أول منظمة أممية تفتتح مكتب ًا لها مبحافظة مأرب

مفتاح يلتقي اهلجرة الدولية وأطباء بال حدود
والربنامج السعودي واهلالل الكويتي
نشرة اسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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املكتب التنفيذي باملحافظة يعقد اجتامعه الدوري
مـــــأرب حتيـــــي أسبـــــــوع املـــــرور العربــي
الفاطمـي واملعوضـي يتفقدان االنضباط الوظيفي يف رمضان

إتـــالف  15طنـاً من املـواد الغذائيـة الغـري صاحلة
جلنة الغاز تتخذ إجراءات
لضمان توفر الغاز املنزلي

ندوة توصي برفع ثقافة املواطن
حول بناء مؤسسات الدولة

جلنة تنمية املوارد املالية
تناقش آلية حتصيل الزكاة

تدشني توزيع  300ألف وجبة إفطار الهالل األحمر الكويتي يوزع 2240
على ست محافظات
سلة غذائية لنازحي مأرب واجلوف

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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املكتب تنفيذي يعقد اجتامعه
الدوري برئاسة الوكيل الفاطمي

عقــد املكتــب التنفيذي
بمحافظــة مــأرب  -يــوم
األحــد  -اجتماعــه الدوري
لشــهر مايو برئاسة وكيل
املحافظــة عــي محمــد
الفاطمي ،وبحضور وكيل
وزارة الســياحة أحمــد
ا لبحيح .
وكــرس االجتمــاع
ملناقشــة عدد مــن القضايا
ذات الصلــة بأعمــال
املكاتــب التنفيذية وتقارير
األداء ،والقضايــا املرتبطة

بالجوانــب اإلنســانية
واألنشطة والربامج النوعية
اســتجابة لالحتياجــات
امللحة ،والحاجة الرضورية
لتطويــر البنية املؤسســية
وتجاوز نقــص اإلمكانات.
واســتعرض املكتــب
التنفيــذي باملحافظــة
التقارير املقدمة من مكتب
الصحــة العامة والســكان،
وهيئــة مستشــفى مــأرب
العام ،واملعهد العايل للعلوم

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الصحيــة عــن ســر األداء
واإلنجــازات املحققــة
والصعوبــات التي واجهت
ســر العمــل ومقرتحــات
تجاوزهــا.
وتطــرق االجتمــاع إىل
جملــة من القضايا املتصلة
بالشأن السياحي باملحافظة
 ،وإمكانيــة النهــوض بهذا
القطــاع الحيــوي والواعد
باملحافظة.
وكان الوكيل الفاطمي
قــد هنــأ أعضــاء املكتــب
Mareb gov

Mareb_gov

التنفيــذي بقــدوم شــهر
رمضــان املبــارك  ،وشــدد
عــى االلتــزام باالنضبــاط
الوظيفــي ،وفــق ســاعات
الــدوام الرســمي املحــددة
والعمــل عــى تطويــر آلية
تحصيــل املــوارد املاليــة
وتفعيــل األوعية اإليرادية.
املجتمعــون
وكان
قــد اســتعرضوا محــر
اجتماعهم السابق وأقروه.

Mareb_gov

Mareb.gov
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دشنه الوكيل الفاطمي

مأرب حتيي أسبوع املرور العريب

دشــن وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
ومعــه مديــر عــام رشطة
املحافظــة العميــد عبدامللك
املدانــي  -يــوم الســبت -
فعاليــات أســبوع املــرور
العربي تحت شعار (القيادة
اآلمنــة تضمــن ســامتك
وســامة اآلخرين) والذي
اســتمر حتــى العــارش من
مايــو الحايل.
وخــال التدشــن
افتتــح وكيــل املحافظــة
معرضا ً لإلشارات املرورية
وامللصقــات التوعوية التي
سيتم تعميمها عىل شوارع
املحافظــة خــال أســبوع

املــرور العربــي ،إىل جانــب
صور من الحوادث املرورية
التــي شــهدتها املحافظــة
خــال 2018م ،بســبب
مخالفة الســائقني ألنظمة
وقواعد الســر.
وأكد الوكيــل الفاطمي
أن أســبوع املــرور العربــي
يمثل فرصــة ثمينة لتعزيز
االنتشــار املــروري ،ونرش
الوعــي بأنظمــة ولوائــح
وقواعــد الســر ؛ يف ظل ما
تشــهده عاصمة املحافظة
مــن كثافة ســكانية كبرية
 ،انعكســت عــى الحركــة
املروريــة التــي تشــهد
اكتظاظا ً كبريا ً خصوصا ً يف

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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فرتات الــذروة.
وأشــاد الفاطمــي
بالجهود التي تبذلها رشطة
املحافظــة وإدارة رشطــة
الســر ،وما يقوم به رجال
املــرور يف امليدان من جهود
لتنظيــم عمليــة الســر يف
شــوارع عاصمة املحافظة
واملــدن الرئيســة وتحــت
أشــعة الشــمس الحارقة ،
متجاوزين شحة اإلمكانات
 ..مؤكــدا ً أهمية أن يتعاون
املواطن والسائق مع رجال
املــرور ،وااللتــزام باللوائح
واألنظمــة والقواعــد
املنظمة لحركة الســر ،بما
يعزز الحفاظ عىل ارواحهم
Mareb gov

Mareb_gov

وممتلكاتهــم والحــد مــن
الحــوادث املرورية.
مــن جهتــه أكــد العميد
املدانــي عــى أن الوعــي
باللوائــح وأنظمــة الســر
يمثــل املدخــل لتحقيــق
الســامة املروريــة ،وهــو
مــا يحتم عــى الجميع بذل
املزيــد مــن الجهــود لنــر
الوعي املروري يف أوســاط
املجتمع ،وااللتزام بتطبيق
اللوائح واألنظمة التي تحد
مــن املخالفــات املروريــة.
حــر التدشــن مديــر
رشطــة الســر باملحافظــة
العقيد غانم فرح وعدد من
الضباط .
Mareb_gov

Mareb.gov
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أول منظمة أممية تفتح مكتب لها مبحافظة مأرب

الوكيل مفتاح يلتقي اهلجرة الدولية
وأطباء بال حدود واهلالل األمحر الكويتي

أشــاد وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح بافتتــاح وتدشــن
منظمــة الهجــرة الدوليــة
مكتبــا ً لهــا يف محافظــة
مــأرب ،لتكون أول منظمة
دولية تابعــة لألمم املتحدة
تفتتح مكتبا ً لها باملحافظة.
وأكــد الوكيــل مفتــاح
خــال اســتقباله يف مكتبه
 يوم األحد  -مدير مكتبمنظمة الهجــرة الدولية يف
املحافظة آندرس هاجوالند
أن هــذه الخطــوة ســتعزز
من إقامة رشاكة قوية بني
الســلطة املحلية باملحافظة
واملنظمــة يف مجــال العمل
اإلنساني ،وتمكني املنظمة

من تقديم تدخالت إنسانية
أكثــر جــدوى واســتجابة
الحتياجــات النازحــن
والالجئني.
وجــرى خــال اللقــاء
بحــث آليــة عمــل املكتــب
والخدمــات التــي يمكن أن
يقدمهــا للمســتفيدين يف
املحافظــة أو املحافظــات
املجــاورة الذيــن يعانــون
مــن التهميش مــن املكاتب
الرســمية للمنظمــات
األمميــة العاملــة يف املجال
اإلنســاني ،والتــي هــي يف
العاصمــة صنعــاء وتحــت
ســيطرة ورشوط املليشــيا
االنقالبيــة.
كما جــرى بحــث آفاق

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الرشاكة بني السلطة املحلية
ومكتــب الهجــرة الدوليــة،
يف مجــاالت األنشــطة
اإلنســانية ،والعمــل مــع
املكاتب الخدمية ذات العالقة
لتطوير بعض من الخدمات
التــي تقــدم للمواطنــن
والنازحــن بما يســاعدها
يف مواجهــة التحدي الكبري
الذي تواجهه بســبب زيادة
الضغــط عليهــا نتيجــة
استقبال موجات كبرية من
النازحني واستمرار تدفقها
عــى املحافظة.
وتطــرق اللقــاء إىل
األعبــاء الكبــرة التــي
تواجههــا املحافظــة جراء
العــدد الســكاني الكبــر
Mareb gov

Mareb_gov

وتدفق النازحني من مختلف
محافظــات الجمهوريــة يف
مجاالت الحماية ،والتعليم،
والصحــة ،واإلغاثــة،
وامليــاه،
واإلســكان،
والكهربــاء ،واإلصحــاح
البيئي وغريها من قطاعات
الخدمــات العامــة.
كمــا بحــث اللقــاء دور
منظمة الهجــرة الدولية يف
مساعدة السلطة املحلية يف
مواجهــة موجــات الهجرة
القادمــة إليهــا مــن دول
القــرن اإلفريقــي بأعــداد
كبرية ومثلــت تحديا ً كبريا ً
جديدا ً عىل السلطة املحلية.
ويف الســياق التقــى
وكيــل محافظــة مــأرب
Mareb_gov

Mareb.gov
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الدكتــور عبدربــه مفتــاح
يوم الخميس بعثة منظمة
أطباء بال حدود التي تزور
املحافظــة برئاســة كلوديا
هايفــرس.
وخــال اللقاء اســتمع
الوكيــل مفتــاح إىل رشح
عــن طبيعــة زيــارة البعثة
للمحافظــة ،التــي تســتمر
عدة أيــام ،والتي تهدف إىل
االطالع عىل الوضع الصحي
باملحافظــة ،والتعرف عىل
قدرات القطــاع الصحي.
وجــرى خــال اللقــاء
مناقشــة أهم االحتياجات
للقطــاع الصحــي يف مركز
املحافظــة واملديريــات
ومخيمــات النازحــن،
والحاجــة إىل دعــم
وحــدات صحيــة لنــزالء
إصالحية الســجن املركزي
واالحتياطــي بشــقيه
للرجــال والنســاء.
ورحب الوكيــل مفتاح
ببعثــة أطباء بــا حدود يف
املحافظة  ..متمنيا ً أن تنال
املحافظة بعضا ً من اهتمام
املنظمــة بتدخالت إيجابية
تســاند جهــود الســلطة
املحليــة ملواجهة التحديات
الكبــرة التــي فرضتهــا
موجــات النــزوح الكبــرة
إىل املحافظــة مــن مختلف
محافظــات الجمهوريــة.
وأكــد أن الســلطة
املحليــة تواجــه ضغوط ـا ً
شديدة يف الخدمات العامة
بســبب اســتمرار النــزوح،
ومنهــا القطــاع الصحــي
بشــكل يفــوق القــدرات

املوجــودة ،وتحتــاج إىل
رشكاء داعمني ومنظمات
دوليــة تضطلــع بدورهــا
اإلنســاني.
وأكــد الدكتــور مفتاح
أن السلطة املحلية ستقدم
كل الدعــم والتســهيالت
لكافــة املنظمــات العاملــة
يف املجال اإلنساني الدولية
واإلقليميــة واملحليــة،
مــن أجــل تنفيذ أنشــطتها
وبرامجهــا الهادفــة إىل
التخفيــف مــن معانــاة
املواطنني بحيادية وتجرد،
والعمــل وفــق املعايــر
اإلنســانية.
حــر اللقــاء رئيــس
النيابــة االســتئنافية
باملحافظــة القايض عارف
املخــايف ،ومديــر عام فرع
جهــاز األمــن الســيايس
العميــد ناجــي حطــروم ،
ونائــب مديــر عــام مكتب
الصحــة العامة والســكان
أحمــد العبــادي ،ونائــب
مدير عام رشطة املحافظة
العميــد عبــده الســياغي.
ويف الســياق بحــث
وكيــل محافظــة مــأرب

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الدكتور عبدربه مفتاح مع
مديــر عــام جمعيــة الهالل
األحمــر الكويتــي الدكتور
عبدالرحمــن محمد ســعود
العون الربامــج والتدخالت
اإلنســانية التــي تقدمهــا
الجمعيــة عــر شــبكة
استجابة لألعمال اإلنسانية
واإلغاثيــة للمســتفيدين
يف مخيمــات النازحــن
باملحافظــة.
كما جرى خــال اللقاء
استعراض مجمل األوضاع
واالحتياجــات اإلنســانية
للنازحني واملجتمع املضيف
 ،وما تتحمله السلطة املحلية
مــن أعبــاء جراء اســتقبال
املحافظة ألفواج كبرية من
النازحــن  ،والتــي مازالت
مســتمرة  ،إىل جانــب بحث
ما يمكن أن تقدمه جمعية
الهالل األحمر الكويتي من
برامج وأنشــطة وتدخالت
إنسانية خالل العام الجاري
2019م.
وأعرب الوكيــل مفتاح
عن شــكر الســلطة املحلية
بمحافظة مأرب لألشــقاء
يف دولــة الكويــت حكومــة
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

وشــعبا ً عــى وقوفهــم
األخــوي إىل جانب الشــعب
اليمنــي يف هــذه الظــروف
االســتثنائية  ،وتقديمهــم
مســاعدات إنســانية كبرية
يســتفيد منهــا املجتمــع
بشكل عام سوا ًء نازحني أو
مضيفني ،ومنها مشــاريع
املياه واملســاعدات الغذائية
واإليوائية وبرامج التنمية
وغريها.
مــن جانبــه أكــد
الدكتــور العــون اســتعداد
جمعيــة الهــال األحمــر
الكويتــي تقديــم املزيد من
الدعــم اإلنســاني مــن أجل
رفع مســتوى االســتجابة
اإلنســانية الحتياجــات
النازحــن امللحــة خاصة يف
املجــال الطبــي والعمليــات
الجراحيــة.
وثمــن العــود تفاعــل
الســلطة املحليــة ودورهــا
التكامــي مــن خــال تذليل
الصعــاب وتنســيق املهــام
وتطويــر آليــة العمــل.
حــر اللقــاء أعضــاء
لجنة اإلغاثة يف املحافظة .

Mareb_gov

Mareb.gov
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قدم صهاريج مياه وباصات نقل ودشن قاعات جامعية

الدكتور مفتاح والربنامج السعودي
يستعرضان جوانب التعاون املشرتكة

استقبل وكيل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتاح  -يوم األحد  -مدير
الربنامج الســعودي لتنمية
وإعمار اليمــن يف محافظة
مــأرب محمــد الغريــي
وفريقه الفني املســاعد.
ويف اللقــاء جــرى
مجــاالت
اســتعراض
التعــاون والتنســيق بــن
الســلطة املحلية والربنامج
الســعودي الهــادف إىل
تلبيــة االحتياجــات امللحــة
للمحافظــة من املشــاريع،
والعمل عىل تنمية املحافظة

من خــال تنفيذ العديد من
املشــاريع االســراتيجية،
والتنمويــة امللحــة.
كمــا اســتعرض اللقاء
األعمــال التــي أنجزهــا
املكتــب والفريــق الفنــي
إلنشــاء مطار مأرب الدويل
 ،واملشاريع التي سينفذها
املكتــب يف املحافظــة يف
مجــاالت النقــل ،والتعليم،
والصحــة ،واملشــاريع
اإلنســانية.
ورحب وكيل املحافظة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح
خــال اللقــاء بمديــر فــرع

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

Mareb_gov

مأرب للربنامج الســعودي
لتنميــة اليمــن ..مثمنــا ً
املواقــف األخويــة للمملكة
العربيــة الســعودية قيــادة
وشــعبا ً وعىل رأسها خادم
الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز
وويل عهــده األمــر محمــد
بــن ســلمان ،من اســتعادة
مؤسسات الدولة اليمنية ،
وإنهاء االنقالب  ،ووقوفهم
مــع الشــعب اليمنــي يف
مختلف الجوانب السياسية
واإلنســانية واالقتصادية.
وأكــد الدكتــور مفتــاح
Mareb gov

Mareb_gov

أهميــة املشــاريع التــي
يعتــزم الربنامــج تنفيذهــا
يف محافظــة مــأرب  ،ويف
مقدمتهــا املطــار الــدويل ،
وتطوير الجامعة والقطاع
الصحــي ،يف إحــداث نقلــة
نوعيــة للمحافظــة التــي
عانت من الحرمان لسنوات
طو يلة .
مــن جهتــه أشــاد
مديــر الربنامج الســعودي
لإلعمــار يف محافظة مأرب
بالتسهيالت والتعاون الذي
تقدمــه الســلطة املحليــة
باملحافظــة للربنامــج مــن
Mareb_gov

Mareb.gov
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أجل تيســر مهامه وتنفيذ
املشــاريع املتفــق عليها.
وأكــد أن ملــف إعمــار
اليمــن وتنميــة محافظــة
مــأرب يحظــى باهتمــام
خاص من خــادم الحرمني
الرشيفــن وويل عهــده،
والسفري السعودي باليمن
املرشف العــام عىل برنامج
تنمية وإعمار اليمن محمد
آل جابر.
ولفــت إىل مــا خرجــت
به زيارة محافظ املحافظة
اللــواء ســلطان العــرادة
الشــهر املــايض إىل مقــر
الربنامج السعودي لالعمار
ولقائه سعادة السفري ،من
االتفــاق عىل تمويــل تنفيذ
الربنامج لعدد من املشاريع
العاجلــة واإلســراتيجية
لدعــم الجوانب اإلنســانية
والتعليميــة والصحيــة
وإالقتصاديــة وغريهــا.
حــر اللقــاء رئيــس
املكتب الفنــي الدكتور عيل
الجبــل ومدير عــام رشطة
املحافظــة العميــد عبدامللك
املداني واستشارية الربنامج
الســعودي املهندسة سهام
الكاف.
إىل ذلك تسلمت السلطة
املحليــة باملحافظــة  -يوم
األحــد  15 -صهريــج نقل
ميــاه رشب (وايــت) ،كمــا
تســلمت جامعة إقليم سبأ
 4حافــات نقــل طــاب
سعة  24راكباً ،مقدمة من
الربنامج الســعودي لتنمية
وإعادة إعمــار اليمن.
وقــام بتســليم هــذه

صفحة

PA G E

املســاعدات مديــر مكتــب
الربنامــج الســعودي يف
محافظــة مــأرب محمــد
الغريــي ،وتســلمها وكيل
املحافظة الدكتــور عبدربه
مفتــاح ،ورئيــس جامعــة
إقليم ســبأ الدكتــور محمد
حمــود القــديس.
ويف الســياق جــرى
وضــع حجــر األســاس
إلنشــاء عدد مــن القاعات
الدراســية تســتوعب أكثــر
مــن  2000طالــب وطالبة،
مــن قبــل رئيــس الجامعة
ومدير الربنامج الســعودي
بمــأرب بحضــور وكيــل
املحافظــة الدكتور مفتاح،
وذلك ملســاعدة الجامعة يف
مواجهــة الزيــادة الطالبية
الكبرية املتوقعة خالل العام
الــدرايس املقبل.

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

Mareb_gov
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Mareb_gov
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صفحة

PA G E

اطلعا على األعمال اإلنشائية مببنى اخلدمة املدنية

الفاطمي واملعويض يتفقدان االنضباط
الوظيفي يف رمضان

تفقــد وكيــا محافظة
مــأرب الشــيخ عــي محمد
الفاطمــي ومحمــد عــي
املعــويض يوم اإلثنني ســر
العمــل يف مكتــب الخدمــة
املدنية ولجــان الرقابة عىل
االنضبــاط الوظيفــي يف
وحــدات الخدمــة العامة يف
أول يوم من شــهر رمضان
املبارك.
كمــا تفقدا ســر العمل
يف األعمال اإلنشائية للدور
الثانــي مــن مبنــى مكتــب

الخدمــة  ،والــذي يضــم
صالــة تدريــب ومكاتــب
إداريــة وملحقــات ،بكلفة
 28مليون ريال بتمويل من
السلطة املحلية حيث بلغت
نسبة اإلنجاز فيه نحو 50
يف املائة.
الزيــارة
وخــال
اســتمع الوكيالن الفاطمي
واملعــويض إىل رشح مــن
مدير عــام مكتــب الخدمة
ســعود اليوسفي حيث أكد
أن لجــان التفتيش امليداني

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

Mareb_gov

عىل  32وحدة إدارية عامة
يف املحافظــة تعمــل حاليــا
ملعرفــة مــدى االنضبــاط
الوظيفــي لرتفــع تقريرها
مع نهاية الدوام ليتم رفعه
إىل قيــادة الســلطة املحلية.
وأشــار إىل ســر العمل
يف تنفيذ األعمال اإلنشائية
للدور الثاني من املبنى الذي
ســيمثل رافدا ً لتعزيز األداء
يف املكتب.
وشدد الوكيل الفاطمي
خالل الزيارة عىل االنضباط
Mareb gov

Mareb_gov

الوظيفــي للوحدات العامة
مــن أجــل تقديــم الخدمات
للمواطنــن واســتمرارها
خالل فرتة الدوام الرسمي
والعمــل وفق مبــدأ الثواب
والعقاب ،وتطبيق الجزاءات
القانونية عىل املتغيبني.
ولفــت إىل أهميــة
رسعــة اإلنجــاز يف األعمال
اإلنشائية ملا تبقى من الدور
الثاني ملبنى مكتب الخدمة
مــع االلتــزام باملواصفــات
واملقاييــس املحــددة.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

9

السبت  11مايو 2019م العــــــدد ( ) 60

صفحة
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جلنة تنمية املوارد املالية تناقش آلية حتصيل
الواجبات الزكوية

وقفــت لجنــة
تنمية املــوارد املالية
بمحافظــة مــأرب
برئاســة وكيــل
املحافظــة للشــؤون
اإلدارية عبدالله أحمد
الباكري يف اجتماعها
الخميــس أمــام عدد
من املواضيع املتعلقة
بآليــة تحصيــل
الواجبــات الزكوية.

واستعرض
االجتمــاع مــا تــم
إنجــازه مــن أعمــال
من قبل لجان الحرص
امليدانــي للمنشــآت
التجارية والعقارية،
واألعمــال املتبقيــة
أمــام لجــان الحرص
الســتكمال عملهــا
خالل الفرتة الزمنية
املحــددة بنهايــة

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

Mareb_gov

األســبوع املقبل بما
يمكــن مــن إنشــاء
قاعــدة معلومــات
صحيحــة تســاعد يف
التخطيــط وصناعة
القــرار وتقديــم
الخدمــات.
وشــددت اللجنــة
عــى أهميــة دور
عقــال الحــارات يف
إنجاح أعمــال لجان
Mareb gov

Mareb_gov

الحــر امليدانيــة إىل
جانــب املســاعدة يف
تحصيــل الواجبــات
الزكويــة  ،وبشــكل
صحيــح ووضــع
املعالجــات املناســبة
لتجــاوز الســلبيات
التــي رافقــت عملية
التحصيــل خــال
الســنوات املاضيــة.

Mareb_gov

Mareb.gov
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جلنة الغاز تتخذ إجراءات لضامن
توفر الغاز املنزيل

10

صفحة
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> > منع بيع إسطوانات الغاز على باصات النقل
> > تشديد اإلجراءات على النقاط األمنية بعاصمة احملافظة

أقــرت لجنــة النفــط
والغــاز بمحافظــة مــأرب
يف اجتماعهــا يــوم األحــد
برئاســة وكيــل املحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتاح،
منع بيع إســطوانات الغاز
املنزيل عىل أصحاب باصات
النقــل كونهــا مخصصــة
للمنــازل ،وتخصيــص
محطــة أبــو نــاب لتمويل
الباصات باحتياجاتها من

وقــود الغاز.
كمــا أقــرت اللجنــة
تشــديد اإلجــراءات يف
النقــاط األمنيــة حــول
اإلداريــة
العاصمــة
للمحافظــة وحدودها مع
املحافظــات األخــرى ملنــع
مــرور وتهريب أي كميات
مــن إســطوانات الغــاز
املنزيل من حصة املحافظة
ومديرياتهــا إال بترصيــح

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

Mareb_gov

رسمي ،وذلك ملنع تهريبها
للســوق الســوداء وزيادة
معانــاة املواطنــن.
وكان االجتمــاع قــد
ناقــش الوضــع التموينــي
ملــادة الغــاز املنــزيل يف
املحافظة ،ومدى ســهولة
الحصــول عليهــا مــن قبل
املواطنــن واإلجــراءات
التي يجب اتخاذها لضمان
توافرها يف الســوق بشكل
Mareb gov

Mareb_gov

أفضــل ومنــع التالعــب
بهــا وتهريبها إىل الســوق
السوداء.
كمــا ناقش االختالالت
القائمــة يف عملية الرقابة
واإلرشاف عــى توزيــع
مادة الغاز من قبل الوكالء
وضمــان وصولهــا إىل
املواطن وبالســعر املحدد،
واتخــذ ازاءهــا عــددا من
اإلجراءات.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مناقشة الوضع التمويني
لمادة الغاز واإليرادات
بمديرية مدينة مأرب

ناقــش املكتب التنفيذي
بمديريــة مدينــة مــأرب
يــوم األربعــاء األوضــاع
التموينية ملــادة الغاز  ،بما
يضمن توافرها خالل شهر
رمضان وعيد الفطر املبارك
وضمــان وصولها إىل كافة
املواطنني بيرس وســهولة.
كمــا ناقــش االجتمــاع
برئاســة مدير عام املديرية
محمــد صالــح فرحــان
التقريــر املقدم مــن مكتب
الواجبــات الزكويــة وإدارة
تنميــة املــوارد املالية.
وتضمــن التقريــر
األنشــطة املنفــذة خــال
الفرتة املاضية والصعوبات
التي واجهت ســر تنفيذها

 ،والتوصيــات املقرتحــة
لتجــاوز تلــك املعوقــات،
إضافــة إىل خطــة املكتــب
لتحصيــل الــزكاة خاصــة
خــال الشــهر الفضيــل.
وشــدد بــن جــال عىل
رفــع مســتوى تحصيــل
اإليــرادات ملــا مــن شــأنه
تقديــم الخدمــات بشــكل
أفضــل للمواطنني يف مدينة
مأرب ،التي تشــهد اتساعا ً
كبــرا ً نظرا ً للزيادة الكبرية
يف عــدد الســكان  ،والتــي
تتطلــب توفــر الخدمــات
وتعزيــز البنيــة التحتيــة.
وكان االجتمــاع قــد
استعرض محرض االجتماع
الســابق وأقره.
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قدمها مركز امللك سلمان

تدشني توزيع  300ألف وجبة
إفطار على ست محافظات

دشــن وكيــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتاح يوم االثنني مرشوع
إفطار الصائم ،الذي تنفذه
شــبكة النمــاء اليمنيــة
للمنظمات األهلية بدعم من
مركز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنســانية.
التدشــن
وخــال
استمع الوكيل من أمني عام
الشبكة الدكتور عمار هزاع
إىل رشح عن املرشوع الذي
يســتهدف إفطار الصائمني
مــن األفــراد النازحــن
واملهجريــن واملحتاجــن
والذيــن ليــس لديهــم أرس.
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وقــال إن املــروع
يتضمن توزيع  300و  6آالف
وجبــة إفطار يف محافظات
(مأرب ،حرضموت ،املهرة،
لحج ،أبــن ،والضالع).
وأشــاد الوكيــل مفتاح
بهذا املرشوع الذي سيسهم
يف التخفيــف مــن معانــاة
النازحــن واملهجريــن
واملحتاجــن الذيــن بــدون
أرس يف املحافظــة خــال
الشــهر الكريــم ..مثمنــا ً
الدور اإلنســاني ملركز امللك
سلمان لإلغاثة وما يقدمه
من مشــاريع.
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حملة للتفتيش على السلع املنتهية مبديرية حريب

إتالف  15طناً من املواد الغذائية الغري
صاحلة بمديرية الوادي

أتلفــت مديرية الوادي
بمحافظــة مــأرب 15
طن ـا ً مــن املــواد الغذائيــة
غــر الصالحة لالســتهالك
ومنتهيــة الصالحية والتي
ضبطهــا مكتــب الصناعــة
والتجارة يف السوق املحلية.
وأوضــح مديــر مكتــب
الصناعــة باملديريــة محمد
اليوسفي أن الكمية املتلفة
تــم ضبطهــا خــال عرشة
أيــام مــن حملــة التفتيش
ألســواق ومحالت املديرية،
شــملت ســوق محطــة بن
معييل والحصون ومنطقة
صافر.

وقــال إن املواد الغذائية
املتلفــة تتضمــن أنواعــا
مختلفة من الحليب  ،وبفك
أطفــال وبهــارات مختلفة
ومرشوبــات غازيــة..
مؤكدا أن حمالت التفتيش
ستستمر حتى يلتزم التجار
بمعايــر الجودة الشــاملة
من أجل حماية املســتهلك.
اليوســفي
ودعــا
املواطنــن إىل التعــاون يف
التأكد من صالحيات السلع
عند الرشاء واإلبالغ عن أي
منتج غري صالح أو منتهي
الصالحيــة وأماكــن بيعه.
إىل ذلك تواصلت الحملة
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امليدانية للتفتيش عىل املواد
الغذائية املنتهية الصالحية
واملخزنــة تخزينــا ً ســيئا ً
بمديريــة حريــب  ،والتــي
دشــنها مكتــب التجــارة
والصناعــة يــوم الجمعــة
املاضية.
وأشــاد األمــن العــام
للمجلــس املحــي بمديريــة
حريب فيصل حسن االجدع
بتنفيذ حملــة التفتيش ،ملا
لهــا من أهميــة يف الحفاظ
عىل صحة وسالمة املجتمع،
وحمايتهــم من عبث بعض
ضعيفــي النفوس.
من جهته دعا مدير فرع
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مكتــب الصناعــة والتجارة
بمديرية حريب قحاش عيل
حسني املواطنني إىل التعاون
يف اإلبــاغ عــن أيــة مــواد
منتهيــة الصالحية والتأكد
من تاريخ اإلنتاج واالنتهاء
قبل رشاء أي سلعة.
يذكــر أن هــذه الحملــة
تأتــي يف ســياق حمــات
التفتيــش التــي ينفذهــا
مكتــب الصناعــة والتجارة
باملحافظــة بالتعــاون مــع
املكاتب يف املديريات ،بهدف
ضبط املخالفــات التجارية
والحفــاظ عــى ســامة
املجتمــع وصحتهــم.
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عمل حول
املشاركة
املجتمعية
للمجتمعات
املترضرة
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نظــم مكتب الرتبية والتعليــم بمحافظة مأرب  ،اليوم
الســبت ،بالتعاون مع منظمة اليونيســيف ورشــة عمل
حول «املشــاركة املجتمعية للمجتمعات املترضرة».
وهدفت الورشة إىل إكساب  35مشاركا ً ومشاركة من
املكاتب الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ،عىل مهارات
حشد الجهود الرسمية واملجتمعية من أجل تفعيل معايري
العمل اإلنساني يف ظل االحتياجات املطلوبة وإيجاد رشاكة
حقيقية مع اإلعالم باعتباره رشيكا تنفيذيا ً مهماً.

اهلالل األمحر الكويتي
يوزع  2240سلة غذائية
لنازحي مأرب واجلوف

جرى يوم الســبت توزيع 2240
ســلة غذائية مقدمة للنازحني من
محافظتــي مــأرب والجــوف مــن
جمعية الهالل األحمر الكويتي عرب
رشيكهــم املحيل شــبكة اســتجابة
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لألعمال اإلنســانية واإلغاثية.
وتتكــون الســال الغذائية التي
جــرى توزيعها بحضور مدير عام
جمعيــة الهــال األحمــر الكويتي
الدكتور عبدالرحمن محمد سعود
العــون ورئيس شــبكة اســتجابة
شــوقي باعظيم ،من مواد القمح
واألرز والســكر والحليــب وكــذا
الفاصوليــا وزيت الطبخ.
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ندوة تويص برفع ثقافة املواطن حول
بناء مؤسسات الدولة أثناء وبعد احلرب

أوصــت نــدوة علميــة
أقيمــت  -يوم الســبت  -يف
جامعــة إقليــم ســبأ برفع
ثقافــة املواطن حــول بناء
مؤسســات الدولــة أثنــاء
الحــرب وبعدهــا ،ودعــم
تنفيــذ مخرجــات الحــوار
الوطنــي التي اتفــق عليها
اليمنيون والتي من أبرزها
إقامــة الدولــة االتحاديــة
باألقاليــم الســتة.
و يف بدايــة النــدوة أكــد
وكيــل محافظة مأرب عيل
محمــد الفاطمــي  -الــذي
أدار النــدوة  -عــى أهميــة
دور النخــب األكاديميــة
والثقافيــة واإلداريــة يف
إقامة مثل هــذه الفعاليات
وإثرائها  ،بما يخدم التنمية
يف املحافظة  ،ورفع مستوى
الخدمات العامة للمواطنني
واسترشاف املستقبل وفق

أســس علميــة ســليمة ،
ورؤى واضحــة ومكتملــة
الجوانب للمساعدة يف إعادة
بناء مؤسسات الدولة التي
دمرتهــا مليشــيا االنقالب
الحوثيــة أو التــي مازالــت
قائمــة وتحتــاج إىل تطوير
أو إصالح.
وشــدد الفاطمــي عــى
أنــه ال يمكــن أن يكــون
هنــاك تنميــة مالــم تكــن
هنــاك مؤسســات دولــة
قائمــة وقادرة عــى القيام
بواجباتهــا ومهامهــا،
ووجــود أمــن واســتقرار
ومؤسســة قضــاء عادلــة
وضامنة ،ووعي مجتمعي
عــال بأهميــة مؤسســات
الدولــة وااللتفــاف حولها،
وهــذا مــا عملــت قيــادة
الســلطة املحلية باملحافظة
عىل إيجاده خالل السنوات
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املاضية وتسعى إىل تعزيزه.
وأكــد الفاطمــي دعــم
الســلطة املحليــة لكافــة
والربامــج
األنشــطة
للمؤسســات الحكوميــة
واألهليــة والخاصــة ،
الهادفــة إىل إحــداث حــراك
تنموي بكل صوره الثقافية
والسياســية واالجتماعيــة
واإلدارية والعلمية وغريها.
واســتعرضت النــدوة
التــي نظمها مركــز «أوام»
للدراسات والتنمية بعنوان
(التنميــة املســتدامة يف
محافظــة مــأرب ..الفرص
والتحديــات) ثــاث أوراق
عمــل تناولت الورقة األوىل
املقدمة من مدير عام مكتب
التخطيــط والتعاون الدويل
باملحافظــة حــزام مجيديع
وضــع البنــى التحتيــة
يف املحافظــة والربامــج
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التنمويــة املخططــة لهــا
ومســتقبل التنميــة فيهــا،
فيما تناولت الورقة الثانية
املقدمــة مــن رئيــس مركز
أوام الدكتور مســي ســيف
بحيبــح تنمية املؤسســات
العامــة بصورة مســتدامة
أثناء الحرب وبعد والحرب،
وما قطعته محافظة مأرب
يف هــذا املجــال والفــرص
املتاحــة أمامهــا ،وتناولت
ورقة العمل الثالثة املقدمة
من مدير عام مكتب وكالة
األنبــاء اليمنيــة /ســبأ/
يف املحافظــة عبدالحميــد
الرشعبــي ،دور وســائل
اإلعالم يف مواكبة التحوالت
السياسية والتنموية بمأرب
.
حــر الندوة عــدد من
دكاترة الجامعة والباحثون
واملهتمون.
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