
إطالق خطة تنموية اسرتاتيجية ملديريتي 
املدينة واجلوبة بتمويل أورويب

مكتب الرتبية بمأرب يطالب املجتمع 
الدويل بتأمني العملية التعليمية 
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الوكيل مفتاح يناقش التدخالت 
اإلنسانية ملنظمة أدرا باملحافظة 

 مأرب على موعد مع انطالق مساقات البورد العربي والمستر ديجري «
 رفع مستشفى كرى الريفي بمديرية الوادي إلى مستشفى عام  «
 مأرب تتسلم وحدة )PCR( متكاملة مقدمة من مركز الملك سلمان «
 مشروع مركز ثقافي يشمل متحفا أثريا ومسارح ومكتبة عامة وسينما  «
 مناقشة تعزيز قدرات األندية الرياضية والكشافة والمرشدات بالمحافظة «

في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

وزراء الصحة والثقافة والشباب يتفقدون 
أداء خمتلف القطاعات املختصة بمأرب

طالب مدرسة الميثاق ينددون بقصف 
مليشيا الحوثي لمدرستهم بالبالستي

مأرب: هنا الدولة.. 
هنا اليمن

وزير اإلعالم معمر اإلرياني يكتب
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ـــة  ـــر الصح ـــن وزي أعل
العامـــة والســـكان الدكتـــور 
نـــارص باعـــوم عـــن اعتماد 
هيئة مستشفى مأرب العام 
مركز تعليمي ملساقات البورد 
العربي، واملسرت ديجري، يف 
التخصصات الطبية بدءا من 
ـــل 2021م  مطلع العام املقب
إىل جانـــب اعتمادهـــا مركز 
تعليمـــي وتطبيقـــي لطالب 
كليـــة الطب يف جامعة إقليم 

سبأ.
جـــاء ذلك خـــالل زيارته 
ـــفى  التفقدية لهيئة مستش
مأرب وترؤسه اجتماعا ضم 
رئيس الهيئة الدكتور محمد 
القباطي ونائبه الدكتور عبد 

الرقيـــب الجيالني ورؤســـاء 
ـــن  ـــام واالختصاصي األقس
بحضـــور مدير عـــام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتـــور  باملحافظـــة 
عبدالعزيز الشدادي، ملناقشة 
احتياجات الهيئة وما يمكن 
أن تقدمـــه الـــوزارة من أجل 
تنفيـــذ خططهـــا التطويرية 
بمـــا يمكنهـــا مـــن النهوض 
بالقطاع الصحي باملحافظة 
باعتبار الهيئة املنشأة الطبية 
والتعليميـــة املرجعيـــة عـــى 

مســـتوى اإلقليم.
ـــوم  ـــر باع ـــن الوزي وثم
الدور الكبـــر الذي تقوم به 
الهيئـــة يف اســـتقبال وعالج 

جرحـــى الجيـــش واملقاومة 
الذيـــن يتعرضـــون لإلصابة 
يف املواجهـــات الدائـــرة عـــى 
حـــدود مـــأرب وبمحافظات 
إقليم سبأ للدفاع عن الثورة 
مليشيا  والجمهورية ودحر 
الحوثي الكهنوتية االنقالبية 
إيران.. مشرا  املدعومة من 
إىل أن هيئة مستشفى مأرب 
ـــة  ـــي األوىل يف الجمهوري ه
التي تواجه الحاالت مبارشة 
وتقـــدم لها كافـــة الخدمات 
ـــا  ـــة مجان ـــة الطبي والرعاي
وبجـــودة عاليـــة، رغـــم أنها 
تعتـــر مستشـــفى مرجعيا 

ـــتعصية. ـــاالت املس للح
ـــة:  ـــر الصح ـــال وزي وق

ـــا يف الـــوزارة ننظـــر إىل  »إنن
مستشفى  هيئة  احتياجات 
مـــأرب العام وســـنعمل عى 
توفرها خالل الفرتة املقبلة 
مـــن خـــالل املنـــح املقدمـــة 
للـــوزارة من عـــدد من الدول 
ـــة ويف  ـــقيقة والصديق الش
مقدمتهـــا املنحـــة الصينيـــة 
ومركـــز امللـــك ســـلمان، بما 
يمكنها مـــن القيـــام بالدور 
املؤمل منها يف هذه املحافظة 
التي تشـــكل جبهة لوحدها 
كونهـــا ســـياج الجمهوريـــة 

اليمنية«.
وثمن الدعم الذي تقدمه 
قيادة السلطة املحلية للهيئة 
وتطويـــر الخدمـــات املقدمة 

سلم مكتب الصحة وحدة بي سي آر مقدمة من مركز الملك سلمان ..

وزير الصحة يعلن موعد بدء مساقات البورد 
العريب بمأرب ويرفع مستشفى كرى
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فيها، كما ثمن الدعم الكبر 
املقدم من مركز امللك سلمان 
لإلغاثـــة للقطـــاع الصحـــي 
يف اليمـــن عامـــة وملحافظـــة 
مـــأرب خاصة ســـواء ملكتب 
الصحة باملحافظة أو لهيئة 

مستشـــفى مأرب العام.
ـــر الصحة  ـــف وزي وكش
ـــوزارة 16  ـــجيل ال ـــن تس ع
حالـــة شـــلل أطفـــال مؤكدة 
يف محافظة صعدة، بســـبب 
عدم سماح مليشيا الحوثي 
ــة  ــوام الثالثـ خـــالل األعـ
املاضيـــة للـــوزارة تنفيـــذ 
حمـــالت التحصن لألطفال 
يف املحافظـــة الواقعـــة تحت 
ــا أن  ــيطرتهم، متوقعـ سـ
تكـــون اإلصابـــة بالفروس 
قـــد انتقلـــت إىل محافظـــات 
ـــران  ـــة عم ـــاورة خاص مج

وحجـــة واملحويـــت.
محمال مليشـــيا الحوثي 
االنقالبية الساللية املدعومة 
مـــن إيران مســـؤولية عودة 
ــلل  ــروس شـ ــور فـ ظهـ
األطفـــال وتفشـــيه بعـــد أن 

كانـــت اليمـــن قـــد أعلنـــت يف 
2006 م تخلصها نهائيا منه 
ولـــم تعد تســـجل أية حاالت 
إصابة.. داعيا املجتمع الدويل 
ـــع والضغط  للتدخـــل الرسي
عى مليشيا الحوثي للقبول 
بتنفيـــذ عـــدد مـــن حمـــالت 
التحصن املتالحقة للقضاء 
ــل  عـــى الفـــروس القاتـ
وتحصـــن األطفـــال منه يف 
محافظات صعـــدة وعمران 

ـــة واملحويت . وحج

رفع مستشفى كرى
ـــر  ـــدر وزي ـــك أص إىل ذل
ــع  ــرارا لرتفيـ ــة قـ الصحـ
ـــفى كرى يف مديرية  مستش
ـــوادي بمحافظـــة مـــأرب  ال
ـــي إىل  ـــفى ريف مـــن مستش

ـــام. ـــفى ع مستش
حيـــث قام الوزير باعوم 
ومعه مدير عام مكتب الصحة 
باملحافظة  والسكان  العامة 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
للمستشفى  تفقدية  بزيارة 
لالطـــالع عـــى ســـر العمل 

الخدمـــات  ومســـتوى 
ـــي  ـــة الت ـــة والصحي الطبي
يقدمهـــا ملرتاديـــه وجودتها 
واالزدحام الشـــديد للمرىض 
ـــى  ـــول ع ـــن بالحص الراغب
الخدمـــات الطبية يف مختلف 
األقسام والتي تعكس درجة 
الـــرىض والثقـــة التي يوليها 
املواطنـــون بجودة الخدمات 
ـــة وكفاءة  الطبية والعالجي

كـــوادر املستشـــفى ..
ـــاف  ـــوم ط ـــر باع الوزي
بأقسام املستشفى املختلفة 
واســـتمع مـــن مديـــر عـــام 
املستشـــفى لـــؤي ســـليمان 
واالختصاصين إىل رشح عن 
أعداد  ومتوسط  العمل  سر 
املســـتفيدين مـــن الخدمـــات 
ـــفى  ـــا املستش ـــي يقدمه الت
للمواطنـــن، والتخصصـــات 
ـــودة ونوعية  ـــة املوج الطبي
ـــل يف  ـــي العام ـــكادر الطب ال
املستشفى من اختصاصين 
وأطبـــاء عمـــوم يف مختلـــف 
ـــيات  التخصصات من جنس
ـــة إىل جانـــب  ـــة وعربي يمني

كادره الصحـــي يف األقســـام 
املســـاعدة وكادره اإلداري 

والفني.
واطلـــع الوزيـــر عـــى 
ـــهدها  ـــي ش ـــورات الت التط
املستشفى والتحديثات خالل 
السنوات املاضية سواء يف بناه 
التحتية من إنشاءات ومبان 
أو كـــوادر طبيـــة تخصصية 
ومســـاعدة وإداريـــة، أو 
أجهزة مخرية وتشخيصية 
الطبية  والخدمات  مساعدة 
ـــخيصية التي يسعى  والتش
املستشفى إىل توفرها خالل 
الفـــرتة املقبلة ويف مقدمتها 
يجري  والذي  املناظر  قسم 
العمل يف استكمال تجهيزه ..
ــر  ــاد الوزيـ ــد أشـ وقـ
التحديثات  بمستوى  باعوم 
ـــفى  والتجهيزات يف املستش
والخدمات الطبية والصحية 
التـــي يقدمهـــا للمـــرىض 
ـــظ  ـــي تكت ـــة الت يف املحافظ
ـــف  ـــن مختل ـــن م بالنازح
محافظات الجمهورية.. كما 
أشاد بكفاءة إدارة املستشفى 



السبت  3  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 124 (
4نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

ـــه وتطلعاتهم  والعاملن في
للتطوير املستمر للمستشفى 
الجوانـــب  مختلـــف  يف 
واالســـتفادة القصـــوى من 
اإلمكانـــات املتاحـــة والدعم 
املقـــدم مـــن قيادة الســـلطة 
املحلية باملحافظة واملنظمات 
اإلنســـانية الداعمة يف املجال 
الصحي ويف مقدمتها مركز 

امللك ســـلمان.
وأشـــار وزير الصحة إىل 
أن قـــرار ترفيع املستشـــفى 
إىل مستشفى عام سيمكنه 
بـــأن يكون مركـــزا للتدريب 
والتأهيل لطالب كلية الطب 
التي فتحت أبوابها يف جامعة 
إقليم ســـبأ أو لطالب البورد 
العربـــي لطـــالب الدراســـات 
الطبية التخصصية، وهو ما 
سيعزز من االرتقاء بالوضع 
ـــة مأرب  ـــي بمحافظ الصح
التـــي يوليهـــا هو شـــخصيا 
عـــى رأس وزارة الصحـــة 
اهتماما خاصا، نظرا لألعداد 
الكبرة مـــن النازحن الذين 

ـــف  ـــن مختل ـــتقبلتهم م اس
ــة  ــات الجمهوريـ محافظـ
ـــرا  ـــا مصغ ـــت نموذج ومثل

الكبر. لليمن 

وحدة يب يس آر
ــر  ــام وزيـ ــك قـ إىل ذلـ
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتـــور نـــارص باعـــوم 
بتسليم مكتب الصحة العامة 
ـــكان بمحافظة مأرب  والس
ـــور عبدالعزيز  ممثال بالدكت
الشـــدادي مدير عـــام املكتب 
ـــة من أجهزة  وحدة متكامل
فحص وباء كورونا املستجد 
مقدمة من مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وحـــدة  وتشـــتمل 
الفحص جهاز )PCR (، مع 
كمية مـــن محاليل الفحص 
الالزمـــة وأدوات وتجهيزات 
املختـــرات ملحافظـــة مأرب 
ضمن خمسة أجهزة فحص 
ـــليمها  ـــيتم تس ـــا س كورون
لعدد مـــن مكاتب الصحة يف 

ـــات املحررة. املحافظ
ـــد  ـــليم أك ـــالل التس وخ
وزير الصحة أهمية الوحدة 
ـــي  ـــة، والت ـــة املقدم الصحي
ستســـهم يف مساعدة مكتب 
يف  واملواطنـــن  الصحـــة 
الحصول عى فحص كورونا، 
وكذا األمراض التي التتمكن 
من  العادية  الفحص  أجهزة 
اكتشـــافها .. مثمنـــا الدعـــم 
الطبـــي والدوائـــي املتواصل 
املقدم من مركز امللك سلمان 
للقطاع الصحي يف محافظة 
مأرب ويف مختلف املحافظات، 
والذي كان له األثر الكبر يف 
ـــعب اليمني يف  مساعدة الش
الحصول عى العالج ملختلف 
األمـــراض واألوبئـــة طـــوال 

املاضية. السنوات 
مـــن جانبـــه أكـــد مديـــر 
مكتـــب مركز امللك ســـلمان 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة 
ـــن  ـــأرب عبدالرحم ـــرع م ف
الصيعـــري أن تقديـــم هـــذه 
املستلزمات الطبية واملحاليل 

وأجهزة فحص وباء كورونا 
الـ)PCR ( تأتي ضمن جهود 
املركز لتأمن مكافحة الوباء 
يف املحافظة، وتعزيز قدرات 
ـــة  ـــة لتغطي ـــب الصح مكت
االحتيـــاج املتزايـــد للخدمات 
الصحيـــة يف املحافظة جراء 
اســـتمرار تدفـــق النازحـــن 

إليها.
ـــر عام مكتب  وكان مدي
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
قد أعرب خالل تسلم الوحدة 
عن شـــكره ملا يقدمه مركز 
امللـــك ســـلمان لإلغاثـــة مـــن 
مســـاعدات طبيـــة أســـهمت 
ـــن  ـــر يف تحس ـــكل كب بش
الخدمات الطبية يف املحافظة 
يف مختلف املجاالت .. مشيدا 
ـــة  ـــر الصح ـــام وزي باهتم
بالوضع الصحي يف محافظة 
ـــه ومتابعته  مأرب، وحرص
ـــتمرة لجهود املكتب يف  املس
تحســـن الخدمـــات الطبيـــة 

املقدمـــة للمواطنن.
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دعـــا وزيـــر الصحـــة 
العامـــة والســـكان الدكتـــور 
نـــارص باعـــوم، منظمـــة 
الصحـــة العامليـــة ومنظمـــة 
ـــة  ـــدة للطفول ـــم املتح األم
)اليونيسيف( إىل فتح مكاتب 
لهـــا بمحافظـــة مـــأرب من 
أجل سهولة تقديم خدماتها 
اآلالف من  ملئات  وتدخالتها 
املضيف  واملجتمع  النازحن 
واالبتعـــاد عن املركزية التي 
ـــوام  ـــلها يف األع ـــت فش أثبت

املاضية.
وانتقـــد الوزيـــر باعـــوم 
ـــاً  ـــه، اجتماع ـــالل ترؤس خ
مشـــرتكاً لقيـــادات القطـــاع 
ـــة مأرب  ـــي بمحافظ الصح
ومكـــون الصحة الذي يمثل 
املنظمات الدولية واإلقليمية 
واملحليـــة العاملـــة يف املجال 
الصحي، القصور الحاصل يف 
أداء املنظمات الدولية العاملة 
يف املجال الصحي بمحافظة 
ـــن  ـــة ضم ـــأرب واملدرج م
املكـــون الصحـــي للتدخالت 
اإلنســـانية.. داعياً املنظمات 

إىل مضاعفـــة جهودهـــا 
وتوســـيع خارطة تدخالتها 
وخدماتها الصحية لتشـــمل 
مختلف مديريات املحافظة.
الوزير خالل  ناقش  كما 
االجتمـــاع ، تقريـــر مكتـــب 
الصحة املقدم من املدير العام 
الدكتور عبد العزيز الشدادي 
عـــن طبيعة التدخـــالت التي 
تقدمها املنظمات واالحتياج 
ـــتمرار  ـــرا الس ـــد نظ املتزاي
ـــات النزوح إىل  وصول موج
املحافظـــة وأعـــداد الجرحى 
جـــراء املواجهـــات يف أطراف 
ــات  ــة واملحافظـ املحافظـ

. املجاورة 
ـــة ،  ـــر الصح ـــد وزي وأك
عـــى أهميـــة دعم وتشـــغيل 
الريفيـــة  املستشـــفيات 
الصحيـــة  والوحـــدات 
املزدحمـــة  باملديريـــات 
بالسكان والنازحن وتأهيلها 
ــتلزمات  ــزة واملسـ باألجهـ
الطبيـــة ودعـــم الكـــوادر 
الصحيـــة لتـــؤدي دورهـــا يف 
تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة 

للمواطنـــن.
ـــر باعـــوم  وشـــدد الوزي
، عـــى املنظمات بالتنســـيق 
ـــا  ـــذ تدخالته الكامـــل لتنفي
اإلنسانية مع مكتب الصحة 
باملحافظة  والسكان  العامة 
الـــذي لديـــه خطـــة متكاملة 
باالحتياج لجميع املديريات، 
وانتظام املنظمـــات املدرجة 
ضمن مكون الصحة يف عقد 
اللقـــاءات الدوريـــة شـــهريا 
ملناقشـــة الوضـــع الصحـــي 
وتغطيـــة العجز يف االحتياج 
وتلبية حاالت الطوارئ ودعم 
برامـــج مكافحـــة الجوائـــح 
واألمـــراض  والحميـــات 

الوبائية.
ويـــوم األربعـــاء تـــرأس 
ـــا  ـــة اجتماع ـــر الصح وزي
موسعا ضم مدير عام مكتب 
الصحـــة باملحافظة الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي، ومدراء 
ـــة  ـــج الرعاي االدارات وبرام
يف املكتـــب، ومـــدراء عمـــوم 
املستشـــفيات الحكوميـــة 

باملحافظة.

كرس االجتماع ملناقشة 
ـــي  ـــاع الصح ـــع القط وض
باملحافظة، واإلنجازات التي 
يحققهـــا، والتحديـــات التي 
تواجه القطاع، واالحتياجات 
امللحة لتطويره واملستقبلية.
ــر  ــاد الوزيـ ــد أشـ وقـ
بالجهـــود املبذولـــة من قبل 
منتســـبي القطـــاع الصحي 
التي  باملحافظة والنجاحات 
تحققـــت خاصة مـــا يتعلق 
بالتوســـع يف تقديم خدمات 
رعايـــة الصحـــة األوليـــة 
والخدمات الطبية والعالجية 
والتطويـــر والتحديـــث التي 
تشهدها العديد من املنشآت 
الطبيـــة باملحافظـــة، مـــا 
يعكس الروح املسؤولة لدى 
مســـؤويل القطـــاع والعمـــل 
الجماعي والدعم الكبر الذي 
تقدمه قيادة السلطة املحلية 
لهـــذا القطـــاع الحيـــوي ويف 
هذه املرحلة االســـتثنائية يف 
ظل ما تشهده املحافظة من 
تزايد كبر ومستمر يف أعداد 

النازحن.

باعوم يعقد سلسلة اجتامعات بالقطاع الصحي 
واملكونات الصحية
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وزير الثقافة وحمافظ مأرب يتفقدان موقع 
املركز الثقايف واملتحف

قـــام وزيـــر الثقافـــة 
ـــظ  ـــاج ومحاف ـــروان دم م
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
ـــع  ـــارة املوق ـــرادة، بزي الع
املخصـــص إلنشـــاء املركـــز 
الثقـــايف باملحافظة واملزمع 
انطـــالق أعماله اإلنشـــائية 
خالل الفرتة القليلة القادمة 
ـــط  ـــتكمال املخط ـــد اس بع
واإلجـــراءات الالزمـــة لبدء 

الثقـــايف العـــام. املـــروع 
وخـــالل الزيـــارة اطلـــع 
الوزيـــر دمـــاج عـــى املوقع 
واملســـاحة التي سيتم بناء 
املركز عليها، والتي ستضم 
ـــة  ـــا، باإلضاف أثري ـــا  متحف
إىل مكتبة عامـــة وعدد من 
واملفتوحة  املغلقة  املسارح 
وصـــاالت الســـينما وقاعة 
للفـــن التشـــكييل والرســـم 
الحـــر .. متفقـــدا األعمـــال 
اإلنشائية الجارية يف املتحف 

ـــتوى اإلنجاز فيه. ومس
ـــاج  ـــر دم ـــد الوزي وأك
الثقايف  املركز  إنشاء  أهمية 
ـــا  ـــيكون مجمع ـــذي س وال
ثقافيـــا متكامـــال ومعلمـــا 
ملحافظـــة مـــأرب .. مثمنـــا 
الـــذي توليـــه  االهتمـــام 
ـــة بالجانب  الســـلطة املحلي
إبراز  الثقايف وحرصها عى 
املوروث التاريخي ملحافظة 

مأرب.
وأشـــار إىل أن إنشـــاء 
املركـــز الثقـــايف بمـــأرب 
يكتسب أهميته الخاصة من 
والثقايف  التاريخي  املوروث 

الـــذي تزخر بـــه املحافظة، 
ـــق  ـــن عم ـــه م ـــا تمثل وم
حضـــاري موغـــل يف القدم، 
ـــارات  ـــدا للحض ـــت مه مثل
اليمنيـــة والعربيـــة القديمة 
التي مازالـــت آثارها قائمة 

. ن للعيا
زيارة املواقع األثرية

ويف الســـياق تفقد وزير 
الثقافة مروان دماج ومعه 
مديـــر الثقافـــة والســـياحة 
بمحافظـــة مأرب، عددا من 
املواقـــع األثرية يف مديريتي 
الوادي والجوبة باملحافظة.
وشـــدد وزيـــر الثقافـــة 
عى أهميـــة اتخاذ اإلجرات 
الالزمـــة لضمـــان منـــع 
ـــع  ـــى املواق ـــداءات ع االعت
األثريـــة ســـواء بالحفـــر 
العبـــث  أو  العشـــوائي 
ـــع  ـــة م ـــا خاص بمكوناته
تعـــرض عديـــد مـــن املواقع 
ـــذا عمليات  لالعتداءات، وك
نهـــب وتهريـــب للقطـــع 
األثريـــة جراء الحـــرب التي 

شـــنتها مليشـــيات الحوثي 
ـــة. االنقالبي

إن  دمـــاج:  وقـــال 
الـــوزارة بصـــدد العمل عى 
إنشاء مركز ثقايف، يتضمن 
تجهيز متحف من املقرر أن 
يضم القطع األثرية القابلة 
ـــا  ـــان حمايته ـــل لضم للنق
ـــا كقيمة ال  والحفاظ عليه

تقـــدر بثمن.
ــه   ــار تحركاتـ ويف إطـ
اطلـــع الوزير دمـــاج، خالل 
ـــاء  ـــس وأعض ـــه، رئي لقائ
ـــى  ـــة مللتق ـــة اإلداري الهيئ
الفنانـــن واألدباء اليمنين، 
عى أهم األنشطة واألعمال 
التـــي قّدموها خالل  الفنية 

ـــرتة املاضية. الف
وأشـــاد الوزيـــر دّمـــاج، 
ـــاش  ـــى يف إنع ـــدور امللتق ب
العمـــل الفنـــي والثقـــايف يف 
ظـــل الركـــود الذي تســـببت 
التـــي فرضتها  بـــه الحـــرب 
ـــذ  ـــي من ـــيات الحوث مليش
ـــة  ـــى الرعي ـــا ع انقالبه

ـــام 2014..  ـــتورية ع الدس
مـــا أنتجـــه امللتقى  معتـــراً 
خـــالل عـــام منذ تأسيســـه 
جهـــداً جّباراً يف زمن قيايس 

ـــتثنائية. ـــروف اس وظ
ـــة،  ـــر الثقاف ـــد وزي وأك
عـــى أهّميـــة العمـــل الفني 
والثقـــايف يف صناعة التغير 
ـــث  ـــام، وح ـــي الع املجتمع
أعضاء امللتقى عى مواصلة 
إنتاج  يف  جهودهم  وتكثيف 
األعمـــال الفنيـــة املتنوّعة..

ـــوزارة  ال ـــتعداد  اس ـــاً  مبدي
التعاون مع امللتقى يف إقامة 
الثقافية والفنية  الفعاليات 

املختلفة.
ـــه، عّر رئيس  من جانب
ملتقـــى الفنانـــن واألدبـــاء 
اليمنين طـــه الرجوي، عن 
ـــر  ـــره لوزي ـــكره وتقدي ش
الثقافة عى جهوده الداعمة 
ـــاندة ألعمال امللتقى،  واملس
خدمة  يف  الدؤوب  ونشاطه 
العمـــل الثقايف واإلبداعي يف 

املحافظات. كافة 

زار المواقع األثرية ..
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دشن الفعاليات الرياضية في مأرب بمناسبة األعياد الوطنية..

وزير الشباب يلتقي رؤساء األندية وقيادات الكشافة 
واملرشدات بمأرب

التقـــى وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة يف حكومـــة 
ـــف  ـــال ناي ـــف األعم ترصي
ــر  ــه مديـ ــري ومعـ البكـ
ــباب  ــب الشـ ــام مكتـ عـ
بمحافظـــة  والرياضـــة 
مـــأرب عـــيل حشـــوان، كال 
عى حـــدة، رؤســـاء األندية 
الرياضية، وقيادة الكشافة 
واملرشدات، ناقش خاللهما 
الريايض والكشفي  الوضع 
ــاء  ــة واالرتقـ يف املحافظـ
بأدائهمـــا يف خدمـــة تنميـــة 
والشـــابات  الشـــباب 
الخالقـــة  وإبداعاتهـــم 
وتعزيـــز وعيهـــم الوطنـــي 
وهويتهم اليمنية والحفاظ 
عـــى نظامهـــم الجمهوري 
الفعال  لإلسهام  وإعدادهم 
لتنميـــة املحافظـــة وخدمة 

مجتمعاتهـــم.
وخـــالل اللقاءيـــن نقـــل 
ـــات  ـــري تحي ـــر البك الوزي
وتهاني القيادة السياســـية 
ـــس  ـــة رئي ـــة بفخام ممثل
الجمهوريـــة املشـــر الركن 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
ونائبـــه الفريـــق الركن عيل 
محسن صالح ودولة رئيس 
الـــوزراء الدكتـــور عبدامللك 
ـــد  ـــبة العي ـــعيد، بمناس س
والخمسن  الثامن  الوطني 

لثـــورة 26 ســـبتمر..
باالهتمـــام  مشـــيدا 
الذي توليه السلطة املحلية 
باملحافظة  الشباب  ومكتب 
يف االرتقاء بالواقع الريايض 
مؤكـــدا   .. والشـــبابي 
أن العـــروض الشـــبابية 
والكشـــفية التـــي شـــهدتها 
ـــن  الثام ـــد  ـــاالت العي احتف
السادس  لثورة  والخمسن 
ـــبتمر   ـــن س ـــن م والعري
رســـمت لوحـــات فنيـــة 

وكرنفاليـــة رائعة، أوصلت 
رسالة واضحة للجميع بأن 
متمسكون  وشبابها  مأرب 
ـــت  ـــة وبالثواب بالجمهوري
الوطنيـــة وعـــى قـــدر كبر 
التي  بالتحديات  الوعي  من 
تواجـــه مكتســـبات الثـــورة 
ـــم  ـــة، وواجبه والجمهوري
عى  والحفاظ  عنها  للدفاع 

املكتســـبات الوطنية.
ـــباب  ـــر الش ـــد وزي وأك
والرياضـــة أن الـــوزارة 
ـــا يف املحافظة  وعر مكتبه
ســـتعمل عـــى تذليـــل 
التـــي تواجـــه  الصعـــاب 
شـــباب ومرشـــدات مـــأرب 
والرياضيـــن فيها، وتعزيز 
ـــرق  ـــة والف ـــدرات األندي ق
ـــادية يف  ـــفية واإلرش الكش
تنفيـــذ األنشـــطة الرياضية 
والثقافيـــة من خالل العمل 
ـــتحقاتها،  ـــى رصف مس ع
ورسعـــة اســـتكمال ملعـــب 
مأرب األوملبي، وكذلك إعادة 
تأهيل املنشآت الرياضية من 
صـــاالت رياضيـــة ومقرات 
أندية، من أجل تمكينهم من 
إقامة األنشطة والفعاليات 

بشـــكل دائم ومســـتمر.
ــار  ــه أشـ ــن جانبـ مـ
مدير عـــام مكتب الشـــباب 
والرياضـــة باملحافظـــة عيل 
حشـــوان، إىل أن الشـــباب 

يمثلـــون  والشـــابات 
ـــة،  ـــاء والتنمي البن ـــزة  ركي
وأن االهتمـــام بهم وتنمية 
ــم يف  ــم ومواهبهـ قدراتهـ
ـــة  ـــاالت مهم ـــف املج مختل
ـــد  ـــب أن تحش ـــة يج وطني
لهـــا كافـــة الجهـــود، كـــون 
ـــادة  ـــم ق ـــوم ه الي ـــباب  ش
املستقبل، والسياج الحصن 
لحمايـــة مكتســـبات الثورة 

والجمهوريـــة.
وكان وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة نايـــف البكـــري 
ومعـــه مديـــر عـــام مكتـــب 
والرياضـــة  الشـــباب 
بمحافظـــة مـــأرب عـــيل 
حشوان ومدير عام مديرية 
مـــأرب املدينة محمد صالح 
فرحان قد دشـــنوا برنامج 
الفعاليـــات والبطـــوالت 
والشـــبابية  الرياضيـــة 
التـــي ســـتقام يف املحافظـــة 
الشعب  احتفاالت  بمناسبة 
اليمنـــي باألعيـــاد الوطنيـــة 
لثورتي السادس والعرين 
ـــبتمر والرابع عر  من س

مـــن أكتوبـــر املجيدتـــن.
وافتتـــح الوزير البكري 
برنامج الفعاليات الرياضية 
يف املحافظة بتدشن بطولة 
ـــباب التي  أعياد الثورة للش
ـــباب  ـــب الش ـــا مكت ينظمه
ـــة بمديرية املدينة  والرياض

ـــل  ـــهر كام ـــدى ش ـــى م ع
بمشاركة 12 فريقا كرويا.

وخـــالل التدشـــن أكـــد 
الوزيـــر البكـــري أهميـــة 
إحيـــاء املناســـبات الوطنية 
الرياضيـــة  بالفعاليـــات 
ـــك يف  ـــبابية، ودور ذل والش
ـــورة  الث ـــداف  ـــيخ أه ترس
وقيمهـــا، وتعزيـــز الوعـــي 
يف  اليمنيـــن  بنضـــاالت 
وجـــه االســـتبداد اإلمامـــي 
ـــي،  ـــتعمار الريطان واالس
خصوصـــا يف هـــذه املرحلة 
التي تمر بها بالدنا، بسبب 
انقـــالب مليشـــيا الحوثـــي 
إيـــران، التي  املدعومـــة من 
ـــن إىل  ـــادة اليمني ـــد إع تري
واالنقسام. الظالم  عصور 
وهنـــأ البكـــري األنديـــة 
والفرق الرياضية وشـــباب 
مأرب بحلول العيد الوطني 
الثامـــن والخمســـن لثورة 
الســـادس والعريـــن مـــن 
ســـبتمر .. مشرا إىل الدور 
ـــباب يف  ـــى الش ـــول ع املع
مقاومة املشـــاريع الهدامة 
التي تريد النيل من تضحيات 
اليمنين يف ســـبيل التخلص 
ـــتبداد. من العبودية واالس

حـــر التدشـــن مديـــر 
فرع جهاز األمن الســـيايس 
باملحافظـــة العميـــد ناجـــي 

حطروم.



السبت  3  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 124 (
8نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

وكيـــل  ناقـــش 
محافظـــة مـــأرب 
الدكتـــور عبدربـــه 
ـــر  ـــع مدي ـــاح، م مفت
ـــة أدرا  ـــب منظم مكت
باملحافظة عيل سعيد، 
ـــانية  التدخالت اإلنس
ــة  ــة خاصـ للمنظمـ
ـــي  ـــاع الزراع يف القط
ـــانية  والراكة اإلنس
ـــلطة املحلية. مع الس
الذي  اللقاء  وخالل 
حـــره مدير مديرية 
ـــوادي صالح  مأرب ال
جرادان، أعرب الوكيل 

عـــن تطلـــع املحافظة 
لتعزيز الراكة ودور 
منظمة أدرا يف توسيع 
التدخـــالت اإلنســـانية 
استجابة لالحتياجات 
ـــور  ـــدة وتده املتصاع
الحالة املعيشـــية لدى 
ـــع  ـــن واملجتم النازح
املضيف يف ظل تصعيد 
ـــي يف  ـــيا الحوث مليش
أطـــراف املحافظة مع 
ـــات املجاورة  املحافظ
مما يضاعـــف املعاناة 
ـــانية واستمرار  اإلنس
النزوح إىل مدينة مأرب 

ومديرياتهـــا األخـــرى 
اآلمنة.

ـــه قـــدم  مـــن جانب
مديـــر منظمـــة أدرا 
رشحـــاً عن املشـــاريع 
التـــي  اإلنســـانية 
ـــة يف  ـــا املنظم تنفذه
مجال الزراعة واألمن 
الغذائـــي بهدف توفر 
ــذة  ــالت املنقـ التدخـ
ـــاعدة  ـــاة، ومس للحي
املزارعـــن يف تحســـن 
ســـبل العيـــش وزيادة 
فـــرص الحصـــول 
عـــى االكتفـــاء الذاتي 

واملستدام من الغذاء.
أن  وأوضـــح 
املروع الـــذي تعتزم 
املنظمـــة توســـعته إىل 
الوادي  مأرب  مديرية 
تقديم  فيها  يستهدف 
الدعم لـ 100 أرسة من 
ـــد ضعفا  الفئات األش
وذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة يف املجـــال 
ـــي والحيواني،  الزراع
بعد أن حقق املروع 
نجاحـــا يف مديريـــات: 
حريـــب وجبـــل مـــراد 

ومجزر.

الوكيل مفتاح يناقش التدخالت 
اإلنسانية ملنظمة أدرا بمحافظة مأرب
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امليرسي يناقش تنسيق املوارد البرشية 
بعدد من املؤسسات احلكومية بمأرب

ناقـــش نائـــب وزيـــر 
الخدمـــة املدنية والتأمينات 
الدكتـــور عبداللـــه امليرسي 
خـــالل زيارتـــه، إىل جامعـــة 
إقليم سبأ وهيئة مستشفى 
مـــأرب العام، كل عى حدة، 
عددا مـــن القضايا املتعلقة 
باملـــوارد البريـــة ودور 
مكتـــب الخدمـــة املدنيـــة 
ـــأرب يف تعزيز  بمحافظة م
التنســـيق، والقيـــام ببعض 
صالحيات الوزارة يف مجال 
ــة،  ــوارد البريـ إدارة املـ
وضمان حقوق العاملن يف 
مستشفى  وهيئة  الجامعة 
اللتـــن تعـــدان من  مـــأرب، 
ـــات املركزية بموجب  الهيئ

قانـــون الســـلطة املحلية.
اللقاءيـــن  وخـــالل 
الجامعة  الذين ضما رئيس 
ـــود  ـــد حم ـــور محم الدكت
القـــديس ونوابه وأمن عام 
الجامعـــة، ورئيـــس هيئـــة 
مستشـــفى مـــأرب الدكتور 
ـــه  ـــي ونائب ـــد القباط محم

وعدد  الجيالني  عبدالرقيب 
من مدراء العموم يف الهيئة 
بحضـــور مدير عـــام مكتب 
ـــة باملحافظة  الخدمة املدني
ســـعود اليوســـفي، جـــرى 
ـــة التعاون يف مجال  مناقش
تعين مـــدراء عموم املوارد 
ــتن  ــة يف املؤسسـ البريـ
ـــويات  وإصدار فتاوى التس
للعاملـــن خاصـــة ما يتعلق 
بالزيادة يف الراتب، املمنوحة 
ملوظفي الدولة ونسبتها 30 
يف املائـــة، إىل جانب الرقابة 
ـــاط  ـــى االنضب ـــة ع امليداني
ـــن  ـــا م ـــي وغره الوظيف
التـــي فوضت  الصالحيـــات 
بها الـــوزارة مكتب الخدمة 
باملحافظة، من أجل تسهيل 
ـــوق  ـــة وحق األداء والرقاب
ــات  ــن يف املؤسسـ العاملـ
واملركزيـــة  املســـتقلة 
املتواجدة باملحافظة يف ظل 
األوضاع االســـتثنائية التي 

ـــا البالد. تمر به
ـــور امليرسي  وأكد الدكت

خـــالل اللقاءيـــن إىل أن نقل 
بعـــض مـــن الصالحيات إىل 
مكتـــب الخدمـــة بمحافظة 
مـــأرب وتعزيـــز صالحيات 
املكتـــب يأتي يف إطار توجه 
األقاليم  تنفيذ  الوزارة نحو 
بموجب مخرجـــات الحوار 
الوطني وإنشـــاء أول مركز 
معلومـــات إلقليـــم ســـبأ يف 
مكتـــب الخدمـــة باملحافظة 
يضم كافة بيانات وحقوق 
ـــاز اإلداري  ـــي الجه موظف
للدولـــة يف محافظات إقليم 
ـــة  ـــب الخدم ـــبأ، وتقري س
ملختلـــف املكاتـــب والجهات 
يف اإلقليـــم، وتوفـــر الوقت 
والجهـــد عليهـــم يف الســـفر 
إىل العاصمـــة املؤقتـــة عدن 
للحصول عى تلك الخدمات 
بموجـــب  واملعامـــالت 

القانون.
رشكة صافر

ـــة  ـــد، يف رشك ـــا عق كم
ـــأرب  ـــة م ـــر بمحافظ صاف
اجتمـــاع موســـع برئاســـة 

ـــر الخدمة املدنية  نائب وزي
والتأمينات الدكتور عبدالله 
امليرسي وضم قيادة رشكة 
صافر لعمليات االستكشاف 
واإلنتـــاج النفطي برئاســـة 
التنفيـــذي  نائـــب املديـــر 
ـــدس  ـــر املهن ـــة صاف لرك
عادل حيجنـــه ونائب املدير 
ـــاز  ـــة الغ ـــذي لرك التنفي
ـــارص  ـــدس ن ـــة املهن اليمني
املقرحي ومدير عام مكتب 
الخدمـــة املدنيـــة بمحافظة 

مأرب ســـعود اليوســـفي.
االجتمـــاع  كـــرس 
آليـــة التنســـيق  ملناقشـــة 
بـــن وزارة الخدمـــة املدنية 
والتأمينـــات والركتـــن يف 
عـــدد من القضايـــا املتعلقة 
بحقـــوق العمـــال بموجـــب 
قانـــون الخدمـــة املدنيـــة 
والتأمينـــات، ودور مكتـــب 
الخدمـــة املدنيـــة وفـــرع 
للتأمينات  العامة  املؤسسة 
لتسهيل إجراءات التسويات 
املوازنة  بحسب  والعالوات 

اطلع على تجهيزات افتتاح فرع المؤسسة العامة للتأمينات بمأرب ..
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املعتمـــدة للركتـــن إىل 
التأمـــن  جانـــب قضايـــا 
وتوســـيع املظلـــة التأمينية 
ـــن يف الركتن  عى العامل
ـــن  ـــة م ـــركات العامل وال

الباطـــن.
وخالل االجتماع أشـــاد 
الدكتـــور امليـــرسي بالـــدور 
الوطنـــي لركتـــي صافـــر 
والغـــاز اليمنيـــة الوطنيتن 
تعزيـــز  يف  ودورهمـــا 
االقتصـــاد الوطنـــي ورفـــد 
الخزينـــة العامـــة بالعملـــة 
الصعبـــة إىل جانـــب توفـــر 
ـــوق املحلية  احتياجات الس
ـــي  بجـــزء مهـــم مـــن مادت
ـــتقات النفطية والغاز  املش

املنزيل.
وشـــدد عـــى أهميـــة 
العمل عـــى تعزيز دورهما 
بشـــكل أكر يف هذه املرحلة 
التـــي يمر بها  االســـتثنائية 
ـــة  ـــم كاف ـــن، وتقدي الوط
الدعم املمكـــن لهما خاصة 
مـــا يتعلق بحقـــوق العمال 
واملوظفن واملتقاعدين من 
تسويات وعالوات وحقوق 
تأمينية وغرها، وتســـهيل 
الخاصـــة  اإلجـــراءات 
بالحصول عى هذه الحقوق 
ـــات  ـــالل الصالحي ـــن خ م
املمنوحـــة ملكتـــب الخدمـــة 
املدنيـــة باملحافظـــة وفـــرع 
للتأمينات  العامة  املؤسسة 
الذي سيجري افتتاحه خالل 
األســـابيع القليلـــة القادمة 

بعـــد اســـتكمال تجهيزه.
العامـــة  املؤسســـة 

للتأمينـــات
ـــب  ـــع نائ ـــك اطل إىل ذل
وزيـــر الخدمـــة املدنيـــة 
والتأمينات الدكتور عبدالله 
امليـــرسي ومعـــه مدير عام 
مكتـــب الخدمـــة املدنيـــة 
ــة  ــات بمحافظـ والتأمينـ
مـــأرب ســـعود اليوســـفي، 
عى سر أعمال التجهيزات 
ـــرع  ـــاح ف ـــة الفتت والتهيئ

للتأمينات  العامة  املؤسسة 
ـــة  ـــة يف محافظ االجتماعي
ـــن العمل فيه  مأرب وتدش
التأمينية. ـــيع املظلة  لتوس

وخالل الزيارة اســـتمع 
الدكتـــور امليرسي من مدير 
عـــام فرع املؤسســـة محمد 
ـــن إىل  ـــفي واملختص اليوس
رشح عـــن األعمال الجارية 
ـــل يف  ـــة العم ـــة بيئ يف تهيئ
ـــث  التأثي ـــال  ـــرع وأعم الف
ــال  ــزات واألعمـ والتجهيـ
الفنيـــة التي تقوم بها فرق 
العمل ومـــن ضمنها الربط 
الشـــبكي بـــن اإلدارات 
واملكاتـــب داخـــل الفرع من 
جهة والربط الشـــبكي بن 
الفـــرع والنظـــام العـــام يف 
املركـــز الرئيـــس بالعاصمة 

املؤقتـــة عدن.
وقد أشـــاد نائـــب وزير 
الخدمـــة املدنية والتأمينات 
بـــاألداء املتميـــز لقيـــادة 
للتأمينات  العامة  املؤسسة 
سيف  صالح  أحمد  برئاسة 
يف ظـــل هـــذه الظـــروف 
ــتثنائية،  ــة واالسـ الصعبـ
وحفظهـــا حقـــوق املؤمـــن 
عليهـــم من عامـــيل القطاع 
ـــى  ـــا ع ـــاص، وحرصه الخ
التوسع وفتح فروع جديدة 
.. مشـــرا إىل أهمية افتتاح 
التأمينـــات  فـــرع ملؤسســـة 
ـــي  الت ـــأرب  ـــة م يف محافظ
أكر كتلة  اليوم تضم  باتت 
ـــتقبالها  ـــد اس ـــكانية بع س
ألعـــداد هائلة من النازحن 
إىل جانب توافر بيئة األعمال 
ـــل  ـــا يجع ـــتثمار، م واالس
املؤسسة شيئا  افتتاح فرع 
مهمـــا ورضوريا مـــن أجل 
توفـــر الحمايـــة التأمينيـــة 
للعاملن يف القطاع الخاص 
واملساهمة يف تحقيق األمن 
ـــهام يف  ـــي واإلس االجتماع
االقتصادية  التنمية  تحفيز 
للمجتمع إضافة إىل معالجة 
ـــن  ـــا املؤم ـــكالية قضاي إش

عليهـــم يف نطـــاق املحافظة 
معامالتهم  إنجاز  وتسهيل 
يف أرسع وقت وبأقل جهد.
بالدعـــم  وأشـــاد 
الكبـــر الذي تقدمـــه قيادة 
املحافظـــة ممثلة باملحافظ 
اللواء ســـلطان العرادة، من 
أجل افتتاح فرع للمؤسسة 
النابـــع  العامـــة للتأمينـــات 
ـــدور  ـــق لل ـــن إدراك عمي ع
ـــادي  ـــي واالقتص االجتماع
ـــل عى هذا  والتنموي املؤم
الفـــرع باعتبـــار التأمينـــات 
إحـــدى مؤسســـات التمويل 
ــة ..  التنمويـ ــاريع  للمشـ
اإلرساع  أهمية  عى  مشددا 
يف اســـتكمال مـــا تبقى من 
افتتاح  ليتم  فنية  تجهيزات 
وتدشن عمله خالل  الفرع 

ـــابيع املقبلة. األس
مكتب اخلدمة املدنية

وزيـــر  نائـــب  وكان 
الخدمـــة املدنية والتأمينات 
ـــه  ـــرسي ومع ـــه املي عبدالل
وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 
عبدربـــه مفتاح، قـــد تفقدا 
سر األداء يف مكتب الخدمة 

ـــة باملحافظة. املدني
وخالل الزيارة اســـتمع 
ـــور مفتاح  امليرسي والدكت
ـــام  ـــر ع ـــن مدي إىل رشح م
املكتـــب ســـعود اليوســـفي 
ـــن يف املكتب، عن  واملختص
املهـــام التـــي ينفذها املكتب 
ـــوارد  ـــر امل ـــال تطوي يف مج
البريـــة واألعمال اإلدارية 
لـــدى مكاتـــب الوحـــدات 
ـــة،  ـــة يف املحافظ الحكومي
ـــي حققها  الت ـــازات  واإلنج
ـــروف  ـــل الظ ـــب يف ظ املكت
التـــي يمر بها  االســـتثنائية 
ـــب التطوير  الوطن، وجوان
أداء املكتب والتوســـع يف  يف 
املبنـــى واملكاتـــب اإلداريـــة، 
ـــات  ـــات والتحدي والصعوب
التي تواجه ســـر األداء من 
أجـــل إنجاز أفضـــل مما تم 

إنجازه.

ــب  ــع نائـ ــا اطلـ كمـ
وزيـــر الخدمـــة عـــى املهام 
املعلومات  ملركز  واألنشطة 
التابـــع للخدمـــة املدنيـــة 
واألعمـــال املنجزة يف الربط 
ـــز  ـــز بمرك ـــبكي للمرك الش
املعلومات يف ديوان الوزارة 
يف العاصمـــة املؤقتة عدن..
ـــا  ـــفي رشح ـــدم اليوس وق
أيضا عن إنجازات املكتب يف 
املوظفن  إشكالية  معالجة 
النازحـــن مـــن املحافظـــات 
املحافظـــة  إىل  األخـــرى 
والذين تم استيعابهم للعمل 
العجز يف  والخدمة وتغطية 
املكاتـــب املماثلـــة ملكاتبهم، 
التـــي اتخـــذت  والتدابـــر 
بشـــأن رصف رواتبهم.. إىل 
جانـــب إيضاح الدعم الكبر 
السلطة  قيادة  تقدمه  الذي 
ـــظ  ـــة بمحاف ـــة ممثل املحلي
اللـــواء ســـلطان  املحافظـــة 
العـــرادة والوكالء، من أجل 
قيـــام املكتب بتنفيـــذ كافة 
ـــة والرقابية  مهامه اإلداري

والتدريبية.
ـــرسي  ـــاد املي ـــد أش وق
باإلنجـــازات التـــي حققهـــا 
ـــأرب،  ـــة بم ـــب الخدم مكت
واعتبـــاره مـــن املكاتـــب 
ـــوزارة  ـــة ل التابع ـــزة  املتمي
الخدمة.. مثمنا الدعم الذي 
تقدمـــه الســـلطة املحليـــة.. 
ـــتعمل  مؤكدا أن الوزارة س
ـــة يف  ـــلطة املحلي ـــع الس م
للمشاكل  حلول  عن  البحث 
اإلداريـــة  والصعوبـــات 
واملاليـــة التي تواجه املكتب 
ـــه  ـــاء ب ـــل االرتق ـــن أج م
وبأدائـــه، إىل جانب اإلرساع 
ـــة الخاصة  يف تنفيذ الدراس
بمـــروع الربـــط الشـــبكي 
ــن وزارة  ــات بـ للمعلومـ
ـــة  الخدمة املدنية واملؤسس
العامـــة للتأمينـــات والهيئة 
العامـــة للتأمينـــات ومركز 

املعلومـــات بإقليـــم ســـبأ.
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إطالق خطة تنموية استراتيجية لمديريتي 
المدينة والجوبة بتمويل أوروبي

املحلية  السلطة  أطلقت 
بمحافظـــة مـــأرب، الخطة 
التنمويـــة االســـرتاتيجية 
ـــدى ملديريتي  ـــطة امل متوس
ـــة،  ـــة والجوب ـــأرب املدين م
بالتعاون مع  أعدتها  والتي 
أعضاء املجالـــس املحلية يف 
كل مديريـــة عى حدة بدعم 

ـــاد األوروبي. من االتح
ويف الحفـــل الـــذي أقيـــم 
باملناســـبة، أكـــد مديـــر عام 
مديرية املدينة محمد صالح 
فرحان ومدير عام مديرية 
الجوبـــة محمـــد شـــايف 
نمـــران حاجة املديريتن إىل 
النهوض بمستوى الخدمات 
املقدمة  واألساسية  العامة 
وتحســـن  للمواطنـــن 

ـــتوى املعييش وتطوير  املس
ـــل  ـــة، يف ظ ـــة التحتي البني
ـــي  الت ـــرة  ـــات الكب التحدي
تواجههـــا املديريتـــان عقب 
اســـتيعابهما ألعـــداد كبرة 
مـــن النازحن مـــن مختلف 

محافظـــات الجمهوريـــة.
وأشـــارا إىل أن السنوات 
الخمـــس املاضيـــة شـــهدت 
تحوال كبرا نتيجة موجات 
ـــات  ـــد طلب ـــزوح، وتزاي الن
الناس عى الخدمات العامة، 
مـــا فـــرض رضورة ملحـــة 
عـــى الســـلطات الرســـمية 
ورشكائهـــا يف منظمـــات 
املجتمـــع املدني مـــن العمل 
املشـــرتك لتجـــاوز هـــذه 

التحديـــات.

مـــن جانبـــه اســـتعرض 
رئيس جمعية أجيال مأرب 
نـــارص مهتم مراحـــل إعداد 
ـــل  ـــدأت قب ـــي ب الت الخطـــة 
ــذ دورات  ــهرين بتنفيـ شـ
تدريبيـــة ألعضـــاء املجالس 
املحلية واملعنين بالتخطيط 
يف كل مديريـــة، عـــى إعداد 
الخطـــط وفقـــا ملســـوحات 
لالحتياجـــات  ميدانيـــة 

الحقيقيـــة للمجتمـــع.
هـــذا  أن  إىل  ولفـــت 
املـــروع يأتـــي ضمـــن 
ـــاء قـــدرات  االســـتجابة لبن
املحليـــة  الســـلطات 
ومســـاعدتها لالنتقـــال 
ـــع  ـــاني م ـــل اإلنس يف العم
املنظمـــات املحلية والدولية 

مـــن مرحلـــة اإلغاثـــة 
ــاعدات  ــة إىل املسـ الطارئـ
البعـــد  ذات  اإلنســـانية 
التنمـــوي،  والعمـــل وفـــق 
خطط اسرتاتيجية واضحة 
ـــر  ـــق وتع ـــة للتطبي وقابل
عـــن االحتياجات الحقيقية 

للمجتمعـــات.
يذكـــر أن الخطـــة جرى 
إعدادها عى مدى شـــهرين 
بعد التدريب واإلرشاف عى 
إعدادهـــا مـــن قبـــل جمعية 
ـــال مـــأرب ومؤسســـة  أجي
اليمن، ضمن مروع  رنن 
)مساهمتي تنمية( واملمول 

مـــن االتحاد األوربي.
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نظـــم طـــالب مدرســـة 
ـــاق وبحضـــور قيادات  امليث
مكتـــب الرتبيـــة باملحافظة 
ـــة  ـــة، وقف ـــة املدين ومديري
احتجاجيـــة تنديـــدا بقصف 
بصـــاروخ  مدرســـتهم 
بالســـتي أطلقتـــه مليشـــيا 
الحوثـــي االنقالبية مســـاء 
الجمعة 25 ســـبتمر كانت 
تســـتهدف مئـــات األطفـــال 
الذين  واملرشدات  والشباب 
يتلقـــون بروفـــات كشـــفية 
للمشـــاركة يف حفـــل إيقـــاد 

ـــورة  ـــد 58 لث ـــعلة العي ش
الســـادس والعريـــن مـــن 

ســـبتمر.
ووجـــه طالب مدرســـة 
امليثـــاق نداء إنســـانيا لألمم 
ـــدة ومبعوثها األممي  املتح
مارتـــن غريفيـــث ومنظمة 
اليونســـكو بحمايـــة حقهم 
األســـايس يف الحصـــول عى 
التعليـــم، وحمايـــة العملية 
ـــف؛  ـــن التوق ـــة م التعليمي
بســـبب اســـتهداف مليشـــيا 

الحوثـــي املتكـــرر للمدارس 
التعليميـــة  واملنشـــآت 
البالســـتية  بالصواريـــخ 
واعتقال واختطاف املعلمن 
أثنـــاء التنقل بن مناطقهم 

ومحافظـــة مـــأرب.
قصـــف  أن  وأكـــدوا 
مليشـــيا الحوثي للمدرســـة 
بعد دقائق من خروج مئات 
األطفال وشـــباب الكشافة 
ـــوا  ـــن كان الذي ـــدات  واملرش
يجرون بروفات حفل إيقاد 

الشـــعلة، كان سيتســـبب يف 
مجزرة مروعـــة بحق 445 
من املشاركن يف الروفات، 
ـــاروخ  ـــن أن الص ـــال ع فض
تســـبب يف إحـــداث أرضار 
بالغة باملدرســـة تســـببت يف 
إيقـــاف الدراســـة يف معظم 
ـــي  الت ـــية  ـــول الدراس الفص

تررت.

طالب مدرسة امليثاق ينددون بقصف مليشيا 
احلوثي ملدرستهم بصاروخ بالستي
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طالـــب مكتـــب الرتبيـــة 
والتعليـــم بمحافظـــة مأرب 
األمـــم املتحـــدة ومبعوثهـــا 
إىل اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 
واملنظمـــات املعنيـــة ويف 
مقدمتها منظمة اليونسكو 
ـــؤوليتهم يف  ـــام بمس بالقي
تأمـــن العمليـــة التعليميـــة 
ـــدارس املحافظة  وحماية م
التـــي تتعـــرض للقصـــف 
بالصواريـــخ  املمنهـــج 
البالستية والتفجر من قبل 
ـــيا الحوثي االنقالبية  مليش
املدعومة من إيران، وآخرها 
مدرسة امليثاق وسط مدينة 

مأرب.
وأكـــد مكتـــب الرتبية أن 
اســـتهداف مليشـــيا الحوثي 
ملدرســـة امليثـــاق بصـــاروخ 
ـــر  ـــا تفج ـــتي وقبله بالس
مدرسة صالح الدين بمديرية 
مجـــزر يف وقـــت ســـابق هو 
بمثابة جرائم حرب حرمتها 
التريعات واملواثيق الدولية 
ـــها مواثيق األمم  وعى رأس
املتحـــدة التي أكدت عى حق 
ـــادة 26  ـــاً للم ـــم وفق التعلي

مـــن اإلعالن الـــدويل لحقوق 
اإلنســـان، واملادة رقم 13 و 
14 من العهد الدويل الخاص 
االقتصاديـــة  بالحقـــوق 
ـــة،  ـــة والثقافي واالجتماعي
باإلضافة إىل اتفاقيات جنيف 
لعـــام 1949 والروتوكولن 
امللحقـــن  اإلضافيـــن 
باالتفاقيات والقانون الدويل 
ـــون  ـــب القان ـــريف بموج الع

ـــاني الدويل. اإلنس
وشـــدد مكتـــب الرتبيـــة 
بمحافظـــة مـــأرب عـــى 
رضورة أن يضطلع املجتمع 
ـــؤولياته باتخاذ  الدويل بمس
اإلجراءات الرادعة والحازمة 
االنتهاكات  التي توقف هذه 
الحوثيـــة املســـتمرة، والتـــي 
ـــة  ـــة التعليمي ـــدد العملي ته
ـــدأت  ـــي ب ـــة والت يف املحافظ
يف الثالـــث عـــر مـــن شـــهر 
ســـبتمر الحـــايل، بعد توقف 
اســـتمر ستة أشـــهر بسبب 

تفـــيش وبـــاء كورونا.
ـــا  ـــب أن م ـــار املكت وأش
ـــيات  ـــه مليش ـــت علي أقدم
الحوثـــي يـــوم الجمعـــة 25 

ســـبتمر عشـــية االحتفـــال 
بالعيد 58 لثورة 26 سبتمر، 
مـــن اســـتهداف صاروخـــي 
اســـتهدف مدرســـة امليثـــاق 
وســـط مدينـــة مـــأرب، كان 
سيتسبب يف مجزرة مروعة 
بحق مئـــات األطفـــال الذين 
ـــات  ـــوا يتلقـــون التدريب كان
العـــرض  يف  للمشـــاركة 
الكشفي االحتفائي يف حفل 
إيقاد الشـــعلة، لـــوال العناية 
الصاروخ  بأن وصل  اإللهية 
بعـــد دقائـــق معـــدودة جـــدا 
مـــن خروجهم من املدرســـة 

باتجـــاه ســـاحة االحتفال.
إن  املكتـــب  وقـــال 
ـــتي تسبب  الصاروخ البالس
ـــرة يف  ـــداث أرضار كب يف إح
وممتلكاتها،  املدرسة،  أبنية 
وتســـبب يف خلـــع أبـــواب 
الفصول الدراسية وسقوط 
النوافـــذ واقتـــالع األشـــجار 

وإتـــالف األثـــاث املـــدريس.
وأكـــد املكتـــب يف بيانه - 
حصـــل موقع املحافظة عى 
نسخة منه - » الحرص عى 
توفر بيئة تعليمية تشـــجع 

ـــمح  ـــتقرار وتس ـــى االس ع
بالوصول إىل التعايف املستدام 
يف ظل ظـــروف اســـتثنائية، 
ـــيا  ـــروق ملليش ـــو ماالي وه
ـــي  ـــة الت ـــي اإلجرامي الحوث
ـــم بشـــكل  تســـتهدف التعلي
ممنهج، من خالل استهداف 
املدارس يف مناطق النزاعات، 
ـــة  ـــتمرارها يف ممارس واس
االختطاف واإلخفاء القرسي 
أثناء سفرهم  املعلمن  بحق 
وتنقالتهم ورحالت الذهاب 
إىل محافظاتهـــم والعودة إىل 

محافظـــة مأرب«.
مليشـــيا  :إن  وقـــال 
الحوثي دأبت عى اســـتخدام 
املدارس كثكنات عسكرية يف 
املديريات التي تسيطر عليها، 
ممـــا جعلهـــا هـــي األخـــرى 
ـــالل  ـــتهداف خ ـــع اس مواق
حربها العبثية بكل املقاييس 
ـــا اإلرهابية،  يف إطار أعماله
والتـــي ال تفرق بن األهداف 
املدنية والعسكرية ومع ذلك 
تتناىف مـــع تعاليـــم الرائع 
اإلنسانية  والقيم  السماوية 

والقوانـــن الدولية.

مكتب الرتبية بمأرب يطالب املجتمع 
الدويل بتأمني العملية التعليمية
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عظمـــَة  »إن  ُيقـــال: 
ـــٌة بعظمة  ـــان مرتبط اإلنس
املـــكان، فأينما التقيـــا يولُد 

ـــم«. ـــخ العظي التاري
ـــا يف مـــأرب وجـــدُت  هن
التاريـــخ العظيـــم شـــامًخا، 
يحكي مجد األجداد وتاريخ 
ال تـــزال معامله شـــاهدة عى 
حضـــارٍة ضاربـــة يف عمـــق 
التاريـــخ، مـــرددة مـــا قالـــه 
نجُلهـــا األبر الشـــاعر الكبر 

املرحوم عبدالله الردوني؛
شـــوطنا فـــوق احتمـــال 

االحتمال
فوق صـــر الصـــر لكن 

انخذال ال 
نغتـــيل، نبكـــي عـــى من 

ا سقطو
إنمـــا نمـــي إلتمـــام 

املجـــال
دمنا يهمي عى أوتارنا

ونغّني لألماني بانفعال

ُمّرٌة أحزاننا؛ لكنها
يا عـــذاب الصـــر أحزان 

الرجال
اليمانية  هذه هي الروح 
التـــي وجدُتها هنـــا يف مأرب 
الحضـــارة والتاريـــخ. روًحا 
واحدة موحدة، اليمن ــ كل 
اليمـــن ـــــ يف نظرهـــم هـــي 
القيمة التي تنتهي عندها كلُّ 
القيم؛ املؤتمري واإلصالحي 
واالشـــرتاكي والنـــارصي 

والســـلفي واملســـتقل، كلهم 
جميًعا روٌح واحدة وموقٌف 
واحد، مدافعن عن كرامتهم 
ـــتماتة منقطعة النظر  باس
ضـــد املـــروع الحوثـــي 
اإليرانـــي/ الخمينـــي، رغـــم 
املغريات التي تتناوشهم بن 
الحـــن والحن، متمســـكن 
ــن  ــوالء لليمـ ــدة الـ بعقيـ
ولقيادته السياســـية ممثلة 
بفخامـــة الرئيـــس املناضـــل 

مأرب: هنا الدولة..
هنـــــا اليمـــــن

بقلم/ أ. معمر بن مطهر اإلرياني
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ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
رئيس الجمهورية، وهي ــ 
يف واقـــع الحال ـــــ والٌء لله 

ـــن وللتاريخ. وللوط
وهـــذا هـــو الـــرس 
الحقيقـــي الـــذي حـــال دون 
أن تتقدم مليشياُت الحوثي 
شرًا واحدا رغم تحشيداتها 
ـــا  ـــا جميع ـــرة، إال أنه الكب
أذيال  تجر  وعادت  انكرست 
الخيبة والهزيمة أمام صالبة 

أحفـــاد تبـــع وبلقيس.
وهـــو انتصـــاٌر تاريخـــٌي 
بقـــدر ما نتنّســـُم فيـــه عبَق 
ـــال  ـــا األبط ـــأرب وأبنائه م
نجـــد فيه أيضـــا روَح اليمِن 
أجمع الذين وجدوا يف مأرب 
ذواتهم وُهويتهم التاريخّية 
العريقـــة، مجســـدين بذلـــك 
إشارة الفضول: »قويل ملأرب 
السيول«؟؟ متى سده يضم 

ـــد  ـــأرب ق ـــي م ـــا ه فه
ضمت ُســـيول اليمـــن إليها، 
وغدا سرتوي حقول اليمن.

هنـــا  غرابـــة..  وال 
ــل..  ــي األصيـ روح اليمانـ
هنـــا التاريـــخ.. هنـــا مـــأرب 
ـــل  ـــا القبائ ـــلطانها، هن وُس
ومشـــائخها، هنـــا املثقفون 
ـــون  ـــون واألكاديمي والفنان
والجنود، وجميُعهم يعملون 
لليمن، مقدمن أروع نموذج 

للدولة.
تخنقنـــي  أن  وكادت 
الَعرُة وأنا أرى العلم اليمني 
يرفرف عى بيوت مأرب ويف 
شـــوارعها، وصـــور فخامة 
رئيس الجمهورية مرفوعة، 

ـــون لليمن  والجميع متطلع
ـــد، بأقاليمه  االتحادي الجدي
الســـتة، وهـــو الضمانـــة 
ـــرى ليمن آمن  القومية الك

. مستقر و
رسرُت كثـــًرا وأنـــا أرى 
مأرب كأنها خليُة نحل تعمُل 
بجٍد واجتهاد ليل نهار، وقد 
توافرت فيها خدماُت البنية 
التحتية مـــن املاء والكهرباء 
والصحـــة واألمـــن والتعليم 
ـــا  ـــا أيًض ـــاء، وفيه والقض
املســـتثمرون الذيـــن وجدوا 
ـــة لالســـتثمار،  ـــة خصب بيئ
يحميهم النظـــام والقانون، 

بما لهـــم وعليهم.
وعـــى الضفـــة املقابلـــة 
ـــا،  ـــتميت أبناؤه ـــا يس أيض
ومعهـــم رجـــاالت اليمـــن يف 
الدفـــاع عن محافظتهم ضد 
برابرة العرص وهمج الزمان 
من الكيان اإلمامي البغيض 
املدعـــوم إيرانيـــاً ، والجميع 
هنا ممتن للجهـــود املبذولة 
ـــلطة املحلية،  من قيادة الس
ومـــن متابعة فخامة رئيس 
ـــة، ونائبه ودولة  الجمهوري
رئيس الوزراء لسر العملية 

التنموية بصـــورة دائمة.
مـــأرب التي احتـــوت ما 
يزيـــد عن املليونن نازح من 
مختلف مدن اليمن وأريافها، 
ـــوب،  ـــمال والجن ـــن الش م
والـــرق والغـــرب عـــى حد 
بنخوة وكرم  تذكرنا  سواء، 
اليمني الذي ال حدود له فقد 
شـــاركوا مـــع إخوانهم الدار 
الواحـــد والرغيـــف واملصر، 

وكأني بملوك ُتّبع قد انبعثوا 
من جديد، فقد منح العديُد من 
شيوخ ورجال مأرب الكرام 
أراد  الكثرَ من أراضيهم ملن 
أن يبني بيتا مـــن النازحن، 
وقالـــوا لهـــم: هـــذه أرضكم 
ونحن أهلكم، ولعمري فإن 
هذا هو النبل العربي السبئي 

الحمري األصيل.
ــذه  ــت هـ ــد خلقـ وقـ
املبادرات اإلنســـانية الرائعة 
انعكاًســـا إيجابًيا كبرًا لدى 
ـــدوا  ـــن وج ـــن الذي النازح
أنفســـهم بـــن إخوتهـــم 
وأهلهـــم، ووجدوا أنفســـهم 
ـ  ـ بكل صدق وحبـ  منتمنـ 
لألرض الجديدة التي التحموا 
بها، وقد أصبحت جزءا من 

ذواتهم.
ــت  ــر لفـ ــف آخـ موقـ
انتباهـــي بقـــوة، وكان مـــن 
أجمـــل مـــا شـــاهدت، وهـــو 
أرساب الطـــالب والطالبـــات 
وهم يذهبون إىل مدارســـهم 
الصباح  طابور  يف  ويرددون 
الوطني، وكذلك  العلم  تحية 
ـــس الطالبات  انخراط وتناف
والطـــالب عـــى التعليـــم 
الجامعـــي، محتفـــن بالقلم 
والكتاب، ويف الحقيقة فإنه 
احتفـــاء بالنـــور وبالضـــوء 

وباملســـتقبل املـــرق.
مـــأرب اليوم.. يـــٌد تبني، 
ويـــُد تدافع، رغـــم محاوالت 
التشـــويه التـــي تريـــُد النيـــل 
منها واإلســـاءة إليها، لخلق 
ذريعٍة لألعداء للتســـلل إليها 
أو االنقضاض عليها، ولكن 

ـــوار  ـــات، فأن ـــات، هيه هيه
تحجُبها خيوط  ال  الحقيقة 

الظالم.
ــدت  ــأرب.. وجـ ويف مـ
ـــة  ـــة النبيل ـــف األخوي املواق
وعطـــاء األشـــقاء يف اململكة 
العربية السعودية الذين مثلوا 
العـــون والســـند إلخوانهـــم 
ـــل لم أجد  اليمنين، وباملقاب
التي  للشائعات واإلرجافات 
يرددها البعض تجاه اململكة 
أثر، فاألشقاء يحرتمون  أي 
القوانـــن اليمنيـــة النافـــذة، 
ولـــم يحصـــل أن فرضوا أية 
أجندات أو وصايات يوًما ما 
عى أحد، وال يســـعنا هنا إال 
تقديم الشكر وبالغ االمتنان 
التاريخية  ولجهودهم  لهم، 
التـــي سيســـطرها إخواُنهم 
اليمنيـــون مالحـــم مـــن نوٍر 
التاريخ، ومثل هذه  يف سفر 
املبادرات ليســـت غريبة عى 
اململكة العربية الســـعودية، 
فهي حقيقة كائنة منذ عقود 
يقدرون  واليمنيون  طويلة، 
هـــذا الصنيـــع؛ ذلـــك أن أمن 
اململكة من أمن اليمن، وأمن 
اليمن من أمن اململكة، مهما 
النيل من هذا  البعض  حاول 
التكامل الجغرايف والتاريخي 

العريق. واإلنساني 
باختصـــار.. يف مـــأرب 
ـــة..  ـــوذج الدول ـــدُت نم وج

ووجـــدُت اليمـــن.
• وزير اإلعالم

* نقال عن الثورة نت


