

االنقالبيــة.
الشــرطة  قائــد  وأكــد 
ــة  ــي المحافظ ــكرية ف العس
منيــف؛  ناجــي  العميــد/ 
التــي  االســلحة  شــحنة  أن 
نقاطــه  إحــدى  ضبطتهــا 
علــى طريــق مــأرب - صنعــاء، 
بطريقــة  مخفيــة  كانــت 

ومعقــدة. احترافيــة 
الشــحنة  إن  وقــال: 

بــي.  »آر.  قذائــف  تشــمل 
جــي« وقاذفــات » آر. بي. آر« 
ومعــدالت »إس. تــي« إلــى 
ــر  ــة وذخائ ــادق آلي ــب بن جان

ومتنوعــة.   كثيــرة 
منيــف  العميــد  وأشــار 
االســلحة  شــحنة  أن  إلــى 
للمليشــيات  المهربــة 
األولــى  ليســت  الحوثيــة 
فقــد  ضبطهــا،  يتــم  التــي 
األمنيــة  األجهــزة  ضبطــت 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل 
شــحنات  مــن  العديــد 
األســلحة المختلفــة ومــن 
طائــرات  ضبــط  ضمنهــا 
ــلكية  ــزة الس ــيرة ، وأجه مس
ومسدســات وذلــك فــي إطار 

ضبط شحنة أسلحة جديدة كانت 
متجهة للحوثيين

ــيات  ــي لمليش ــم االيران الدع
الحوثــي االنقالبيــة الســتمرار 
اليمنــي  الشــعب  قتــل 

مقدراتــه. وتدميــر 
ــدات  ــى أن الوح ــت إل ولف
واألجهــزة  العســكرية 
األمنيــة فــي محافظــة مأرب 
يتعاونــون فــي حفــظ االمــن 
تهريــب  ومنــع  واالســتقرار 
للمليشــيات  االســلحة 
تقــوم  والتــي   ، الحوثيــة 
حــزب  أو  ايــران  بإرســالها 
اللــه للمليشــيات مــن أجــل 
أمــد  إطالــة  مــن  تمكينهــا 
الشــعب  وقتــل  الحــرب 
اليمنــي واالعتــداء علــى دول 

الجــوار.
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عقــد المكتــب التنفيــذي 
ــة  ــب بمحافظ ــة حري بمديري
ــاً   ــد، اجتماع ــوم األح ــأرب ، ي م
برئاســة مديــر عــام المديريــة 

ــي. ــي القحاط ــر عل ناص
عــام  مديــر  وأطلــع 
المكتــب  أعضــاء  المديريــة 
علــى المســتجدات والجهــود 

مجنــدون  أطفــال  نفــذ 
،يــوم اإلثنيــن، حملــة تطوعية 
لتنظيــف موقعيــن أثرييــن 
فــي محافظــة مــأرب مــن 

المخلفــات.
وقــام األطفــال المجندون 
ــم  ــادة تأهيله ــم إع ــن يت الذي
المخلفــات  برفــع  بمــأرب، 
مــن  وغيرهــا  البالســتيكية 
حــرم عــرش بلقيــس ومعبــد 
مــن  يعــدان  اللذيــن  أوام 

قامــت  التــي  واالجــراءات 
ــراً  ــة مؤخ ــادة المديري ــا قي به
القضايــا  بعــض  لمعالجــة 
فــي  والضروريــة  الملحــة 

المديريــة.
وناقــش االجتمــاع عــدداً 
الصلــة  ذات  القضايــا  مــن 
فــي  العامــة  باألوضــاع 

األثريــة  المواقــع  أفضــل 
اليمــن. والتاريخيــة فــي 

وأبــدى األطفــال إعجابهــم 
ــدل  ــي ت ــة الت ــع األثري بالمواق
ــد  ــداد, وتع ــة األج ــى عظم عل
شــاهداً علــى حضــارة ســبأ 
التــي تمتــد إلى آالف الســنين.

األطفــال  ويتلقــى 
المجنــدون برنامجــاً تأهيليــاً 
ــاة  إلعــادة دمجهــم فــي الحي
مــن  تعليمهــم  ومواصلــة 

تنفيذي مديرية حريب يعقد 
اجتماعه الدوري

أطفال مجندون 
ينفذون حملة تطوعية 
لتنظيف مواقع أثرية 

بمأرب

االرتقــاء  وكيفيــة  المديريــة 
الجهــاز  وحــدات  بعمــل 
اإلداري وتحســين الخدمــات 

بالمديريــة.
االجتمــاع  خــالل  وجــرى 
ــاع  ــر االجتم ــة محض مناقش
ــه. ــة علي ــابق، والمصادق الس

قبــل مؤسســة وثــاق للتوجه 
المدنــي، ودعــم مــن مركــز 
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 

اإلنســانية. واألعمــال 
وأتــت فكــرة تطوعهــم في 
تنظيــف الموقعيــن األثرييــن 
رحلــة  أنشــطة  ضمــن 
ــملت  ــة ش ــة وتاريخي ترفيهي
أيضــاً ســدي مــأرب القديــم 
التــي  والمــزارع  والحديــث 
ــأرب. ــة م ــا محافظ ــاز به تمت
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عقــدت ،يــوم الســبت، 
فــي محافظــة مــأرب، 
خاصــة  عمــل  ورشــة 
لتقييــم آثار الحــرب على 
التعليــم، والتي نظمتها 
شــبكة إنســان المكونــة 
مــن خمــس منظمــات 

مجتمــع مدنــي.
الورشــة  وهدفــت 
إلــى الخــروج بمصفوفة 
لمنظمــات  عمــل 
اليمنــي  المجتمــع 
لإلســهام فــي الحــد مــن 
ــرب  ــلبية للح ــار الس اآلث
على قطــاع التعليم في 
محافظة مأرب، وحشــد 
كافة الطاقات الرســمية 

والشــعبية لذلــك.
الورشــة  وتوزعــت 
ــارك  ــي ش ــية الت النقاش
ــارك  ــو 100 مش ــا نح فيه
علــى  ومشــاركة 
أربعــة محــاور حســب 
المســتهدفين شــملت 
الرســمي،  الجانــب 
ومنظمــات المجتمــع 
والقطــاع  المدنــي، 
واإلعالمييــن  الخــاص، 
والمثقفيــن والباحثيــن.

مأرب .. اختتام األنشطة الرياضية 
ورشة عمل بمعسكر قوات األمن الخاصة

في مأرب 
لتقييم آثار 
الحرب على 

التعليم

اختتــم بمعســكر قــوات 
فــرع   - الخاصــة  األمــن 
ــطة  ــات األنش ــأرب - فعالي م
الرياضية التــي نظمتها إدارة 
التأهيــل والتدريــب، برعايــة 
علــي  بــن  ســلطان  اللــواء 
العــرادة محافــظ المحافظة 
وبإشــراف مكتــب الشــباب 

والرياضــة.
برنامــج  وتضمــن 
اختتــم  الــذي  الفعاليــات، 
صبــاح يــوم األحــد ، جملــة 
مــن األنشــطة والبطــوالت 
الرياضيــة منهــا »دوري كــرة 
ــرة -  ــرة طائ ــدم - ودوري ك ق
ودوري فــي لعبــة الشــطرنج 

وماراثــون«.  -
ــة كــرة القــدم  وفــي بطول
التــي شــاركت فيهــا ســتة 
فــرق، تــم تتويــج فريــق 14 
أكتوبــر بالــگأس بعــد تفوقــه 
فــي النهائــي علــى فريــق 26 

ســبتمبر بهدفيــن.
 وفــي دوري كــرة الطائــرة 
ســبتمبر   26 فريــق  أحــرز 

گأس البطولــة لتغلبــه علــى 
ــر بـــ1/2. ــق 14 أكتوب فري

فقــد  الماراثــون  أمــا 
حصــد المراكــز الخمســة كال 
ــين  ــي - حس ــح عل ــن: صال م
علــي  يحيــى   - العمــودي 
ســالم   - محمــد  ناجــي   -
عبداللــه، فــي حصــد الالعــب 
أميــن علــي المركــز األول في 

الشــطرنج. لعبــة 
الختــام  حفــل  وفــي 
الــذي حضــره قائــد قــوات 
األمــن الخــاص بالجمهوريــة 
اليســري  يحيــى  العميــد 
الشــباب  وزارة  ومستشــار 
علــوه،  حســين  والرياضــة 
مكتــب  عــام  مديــر  قــام 
علــي  والرياضــة  الشــباب 
أركان  ومعــه   ، حشــوان 
حــرب قــوات األمــن الخــاص 
المبرزيــن  بتكريــم  بمــأرب 
أصحــاب  والمبدعيــن 
المراكــز األولــى فــي مختلــف 

الرياضيــة. األلعــاب 
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