السلطة املحلية تكرم  150عامالً
وعاملة يف يومهم العاملي
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الفاطمي يدشن دورة تدريبية لـ  30مزارعة مأربية
توقع استكمال ملعب احملافظة خالل األشهر القادمة

حشوان :الرياضة بمأرب تشهد حتوالً كبرياً يف خمتلف املجاالت

املؤسسة العامة للمياه تتفقد مرشوع مياه مديرية اجلوبة
السلطة املحلية وجلنة اإلغاثة وعقال
حارات مدينة مأرب يعقدون لقاء تنسيقياً

مديرية الوادي  ..حملة تفتيش
ميدانية على األسواق واملراكز
التجارية

تأهيل دفعة جديدة من األطفال
الذين جندتهم مليشيا احلوثي

هيئة مستشفى مأرب العام تعلن
مناقصة لشراء مستلزمات طبية
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السلطة املحلية تكرم  150عامالً وعاملة
بمناسبة يوم العامل العاملي

كرمت الســلطة املحلية
بمحافظــة مــأرب ومكتب
الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل  -يــوم الخميــس
  150عامــاً وعاملــة يفالقطــاع العــام والخــاص،
بمناســبة اليــوم العاملــي
للعمال الذي يصادف األول
مــن مايــو يف كل عــام.
وخــال الحفــل الــذي
أقيم باملناسبة ألقيت كلمات
مــن قبــل وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
ومدير عام مكتب الشؤون
االجتماعية والعمل حســن

الشــبواني ،هنــأت العمــال
املكرمني يف يومهم العاملي،
وأشــادت بــدور الســواعد
الســمراء يف البناء والتنمية
املنشودة  ..مذكرين يف هذا
اليــوم أربــاب األعمــال يف
القطاع الخــاص بالحقوق
القانونيــة التــي يجــب أن
تصــان وأن يحصــل عليها
العمال.
ودان الوكيــل الفاطمي
ومديــر عــام الشــؤون
االجتماعيــة الشــبواني ما
يتعــرض لــه العمــال مــن
انتهاكات من قبل مليشــيا

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الحوثــي االنقالبيــة ،مــن
مصادرة للرواتب والحقوق
وإغــاق العــرات واملئات
مــن املنشــئات الخاصــة
واملختلطــة وتدمري بعضها
وترشيــد عمالهــا إىل جانب
فــرض األتــاوات الباهضة
عــى العمــال يف القطــاع
الخــاص يف املنشــئات
الصغــرة والعمالــة الحرة
من أجل تمويل مجهودهم
الحربي ضد الشعب اليمني
 ،واســتمرار انقالبهــم
واحتاللهــم مؤسســات
الدولة.
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وألقيــت يف االحتفــال
كلمــة عن العمــال من قبل
املهنــدس محمــد الروقــي
أشــارت يف مجملهــا إىل
املعاناة التي يعانيها العمال
وأرسهم يف املناطق الواقعة
تحــت ســيطرة املليشــيا
االنقالبية  ،وما يتعرض له
العمال يف نقاط املليشيا عىل
الطرقات الرئيســية املؤدية
إىل املحافظــات املحــررة
من اختطافات وتعســفات
وإخفــاء قــري وابتزاز.
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الفاطمي يدشن دورة تدريبية السلطة املحلية وجلنة اإلغاثة
للمزارعات املأربيات وعقال احلارات بمدينة مأرب
يعقدون لقاء تنسيقياً

دشــن وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
ومديــر عام مكتب الزراعة
والــري املهنــدس ســيف
الولص ،دورة تدريبية لعدد
 30مزارعة حول «أساليب
عمــل الســيالج لصناعــة
القوالــب العلفيــة» والتــي
ينظمهــا املكتــب بالتعاون
مــع مؤسســة آدم هيــل
للخدمــات الزراعيــة.
وتهــدف الــدورة التــي
تســتمر أربعــة أيــام إىل
إكســاب املشــاركات يف
الدورة من مديريات املدينة،

الوادي ،ورصواح ،مهارات
استغالل مخلفات املحاصيل
الزراعية املهدرة يف صناعة
القوالــب العلفيــة لتغذيــة
الحيوانات  ،وتنمية الثروة
الحيوانية ؛ بما ينعكس عىل
تحســن املســتوى املعيــي
ألرس املزارعــن.
كما ستتلقى املشاركات
يف الدورة معارف ومهارات
حول األســاليب الحديثة يف
تخزيــن األعالف وتســمني
الثروة الحيوانية.
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عقــد يوم االثنــن لقا ًء
تنسيقيا ً موسعا ً ضم قيادة
الســلطة املحليــة بمديريــة
املدينــة  ،ولجنــة اإلغاثــة
باملحافظة  ،وعقال الحارات
يف عاصمــة املحافظة.
اللقــاء الــذي ترأســه
مدير عــام املديريــة محمد
صالــح فرحــان بــن جالل
هــدف إىل التعريــف باآللية
التــي وضعتهــا لجنــة
اإلغاثــة باملحافظة لتوزيع
املســاعدات االغاثيــة،
وتنظيــم عمــل منظمــات
اإلغاثــة وأنشــطتها.
وتســعى اآلليــة إىل
توحيــد البيانــات من خالل
مركز تنظيمي واحد ،وفرز
االحتياجــات وتصنيفهــا
وفــق املســتفيدين يف كل
مربــع جغرايف ،بمــا يحقق
الشــمولية يف التغطيــة
والعدالــة يف التوزيــع
Mareb gov
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واالســتجابة لالحتيــاج،
واإلدارة املثىل للمســاعدات
الشــحيحة والتدخــات
املتدنيــة.
وناقــش اللقــاء دور
عقــال الحــارات كجــزء
مــن منظومــة الســلطة
املحليــة ،يف املجال التنموي
والخدمــي ،واملتابعــة
الحتياجــات حاراتهــم
مــن الخدمــات العامــة مع
الجهات املختصة ؛ إىل جانب
دورهــم يف تعزيــز األمــن
واالســتقرار وصالحيــات
الضبط القضائي املمنوحة
لهــم بحســب القانــون.
ضــم اللقــاء املديــر
التنفيــذي للجنــة اإلغاثــة
باملحافظــة أمــن عزيــز ،
وبعض املنظمــات االغاثية
الرشيك املنفذ للغذاء العاملي
وعقــال الحــارات.
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توقع استكمال ملعب احملافظة خالل األشهر القادمة

حشوان :الرياضة يف مأرب تشهد حتوالً
كبرياً يف خمتلف املجاالت

أكــد مديــر عــام
مكتــب الشــباب والرياضة
بمحافظــة مــأرب عــي
حشــوان أن الرياضــة يف
املحافظــة تشــهد تحــوالً
كبــرا ً يف مختلــف املجاالت
واألنشطة يف ظل ما تشهد
مــأرب مــن تحــوالت عــى
مختلف الصعــد التنموية ،
ورغم األوضاع العامة التي
تشهدها البالد بفعل الحرب

وانقالب مليشــيا الحوثي.
وقــال يف حــوار أجرتــه
معــه صحيفة  26ســبتمرب
األسبوعية إن مكتب الشباب
والرياضة عمل عىل مختلف
املجــاالت الرياضيــة مــن
إقامة الدوريــات الكوروية
واملســابقات الثقافــة ؛
أو األنشــطة االجتماعيــة
والكشــفية ،وعمــل عــى
إعداد الخطــط واملوازنات،
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وعقــد اللقــاءات مع فروع
اإلتحادات واألندية والكثري
من األنشــطة.
وأكــد أنه رغــم الوضع
االســتثنائي إال أن املكتــب
قــام بأنشــطة متعددة عىل
مســتوى مركــز املحافظة
واملديريــات  ،وأقيــم دوري
كأس رئيــس الجمهوريــة
والــدوري الريــايض للفرق
الشــعبية بمديرية الجوبة،
Mareb gov

Mareb_gov

والــدوري الريــايض للفرق
الشــعبية بمديريات حريب
الذي شمل بعض الفرق من
مديريــات املدينــة ومديرية
الجوبــة ومديريــة حريــب
وعــدد من الفرق الشــعبية
ببيحان وعسيالن محافظة
شبوة ؛ إضافة إىل مسابقات
الشــطرنج ،ومشــاركة
مــأرب يف البطولــة الدولية
للشــطرنج التــي أقيمــت
Mareb_gov
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مؤخرا ً يف جمهورية مرص
الشــقيقة وشــارك فيها ة
اثنني مــن العبي املحافظة
و«املصنفــن دوليا».
وأشاد حشــوان بمدى
االهتمام الذي يوليه وزير
الشــباب والرياضــة نايــف
البكــري بمحافظــة مأرب
ومكتب الشباب والرياضة
فيهــا  ..مؤكــدا ً أن الوزيــر
البكــري زار املحافظة عدة
مرات ويوليها جل اهتمامه
ورعايتــه ويتابــع أنشــطة
املحافظة بشــكل مســتمر
ويكلف مســؤويل الــوزارة
للوقوف عىل العمل باملكتب
وتذليل الصعاب.
وقال :إن التنســيق بني
املكتــب والوزارة مســتمر
 ،ونقــوم برفــع التقاريــر
الدوريــة للــوزارة حتــى
يكون املسؤولني يف الوزارة
عىل اطالع مستمر بأنشطة
املكتــب واألنديــة وفــروع
االتحــادات وكافــة األطــر
الشبابية.
ونــوه مديــر عــام
مكتــب الشــباب والرياضة
إىل االســتمرار يف تشــييد
امللعــب الريــايض ملحافظة
مــأرب والــذي يحظــى
باهتمام القيادة السياسية
والحكومة ووزارة الشباب
ومحافــظ املحافظــة ..
مؤكــدا ً أن العمــل يف امللعب
ســينتهي خــال األشــهر
القادمــة مــا لــم تطــرأ أي
معوقات تتسبب يف تأخريه.
وكشــف حشــوان عــن
تأثري الزخم املعماري الذي

تشــهده عاصمة املحافظة
وضواحيهــا عــى إنشــاء
مالعــب رياضيــة ،حيــث
تســبب ذلك يف عدم القدرة
عــى إيجــاد أرض كافيــة
إلنشــاء مالعــب جديــدة
تستوعب الفرق الرياضية
التنســيقية يف املدينــة.
وأشــار إىل نيــة املكتب
العمــل عــى إعــان جائزة
رئيس الجمهورية للشباب
يف إقليــم ســبأ أو محافظة
مــأرب ،بالتنســيق مــع
األمانــة العامــة نظــرا ً ملــا
تمثله الجائزة من أهمية يف
كشف املواهب واإلبداعات
وصقلها.
وأكــد أن لــدى مكتــب
والرياضــة
الشــباب
باملحافظــة العديــد مــن
الخطــط للنهــوض أكثــر
بالواقــع الريــايض يف
املحافظــة ؛ ســوا ًء يف
مجاالت األنشطة الشبابية
والرياضية والثقافية أو يف
مجال الكشافة واملرشدات
واملشــاركات الخارجيــة.
وقال« :لدينا دراســات
شــاملة الســتكمال البنية
التحتية ملشــاريع الشــباب
 ،ومراكــز تنمويــة ،
ومكتبات مركزية باملدينة
واملديريات الكبرية  ،وتوفري
املســتلزمات الرياضيــة
لألنديــة وفــروع االتحــاد
وإقامة الدورات الرياضية،
واستكمال تشــكيل الفرق
الكشــفية واإلرشــادية
وتوفــر الزي الكشــفي.

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

Mareb_gov

صفحة

PA G E

املؤسسة العامة للمياه تتفقد
مشروع مياه مديرية اجلوبة

تفقــد رئيس املؤسســة
العامــة للميــاه والــرف
الصحي املهندس عيل سالم
عســكر  ،ومعــه مستشــار
وزيــر امليــاه نجيــب محمد
أحمــد والفريــق الفنــي
املرافق لهما اللذان يزوران
املحافظــة  ،املرحلــة األوىل
مــن مرشوع ميــاه مديرية
الجوبة والتي بلغت كلفتها
 460مليــون ريــال بتمويل
مشــرك مركــزي ومحــي
 ،وتقييــم احتياجــات
ومتطلبــات تنفيــذ املرحلة
الثانيــة مــن املرشوع.
وخالل الزيارة اســتمع
رئيس املؤسسة ومستشار
وزيــر امليــاه إىل رشح مــن
مديــر عــام فرع املؤسســة
باملحافظة حسني بن جالل
؛ عن سري العمل يف املرشوع
الذي دشــنت املرحلة األوىل
منــه يف 2017م بدعــم مــن
الســلطة املحلية ،للتخفيف
من حدة شحة مياه الرشب
التــي يعانــي منهــا أبنــاء
مديرية الجوبــة واالرتفاع
الكبــر يف أســعارها.
Mareb gov
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واطلعــا عــى مســتوى
العمــل يف وحــدة الضــخ
الرئيسية يف وادي ذنة التابع
ملديريــة رصواح ،حيث آبار
امليــاه املغذيــة للمــروع،
عرب شــبكة رئيسية طولها
يتجــاوز  15كيلو مرت حتى
الخــزان الرئييس يف منطقة
الجرشــة  ،ثــم توزيعه عرب
صهاريج ميــاه للمواطنني
يف املنطقة.
وشــدد مديــر عــام
فــرع املؤسســة عــى
أهميــة اســتكمال املرحلــة
الثانيــة مــن املــروع من
شــبكات رئيســية وفرعية
وتوصيالت منزلية وتوريد
وتركيب وحــدة ضخ لرفع
املياه من خزان الجرشة إىل
خــزان آخر لتغذية ســكان
منطقتــي واســط ونجــا
والقرى املجاورة لهما بمياه
الــرب اآلمنــة والنظيفة،
والتخفيف عنهم من أعباء
الكلفــة الكبرية لجلب املياه
عــر الصهاريج.
رافقهــم خــال الزيارة
مديــر عــام حمايــة البيئــة
محمــد العبادي.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  4مايو 2019م العــــــدد ( ) 59

6

صفحة

PA G E

محلة تفتيش ميدانية عىل األسواق واملراكز
التجارية بمديرية الوادي

ينفــذ مكتــب الصناعــة
والتجــارة بمديريــة مأرب
الــوادي حملــة ميدانيــة
للتفتيــش عــى املــواد
الغذائية املنتهية الصالحية،
واملخزنــة تخزينا ً ســيئاً ،يف
األســواق واملراكــز املحــال
التجاريــة باملديريــة.
ووجــه مديــر عــام
املديريــة صالــح بــن حمــد
جــرادان خــال تدشــن
الحملــة فــرق التفتيــش
بالوصــول والتحقــق مــن
جميــع األســواق ومراكــز
البيــع يف املديريــة ،والتأكد

مــن خلــو أســواق املديرية
واملحال التجارية من السلع
املنتهيــة.
وأكــد جــرادان عــدم
التهاون مــع من يتالعبون
بــأرواح الناس ،ويعرضون
حيــاة املواطنــن للخطــر
 ..داعيـا ً جميــع املواطنــن
إىل التعــاون مــع الســلطة
املحليــة والفــرق امليدانيــة،
واإلبــاغ عــن أيــة مــواد
منتهية الصالحية ،والتأكد
من تاريخ اإلنتاج واالنتهاء
قبــل رشاء أي ســلعة.
مــن جهتــه أكــد مديــر

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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مكتــب التجــارة والصناعة سالمة املســتهلكني  ،نظرا ً
بمديريــة مــأرب الــوادي ملــا تتســببه املــواد املنتهية
محمــد اليوســفي ،أن الصالحيــة مــن انتشــار
الحملــة تمكنــت من ضبط لألمــراض املعدية ،وأرضار
مــواد اســتهالكية خاصــة صحيــة خطرية.
وأشــاد اليوسفي بدعم
باألطفــال ،وكميــات مــن
التمور واملرشوبات الغازية مكتــب الصناعــة والتجارة
والعصائــر واملكــرات باملحافظــة للحملة ،ودعم
املنتهية الصالحية  ،البعض املكتــب باملديريــة بالــكادر
واملشــاركة يف امليــدان إىل
مــر عليها أشــهر.
وقــال :إن الحملــة جانــب املديريــة يف هــذه
امليدانية ســتصل إىل جميع ا لحملة .
األسواق واملراكز التجارية،
وتتبعهــا حمــات أخرى يف
إطــار جهود الحفــاظ عىل
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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تأهيل دفعة جديدة من األطفال الذين جندهتم مليشيا احلوثي

احتفــل مــروع إعادة
تأهيــل األطفــال املجنديــن
واملتأثريــن بالحرب املمول
مــن مركــز امللــك ســلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
يف مــأرب ؛ بتأهيــل دفعــة
جديدة من األطفال املجندين
قوامهــم  27طفــاً ممــن
جندتهــم مليشــيا الحوثــي
االنقالبيــة واملتأثريــن
بالحرب.
ويف الحفــل الذي نفذته
مؤسســة وثــاق للتوجــه
املدنــي الرشيــك املنفــذ

هيئة مستشفى
مأرب العام
تعلن إنزال
املناقصة رقم
( )7لعام 2019

للمــروع ؛ أشــاد وكيــل
محافظة مأرب محمد عيل
املعــويض بعمليــة التأهيــل
النفــي واالجتماعــي
كتجربة مميزة يشكر عليها
الداعمــن واملنفذيــن لهــا.
وأكــد أن مليشــيا
الحوثــي تمــارس جرائــم
حــرب وجرائــم ضــد
اإلنسانية ،بتجنيدها آلالف
األطفــال مــن أجــل القتال
يف صفوفها ،وســط صمت
دويل مطبــق تجــاه هــذه
الجرائم التي تهدد مستقبل

أطفــال اليمــن.
ودعا املعويض املجتمع
الدويل إىل تحمل مسؤولياته
إليقــاف املذبحــة التــي
ترتكبهــا مليشــيا الحوثــي
بحــق األطفــال ،مــن خالل
تجنيدهــم والــزج بهــم يف
صفوف القتال ،وحرمانهم
مــن حقهــم يف التعليم.
ويف الحفــل ألقيــت
عــدد مــن الفقــرات الفنية
واإلبداعيــة لألطفــال
املجندين الذين تم تأهيلهم
؛ عكســت إبداعاتهــم ومــا

تلقــوه خــال فــرة إعــادة
التأهيــل مــن معــارف
ومهــارات تمنحهم العودة
ملمارسة حياتهم الطبيعية
وإكمــال تعليمهــم.
وتنوعــت الفقــرات مــا
بــن الغنائيــة واملرسحية,
إضافــة إىل فالش ألنشــطة
الــدورة التأهيليــة ,التــي
شــملت التأهيل االجتماعي
والنفيس والتعليمي ,إضافة
إىل الرحــات واألماكــن
الصديقة.

أعلنــت هيئة مستشــفى مأرب
العام عن فتح املجال لتقديم طلبات
الفــوز باملناقصة الجديدة رقم ()7
للعــام  2019لتوريــد مســتلزمات
طبية.
وبحسب نص اإلعالن فإن لجنة
املناقصات ستقوم بفتح العطاءات
يــوم  23إبريل القادم عند الســاعة
الواحدة ظهراً.
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