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نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع رشطة 
الدوريات بمأرب

ــس  ــب رئي ــش نائ ناق
ــة  ــر الداخلي ــوزراء وزي ال
املهندس أحمد امليرسي مع 
قائد رشطة الدوريات وأمن 
الطــرق بمحافظــة مــأرب 
العقيــد الركن أحمد ســعيد 
واحتياجات  أوضاع  دركم، 
القوة األمنية بما يمكنها من 
القيــام بواجباتها يف حفظ 
وتعزيز األمن واالســتقرار 

عــى أكمل وجه.
الوزيــر  وتعــرف 
العقيــد  مــن  امليــرسي، 
دركــم، عى جهــود رشطة 
ــرة  ــال الف ــات خ الدوري

املاضيــة والصعوبــات التي 
ــق  ــذا تحقي ــا، وك تواجهه
رشطة الدوريــات إنجازات 
أمنيــة يف قضايــا عمليــات 
تهريب األسلحة واملخدرات 
ــات  ــق واملحافظ إىل املناط
املحــررة التي تقــف ورائها 
مليشــيا الحوثي االنقابية 
ــران، يف  إي ــن  ــة م املدعوم
ــة منها الســتهداف  محاول
وزعزعة األمن واالستقرار 
ممارســاتها  إطــار  يف 
ــة بحــق الشــعب  اإلجرامي

. ليمني ا
املهنــدس  وشــدد 

رضورة  عــى  امليــرسي 
منتسبي  مضاعفة  وأهمية 
ــن  ــات وأم ــوات الدوري ق
الطــرق يف مــأرب اليقظــة 
ــدي وإحباط  األمنية، للتص
االنقابيني  محاوالت  كافة 
يف مأرب التي اجرح أبناؤها 
ومنتســبو قــوات الجيــش 
الوطني ماحم وانتصارات 
بطوليــة، وقدمــوا أدوارا 
ــت  ــة، تح ــف وطني ومواق
رايــة الرشعية الدســتورية 
ــس  ــة الرئي ــادة فخام بقي
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
رئيس الجمهورية وبإسناد 

مــن دول التحالــف العربي 
ــة  ــة العربي ــادة اململك بقي

الســعودية.
من جانبه أعرب العقيد 
وتقديره  شكره  عن  دركم، 
لنائــب رئيس الوزراء وزير 
ــة املهنــدس أحمــد  الداخلي
أدواره  نظــر  امليــرسي، 
الوطنيــة التــي يقــوم بهــا 
أبناء الوطــن قاطبة  تجــاه 
بهــدف تفعيــل مؤسســات 
ــع األوضاع  ــة وتطبي الدول

العامة. 
سبأ
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السلطة املحلية واألوتشا تبحثان تطوير 
آلية تنسيق التدخل اإلنساين

األحــد  يــوم  عقــد 
بديــوان محافظــة مــأرب 
السلطة  بني  تشاوري  لقاء 
املحلية للمحافظة برئاســة 
ــل للشــؤون اإلدارية  الوكي
ــري،  الباك ــد  ــه أحم عبدالل
ومدير مكتب األمم املتحدة 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
سباســتيان  )األوتشــا( 
تريف والوفــد املرافق معه 

ــذاء العاملي ومكتب  من الغ
املمثل املقيــم لألمم املتحدة 
باليمــن ومنظمــة الهجــرة 
الدولية الذي يزور املحافظة 

حاليا.
اللقــاء  وكــرس 
التشــاوري لبحــث تطويــر 
آلية التنســيق والعاقة بني 
الســلطة املحلية باملحافظة 
ومنظمــات األمــم املتحــدة 

مــن أجــل فاعليــة التدخــل 
اإلنســاني ملنظمــات األمــم 
احتياجات  وتلبية   ، املتحدة 
جانــب  إىل  النازحــني، 
ــب  ــح مكت ــات لفت الرتيب
إنساني يف املحافظة لتنظيم 
عمليــة وصول املســاعدات 
للمحافظــات  اإلنســانية 
املجــاورة ملحافظــة مأرب.
تعــرف  اللقــاء  ويف 
الوفد االممي اإلنساني من 

املكاتب  عموم  مدراء  خال 
التنفيذيــة املختصة وفروع 
والهيئــات  املؤسســات 
الحكوميــة الخدميــة عــى 
وطبيعة  االحتياجات  حجم 
تواجه عمل  التي  التحديات 
أداء  املكاتــب ؛ خاصــة يف 
األساسية  العامة  الخدمات 
للمواطنــني يف ظــل األعداد 
الذين  النازحني  من  الكبرة 
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 ، املحافظــة  اســتقبلتهم 
ــن  ــم م ــتمرار تدفقه واس
املحافظــات الواقعــة تحت 
ســيطرة مليشــيا االنقاب 
الحوثيــة، يف ظل محدودية 
اإلمكانات وتدني مســتوى 

البنــى التحتيــة للخدمات.
الباكري  ــل  وأكــد الوكي
املســاعدات  حصــص  أن 
اإلنسانية املخصصة من قبل 
املنظمات األممية اإلنسانية 
؛  للمحافظــة ضئيلــة جــداً 
مــع االحتياجــات الكبــرة 
للنازحني واملجتمع املضيف 
؛ يف ظل األعداد الكبرة من 
النازحــني الذيــن وصلوا إىل 
أكثــر مــن 2 مليــون نازح، 
بحســب تقرير البنك الدويل 
نفســه، فضاً عن استمرار 
املحافظة  إىل  النزوح  عملية 

اللحظة. حتى 
ــدد وكيل املحافظة  وش
عــى رضورة فتــح مكتــب 
لربنامــج الغــذاء العاملي يف 
هذه املحافظة ليكون مركزاً 
ــي  ــاً يغط إقليمي ــانياً  إنس
واملحافظــات  املحافظــة 
االهتمام  وزيادة  املجاورة، 
اإلنساني يف قطاعات الصحة 
ــاه والحماية  والتعليم واملي
البنى التحتية  وغرها مــن 
الهامة واألساسية.. مؤكداً 
أن الســلطة املحلية ستقدم 
والتســهيات  الدعــم  كل 
املنظمات وأنشطتها. لعمل 

ــري إىل أن  الباك ــت  ولف
املحافظة تضم أكثر من 30 
إىل جانب  للنازحني،  مخيما 
أعــداد كبرة مــن النازحني 
تفــوق أضعاف النازحني يف 

أكــد مديــر عــام مكتــب 
الصحــة العامــة والســكان 
بمحافظــة مــأرب الدكتــور 
عبدالعزيز الشدادي أن العمل 
جــار عى تأهيل مستشــفى 
ــوادي  ــة ال ــة بمديري الحزم
ليصبح مركزاً متخصصاً عى 
مســتوى املحافظــة ملعالجة 

الوبائيات.
جــاء ذلك خــال اجتماع 
عقده مدير عام مكتب الصحة 
مــع الــكادر الطبــي والفني 
بمستشفى الحزمة، بحضور 
أمــني عــام املجلــس املحــي 
بمديرية الوادي محســن بن 
حمد معيي أثناء زيارة له إىل 

املستشفى.
وأشــار الدكتور الشدادي 
إىل أن املركز سيتوىل معالجة 
الحاالت التي يحتمل إصابتها 
بأمراض وبائية ، وسيستقبل 

املخيمات يسكنون يف منازل 
لإليجار ؛ أو لدى أقارب لهم 
أو أصدقاء، وهو ما شــكل 
ضغطاً كبراً عى املســاكن 
ــعارها  ــع أس ــة ورف املتاح
ــكل جنوني، ما يتطلب  بش
التدخــل لتقديــم بعض من 
املساعدات اإلنسانية يف هذا 

املجال.
مــن جانبه أشــار مدير 
مكتب األوتشــا سباستيان 
تريــف، إىل أن الهــدف مــن 
زيارتــه والوفــد املرافق له 
يأتي يف إطــار الترسيع من 
الحتياجــات  االســتجابة 
املحافظــة  يف  النازحــني 
ــول  ــة، والوص ــن ناحي م
اإلنساني اآلمن للمساعدات 
إىل املحافظــات املجــاورة 

ــة مأرب. ملحافظ
فريــق  أن  إىل  وأشــار 
ــظ أن  ــدة الح ــم املتح األم
املحافظة تحتاج إىل تدخات 
إىل  التنمــوي  الجانــب  يف 
جانب املســاعدات الطارئة، 
وهو ما ســيتم العمل عليه 
ــا  بم ــيداً  ــتقبا.. مش مس
شاهده يف املحافظة من أمن 
واستقرار ونهضة عمرانية 
وحركة تجارية واستثمارية 
نشــطة، والحضــور القوي 
التنفيذية  الدولة  ملؤسسات 

والقضائية.
ــس  ــاء رئي اللق ــر  ح
املكتــب الفنــي باملحافظــة 

الدكتــور عــي الجبــل.

جميع الحاالت التي تحال إليه 
من جميــع املرافق الصحية، 
ــات  ــف مديري ــن مختل وم

املحافظة با استثناء.
وقال: إن املركز ســيكون 
ــراً،  ــعة 50 رسي ــة بس بداي
وسيرشف عليه أطباء وفنيون 
مختصون، ويحتوي عى أربع 
عيادات خارجية متخصصة 

باطنية وأطفال.
وأكــد الدكتور الشــدادي 
أنه تم تشكيل لجنة برئاسة 
عبدالكريــم الوتري - رئيس 
لجنــة تطوير املستشــفيات 
ــة - والدكتور  بمكتب الصح
لؤي محمد ســليمان - مدير 
مستشــفى كرى العام وعدد 
من األعضاء - إلعداد املرشوع 
بشكله املتكامل ليتسنى البدء 

بالتنفيذ.

مكتــــــب الصحــــــــة: العمــل 
مركــز  تأهيــل  علــى  جــار 
متخصص لمعالجة الوبائيات
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ــلطة املحلية  أعلنت الس
بمحافظــة مــأرب ومكتب 
ــوم  ــم - ي ــة والتعلي الربي
األربعاء - الفائزين بجائزة 
محافــظ محافظــة مــأرب 
للطــاب املبدعــني التــي 
أطلقــت هذا العــام ؛ بهدف 
تشــجيع اإلبــداع واالبتكار 
يف عدد من املجاالت األدبية 
والتطبيقيــة  والعلميــة 

والفنية.
 20 بالجائــزة  وفــاز 
متنافســاً ومتنافســة مــن 
؛ منهم  بني 261 متســابقاً 
158 طالبــة مــن مختلــف 
يف  املحافظــة،  مــدارس 
عرشة مجاالت هي: القرآن 
ــز، القصة  ــم، التطري الكري
ــال،  ــة املق ــرة، كتاب القص
،االبتكارات،  الشعر  الرسم، 
ــص املرسحي  ــاد، الن اإلنش

؛ فيمــا حجبــت الجائزة يف 
مجــايل النحت والخط لعدم 
ــة  ــال املقدم ــة األعم أهلي

ئزة. للجا
ــل محافظة  وقــام وكي
الفاطمي  مأرب عي محمد 
، ومدير عام مكتب الربية 
والتعليــم الدكتــور عــي 
، ومدير عام مكتب  العباب 
ــي  ــة ع ــباب والرياض الش
حشــوان بتكريــم الفائزين 
بالجوائز املادية والشهادات 

التقديرية.
ــل الفاطمي  وأكد الوكي
التكريم أهمية إعان  خال 
جائــزة محافــظ املحافظة 
ــابقات  لإلبداع وإقامة املس
لتشجيع  النوعية  والجوائز 
الطــاب املبدعــني يف كافــة 
املجــاالت وتنمية مواهبهم 
.. مهنئــا الفائزيــن بجوائز 

مختلــف  يف  املســابقة 
املجــاالت، متمنياً عى بقية 
األعوام  يف  املبدعني  الطاب 
ــن  ــتعدوا م ــة أن يس املقبل
وقت مبكر ليكونوا يف ركب 
التنافــس لنيل هذا الرشف.
ــل الفاطمي  وأكد الوكي
ــة  ــلطة املحلي ــام الس اهتم
بقيــادة محافــظ املحافظة 
بقطــاع التعليم كونه حجز 
الزاوية يف التنمية والبناء .. 
إىل أن هذه الجائزة  مشــراً 
ــن  ــدة م ــي إال واح ــا ه م
ــادف إىل  ــم اله ــه الدع أوج
التعليم ،  االرتقــاء بقطــاع 
ورفــع مســتوى التحصيل 
ــودة مخرجاته  العلمي وج
وتشجيع التنافس يف اإلبداع 
الخاق ، واكتشاف وتنمية 
مواهــب الطــاب املبدعــني 
واخراعاتهــم وتطويرها ؛ 

السلطة املحلية تعلن الفائزين بجائزة 
حمافظ مأرب للطالب املبدعني هلذا العام

من أجل أن يفيدوا أنفسهم 
ويســتفيد منهــم الوطن يف 

املستقبل.
مــن جانبــه قــدم مدير 
عام مكتب الربية والتعليم 
العبــاب  عــي  الدكتــور 
تعريفاً تفصيلياً عن جائزة 
محافــظ املحافظة التي تم 
إطاقهــا هــذا العــام ألول 
التــي  مــرة ، واملجــاالت 
شملتها ، ومراحل التنافس 
من  والطالبات  الطاب  بني 
كافــة مديريــات املحافظة.
الدكتــور  وأوضــح 
ــذه  ــاق ه ــاب أن إط العب
بهــدف  يأتــي  الجائــزة 
ــي  ــوق العلم ــق التف تحقي
لتحفيــز  ، ولتكــون رافــداً 
إلظهار  والطالبات  الطاب 
 ، مواهبهــم  واكتشــاف 
وإثراء روح التنافس بينهم 
لتحقيــق أعــى مســتويات 
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أسامء الفائزين بجائزة حمافظ 
املحافظة للطالب املبدعني

الشؤون االجتماعية: معدل 
االستجابة الحتياجات النازحني 

في مأرب التتجاوز %30

ــي. ــوق العلم التف
ــل املحافظة  وكان وكي
الفاطمي ومدير عام مكتب 
ــاب  ــور العب ــة الدكت الربي
قــد افتتحــا معرضــاً يضم 
األعمال الفنية والتشكيلية 
للطــاب  واإلبداعيــة 
ــات املتنافســني يف  والطالب
مختلــف مجــاالت الجائزة 

ويف مختلــف مراحلهــا.
حــر حفــل التكريــم 

أكــد مدير عام الشــؤون 
االجتماعية والعمل بمحافظة 
مأرب حســن الشــبواني أن 
معــدل االســتجابة من قبل 
املنظمات الدولية واإلنسانية 
ال تغطي 30% من احتياجات 
النازحني يف محافظة مأرب 
املســجلني يف كشــوفات تلك 

املنظمات.
إن  الشــبواني:  وقــال 
ــة تتحدث  املنظمــات الدولي
عــن 148 ألــف أرسة نازحة 
يف محافظــة مــأرب، ورغم 
ذلك فإن 70% من احتياجات 
هذه األرس غر مغطاة ، عى 
رأســها الحصول عــى املياه 
وخدمــات الرصف الصحي، 
ــة والدعم  والتعليم والحماي

النفيس.
فتيات  مؤسسة  وكانت 

ــأرب -  ــة م ــي محافظ ــم ف ــة والتعلي ــب التربي ــن مكت أعل
يــوم األربعــاء - أســماء الفائزيــن بجائــزة محافــظ احملافظة 

للطــالب املبدعــني فــي أول نســخة لهــا هــذا العــام.

موقع محافظة مأرب ينشر أسماء الفائزين بالجائزة: 
محمد مجاهد عبدالله - املركز األول ) حفظ القران . 1

كاماًل(
مبخوت الشعقري - املركز الثاني )حفظ القران الكرمي . 2

كاماًل(
حذيفة أحمد حسني الشريف - املركز األول )حفظ . 3

القران الكرمي 20 جزًأ(
عبدالله محفوظ املطري - املركز الثاني )حفظ القران . 4

الكرمي 20 جزًأ(
هناء محمد غالب - املركز األول )القصة القصيرة(. 5
عالية صادق عبدربه القاضي - املركز الثاني )القصة . 6

القصيرة(
جمال جميل محمد حزام - املركز األول )الشعر . 7

الفصيح(
عبدالقادر هالل - املركز الثاني )الشعر الفصيح(. 8
محمد ناجي مشطر - املركز األول )الشعر الشعبي(. 9

محمد عبدالله العقيلي - املركز الثاني )الشعر . 10
الشعبي(

احمد عبدالله علي الروضي - املركز األول )املقالة(. 11
عمرو خالد محمد - املركز الثاني )املقالة(. 12
رقية جمال علي حزام - املركز األول )االبتكارات(. 13
عبدالقادر عيضة حسني - املركز الثاني . 14

)االبتكارات(
 الزبير محمد حسني - املركز األول - )اإلنشاد(. 15
منى احمد طعيمان - املركز الثاني ) اإلنشاد(. 16
أفنان صالح محمد الذيباني - املركز األول . 17

)التطريز(
إميان سام محمد عبدالله - املركز الثاني )التطريز(. 18
سهام عبدالناصر السريحي - املركز األول )الرسم(. 19
 شهد جالل احمد محمد - املركز الثاني )الرسم(. 20

الفنــي  املكتــب  رئيــس 
الدكتور عــي الجبل ومدير 
ــن  ــاز األم ــرع جه ــام ف ع
العميد  باملحافظة  السيايس 
ــر  ــروم، ومدي ــي حط ناج
عــام مكتــب املاليــة نارص 
العبيدي، ومدير عام مكتب 
التعليم الفني واملهني ناجي 
الحنيــي، ومديــر مكتــب 
محافــظ املحافظــة محمد 

البازيل.

مأرب أقامــت يوم الخميس 
املايض ورشة عمل بالتعاون 
للدراسات  مع مركز صنعاء 
ــة  ــراتيجية ومجموع االس
اكسفورد البحثية حول تحديد 
احتياجات النازحني إىل مأرب 
ضمــن مرشوع استكشــاف 

فرص السام املحلية.
وهدفــت الورشــة التــي 
ــا  ــا )30( نازح ــارك فيه ش
ونازحة من مخيمات مدينة 
مــأرب وضواحيهــا مــن 
مختلف املحافظات إىل وضع 
مصفوفة احتياجات النازحني 
يف مختلــف قطاعــات العمل 
اإلغاثي واإلنساني، وتغطية 
القصور يف كثر من الجوانب 
ــة والدعــم النفيس  كالحماي

ــني االقتصادي. والتمك
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ــل محافظة  دشــن وكي
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
ــوم  ــري ،ي الباك ــه  عبدالل
الخميس، الربنامج التدريبي 
لـــ 200 ضابــط وصف من 
منتســبي رشطة املحافظة 
حــول حماية املدنيني خال 
ــذي  ال ــة،  ــات األمني العملي
تنفــذه رشطــة املحافظــة 
بالتعاون مع مركز مدنيني 
يف ظــل الرصاع)ســيفيك(.

ويهــدف الربنامج الذي 
ينفــذ خــال فــرة ابريل - 
أغسطس للعام الجاري، إىل 
رفــع الوعي لدى منتســبي 
الرشطــة يف املحافظــة من 
ــراد،  ــف وأف ــاط وص ضب
حــول واجباتهــم يف حماية 
ــات  ــاء العملي أثن ــني  املدني
ــاء الرصاعات  األمنية، وأثن
وتعريفهــم  والحــروب، 
ــك  ــة لذل ــني املنظم بالقوان

بحق  لانتهاكات  واملجرمة 
املدنيني.

وخــال التدشــني الذي 
النيابــة  حــره رئيــس 
عارف  القايض  االستئنافية 
رشطة  عام  ومدير  املخايف 
املحافظــة العميــد عبدامللك 
املداني، أكد الوكيل الباكري 
عــى أهمية إقامة مثل هذه 
الربامــج والدورات الهادفة 
إىل رفــع الوعي ومســتوى 
ــي  ــي والحقوق األداء األمن
ــة،  ــبي الرشط ــدى منتس ل
بما يعزز الثقة يف منتســبي 
هذه املؤسســات والرشاكة 

املجتمعيــة معهم.
وأكــد أن قضيــة تأهيل 
املؤسسات األمنية واالرتقاء 
بأداء منتسبيها من أولويات 
قيــادة الســلطة املحليــة يف 
املحافظــة، مــن أجل تعزيز 
األمن واالستقرار، وتحقيق 

الرضــا املجتمعــي ورشاكة 
املواطنــني وتعاونهــم مــع 
أجهــزة األمــن والرشطــة 

لتحقيق األمن املنشــود.
الباكــري  وأشــاد 
النجاحــات  بمســتوى 
األمنيــة واألداء الذي تقوم 
ــة  ــات األمني ــه املؤسس ب
يف  الرشطــة  ومنتســبو 
املحافظــة .. مشــدداً عــى 
يف  االســتمرار  رضورة 
التأهيــل واالرتقــاء باألداء 
نحــو األفضــل، بمــا يعــزز 
وحماية  واالستقرار  األمن 
وحقوقهــم  املدنيــني 
وتحــت   ، وكرامتهــم 
إرشاف ومحاســبة السلطة 
ــة بالنيابة  القضائية، ممثل
واالســتئنافية  العامــة 
ــوق كل  ــا ف ــلطة علي كس
السلطات وضامنة للحقوق 

والحريــات.

تدشني برنامج تدريبي لضباط 
الرشطة بمأرب

مــن جانبــه أكــد مديــر 
عــام رشطــة املحافظــة 
ــي  ــك املدان ــد عبداملل العمي
ــة  ــادة الرشط ــرص قي ح
باملحافظــة وقيــادة وزارة 
ــلطة املحلية  الداخلية والس
عــى االرتقاء باملؤسســات 
ــن  ــة م ــة واألمني الرشطي
حيث البنى التحتية وكفاءة 
أداء منتســبيها مــن خــال 
املستمر. والتأهيل  التدريب 
مــن جانبهــا قدمــت 
ــيفيك ندوى  مدير مركز س
الدورسي نبذة تعريفية عن 
تعمل  التي  الدولية  املنظمة 
يف عــدد مــن دول العالــم يف 
آســيا وافريقيــا وأوروبا.. 
الربنامج  أن هذا  إىل  مشرة 
ينفــذ يف قطاعــي الرشطــة 
والقــوات املســلحة يف ثاث 
ــة أوىل  ــات كمرحل محافظ
هي عدن، مأرب، والجوف.
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أتلــف مكتــب الصناعــة 
والتجارة بمحافظة مأرب ؛ 
بالتعاون مع السلطة املحلية 
بمديرية املدينة كمية كبرة 
مــن املــواد الغذائية املنتهية 
ــا  ــم ضبطه ــة ؛ ت الصاحي
ــال  ــض املح ــراً يف بع مؤخ
التجاريــة ؛ يف ثالــث عملية 

ــهرين. إتاف خال ش
ــة  ــر حماي ــذر مدي وح
ــتهلك بمكتب الصناعة  املس
والتجارة باملحافظة عبدالله 
ــواد  ــي امل ــوري بائع الياج

الغذائيــة من التســاهل إزاء 
الســلع املنتهيــة أو القريبة 
عى االنتهاء. وأكد أن صحة 
املســتهلك تمثل أولوية لدى 
املكتب، وســيتم اتخاذ كافة 
اإلجــراءات القانونيــة بحق 
ــواد  ــع م ــني يف بي املتورط
ــة الصاحية. غذائية منتهي
وشــدد الياجــوري عى 
أهمية التزام التجار بمعاير 
الجودة الشاملة التي تحمي 
املستهلك وسامته وصحته، 
وسامة  جودة  من  والتأكد 

ــة قبل رشائها  املواد الغذائي
حتى اليضطر املكتب التخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة بحق 

التجارية. مالكي املحال 
صحــة  مديــر  وأكــد 
مكتــب  أن  املســتهلك 
حماته  سيواصل  الصناعة 
املحال  عى  للرقابة  امليدانية 
مدى  من  والتأكد  التجارية، 
سامة املعروض من السلع 
الغذائية .. داعياً املواطنني إىل 
التعاون مع املكتب واإلباغ 
عن أية سلع غذائية منتهية 

إتالف كميات من السلع الغذائية 
املنتهية الصالحية

ــاذ اإلجراءات  حتى يتم اتخ
بحــق بائعي تلك الســلع.

ــوري إىل  ــار الياج وأش
ــة املنتهية  أن املــواد الغذائي
الصاحيــة التي تــم إتافها 
اســتكمال  بعــد  اليــوم 
اإلجــراءات القانونية ؛ هي 
عبارة عن مرشوبات غازية 
ــات بهارات  وحليب ومكم
إضافة إىل كميات كبرة من 

بفــك األطفال.
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ــارة  ــة والتج ــب الصناع ــدر مكت أص
ــار يف  ــاً للتج ــأرب تعميم ــة م بمحافظ
املحافظة بإشهار قائمة أسعار يف نقاط 
البيع املبارش مواكبة لاستقرار الحاصل 
يف ســعر رصف الريــال مقابــل الدوالر.

وشدد املكتب يف تعميمه رقم )9( عى 
أن تشمل قائمة األسعار الجديدة السلع 
املتوفرة لدى  األساسية وغر األساسية 
التجار ، بعد تعديلها وفقاً ألسعار الدوالر 
حالياً، وإشهارها عى جدران محاتهم.

ومنــح املكتــب التجــار مهلة أســبوع 

للعمل بما ورد يف التعميم الصادر بتاريخ 
14 إبريــل .. مشــراً إىل أن هنــاك لجانــاً 
ميدانية ستقوم بالنزول إىل املتاجر للتأكد 
مــن االلتــزام بالتعميــم، وضبط كل من 

ذلك. يخالف 
وأهــاب مكتــب الصناعــة والتجــارة 
بالتجار رسعة موافاته باألسعار حسب 

ســعر رصف الدوالر .
ونــوه إىل أن املكتب يتابع حركة البيع 

اليومية عرب اإلدارات املختصة.

تعميم ملكتب الصناعة والتجارة 
بتعديل األسعار بعد استقرار الدوالر
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إذاعة مأرب حتيي ذكرى استشهاد مؤسسها 
ومدير العالقات فيها

أحيــت إذاعــة مــأرب - 
يــوم الخميــس - الذكــرى 
الرابعة الستشهاد  السنوية 
مؤسسها عبدالكريم مثنى، 
والذكرى األوىل الستشــهاد 
فيها  العامة  العاقات  مدير 
عبداللــه القــادري، اللذيــن 
استشــهدا بقذائف مليشــيا 
ــة ، وهما  الحوثي االنقابي
ينقــان الحقيقة، ويوثقان 
مشــاهد الدفاع البطويل عن 
محافظة مأرب، وعن النظام 
والرشعيــة  الجمهــوري 
ومؤسســات الدولــة التــي 

ــيا. اغتصبتها تلك املليش
وخــال الفعالية أشــاد 
وكيــل محافظ مــأرب عي 
محمــد الفاطمــي والوكيل 
ــام  ــوزارة اإلع ــاعد ل املس
لشــؤون الصحافــة أحمــد 

ربيــع يف كلمتيهما، بمناقب 
ومآثرهمــا،  الشــهيدين 
وأهميــة األدوار اإلعاميــة 
والبطوليــة التــي قاموا بها 
ــزة والرشف  من مواقع الع
ــروف، بإيصال  يف أحلك الظ
الحقيقة للداخل والخارج،يف 
الوقت الذي غابت فيه كثر 
مــن األصــوات اإلعاميــة، 
وساد ضجيج الكذب والدجل 
املليشيا  عرب وسائل انقاب 

الحوثية.
وأشــارا إىل الــدور الذي 
كانــت تلعبــه إذاعــة مأرب 
ــوات  ــاندة لق ــة مس كجبه
ــع  ــي يف رف ــش الوطن الجي
الوعي العام والجماهري ، 
وتثقيف املجتمع، ومساندة 
الرشعيــة وقــوات الجيــش 
الوطني واملقاومة الشعبية 

يف حــرب مقاومــة وكــرس 
ــي  ــيا الحوث ــاب مليش انق
الضخمة. العسكرية  وآلتها 
الفعاليــة  يف  وألقيــت 
ــل مدير عام  كلمتان من قب
إذاعــة مأرب عــي الحواني 
وذوي الشهيدين، تطرقتا إىل 
ــهيدين ومناقبهم  مآثر الش
ودماثة أخاقهم، والبصمات 
ــم  ــا لزمائه ــي تركوه الت
يف العمــل، واإلضافــة التــي 
أضافوها للعمل اإلعامي يف 

املحافظة بشــكل عام.
عــام  مديــر  وأشــارا 
إذاعــة مأرب إىل أن الفعالية 
هــي جزء من واجب الوفاء 
للشهيدين ورد الجميل لهما 
أنه إطاق اســمي  .. مؤكداً 
الشهيدي عى استيديوهات 
اإلذاعة تخليداً لهما ودورهما 

والوطني. اإلعامي 
الفعاليــة  وشــهدت 
تقديم فقــرات متنوعة من 
األناشيد والقصائد الشعرية 

املعربة.
حــر الفعاليــة مديــر 
العامــة  املؤسســة  عــام 
لإلذاعة والتلفزيون اسكندر 
االصبحــي، ورئيــس دائــرة 
التوجيــه املعنــوي بالقوات 
ــن  ــواء محس ــلحة الل املس
ــام  ــر ع ــرصوف، ومدي خ
مكتب املالية نارص العبيدي، 
ــام مكتب الخدمة  ومدير ع
املدنيــة ســعود اليوســفي، 
ومديــر فــرع جهــاز األمن 
العميد  باملحافظة  السيايس 
ناجي حطروم، ومدير عام 
مديرية املدينة محمد صالح 

فرحان.
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ناقــش املجلــس املحــي 
بمديريــة الــوادي محافظة 
مأرب، ســر العمل اإلغاثي 
واإلنساني باملديرية، وسبل 
النازحــني  إىل  الوصــول 
واملجتمع املحي يف املديرية، 
وكــذا النازحني الجدد الذين 
يصلــون تباعــاً إىل املديرية.

جاء ذلــك خال اجتماع 
عقــده مديــر عــام املديرية 
صالح بن حمد جرادان مع 
رؤســاء اللجــان املجتمعية 
ــوم  ــة ي ــق باملديري للمناط

األربعــاء، وقف أمــام األداء 
امليدانــي للجــان والتقاريــر 
املرفوعــة من قبلها ، وأبرز 
املشاكل التي تواجه أداؤها.
أشــار  االجتمــاع  ويف 
مدير عام املديرية إىل أهمية 
الدور الخري الذي تقوم به 
اللجان املجتمعية يف املديرية 
، ومــا يقدمونــه من جهود 
يف ســبيل خدمــة املجتمــع 
أنهــم يتحملــون  .. مؤكــداً 
مسؤولية أخاقية وإنسانية 
عظيمــة تســتحق الثنــاء ، 

خصوصــاً يف ظل اســتمرار 
تدفق النازحني عى املديرية، 
وما يشــكله ذلك من ضغط 
عى الخدمــات يف ظل غياب 
جهود املنظمات اإلنســانية 

واإلغاثية.
ــة  ــر مديري ــوه مدي ون
الوادي إىل تكاتف الجهود بني 
الســلطة املحليــة واملجتمع 
والنازحــني .. مشــدداً عــى 
اللجــان  تكثيــف  رضورة 
املجتمعيــة لجهودهــا بمــا 
يحقــق الوصــول إىل جميع 

النازحــني، وكــذا املجتمــع 
. ملضيف ا

ــدث  ــم تح ــن جهته م
رؤســاء اللجــان املجتمعية 
عن الجهود التي بذلت خال 
ــة، والجوانب  الفرة املاضي
ــا،  ــوا تغطيته ــي حاول الت
وناقشــوا أبرز االحتياجات 
التــي يجــب الرفــع بهــا إىل 
الجهــات املعنية واملنظمات 
اإلنسانية لتلبية االحتياجات 
امللحة واألساسية للنازحني 

واملجتمــع املحي.

املجلس املحيل بمديرية الوادي يناقش 
سري العمل االغاثي واإلنساين
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قــال تعــاىل ))لََقــْد َكاَن 
لَِسَبإٍ يِف َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِن 
َعْن َيِمنٍي َوِشــَماٍل ُكُلوا ِمْن 
ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَُه َبلَْدٌة 
َغُفوٌر(( )سبأ/  َوَربٌّ  َطيَِّبٌة 

.)15
عمــٌق وداللة ودليٌل عى 
عظمة هــذه املدينــة مأرب 

االماجد.. وأهلها 
ــة  ــذه املدين ــك له ُولوج

ملجرد زيارة بسيطة وتعاملك 
الطفيــف مع عامــة الناس 
ســواًء مســؤول أو مواطن 
بسيط ُيشعرك بروح البداوة 
والتواضــع والحب .. ال قتل 
وال قعشــات وال تقطع وال 

يحزنون.! هم 
يف ظــرٍف عصيب وزمن 
أشــد اســتطاعت مــأرب 
ــل  ــن، وتحوي ــب املوازي قل

املحافظــة وبفضــل حمــاة 
الثغــور وتضحيــات أبنائها 
الجسام محافظٌة نموذجية 
، وتحويلها من حالة حرب 
ــود إىل  ــن رك ــلم وم إىل س

تنميــة ونهضــٌة عمرانية.
ثقافــة الســام تســود 
ــا ..  ــم أرجائه ــا وُتع آفاقه
األمن واألمان واالســتقرار 
أحد ركائز التنمية والتطور 

مأرب التاريخ تستعيد 
جمدها العظيم

يف مــأرب .. ســيول برشيــة 
)مســتثمرون - عمــال - 
نازحون( من كل محافظات 
الجمهورية تحتضنها مأرب 
، وُترحب بكل زائريها ليصل 
عدد السكان القاطنني مأرب 
إىل ثاثة مليون نســمة بعد 
أن كان 350 ألــف نســمة 
قبــل فــرة بســيطة ؛ وهذا 
فإنمــا  يشء  عــى  دل  إن 

بقلم/ محمد حمود الشدادي
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يــدل عــى عظمــة أبنائهــا 
وقياداتها ممثلة بمحافظها 
الشــيخ / ســلطان العرادة 
، وقيــادة الســلطة املحليــة 
باملحافظة ، والذين يمثلون 
السد الذي احتوى كل أولئك 
البــرش بمختلف مشــاربهم 
وأطيافهم وتوجهاتهم ومن 
كل ربوع الوطن دون تمييز 

أو انحيــاز إىل فئة.
يذهــل  يٌش  مــأرب  يف 
العقــل! الُيصــدق .. أهلهــا 
يؤمنــون بدولــة يســودها 
النظــام والقانــون وليــس 
قانــون القــوة .. يؤمنــون 
بتحقيــق النظــام الفــدرايل 

ــذ مخرجــات الحوار  وتنفي
الوطني .. متعطشون حتى 
الثمالة لبناء اليمن االتحادي 
ــد الضامــن لإلنســان  املجي
ــاة  ــم والحي ــش الكري العي

املجيدة.
؛  رجــال  رجالهــا   
أسوٌد وشــوامخ .. التكاتف 
املصلحة  وتغليب  والتعاضد 
املصالــح  عــى  العامــة 
الضيقة  والرؤى  الشخصية 
السياسية  االنتماءات  وترك 
ــن  ــم م ــل محافظته ؛ جع
املحافظات النموذجية فعاً.
خــال األربعــة األعوام 
والدمــار  الحــرب  مــن 

أن  مــأرب  اســتطاعت 
تحقــق من الرخــاء واألمن 
لم  ما  والتنمية  واالستقرار 
يتحقق لهــا يف أربعني عاماً 
من االستقرار املزعوم ، وهنا 
تتجــى الحكمــة اليمانيــة..
مــأرب اليمــن ، واليمن 
ــة  ــأرب املعادل ــأرب .. م م
األصعــب والرقــم القيايس.

 
يامعبد الشــمس كم لك 

؟؟ واحبيب  محتجب 
ــا  ــى بعدم ــول يل مت ق
قاسيت شــــوق الغريب؟؟
ــمس الحضارة  تعود ش

املغيب بعد  منك 
ــن  ــني م ــمر يحي والس

ــول ــني الحج ــك رن حول
برشاك يا مارب االمجاد 

عدنا وعـــاد
يهــدي لــك الخــر الجل 

الشــــداد األقوياء 
فســام عليكــم وتحية 
إجــال وتعظيــم ســام 
ألرواحكم النبيلة وأخاقكم 
ــوزاً  ــم رم ــة ودمت الفاضل

ُتفاخــر بــه اليمن.

 * عضــو فريــق النزول 
امليداني وزارة اإلدارة املحلية 

عدن.


