يب يب يس  ..مأرب
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مأرب حتتفي باليوم العاملي للتوعية مبخاطر األلغام

الفاطمي يدعو المجتمع الدولي لاللتفات إلى الخطر
الذي يتهدد حياة اليمنيين بسبب األلغام
اجتمــاع يناقــش تغـــذية الكهربــاء بمــادة الديزل
مناقشـة خطط مؤسسـة امليـاه ملواجهـة زيـادة الطلب
جامعة إقليم سبأ توقع اتفاقية مع جامعة احلسن األول املغربية
خطة ميدانية ملتابعة االنضباط الوظيفي

الدكتور الشدادي يتفقد سير
العمل مبستشفى الشهيد محمد
هايل

تدريب  40نازحة على اخلياطة

إذاعة مأرب حتتفل بالذكرى
السادسة النطالقها

إتالف كميات من املواد الغذائية
غير الصاحلة في حريب

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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مأرب حتتفي باليوم العاملي للتوعية
مبخاطر األلغام

الفاطمي يدعو املجتمع
الدويل لاللتفات إىل
اخلطر الذي يتهددحياة
اليمنيني بسبب األلغام
دعا وكيل محافظة مأرب عيل محمد
الفاطمي املجتمــع الدويل إىل االلتفات إىل
الخطر الكبري الذي يتهدد حياة اليمنيني
حارضا ً ومســتقبالً بســبب األلغام التي
زرعتهــا وتزرعهــا مليشــيا الحوثــي
االنقالبيــة ،والتــي تمثــل جريمــة مــن
جرائــم الحرب ،وتقديم الدعم لليمن من
أجــل التمكن من التخلص منها وحماية
املدنيني اآلمنني.
ونوه يف كلمته التي ألقاها يف االحتفال
الذي أقيم برعاية من مرشوع مسام يوم
الخميس احتفاء باليوم العاملي للتوعية
بمخاطــر األلغــام إىل أن كارثــة األلغــام
التي تهدد حياة اليمنيني هي واحدة من
النتائج الكارثية النقالب مليشيا الحوثي
املدعومة من إيران عىل الرشعية واحتالل
مؤسسات الدولة ،وعىل مخرجات الحوار
الوطني يف سبتمرب 2014م وشنها حرب

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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إبادة بحق الشــعب اليمني
ومن يعارضها.
وأكــد الفاطمــي أن
اليمنيني أمــام خيار وحيد
الســتعادة دولتهم وأمنهم
واســتقرارهم وكرامتهم،
هو االصطفاف خلف قيادة
الرشعيــة ممثلــة بفخامة
رئيس الجمهورية املنتخب
املشــر عبدربــه منصــور
هــادي ،للقضــاء عىل هذه
املليشــيا وإنهــاء االنقالب
بالحسم العســكري ،كون
هــذه املليشــيا ال تؤمن إال
باملــوت والقــوة وال تؤمن
بالحيــاة والتعايش.
معربــا ً عــن تقديــر
الشــعب اليمنــي ملوقــف
اململكة العربية السعودية
بقيــادة خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك ســلمان
بن عبدالعزيــز وويل عهده
محمــد بن ســلمان ودولة
اإلمــارات العربيــة املتحدة

لدعمهمــا للشــعب اليمني
مــن أجــل اســتعادة دولته
ورشعيته وجمهوريته ،إىل
جانبالدوراإلنسانيالكبري
ملركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية ،والذي
كان مرشوع مســام لنزع
األلغام يف اليمن واحدا من
أعماله اإلنســانية.
من جهته أكد مســاعد
املدير العام ملرشوع (مسام)
الســعودي لنزع األلغام يف
اليمــن خالــد العتيبــي ،أن
كمية األلغام التي زرعتها
مليشيا الحوثي االنقالبية
خــال الســنوات الثــاث
املاضيــة ،صنفــت اليمــن
األعــى معدل منــذ الحرب
العاملية الثانية.
وقــال العتيبــي  »:إن
الفرق الهندسية العاملة يف
املرشوع البالغة  32فريقا
تمكنــت من نــزع أكثر من
 55ألف لغم وعبوة ناسفة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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بمختلف أشكالها وأنواعها
يف خمس محافظات يمنية
فقط منذ انطالق املرشوع
بعد منتصــف العام املايض
2018م».
إىل ذلــك أشــارت
كلمة املنظمات الحقوقية
واإلنســانية العاملــة يف
اليمن ،إىل الخطورة الكبرية
التــي تمثلهــا هــذه األلغام
عىل حيــاة املدنيني اآلمنني
من نســاء وأطفال حارضا
ومســتقبال ،وحصادهــا
ألرواحهــم ،وما تمثله من
عائق أمام النازحني للعودة
إىل ديارهــم ومزارعهــم يف
املناطــق املحررة.
مشــرا إىل أن آخــر
اإلحصائيــات لضحايــا
األلغام من املدنيني املسجلة
 2584بني شهيد وجريح ،
حيث استشهد  1280مدنيا
بينهــم  103نســاء و 195
طفال.
Mareb gov
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ويف ختام الفعالية قام
وكيــل أول املحافظــة عيل
الفاطمي ومعه وكيل أول
وزارة الداخلية اللواء محمد
ســالم بــن عبــود الرشيف
ومديــر دائــرة الهندســة
العســكرية العميد عبدالله
الحيــدري ومســاعد مدير
عام مرشوع مســام خالد
العتيبــي بافتتــاح معرض
للصــور ،أقيــم أمــام قاعة
الشــهيد القردعي بجامعة
إقليم ســبأ ،يتضمن العديد
من الصور لضحايا األلغام،
والجهــود املبذولة لتطهري
األرض منهــا ،والتي تقوم
بها الفــرق الهندســية ،إىل
جانب الرسومات التوعوية
واإلنســانية املعــرة ،التي
شاركت فيها طالبات عدد
من املــدارس يف املحافظة،
بهدف نرش الوعي بمخاطر
األلغــام وكيفيــة التعامــل
معها.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

4

السبت  6ابريل 2019م العــــــدد ( ) 55

صفحة

الوكيل مفتاح يرتأس اجتامعاً ملناقشة
تغذية كهرباء املحافظة بامدة الديزل

رأس وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح اجتماعا ً مشــركا ً
ضــم الســلطة املحليــة
باملحافظــة وقيادة رشكة
ومصــايف صافــر ،وفــرع
رشكــة النفــط ومكتــب
النفــط باملحافظــة وإدارة
كهربــاء مــأرب.
االجتمــاع الــذي عقــد
اليــوم الخميــس ناقــش
اآلليــة الخاصــة بتغذيــة
كهرباء مأرب بمادة الديزل
بمــا يضمــن اســتمرارها

وعــدم انقطاعهــا واإليفاء
باحتياجاتهــا.
وخــال االجتمــاع أكــد
وكيل املحافظة أن الكهرباء
أصبحــت عصــب الحيــاة
ومرتبطة بحيــاة املواطنني
بشــكل مبــارش  ..مشــرا ً
إىل أن الكهربــاء واحــدة من
الخدمــات األساســية التــي
تقدمهــا الســلطة املحليــة
ضمــن الخدمات الرضورية
األخرى.
ولفــت وكيــل املحافظة
إىل أن مــأرب اليــوم غــر

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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األمــس ،حيــث أصبحــت
تضــم كل اليمــن ويقطنها
نحــو ثالثــة ماليني نســمة
يحتاجون إىل الكهرباء ؛ كما
يحتاجون إىل بقية الخدمات
األساســية ،وتــزداد طلبات
املواطنــن عــى الكهربــاء
يف فصــل الصيــف حيــث
الحرارة الشديدة التي تسود
املحافظة.
وقــال :إن انقطــاع
الكهرباء لســاعات طويلة،
يعني زيادة معاناة النازحني
يف الخيــام وكبــار الســن
Mareb gov

Mareb_gov
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واملــرىض ،وتعطيــل عمــل
الكثري من املؤسسات ؛ منها
املستشــفيات واألنشــطة
املاليــة والتجاريــة وغريها
مــن الخدمــات واألنشــطة
املرتبطــة بالكهربــاء.
ودعا الوكيــل املواطنني
إىل الحــرص عــى ترشــيد
اســتخدام الكهربــاء بقــدر
اإلمــكان ،واالبتعــاد عــن
الربــط العشــوائي الــذي
يتسبب بمشاكل يف خطوط
الكهربــاء.
Mareb_gov
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مناقشة خطط مؤسسة املياه وسبل
مواجهة زياءدة الطلب

تــرأس وكيل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح اجتماع ـا ً لقيــادة
املؤسســة العامــة للميــاه
الصحــي
والــرف
باملحافظة كرس ملناقشــة
خطــط املؤسســة الهادفة
إىل مواجهة زيادة الطلبات
عىل كميــات املياه من قبل
املشــركني خــال فصــل
الصيف ،إىل جانب الخطط
الخاصة بتوسعة مساحة
التغطية الجغرافية باملياه

اآلمنــة يف ظــل التوســع
العمراني والســكاني الكبري
الــذي تشــهده عاصمــة
املحافظــة.
وخــال االجتمــاع
اســتمع الوكيــل مفتاح من
مدير عام املؤسســة حسني
بــن جــال إىل رشح عــن
طبيعــة األداء للمؤسســة
واإلنجــازات التــي تحققت
ســوا ًء التوســع يف أعــداد
املشرتكني املســتفيدين من
خدمات امليــاه التي تقدمها

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املؤسسة ،إىل جانب
التوســع يف البنــى
التحتيــة مــن آبــار
ومضخاتوخزانات
وشــبكات مياه.
كما قدم رشحا ً
عــن التحديات التي
تواجهها املؤسســة
 ،وتعــاون املكاتــب
الحكوميــة األخرى
ذات العالقــة مــن
أجــل الحفــاظ عىل
الشبكة واإلمدادات
اآلمنة للمياه ،ومنع
املخالفات.
وتطــرق إىل
اإلجــراءات التــي
اتخذتها قيادة فرع
املؤسســة من أجل
تحصيل مديونيتها
الســابقة لــدى صغــار
املشرتكني ،إىل جانب تحزيم
املشــركني يف مربعــات
جغرافيــة وعمل قســامات
لضمــان وصــول امليــاه إىل
جميــع املشــركني بعدالة،
وتشديد الرقابة ملنع الربط
العشــوائي.
وخالل اإلجتماع أشــاد
الوكيــل مفتــاح بالجهــود
التي تبذلها املؤسسة العامة
للميــاه مــن أجل اســتمرار
وصــول امليــاه اآلمنــة
Mareb gov
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والنظيفــة إىل املشــركني،
واإلنجــازات التــي تحققت
خــال العام املايض يف زيادة
وتأهيــل اآلبــار واملضخات
وصيانــة الشــبكة وغريها.
وأكــد اهتمــام ودعــم
قيــادة الســلطة املحليــة
للمؤسســة العامــة للميــاه
للــدور الــذي تضطلــع بــه
كمصــدر مــزود بامليــاه
النظيفة واآلمنة للســكان..
والحــرص عــى االرتقــاء
بها من أجل رفع مســتوى
تغطيتهــا بميــاه الــرب
النظيفة واآلمنة ألكرب عدد
مــن ســكان املدينــة.
وشــدد الدكتــور مفتاح
عــى رضورة التحصيــل
املنتظم والدائم لرسوم املياه
املستهلكة من املستهلكني..
والتــزام املواطنــن بســداد
الفواتري كــون الخدمة التي
تصلهم قيمتهــا أكثر بكثري
جدا ً مــن الرســوم الرمزية
املفروضــة عليهــم مقابــل
االستهالك للوحدة الواحدة
من املياه ،من أجل استمرار
املؤسسة يف أداء عملها وضخ
امليــاه ومواجهة التزاماتها.
وناقــش االجتماع عددا ً
من اإلجــراءات واملقرتحات
من أجل زيــادة فاعلية دور
املؤسســة وتعــاون املكاتب
األخــرى ذات العالقة معها
مــن أجــل خدمــة املجتمــع
وحمايــة الثــروة املائية من
اللعب وضمان وصول املياه
اآلمنة والنظيفة.
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خطة ميدانية ملتابعة االنضباط
الوظيفي في املكاتب اخلدمية
مبأرب

أقــر االجتمــاع املنعقــد
بمكتــب الخدمــة املدنيــة
والتأمينــات برئاســة وكيــل
محافظــة مــأرب للشــؤون
اإلداريــة عبــد اللــه الباكــري
 يــوم األحــد  -خطــة نزولميداني ملتابعة سري االنضباط
الوظيفييفاملكاتبالحكومية
واملختلطــة بهــدف زيــادة
فعاليتهــا يف تقديم الخدمات
للمواطنني خالل فرتة الدوام
الرسمي.
وشــدد االجتمــاع عــى
رضورة اتخــاذ العقوبــات
بحق املتغيبــن عن الــدوام ،
وتنزيل األقساط من رواتبهم
وفقا ً لالئحــة الخدمة املدنية
 ،وتوجيهــات دولــة رئيــس
الــوزراء الدكتــور معــن
عبدامللك  ،ومحافظ املحافظة
اللواء ســلطان العــرادة.
وأكــد الوكيــل الباكــري

خالل االجتماع عىل رضورة
االنضباطالوظيفي،وتطوير
آليــات الرقابــة والتفتيــش
والتقييم ملستوى االنضباط
عــى مســتوى كل مكتــب
ووحدة حكومية  ،أو مختلطة
يف املحافظــة ..مؤكــدا ً عــى
مدراء عموم املكاتب الخدمية
الحكومية االلتــزام بالتواجد
املســتمر يف مكاتبهــم مــن
أجل ضمان خدمة املواطنني
وتسيري معامالتهم والنظر يف
طلباتهم.
مــن جانبــه أشــار مدير
عــام مكتــب الخدمــة املدنية
والتأميناتباملحافظة؛سعود
اليوســفي إىل دور مــدراء
املــوارد البرشيــة يف متابعــة
الــدوام اليومــي واالنضبــاط
الوظيفي  ،ورفع تقارير األداء
ومتابعــة أوضــاع املوظفني
واســتحقاقاتهم القانونية.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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صفحة

PA G E

تدشني دورة خاصة بالنساء
النازحات في مجال اخلياطة

دشــن وكيــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح الــدورة التدريبيــة
الخاصــة بتدريــب النســاء
النازحــات عــى مهــارات
الخياطــة والتفصيــل ،التي
ينفذها مكتب التعليم الفني
والتدريب املهني بتمويل من
السلطة املحلية باملحافظة.
وتهــدف الــدورة التــي
تقــام عــى مــدى  40يوما ً
إىل إكســاب  40متدربة من
النساء النازحات أساسيات
الخياطــة
ومهــارات
والتفصيل والتصميم ؛ حيث
تقــام بالتعاون والتنســيق
مع لجنة املتابعة والتواصل
الخاصــة بمقاربات قضايا
الســام والتنميــة املحليــة
با ملحا فظة .
وخالل التدشــن أشــاد
وكيــل املحافظــة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح بجهــود
مكتــب التعليــم الفنــي،
وإقامتــه مثل هذه الدورات
الهامــة والنوعية للتخفيف
من معاناة النساء النازحات،
Mareb gov

Mareb_gov

وإكســابهن املهــارات
الالزمة التي تســاعدهن يف
تحسني الدخل املعييش لهن
وألرسهن.
مــن جهتــه أوضــح
مديــر عــام مكتــب التعليم
الفنــي والتدريــب املهنــي
ناجــي الحنييش أن برنامج
التدريــب والتأهيــل لهــذا
العــام يســتهدف تأهيــل
 255متدربــا ً ومتدربــة
يف مجــاالت الحاســوب
وصيانة الجواالت واألجهزة
الكهربائيــة والنجــارة
والخياطــة والتفصيــل
والتطريــز والتمديــدات
الكهربائيــة.
وثمــن الحنيــي دعــم
الســلطة املحليــة ممثلــة
باللــواء ســلطان بــن عــي
العــرادة لربامــج التدريــب
والتأهيــل املهني واملهاري؛
ملــا لذلك مــن دور يف تنمية
املحافظة ،ومساعدة جميع
فئات املجتمع عىل الحصول
عىل املهارات التي تعينهم يف
حياتهم.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

7

السبت  6ابريل 2019م العــــــدد ( ) 55

صفحة

PA G E

جامعة إقليم سبأ توقع يف املغرب اتفاقية
تفاهم مع جامعة احلسن األول

وقــع رئيــس جامعــة
إقليم ســبأ الدكتــور محمد
حمــود القــديس ،يــوم
الخميــس ،يف املغــرب ،مــع
رئيــس جامعــة الحســن
األول املغربيــة أحمــد نجم
الدين ،اتفاقيــة تفاهم بني
الجانبــن.
جــاء ذلــك خــال زيارة

وفــد وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي برئاســة
وكيــل الــوزارة لقطــاع
البعثات والعالقات الثقافية
الدكتور مــازن الجفري إىل
جامعة الحسن األول بمدينة
الدار البيضــاء املغربية.
وأكد الدكتــور الجفري
خــال التوقيع عــى أهمية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

تعزيــز العالقــات الثنائيــة
بــن الجامعــات اليمنيــة
واملغربيــة ،منوها ً بحرص
واهتمــام فخامــة الرئيس
عبدربــه منصــور هــادي
رئيس الجمهورية ورئيس
مجلــس الــوزراء الدكتــور
معــن عبدامللــك ،بإيــاء
الرعايــة الكاملــة لقطــاع
Mareb gov

Mareb_gov

التعليــم العــايل يف اليمــن.
حــر الزيــارة رئيــس
جامعــة ســيئون الدكتــور
محمد الكثريي واملستشــار
الثقايف بالسفارة اليمنية يف
املغرب عبدالحميد الصلوي.

Mareb_gov

Mareb.gov
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صفحة

الدكتور الشدادي يتفقد سري العمل
بمستشفى الشهيد حممد هايل

تفقد مديــر عام مكتب
الصحــة العامــة والســكان
الدكتور عبدالعزيز الشدادي
 يــوم األربعــاء  -ســرالعمل بمستشــفى الشهيد
محمــد هايــل لألمومــة
والطفولــة ،واطلــع عــى
الجهــود والخدمات الطبية
والعالجيــة التــي يقدمهــا
املستشــفى.
وخالل الزيارة اســتمع
الدكتور الشدادي من مدير
املستشفى عيل السعيدي إىل

رشح عن األداء والخدمات
املقدمــة  ..مشــرا ً إىل أن
املستشــفى بدأ يف استقبال
حــاالت الــوالدة ،وأنــه
أرشف خــال يناير وفرباير
عىل  94حالة والدة  ،بينها
 10عمليــات قيرصية.
وقال :إن عيادة النساء
والــوالدة اســتقبلت خــال
يناير وفربايــر 1927حالة،
وقدمــت رعايــة صحية لـ
 392امــرأة حامــل ،و674
حالــة تنظيــم أرسة ؛ فيما

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

اســتقبلت عيادات األطفال
والرجــال  2344حالة.
ويف جانــب الرعايــة
الصحيــة األوليــة أكــد
الســعيدي أنــه تــم تلقيــح
 7872طفــا وطفلــة ضــد
األمراض الســتة  ،و تلقيح
 426امــرأة  ،و 59حالــة
تغذيــة لألطفال دون ســن
الخامســة ،و 4حاالت سل.
مــن جهتــه أشــاد
مديــر عــام مكتــب الصحة
بالجهود املبذولة لتحســن
Mareb gov

Mareb_gov

PA G E

أداء املستشــفى ،وتجويــد
الخدمات الطبية والعالجية
والرعايــة الصحية األولية.
وأكد الدكتور الشــدادي
عــى أهميــة مضاعفــة
الجهــود يف ســبيل االرتقاء
بــاألداء ؛ بمــا يواكب حالة
االكتظــاظ الســكاني الذي
تشــهده عاصمة املحافظة،
والتي تــزداد يوما ً بعد يوم
يف ظــل اســتمرار النزوح.

Mareb_gov

Mareb.gov
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صفحة

PA G E

إذاعة مأرب حتتفل بالذكرى
السادسة النطالقها

احتفلــت إذاعــة مــأرب
املحليــة  -يــوم االثنــن -
بمــرور ســتة أعــوام عــى
انطــاق بثهــا يف األول من
ابريــل 2013م ،كإضافــة
نوعيــة لإلعــام الرســمي
بمشاركة مسؤويل السلطة
املحلية باملحافظة وعدد من
اإلعالميني والصحفيني من
مختلــف وســائل اإلعالم.
وخالل االحتفال افتتح
وكيــل املحافظــة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح ومعــه
مدير عــام مديريــة املدينة
محمــد صالــح فرحــان بن
جــال معرضــا ً للصــور
أقامتــه اإلذاعة ،واســتمعا

من مديــر عام إذاعة مأرب
عــي الحوانــي إىل رشح
عــن محتويــات املعــرض
الذي يضــم توثيقا ً مصورا ً
ملراحل العمل منذ التأسيس
حتــى اليــوم واإلســهامات
الثقافيــة واإلخباريــة
والربامــج الهادفــة التــي
قدمتهــا للمجتمــع.
املعــرض
ووثــق
دور اإلذاعــة يف مقارعــة
مليشــيا االنقالب الحوثية،
والشــهداء الذيــن قدمتهــم
يف ســبيل ذلــك  ،وأبرزهمــا
الشــهيد املؤســس لإلذاعــة
عبدالكريم مثنــى وعبدالله
القادري ،الذين قضوا وهم

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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يف الجبهات يؤدون واجبهم
الوطني.
ويتضمــن املعــرض
املصــور أبرز الشــخصيات
الوطنية التي زارت اإلذاعة
مــن وزراء ووفــود أجنبية
ومســؤولني محليــن إىل
جانــب أبــرز الشــخصيات
التــي اســتضافتهم اإلذاعة
يف برامجهــا املختلفــة.
وكيــل
وأشــاد
املحافظــة الدكتــور مفتاح
بالنجاحــات التــي حققتها
اإلذاعــة واألدوار اإلعالمية
والوطنيــة التــي تؤديهــا،
وما مثلته من إضافة رائعة
لإلعــام الرســمي يف وقت
Mareb gov

Mareb_gov

اســتثنائي يمــر بــه الوطن
واإلعــام الوطنــي.
وأثنى وكيــل املحافظة
عــى قيــادة اإلذاعــة
ومنتســبيها وتميزهــم يف
األداء والعمل بروح الفريق
الواحد ؛ مــا يعكس رقيهم
وتفهمهــم لرســالتهم ،
وأهميتهــا يف املجتمــع
وتقديمهــم برامج متنوعة
وتوعويــة هادفــة.
وخــال الزيــارة اطلــع
الوكيــل عــى التوســعة
واألقسام الجديدة باإلذاعة
والتي ستســاهم يف إحداث
تطــور نوعــي يف الربامــج
والخدمــات اإلذاعيــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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إتالف كميات من املواد الغذائية
غري الصاحلة بمديرية حريب

صفحة

PA G E

بطــــــولــة
السالم لكرة
القدم تنتقل إلى
املربع الذهبي

ماجد املوساي

تــم يــوم الخميــس
بمديريــة حريــب إتــاف
كميــات كبــرة مــن
املــواد الغذائيــة املنتهيــة
الصالحية  ،وغريالصالحة
لالستخدام اآلدمي ،التي
تــم ضبطهــا يف الســوق
املحليــة باملديرية ،خالل
حمــات التفتيــش التــي
ينفذها مكتــب الصناعة
والتجارة.

وأشــاد مديــر عــام
مديريــة حريــب نــارص
القحاطي بجهود مكتب
الصناعــة والتجــارة
ووجــه
باملديريــة،
بمواصلــة حمــات
التفتيش بشــكل دوري ،
والرفع بــكل من يخالف
القانــون ،ويتســبب يف
اإلرضار بصحة املواطنني
إىل الجهــات املختصــة.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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لجنــة
وكانــت
التفتيــش والرقابــة
بمكتــب حريــب قــد
نفــذت حمالت واســعة،
شــملت املحــال التجارية
واألسواق ،للتفتيش عن
املــواد الغذائيــة املنتهيــة
واملخزنــة تخزينا ً ســيئا ً
؛ ضمــن إجراءات املكتب
للرقابــة عــى املــواد
االســتهالكية والغذائية.
Mareb gov

Mareb_gov

تتواصــل مباريــات
بطولة الســام لكرة القدم
التي تنظمها مؤسســة سد
مأرب للتنميــة االجتماعية
بــإرشاف مكتــب الشــباب
والرياضــة باملحافظة ،بعد
أن اكتملــت مباريــات دور
املجموعــات واالنتقــال إىل
املربــع الذهبي.
وتأهلــت أربــع فــرق
رياضيــة إىل املربــع الذهبي
للبطولة  ،وهي ملوك سبأ و
النرص من املجموعة األوىل،
و أجيال ســبأ و صافر من
املجموعة الثانية.
ومــن املقــرر أن تلتقي
الفرق يف املربع الذهبي نهاية
األسبوع الحايل ،وبناء عليه
ستنتقل البطولة إىل املباراة
النهائيــة التــي ســتجمع
الفائزيــن ،والتــي تختتم يف
الثامــن من أبريــل بحضور
رســمي وجماهريي كبري.

Mareb_gov

Mareb.gov
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PA G E

ما سر ازدهار مدينة مأرب التاريخية رغم
احلرب ؟..

يب يب يس ..
مأرب واحة
وسط أزمة
اليمـــن
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تســاؤل حاولــت
قنــاة البــي بــي ســي
اإلجابــة
البريطانيــة
عليــه مــن خــال فيلــم
قصيــر بثتــه يــوم الثالثاء
املاضــي.
الفيلــم أعــده موفــد
القنــاة إلــى مــأرب ،بعــد
زيــارة طــاف خاللهــا
املحافظــة (أســواقها
والتقــى
ومعاملهــا)،
(مواطنيهــا ومســؤوليها
والنازحيــن فيهــا).
 ..يتبع
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الفيلــم أعــده موفــد
القنــاة إىل مــأرب ،بعــد
زيــارة طــاف خاللهــا
املحافظــة (أســواقها
ومعاملهــا) ،والتقــى
(مواطنيها ومســؤوليها
والنازحــن فيهــا).
وصفــت القناة مأرب
بأنها واحة وســط أزمة
اليمــن ،وقالــت« :يف بلــد
مزقــه الحــرب  ،هنــاك
مدينــة واحدة يبــدو أنها
يف ازدهــار  ..منــذ آالف
األعــوام كانــت مركــزا ً
لحضارة قديمــة  ،واآلن
تتوجه األنظار إىل مأرب
مــن جديــد  ..لكــن كيف
يمكــن أن يحــدث ذلك؟
يســتعرض موفــد
القنــاة لقطــات لســوق
محــي يف مدينــة مأرب ،

ويعلــق بالقول« :كل من
يف السوق من مدن أخرى
 ..عــى مدى أربعة أعوام
جــاؤوا مــن كل حــدب
وصــوب مــن هــذا البلــد
املمــزق ،بعضهــم فر من
القتــال ،ووجــد البعــض
الحيــاة تحــت ســيطرة
الحوثيني غــر محتملة ؛
لذا جاؤوا بأعداد كبرية ؛
فــرارا إىل مــأرب».
وأضــاف« :األوضــاع
يف معظــم أنحــاء البــاد
ويف أماكــن ال تبعد كثريا ً
عن هنا الزالــت كارثية،
لكــن هنا يف مــأرب يبدو
أن الحيــاة يف هذا الجيب
تسري كما يجب أن تكون
 ..أســعار الطعــام يف
متناول اليــد  ،هناك أمن
 ،ويبدو الســكان يف حالة
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رضــا إىل حد كبري.
ويتابــع« :كان هنــاك
أقل من  40ألف شــخص
فقــط يف مــأرب قبــل
الحــرب ،اآلن يعيــش يف
املدينــة نحــو  1.5مليون
شــخص ،واآلن يســعى
هذا املكان الهــادئ الذي
تجاهلته الحكومة لعقود
إىل السري نحو االستقرار
بخطــى ثابتة».
الفيلــم تطــرق إىل
األوضــاع التنمويــة
Mareb gov
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واالقتصادية يف املحافظة،
وأكــد أن بنــاء الطــرق
واملبانــي يجــري عــى
قــدم وســاق ،وأن هناك
انتعاشــا ً للتجــارة ،وأن
املواطن يشــعر بالرضا ،
ويشــر إىل جامعة إقليم
ســبأ وكيــف ارتفعــت
طاقتها االســتيعابية من
 1000طالــب قبــل أربع
سنوات إىل  5آالف طالب
اآلن.
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