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لنثـق مـأرب لـن
حتكـم باملليشيـات
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ورشة عمل تناقش
التغيرات المناخية في
اليمن وأثرها

فريق النصر يتوج بكأس
سبورت الند الرياضية

أ /أحمد ربيع يكتب ..

مــــــأرب
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الشيخ علوي الباشا بن زبع :لنثق مأرب لن
حتكم باملليشيات

أك ــد الش ــيخ عل ــوي
الباشــا بــن زبــع ،عضو
مجلس الشورى اليمني
وعضوالربملانالعربي،أن
محافظة مأرب لن تحكم
إال بالدولــة ،مهما كانت
النتائـــج والتضحيـــات.
وقــال« :لنثق مــأرب لن
تحكم باملليشــيات».
وقـــال الشـــيخ بـــن
زبع يف سلس ــة تغريدات
عــى حســابه ،يف تويــر
أن أبناء القبائل يقاتلون
“ببس ــالة واستش ــهاد”
ومعهم رشف ــاء الجيش

الوطنـــي واملقاومـــة يف
كل الجبه ــات ،وذلك من
أجــل مأرب آخــر معاقل
الجمهوري ــة وحاضن ــة
الرشعية.
وأضـــاف« :الجميـــع
أمــام خيــار وحيــد هــو
أن تبقــى مــأرب صامدة
وشــامخة لتبقــى معها
راية الدولة والجمهورية
وهـــذا الـــذي ســـيكون
بمس ــيئة الله».
وتابـــع  :يتحـــدث
املشـــائخ والقـــادة
العسكرينيمنأبناءمأرب

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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بخطاب عربي يدرك وجع
الدماء ويحرتم مش ــاعر
حتــى أهــل املعتدين عىل
مناطقهم وهذا الخطاب
االخالقــي يفتقده اآلخر
ويفتقده م ــن يزايد عىل
مواقــف القبائــل الذيــن
حســموا أمرهم من أول
طلقة رصاص (مارب لن
تحكم اال بالدولة) بغض
النظر عمن صدق معهم
او خذلهم».
وقـــال « :نعلـــم أن
املعركـــة صعبـــة وأن
املتشـــفني واملرتبصـــن
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كثر ،ونعلم أن الخســائر
باهضـــه علينـــا وعـــى
املليشـــيات الحوثيـــة
املعتديــة ومــن يغريهــم
باملزيـــد مـــن التهـــور،
ومع هــذا ال يشء نخاف
عليهــا أكثر مــن صمود
مــأرب وكرامتنــا وباقي
االحتماالتتحتأقدامنا..
هــذا قدرنا ومســتعدون
لتقبل نتائج ــه باي حال
وثقتنــا باللــه كبــرة».
Mareb_gov

Mareb.gov
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طباعة قرابة مليون كتاب مدرسي بتمويل السلطة المحلية

 100ألف طالب وطالبة يتوجهون غدا
إىل مدارسهم لبدء عام درايس جديد

يتوجـــه أكثـــر مـــن
مائــة ألــف طالــب وطالبة
غــدا بمحافظــة مــأرب إىل
مدارسهم بعموم مديريات
املحافظة لبدء العام الدرايس
الجديـــد ، 2021 – 2020
وســط إجــراءات احرتازية
ملنــع تفــي كورونا.
ويف الســياق تفقد مدير
عام مكتب الرتبية والتعليم
بمحافظــة مــأرب الدكتور
عــي العباب عمليــة توريد
الكتاب إىل مخ ــازن الكتاب
وإجراءات التخزين وسالمة

الكتب والكمي ــات الواصلة
إىل املخــازن واملتبقــي منها
لبــدء توزيعها عىل مدارس
املحافظ ــة ه ــذا األس ــبوع
تمهيـــدا للعـــام الـــدرايس
الجديد الذي سينطلق األحد
املقبل.
وخ ــال الزي ــارة ش ــدد
مدير عام مكتب الرتبية عىل
رضورة اســتكمال طباعــة
ونقل الكميات املتبقية من
الكتــاب املــدريس حتى يتم
توزيع املناهج مكتملة عىل
الطــاب ،وتــايف األخطــاء

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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يف التوزيــع والحــرص عىل
تطبيق الرق ــم املدريس عند
التوزي ــع حتى يت ــم توزيع
الكتب بشكل كامل لجميع
الطالب.
وشـــدد العبـــاب عـــى
أهميــة اســتيعاب وتغطية
العــدد الكبــر مــن الطالب
امللتحقــن باملدارس ،يف ظل
اســتمرار عملية النزوح إىل
املحافظة جراء الحرب التي
تش ــنها مليش ــيا الحوث ــي،
مــع وصــول أعــداد جديدة
مــن النازحني القادمني من
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محافظات الجوف والبيضاء
وصنعاء ،وأطراف مديريات
املحافظة.
يذكـــر أن الســـلطة
املحليــة بمحافظــة مــأرب
تتكفــل للعــام الثانــي عىل
التـــوايل بطباعـــة الكتـــاب
املـــدريس ،حيـــث مولـــت
املحافظة هذا العام طباعة
 951ألـــف و 500كتـــاب
م ــدريس لجمي ــع مراح ــل
التعليم األسايس والثانوي.
Mareb_gov
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ورشــة عمــل بمــأرب تناقش التغريات
املناخيــة فــي اليمـــــــن وأثــــرها

عق ــدت بمأرب ورش ــة
عم ــل خاص ــة بالتغ ــرات
املناخيــة يف اليمــن وأثرها،
نظمها فــرع الهيئة العامة
لحمايــة البيئــة باملحافظة
تحت ش ــعار «من التصحر
إىل الفيضانات والســيول».
ويف افتتـــاح الورشـــة
أش ــار وكي ــل وزارة املي ــاه
والبيئـــة القائـــم بأعمـــال
رئيـــس الهيئـــة العامـــة
لحمايــة البيئة عمار نارص
العولقي ،ووكيل محافظة
مــأرب للشــؤون اإلداريــة
عبدالله أحمــد الباكري ،إىل
أن اليمــن دخلــت يف نطــاق
العواص ــف املداري ــة نتيجة
التغ ــرات املناخية العاملية،
وهـــذا أدى إىل تغـــرات يف
الطقس وتس ــبب يف العديد
مــن العواصــف واألعاصري
والس ــيول الت ــي ش ــهدتها
املحافظـــات الرشقيـــة
والســـاحلية ،نتـــج عنهـــا
العدي ــد من الك ــوارث.
ونوهـــا إىل أن دخـــول

اليمــن يف نطــاق التغــرات
املناخية يس ــتوجب معرفة
الجميــع كيفية التكيف مع
متغرياتها ،والتفكري بطريق
مختلف يف عملية التخطيط
والتنفيـــذ للمشـــاريع
التنموي ــة ،وتخطيط املدن،
وعـــدم البنـــاء يف أماكـــن
الس ــيول واملنخفض ــات يف
الس ــواحل ،إىل جانب إعادة
النظــر يف عمليــة تخطيــط
الطـــرق وحمايتهـــا مـــن
الســيول واألعاصــر.
ولفـــت العولقـــي
والباكـــري إىل التأثـــرات
املناخيـــة عـــى محافظـــة
مأرب خالل األشهر املاضية
والتي ش ــهدت فيها سيوال
كبرية أدت إىل تدمري العديد
مـــن املنـــازل ومخيمـــات
النازحني ،إىل جانب فيضان
ســد مــأرب ألول مــرة منذ
إنشــائه ،وخــروج املاء من
املنســاح يف طريــق لم يكن
أحــد يعد يعــرف أنها كانت
مج ــار للس ــيول واملياه.
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وشـــددا عـــى أهميـــة
إيجـــاد وعـــي مجتمعـــي
ورسمي بالتغريات املناخية
وأثرها عىل البيئة والطقس
واملناخ واملساحة الخرضاء
والتصحر ،وكيفية التكيف
معه ــا والتخطي ــط الجي ــد
لتنفيذ املش ــاريع بعيدا عن
التأثريات السلبية للتغريات
املناخي ــة ،والتش ــارك م ــع
العالــم ملواجهــة التغــرات
املناخية وتأثرياتها السلبية،
ك ــون جمي ــع دول العال ــم
تتشــارك يف هــذه البيئة.
وكان مديــر عــام فــرع
الهيئة العامة لحماية البيئة
باملحافظــة املهندس محمد
العبــادي قــد اســتعرض يف
كلمتــه الرتحيبيــة برامــج
الورش ــة الت ــي تس ــتهدف
مــدراء عمــوم املكاتب ذات
العالق ــة بالس ــلطة املحلية
من مياه وتخطيط وزراعة
وصح ــة وس ــياحة وأم ــن
وغريهــا ،بهدف إكســابهم
املعلومـــات واملعـــارف
Mareb gov
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الالزمة باملتغريات املناخية
وتأثرياتها السلبية ،وكيفية
التكي ــف معه ــا ،ومراع ــاة
ه ــذه التغ ــرات يف عمليات
التخطيط وتنفيذ املشاريع
وحمايـــة املواطنـــن مـــن
كوارثها ،وحماية مواردهم
املائيــة والزراعية.
مش ــرا إىل أن الورش ــة
التــي يحرضهــا عــدد مــن
م ــدراء العم ــوم يف دي ــوان
الهيئة العامة لحماية البيئة
وفروعهـــا يف املحافظـــات
املح ــررة س ــتناقش ث ــاث
أوراق عم ــل تتمحور حول
التغريات املناخية يف اليمن:
التصحــر وتكويــن الكثبان
الرمليــة وتدهــور املراعــي
الطبيعية ،إىل جانب التغريات
البيئية يف الربية الصحراوية
وشــبه الصحراوية اليمنية
يف ظــل التغــرات املناخيــة
عىل اليمن..
Mareb_gov
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فريق النصــر يتـــوج بكــأس
سبــــورت النــــد الرياضيـــــة

تـــوج فريـــق
النـــر بـــكأس
بطولة سبورت الند
الرياضية لكرة القدم
للشباب ،التي أقيمت
عىل مدى شهر كامل
بمشاركة  20فريقا
شـــعبيا يمثلـــون
مختلـــف مديريـــات
املحافظـــة  ،بعـــد
تغلبه يف النهائي عىل
نظــره فريــق ملوك
ســبأ بثالثيــة مقابل

هدف واحد.
املب ــاراة النهائي ــة
التي شهدت حضورا
جماهرييـــا كبـــرا
افتتحها فريق النرص
بهدف سدده الالعب
يافـــع الشـــهاري،
وانتهى الشوط األول
مــن املباراة بالتعادل
بعد أن تمكن الالعب
بالل أبو هداعش من
تسجيل هدف التعادل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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قبــل نهاية الشــوط
بلحظات.
ويف الشـــوط
الثاني أضاف النرص
الهـــدف الثانـــي
بواســـطة الالعـــب
عاصـــم الشـــبيبي،
ومـــن بعـــده ســـدد
الالعب محمد صالح
الهــدف الثالــث الذي
انتهــت بــه املبــاراة.
وبعـــد انتهـــاء
Mareb gov
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املب ــاراة قام س ــياف
حشوان مدير مكتب
الش ــباب والرياض ــة
باملدين ــة وبحض ــور
املســؤول املايل بفرع
اتح ــاد ك ــرة الق ــدم
محمد اإلبي بتتويج
فري ــق النرص بكأس
البطولـــة ،وكذلـــك
تكريــم فريــق ملوك
ســـبأ بامليداليـــات
ا لفضية .
Mareb_gov
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العالم يحتفي باليوم العالمي للعالج الطبيعي ..

خدمات نوعية يقدمها مركز العالج
الطبيعي بهيئة مستشفى مأرب
يصنـــف العـــاج
الطبيعــي أنــه أحــد فــروع
الطب املهمة ،فهو تخصص
حركي يستند عىل نظريات
ودراس ــات تهت ــم بتحدي ــد
وتحس ــن نوعي ــة الحي ــاة
للمري ــض ،وإع ــادة تأهيله
للحفاظ عىل حركته إىل الحد
األقىص ،ويتم معالجته عن
طريق تشخيص العجز لديه
ووضــع الخطــة العالجيــة
املالئمـــة لـــه باســـتخدام
تقنيــات عالجيــة متنوعــة
ومناســبة للحــد من آالمه.
ويحتفل العالم س ــنويا ً
باليـــوم العاملـــي للعـــاج
الطبيع ــي يف الثام ــن م ــن
ســبتمرب ،للتوعيــة بمــدى
أهميت ــه يف تخفي ــف اآلالم
املزمنـــة ودوره يف تعزيـــز
الصحة بش ــكل عام ،ومما
ال شـــك فيـــه أن أهميـــة
العـــاج الطبيعـــي تـــزداد
يوما ً عن يــوم ،وهذا العام
احتف ــل مختص ــو الع ــاج
الطبيع ــي بيومه ــم العاملي
وســط رعاية واهتمام من
مركز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنســانية والذي
بدوره تبنى عملية تشــغيل
مركــز العــاج الطبيعي يف
هيئ ــة مستش ــفى م ــأرب
العام ضمن اتفاقية تشغيل

كتـب /بســام الجبلي

مركز األطراف االصطناعية
للمرحلة الخامســـة.
يقـــدم مركـــز العـــاج
الطبيعي يف هيئة مستشفى
مـــأرب العـــام مجموعـــة
كبـــرة مـــن الخدمـــات
بــدءا مــن متابعــة املــرىض
واملصابني يف أقسام الرقود
ألن العــاج الطبيعي يكون

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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أكثــر فعاليــة يف اإلصابــات
الح ــادة  ،وإع ــادة تأهي ــل
إصابــات الجهــاز العضــي
الهيـــكيل وآالم الظهـــر،
وآالم املفاصـــل متالزمـــة
نف ــق الرس ــغ ،وإصاب ــات
األوتار العضلي ــة ،و تأهيل
الجهاز العصبي ،واالنزالق
الغـــرويف  ،والســـكتات
Mareb gov
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الدماغية ،وإصابات النخاع
الشـــوكي ،واالعتـــاالت
العصبيــة ،والتأهيل ملا بعد
الكســور ،وبعــد العمليــات
الجراحي ــة ،وتأهيل ما بعد
اإلصابات الرياضية (تمزق
األربطة وااللتواء والكدمات
وإصابــات الرباط الصليبي
) وغريها.
Mareb_gov
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صفحة

PA G E

مأرب لم

تعد وحدها

لــم تعد الحبيبــة مأرب
اليــوم وحدهــا يف دفاعهــا
الجمهــوري ،بــل يقــف إىل
جنبهــا كل الرشفاء قاطبة
من كل محافظ ــات الوطن
والجيــش واألمن يف رســم
أكـــر لوحـــة لواحديـــة
التضحيــات والنضــال.
م ــا يمي ــز م ــأرب ه ــو
أن أبناءه ــا كل ي ــوم يم ــر

يضحون في ــه ،أكثر نضجا
من ذي قبل ،الســيما وهم
منــذ البدايــات األوىل كانوا
أكثــر وعيــا وإدراكا ،تميــز
يف عـــدم الســـماح لكائـــن
مــن كان أن ينفــذ هواياته
بالع ــزف ع ــى ش ــيطنتها
لتنفيــذ مخططاته الخاصة
لالنقض ــاض ع ــى الدول ــة
ومســارها الجمهــوري.
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بقلم /أحمد ربيع

ال ــكل هن ــا بع ــد الل ــه
حارسـا ً وأمينـا ً من الطفل
حت ــى الكه ــل ..يضعونه ــا
يف حدقــات أعينهــم كما لو
أن حراس ــتها أوكلت إليهم
وحدهم.
به ــا ت ــاج س ــبأ ال ــذي
رفعــه الجميع وحماه حني
أراد العبي ــد أن يس ــتبدلوه
بعمامـــة الســـيد ..وهـــم
Mareb gov
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يهتفــون لــن يصلــك أحــد
حتى تبلغ أنفاسنا نهاياتها
ولليم ــن الكب ــر انتماؤن ــا
األكرب ...وتحيا الجمهورية
اليمنيــة مــن صعــدة حتى
ح ــوف وم ــن ع ــدن حت ــى
الجوف.
وكيـــل وزارة
•
اإلعـــام املســـاعد
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