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شبكــة استجابـــــة متـــول إنشــاء 30 فصــالً مؤقــتاً 

تشكيل جلنتني لضبط األسعار وختفيف االزدحام املروري 

40 نازحة من صرواح يناقشن 
مصفوفة االحتياجات 

املكاتب التنفيذية ملديريتي 
املدينة والوادي تناقش أداءها

تتويج ملوك سبأ و«ثورة حريب« 
ببطولتي السالم واملدارس

إيقاف أكثر من 20 حمطة تنقية مياه ومعمل آيسكريم 
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تشكيل جلنتني لضبط األسعار وختفيف 
االزدحام املروري خالل رمضان

التنفيذي  أقــر املكتــب 
يــوم  ملحافظــة مــأرب 
األحد تشــكيل لجنتني من 
ــة  ــة ملتابع ــب املعني املكات
تخفيــض أســعار الســلع 
ــتهالكية،  ــة واالس الغذائي
بما يتناسب مع تعايف سعر 
ــالت  ــل العم ــال مقاب الري
ــة، وأخرى لوضع  األجنبي
ــة  ــة ومروري ــة أمني خط
يف  االزدحــام  لتخفيــف 
املحافظة  عاصمة  شوارع 
رمضــان  شــهر  خــالل 

املبارك.
خــالل  ذلــك  جــاء 
للمكتب  الدوري  االجتماع 
التنفيــذي برئاســة وكيل 

محمــد  عــي  املحافظــة 
الفاطمــي، الــذي وقــف 
ــي  ــع التموين ــام الوض أم
ــلع الغذائية يف  وأسعار الس
ظــل تعــايف الريــال اليمني، 
واالزدحــام املروري ، وكذا 
التعميمــات الصــادرة مــن 
وزارة الخدمة املدنية بشأن 
إعــداد املوازنــات للمكاتــب 
وإعداد  املركزية  والوحدات 
يف  املوظفــني  كشــوفات 
القطــاع الحكومي املحالني 

. عد للتقا
املكتــب  وشــدد 
ــزام  ــى االلت ــذي ع التنفي
بالــدوام الرســمي وتفعيل 
الجــزاءات واألقســاط عى 

املتغيبــني والعمــل بنظــام 
منــح اإلجازات املســتحقة 
ــهر  ــالل ش ــني خ للموظف

ــارك. ــان املب رمض
املكتــب  واســتمع 
التنفيــذي للتقريــر املقــدم 
من مدير عام فرع صندوق 
االجتماعيــة  الرعايــة 
باملحافظــة عــي الصــري، 
والذي يتضمن ســر العمل 
خــالل العام املايض 2018م 
التــي واجهــت  واملعوقــات 
التي  واإلنجازات  الصندوق 
تسليم  إىل  مشراً  تحققت.. 
النقديــة املقدمة  املعونــات 
عــر منظمــة اليونيســيف 
عــى ثــالث مراحــل لعــدد 

ــة  ــا و)985( حال ألف  )25(
مستفيدة يف جميع مديريات 

. فظة ملحا ا
ــاع إىل  ــرق االجتم وتط
العديــد مــن القضايــا منها 
الكهربــاء ، ومــا تواجهــه 
من إشــكاالت خــالل فصل 
الصيــف، إىل جانــب الحالة 
األمنيــة، ورضورة قيــام 
العســكرية  الوحــدات 
واألمنية بواجبها يف حماية 
الطرق والخطوط الرئيسية 
عاصمــة  تربــط  التــي 
ــة املديريات  املحافظة ببقي
واملحافظــات األخرى وفقاُ 
لقــرارات اللجنــة األمنيــة.

خالل االجتماع الدور للمكتب التنفيذي باحملافظة
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جلنة التفتيش الوزارية تدشن مرحلتها 
الثانية من حمافظة مأرب

النــزول  أعلنــت لجنــة 
امليدانــي والتفتيــش عــى 
املحافظات برئاســة وكيل 
املحليــة  اإلدارة  وزارة 
من  املكلفة  مشبح  عوض 
مجلس الوزراء يوم األحد 
ــة  الثاني ــة  ــني املرحل تدش
ــزول إىل  الن مــن برنامــج 
ــن محافظة  املحافظات م

مأرب.
ومن املقرر أن تشــمل 
النزول  الثانية من  املرحلة 
امليدانــي )مأرب - شــبوة 
- الجــوف - حرضموت - 
املهرة - ســقطرى( ؛ بعد 
أن تــم النــزول يف املرحلــة 
 ( محافظــات  إىل  األوىل 

عدن - لحج - أبني - الضالع 
تعز(.  -

الســلطة  وعقــدت 
املحليــة باملحافظــة ولجنة 
النزول امليداني لقاء مشرتكاً 
برئاســة وكيــل املحافظــة 
عي محمــد الفاطمي، ضم 
ــور  ــة الدكت وكالء املحافظ
عبدربــه مفتــاح وعبداللــه 
ــدراء  ــري، وم الباك ــد  أحم
التنفيذيــة  عمــوم املكاتــب 

باملحافظــة.
وخالل اللقاء قال رئيس 
اللجنــة عوض مشــبح: إن 
ــي والتفتيش  النزول امليدان
ــع  ــوس م ــدف إىل الجل يه
قيــادات الســلطات املحلية 

املحــررة  باملحافظــات 
ــاكل  ــى املش ــالع ع واالط
ومناقشــتها  واملعوقــات 
واقرتاح الحلول والتوصيات 
ــا إىل  ــع به ــبة والرف املناس

مجلــس الــوزراء.
ــزول  الن ــدف  ــا يه كم
وفق رئيس اللجنة لالطالع 
عــى ســر عمــل األجهــزة 
ومســتوى  التنفيذيــة 
ــروف  ــل الظ ــا يف ظ أدائه
التــي تمر بها  االســتثنائية 
البــالد ، وانقــالب املليشــيا 
ــى  ــة ع ــة اإليراني الحوثي
ومناقشة  الرشعية،  الدولة 
الســلطات املحليــة بشــأن 
، والتعرف  إعداد موازناتها 

النازحــني. عــى أوضــاع 
رحــب  جهتــه  مــن 
محمد  عي  املحافظة  وكيل 
الفاطمــي باللجنة امليدانية 
يف محافظــة مــأرب، وقال: 
ــا خطوة مهمة  إن وصوله
الســلطات  دور  لتفعيــل 
املحليــة وإســنادها مــن 
قبــل الحكومة والــوزارات 
املعنيــة، وحــل إشــكاليات 
ــة  التابع ــة  ــب خاص املكات
أجل  من  املركزية  للوحدات 

ــل أدائها. تفعي
وكالء  واســتعرض 
املحافظة ماحققته السلطة 
ــن  ــة م ــة باملحافظ املحلي
إنجــازات خــالل الســنوات 
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املاضيــة برئاســة املحافظ 
ســلطان بــن عــي العــرادة 
وتعاون املواطنني من أبناء 
مأرب واملحافظات األخرى.

وذكــروا أن يف مقدمــة 
ــى  ــاظ ع ــازات الحف اإلنج
يف  الدولــة  مؤسســات 
ــي  الت ــة  ــة املحافظ عاصم
بقيــت صامــدة أمــام اآللة 
ــني يف  العســكرية لالنقالبي
الوقت الذي تســاقطت فيه 
ــد  ــرى بي ــات األخ املحافظ

املليشــيا.
الســلطة  أن  وأكــدوا 
مــن  تمكنــت  املحليــة 
تفعيــل دور كافــة املكاتب 
ــة ،  واملؤسســات الحكومي
التنفيذية  وأجهــزة الدولــة 
والقضائيــة، بل وتوســعت 
التسهيالت لفتح مكاتب  يف 
حكوميــة جديــدة لتقديــم 
خدمــات لم تكــن موجودة 
املحافظــة  يف  قبــل  مــن 
ــوازات  ــة الج ــل مصلح مث
ومؤسســة  والجمــارك 

ــا. ــات وغره التأمين
ونوهــوا إىل ما تنعم به 
محافظــة مــأرب مــن أمن 
واســتقرار بفضــل الجهود 
األمنيــة الكبــرة،إىل جانب 
مواجهــة محافظــة مأرب 
التــي فرضتهــا  للتحديــات 
عملية النــزوح من مختلف 
املحافظــات الواقعــة تحت 
ســيطرة مليشــيا االنقالب 

الحوثية.
وأشــاروا إىل أن مــأرب 
اســتقبلت مئات اآلالف من 
موجات  ومازالت  النازحني 
النزوح مستمرة، والتحديات 

ــب  ــام مكت ــر ع زار مدي
الصحــة العامــة والســكان 
بمحافظــة مــأرب الدكتــور 
عبدالعزيــز الشــدادي - يــوم 
األربعــاء - مستشــفى كرى 
العام ، ومستشفيي الحزمة 
والوحــدة بمديريــة الــوادي.

وخــالل الزيــارات اطلــع 
عــى  الشــدادي  الدكتــور 
اإلجــراءات واالســتعدادات 
الالزمة ملواجهة اإلســهاالت 
املائية الحادة مع دخول فصل 
الصيــف، الــذي ترتفــع معه 
حــاالت اإلســهاالت املائيــة، 
خصوصــاً مع انتشــار وباء 
الكولرا يف عدد من املحافظات.

واســتمع الشــدادي مــن 
مدراء املستشــفيات لتقارير 
ــة  ــتعدادات الالزم ــن االس ع
والتدابــر التــي تــم اتخاذها 

التي فرضتها عى الســلطة 
املحليــة مــن أجــل تطويــر 
الخدمــات العامــة املقدمــة 
يف مجــاالت األمن والصحة 
وغرها،  واإلغاثة  والتعليم 
يف ظل بنى تحتية للخدمات 
تكون منعدمة  تكاد  العامة 
ومصممة لعدد محدود من 
الســكان ال يتجــاوز بضعة 

الحرب. قبل  آالف 
اللجنة  أشادت  وقد  هذا 
امليدانيــة بمــا شــاهدته يف 
مــأرب من أمن واســتقرار 
ونهضــة عمرانية وتجارية 
غــر مســبوقة، إىل جانــب 
التواجــد الرائــع للدولة من 
خــالل املكاتــب الحكوميــة 
والخدمــات التــي تقــدم 
للمواطنــني رغــم الظروف 
ــات  ــتثنائية واإلمكان االس
املحــدودة، وهــو مــا جعل 
مأرب تمثــل نموذجا رائعا 
لألداء الحكومي والسلطات 

ــة يف اليمن. املحلي
مشــرين إىل أن اللجنــة 
ســتعمل خــالل الزيارة مع 
الســلطة املحلية باملحافظة 
التنفيذيــة  ومكاتبهــا 
ــة متكاملة  إلعداد مصفوف
االســتثمارية  للمشــاريع 
التــي تحتاجهــا املحافظة، 
الطارئة  االستجابة  وخطة 
التــي تلبــي الحجــم الكبر 
أجل تخفيف  للنازحني، من 
جانــب  إىل  معاناتهــم، 
بالتحديــات  مصفوفــة 
ــب  ــي تتطل الت ــاكل  واملش
حــال مــن رئاســة الــوزراء 

ــة . ــوزارات املعني وال

ملواجهة اإلسهاالت املائية أو 
حــاالت االشــتباه بالكولرا ، 
وأبــرز املعوقــات والصعــاب 

ــه أداءهم. التي تواج
ودعــا الدكتور الشــدادي 
املواطنــني إىل اتخــاذ وســائل 
الوقاية من اإلسهاالت املائية 
من خالل االهتمام بالنظافة 
الشــخصية ، وغســل اليدين 
باملــاء والصابــون قبل تناول 
الطعام ، ورشب املياه املعقمة 
ــه  ــل الفواك ــة، وغس والنقي
والخــرضوات باملاء النظيف.

ــدد مدير عام مكتب  وش
الصحة عــي أهميــة رسعة 
ــهاالت  ــاب باإلس ــل املص نق
املائية الحادة ، إىل أقرب مرفق 
التهاون معها  صحي، وعدم 
قبل أن تصبح الحالة عصية 

العالج. عى 

يــزور  الشــدادي  الدكتــور 
مستشــفى كــرى وعــدد مــن 
مستشــفيات مديرية الوادي
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تفقد مديــر عام مكتب 
الصحــة العامــة والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
- يوم األحد - ســر العمل 
بمستشــفى الشــهيد أحمد 
ــزر،  ــة مج ــزة بمديري جح
الجهــود  عــى  واطلــع 
التــي يقدمهــا املستشــفى 

ــن عليه.  للمرتددي
الزيــارة أشــاد  وخــالل 
الدكتــور الشــدادي بمــا 
ــن  ــفى م ــه املستش يقدم
جهود طبية وعالجية ، وما 
يشهده من تحسن يف تقديم 
العالجية، وصلت  الخدمات 

إىل مســتوى إجراء عمليات 
جراحية، تقــوم بها كوادر 

طبيــة جيدة. 
إىل  الشــدادي  وأشــار 
حرص املكتب عى النهوض 
بهــذا املرفق الصحي الهام، 
مــن خــالل رفــع نفقاتــه 
وتوفــر   ، التشــغيلية 
واملســتلزمات  األجهــزة 
الطبيــة الالزمــة .. مؤكــداً 
يف ذات الوقــت عــى أهمية 
ــن  ــود م ــة الجه مضاعف
ــكادر الطبي والفني  ال قبل 

ــفى.  باملستش
ــد  ــارة عق الزي ــالل  وخ

مديــر عام الصحة اجتماعاً 
ــي  ــي والفن ــكادر الطب بال
واإلداري ، واســتمع منهم 
إىل املقرتحــات واآلراء التي 
تحقق مستوى أفضل يف أداء 
مواجهة  وسبل  املستشفى 
التي  واملعوقات  الصعوبات 
تعــرتض عملهــم للخــروج 

بالحلول املناســبة لها. 
مديــر  نائــب  وقــدم 
ــيالن  ــد س ــفى رائ املستش
رشحاً عن الخدمات الطبية 
التــي يقدمهــا  والعالجيــة 
املستشــفى ، مــن ضمنهــا 
ــات جراحية ..  إجراء عملي

مدير عام مكتب الصحة يتفقد سري العمل 
بمستشفى الشهيد أمحد جحزة يف جمزر

ــفى  إىل أن املستش ــراً  مش
يقــدم خدماتــه للمواطنني 
من أبناء املديرية والنازحني، 
وجرحــى الجيــش الوطني 
يف جبهــة نهــم رغــم قلــة 

اإلمكانــات. 
ــه يف  ــن أمل ــرب ع وأع
مزيــد مــن الدعــم للجهود 
التــي يقدمهــا املستشــفى، 
بما يعزز من مستوى أدائه 
، ويســهل حصــول املرىض 
عــى فــرص العــالج داخل 
املديريــة بدالمــن االنتقــال 
إىل أماكــن بعيــدة بحثا عن 

العالج.
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أكــد مديــر عــام مكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ــن  ــأرب حس ــة م بمحافظ
محافظــة  أن  الشــبواني 
مــأرب باتــت تحتضــن 31 
مخيماً للنازحني ؛ فضالً عن 
الذين يسكنون يف  النازحني 
ــار، أو املقربني  بيوت اإليج

منهم.
ــام  ــالل اختت ــال خ وق
اللجــان  تأهيــل  دورة 
املمثلــة ملخيمــات النازحني 
؛  املحافظــة  عاصمــة  يف 
ــي  ــأرب ه ــة م إن محافظ
املحافظــة األوىل مــن حيث 

استيعاب النازحني ؛ يف حني 
أن املنظمــات الدوليــة التي 
ــانية  ــات إنس ــع ترع تجم
باملليــارات ال تقوم بدورها 
اإلنساني باملستوى املطلوب 
، وال تغطي من االحتياجات 

إال بنســبة ضئيلــة.
عــام  مديــر  وناشــد 
مكتب الشؤون االجتماعية 
باملحافظــة  والعمــل 
ــدة  ــم املتح ــات األم منظم
العاملة يف املجال اإلنســاني 
القيــام بواجبهــا القانوني 
واألخالقي تجــاه النازحني 

، والالجئني من دول القرن 
االفريقــي يف مأرب .. داعياً 
إىل التدخــل العاجــل والجاد 
بمــا يلبــي حجــم االحتياج 
املتزايــد يف مجــاالت الغذاء 
واملــأوى والصحة والتعليم 
واالســتجابة  والحمايــة 

الطارئة.
مــن جهتــه أكــد مديــر 
التنفيذيــة  مكتــب الوحــدة 
إلدارة مخيمــات النازحــني 
ــن  ــأرب حس ــة م بمحافظ
مخيمــات  أن  الحســني 
النــزوح يف املحافظة تعيش 
ــاً،  ــياً صعب ــاً معيش وضع

الشؤون االجتامعية: مأرب حتتضن 
31 خميامً للنازحني

وتعاني من ظهور األمراض 
ــبب  ــة بس ــة املعدي واألوبئ
تقصــر املنظمــات األممية 
يف القيام بواجبها اإلنساني 
ــاه النازحني  والقانوني تج

مأرب. يف 
الحســني  وطالــب 
ــدة  ــم املتح ــات األم منظم
بتنفيــذ خطط االســتجابة 
النازحــني من  الحتياجــات 
ــس  ــات ولي ــع املخيم واق
مــن بيانــات قديمة ال تمت 

للواقــع بصلــة.
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وقــع الدكتــور عــي 
العبــاب مديــر عــام مكتب 
بمحافظة  والتعليم  الرتبية 
مأرب مع شــبكة استجابة 
لألعمــال اإلنســانية اتفاق 
ــول  ــاء فص ــاون إلنش تع
مؤقتة ؛ الســتيعاب األعداد 
الكبــرة واملتزايدة للطالب، 
والتخفيــف مــن االزدحــام 
الشديد الذي شهدته مدارس 
املحافظــة خالل الســنوات 

األخرة.
وأكــد مدير عــام مكتب 
الرتبيــة باملحافظة الدكتور 

ــاق  ــاب أن االتف ــي العب ع
يقــي بتمويــل شــبكة 
اســتجابة إنشــاء 30 فصال 
مؤقتاً ؛ يف عدد من املدارس 
إطار جهود  ؛ يف  باملحافظة 
ــات  ــم توجه ــناد ودع إس
ــني  ــة لتحس ــب الرتبي مكت
البيئــة التعليميــة، وتلبيــة 
األساســية  االحتياجــات 
والالزمــة يف مجال التعليم.
العباب  الدكتور  وأعرب 
عن شكره لشبكة استجابة 
ملبادرتهــا بإنشــاء فصــول 
دراسية مؤقتة .. مشراً إىل 

أن هــذه الفصول ستســهم 
يف التخفيــف مــن الكثافــة 
تعانــي  التــي  الطالبيــة 
منهــا مــدارس املحافظــة ؛ 
ــتيعاب املحافظة  نظراً الس
لعرشات اآلالف من الطالب 
النازحــني مــن املحافظــات 
الخاضعة ملليشــيا الحوثي.
ودعــا الدكتــور العباب 
والهيئــات  املنظمــات 
اإلنســانية إىل العمــل عــى 
مســاعدة الســلطة املحلية 
ومكتــب  املحافظــة  يف 
الرتبيــة مــن أجــل اإليفــاء 

شبكة استجابة متول إنشاء 30 فصالً 
مؤقتاً بمأرب

التعليميــة  باالحتياجــات 
للنازحني، واملجتمع املحي ؛ 
مشراً إىل حجم الزيادة التي 
شهدتها مدارس املحافظة ؛ 
حيث ارتفع نسبة امللتحقني 
باملدارس خالل 2018 فقط 

.%117
وأكد الدكتور العباب أن 
مكتب الرتبية بالتعاون مع 
الســلطة املحلية باملحافظة 
ســيقدم كافة التســهيالت، 
ــات  ــة الصعوب ــل كاف ويذل
أمام املنظمات واملؤسسات 

بالتعليم. املهتمة 
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احتفــل مكتــب الرتبيــة 
والتعليــم بمحافظــة مأرب 
باليــوم العاملي للمعلم الذي 
يصــادف الـ8 من أبريل من 
كل عــام ، بتكريــم املرزين 
ــني  ــن املعلم ــن م واملتميزي
واإلدارات  والرتبويــني 
والتعليميــة  املدرســية 
العام  ومجالس اآلباء خالل 
2019م.  -2018 الــدرايس 

ويف الحفــل ألقــى وكيل 
محافظــة مأرب عي محمد 
الفاطمــي كلمــة أكــد فيها 
أهمية االحتفال بيوم املعلم 

العاملــي .. معتراً ذلك تأكيد 
عى أهمية الرسالة السامية 
ــا املعلم ودوره  التي يحمله
التنويري يف حياة الشــعوب 
، وبنــاء حضــارات األمــم، 
وتذكــراً بعطــاء املعلمــني 
الكبــرة يف تربيــة األجيــال 
وإعدادهم وتسليحهم بالعلم 
النافع ليكونوا بناة املستقبل 
بمجتمعاتهــم  واالرتقــاء 

وشعوبهم.
ــل الفاطمي  وهنأ الوكي
املرزيــن املكرمــني يف هــذا 
اليــوم. وقــال: إن تكريمهم 

ــم  ــكل معل ــا ل ــد تكريم يع
وتربــوي وعامــل يف الحقل 
التعليمي، وحافزاً عى مزيد 
مــن العطــاء والتميــز لدى 
اآلخرين ليلتحقوا بزمالئهم 
يف موكــب التكريم والتميز.
وأكــد وكيــل محافظــة 
مــأرب أن الســلطة املحلية 
بقيــادة املحافــظ ســلطان 
ــع  ــرادة تض ــي الع ــن ع ب
ــة  ــم يف أولوي ــاع التعلي قط
اهتماماتهــا، كــون التعليم 
هــو حجر الزاويــة يف البناء 
والتنميــة، وتقدم الســلطة 

مأرب حتتفي باليوم العاملي للمعلم 
وتكريم 50 مربزاً ومتميزاً

املحلية كل الدعم املمكن من 
أجــل االرتقاء بهــذا القطاع 
، وتمكينه مــن التغلب عى 
ــه  ــي تواجه ــات الت التحدي
سواًء يف الجوانب اإلدارية أو 
أو  املناهج  أو  التحتية  البنى 
التدريب والتأهيل والتقييم.
الفاطمي  الوكيل  وأشار 
ــم كان  ــاع التعلي إىل أن قط
األول  الهــدف  ومايــزال 
للتدمــر مــن قبــل مليشــيا 
االنقــالب الحوثيــة بــني 
ــات، بهدف  مختلف القطاع
ــي  ــعب اليمن ــل الش تجهي
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حتى يظل أســرا ألفكارها 
الهدامــة واملفاهيــم الضالة 
التي تزرعهــا يف خطاباتها، 
ومحارضاتهــا  وخطبهــا 
الشيطانية  ومالزم زعيمها 
التي تحرف الدين والتأريخ، 
الصحابــة  يف  وتطعــن 
العبودية  وتكرس  واألخيار 
للشعب ، وأفضلية ساللتها 
النازيــة التي تدعي األحقية 
ــاس  ــم الن ــة يف حك اإللهي
واستعبادهم، وهي صاحبة 
القــرار بدمائهــم وأموالهم 

وأعراضهــم.
 وكان مدير عام مكتب 
الرتبيــة باملحافظة الدكتور 
عــي العبــاب ، قد أشــار إىل 
أن هــذا التكريــم للمرزيــن 
واملتميزيــن تقليــداً ســنوياً 
اتبعه املكتب، بهدف التذكر 
ــه  ــم وعطاءات ــدور املعل ب
ــق  ــة، وخل ــاه امللح وقضاي
تنافــس إبداعي خــالق بني 
ــة  ــاع الرتبي ــبي قط منتس
والتعليم باملحافظة من أجل 
مزيد من التميــز واإلبداع .

واســتعرض الدكتــور 
ــي  ــات الت ــاب النجاح العب
حققهــا قطــاع التعليــم يف 
املحافظــة، والتحديات التي 
تواجهــه واحتياجاتــه مــن 
أجل تجاوزهــا.. معرباً عن 
الشــكر الجزيــل مــن كافة 
منتســبي القطــاع لقيــادة 
الســلطة املحلية باملحافظة 
وقيــادة وزارة الرتبيــة يف 
ــى  ــة ع ــة الرشعي حكوم
ــاع  ــة لقط ــم والرعاي الدع
التعليــم والعملية التعليمية 
وحرصهم عى إســنادها يف 

تجــاوز التحديات واالرتقاء 
التعليمية وتجويد  بالعملية 

ــات التعليم. مخرج
ــر عام مكتب  ودعا مدي
الرتبيــة املجتمــع الــدويل إىل 
االلتفات يف هذا اليوم العاملي 
إىل األعمــال واملمارســات 
اإلجراميــة التي تقــوم بها 
ــيا الحوثي االنقالبية  مليش
املدعومــة مــن إيــران يف 
واملحافظــات  املناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرتها، 
والتي تهدف إىل القضاء عى 
التعليمية  العملية  مقومات 
مــن خــالل تدمر املــدارس 
التعليمية  املناهج  وتحريف 
بأفكار  وتلغيمها  والرتبوية 
طائفية ومذهبية دخيلة عى 
مجتمعنــا اليمنــي، وتدمر 
الــكادر التعليمــي من خالل 
حقوقه  أبسط  من  حرمانه 
ــاالت  ــن االعتق ــالً ع ؛ فض
ــاء  ــات واإلخف واالختطاف
القرسي التي طالت وتطال 

الكثــر منهم.
ــاب املعلمني  ــا العب ودع
ــد  ــذل املزي ــات إىل ب واملعلم
من العطــاء لبناء اإلنســان 
ليكونوا  الصاعدة  واألجيال 
قادريــن عى تنميــة الوطن 
وتطويــره، وإعــادة اعمــار 
مــا دمرته مليشــيا الحوثي 
العبثية. وحربها  االنقالبية 
تخلــل الحفل العديد من 
ــعرية  الفقرات الفنية والش
واالسكتشــات املعــرة عن 
املناسبة ومكانة العلم واملعلم 
يف حياة الشــعوب ، ورســم 

ومستقبلهم. حارضهم 

ــت إدارة مخيمات  اختتم
النازحني بمديرية مدينة مأرب 
- يوم الثالثاء - دورة تدريبية 
لتأهيل اللجان املمثلة للنازحني 
بمخيمات النزوح يف عاصمة 
املحافظــة ، والتــي نظمهــا 
مكتب الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني باملحافظة ؛ 
بالتعاون مع مؤسستي سماء 

اليمن، وسد مأرب للتنمية.
ــي  ــدورة الت ــت ال وهدف
اســتمرت ملــدة أربعــة أيــام 
متدربــاً   )25( إكســاب  إىل 
مــن النازحــني يف املخيمــات 
الواقعــة بمناطــق الجفينة، 
كلية املجتمع، وجو النسيم، 
ــاليب اإلدارة الفاعلة  عى أس
ــر  ــق املعاي ــني ، وف للنازح
العامليــة لإلغاثــة واألعمــال 

اإلنسانية الطارئة ؛ بما يضمن 
حمايــة حقوقهم وصيانتها 
بموجــب القانون الــدويل، إىل 
جانب تعريــف املتدربني عى 
ــد البيانات  آلية تحديث قواع
وإكســابهم مهــارات العمــل 

بــروح الفريــق الواحد.
وأشــاد املشــاركون بمــا 
تلقــوه خالل فــرتة التدريب، 
حيــث تعرفــوا عــى تعامــل 
القوانني الدولية مع النازحني 
وأســقطوا  وحقوقهــم، 
تلــك الترشيعــات عــى واقع 
النازحــني يف محافظة مأرب 
يف ظل تقاعس األمم املتحدة 
عن القيام بدورها اإلنســاني 
يف حمايــة حقــوق النازحني 

باملحافظة.

اختتام دورة تأهيل لجان 
إلدارة مخيمات النازحين 

بمأرب
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أكد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب إيقاف 
أكثــر مــن عرشين محطة تنقية ميــاه ، ومعامل صناعة 

الجودة والقانون. آيسكريم مخالفة ملعاير 
وقــال ســليم العضيي مدير إدارة املنشــآت الصناعية 
بمكتــب الصناعــة والتجــارة أنه تــم إحالــة مالكي هذه 
املحطات واملعامل إىل الجهات القانونية، التخاذ اإلجراءات 

الالزمــة بحقهم.
وأكد لـ«موقع محافظة مأرب« أن املحطات واملعامل 
التــي تــم إيقافهــا لــم تلتــزم بمعايــر الجــودة املطلوبة 
واملواصفــات التي عممهــا مكتب الصناعــة والتجارة يف 

سابق. وقت 

وقال إن املكتب خاطب الجهات األمنية بمصادرة أي 
منتج من منتجات املياه التي التحمل املواصفات بحسب 
التعميــم . داعيــا أصحاب محطات تنقيــة املياه ومعامل 
اآليسكريم إىل االلتزام بمعاير الجودة ، حتى اليعرضون 

أنفسهم للمساءلة والتوقيف.
وســبق ملكتب الصناعة والتجارة التعميم عى مالكي 
محطات تنقية املياه، توضيح البيانات عى املنتج بلواصق 
خاصة ، وطرق معالجتها حســب املواصفات واملقاييس 

املعتمدة.
* الصورة تعبرية

إيقاف 20 حمطة تنقية مياه ومعامل آيسكريم 
خمالفة ملعايري اجلودة والقانون



السبت   13  ابريل   2019م   العــــــدد ) 56 (
11نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

ناقــش املكتب التنفيذي 
بمديريــة مدينــة مــارب 
ــدوري  ــه ال ــالل اجتماع خ
وخطــط   ، األداء  تقاريــر 
والتجارة،  الصناعة  مكتبي 
الزكويــة  والواجبــات 
واملشاريع املتعثرة منذ العام 

2014م.
الــذي  االجتمــاع  ويف 
ترأســه مدير عــام املديرية 
محمــد بــن جالل ، اســتمع 
الحارضون إىل تقرير مكتب 
الصناعة والتجارة باملديرية 
املاضيــة  الفــرتة  خــالل 
والجهود التي بذلها يف ضبط 

أســعار الســلع الغذائية مع 
التقلــب يف أســعار الــدوالر، 
وجهــوده يف الرقابــة عــى 
ســالمة املواد االستهالكية.
وأشــار املكتــب إىل أنــه 
تــم خــالل الفــرتة املاضيــة 
ضبــط كميــات كبــرة من 
ــة  ــة املنتهي ــلع الغذائي الس
وإتالفها، كمــا تم التفتيش 
عى محال صناعة املثلجات 
ــكريم، وإيقاف عدد  واآليس

مــن املعامــل املخالفة.
كمــا اســتعرض املكتب 
خططــه للفــرتة املقبلــة 
والرقابة عى حركة السوق 

ــزام  ــدى الت ــة، وم التجاري
ــعار  ــة األس ــار بقائم التج
املحــددة، يف ظــل اســتقرار 
أمــام  الوطنيــة  العملــة 
الدوالر، وكذا االســتعدادات 
نظــراً  الصيــف  لفصــل 
الرتفــاع درجــات الحرارة، 
ومدى التزام التجار بمعاير 
التخزيــن الســليم للســلع.

اســتمع  ذلــك  إىل 
تقريــر  إىل  املجتمعــون 
مكتــب الواجبــات الزكوية، 
وآليــة   ، العمــل  وخطــة 
تحصيــل الواجبات الزكوية 
، موضحــاً مــا تــم إنجــازه 

تنفيذي مديرية املدينة يناقش تقارير 
األداء واملشاريع املتعثرة منذ 2014

مــن أعمال حــر املكلفني 
واالســتعدادات لتحصيــل 
الزكاة خالل شــهر رمضان 

املبــارك. 
وناقش املكتب التنفيذي 
العام  املتعثرة منذ  املشاريع 
املكتــب  وكلــف   ، 2014م 
لجنة ملتابعة هذه املشــاريع 
ومعرفــة أســباب تعثرهــا، 
والحلول الالزمة الستكمال 

إنجازها.
* الصورة إرشيفية
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ــب التنفيذي  ــد املكت عق
ــوادي  ــأرب ال ــة م بمديري
اجتماعــه الدوري برئاســة 
مدير عام املديرية صالح بن 
حمد جرادان، كرس ملناقشة 
سر عمل املكاتب التنفيذية 
خالل الفــرتة املاضية ، وما 
تم تنفيذه مــن الخطط كال 

يف مجــال تخصصه.
الــذي  االجتمــاع  ويف 

االثنــني  أمــس  انعقــد 
اســتعرض مــدراء املكاتــب 
ــر  التنفيذية تقارير عن س
أعمــال مكاتبهــم ، وماتــم 
إنجازه من الخطط السابقة 
، وأبرز العوائق والصعوبات 
التي اعرتضت سر عملهم، 
وناقشــوا الحلول املناسبة.
عــام  مديــر  وأشــاد 
املديرية يف االجتماع بالجهود 

التــي يبذلها مــدراء املكاتب 
التنفيذية، وما قدموه خالل 
الفــرتة املاضيــة، من خالل 
العمل عــى توفر الخدمات 

ــية للمواطنني. األساس
وأكــد جــرادان الحرص 
ــدور املكاتب  عى االرتقاء ب
التنفيذيــة، وبحــث الحلول 
التي تعرتض ســر أدائها .. 
وشــدد يف ذات الســياق عى 

املكتب التنفيذي بمأرب الوادي يناقش 
تقارير األداء خالل الفرتة املاضية

بــذل املزيــد مــن الجهــود ، 
ورفع مســتوى اإلنجاز من 
خالل املتابعة املستمرة لسر 
العمل واملوظفني يف الوحدات 
اإلدارية واملرافق الحكومية 
، ورفع تقارير دورية بسر 
األداء، والحرص عى معرفة 
جوانــب الخلــل والنجاح يف 

القطاعات. مختلف 
* الصورة إرشيفية
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نازحــة   40 شــاركت 
ــة رصواح - يوم  من مديري
ــل  ــة عم ــني - يف ورش اإلثن
ــاف فرص  خاصة باستكش
السالم واحتياجات النازحات 
ــة  ــا مؤسس ــي نظمته الت
ــأرب بالتعاون مع  فتيات م
مركــز صنعــاء للدراســات 
ــة  ــرتاتيجية ومجموع االس

ــفورد البحثية. أكس
الورشــة  وتهــدف 
بمصفوفــة  الخــروج  إىل 
يف  النازحــات  احتياجــات 
مختلــف مخيمــات النزوح، 
والرفع بها إىل السلطة املحلية 

باملحافظة ، وتســويقها إىل 
املنظمات اإلقليمية والدولية 
ــاني  العاملة يف املجال االنس
العمل عى تلبيتها. من أجل 

الورشــة  افتتــاح  ويف 
املحافظــة  وكيــل  أشــار 
للشــئون االداريــة عبداللــه 
ــات  ــى التحدي ــري ع الباك
التــي فرضتهــا  الكبــرة 
عمليــة النــزوح واســتقبال 
مــأرب ألعــداد مهولــة مــن 
النازحــني والنازحــات مــن 
مديرية رصواح واملحافظات 
الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
الحوثي االنقالبية، يف مختلف 

املجــاالت.
املحلية  السلطة  أن  وأكد 
تعمــل عر مختلــف املكاتب 
لالرتقــاء  العالقــة  ذات 
بالخدمــات العامــة املقدمة 
للمواطنني والنازحني خاصة 
يف مجاالت الحماية والتعليم 
والصحــة واملياه واألشــغال 
العامــة ؛ إىل جانب تقديم ما 
يمكن من مساعدات غذائية 
ــة  ــم محدودي ــة رغ وإيوائي
ــلطة  اإلمكانات املتاحة للس

املحليــة باملحافظة.
املدير  من جهتها نوهت 
ــذي ملؤسســة فتيات  التنفي

40 نازحة من رصواح يناقشن مصفوفة 
احتياجات النازحات

مــأرب انتصــار القــايض إىل 
ــل يف  ــة العم ــة ورش أهمي
التعرف عى أبرز اإلحتياجات 
للنازحات، وأبرز الصعوبات 
التــي تواجههــن، وكيفيــة 
العمل عى حلها بالتعاون مع 
الســلطة املحلية واملنظمات 

والهيئات اإلنســانية.
حــرض افتتاح الورشــة 
وكيــال وزارة االدارة املحلية 
ــار  ــبح ومخت ــوض مش ع
الرشيحــي وعدد مــن مدراء 
عموم املكاتب التنفيذية ذات 

العالقــة باملحافظة.
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ماجد املوساي 
تــوج فريق ملوك ســبأ 
ــة  ــأرب ببطول ــة م بمدين
نظمتها  التي  السالم  أبطال 
مؤسسة سد مأرب بإرشاف 
مكتــب الشــباب والرياضة 

باملحافظة.
فريــق  تتويــج  جــاء 
ملوك ســبأ بعد تغلبهم عى 
ــر  ــق الن ــهم فري منافس
بهدفــني لواحــد يف النهائــي 
الختامــي الــذي أقيم عر 
الخميــس بملعــب األجيــال 
باملطــار حيث بــداء الفريق 
امللكي املباراة دون مقدمات.

وســجل املهاجــم نعيــم 
الوصابــي هــدف امللــوك 
األول يف الدقيقــة األوىل من 
زمــن املباراة ، وعاد الالعب 
نفســه ليدون الهدف الثاني 
يف منتصــف الشــوط األول 
الــذي انتهــى بتقــدم امللوك 
بثنائية ، وســيطرة مطلقة 

عى مجريات املشــهد األول 
يف الشــوط الثاني.

امللوك  سيطرة  استمرت 
عــى املشــهد غــر أن فريق 
النــر تمكن مــن تقليص 
الفارق بهــدف وحيد ؛ لكن 
ســتار املبــاراة أســدل بفوز 
ملوك ســبأ بهدفــني مقابل 

واحد.  هدف 
ــداث  ــة أح ــد نهاي وبع
املبــاراة النهائيــة قام وكيل 
ــه  محافظــة مــأرب عبدالل
الباكــري ، ومعه مدير عام 
مكتــب الشــباب والرياضة 
باملحافظــة عي حشــوان ، 
ورئيس مؤسسة سد مأرب 
ناجي عشــال بتتويج فريق 
ملوك سبأ بكأس البطولة ، 
النر  وكذالك تكريم فريق 
وصيفــا للبطولــة، وتوزيع 
ــن  ــة للمرزي ــز فردي جوائ

خــالل البطولة. 

توج فريق مدرســة 
الثــورة حريب ببطولة 
مدارس املحافظة لكرة 
القــدم للعــام 2018 - 
2019 ؛ بعد تغلبهم عى 
ــة النجاح  فريق مدرس
باملدينــة بهدفــني دون 
رد يف املبــارة النهائيــة 
ــاح  ــت صب ــي أقيم الت
اليــوم الجمعــة بملعب 

األجيال.
النهائيــة  املبــاراة 
ــبب  ــت بس ــي تأجل الت
األحوال الجوية شهدت 
منافســة محمومة بني 
الثورة  مدرسة  فريقي 
بحريب وفريق مدرسة 
املدينة  النجاح بمديرية 
؛ حيــث انتهى الشــوط 
األول بالتعادل السلبي، 
غــر أن العبــي الثورة 
تمكنــوا مــن تســجيل 
هدفني يف الشوط الثاني 
سددهما النجمان سالم 
ــني  ــاني وحس الجعش

زبني.
تكــون  وبهــذا 

املدرسة قد فازت بكأس 
مدارس املحافظة للمرة 
التوايل، بعد  الثانية عى 
التتويج  من  تمكنت  أن 
بالبطولــة العام املايض 
حينما أسقطت مدرسة 
بخماســية  امليثــاق 

. نظيفة
وبعــد انتهاء أحداث 
املبــاراة قــام مديــر 
عــام مكتــب الشــباب 
والرياضــة باملحافظــة 
ــه  ــوان ومع ــي حش ع
نائــب مدير عام مكتب 
عبدالعزيــز  الرتبيــة 
ومديــر  الباكــري 
املدرســية  األنشــطة 
بمكتب الرتبية إبراهيم 
بتتويــج  الجــرادي 
مدرســة الثورة حريب 
 ، البطولــة  بــكأس 
وتكريم فريق مدرســة 
الثاني  ــز  النجاح باملرك
ــز  عــالوة عــى الجوائ
الفردية للمرزين خالل 

ــة. البطول

تتويج مدرسة 
الثورة في حريب 
ببطولة مدارس 

المحافظة

تتويج فريق ملوك سبأ 
ببطولة أبطال السالم 

بالمحافظة


