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وجدت فيها الحضارة والصمود والتعايش 
والوحدة الوطنية

مكتب الصناعة يدشن 
حملة توعية بمناسبة اليوم 
العالمي لحقوق المستهلك

جامعة إقليم سبأ تختتم 
أنشطتها  للعام الدراسي  

2019 - 2020 م

الوحدة أول المتأهلين 
لنصف نهائي بطولة كأس 

الرئيس ألندية مأرب

اختتام برنامج تدريبي لقيادات السلطة المحلية حول إعداد الخطط والموازنات

انتقالــه لمنــع  لجنــة طــوارئ لمواجهــة كورونــا تقــر خطــة عمــل 

ضبط مائتي كيلو حشيش مخدر أثناء تهريبها لمليشيا الحوثي بصنعاء

مفتاح يبحث الشراكة اإلنسانية مع المفوضية السامية لالجئين

مليشيا احلوثي تعاود استهداف املدنيني بمأرب بالصواريخ البالستية

وزير اإلدارة املحلية: مأرب باتت متثل اخلارطة 
الوطنية املوحدة للجمهورية اليمنية

استشهاد مواطن وإصابة 8 وتضرر 13 منزال

مكتب حقوق اإلنسان يدين استهداف املليشيا للمدنيني
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اإلدارة  أكـــد وزيـــر 
ـــق  الفري ـــس  ـــة رئي املحلي
ملحافظة  الزائر  الحكومي 
مأرب الدكتور عبدالرقيب 
فتـــح أن مـــأرب أصبحـــت 
اليوم فسيفساء متنوعة, 
الوطنية  الخارطة  وتمثل 
الجمهورية  لـــكل  املوحدة 

ليمنية. ا
ـــال  ـــه وخ إن ـــال:  وق
زيارتـــه ملأرب وجـــد فيها 
والصمـــود  الحضـــارة 
واملحبة والخري والتعايش 
والوحـــدة  والســـام 

الوطنيـــة، والحـــرص عىل 
مصلحة املحافظة والدولة 
ـــات  ـــل كل مكون ـــن قب م
السياســـية  املجتمـــع 

واالجتماعيـــة.
وثمـــن الوزيـــر فتح يف 
حوار نرشه موقع »الثورة 
املحلية  السلطة  دور  نت« 
بمـــأرب تجـــاه النازحـــن، 
ـــىل  ـــري ع الكب ـــا  وحرصه
ـــل  الكت ـــن  ـــتفادة م االس
داخلها  املوجودة  البرشية 
أكـــر نجاح  أن  .. معتـــراً 
للســـلطة املحليـــة بمـــأرب 

ـــن  ـــتيعابها ماي ـــو اس ه
ـــف  ـــن مختل ـــن م النازح
الجمهوريـــة. محافظـــات 

وأشـــاد فتح بمستوى 
التعايـــش والتكاتـــف بـــن 
يف  املكونـــات  مختلـــف 
التاحم  ومدى  املحافظة، 
بن الجميع، واستعدادهم 
ــن  ــا وعـ ــاع عنهـ للدفـ
ـــة بفخامة  الرشعية ممثل
ـــه منصور  الرئيس عبدرب
ـــرشوع  ـــن م ـــادي، وع ه
مضيفاً  االتحادية.  الدولة 
التـــي  الوحـــدة  بـــأن هـــذه 

وجدهـــا يف مـــأرب عززت 
مأرب  بأن  الطمأنينة  فيه 

سننترص.
مثلت  مأرب  بأن  وأكد 
الذي  الرئييس  الصد  عامل 
ـــيقف بثقة ضد  وقف وس
الحوثي  مليشيات  أطماع 
ـــال  ـــن خ ـــة، م االنقابي
وحدتهـــا وتماســـكها، 
والـــروح املعنويـــة العالية 
التي تتحىل بها للدفاع عن 
الجمهورية،  ـــن  اليمن وع

وعن مـــأرب وأمنها.

وزير اإلدارة المحلية: مأرب باتت تمثل الخارطة 
الوطنية الموحدة للجمهورية اليمنية

وجدت فيها احلضارة والصمود والتعايش والوحدة الوطنية
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الطوارئ  ـــة  أقرت لجن
ملواجهـــة فريوس كورونا 
يف محافظة مأرب برئاسة 
الدكتور  ـــة  املحافظ وكيل 
ـــة  ـــاح، خط ـــه مفت عبدرب
عمـــل وقائيـــة وعاجيـــة 
ــال  انتقـ ــع  ــة ملنـ طارئـ
الفـــريوس أو انتشـــاره يف 

ملحافظة. ا
الخطـــة  وتتضمـــن 
تحديد أماكن حجر صحي 
ـــات  ـــة، وعملي املحافظ يف 
رقابـــة وتفتيـــش صحية، 
العامة  النظافـــة  وتعزيـــز 
والخاصـــة، وإرشاك كافة 
فعاليات  يف  املجتمع  فئات 
مجتمعيـــة  توعويـــة 
الوسائل  بمختلف  واسعة 
الفـــريوس،  بأعـــراض 
وكيفيـــة التعامـــل مع من 

بتلـــك األعـــراض،  يشـــتبه 
وطرق الوقاية من عدوى 
الفريوس يف حال ســـجلت 

اشتباه. حالة  أية 
الخطة  ـــن  ـــا تتضم كم
ـــراءات  ـــن اإلج ـــد م العدي
التخفيـــف مـــن  املهمـــة يف 
ـــكانية  الس ـــات  االزدحام
منها ما تم تنفيذه كتعليق 
التعليميـــة يف  العمليـــة 
املدارس وكليات الجامعة، 
إىل جانب اإلجراءات املتبعة 
يف تخفيـــف االزدحـــام 
ـــة  العام ـــفيات  يف املستش
ــواق،  ــة واألسـ والخاصـ
ـــة  ـــال نظاف أعم ـــذ  وتنفي
واسعة وفعاليات توعوية 
مخيمـــات  يف  مركـــزة 
ـــي تكتظ بها  الت النازحن 
ـــف  ـــن مختل ـــة م املحافظ

مناطـــق ومحافظـــات 
. ليمن ا

وقـــد شـــدد االجتمـــاع 
التنســـيق  عـــىل أهميـــة 
ـــة  الدولي ـــات  املنظم ـــع  م
واإلقليميـــة مـــن أجـــل 
املســـاعدات  توفـــري بعض 
ــة  ــزات الصحيـ والتجهيـ
املخريـــة  واألجهـــزة 
إىل جانـــب املســـاعدة يف 
البيئي  أعمـــال اإلصحـــاح 
املحافظـــة، ومخيمـــات  يف 
التوعية  النازحن وأعمال 
الواسعة ضمن املساعدات 
الطارئة املخصصة لليمن.

أن  وأكـــد االجتمـــاع 
اإلجـــراءات االحرتازيـــة 
فـــريوس  ملواجهـــة 
كورونـــا يف محافظـــة 
ـــة  ـــب أهمي ـــأرب تكتس م

املحافظـــة  يف  خاصـــة 
أكـــر  كونهـــا تحتضـــن 
الذين  للنازحن  تجمعـــات 
بيئية  ظروف  يف  يعيشون 
وصحيـــة واقتصاديـــة 
صعبـــة، وهـــو مايزيد من 
املســـؤولية األخاقية عىل 
العاملية  منظمـــة الصحـــة 
ــانية  ــات اإلنسـ واملنظمـ
والرشاكة  التدخل  لرسعة 
ـــة يف  املحلي الســـلطة  مـــع 
ـــال  انتق ـــع  ـــة من مواجه
ـــاء مـــن خـــال  الوب هـــذا 
تفعيـــل إجـــراءات الوقاية 
ـــال  انتق ـــن  ـــامة م والس
أية حالة عـــدوى والرصد 
ـــر ألي  املبك ـــاف  واالكتش

حالـــة مشـــتبهة.

لجنــة طــوارئ لمواجهــة فيــروس كورونــا 
ــه ــع انتقال ــل لمن ــة عم ــر خط ــأرب تق بم
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مفتاح يبحث الرشاكة اإلنسانية بني السلطة املحلية 
واملفوضية السامية لالجئني

ـــل محافظة  بحـــث وكي
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح الرشاكة اإلنســـانية 
ــة  ــلطة املحليـ ــن السـ بـ
الســـامية  واملفوضيـــة 
ـــؤون  ـــدة لش ـــم املتح لألم

ـــن أن  ـــا يمك ـــن وم الاجئ
تقدمـــه املفوضيـــة مـــن 
إطار  يف  إنسانية  مساعدات 
االســـتجابة لاحتياجـــات 
للنازحن  الكبرية واملتزايدة 

ــع  ــة واملجتمـ يف املحافظـ
ـــف. املضي

الوكيـــل  واســـتمع 
مفتـــاح خـــال لقائـــه بعثة 
برئاسة  السامية  املفوضية 
ـــب  ـــة بمكت ـــر الحماي مدي

ـــدا  ـــدن بران ـــة بع املفوضي
ـــكلنتي، بحضور رئيس  إس
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
مخيمـــات النازحن باليمن 
الدكتور نجيب السعدي، إىل 
رشح عـــن أهـــداف الزيـــارة 
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ـــبيك  ـــز يف تش ـــي ترتك والت
عاقة رشاكة إنســـانية مع 
السلطة املحلية يف املحافظة 
وتقييم الوضع اإلنساني يف 
محافظـــة مأرب التي تضم 
أكـــر تجمـــع للنازحـــن يف 
اليمن، وبناء خطط وبرامج 
تدخات إنسانية، استجابة 
لاحتياجات امللحة وطويلة 
األمـــد للنازحـــن واملجتمع 

املضيف.
ــدا إىل  ــارت برانـ وأشـ
أن البعثـــة أحـــرت معهـــا 
 300 تشمل  أولية  مساعدة 
خيمـــة مأوى ومســـاعدات 
ـــدد 950 أرسة  ـــة لع إيوائي
ـــزوح  الن ـــات  ـــل موج يف ظ
الجديدة إىل محافظة مأرب 
ـــوف  ـــي الج ـــن محافظت م
وصنعـــاء وبعض مديريات 

ـــراف مأرب. أط
واســـتعرضت رئيـــس 
ـــانية  ـــة األدوار اإلنس البعث
ونوعيـــة  للمفوضيـــة 
ـــة يف مجال  تدخاتها خاص
الحمايـــة والتـــي ترتكـــز 
يف ثاثـــة مجـــاالت هـــي 
وإدارة  )املأوى،اإليـــواء، 
النازحـــن(..  مخيمـــات 
ــاريع  مشـــرية إىل أن مشـ
ـــدن  ـــة بع ـــب املفوضي مكت
ســـيبدأ تنفيـــذ تدخاتـــه 
ـــانية يف  ـــاريعه اإلنس ومش

ـــال  ـــأرب خ ـــة م محافظ
الهال  عر  الراهنة  املرحلة 
األحمـــر اليمني فرع مأرب 
الذي اعتمدته رشيكا محليا 
إىل جانب الرشاكة مع وحدة 
النازحـــن. إدارة مخيمـــات 
وأشـــادت املفوضية بما 
ـــة  رأته خال األيام الخمس
املاضية من زيارتها امليدانية 
ولقاءاتهـــا بالنازحـــن يف 
املخيمات وعدد من املكاتب 
التنفيذية يف السلطة املحلية، 
باملســـؤولية الكبـــرية التـــي 
تتعامل بها السلطة املحلية 
باملحافظة واملديريات تجاه 
النازحـــن واحتياجاتهـــم 
ومواجهـــة التحديـــات التي 
ـــزوح  الن ـــة  ـــا عملي فرضته
املستمرة، والجهود الكبرية 
بمســـتوى  االرتقـــاء  يف 
الخدمـــات العامـــة والبنـــى 
التحتيـــة، والعمـــل الدؤوب 
مـــن أجـــل تطويـــر الرشاكة 
مع املنظمات اإلنسانية من 
ـــتجابة اإلنسانية  أجل االس
الكبـــرية  لاحتياجـــات 
ـــدة وتقديم كافة  واملتصاع

ـــهيات املمكنة. التس
وكان وكيـــل املحافظـــة 
الدكتـــور مفتـــاح قـــد رحب 
ـــة  ـــة املفوضي ـــارة بعث بزي
السامية لشؤون الاجئن.. 
معربـــا عن أمله بـــأن يمثل 

قدومها املتأخر إىل املحافظة 
إضافـــة نوعيـــة للعمـــل 
اإلنســـاني، وبنـــاء رشاكـــة 
ـــلطة املحلية  فعالة مع الس
التـــي ســـتقدم كافـــة الدعم 
ـــة  ـــهيات للمفوضي والتس
ـــواء  ـــاني س ـــا اإلنس لعمله
من خـــال فتـــح مكتب لها 
باملحافظـــة أو رشكائهـــا 

. ملحلين ا
واســـتعرض الدكتـــور 
ـــع  ـــل الوض ـــاح مجم مفت
اإلنســـاني يف املحافظـــة 
والتحديـــات التـــي تواجهها 
السلطة املحلية منذ انقاب 
ــىل  ــي عـ ــيا الحوثـ مليشـ
الســـلطة الرشعية وشـــنها 
حربا عـــىل الشـــعب اليمني 
ـــات  ـــا للمحافظ واجتياحه
قبل ست سنوات، واستقبال 
املحافظـــة ألفـــواج كبـــرية 
النازحـــن واملهجرين،  مـــن 
إىل جانـــب موجـــات النزوح 
ـــي  ـــن محافظت ـــرية م األخ
الجـــوف وصنعـــاء بعـــد 
ـــيا  ـــري ملليش ـــد األخ التصعي
الحوثي االنقابية املدعومة 
إيـــران يف نهم والجوف  من 
ـــة  ـــراف محافظ ـــىل أط وع

مأرب.
ـــي  الت ـــود  ـــوه بالجه ون
بذلتها الســـلطة املحلية من 
أجل مواجهة تلك التحديات 

أبزرها يف قطاعات الحماية 
ـــأوى واإليواء،  واألمن، وامل
واملســـاعدات الغذائيـــة، ويف 
املجـــاالت الخدميـــة مـــن 
صحـــة وتعليـــم، وكهرباء، 
ـــي،  ـــاح بيئ ـــاه وإصح ومي
وبنـــى تحتيـــة يف محافظـــة 
البنـــى التحتية تكاد  كانـــت 
منعدمـــة، إىل جانب تواضع 
مســـتوى الخدمـــات العامة 
املقدمـــة للمواطنـــن والتي 
كانت مصممة لعدد محدود 
تتجاوز  السكان ال  من  جداً 
نصـــف مليـــون نســـمة قبل 
موجات النزوح التي رفعت 
أعداد السكان إىل ما يقارب 

ثاثة ماين نســـمة.
حر اللقـــاء مدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
والعمـــل حســـن الشـــبواني 
ومدير وحدة إدارة مخيمات 
النازحن باملحافظة ســـيف 
مثنـــى ومدير عـــام مديرية 
حريـــب نـــارص القحاطـــي، 
واملســـؤول امليداني بمكتب 
عـــدن للمفوضية الســـامية 
لألمم املتحدة معمر علوان.
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مليشيا احلوثي تعاود استهداف املدنيني مبأرب 
بالصواريخ البالستية

ــي  ــدر طبـ ــد مصـ أكـ
استشـــهاد مواطـــن وجـــرح 
أربعـــة آخريـــن يف حي رشق 
املطار بمدينة مأرب عاصمة 
ـــقوط  ـــراء س ـــة ج املحافظ
صـــاروخ بالســـتي أطلقتـــه 
ـــيا الحوثي االنقابية  مليش
املدعومـــة من إيران ،مســـاء 
الخميس ، عىل الحي املكتظ 
بالسكان، وتســـبب بأرضار 

كبـــرية يف منـــازل الحي.
ـــاروخ  ـــذا الص ـــد ه ويع
البالســـتي الثاني خـــال 48 

ساعة عىل األحياء السكنية 
يف مدينة مأرب حيث أســـفر 
الصاروخ األول الذي أطلقته 
مســـاء الثاثاء املـــايض عىل 
ـــكني إىل  ـــام الس ـــي الس ح
إصابة أربعة أشخاص بينهم 
طفـــان واحـــرتاق خمســـة 
ـــيارتن  محات تجارية وس
ملواطنن وتـــرر 12 منزال 

ســـكنيا يف الحي.
هذا وأدان مكتب حقوق 
ـــاق  ـــأرب، إط ـــان بم اإلنس
ـــيا الحوثي االنقابية  مليش

عـــدد مـــن الصواريـــخ عـــىل 
حيي الزراعة واملطار بمدينة 
مأرب ما أدى إىل استشـــهاد 
مواطن وإصابة 8 أشخاص 
وترر 13 منزال وعدداً من 

التجارية. املحات 
ـــا يف  ـــان »إنن ـــال البي وق
مكتب حقوق اإلنسان  ندين 
هذا االستهداف الهمجي الذي 
يأتي ضمن قائمة طويلة من 
األعمال اإلجرامية املمنهجة 
التي تقوم بها مليشيا الحوثي 
نؤكد  املحافظة،  ضد سكان 

رصدنـــا عـــرشات الشـــهداء 
والجرحـــى معظمهـــم مـــن 
ـــوا  ـــال قض ـــاء واألطف النس
خال األشهر املاضية بسبب 
ســـقوط عدد من الصواريخ 
التـــي أطلقتها املليشـــيا عىل 

املدينة«.
ودعـــا املكتـــب املنظمات 
الحقوقية املحلية والدولية إىل 
رصد وتوثيق هذه االنتهاكات 
والتحقيق فيها بما يسهم يف 

تقديم مرتكبيها للعدالة.

استشهاد مواطن وإصابة 8 وتضرر 13 منزال

مكتب حقوق اإلنسان يدين استهداف املليشيا للمدنيني 	 
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حول إعداد اخلطط واملوازنات

اختتام برنامج تدريبي لقيادات ال�سلطة املحلية

اختتـــم ،يـــوم الخميس، 
بمحافظـــة مـــأرب برنامجاً 
تدريبيـــاً للقيـــادات اإلداريـــة 
ـــب التنفيذية  واملالية باملكات
والوحـــدات الحكوميـــة يف 
املحافظة، والذي نفذه مكتب 
ـــة والتأمينات  الخدمة املدني

ـــدى 24 يوما. عىل م
واســـتهدف الرنامـــج 
تدريب وتأهيل 100 متدرب 
ومتدربـــة مـــن خـــال أربـــع 
دورات تخصصيـــة متتابعة 
شـــملت مجاالت »التخطيط 
االســـرتاتيجي، واملـــوارد 
ـــم املعلومات،  البرشية ونظ
وإعـــداد املوازنـــات العامة«.

ويف االختتـــام أكـــد وكيل 
املحافظة للشـــؤون اإلدارية 

عبداللـــه الباكـــري، حـــرص 
قيادة السلطة املحلية ممثلة 
بمحافـــظ املحافظـــة اللـــواء 
سلطان العرادة عىل جوانب 
التنميـــة البرشيـــة مـــن دعم 
برامـــج التدريـــب والتأهيـــل 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــوادر الس لك
والعاملـــن يف الوحـــدات 
الحكومية يف املحافظة لرفع 
والعملية  اإلدارية  كفاءاتهم 
املجاالت كمدخل  يف مختلف 
ـــة  ـــق التنمي ـــايس لتحقي أس
الشاملة املنشودة يف املحافظة 
والتي تبدأ من تنمية اإلنسان 

أوال.
وأعـــرب الوكيل الباكري 
ـــس  ـــه يف أن تنعك ـــن أمل ع
ـــج التدريبي  عصارة الرنام

ــل  ــر العمـ ــذا يف تطويـ هـ
املؤسيس والخدمات املقدمة 
للمواطنـــن وإحـــداث تحول 
ـــاليب العمل والسلوك  يف أس
األداء  وأنمـــاط  اإلداري 
والتخطيط وإعداد املوازنات 
والتقييم  والرقابة  وإنفاقها 

ـــل واملمنهج. الفاع
مـــن جانبـــه أشـــار مدير 
عـــام مكتب الخدمـــة املدنية 
والتأمينات سعود اليوسفي 
إىل أن هـــذا الرنامـــج هـــدف 
إىل نقل املعرفة للمشـــاركن 
وإكســـابهم مهـــارات العمل 
ــىل  ــي عـ ــيس املبنـ املؤسـ
التخطيـــط االســـرتاتيجي 
والتفكـــري اإلبداعي، والعمل 
عـــىل إيجاد أرضية مناســـبة 

إلعـــداد خطـــة اســـرتاتيجية 
خمســـية عـــىل مســـتوى 
كل مكتـــب وعـــىل مســـتوى 
املحافظة بما يحقق التنمية 
املنشـــودة وفقـــا للمنهجية 
العلمية واالســـتخدام األمثل 

ـــوارد املتاحة. للم
هـــذا  أن  إىل  ولفـــت 
الرنامج عـــزز القناعة لدى 
القيادات اإلدارية يف السلطة 
املحليـــة بـــرورة تأســـيس 
فرع للمعهد الوطني للعلوم 

اإلداريـــة يف املحافظـــة.
وجرى يف ختام الرنامج 
توزيع شـــهادات املشـــاركة 

واملتدربات. املتدربن  عىل 
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�أمن ماأرب ي�شبط مائتي كيلو ح�شي�ش خمدر 
�أثناء تهريبها مللي�شيا �حلوثي ب�شنعاء

األجهـــزة  تمكنـــت 
األمنيـــة بمحافظـــة مـــأرب 
من ضبط مائتي كيلوجرام 
حشيش مخدر أثناء محاولة 
تهريبه عىل متن شاحنة نقل 
ـــط )دينا( إىل مليشيا  متوس
االنقابية بصنعاء. الحوثي 

ـــام  ـــر ع ـــح مدي وأوض

رشطـــة املحافظـــة العميـــد 
يحيى ُحميـــد لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( أن أفراد إحدى 
النقـــاط األمنية عـــىل الخط 
الـــدويل الرابـــط بـــن مـــأرب 
وصنعـــاء، ضبطـــوا الكمية 
أثنـــاء عملية التفتيش كانت 
مخفية باحرتاف بن أكياس 

البطاطس التي تحملها الدينا 
إىل العاصمة صنعاء، وسيتم 
إحالة املضبوطات مع املتهم 
إىل القضـــاء بعـــد اســـتكمال 
القانونيـــة  اإلجـــراءات 

والتحقيقـــات األولية.
ـــد  ـــد حمي ـــاد العمي وأش
بمســـتوى الحـــس واليقظة 

األمنيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا 
منتســـبو األجهـــزة األمنية، 
األداء  يف  واحرتافيتهـــم 
وإحباط الكثري من العمليات 
ـــا  ـــل وقوعه ـــة قب اإلجرامي
وضبط الكثري من املطلوبن 
للعدالـــة والعنارص الخارجة 

عـــن النظـــام والقانون.
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مكتب الصناعة يدشن حملة توعية 
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق املستهلك

دشـــن مكتـــب الصناعة 
ـــارة بمحافظة مأرب  والتج
يـــوم األحـــد حملـــة ميدانية 
توعوية للمواطنن وأصحاب 
املحـــات التجاريـــة للمـــواد 
الغذائية واملطاعم والبوفيات 
تتضمـــن حقـــوق املســـتهلك 
ـــامة الغذاء  واشرتاطات س
ومعايري التخزين والنظافة، 
وذلـــك بالتزامـــن مـــع اليوم 

العاملي لحماية املســـتهلك.
ــر إدارة  ــح مديـ وأوضـ

ـــتهلك وخدمات  حماية املس
الصناعـــة وضبـــط الجـــودة 
ســـليم العضيـــي، أن الحملة 
التـــي تســـتمر خمســـة أيام 
تســـتهدف توعيـــة املواطـــن 
وكيف  كمستهلك،  بحقوقه 
يكـــون مشـــاركا يف الرقابـــة 
عـــىل ســـامة الســـلع، ومـــا 
يجب عليه قبل رشاء السلعة 
وكيف يترصف يف حال وجد 
ـــه وحماية  املخالفة لحمايت

ـــتهلكن اآلخرين. املس

 كمـــا تتضمـــن الحملـــة 
توعيـــة املطاعـــم والبوفيات 
التخزيـــن  باشـــرتاطات 
ـــة ومعايري الصحة  والنظاف
العامة وجودة الغذاء، فضاً 
عن استهداف أصحاب املتاجر 
الغذائيـــة واملخـــازن بتعميم 
مكتـــب الصناعـــة مـــن أجل 
التزامها باإلرساع يف إصاح 
أنظمة التكييف والتريد فيها 
ـــامة الغذاء خال فصل  لس

ـــديد الحرارة. الصيف ش

وأكـــد العضيي أن حملة 
ـــيعقبها  التوعية امليدانية س
حملـــة تفتيـــش عىل الســـلع 
واملنتجات الغذائية واملخازن 
لضبـــط املخالفات والســـلع 
غري املطابقة أو غري الصالحة 
لاســـتهاك اآلدمـــي واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقها.
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جامعة إقليم سبأ تختتم أنشطتها  
للعام الدراسي  2019- 2020م

اختتمـــت جامعـــة إقليم 
سبأ يف محافظة مأرب، يوم 
ـــطتها الجامعية  األحد، أنش
واملســـابقات العامـــة للعـــام 
الـــدرايس 2019 – 2020م 
بحضـــور رئيـــس الجامعـــة 
الدكتـــور محمـــد حمـــود 
القـــديس، بتكريـــم 63 طالبا 
وطالبـــة، الذيـــن تميـــزوا يف 
األنشطة الطابية والفائزين 
باملراكز األوىل يف املســـابقات 
ـــاالت: »  ـــملت مج ـــي ش الت
ـــعر،  ـــم، الش ـــرآن الكري الق
القصـــة القصـــرية، الرســـم، 
ـــوت  ـــي، الص ـــط العرب الخ
اإلذاعـــي ، اإلنشـــاد، الفيلـــم 

القصري، واإلبداع واالبتكار.
ويف الحفـــل الـــذي أقيـــم 
باملناســـبة هنـــأ نائب رئيس 
الجامعـــة لشـــؤون الطـــاب 
الدكتور عي الرمال يف كلمته، 
الطاب والطالبات الفائزين 
بهذا النجاح والتألق والتميز 
ـــذه  ـــد أن ه ـــداع.. وأك واإلب
املسابقات العلمية واألنشطة 
الطابية تعتر جزءا مهما يف 
الجامعية  التعليمية  العملية 
والتي تهدف إىل تنمية مهارات 
الطلبـــة وصقـــل مواهبهـــم 
إضافـــة إىل تنمية الكثري من 
القيـــم واالتجاهات املعرفية 
العلمية. مداركهم  وتوسيع 

وأكـــد الرمـــال أن قيـــادة 
الجامعـــة ستســـتمر يف دعم 
واألنشـــطة  املســـابقات 
الطابية وتوسيعها لتشمل 
جميع فروع املعرفة وتوفري 
كافـــة اإلمكانيـــات املتاحـــة 
لخلق بيئـــة تعليمية ثقافية 
الطاقات  وإطاق  اجتماعية 
الشـــبابية الفاعلـــة لخدمـــة 
املجتمع وتعزيز حب الوطن 

واالنتمـــاء إليه.
 هـــذا وقـــد شـــهد حفـــل 
التكريم العديد من الفعاليات 
اإلنشـــادية والشـــعرية التي 
نالت استحسان الحارضين.

الوحدة أول 
املتأهلني لنصف 
نهائي بطولة 

كأس الرئيس 
ألندية مأرب

ـــدة  ـــادي الوح ـــن ن تمك
الريـــايض من تحقيـــق فوزا 
كاســـحا عىل منافسه نادي 
العرش بأربعة أهداف مقابل 
واحد ضمن مباريات بطولة 
رئيـــس الجمهوريـــة لكـــرة 

القـــدم 2020.
ـــون  ـــوز يك ـــذا الف وبه
ـــز  ـــد حج ـــدة ق ـــادي الوح ن
أول مقعـــد يف نصـــف نهائي 
من  املتأهلن  كأول  البطولة 
املجموعة األوىل بانتظار من 
يرافقه يف املواجهة الفاصلة 
التي ســـتجمع نادي العرش 

بنـــادي براقش.


