
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

عن وكالة رويترز..

مأرب: أيقونة الصباح .. مقهى للنساء فقط يف اليمن الذي مزقته احلرب

تدشيـــن أول برنامـــــج للتمكيـــن االقتصـــــادي 
للسيــــــدات بدعــــــم مــن اإلعمــار السعــــودي

املحكمة اجلزائية بمأرب تصدر حكمها بشأن األحكام الصادرة عن جزائية صنعاء

هيئة مستشفى مأرب تبحث مع البرنامج  «
السعودي وبالحدود جوانب الدعم 

إطالق بطولة للسباحة الحرة للمسافات  «
100و200 متر بمدينة مأرب

وزير الثقافة مروان دماج لموقع محافظة مأرب ..

تشكيل لجنة من خبراء محليين ودوليين 
لضم مأرب إلى قائمة التراث العالمي

مناقشة محددات خطط فروع االتحادات واألندية الرياضية للعام 2021م
فتح مظاريف 14 مشروعاً بمديرية مدينة مأرب بتكلفة 1.3 مليار ريال

توزيع 12 ألف حقيبة شتوية للنازحني مقدمة من مركز امللك سلامن

الوكيل الباكري يدعو األحزاب للتوقف عن املامحكات والنهوض ملواجهة احلوثي
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أكـــد وزيـــر الثقافـــة 
مروان دماج تشـــكيل لجنة 
ودوليني  من خرباء محليني 
إلعداد ملـــف خاص باملعالم 
ـــي  ـــة الت ـــة واألثري التاريخي
تزخـــر بها محافظـــة مأرب 
ـــم  ـــة األم ـــا ملنظم وتقديمه
املتحـــدة للرتبيـــة والثقافـــة 
والعلوم )اليونيسكو( تمهيدا 
لضمهـــا إىل قائمـــة الـــرتاث 

العاملي.
الوزيـــر  وأوضـــح 
دمـــاج يف ترصيح لـ »موقع 
محافظة مـــأرب« أن اللجنة 

املشـــكلة من خـــرباء أملانيني 
وبريطانيني عملوا يف مأرب 
ـــرباء  ـــة إىل خ ـــابقاً إضاف س
محليني، ستقوم بالنزول إىل 
مأرب لالطالع عىل املوروث 
الحضاري واملعالم التاريخية 
واألثرية يف املحافظة، وإعداد 
القائمـــة اإلرشـــادية ملواقع 
الـــرتاث العاملـــي التي ســـيتم 
تقديمهـــا للمجلـــس الـــدويل 
ـــم واملواقع لتقييمها  للمعال
ـــة  ـــا إىل لجن ـــدا لرفعه تمهي

الـــرتاث العاملـــي إلقرارها.
ــة  ــال: إن محافظـ وقـ

مأرب التـــي احتضنت أعرق 
القديمة  اليمنية  الحضارات 
غنيـــة باملعالـــم األثرية التي 
تســـتحق أن تكـــون ضمـــن 
قائمة الـــرتاث العاملي، نظرا 
ملا تمثله من تحفة تاريخية 
أظهـــرت عبقريـــة اإلنســـان 
اليمني الذي سكن مأرب قبل 
آالف السنني، وتكشف مدى 
التطـــور الهنـــديس يف البنـــاء 
وقدرته عىل تطويع الطبيعة 

لصالحه.
من جانبـــه ثمن مندوب 
اليمن لدى منظمة اليونيسكو 

الدكتـــور محمد جميح قرار 
وزارة الثقافة بتشكيل اللجنة 
بنـــاء عىل توصيـــة مندوبية 
اليمن لدى املنظمة .. مؤكدا 
أن محافظـــة مـــأرب تزخـــر 
بمـــورث تاريخي وحضاري 
يستحق أن يلتفت إليه العالم، 
وأن يجد االهتمام الذي يليق 
ومســـتوى ماوصلـــت إليـــه 
مأرب من تقدم جعلها مركزا 

ألعرق الحضارات اليمنية.

وزير الثقافة مروان دماج لموقع محافظة مأرب ..

تشكيل جلنة من خرباء حمليني ودوليني 
لضم مأرب إىل قائمة الرتاث العاملي
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املحكمة اجلزائية بمأرب تصدر حكمها بشأن األحكام 
الصادرة عن جزائية صنعاء

املحكمـــة  أصـــدرت 
املتخصصـــة  الجزائيـــة 
بمحافظة مأرب يف جلســـتها 
ـــة  ـــدة، برئاس ـــة املنعق العلني
ـــة  ـــة االبتدائي ـــس املحكم رئي
القـــايض أحمـــد أبـــو أصبـــع، 
حكمهـــا يف دعـــوى االنعـــدام 
ـــن النيابة الجزائية  املقدمة م
الشؤون  ومكتب  املتخصصة 
ـــة مأرب،  القانونية بمحافظ
بشـــأن األحـــكام والقـــرارات 
الصادرة من املحكمة الجزائية 
بأمانة العاصمة بحق فخامة 
رئيـــس الجمهورية وعدد من 

ـــوز الدولة. رم
ـــوق  ـــى منط ـــث ق حي
الحكـــم يف الجلســـة التـــي 
حرضهـــا رئيـــس النيابـــة 
القايض  املتخصصة  الجزائية 
مروان النـــي ووكيل النيابة 
القايض عوض القنبلة ومدير 
عام مكتب الشؤون القانونية 

باملحافظـــة املحامـــي عبدالله 
املوســـاي، قـــى بصحـــة 
الدعـــوى املرفوعـــة والتقرير 
بانعـــدام الحكم محل الدعوى 
وكافـــة األحـــكام والقـــرارات 
الصادرة من املحكمة الجزائية 
املتخصصـــة بأمانة العاصمة 
برئاســـة املدعو/ عبده راجح 

النتفـــاء واليته.
كمـــا قـــى منطـــوق 
الحكم بإعادة امللف إىل النيابة 
ـــة املتخصصة التخاذ  الجزائي

إجراءاتهـــا القانونيـــة.
املحامـــي  وأوضـــح 
املوســـاي يف ترصيـــح لوكالة 
األنباء اليمنية سبأ أن املليشيا 
االنقالبيـــة بصنعاء عمدت إىل 
عبث أياديها بكافة مؤسسات 
الدولة ومنها هيئات القضاء، 
فأصـــدرت القـــرارات الباطلة 
املسمى  االنقالب  مجلس  من 
باملجلس الســـيايس، بتشكيل 

لجنـــة تنتحـــل صفـــة رئيـــس 
مجلـــس القضـــاء وأعضائـــه، 
ومـــن ثـــم اســـتمرار األخـــر 
بإصدار قرارات باطلة بتعيني 
قضـــاة يف املحكمـــة الجزائية 
بأمانـــة العاصمـــة وبقيـــة 
املحافظـــات  يف  املحاكـــم 
الواقعة تحت سيطرة املليشيا، 
ـــرصح  ـــتخدام ال ـــدف اس به
القضائي عصا غليظة ضد كل 
من يخالف املرشوع االنقالبي 
ـــراء  ـــاليل، وإج ـــر الس والفك
محاكمـــات صوريـــة هزليـــة 
ـــا  ـــدرت أحكامه ـــة، أص كيدي
املنعدمـــة بحق رمـــوز الدولة 
ـــني، ومنها  وممثليها الرشعي
الحكم محـــل دعوى االنعدام، 
بهدف املساس بسمعة وهيبة 
الدولة واستباحة نهب  رجال 

األمـــوال دون حـــق..
وأكـــد مديـــر عـــام مكتب 
الشـــؤون القانونيـــة بمـــأرب 

عـــىل أن الســـلطات القضائية 
الرشعية قد عمدت إىل تحييد 
القضاء من الرصاعات الدائرة 
ـــاط عىل القوى  وسحب البس
ـــتخدام  ـــن اس ـــة م االنقالبي
الـــرصح القضائي فيما يخدم 
مآربهـــا وأهدافهـــا االنقالبية 
والتـــي كان منها نقل مجلس 
القضـــاء إىل العاصمة املؤقتة 
عدن ونقـــل النيابة واملحكمة 
الجزائيـــة املتخصصـــة إىل 
محافظـــة مـــأرب بعـــد إعالن 
العاصمة صنعاء بأنها عاصمة 
محتلة، كما أصدرت القرارات 
التـــي تؤكد عـــدم التعامل مع 
األحكام الصادرة من املحاكم 
الواقعة  املتخصصة  الجزائية 
ــة  ــات الخاضعـ يف املحافظـ
للقوى االنقالبية واعتبارها يف 
حكم العـــدم وال يرتتب عليها 
أي آثار دســـتورية أو قانونية 

تكن. لم  وكأنها 
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ـــة  ـــل محافظ ـــا وكي دع
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبداللـــه أحمـــد الباكـــري 
األحزاب ونخبها السياســـية 
إىل التوقـــف عـــن املماحكات 
ـــرص الصفوف  والنهوض ل
ملواجهـــة مليشـــيا الحوثـــي 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم االنقالبي
إيران من أجل إنهاء االنقالب 
الدولة  واستعادة مؤسسات 

ـــة اليمنية. والهوي
افتتاحه،  ذلك خالل  جاء 
النـــدوة السياســـية التـــي 
ـــة الوطنية  ـــا املنظم نظمته
لإلعالميني اليمنيني »صدى«، 
ومركز اإلصالح الديمقراطي 
ـــة  ـــع مؤسس ـــاون م بالتع
فردرش ايربت - مكتب اليمن، 
بعنوان : » النخب السياسية 

ـــع واملأمول«. بني الواق
الباكري  الوكيل  وتطرق 
ملحطات تاريخية من النضال 
اليمنيني منذ  للثوار  الوطني 
ثـــورة ٤٨م مرورا بثـــورة ال 
26 من سبتمرب١962م و١٤ 
أكتوبر ١963م والتي أطاحت 
بالنظـــام اإلمامي الكهنوتي 
يف شـــمال الوطـــن وطـــردت 
ـــي من  ـــتعمار الربيطان االس
املنعطف  إىل  جنوبه.. مشرا 
الخطر الذي يمـــر به اليمن 
جراء إطاللة اإلماميني الجدد 
تحت يافطة الحوثية وبدعم 
إيراني ومرشوع فاريس، وما 
تقـــوم به منـــذ انقالبها عىل 
الدولـــة من تغيـــر يف الهوية 
الوطنيـــة ويف عقول األجيال 
ـــلم  ـــىل الس ـــك ع ـــر ذل وخط

واألمـــن املحـــي واإلقليمـــي 
والدويل.. مشددا عىل األحزاب 
السياســـية ونخبهـــا أن تعي 
تضحيـــات الشـــعب اليمنـــي 
أجل  األبطال من  واملناضلني 
الحرية والكرامة والجمهورية 
والهوية اليمنية العربية، وأن 
تكـــون عنـــد مســـتوى آمـــال 

اليمنيني. وطموحات 
ـــت يف  ـــد قدم ـــت ق وكان
النـــدوة خمـــس أوراق عمـــل 
ـــة األوىل  ـــتعرضت الورق اس
الدكتور  الباحث  قدمها  التي 
عي القهايل الحركة الوطنية 
اليمنية التي ناضلت إلسقاط 
الحكم الكهنوتي.. مؤكدة أنها 
امتداد للمواجهة املستمرة بني 
قوى الجمود والتخلف وبني 
قوى الشعب اليمني الطموح 
الذي يتطلع إىل العودة لدولته 
الحضارية التي توفر للجميع 
كامـــل الحقـــوق والحريـــات 
والعدالة واملواطنة املتساوية 

الكريم. والعيش 
الدكتـــور  وأوضـــح   
القهـــايل أن الحركة الوطنية 
نشـــأت كردة فعل ملا تعرض 
ـــن  ـــي م ـــعب اليمن ـــه الش ل
ـــل والتضليل  الظلم والتجهي
وتمزيق نسيجه االجتماعي 
وإخضاعـــه للحكـــم القهري 
ـــن قبل متطريف  الكهنوتي م
ساللة تدعي لنفسها حقوقا 
إلهيـــة لتســـبغ عـــىل كهنتها 
ـــاة  ـــه دع ـــة، وتواج القداس
اإلصالح بالعنف والتعنيف..
وتناولـــت الورقة الثانية 
التـــي قدمهـــا الباحـــث عبـــد 

اللطيف املرهبي طبيعة عمل 
النخـــب السياســـية اليمنية، 
ـــيخ  ـــدى اهتمامها برتس وم
املمارســـة الديمقراطيـــة، يف 

ـــام والخاص. املجالني الع
ـــتاذ  ـــتعرض أس فيما اس
العلـــوم السياســـية بجامعة 
ـــور عبدالخالق  صنعاء الدكت
الســـمدة يف الورقـــة الثالثـــة 
ـــية يف  ـــب السياس دور النخ
صناعة التحول الديمقراطي، 
والظروف التي تطورت فيها 
النخبـــة السياســـية اليمنيـــة 
املعـــارصة ومـــا عاشـــته من 
ـــا  ـــية كان له ـــواء سياس أج
انعكاســـاتها عىل أنشـــطتها 
ووظيفتهـــا  السياســـية 

االجتماعيـــة.
ـــة  ـــت الورق ـــا تناول فيم
الرابعة التي قدمها الصحفي 
ـــباب  ـــادر، أس ـــني الص حس
ضعـــف النخـــب السياســـية 
وتأثرهـــا عـــىل املـــرشوع 
الديمقراطـــي،  الوطنـــي 
وانعـــكاس ذلـــك عـــىل إيجاد 
ممارســـة ديمقراطية قابلة 
للنمو واالستدامة والتطور.. 
مستعرضا العالقة بني النخب 

والثقافيـــة،  السياســـية 
والنخـــب الحزبيـــة واملدنية، 
وكذا النخب الحديثة والقوى 

االجتماعيـــة التقليديـــة.
ـــكرتر  ـــدم س ـــك ق إىل ذل
الحزب االشرتاكي فرع مأرب 
ناجـــي الحنيـــي يف الورقـــة 
الخامسة إضاءات عن الحالة 
السياسية املعارصة وممكنات 
اســـتفادة النخب السياســـية 
اليمنية من التجارب السابقة 
إيجابيا بما يســـهم يف إخراج 
البلـــد من حالـــة الحرب التي 
تمر بها يف ظل فشل سيايس 
غر معهود وتنافر اجتماعي 
كبر.. الفتا إىل أن تلك الحالة 
تمثل معضلة حقيقة أمام أي 
تســـوية قادمة أو إصالحات 
يتفق عليها اليمنيون يف لحظة 

ما.
وقـــد أثريـــت النـــدوة 
ــات  ــالت والنقاشـ باملداخـ
املستفيضة من قبل املشاركني 
الناشطني  السياسيني و  من 
ــني  ــاطات والباحثـ والنشـ

ـــني. اإلعالمي

الوكيل الباكري يدعو األحزاب للتوقف 
عن المماحكات والنهوض لمواجهة الحوثي
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تدشني أول برنامج للتمكني االقتصادي للسيدات 
بدعم من اإلعامر السعودي

ـــة  ـــل محافظ ـــن وكي دش
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ــد الباكـــري  ــه أحمـ عبداللـ
ومعه مديـــر مكتب الربنامج 
ـــة وإعمـــار  الســـعودي لتنمي
اليمـــن يف املحافظـــة عـــي 
الـــدورسي، برنامـــج ســـبأ 
للتمكني االقتصادي للسيدات 
كأول برنامـــج مـــن نوعـــه يف 
املحافظـــة، تنفـــذه مؤسســـة 
فتيـــات مأرب بدعـــم وتمويل 
من الربنامج السعودي لتنمية 

ـــار اليمن. وإعم
وخالل التدشـــني اســـتمع 
الوكيـــل الباكري إىل رشح من 
رئيس مؤسسة فتيات مأرب 

ياســـمني القـــايض، حـــول 
أهـــداف الربنامـــج ومكوناته 
ـــدى ١٨  ـــىل م ـــذ ع ـــذي ينف ال
شـــهرا، ويتضمن إطـــالق ٤0 
حملة توعوية، و٤0 مرشوع 
ـــاع  ـــب يف قط ـــل وتدري تأهي
األعمـــال، ودعم 20 مرشوعا 
عـــرب التمويل وبنـــاء القدرات 
وتقديم الخدمات االستشارية 

ـــتمر. واإلرشاف املس
ـــرشوع  ـــرة إىل أن امل مش
يهـــدف إىل فتـــح آفـــاق جديدة 
لدعم املرأة، وفرًصا واعدة لها 
لتعمـــل عىل مشـــاريع خاصة 
بها، وذات جـــدوى اقتصادية 
تمكنهـــا مـــن االعتمـــاد عـــىل 

نفســـها وتحســـني وضـــع 
ـــي.. منوهة إىل  أرستها املعي
أن مؤسســـة فتيـــات مأرب و 
الربنامـــج الســـعودي لتنمية 
وإعمار اليمن ســـيعمالن عىل 
أفكار  وتسويق  ودعم  ترتيب 
ومشاريع النساء املستفيدات.
ـــل  ـــد الوكي ـــد أك ـــذا وق ه
ـــذا  ـــة ه ـــىل أهمي ـــري ع الباك
املـــرشوع يف تعزيـــز دور املرأة 
يف تحســـني ســـبل العيش لها 
وألرستها إىل جانب انخراطها 
يف سوق العمل ورواد األعمال، 
فضال عن إعدادها يف اإلسهام 
الفعال يف التنمية التي تنشدها 

املحافظة..

ــج  ــا دور الربنامـ مثمنـ
الســـعودي لتنميـــة اليمـــن يف 
دعـــم هـــذا املـــرشوع.. متمنيا 
أن يتوسع الدعم واملساعدات 
ـــاريع  ـــو املش ـــانية نح اإلنس
ـــتثمارية والتنموية ذات  االس
األثـــر املتبقـــي بالتـــوازي مع 
املساعدات اإلنسانية الطارئة.

أن  الباكـــري  وأكـــد 
السلطة املحلية ستقدم كافة 
الدعـــم والتســـهيالت من أجل 
ـــطة  ـــاريع وأنش ـــاح مش إنج
هذا الربنامج املهم والتنموي 
للمـــراة يف محافظـــة مـــأرب.



السبت  7   نوفمبر   2020م   العـــــدد ) 129 (
6نشرة 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

مناقشة حمددات وضع خطط فروع االحتادات 
واألندية الرياضية للعام 2021م

كـــرس اجتمـــاع ريـــايض 
ــباب  ــب الشـ ــع ملكتـ موسـ
والرياضة ورؤساء االتحادات 
الرياضية بمحافظة  واألندية 
ــل  ــة وكيـ ــأرب، برئاسـ مـ
املحافظـــة للشـــؤون اإلدارية 
عبداللـــه أحمـــد الباكـــري، 
ملناقشة وتقييم مستوى تنفيذ 
األنشطة والربامج والفعاليات 
ـــة وفـــق  ـــة والثقافي الرياضي
ـــام  ـــومة للع ـــط املرس الخط
الجاري 2020م، واإلطار العام 
واملحـــددات الخاصـــة بإعـــداد 
الخطـــط الرياضية والثقافية 
لالتحادات واألندية الرياضية 
للعـــام القـــادم 202١م، بمـــا 
يســـهم يف االرتقـــاء بالقطاع 
ـــبابي  الريايض والثقايف والش

باملحافظة.
أشـــاد  االجتمـــاع  ويف 
ـــود  ـــري بالجه ـــل الباك الوكي
ـــب  ـــل مكت ـــن قب ـــة م املبذول
الشـــباب والرياضـــة وفـــروع 
الرياضية  واألندية  االتحادات 
يف املحافظة لتنفيذ األنشـــطة 
والربامج الرياضية والشبابية، 
رغـــم األوضـــاع االســـتثنائية 
التـــي تعيشـــها اليمن بشـــكل 
عام، ومحافظة مأرب بشكل 
ـــات الكبرة  خـــاص، والتحدي

التي تواجهها.
ـــىل أن  ـــري ع ـــد الباك وأك
من  والرياضة  الشباب  قطاع 
ـــة واملهمة  القطاعات الحيوي
التـــي تتصـــدر أولويـــة قيـــادة 
ـــة باملحافظة  الســـلطة املحلي
برئاسة املحافظ اللواء سلطان 
العـــرادة والحكومة الرشعية 
ـــاره  ـــباب، باعتب ووزارة الش
ـــم بالرعاية  القطاع الذي يهت
لفئة الشباب والنشء يف البلد 
ويؤهلهـــم جســـميا وعقليـــا 
لخدمة مجتمعهم ويفتح لهم 
ـــراز مواهبهم  آفاقا رحبة إلب
وتنميتهـــا  وإبداعاتهـــم 

وتطويرها.
وشـــدد وكيـــل املحافظـــة 
ـــؤويل قطاع الشباب  عىل مس
ـــن  ـــة م ـــة باملحافظ والرياض
ـــباب واالتحادات  ـــب الش مكت
واألندية الرياضية بأهمية أن 
تتضمن الخطط للعام القادم 
تنوعا يف األنشـــطة الرياضية 
والثقافيـــة يف ظل الدعم الذي 
يحظـــى به هـــذا القطـــاع من 
قبـــل قيـــادة الســـلطة املحلية 
وقيادة وزارة الشـــباب ممثلة 
بالوزيـــر نايف البكري، ويربز 
هـــذا الدعـــم يف تطـــور البنيـــة 
التحتية وتقديم الدعم لتنفيذ 

األنشطة الرياضية يف مختلف 
املديريات.

كمـــا شـــدد الوكيـــل 
الباكري عىل رضورة االهتمام 
بالجوانـــب والربامج الثقافية 
والشـــبابية للنشء والشـــباب 
بمـــا يعـــزز روح االنتمـــاء 
الوطني ويوسع مدارك النشء 
ـــا  ـــم عقلي ـــباب ويعده والش
لخدمة مجتمعاتهم ووطنهم، 
ـــكار  ـــن األف ـــم م وتحصينه
إىل جانب  واملتطرفة،  الهدامة 
واجبهـــم يف املعركـــة الوطنية 
التي يخوضها اليمن من أجل 
الدفاع عن الجمهورية والهوية 
العربية لليمن وخطر املرشوع 
إىل  الساليل،  والفكر  االنقالبي 
جانب خطر األفكار املتطرفة 
التي تروج وتستهدف التغرير 
بالشـــباب والنشء يف تحقيق 
أهداف ضارة وهدامة بالوطن 

واملحافظة.
الباكري إىل  الوكيل  ولفت 
أن األعداد الكبرة من النازحني 
الذيـــن اســـتقبلتهم املحافظة 
مـــن مختلـــف محافظـــات 
الجمهورية، تمثل فئة الشباب 
والنـــشء الغالبيـــة العظمـــى 
ـــم، ورضورة أن  ـــن أعداده م
ـــتوعب الخطط والربامج  تس

الرياضيـــة  واألنشـــطة 
والثقافية من أجل االستفادة 
من مواهـــب وقدرات البعض 
ـــاب  ـــر األلع ـــم يف تطوي منه
الرياضية باملحافظة، إىل جانب 
ما يمثله ذلك من جوانب دعم 
نفي لهم جراء مايعانوه من 
آثار التهجر القرسي والنزوح 

وأرسهم. لهم 
وكان مديـــر عـــام مكتب 
الشباب والرياضة باملحافظة 
عـــي حشـــوان قد قـــدم خالل 
االجتماع عرضـــا موجزا عن 
املحافظة  يف  الريايض  الوضع 
ـــة  ـــرز األنشـــطة الرياضي وأب
والثقافيـــة يف املحافظـــة، 
ـــعى  ـــي يس ـــات الت والطموح
املكتب أن يكون عليها القطاع 
ـــذ  ـــتوى تنفي ـــايض ومس الري
الرياضية  والربامج  األنشطة 
ـــاركة  والثقافية وتعزيز املش
ـــة لشـــباب املحافظـــة  الفاعل
الرياضيـــة  األنشـــطة  يف 
ـــتوى  ـــىل املس ـــة ع والثقافي
ــي.. إىل  ــي والخارجـ الوطنـ
جانـــب االســـتمرار يف تطوير 
البنى التحتية ملختلف األلعاب 
واألنشطة الرياضية والثقافية 

يف مختلـــف املديريـــات.
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تدشين توزيع 12 ألف حقيبة شتوية للنازحين 
مقدمة من مركز الملك سلمان

ـــة  ـــل محافظ ـــن وكي دش
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ومعه مدير مكتب مركز امللك 
ـــال  ـــة واألعم ـــلمان لإلغاث س
اإلنسانية بمأرب عبدالرحمن 
الصيعـــري، مـــرشوع توزيـــع 
الحقيبـــة الشـــتوية للنازحني 
واألرس املتـــرضرة والتـــي 

تســـتهدف ١2 ألـــف أرسة.
ـــاد  ـــني أش ـــالل التدش وخ
الوكيـــل مفتـــاح بالتدخـــالت 
اإلنســـانية ملركز امللك سلمان 
ــف  ــة ويف مختلـ يف املحافظـ
الجوانـــب.. مشـــرا إىل أهمية 
هذه الحقائب الشتوية البالغ 
عددها ١2 ألف حقيبة ستعمل 

عـــىل تخفيـــف معانـــاة األرس 
املســـتفيدة مـــن النازحني من 
مختلف املحافظات، مع بداية 
دخـــول فصل الشـــتاء شـــديد 

الربودة.
متمنيـــا أن توســـع كمية 
الحقائب الشـــتوية يف مراحل 
أخـــرى لتغطي أكـــرب قدر من 
األرس النازحـــة ومـــن كافـــة 
ـــدد  ـــي يته ـــات، والت املحافظ
ـــم  ـــارس صحته ـــتاء الق الش
وصحة أبنائهم يف ظل ظروف 
التي يعيشها  الصعبة  النزوح 
النازحـــون بعـــد أن رشدتهـــم 
مليشـــيا الحوثـــي االنقالبيـــة 
املدعومة من إيران من منازلهم 

وقراهم وأعمالهم ومزارعهم.
مـــن جانبـــه أشـــار مديـــر 
مكتـــب مركـــز امللـــك ســـلمان 
الصيعـــري، إىل أن الحقيبـــة 
الشـــتوية هـــذه تأتـــي يف إطار 
الحملة اإلنسانية التي يقدمها 
املركـــز ملســـاعدة اليمنيـــني يف 
مختلـــف الجوانب اإلنســـانية 
يف هـــذه الظـــروف اإلنســـانية 
التي يمر بها اليمن والشـــعب 

اليمني.
إىل ذلـــك أوضـــح مديـــر 
عـــام شـــبكة النمـــاء اليمنيـــة 
للمنظمات األهلية عبدالوهاب 
نرص، الرشيك املنفذ ملركز امللك 
سلمان، أن كل حقيبة شتوية 

تشـــمل أربع بطانيات شتوية 
ـــة  ـــرة، وأربع ـــرة وصغ كب
ـــرة،  ـــرة وصغ ـــات كب جاكت
إىل جانـــب أربعـــة بلوفر كبر 

. صغر و
ـــل  ـــني وكي ـــرض التدش ح
محافظـــة البيضـــاء لشـــؤون 
مديريات رداع سنان جرعون 
وعدد من مدراء عموم الشؤون 
الوحدات  ومدراء  االجتماعية 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
النازحني يف محافظات مأرب 
والجوف، والبيضاء، وصنعاء.
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مت يف مديري���ة مدينة ماأرب فتح مظاريف العط���اءات املقدمة ملناق�صات تنفيذ 
15 م�رشوعا اأعلنت عنها ال�صلطة املحلية يف املديرية يف جماالت ال�صحة والرتبية 
ومنظوم���ة الرقاب���ة االإلكرتونية بكلف���ة تقديرية تبلغ مليارا واح���دا و307 ماليني 

و230 األف ريال.
فتح املظاريف جرى من قبل اللجنة الفرعية للمناق�صات يف املديرية برئا�صة 
مدير عام املديرية رئي����س املجل����س املحلي حممد �صالح فرحان وبح�صور ممثلني 

عن ال����رشكات واملقاولني املتقدمني بالعطاءات والبالغ عددهم 72 متناف�ص���ا.
وقد اأحالت اللجنة العطاءات املقدمة اإىل جلنة التحليل ال�صتكمال االإجراءات 

القانونية.

فتح مظاريف 14 مرشوعاً بمديرية مدينة 
مأرب بتكلفة 1.3 مليار ريال
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بحـــث رئيـــس هيئـــة 
ـــام  ـــأرب الع ـــفى م مستش
الدكتـــور محمـــد القباطـــي 
مـــع مدير مكتـــب الربنامج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمـــن يف محافظـــة مـــأرب 
عـــي الـــدورسي، خـــالل 
االحتياجات  بمكتبه،  لقائه 
اإلنســـانية للهيئـــة من أجل 
تطويـــر خدماتهـــا الصحية 
والطبيـــة، ويف مقدمتهـــا 
الحاجـــة إىل إنشـــاء مركـــز 
بأمـــراض  متخصـــص 

الـــكىل. وجراحـــة 
ـــرى  ـــاء ج اللق ـــالل  وخ
ـــل  ـــر العم ـــتعراض س اس
يف الهيئـــة ومـــا تقدمـــه من 
خدمات يف ظل اإلقبال الكبر 
عليهـــا مـــن قبـــل املواطنني 
والحاجة املاسة للتوسع يف 
احتياجات  لتلبية  الخدمات 
املرىض يف تخصصات طبية 
غـــر متوفـــرة مـــا يضطـــر 
العديـــد من املرىض للســـفر 
بعيدة  أخرى  محافظات  إىل 

ـــفر إىل الخارج. أو الس

الدكتـــور  وأشـــاد 
القباطي بالدعم اإلنســـاني 
واألخوي املقدم من األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية 
عرب مركز ســـلمان لإلغاثة 
ـــات  ـــن املنظم ـــره م أو غ
اإلنســـانية، سواء ما يتعلق 
ـــة واملحاليل الطبية  باألدوي
ـــزة  ـــزات واألجه أو التجهي
الطبيـــة، إىل جانـــب إنشـــاء 
مركز األطراف االصطناعية 
والعالج الطبيعي، والتدريب 
والتأهيـــل للكوادر الوطنية 
ـــا  ـــال.. مرحب ـــذا املج يف ه
بالتعـــاون والدعم للربنامج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمن يف دعم الهيئة يف عدد 
من االحتياجات، خاصة ما 
يتعلـــق يف إنشـــاء وتجهيـــز 
مركز متخصـــص بأمراض 
وجراحة الكىل يف ظل تزايد 
أعداد مرىض الفشل الكلوي 

املحافظة. يف 
أشـــاد  وقـــد  هـــذا 
املبذولة  الدورسي بالجهود 
ومســـتوى  الهيئـــة  يف 

والصحية  الطبية  الخدمات 
ودور  للمرىض  فيه  املقدمة 
الهيئـــة يف تطويـــر القطـــاع 
باملحافظـــة..  الصحـــي 
زيارتـــه  أن  إىل  مشـــرا 
للهيئـــة تأتي يف إطار تقييم 
ــية  ــات األساسـ االحتياجـ
ـــانية  ـــاريع اإلنس ـــن املش م
ـــتعود  ـــي س الت ـــة  والخدمي
ـــىل املواطنني بما  ثمارها ع
يف ذلـــك املشـــاريع الصحية 
والرتبوية واالجتماعية، إىل 
جانب االطالع عىل مستوى 
االســـتفادة مـــن الدعـــم 

السابق.
الـــدورسي  وأبـــدى 
استعداد الربنامج السعودي 
لتنميـــة وإعمار اليمن تبني 
ـــز  ـــز مرك ـــرشوع تجهي م
متخصـــص للـــكىل ملـــا لذلك 
مـــن أهميـــة يف تعزيـــز دور 

القطـــاع الصحـــي.
ـــس  ـــاء رئي اللق ـــرض  ح
ـــي الدكتور عي  املكتب الفن
الجبل ومدير عام املعلومات 
واإلحصاء بديوان املحافظة 

عبدربه حليس.
إىل ذلـــك ناقـــش رئيـــس 
هيئة مستشـــفى مأرب مع 
فريق مكتب أطباء بالحدود 
باملحافظـــة  الهولنديـــة 
برئاســـة إيما ويســـت مان، 
التعـــاون والدعـــم  جوانـــب 
ــة  ــني الهيئـ ــاني بـ اإلنسـ
والتدخـــالت  واملنظمـــة 
اإلنســـانية التـــي يمكـــن أن 
تقدمهـــا لتعزيز دور الهيئة 
ـــات الطبية  يف تقديم الخدم

والصحيـــة.
ـــع  ـــاء اطل اللق ـــالل  وخ
فريـــق أطبـــاء بالحدود عىل 
والصحية  الطبية  الخدمات 
التي تقدمها الهيئة واملراكز 
التابعة لها.. كما اطلعوا عىل 
العمل  قسم الطوارئ وآلية 
فيـــه للتعامل مـــع الحاالت 
الحرجـــة والخطرة الناتجة 
عـــن اإلصابـــات والحوادث 
والقدرة عىل إنقاذ حياتها..

هيئة مستشفى مأرب تبحث مع البرنامج 
السعودي إنشاء مركز متخصص للكلى

ناقشت الدعم اإلنساني مع أطباء بال حدود الهولندية..
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انطالق منافسات بطولة مدينة مأرب للسباحة احلرة 
للمسافات 100و200 مرت

انطلق���ت، مبدين���ة م���اأرب مناف�ص���ات بطول���ة )مدين���ة م���اأرب لل�ص���باحة( الت���ي 
ينظمه���ا مكت���ب ال�ص���باب والريا�ص���ة مبديري���ة املدينة بالتع���اون مع نادي ال�ص���د 

الريا�ص���ي على مدى ثالث���ة اأيام.
 ويتناف����س يف البطولة للفئات العمرية، براعم، نا�صئون، و�صباب، ٩7 �صباحا 

ميثلون 37 فريقا �صعبيا على م�صافات 100 مرت، 200 مرت �صباحة حرة.
ويف افتت���اح البطول���ة اأ�ص���ار مدي���ر مكت���ب ال�ص���باب والريا�ص���ة مبدين���ة م���اأرب 
�ص���ياف ح�صوان اأن هذه البطولة تاأتي ا�صتكماال لربامج وخطط مكتب ال�صباب 
واملت�صمن���ة تنظي���م بط���والت يف جمي���ع االألع���اب الريا�صي���ة به���دف التن���وع يف 
االألعاب وتوفري م�صاحات كبرية لل�صباب ليمار�صوا هواياتهم ح�صب ميوالتهم.
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ـــدر: وكالة رويرتز  املص
لألنباء..

رغـــم ظـــروف الحـــرب 
الصعبة التي يمر بها اليمن، 
تمكنت ســـيدة من تأسيس 
ليكون  للنساء فقط  مقهى 
فسحة أمل يف مدينة مأرب 

عليه. القائمات  بحسب 
وقـــررت أم فراس فتح 
ذلك املقهـــى بعد أن أدركت 
أن النســـاء يف مدينـــة مأرب 
بحاجـــة إىل أماكن ترفيهية 
خاصة بهن، مشرة إىل أنها 
تأمل من خـــالل مرشوعها 
أن تغر الفكرة الســـائدة يف 
املجتمع بشأن قيام النساء 
ـــإدارة املشـــاريع الخاصة  ب

بهن.
ـــراس: إن  ـــت أم ف وقال
مأرب كانت تعاني من عدم 
ـــتطيع أن  وجود أماكن تس
بشكل  النساء  فيها  تتجمع 
ـــد محافظ جدا،  مريح يف بل
موضحـــة: »ال يوجـــد هناك  
أماكن تديرها النساء بشكل 
إىل  كامل من أصغر موظف 

مدير«. أكرب 
ــراس  ــت أم فـ وأضافـ
ــى  ــت مقهـ ــي افتتحـ التـ
»أيقونـــة الصباح« يف أبريل 
املايض أن املواقف التقليدية 
التـــي يتبناهـــا  واملحافظـــة 
الكثرون تجـــاه عمل املرأة 
ـــزل جعـــل مـــن  خـــارج املن

مرشوعهـــا فكـــرة جديـــدة 
ـــة يف مجتمعها. غريب

ـــط  ـــم رب ـــت: »يت وتابع
مصطلح )املقهى(«باألفكار 
ولذلك  السلبية،  والقناعات 
ســـيكون لكل فكرة جديدة 
مؤيدون ومعارضون لها«، 
مضيفة أنها تريد أن تكون 
مثـــاالً يحتـــذى بـــه إلظهار 
قـــدرة املـــرأة عـــىل إدارة 

املشاريع.
ــياق،  ــس السـ ويف نفـ
ـــة  ـــي طالب ـــت وداد وه قال
الطـــب إحـــدى زبونـــات 
املقهـــى: إنهـــا انجذبـــت إىل 
ـــت باملقهى،  ـــة اإلنرتن خدم
ـــاك مســـاحة  مردفـــة: »هن

ـــكان«  ـــذا امل ـــاء يف ه للنس
مؤكدة أنه خدمة جيدة مع 
ضعـــف شـــبكة اإلنرتنت يف 
البالد وقلـــة الخيارات أمام 

ـــات يف الرتفيه. الطالب
تســـتورد أم فـــراس 
ـــا  ـــاف قهوته ـــم أصن معظ
ـــن الخارج،  ومرشوباتها م
ـــىل  ـــاظ ع ـــدة أن الحف مؤك
ـــاع  ـــط ارتف ـــودة وس الج
ـــعار  ـــب أس ـــعار وتقل األس
العمـــالت يمثـــل تحدًيـــا 
حقيقًيـــا. لكنهـــا تطمح إىل 
ـــى  ـــح املقه ـــع ليصب التوس
ـــرب  ـــة أك ـــاحة ترفيهي مس

ـــال. ـــاء واألطف للنس

مأرب: أيقونة الصباح.. مقهى للنساء 
فقط في اليمن الذي مزقته الحرب


