
تفقد الوكيل مفتاح مستويات اإلنجاز فيها

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبــت  14 ديسمبــر  2019م  العــدد ) 88 (

د مفتاح يتسلم طلب منظمة كري العاملية لفتح مكتب هلا 

إنجاز 117 مشروع مياه في مأرب خالل 2019

الباكري يدشن حملة نظافة شاملة في مدارس مدينة مأرب

190 منظمة محلية غير 
حكومية تنشط في مأرب

املكتب التنفيذي يناقش أداء مياه الريف 
وإدارة تنمية املرأة والكتاب املدريس

تدشين حملة إشهار قائمة 
األسعار للسلع الغذائية

المعهد الصحي ينظم حملة 
توعوية للوقاية من األوبئة 

توزيع 2300 حقيبة شتوية 
لنازحي أربع محافظات

خمسة مشاريع مياه وصرف صحي 
يجري تنفيذها بمدينة مأرب 

مأرب تحتفي باليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان 
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التنفيذي  عقــد املكتــب 
ملحافظــة مــأرب اجتماعه 
الــدوري لشــهر ديســمرب، 
يــوم األحد، برئاســة وكيل 
ــد  ــور عب ــة الدكت املحافظ
ربــه مفتــاح، وضــم وكيل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 
ــري،  الباك ــد  ــه أحم عبدالل
والوكيل املســاعد لشــؤون 
املديريــات الغربيــة محمــد 

املعويض.
ناقــش االجتماع تقرير 
فــرع الهيئــة العامــة مليــاه 
الريــف املقــدم مــن مديــر 
عــام الفــرع املهنــدس عيل 
ســيف هذال، والذي تضمن 
ــاه املنجزة يف  مشــاريع املي
ــات املحافظة  جميع مديري
خالل العــام الحايل 2019م 
 )117( بلغــت  والتــي 
ــة إجمالية  ــاً بكلف مرشوع

بلغت مليونني و)500( ألف 
دوالر ممولــة مــن منظمة 
والربنامــج  اليونيســيف 
السعودي لالعمار والسلطة 

. املحلية 
املجتمعون  واستعرض 
تقرير اإلدارة العامة لتنمية 
، والــذي تضمــن  املــرأة 
األنشطة التي نفذتها خالل 
األشــهر املاضية مــن العام 
الجــاري إىل جانــب عــرض 
لســر العمــل يف املكتــب 
ــي تواجهه  الت ــات  والتحدي

ومقرتحــات تجاوزهــا.
املكتب  أعضاء  واستمع 
التنفيــذي إىل توضيــح من 
مديــر عــام مكتــب الرتبية 
والتعليــم الدكتــور عــيل 
العبــاب، حــول التحديــات 
ــا  ــي يواجهه الت ــرة  الكب
ــج  ــر املنه ــب يف توف املكت

الــدرايس ومواجهــة العجز 
الكبر يف املناهج الدراســية 
للصفوف الدراســية الثالثة 
ــة  ــية األوىل ، نتيج األساس
الزيــادة االســتيعابية لهذه 
ــزوح  الن ــراء  ــوف ج الصف
إىل  للمحافظــة،  املســتمر 
جانــب الحاجــة املاســة 
ــة للكتاب  للطباعــة العاجل
الــدرايس  املــدريس للفصــل 
2020م،  2019م-  الثانــي 
ــى  ــح ع ــه أصب أن ــة  خاص

األبواب.
شــدد  االجتمــاع  ويف 
الوكيل مفتاح عى رضورة 
ــزام بالدوام الرســمي  االلت
الوظيفــي  واالنضبــاط 
لجميــع مــدراء وموظفــي 
التنفيذيــة  جميــع املكاتــب 
معامــالت  وتســهيل 
املواطنني.. مشيداً بالجهود 

ــذا  ــالل ه ــت خ ــي بذل الت
أثبتت  العام واملكاتــب التي 
ــذت  ــا ونف ــزاً يف أدائه تمي
نســبة كبــرة مــن خطتها 
املســتهدفة للعــام الجاري، 
ويف مقدمتها كهرباء مأرب 
التي استطاعت خالل العام 
مديرية   12 تغطية  الجاري 
ــة  ــات املحافظ ــن مديري م

بالطاقــة الكهربائيــة.
ــاح  ــل مفت وأكــد الوكي
ــلطة  ــادة الس ــى أن قي ع
املحليــة ســتعمل كل مــا يف 
ــتمرار  ــم اس ــعها لدع وس
العمليــة التعليميــة كونهــا 
ــة  ــف األول يف املحافظ املل
التنمية  باعتبارهــا محــور 

ــاها. وأساس
قــد  االجتمــاع  وكان 
اســتمع ملحــر االجتماع 

الســابق وأقــره .

تنفيذي املحافظة يقف أمام أداء مكتبي مياه 
الريف واملرأة والكتاب املدريس

تنفيذ 117 مشروع مياه خالل 2019
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تفقــد وكيــل محافظــة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتــاح ومعــه مديــر عــام 
مديرية املدينة محمد صالح 
فرحان سر العمل يف تنفيذ 
خمســة مشــاريع ميــاه 
ورصف صحــي يف املديريــة 
بكلفــة مليــون و110 آالف 
ــل  ــي ، بتموي دوالر أمريك
من قبــل صنــدوق التمويل 
اإلنســاني )األوتشــا( عــرب 

مؤسســة بنــاء للتنمية.
واطلــع الوكيــل مفتاح 
عــى ســر العمــل يف تنفيذ 
مخيــم  ميــاه  مــرشوع 
الجفينة، الذي  يسكنه نحو 
خمســة آالف أرسة نازحة، 
حيــث يتكون املــرشوع من 
خــزان برجــي بســعة 200 
مرت مكعب وشبكة تمديدات 
مياه رئيسية وفرعية لربط 
الخزان بآبار املياه، ومناطق 

)مخيــم الجفينــة، وحــارة 
القــر الجمهــوري، وحي 
فندق عــرش بلقيس، وحي 
ــة  ــني( بكلف ــارع األربع ش
إجماليــة للمــرشوع قدرها 

230 ألــف دوالر أمريكــي.
كما تفقد الوكيل مفتاح 
ومعه مديــر مديرية املدينة 
سر العمل يف تنفيذ مرشوع 
مياه مدينة الروضة )املرحلة 
األوىل( واملكــون مــن خزان 

مياه سعة 200 مرت مكعب، 
وشــبكة تمديدات رئيســية 
وفرعية إليصال املياه بطول 
45 كيلو مرت، وألف توصيلة 
منزليــة إىل املنــازل ، بكلفة 
ألــف دوالر،  قدرهــا 280 
حيث بلغت نسبة اإلنجاز يف 

املائة. تنفيذه 50 يف 
  إىل ذلــك تفقــد الوكيل 
مفتاح ســر العمل يف تنفيذ 
أعمال شبكة املياه الرئيسية 

الوكيل مفتاح يتفقد سري تنفيذ مخسة مشاريع 
مياه ورصف صحي ملدينة مأرب

بكلفة 1.1 مليون دوالر
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والفرعية لحارة السالم بطول 13 كم 
، وتوصيــالت منزلية لعدد 550 منزالً 
مســتفيداً، حيث بلغت نســبة اإلنجاز 
يف املــرشع 50 يف املائــة بكلفة 80 ألف 

دوالر.
 واطلــع الدكتــور مفتــاح ومعــه 
محمد فرحان عى سر العمل يف تنفيذ 
مــرشوع الرف الصحــي الطارئ يف 
مدينــة مــأرب، واملكــون مــن محطة 
معالجة ملياه الرف الصحي، تتســع 
لنحــو 300 مرت مكعب مــن املخلفات 
يوميــاً، وخط ناقل للــرف الصحي 
بطــول 1700 مــرت، إىل جانــب إنشــاء 
ــق  ــرشوع ومراف ــل وإدارة للم مناه
خدمية بكلفــة قدرها 450 ألف دوالر 

أمريكي.
وتفقد سر العمل يف تنفيذ املرحلة 
األوىل مــن مــرشوع الــرف الصحي 
ملخيم النازحني يف كلية املجتمع بمدينة 
مأرب ،والذي بلغت نسبة اإلنجاز فيه 
95 يف املائــة ومــن املتوقــع االنتهــاء 

من األعمال املتبقية خالل األســابيع 
القادمة.

ويتكــون املــرشوع البالــغ كلفته 
نحــو70 ألــف دوالر أمريكي، إنشــاء 
محطــة تجميــع ومعالجــة للــرف 
الصحــي بســعة 800 مرت مكعب مع 
خطوط التســييل للــرف الصحي.

ــرشوع  ــكل م ــارة ل ــالل الزي وخ
استمع الوكيل مفتاح إىل رشح مفصل 
من مدير عام مؤسسة املياه والرف 
الصحي باملحافظة حســني بن جالل، 
ورئيس مؤسسة بناء للتنمية املنفذة 
للمشــاريع الدكتــور عبدربــه نارص، 
والفنيني إىل رشح مفصل عن املشاريع 
ومواصفاتهــا ومخططاتها ومراحل 

اإلنجاز فيها.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح بأهميــة 
هذه املشــاريع املســتدامة التي تمثل 
رافعــة للبنــى التحتيــة لتوفــر مياه 
الــرشب النقية للمواطنــني القاطنني 
يف عاصمة املحافظة، وتحســني سبل 

معيشــتهم وأوضاعهــم الصحية.
ــرف  ــي ال ــاد بمرشوع ــا أش كم
الصحــي اللذيــن ســيعمالن عــى حــل 
جزئية مهمة من املشــكلة البيئية التي 
تعاني منها عاصمــة املحافظة، والتي 
تفتقــر إىل بنيــة رصف صحــي يخــدم 
املستقبلية، ويعمل  املدينة والتوسعات 
عى تحســني الوضــع البيئي والصحي 

فيها.
وشــدد الوكيــل مفتاح عــى أهمية 
واملقاييــس  باملواصفــات  االلتــزام 
ــة يف املخططــات وبالجــداول  املتضمن
والكميــات املحــددة، إىل جانب الجداول 
ــاً املنظمــات  ــة لإلنجــاز.. داعي الزمني
ــى  ــز ع ــانية إىل الرتكي ــة اإلنس الدولي
املســاعدات اإلنســانية التــي تعمل عى 
خلق تنمية مستدامة واالرتقاء بالبنية 
التحتية وتحســن من الخدمات وسبل 

ــش للمجتمع. العي
رافقــه خــالل الزيــارة مديــر عــام 

مكتــب املحافــظ محمــد البازيل.
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السلطة املحلية تتسلم طلب منظمة كري 
العاملية لفتح مكتب هلا باملحافظة

الســلطة  تســلمت 
املحليــة بمحافظــة مأرب، 
العاملية  رسالة منظمة كر 
املتضمنــة رغبــة املنظمــة 
فتح مكتب لها يف املحافظة 
مــن أجــل تعزيــز دورهــا 
واملســاهمة  اإلنســاني 
االحتياجــات  توفــر  يف 
للنازحــني  اإلنســانية 

ــف. ــع املضي واملجتم
جاء ذلك خالل استقبال 
وكيــل املحافظــة الدكتــور 
عبدربــه مفتــاح يف مكتبه، 
يوم الخميس، ممثل املنظمة 
إبراهيم محمد عبده مغرم، 

اللقاء  حيــث جــرى خــالل 
مناقشة تعزيز التعاون بني 
الســلطة املحليــة ومنظمة 
كــر يف املجــال اإلنســاني، 
ــراء  ــة إج ــزام املنظم واعت
تقييــم متعــدد القطاعــات 
لالحتياجــات يف املحافظــة 
للنازحني واملجتمع املضيف 
مــن أجــل التخاطــب مــع 
الجهــات املانحــة للحصول 
ــة  ــالت الالزم ــى التموي ع
لتقديم املساعدات اإلنسانية 
يف  للســكان  والتنمويــة 

املحافظة.
وقــد رحــب الوكيــل 

مفتاح بطلب املنظمة لفتح 
ــة  ــا يف املحافظ ــب له مكت
لتعزيــز دورهــا اإلنســاني 
يف املحافظة التي اســتقبلت 
النازحني  من  كبرة  أفواجاً 
ظــروف  يف  ويعيشــون 
إنســانية صعبة يف ظل دور 
للمنظمات  ومحدود  سلبي 
الدوليــة اإلنســانية لتلبيــة 
ــانية، ما  احتياجاتها اإلنس
مثل عبئاً كبراً عى السلطة 
ــات  ــق تحدي ــة وخل املحلي
ــا، لالرتقاء  ــعة أمامه واس
بمســتوى الخدمات العامة 
والبنى التحتية وتلبية الحد 

ــات  ــن االحتياج ــى م األدن
اإلنسانية.

أن  مفتــاح  وأكــد 
املحلية ستقدم كل  السلطة 
الدعــم والتســهيالت لكافة 
املنظمات اإلقليمية والدولية 
العاملة يف املجال اإلنســاني 
وفق الرشاكة اإلنسانية مع 
السلطة املحلية القائمة عى 
الشــفافية ووفــق القوانني 
ــل  ــة لعم ــح املنظم واللوائ

املنظمات.
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الباكري يدشن محلة نظافة شاملة يف 
مدارس مدينة مأرب

دشــن وكيــل محافظة 
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
ــوم  ــري، ي الباك ــه  عبدالل
ــة النظافة  الخميــس، حمل
ــة  الواســعة ملــدارس مدين
ينفذهــا  التــي  مــأرب، 
صندوق النظافة والتحسني 
مكتبــي  مــع  بالتعــاون 
ــباب  الرتبية والتعليم والش

ــة. ــة باملحافظ والرياض
وهدفــت الحملــة التــي 
أدوات  توزيــع  صاحبهــا 
نظافة عى املدارس وغرس 

ســاحاتها  يف  األشــجار 
وتعليق امللصقات التوعوية 
واإلرشــادية، إىل تعزيز قيم 
املبادرة الذاتية، واملشــاركة 
الفاعلــة يف أوســاط طالب 
وطالبات املدارس ، وتعميق 
والتعاون  النظافة  مفاهيم 
يف املجتمــع لخلــق بيئــة 
صحية خالية من األمراض 

ــة الخطرة. واألوبئ
التدشــني  وخــالل 
أشــار الوكيــل الباكــري إىل 
األهمية التي تكتسبها هذه 

الفعاليات التوعوية يف رفع 
الوعــي بالنظافــة انطالقــاً 
ــلوكيات  ــم الس ــن تقوي م
التــي حــث عليها  الفرديــة 
ديننــا اإلســالمي الحنيف.. 
ــة من انتقال  الوقاي معترباً 
املســترشية  األمــراض 
مســؤولية جماعيــة تحتم 
ــعارها. عى الجميع استش
الباكــري  وأهــاب 
ــذه  ــة له ــات املنظم بالجه
األنشطة  مواصلة  الفعالية 
ــوص ، وإرشاك  بهذا الخص

اإلعالم يف  املدارس وأجهزة 
إنجاح مثــل هذه الحمالت، 
بأهدافهــا  والتعريــف 
وانعكاساتها اإليجابية عى 
الفــرد واألرسة واملجتمــع.
التدشــني  حــر 
مدير عــام مكتب الشــباب 
ــوان  ــيل حش ــة ع والرياض
ــة  ــب الرتبي ــر مكت ، ومدي
والتعليــم بمديريــة مدينــة 
مأرب محمد مارش، وممثل 
صندوق النظافة والتحسني 

محمــد الســعيدي.
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مأرب حتتفي بيوم حقوق اإلنسان وتذكر 
العامل بانتهاكات مليشيا احلوثي

محافظــة  احتفــت 
ــي  ــوم العامل ــأرب بالي م
بإقامة   ، اإلنسان  لحقوق 
حفــل خطابــي نظمــه 
مكتب حقوق اإلنســان يف 
املحافظــة بالتعــاون مــع 
منظمــات املجتمــع املدني 

تحت شــعار »شــباب من 
أجــل حقــوق اإلنســان« .

وكيل  أشار  الحفل  ويف 
محافظة مأرب للشــؤون 
اإلداريــة عبدالله الباكري، 
العالــم  احتفــاء  أن  إىل 
ــوم هــو تذكــر  الي بهــذا 

بالحقــوق الطبيعيــة التي 
يتمتع بها اإلنسان، والتي 
يجب صيانتها ، وتســليط 
األضــواء عــى االنتهاكات 
التي تمس تلك الحقوق يف 
أي مــكان يف العالــم ومن 
قبل أي جهة أو جماعة أو 

. منظمة
الباكري  الوكيل  ولفت 
إىل االنتهــاكات اإلنســانية 
التــي  الكبــرة واملتنوعــة 
ــيا الحوثي  ترتكبها مليش
ــة املدعومــة من  االنقالبي
إيران بحق اإلنسان اليمني 
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مــن قتل وســحل وترشيد 
وإخفــاء  واختطافــات 
قرسي وتعذيب وحيش يف 
ــجون، ونهب األموال  الس
والجبايــات، ومصــادرة 
ــب، وتفجر املنازل  الروات
ــرض  ــادة، وف ودور العب
بالقــوة،  معتقداتهــا 
األطفال، وإرسال  وتجنيد 
ــخ  ــات والصواري املقذوف
األحيــاء  إىل  الباليســتية 
السكنية اآلمنة يف املناطق 
املحــررة  واملحافظــات 

مســتهدفة املدنيــني.
الباكــري  ونــدد 
بالصمت الدويل املطبق إزاء 
االنتهــاكات التي ترتكبها 
مليشيا الحوثي االنقالبية 
ســيطرتها  مناطــق  يف 
والتــي ترقــى إىل جرائــم 
حــرب، وهو ما شــجعها 
عــى التمــادي يف ارتــكاب 
االنتهاكات وبشكل يفوق 
وكأن  األوصــاف،  كل 
الشعب اليمني ترك لقدره 
وليســت دولتــه عضوا يف 
األمــم املتحــدة ومصادقة 
عــى معاهــدات ومواثيق 

ــان. حقوق اإلنس
الوكيــل  وطالــب 
ــدة  ــم املتح ــري األم الباك
ومجلس حقوق اإلنســان 
واملنظمات الدولية العاملة 
اإلنسان،  حقوق  مجال  يف 
القيــام بواجبها القانوني 
واألخالقــي؛ وإدانــة هذه 
ــم والضغــط عــى  الجرائ

مليشــيا الحوثــي لوقــف 
ــي ترتكبها  الت االنتهاكات 
ــني، وتحريك  بحق املواطن
ــة ملحاكمة  املحاكم الدولي
كمجرمي  املليشيا  قيادات 
ــم  ــوا جرائ ــرب، ارتكب ح
ضــد اإلنســانية بموجــب 
تقاريــر االنتهــاكات التي 
توثقهــا املنظمات الدولية 
نفسها، واملنظمات املحلية 

ــة معها. املتعامل
عــام  مديــر  وكان 
مكتــب حقــوق اإلنســان 
باملحافظــة عبدربه جديع 
ــه إىل أن  قــد أكــد يف كلمت
الدويل تجاه  الرتاخي  حالة 
انتهاكات االنقالب الغاشم 
والســكوت املريــب جعــل 
املدعومة  الحوثية  املليشيا 
مــن إيــران تضاعــف مــن 
بحق  االنتهاكات  ممارسة 
الشــعب اليمني منذ بداية 
االنقــالب عــى الرشعيــة 
يف  الدولــة  ومؤسســات 

ــبتمرب 2014. س
هــذه  أن  إىل  وأشــار 
املليشــيا مارســت أبشــع 
أنواع االنتهــاكات كالقتل 
التعســفي  واالعتقــال 
القــرسي،  واإلخفــاء 
ومالحقة املواطنني بشكل 
أي صوت  مكثف إلسكات 
معارض لها ؛ ســواًء كان 
ناشطاً سياسياً أو حقوقياً 
، أو حتى إعالمياً يعمل يف 
ــة أو  ــات صحافي مؤسس
إعالميــة، ولــم تســلم من 

بطشــها أي فئة من فئات 
منطقــة  وأي  املجتمــع، 
ــيا  ــدام مليش ــا أق وطأته
الحوثــي، حيــث مارســت 
الجرائم  أفظع  أبنائها  ضد 
واالنتهاكات اإلنسانية، يف 
تحّد صــارخ لكل القوانني 
والعهود واملواثيق الدولية 
، بمــا فيها القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان والقانون 

ــاني . الدويل اإلنس
إن   »: جديــع  وقــال 
احتفالنــا باليــوم العاملــي 
يف  اإلنســان  لحقــوق 
ــه  ــأرب هدف ــة م محافظ
إيصال رسالتنا إىل املجتمع 
ــاء  أبن ــم كل  ــدويل باس ال
الذيــن يتعرضون  اليمــن، 
للقتــل  يومــي  بشــكل 
وكل  والتعذيب،  واإلصابة 
قبل  من  االنتهاكات  أنواع 
مليشيا الحوثي اإلجرامية 
، التــي جعلــت مــن اليمن 
ــق أهدافها  منطلقا لتحقي
ومخططاتهــا التوســعية 
الــدويل  األمــن  إلقــالق 

ــي. واإلقليم
عــام  مديــر  وأكــد 
مكتــب حقــوق اإلنســان 
عى أن معاقبة ومســاءلة 
الحــرب،  مجرمــي  كل 
هــو وحــده من ســيحقق 
الدائــم والعادل..  الســالم 
الفتــا إىل أن النهــج الــذي 
تنتهجــه مليشــيا الحوثي 
هــو االرتهــان للمــرشوع 
وتلقي  الطائفي،  الفاريس 

الدعــم اإليرانــي  لتغذيــة 
حربهــا بحــق الشــعب 

. ليمني ا
عــن  كلمتــه  ويف 
الحقوقيــة  املنظمــات 
لفــت الناشــط الحقوقــي 
مســاءلة  منظمــة  يف 
لحقــوق اإلنســان صــدام 
ــات  األدور، إىل دور منظم
املجتمــع املدنــي يف الدفاع 
عــن قيم حقوق اإلنســان 
ــوم  ــا تق ــا وم وتعزيزه
بهــا من جهــود يف الرصد 
والتوثيق لالنتهاكات رغم 
ــرض  ــي يتع الت ــر  املخاط
لهــا ناشــطوهم مــن قتل 
ــل  لعم ــاً  ــال.. داعي واعتق
ــني  ــتدامة ب ــة مس رشاك
املدني  واملجتمع  الحكومة 
اإلنسان  بما يخدم حقوق 

يف اليمــن.
ــر  ــل مدي ــر الحف ح
حقوق اإلنسان ومنظمات 
املجتمــع املدني يف رئاســة 
الــوزراء أمــني الخديــري، 
ومديــر عــام فــرع جهاز 
األمن السيايس باملحافظة 
العميــد ناجــي حطــروم، 
ــات  ــام العالق ــر ع ومدي
العامــة بديــوان املحافظة 

ــاجرة. جمال ش
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مكتب التجارة والصناعة يدشن محلة 
إشهار قائمة األسعار للسلع الغذائية

دشــن مكتــب الصناعة 
والتجــارة بمحافظة مأرب 
،يــوم الخميــس، حملــة 
ــعار  ــة األس ــهار قائم إش
ــة  املوحــدة للســلع الغذائي
ــدى  ــية ل ــواد األساس وامل
محــالت الجملــة واملراكــز 

التجاريــة.
إىل  الحملــة  وتهــدف 
يف  التموينية  الرقابة  تعزيز 
األسواق وضبط املخالفني، 
وتثبيــت أســعار الســلع 
ــية  واملواد الغذائية األساس
وتوحيدهــا بمــا يكفــل 
املستهلك من جشع  حماية 

التجــار واســتغاللهم.

ــني الحملة  وخالل تدش
أشــار وكيــل املحافظــة 
للشــؤون اإلداريــة عبدالله 
أحمــد الباكري، إىل رضورة 
التزام جميع التجار بقوائم 
واملعتمدة  املوحدة  األسعار 
مــن قبــل مكتــب الصناعة 
والتجــارة والتأكــد مــن 
ــرق  ــة وط ــالمة األغذي س
التخزيــن وعــدم االحتــكار 
للمــواد والســلع الغذائيــة.

الباكري  وشــدد الوكيل 
الــدور املنوط  عــى أهميــة 
بمكتــب الصناعة والتجارة 
ورضورة أن تستمر جهوده 
بوترة عالية لضمان نجاح 

هذه املهمة الوطنية وتطوير 
مع  والتنسيق  التكامل  آلية 
الجهات ذات العالقة ملا فيه 

املصلحة العامة.
أن  الباكــري  وأكــد 
ــة ســتتخذ  الســلطة املحلي
كافــة اإلجــراءات الحازمة 
تجــاه املتالعبني باألســعار 
ــاة  ــون بمعان ــن اليبال الذي
املســتهلكني ، والنازحــون 
يمثلون  حيث  مقدمتهم،  يف 
الرشيحــة األوســع من بني 
ســكان املدينة، ويعيشــون 
ظروفــاً صعبــة تســتدعي 
وتخفيــف  مســاعدتهم 

معاناتهــم.

تطــرق  جانبــه  مــن 
نائــب مديــر عــام مكتــب 
الصناعــة والتجــارة يــارس 
ــراءات  ــدي إىل اإلج الحاش
التــي  القانونيــة الصارمــة 
ســتعقب هــذه الحملة ضد 
لها سواًء يف عدم  املخالفني 
أو مخالفة  القائمة،  إشهار 

أســعارها املحــددة.
 ودعــا كافــة املواطنني 
ــار )الجملة  لإلبالغ عن تج
ال  الذيــن  والتجزئــة( 
يتقيدون باألسعار الجديدة 
عرب أرقــام مكتب الصناعة 
يف  املوجــودة  والتجــارة 
التسعرة. قائمة  ملصقات 
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الشبواين يؤكد وجود 190 
منظمة حملية غري حكومية 

تعمل يف مأرب

مدير عام شرطة احملافظة 
يناقش مع الصليب األحمر 

مجاالت التعاون

مديــر  كشــف   
ــب الشــؤون  عــام مكت
والعمــل  االجتماعيــة 
بمحافظة مأرب حســن 
الشــبواني عــن وجــود 
190 منظمــة وجمعيــة 
ومؤسسة غر حكومية 
طوعية تعمل بمحافظة 
ــا جيش من  مأرب لديه
الذيــن تنفذ  املتطوعــني 

عربهــم أنشــطتها.
وأكــد خــالل افتتاح 
دورة تدريبية يف »مهارات 
ــل التطوعي« لعدد  العم
)40( متدربــاً ومتدربة، 
تنمية  نظمتها مؤسسة 
ــة،  ــباب االجتماعي الش
ــبة اليوم العاملي  بمناس
للتطــوع، أهميــة تعزيز 
الوعي بالعمل الطوعي، 
املشــاركة  وتفعيــل 

عــام  مديــر  ناقــش 
ــأرب  ــة م ــة محافظ رشط
العميد يحيى حميد وفريق 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي اللجن
األحمــر برئاســة روبــرت 
يــزور  الــذي  زمرمــان 
التعاون  مجاالت  املحافظة 
والجهــود اإلنســانية التــي 
يمكن للمنظمة القيام بها.
ــتمع العميد حميد  واس
اللقــاء مــن رئيــس  خــالل 
عــن  رشح  إىل  الفريــق 
ــي  ــارة ، والت الزي ــة  طبيع
تأتــي يف إطــار التعرف عى 
االحتياجات اإلنسانية ، بما 
فيهــا االطالع عــى أوضاع 
نــزالء مصلحــة الســجون 
ــية  ــم األساس واحتياجاته
ومــا يمكــن تقديمــه مــن 
خدمات صحية وإنســانية.
العميد  رحب  اللقاء  ويف 

ــة،  ــة الطوعي املجتمعي
ــن دور يف  ــك م ــا لذل مل
بنــاء شــخصية األفراد، 
وتعزيز دورهم يف عملية 

لتنمية. ا
عــام  مديــر  وكان 
الشباب  تنمية  مؤسسة 
قــد  مطهــر،  حميــد 
كلمتــه  يف  اســتعرض 
أهداف الدورة واملهارات 
واملعــارف التي ســتقدم 
 .. فيهــا  للمشــاركني 
مشدداً عى أهمية إيجاد 
تطوعيــة  سياســات 
ونــرش الوعــي يف العمل 
ــذي أصبح  ال التطوعي، 
يحتــل جانباً كبــراً من 
حيــاة املواطنــني ويمثل 
ــراد  ــاة لألف ــج حي منه

ــات. واملنظم

ُحميد بوجود فريق منظمة 
الــدويل يف  الصليــب األحمر 
إىل أهميــة  مــأرب، مشــراً 
الــذي تضطلــع بــه  الــدور 
الخدمات  تقديم  يف  املنظمة 
اإلنســانية بمهنية وكفاءة 
واهتمامهــا   ، مشــهودة 
بأوضــاع نــزالء الســجون 

ــة والخدمية. الصحي
وأكــد ُحميــد أن رشطة 
ــايف  ــتعمل م ــة س املحافظ
التسهيالت  لتقديم  وسعها 
الالزمــة واملمكنــة لتقــوم 
منظمــة الصليــب األحمــر 
بمهامهــا ، معرباً عن أمله 
يف توســيع عالقــة التعاون 
ــب يف  ــا يص ــة بم والرشاك
خدمة األوضــاع الحقوقية 
ــة  ــانية يف املحافظ واإلنس
ولنــزالء  عــام،  بشــكل 

الســجون بشــكل خــاص.
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توزيع 2300 حقيبة شتوية لنازحي أربع 
حمافظات

امللــك  مركــز  وزع 
سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية يف محافظــة 
مــأرب ،يــوم الخميس، 
ــتوية  ــة ش 2300 حقيب
للنازحــني  مخصصــة 
ــع محافظــات  مــن أرب
هــي )مــأرب، البيضاء، 
الجوف، وصنعاء( ضمن 

الــذي تنفــذه  املــرشوع 
ــة صلة للتنمية  مؤسس

ــة. يف 11 محافظ
التدشــني  وخــالل 
أشــاد وكيــل املحافظــة 
الدكتــور عبدربه مفتاح 
ــانية  ــالت اإلنس بالتدخ
ــلمان..  ــك س ــز املل ملرك
وأهمية تدخل املنظمات 

وتقديــم  الدوليــة 
الدعــم للنازحــني الذين 
ــة  ــتقبلتهم املحافظ اس
ــتاء  ــرد الش ــة ب ملواجه
وتخفيــف  القــارس 
وآالمهــم  معاناتهــم 
وظروفهــم الصعبــة.

عمليــة  حــر 
ــام  ــر ع ــني مدي التدش

مديريــة املدينــة محمــد 
ــان ومدير  ــح فرح صال
ــظ  ــب املحاف ــام مكت ع
البــازيل، وممثل  محمــد 
عــن مكتب مركــز امللك 
باملحافظــة  ســلمان 

ــار. ــة النج رضي

قدمها مركز الملك سلمان
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تنظيم ماراثون 
ريايض خلمسني 

عداًء ومتسابقاً
حر الوكيل املســاعد لوزارة الشــباب والرياضة منر ملع ومعه مدير عام مكتب الشــباب والرياضة باملحافظة 
عيل حشوان املاراثون الريايض الذي نظمه فرع قوات األمن الخاصة بمأرب عى مسافة 2 كيلو مرت يف شارع رصواح 

بمشاركة خمسني عداًء ومتسابقاً.
وأكــد العقيــد عبداللــه الصربي أركان قــوات األمن الخاصة أن إقامــة املاراثون الريايض يأتــي يف إطار الفعاليات 
الرياضية التي تنظمها قوات األمن الخاصة ملنتســبيها لتعزيز اللياقة البدنية وتنمية مهاراتهم الذاتية بحيث تكتمل 

شــخصية الفرد األمنية والبدنية ليصبح قــادراً عى أداء مهامه عى أكمل وجه.
ويف نهاية املاراثون قام الوكيل املساعد لوزارة الشباب والرياضة، ومدير عام مكتب الشباب !باملحافظة بتكريم 

الفائزين بالهدايا الرمزية والتقديرية.

المعهد الصحي بالمحافظة ينظم 
حملة توعوية للوقاية من حمى الضنك

ــايل  الع ــد  املعه ــم  نظ
الصحيــة  للعلــوم 
مــأرب  محافظــة  يف 
مع  والتنســيق  بالتعــاون 
ــة  العام ــة  الصح ــي  مكتب
والرتبيــة  والســكان، 
باملحافظــة  والتعليــم 
حــول  توعويــة  حملــة 
الضنك  حمى  مــن  الوقاية 
مدارس  طالب  اســتهدفت 

ــم  ومخي ــأرب  م ــة  مدين
للنازحــني. الجفينــة 

الدكتــور  وأوضــح 
املعهد  مدير  مفتاح  محمد 
أن  الصحية  للعلوم  العــايل 
تنفذها فرق  التي  الحملــة 
توعوية من كوادر املعهد، 
إقامــة محارضات  تشــمل 
وطالبات  لطالب  وندوات 

املســتهدفة  املــدارس 
 ، ــكانية  الس ــات  والتجمع
إىل جانب توزيع ملصقات 
ــورات  وبروش ومطويات 
إطــار جهــود  يف  تثقيفيــة 

الضنك. حمــى  مكافحــة 
الحملــة  أن  وأكــد 
يف  كبرة  أهميــة  تكتســب 
انتشار  مع  الحايل،  الوقت 
واألمــراض  الحميــات 

 ، الســكان  بــني  الوبائيــة 
ــيل  الفص ــول  للتح ــراً  نظ
انتشــاراً  يشــهد  الــذي 
الناقــل  للبعــوض  واســعاً 
ــبب  بس ــك،  الضن ــى  لحم
يمكن  خاطئة  ــات  ممارس
ــا  منه ــة  والوقاي ــا  تجنبه

ــهولة. بس


