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مأرب حتتفي بالذكرى  29للجمهورية اليمنية

الوكيل الفاطمي يؤكد أمهية االصطفاف الواسع
خلف القيادة الرشعية

نظمت الســلطة املحلية
بمحافظــة مــأرب مســاء
األربعاء أمســية رمضانية،
احتفاء بالعيد الوطني ال 29
للجمهورية اليمنية بإعادة
تحقيــق الوحدة يف  22مايو
1990م حرضهــا محافــظ
محافظة ريمة اللواء محمد
عيل الحوري ،وممثلون عن
السلطات املحلية يف عدد من
محافظات الجمهورية.
وخــال األمســية ألقى
وكيل محافظــة مأرب عيل
محمد الفاطمي كلمة رفع
يف مســتهلها أســمى آيــات
التهاني والتربيكات للقيادة
السياســية ممثلــة بفخامة
الرئيــس املشــر عبدربــه
منصــور هــادي ونائبــه
الفريق الركن عيل محســن
صالح ودولة رئيس الوزراء
الدكتــور معــن عبدامللــك،

وإىل الشــعب اليمنــي بهــذه
املناســبة التاريخية الغالية
عــى قلــب كل يمني.
وأشــار الفاطمــي يف
كلمتــه إىل أن الظــروف
االســتثنائية التــي يمر بها
الوطــن والشــعب اليمنــي
واألحــداث الجارية جعلتها
أكثــر صخبــا وضجيجــا
مــن االحتفال بذكــرى هذه
املناســبة العظيمة والحدث
التاريخــي الــذي نــادرا مــا
يتكــرر ..مؤكدا أن الشــعب
اليمني لم ولن يقبل االنقالب
وال مشــاريع التفتيــت وال
أي إرهاصات تمس وحدته
وســامة أراضيه وسيادته
وعروبته.
وشدد الوكيل الفاطمي
عــى أهميــة االصطفــاف
الوطني الواســع وااللتفاف
الشعبي الكبري خلف القيادة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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السياسية الرشعية حتى يتم
إنهاء االنقالب واســتكمال
اســتعادة مؤسسات الدولة
وتحرير ما تبقى من مناطق
تحــت ســيطرة االنقــاب،
وإرســاء األمن واالستقرار
يف اليمــن واملنطقة الذي لن
يتحقــق إال بإنهاء االنقالب
واملشــاريع الصغــرة التــي
يسعى من خاللها البعض إىل
تفتيت جسد الوطن اليمني
الكبري.
من جانبها أشارت مدير
عام تنمية املراة باملحافظة
فندة العماري إىل دور املراة يف
إعادة تحقيق وحدة الوطن،
إىل جانــب دورها النضايل يف
مناهضة االنقالب واملرشوع
اإليراني يف اليمن واستعادة
مؤسسات الدولة ،ويف تعزيز
أوارص اللحمة املجتمعية.
مســتعرضة النجاحات
Mareb gov

Mareb_gov

التي حققتها املرأة يف اليمن
عــى مختلــف الصعــد ،ويف
محافظــة مــأرب خصوصا
يف ظــل دعم وتشــجيع من
قبــل قيادة املحافظة ممثلة
باملحافظ اللواء سلطان بن
عيل العــرادة ،ودعمه لكافة
الربامــج الهادفــة إىل تاهيل
وتدريب املراة لتكون عنرصا
فاعــا يف التنمية واملجتمع.
هذا وقد تخلل األمســية
التي حرضها قيادة السلطة
املحليــة بمحافظــة مــأرب
ووكيــل محافظــة صنعــاء
يحيى الجرف وقيادات أمنية
وعســكرية مــن العديد من
األلوية واملناطق العسكرية،
تقديم العديد مــن الفقرات
الشــعرية واإلنشــادية
املعــرة عــن املناســبة نالت
االستحسان.
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رشكة صافر :ال تفريط بأي من أصول
وممتلكات الرشكة

أكدت رشكة صافر
لعمليات االستكشاف
واإلنتاج أنها لم ولن
تفرط بأي من أصول
وممتلكات الرشكة.
وقالــت يف بيــان
لها تلقت وكالة سبأ
لألنباء نســخة منه
إن الرشكة حافظت
عــى ممتلكاتهــا
واستمرارية
عملها بالرغم من
الظروف الصعبة
والقاهــرة التــي
مــرت بهــا ،وأن
عالقتهــا مــع
وزارة النفــط
واملعادن
عالقة تكاملية
وترتكز
عــى العمــل
املؤسيس
الــذي يــؤدي
إىل تحقيــق
النجــاح املنشــود،
وتحظــى بدعــم
القيــادة السياســية
ممثل ًة بفخامة رئيس
الجمهوريــة املشــر

عبدربــه منصــور وذلــك بهدف إنشــاء
أنبــوب تصديــر مــن
هــادي.
وأوضــح البيــان قطــاع S2إىل قطــاع
أن رشكة (غــرب عيــاد) كــي

صافــر تلقــت
مذكــرة مــن وزارة
النفــط بخصــوص (
األنابيــب مقــاس ١٢
هنــش وملحقاتهــا )

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تكتمــل شــبكة
التصديــر لخدمــة
املصلحة العليا للوطن،
وقد تم إبالغ الوزارة
Mareb gov

Mareb_gov
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ممثلــة بمعــايل وزير
النفط املهندس أوس
العود أن املواد املشار
إليهــا يف املذكرة أصل
مــن أصــول الرشكــة
وليــس مــن
حــق الرشكة
تسليمها ألي
جهــة وقد تم
إنهاء املوضوع
يف حينــه.
ولفت البيان
إىل أن عمليــات
البيــع والــراء
يف الرشكــة ال
تتــم إال عــر
اإلدارات واللجــان
املختصــة بالطرق
القانونيــة وبــكل
شــفافي ٍة ووضوح،
معتــرا ً الحمــات
التي تستهدف إدارة
الرشكة هو استهداف
للرشكة الوطنية وما
تقدمــه مــن خدمات
للوطــن واملواطــن.

Mareb_gov
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خالل لقاء رمضاني
مدير مديرية مأرب يطلع
تناقش
املدنية
اخلدمة
عىل أرضار السيول بمخيم
قضايا تطوير األداء
اجلفينة

ناقش لقاء رمضاني
ملنتســبي الخدمة املدنية
يف املكتــب واملندوبــن
لــدى الوحــدات اإلدارية
الحكوميــة واملختلطــة
عــددا ً من املواضيع ذات
الصلــة بــأداء أقســام
املــوارد البرشيــة عــى
رأســها الرقابــة عــى
االنضبــاط الوظيفــي
وآليــات املتابعــة.
وأكد اللقاء برئاســة
مدير عام مكتب الخدمة
املدنية سعود اليوسفي
عىل أهمية تعزيز آليات
الرقابــة عــى االنضباط
الوظيفــي ،واتخــاذ
اإلجــراءات الصارمــة
بحــق املتهاونــن بــأداء
واجباتهــم الوظيفية ..

مشــرا ً إىل أن ما تشهده
املحافظــة مــن اتســاع
وتطــور كبريين يقتيض
إيجــاد آليــات صارمــة
تحقــق مســتوى أعــى
يف األداء الوظيفــي
والخدمي.
كمــا ناقــش اللقــاء
موضــوع الواجبــات
الزكويــة وزكاة الفطــر
الســنوية املقــرة عــى
املوظفــن خــال شــهر
رمضــان املبــارك كركن
مــن أركان اإلســام،
وآليات استقطاعها من
كشــوفات املوظفــن.
حــر اللقــاء يحيى
محمــد القانــي مديــر
عــام مديريــة بدبدة.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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اطلــع مديــر
عــام مديرية مدينة
مأرب محمد صالح
فرحان عىل األرضار
التي لحقت بعدد من
النازحــن يف مخيــم
الجفينة جراء تدفق
ســيول األمطــار
التــي مــن اللــه بها
عىل املحافظة خالل
اليومــن املاضيني.
واســتمع مديرية
املديرية من النازحني
خــال زيارتــه
للمخيــم إىل رشح
عــن األرضار التــي
تعرضت لها خيامهم
Mareb gov

Mareb_gov
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جــراء األمطــار
واالحتياجات
العاجلــة لهــم،
والظــروف التــي
يعيشــونها جــراء
غــرق خيامهــم،
وتهدم بعض املنازل
الطينيــة بســبب
قربها مــن مجاري
الســيول.
رافقــه خــال
زيارته مدير مكتب
منظمــة الهجــرة
الدوليــة بمحافظــة
مــأرب آنــدرس
هاجوالنــد.
Mareb_gov

Mareb.gov
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إشهار نادي «سبأ» لرجال وسيدات
األعامل بمأرب

عقــدت الجمعيــة
العموميــة لنــادي «ســبأ»
لرجال وسيدات األعمال يف
محافظة مــأرب اجتماعها
التأسييس بحضور ممثلني
عــن مكتــب الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل.
وخــال االجتماع جرى
إقــرار النظــام األســايس
وانتخــاب هيئــة إداريــة
مكونة مــن 11عضواً ،كما
تــم انتخــاب لجنــة رقابــة
وتفتيــش مكونــة مــن 7
أ عضا ء .
أسماء الفائزين بالهيئة
اإلدارية للنادي:

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

 عضوا ًحمــود
•منــر
عبداملجيد الشــوايف -
عضــو ا ً
•خالــد أحمــد العكة -
عضوا ً
صالــح
•جابــر
الشــبواني-عضــوا ً
•محمــد عبدالقــادر
الخــر  -عضــوا ً

•عبدالكريــم أحمــد
محسن حيدر  -رئيسا ً
للهيئــة اإلدارية
•عبدالقــادر عيل وقاد
 أمينا ً عاما ً•صادق عبده ناجي -
أمينا ً عاما ً مساعدا ً
•جمــال أحمــد الحداد
 مســؤوالً ماليا ً•د /عبداللــه الشــليف
 مســؤوالً للعالقاتكمـــــا تــم اختيــار لجنة
العامة
•رضية حسني النجار الرقابــة والتفتيـش من
 مســؤولة ســيدات كل من:املال واألعمال
•ناجــي حســن أبــو
نــاب  -رئيس ـا ً
•قائــد مقبــل الحطام
Mareb_gov

Mareb gov

Mareb_gov
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مهيــوب
•داؤود
العامــري  -مقــررا ً
•عبداللــه زبــار -
عضــوا ً
•ســعود فيصــل
العقــاب  -عضــوا ً
•عبدالرحمــن هــادي
زبــن  -عضوا ً
 جهــم أحمد الشــليف عضوا ً محمود أحمــد الذيب -عضوا ً

Mareb_gov
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فتح عطاءات مناقصة خاصة بتوريد معدات طبية
ملستشفى الشهيد أمحد جحزة

تــم يــوم األحــد يف مكتــب الصحــة العامة
والســكان باملحافظة فتح عطاءات املتنافسني
الخاصة بتوريد أجهزة ومعدات طبية ملستشفى
الشــهيد أحمد جحزة بمديرية مجزر.
وأقرت اللجنة برئاسة نائب مدير عام مكتب
الصحة للشــؤون الفنية أحمــد العبادي إحالة
العطاءات إىل اللجنة الفنية إلجراء التحليل.
حــر االجتمــاع مدير عــام مديرية مجزر
مريض مبخوت رضمان  ،ونائب مدير مستشفى
مجزر رائد سيالن ،ومقدمو العطاءات.

توزيع أكثر من  3700سلة غذائية
بمديريتي املدينة ورصواح
دشن مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية
والعمل بمحافظة مأرب حسن الشبواني توزيع
 3756ســلة غذائيــة لألرس الفقــرة والنازحة
بمديريتــي املدينة ورصواح ،مقدمة من مركز
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وعرب الشــبواني خالل التدشــن عن الشكر
واالمتنان ملركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنســانية عــى ما يقدمــه من دعــم ملموس
ومساعدات غذائية للتخفيف من معاناة وأعباء
األرس الفقرية والنازحة خصوصا يف هذا الشهر
الفضيل.
وثمــن الشــبواني جهــود شــبكة النمــاء
للمنظمــات األهليــة باملحافظــة التــي تنفــذ
املــروع  ،كمــا شــكر الجمعيات التــي تقوم
بتوزيــع الســال الغذائية عىل املســتحقني من
الفقــراء واألرس النازحــة.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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أمسية توعوية للتعريف بمخرجات
احلوار بمديرية اجلوبة
عقد مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني،
بالتعــاون مــع جمعيــة روافــد ،أمســية توعويــة خاصــة بالتعريــف
بمخرجــات الحوار الوطنــي ،بمديرية الجوبــة محافظة مأرب.
وناقشــت األمســية املخرجــات الخاصــة ببنــاء الدولــة يف وثيقــة
الحــوار ،واســتعرضت ماتضمنته مخرجات الحــوار من مواد خاصة
بشــكل الدولة وتوزيع السلطات وأدوارها يف الشكل االتحادي للدولة
والقائمة عىل أســاس التوزيع العادل للثروة والســلطة.

إحياء أمسية شبابية بمناسبة العيد الوطني الـ29
لقيام اجلمهورية اليمنية

نظــم اتحــاد املبــادرات
الشــبابية بالتعــاون مــع
أكاديمية «يمن الند» مساء
يــوم الخميــس ،أمســية
شــبابية توعويــة احتفــا ًء
بالعيد الوطني الـ 29إلعادة
تحقيق الوحــدة اليمنية يف
 22مايــو 1990م.
وتناولت األمســية التي
شــارك فيها جمع كبري من
الشباب والشابات من جيل

الوحــدة املباركــة ،أهميــة
الوحــدة اليمنيــة واملراحل
النضاليــة التــي مــرت بها،
وقيمة هذا املنجز التاريخي،
ودور الشــباب يف الحفــاظ
عليه.
وأكــد أمــن عــام
اتحاد املبــادرات الشــبابية
عبدالرحمن مهيوب أهمية
االحتفــاء بذكــرى إعــادة
تحقيــق الوحدة اليمنية ،ملا

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تمثله من مناســبة وطنية
غاليــة عىل قلــب كل يمني.
وأشــار إىل أن الفعاليــة
تأتي ضمن برنامج (رشفة
وعي شباب  )1الذي ينفذه
االتحــاد بدعــم مــن وزارة
الشباب والرياضة والسلطة
املحليــة بمحافظــة مأرب،
حيــث يســتهدف الربنامــج
 70شابا وشابة من مختلف
املحافظــات ،لتوعيتهــم يف
Mareb gov
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مختلف املجــاالت الوطنية،
والحقوقيــة  ،والتنمويــة،
والسياســية ،والدينيــة،
واإلعالمية.
األمســية
حــر
مستشــار وزيــر الشــباب
والرياضــة داوود حســن
علــوه.
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«أجيال سبأ» يفوز ببطولة الطائرة
الرمضانية لنادي السد

ماجد املوساي
فــاز فريــق أجيال ســبأ
ببطولــة كــرة الطائــرة
الرمضانيــة التــي نظمهــا
نادي السد الريايض برعاية
وزيــر الشــباب والرياضــة
نايــف البكــري  ،واللــواء/
ســلطان بــن عــي العــرادة
املحافظــة،
محافــظ
وإرشاف مكتــب الشــباب
والرياضــة.
وحقق فريق أجيال سبأ
لكرة السلة فوزه بالبطولة
خالل املبــاراة التي جمعته
بفريق اتحاد املســيل ،حيث
فاز األول بالشوطني مقابل
اليشء للثانــي يف اللقــاء

الذي جمعهمــا بصالة بيت
الشباب والرياضة.
و شــاركت يف البطولــة
ثمــان فــرق شــعبية مــن
مختلــف مناطــق مديريــة
مدينة مأرب ،وهي« :أجيال
ســبأ  ،والنــر  ،وحماس
 ،والقادســية  ،والهيئــة ،
واملجــد  ،وإتحــاد املســيل ،
والعني».
يذكــر أن البطولــة
انطلقــت يف الســابع مــن
رمضــان واســتمرت ملــدة
اثنــي عــر يومــا  ،حيــث
شهدت املباريات منافسات
قوية بني الفرق املشــاركة.

للكبار والناشئني

«عقار والتويتي» يفوزان ببطولة تنس الطاولة الرمضانية
تنــس الطاولة
الرمضانية،
التــي ينظمهــا
نــادي الســد
الريايض ضمن
سلسلة أنشطة
برنامج النادي
خالل رمضان.
وفاز
الكابتــن عقار
باملرتبــة األوىل
فــاز كل مــن جابر عقار والناشئجاللالتويتيعنفئة بعدتغلبهعىلمنافسهالكابتن
باملرتبــة األوىل عــن الكبــار ،الناشــئني بمنافسات بطولة
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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جرب علــوان الذي حــل ثانياً،
بينمانالالناشئجاللالتويتي
املرتبــة األوىل بعد تغلبه عىل
الناشئ محمد الربكاني الذي
حل ثانيـا ً يف نهائي البطولة.
وشــهدت البطولــة
مشــاركة  12العب ـا ً يف فئــة
الكبــار و 7العبــن يف فئــة
الناشــئني ،وجــرت املباريات
بنظــام خــروج املغلــوب.
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