
نــادي الســـد الثقــافــي والرياضـــي 
بمـــدينة مــــأرب يختتــــم أنشطـــته 

لقـــاء تشـــــــــاوري يحـــــــذر مـــــــن كارثـــــــــة بيئيـة وصحية تتهدد مدينة مـأرب 

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبــــت   2 ينايــــــر  2021م  العــــــــدد ) 137 (

إذاعة مأرب تطلق خارطتها إذاعة مأرب تطلق خارطتها توزيع 11 معمال دراسيا بقيمة 66 ألف دوالر
البرامجية الجديدة البرامجية الجديدة 20212021

الدكتور مفتاح يلتقي ممثيل ائتالف اخلري وكري العاملية 

الشــــؤون االجتماعيـــــــة يـؤكد قرب افتتاح مركز لألســر المنتجة 

حمافظ مأرب يدشن تسكني 100 
أســـرة مـــن األشـــــد فقراً

ورشـــة عمــل لتحقيق التعايف 
االقتصـــــادي باملحافظــــــــــة

قـــوات األمـــن اخلاصــة ختتتـــم عامهـــا التدريبـي 2020م

الوكيل الباكري يدشـن عمليـة التعشيب الصنـاعي للملعـب األوملبي

إجــــــــراءات لمنـــــــــع التـــــــــالعب بالغــــــــــاز وأسعاره جنـــوب مـأرب

قدمتهــــــا السلطــــــة المحليــــة ..
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دشـــن محافـــظ مـــأرب 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة 
تسكني 100 أرسة وأرستني 
مـــن الفئـــات األشـــد فقـــراً، 
ـــي  ـــة الت ـــاكن البديل يف املس
قدمتها لهم السلطة املحلية 
يف منطقـــة الجفينة جنوب 
عاصمـــة املحافظة، وتتميز 
ــات  ــط والخدمـ بالتخطيـ
العامة األساســـية من مياه 
ـــي  ـــاء ورصف صح وكهرب
اإلنسانية  املنظمات  تساعد 
يف  واستهدافها  زيارتها  من 
ـــن  ـــة م ـــاعداتها املقدم مس
أدوات إيواء وغذاء ومعونات 
ماليـــة وبرامـــج تأهيـــل 
وتدريب، بديال عن األعراش 
ـــكنها وسط  التي كانت تس
لهم  التوفر  األربعني  شارع 

حركة  وتعيق  الالئق  املأوى 
املرور يف الشارع واستكمال 

أعمال الســـفلتة.
التدشـــني  وخـــالل 
اطلع املحافـــظ العرادة عىل 
مستوى التخطيط والرتتيب 
ـــدة ومدى  للمســـاكن الجدي
توافر املسافات املناسبة بني 
املســـاكن والشـــوارع وسط 
املخيـــم، إىل جانب الخدمات 
ـــن رصف صحي  املتوفرة م
وأعمـــال نظافـــة مـــن قبـــل 
صندوق النظافة والتحسني 
وتوصيل التيار الكهربائي..
كما اطلـــع املحافظ عىل 
عمليـــة توزيـــع املســـاعدات 
الغذائيـــة لـــأرس التـــي تـــم 
تســـكينها، وخزانـــات املياه 
ووجـــه بـــرف مســـاعدة 

ـــاعدها  مالية لكل أرسة تس
ــض  ــتكمال بعـ ــىل اسـ عـ
االحتياجات الرضورية التي 
تنقصهـــا لرتتيـــب وضعهـــا 
للسكن  االنتقال  عملية  بعد 

الجديد.
ــد املحافـــظ  ــد أكـ وقـ
العرادة إىل أن هذه املســـاكن 
التي قدمتها السلطة املحلية 
لهـــذه األرس تأتـــي يف إطـــار 
اهتماماتهـــا باملواطنني من 
الفئات األشـــد فقرا والعمل 
ـــم  ـــني أوضاعه ـــىل تحس ع
مـــن خـــالل الســـكن الالئـــق 
وتوفـــر العوامـــل املناســـبة 
لدمجهم يف املجتمع، وتهيئة 
ـــة للمنظمات  ـــة املواتي البيئ
ـــانية من أجل التدخل  اإلنس
املناســـب لتقديم املساعدات 
لهذه األرس خاصة ما يتعلق 

والتدريب  التأهيل  بمجاالت 
لتحويلهم إىل عنارص منتجة 
املجتمـــع  ومندمجـــة يف 
ســـلوكيات  وإكســـابهم 

ومفاهيـــم حيـــاة جديدة.
ـــرت  ـــم ع ـــن جانبه م
عـــن  املســـتفيدة  األرس 
شـــكرها وتقديرهـــا لهـــذه 
اللفتـــة الكريمـــة مـــن قبـــل 
محافظ املحافظة والسلطة 
ــذه  ــم هـ ــة وتقديـ املحليـ
املســـاكن بتخطيـــط رائـــع.. 
مؤكديـــن أنهـــم ســـيعملون 
ـــىل نظافتها  عىل الحفاظ ع
أن  آملـــني  باســـتمرار.. 
ـــام املنظمات  يحظوا باهتم
ضمن  وإدراجهم  اإلنسانية 

ـــتهدفيها. مس

في مساكن قدمتها السلطة المحلية ..

حمافظ مأرب يدشن تسكني حمافظ مأرب يدشن تسكني 100100 أرسة من األشد فقرا أرسة من األشد فقرا
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التقـــى وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب الدكت ـــأرب  م
مفتـــاح يف مكتبـــه كال عىل 
ائتالف  حدة، فريـــق مكتب 
الخـــر لإلغاثـــة اإلنســـانية 
باملحافظـــة، وفريق مكتب 

العاملية. ـــر  منظمة ك
حيث ناقـــش مع فريق 
مكتب ائتالف الخر برئاسة 
مدير املكتب عبدالخالق بن 
مسلم، تدخالتها اإلنسانية 
املحافظـــة، واالســـتعداد  يف 
لتدشـــني مـــروع توزيـــع 
املدرسية لأطفال  الحقيبة 
ـــك  املل املمـــول مـــن مركـــز 
ســـلمان لإلغاثـــة مع بداية 
الـــدرايس  الفصـــل  انطـــالق 

الثاني.
أن  إىل  وأشـــار مســـلم 
ـــتهدف توزيع  املروع يس

5085 حقيبة مدرسية مع 
مســـتلزماتها يف مـــدارس 
ـــي)  ـــات ه ـــس مديري خم
العبديـــة، جبـــل  رصواح، 
مـــراد، حريـــب، والجوبة(.
الوكيـــل  وناقـــش 
مفتـــاح مـــع مديـــر مكتـــب 
العاملية نجدة  منظمة كـــر 
عقـــالن املقطـــري والفريق 
ـــالت  ـــا، تدخ ـــل معه العام
يف  اإلنســـانية  املنظمـــة 
العـــام  املحافظـــة خـــالل 
املقبل 2021م، وتشـــاركية 
الســـلطة املحليـــة يف اختيار 
املشـــاريع ودراســـتها حتى 
تكـــون ملبيـــة لالســـتجابة 
ــات  ــة للمجتمعـ الحقيقيـ
ــني  ــن نازحـ ــة مـ املحليـ
ومجتمـــع مضيـــف خاصة 
املياه  مـــا يتعلق بمشـــاريع 

التـــي تهتـــم بهـــا املنظمة..
اللقاءين شـــدد  وخـــالل 
الوكيل مفتاح عىل رضورة 
أن تكـــون التدخـــالت خالل 
املقبـــل مشـــاريع  العـــام 
تتسم بالتنمية واالستدامة 
وتلبـــي احتياجـــات النـــاس 
وتعمل عىل تحســـني ســـبل 
العيـــش لهـــم وتفتـــح لهـــم 

للعمـــل واإلنتاج.. فرصـــا 
كمـــا أكـــد عـــىل الحاجة 
ـــدرات  ـــاء ق لبن ـــل  التدخ يف 
ـــة  املحلي الســـلطة  ـــب  مكات
الجوانـــب بمـــا  يف مختلـــف 
الخدمات  إدارة  يمكنها من 
وتنفيذ املشـــاريع بالشـــكل 
أن  إىل  ـــرا  ـــح.. مش الصحي
ـــدد  ـــرة يف ع الكب ـــادة  الزي
الســـكان والنازحني وتنوع 
املشـــاكل واالحتياجـــات، 

تحتـــاج إىل خرات وقدرات 
أكـــر  ـــة ومؤسســـية  إداري
ـــم  ـــون خراته ـــع ك وأوس
إدارة  عىل  مبنية  وقدراتهم 
الســـكان  عـــدد محدود من 

وباحتياجـــات بســـيطة.
ـــور مفتاح  الدكت ـــد  وأك
الحاجة إىل تنفيذ مشـــاريع 
يف  وتنمويـــة  إنســـانية 
القطـــاع الزراعي بما يعزز 
خلـــق أكر قـــدر من فرص 
العمـــل وتحســـني ســـبل 
واملجتمع  للنازحني  العيش 
اإلسهام  جانب  إىل  املضيف 

الغذائي. يف تعزيـــز األمـــن 
حـــرض مدير عـــام فرع 
ـــاه والرف  املي ـــة  مؤسس
الصحي باملحافظة حســـني 

جالل. بن 

الدكتــــور مفتــــاح يلتقـــــي ممثلـــــي 
ائتـــالف اخليــر وكيــر العامليــة بمـــأرب
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أقـــر لقـــاء موســـع عقد 
ـــة محافظة  بمديرية الجوب
ــل  ــة وكيـ ــأرب برئاسـ مـ
ـــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتـــاح، ضم مديري عموم 
ســـت مديريـــات جنـــوب 
وجنـــوب غـــرب املحافظـــة 
ووكالء توزيع أســـطوانات 
الغاز يف املديريات، عددا من 
ـــب  ـــع التالع ـــراءات ملن اإلج
بمـــادة الغاز املنزيل وضمان 
ــني يف  ــا للمواطنـ وصولهـ
ـــزل باملديريات،  القرى والع
ـــوق السوداء  ومحاربة الس
ـــارج  ـــا إىل خ ـــا وتهريبه له

املحافظة.
ـــرضه  ـــذي ح ـــاء ال اللق

مديـــر دائـــرة صافـــر للغـــاز 
محســـن بن وهيـــط ومدير 
عـــام منشـــأة غـــاز مـــأرب 
ـــب  ـــن غري ـــادي ب ـــي ه ع
ـــة تعبئة الغاز  ومدير محط
للمديريـــات الســـت عـــي بن 
عي القايض، أقر ضبط تجار 
الســـوق الســـوداء، وتفعيل 
دور نقـــاط األمـــن يف ضبط 
أي كمية تمر دون تريح.

وأقر اللقـــاء آلية جديدة 
الســـتالم كل مديريـــة مـــن 
الجوبة، حريب،   ( مديريات 
جبل مـــراد، ماهلية، رحبة، 
والعبدية( حصتها من كمية 
الغاز عر إرشاف مدير عام 
املديرية، ونقلها إىل محطات 

خاصـــة بتعبئة أســـطوانات 
ـــوكالء يف  ـــة لل ـــاز التابع الغ
مركـــز املديريـــة، إضافة إىل 
الوكالء يف  طالء أسطوانات 
كل مديريـــة بلون محدد تم 
تكشف  حتى  عليه،  االتفاق 
أي أســـطوانة تـــرب إىل 

املديرية. خارج 
وشـــدد اللقـــاء عـــىل 
ـــع القانوني  تصحيح الوض
لـــوكالء بيـــع الغـــاز املنـــزيل 
حتـــى 20 ينايـــر املقبـــل، 
وتطبيق الروط القانونية 
لكل وكيـــل.. إىل جانب إلزام 
كل وكيـــل يف منطقته بفتح 
للمواطنني  ثابتة  بيع  نقاط 
كشـــوفات  وتســـليم 

باملســـتفيدين من املواطنني 
وقراهـــم للســـلطة املحلية، 
حتى يتم محاسبة أي وكيل 
لم يوصل املـــادة إىل املواطن 

بقوائمه. املشمول 
كما ناقش اللقاء ســـعر 
بيع أسطوانات الغاز، وشدد 
عىل عـــدم وضع أيـــة زيادة 
يف أســـعار األسطوانات عىل 
املواطنـــني وبيعها بالســـعر 
املحدد واملتفق عليه، واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة بحق 

باألسعار. يتالعب  من 

إقرار إجراءات لمنع التالعب بالغاز إقرار إجراءات لمنع التالعب بالغاز 
وأسعاره في مديريات جنوب مأربوأسعاره في مديريات جنوب مأرب
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منظمـــات  حـــذرت 
إنســـانية وخـــراء بيئـــة 
ومهندســـون مدنيـــون، من 
ـــانية  ـــة وإنس ـــة بيئي كارث
ـــة  ـــدد مدين ـــة تته وصحي
مـــأرب عاصمـــة املحافظـــة 
عىل املـــدى القريب، بانهيار 
ـــرف الصحي  منظومة ال
القائمة عىل حفر املواطنني 
لخزانات خاصة بهم لخزن 
الـــرف الصحي)بيـــارات( 
بتزايد  والتي بدأت بوادرها 
طفحها وسقوط بعضها يف 

الشوارع الرئيسية واألحياء 
ـــكنية والحارات. الس

ـــاء  ـــالل لق ـــدوا خ وأك
تشـــاوري موســـع نظمتـــه 
مؤسســـة امليـــاه والـــرف 
الصحـــي فـــرع مـــأرب، عىل 
بـــدء  يف  اإلرساع  رضورة 
ـــرف  ـــروع ال ـــذ م تنفي
الصحي للمدينة قبل أن تحل 
الكارثة وتفوق القدرة عىل 
الســـيطرة، أخـــذا باالعتبار 
يف  الرملية  الرتبة  خصائص 

املدينة.

ــاركون يف  ــر املشـ وأقـ
الـــذي ضـــم مكاتب  اللقـــاء 
ذات  املحليـــة  الســـلطة 
البيئية  العالقـــة بالجوانـــب 
ــية،  ــة والهندسـ والصحيـ
ـــات العاملة  وممثي املنظم
يف مجـــال اإلصحاح البيئي، 
املســـتثمرين  وبعـــض 
الخاصة  املنشآت  وأصحاب 
ـــح  ـــن طف ـــن م واملترضري
مـــروع الـــرف الصحي 
ـــة  ـــوب املدين ـــارئ جن الط
ـــروع  ـــاف م ـــروا إيق ، أق

ـــي الطارئ  ـــرف الصح ال
وإجـــراء شـــفط وتنظيـــف 
ملحطـــة املعالجـــة وإنشـــاء 
ـــة إضافية،  أحواض معالج
ـــر  ـــرتكني غ ـــل املش وفص
املســـتهدفني عنـــد تصميـــم 

املـــروع.
اللقـــاء أكـــد  ـــة  ويف بداي
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
عىل أن الرف الصحي من 
ويحظى  الحياة،  أساسيات 
بأولوية لدى املحافظ اللواء 

لقاء تشاوري يحذر من كارثة بيئية وصحية لقاء تشاوري يحذر من كارثة بيئية وصحية 
تتهدد مدينة مأرب جراء الصرف الصحيتتهدد مدينة مأرب جراء الصرف الصحي
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ـــث  ـــرادة، حي ـــلطان الع س
سعى عقب تعيينه محافظا 
للمحافظـــة إىل إيجـــاد هـــذا 
املروع لعاصمة املحافظة 
التي كانت بأحياء محدودة 
ــاوزون  ــكان ال يتجـ وسـ
ألـــف نســـمة، وحصـــل   40
عـــىل تمويل مـــن الصندوق 
السعودي وأنزلت املناقصة 
للتنفيـــذ عـــام 2012م، ثـــم 
التنفيذ ألسباب فنية. تعثر 

وأشـــار الدكتور مفتاح 
إىل أنـــه عقب النزوح الكبر 
إىل املحافظة وتزايد األحياء 
السكنية والحركة التجارية 
ــد  ــتثمارية، وتزايـ واالسـ
ـــكل  ـــتخدامات املياه بش اس
ـــلطة  ـــدت الس ـــر، تعاق كب
املحليـــة مع رشكة مرية 
لتحديـــث  متخصصـــة 
ـــابقة ملروع  الدراسة الس
الـــرف الصحـــي للمدينـــة 
الســـتيعاب التوســـع الكبر 
ـــعات املتوقعة  لها، والتوس

للســـنوات القادمـــة والتـــي 
تم إنجازها، ويجري البحث 
حاليـــا مـــن قبـــل الســـلطة 
املحلية عـــن مصادر تمويل 
ـــا إىل أن  ـــا.. منوه لتنفيذه
الســـلطة املحلية تستشـــعر 
خطـــر هـــذه الكارثـــة منـــذ 
وقت مبكـــر ولكنها تحتاج 
إىل مساندة أشقاء وأصدقاء 

من أجـــل تجاوزها.
ولفـــت إىل أن املـــروع 
الطـــارئ للـــرف الصحي 
ـــذي  ال ـــة  ـــوب املحافظ جن
تـــم إنشـــاؤه العـــام املايض 
ملعالجـــة تجمـــع مخلفـــات 
الـــرف الصحـــي جنـــوب 
املدينـــة والطفـــح ملـــروع 
الـــرف الصحي املخصص 
ـــض  ـــر وبع ـــع الكب للجام
ــه.. إال أن  ــاجد حولـ املسـ
لهذا  املعالجة  محطة  طفح 
أشهر  عقب  حاليا  املروع 
مـــن اســـتالمه جـــراء عـــدم 

قدرتـــه عـــىل اســـتيعاب 
األعـــداد الكبـــرة مـــن 
مخلفات  وتدفق  املشرتكني 
ـــببه  الرف الصحي، وتس
ـــة  ـــة وصحي ـــة بيئي بكارث

للســـكان املجاوريـــن.
عـــام  مديـــر  وكان 
ـــاه  ـــة للمي ـــة العام املؤسس
الصحـــي  والـــرف 
باملحافظـــة حســـني الجالل 
قد أشار إىل أن اللقاء يهدف 
إىل تدارس املشكالت البيئية 
ـــا  ـــي خلفته الت ـــة  والصحي
محطـــة مـــروع الـــرف 
ـــكان  الصحي الطارئ، للس
املجاوريـــن، نتيجـــة طفـــح 
محطـــة املعالجة جراء عدم 
ـــتيعابية للعدد  قدرتها االس
الذيـــن  الكبـــر للمشـــرتكني 
ـــا  ـــاف قدرته ـــوا أضع فاق
الحقيقيـــة، ووضـــع حزمة 
املعالجات املناسبة.. مشرا 
إىل أن مـــروع الـــرف 

ـــذي  ال ـــارئ  ـــي الط الصح
أنشئ مؤخرا جنوب املدينة 
صمم  االوتشا،  من  بتمويل 
لعدد 126 مشـــرتكا ويكون 
مســـتقبال مروع الرف 
ـــة  ـــع ملدين ـــي الواس الصح
مـــأرب .. لكنـــه لـــم يصمـــد 
ســـوى بضعة أشـــهر عقب 
تشغيله وخلف كارثة بيئية 
ـــول  ـــة وص ـــة نتيج وصحي
املشرتكني فيه وبطرق غر 
ـــارب 500  ـــا يق ـــة م رشعي
وفنادق  منازل  من  مشرتك 

ـــم وغرها. ومطاع
ودعـــا حســـني الجـــالل 
املنظمات اإلنسانية والدولية 
ـــن  ـــل م ـــل العاج إىل التدخ
أجل تمويـــل تنفيذ مروع 
الرف الصحي للمحافظة 
كـــون التدخـــالت الرتقيعية 
أثبتت عدم نجاعتها بعد أن 
إىل  الطارئة  املحطة  تحولت 

. مستنقع
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ورَشة عمل لتعزيز الشراكة والقدرات المحلية ورَشة عمل لتعزيز الشراكة والقدرات المحلية 
لتحقيق التعافي االقتصادي بالمحافظةلتحقيق التعافي االقتصادي بالمحافظة

عقـــدت بمدينـــة مـــأرب 
ـــة  ـــل اقتصادي ـــة عم ورش
خاصـــة بتعزيـــز الراكـــة 
ـــدرات املحلية لتحقيق  والق
االقتصـــادي  التعـــايف 
نظمهـــا  باملحافظـــة، 
ـــة والتجارة  مكتب الصناع
باملحافظـــة بالتعـــاون مـــع 
املنظمة الوطنية لإلعالميني 

ـــدی(. ـــني )ص اليمني
وهدفـــت الورشـــة إىل 
اســـتيعاب رؤی وأفـــكار 
ومقرتحات مختلف أطراف 
املصلحة املحليني يف تحقيق 
التعايف االقتصادي، و تعزيز 
ـــيق والتعاون  ـــات التنس آلي

إىل  للوصـــول  املشـــرتك 
تحقيـــق األمـــن االقتصادي 
املســـتهلكني  وحمايـــة 
واملســـتثمرين وتفعيـــل 
ـــالم املتخصص يف  دور اإلع

ـــايف. التع ـــق  تحقي
ويف افتتـــاح الورشـــة 
ـــل محافظة مأرب  أكد وكي
للشـــؤون اإلداريـــة عبدالله 
ــة  ــی أهميـ ــري علـ الباكـ
رشكاء  بني  الراكة  تعزيز 
ـــايف  التع ـــق  ـــة لتحقي التنمي
ــادي  ــوض االقتصـ والنهـ
إيجاد  ورضورة  باملحافظة 
آليات تنسيق وتواصل دائم 
بـــني القطاعـــات التجاريـــة 

ـــات  ـــتثمارية والجه واالس
الرسمية ومنظمات املجتمع 
الثقة  جسور  لتمتني  املدني 
واالســـتفادة مـــن مقومات 
النهضة يف مختلف املجاالت، 
واالستفادة من التسهيالت 
التي تقدمها قيادة السلطة 
 ،.. املحليـــة للمســـتثمرين 
مشـــرا إلـــی دور اإلعالم يف 
رفـــع الوعـــي االقتصـــادي 
لـــدی املجتمـــع والجمعيات 

التنمية. ورشكاء 
وناقشـــت الورشة التي 
شـــارك فيها نخبة من كبار 
ـــار  ـــال والتج ـــال األعم رج
ـــل الحكومي  وقيادات العم

االستثمار  بجوانب  املرتبط 
وقيـــادات  والتجـــارة 
اإلعالميـــة  املؤسســـات 
الجوانب  من  عددا  الفاعلة، 
املتعلقـــة بتنســـيق التكامل 
بني القطاع العام والخاص 
املتخصـــص  واإلعـــالم 
لتحقيق التعايف واستعراض 
املشكالت والحلول املتعلقة 
ــتثمار،  ــارة واالسـ بالتجـ
ـــهيل  ـــات لتس آلي ـــع  ووض
تدفق املشاريع االستثمارية 
ـــاع التجاري  وإنعاش القط

ـــتثماري. واالس
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الوكيل الباكري يدشن عملية التعشيب الوكيل الباكري يدشن عملية التعشيب 
الصناعي لملعب مأرب األولمبيالصناعي لملعب مأرب األولمبي

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله الباكري ومعه مدير 
عام مكتب الشباب والرياضة 
عـــي حشـــوان، بـــدء عملية 
التعشيب الصناعي ألرضية 
امللعب األوملبي بمدينة مأرب 
ـــب  ـــر أول ملع ـــذي يعت وال
يتـــم إنشـــاؤه عىل مســـتوى 
املحافظـــة بهذه املواصفات.

ـــري ومدير  الوكيل الباك
الشـــباب اطلعـــا عـــىل ما تم 
إنجـــازه من أعمـــال يف إطار 
إنشـــاء امللعـــب باملواصفات 
ـــذه  ـــذي تنف ـــة، وال األوملبي

مؤسســـة أمـــني صالـــح 
للمقـــاوالت.. واســـتمعا من 
رئيس املؤسسة واملهندسني 
إىل رشح عن عملية التعشيب 
التي بـــدأ العمل بها ألرضية 
امللعب التي تبلغ مســـاحتها 
8250 مرتا مربعا.. موضحا 
اإلنجازات يف األعمال األخرى 
مدرجات  من  امللعب  إلنشاء 
ومنصـــة خاصـــة بكبـــار 
ـــب  ـــة تدري ـــوف وصال الضي
واســـرتاحة وغـــرف للحكام 
ولتغيـــر املالبس وملحقات 
أخـــرى مـــن بوابـــة وســـور 
ورصف صحي، حيث أشـــاد 

ـــري باألعمال  ـــل الباك الوكي
املنجزة .. مشددا عىل أهمية 
اإلرساع يف استكمال ما تبقى 
مـــن أعمـــال ليصبـــح امللعب 
ـــة  ـــتفادة األندي ـــا الس مهيئ
ـــه  ـــة من ـــرق الرياضي والف
وإجراء البطوالت والتمارين 

الرياضية.
ــل  ــدد الوكيـ ــا شـ كمـ
الباكري عىل رضورة االلتزام 
واملعايـــر  باملواصفـــات 
املنصوص عليها يف املناقصة 
ـــا إىل أن  واملخططـــات.. الفت
هذا امللعب األول يف املحافظة 
يعتـــر أول متنفس حقيقي 

للشـــباب لتنميـــة مهاراتهم 
ـــي  ـــذي يأت ـــة، وال الرياضي
ـــلطة  ـــام الس ـــار اهتم يف إط
ـــظ  ـــادة املحاف ـــة بقي املحلي
ســـلطان العـــرادة بالشـــباب 
واحتياجاتهـــم .. معربا عن 
أملـــه بـــأن يمثل هـــذا امللعب 
نقلة نوعية يف قطاع الشباب 

والرياضـــة يف املحافظـــة.
حـــرض رئيـــس فـــرع 
ـــي لكرة القدم  االتحاد اليمن
باملحافظة صالح الحواني .



9نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

السبت  2  يناير   2021م   العـــــدد ) 137(

الشؤون االجتماعية يؤكد قرب افتتاح الشؤون االجتماعية يؤكد قرب افتتاح 
مركز لألسر المنتجة بمحافظة مأربمركز لألسر المنتجة بمحافظة مأرب

أكـــد مديـــر عـــام مكتب 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والعمـــل بمحافظـــة مأرب 
عبدالحكيـــم القيـــي، قرب 
افتتاح مركز لأرس املنتجة 
خـــالل فرايـــر املقبـــل، بعد 
االنتهاء من أعمال التجهيز 
ليكـــون إضافـــة نوعيـــة 
ـــا  ـــرأة اقتصادي امل ـــني  لتمك
ـــش  ـــبل العي ـــني س وتحس

ـــة. ـــا يف املحافظ ألرسه
وأضـــاف القيـــي - 
ـــام  ـــه يف اختت ـــالل كلمت خ
ـــة  ـــل التدريبي ـــة العم ورش
ـــبي املكتب والخاصة  ملنتس
بإعـــداد خطة اســـرتاتيجية 
ـــة  ـــوام الثالث ـــل لأع العم

هـــذا  أن   -  2023  -2021
املركـــز الـــذي توقف منذ ما 
يزيـــد عـــن عـــر ســـنوات، 
يجـــري إعـــادة تجهيـــزه 
ـــغيله  ـــدة وتش ـــة جدي بحل
بآلية تضمن له االســـتمرار 
باالســـتفادة مـــن األســـباب 
التي أدت إىل تعثره ســـابقا.
املركـــز  أن  وذكـــر 
يكتســـب أهميتـــه يف الوقت 
الظروف  إىل  بالنظر  الراهن 
اليمنية  التي تعيشها األرس 
ـــل دور  ـــة إىل تفعي والحاج
املـــرأة اقتصاديـــا وتمكينها 
من مهن تدمجها يف السوق 
ـــاعدها  ـــة تس ـــة وآلي املحلي
عىل تســـويق منتجاتها بما 

يعود عليها بالفائدة.
إىل  القيـــي  ولفـــت 
أهميـــة االســـرتاتيجية التي 
ـــا  ـــب إلعداده ـــعى املكت يس
ـــة  ـــوام املقبل ـــة األع للثالث
مـــع الخطـــة التشـــغيلية 
والتنفيذيـــة للعـــام 2021م 
االسرتاتيجية  من  واملنبثقة 
العامـــة للمكتـــب، بما يعزز 
ـــي  ـــأداء قطاع ـــاء ب االرتق
منظمـــات املجتمـــع املدني، 
وتنظيم سوق العمل وخلق 
الفرص للشباب بما يساعد 
يف تحقيق التنمية املجتمعية 
ــودة  ــة املنشـ واالقتصاديـ

. للمجتمع
ــاركني يف  ــث املشـ وحـ

الورشـــة عـــىل تطبيـــق مـــا 
تلقوه من مهارات ومعارف 
ـــداد  ـــة يف إع ـــالل الورش خ
ــرتاتيجية،  ــط االسـ الخطـ
اســـرتاتيجية  وإخـــراج 
ـــة للتطبيق،  طموحة وقابل
وفـــق معطيـــات تحليـــل 
والخارجية  الداخلية  البيئة 
والفرص والتحديات.. الفتا 
ـــرتاتيجية  ـــذه االس إىل أن ه
هي أول اســـرتاتيجية لعمل 
املكتب منذ إنشـــائه ويعول 
عليهـــا يف النهـــوض بأدائـــه 
األداء بشكل علمي  وقياس 

وعمي.
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بدورة في مجال التفتيش األمني والتحقيقات..

قيـــادة  اختتمـــت 
قـــوات األمـــن الخاصـــة 
ـــوم  ـــأرب، ي ـــة م بمحافظ
التدريبي  الخميس، عامهـــا 
ـــال  ـــذ دورة يف مج بتنفي
إجـــراءات التفتيـــش األمني 
والتحقيقـــات اســـتهدفت 
ـــاعدي وأفراد  ضباط ومس
التفتيش يف النقاط واملواقع 
واملناطـــق األمنيـــة التابعني 
الخاصة  األمن  قوات  لفرع 

باملحافظة.
التـــي  الـــدورة  وهدفـــت 
ـــات  النياب ـــاء  ـــا رؤس نفذه
القضائيـــة باملحافظـــة عىل 
مدى ســـتة أيـــام إىل تعريف 
املشـــاركني عـــىل كيفيـــة 
إجراءات التفتيش والضبط 
القانونـــي، باإلضافـــة إىل 
تدريبات أمنية لرفع القدرة 
والكفـــاءة األمنية للضباط 
واألفراد يف النقاط واملواقع 

ــل  ــىل مداخـ ــة عـ األمنيـ
املحافظـــة. ومخـــارج 

وأكد قائـــد قوات األمن 
الخاصـــة العميـــد عبدالغني 
شعالن يف ختام الدورة عىل 
رضورة أن يتمتـــع الضباط 
واألفـــراد املتواجـــدون يف 
النقـــاط واملواقـــع األمنيـــة 
باليقظـــة والحـــس األمنـــي 
العايل، نظرا لظروف املرحلة 
ـــد  ـــذل مزي ـــب ب ـــي تتطل الت

مـــن الجهـــود لتعزيز األمن 
ـــتقرار الذي تنعم به  واالس

مأرب. محافظة 
شعالن  العميد  وأوضح 
ـــأن مهمـــة رجـــل األمـــن  ب
تقتـــي أن يشـــعر املواطن 
أثنـــاء تنفيذ  باألمـــان حتى 
ـــة .. مؤكدا أن  املهام األمني
هذا الشـــعور لن يســـود إال 
من خالل إجراءات التفتيش 

والضبـــط القانونية.

قوات األمن الخاصة تختتم عامها قوات األمن الخاصة تختتم عامها 
التدريبي التدريبي 20202020مم
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مدير عام مكتب التربية يدشن توزيع مدير عام مكتب التربية يدشن توزيع 
1111 معمال دراسيا بقيمة  معمال دراسيا بقيمة 6666 ألف دوالر ألف دوالر

دشـــن الدكتور عـــي العبـــاب مدير عام مكتـــب الرتبية 
والتعليم بمحافظة مأرب توزيع 11 معمالً دراســـياً بدعم 
مـــن منظمة الراكـــة العاملية للمـــواد العلميـــة )كيمياء - 
فيزيـــاء - أحيـــاء ( ملديريتـــي املدينـــة ومـــأرب ) الـــوادي ( 

بتكلفـــة 66 ألـــف دوالر أمريكي.
وخـــالل التدشـــني أكد مديـــر عام مكتـــب الرتبية أهمية 
املعامـــل الدراســـية يف تحســـني جـــودة التعليـــم واملســـتوى 
التعليمـــي للطـــالب يف املـــواد العلميـــة التي تتطلـــب تجارب 

عمليـــة، وعدم االكتفـــاء بالتلقي النظري، وهو ماســـيعزز 
من مســـتوى االســـتيعاب الدرايس لدى الطالب، وتحســـني 

فهمهم لتلك املـــواد العلمية املهمة.
وحث الدكتور العباب إدارات املدارس التي تم تزويدها 
باملعامل الدراســـية عىل االســـتفادة القصوى منها .. مثنيا 
عـــىل منظمة الراكة العامليـــة التي قدمت املعامل ودعمها 
التعليمية والتي ستسهم إسهاما فاعال يف تحسني  للعملية 

التعليمي وجودته يف محافظة مأرب. الوضع 
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أطلقـــت إذاعـــة مـــأرب  
الجمعة خارطتها الرامجية 
الجديـــدة مع إطاللـــة العام 
ــد 2021  ــالدي الجديـ امليـ
والتـــي ســـتغطي الربـــع 
األول مـــن العـــام، يف إطـــار 
الراميـــة  سياســـة اإلذاعـــة 
إىل تعزيـــز دورها التوعوي 
وتلبيـــة تطلعـــات متابعيها 
ـــي  ـــتوى الوطن ـــىل املس ع

ـــي. والخارج
وأكـــد مدير عـــام إذاعة 
ـــي أن  ـــي الحوان ـــأرب ع م
ـــي  الت ـــدة  ـــة الجدي الخارط
ـــمر  ـــف ديس ـــرت منتص أق
تســـتند إىل السياسة العامة 
للدولة بقيادة فخامة رئيس 
الجمهوريـــة املشـــر الركن 
عبدربه منصور هادي، بما 
يرفـــع من مســـتوى الوعي 
الوطني، وترســـيخ حضور 
ـــن  ـــز األم ـــة، وتعزي الدول
البناء  واالستقرار، وعملية 

والتنمية.
يف  الحوانـــي  وقـــال 
تريـــح ملوقـــع محافظـــة 
مأرب إن إذاعة مأرب ستظل 
واحـــدة مـــن أهـــم وســـائل 
ـــمي املسموع  اإلعالم الرس
ــوط  ــن خطـ ــة مـ القريبـ
املواجهـــة مـــع مليشـــيا 
الحوثي االرهابية اإليرانية، 
لذا فإن خارطتها الرامجية 
الـــدور  الجديـــدة ســـتواصل 
ـــد يف مواجهة  الرائ الوطني 
االنقالب ، ومساندة جهود 
اســـتعادة الدولـــة واملعركة 
ـــا  ـــي يخوضه الت ـــة  الوطني
ـــي  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
واملقاومة من رجال القبائل 
وأبنـــاء اليمن املوجودين يف 

ـــة مأرب. محافظ
أن  الحوانـــي  وأكـــد 
الرامجيـــة  الخارطـــة 
الجديدة حرصت عىل التنوع 
الرامجـــي يف إطار األهداف 

العامـــة لإلذاعة النابعة من 
الثوابت الوطنية يف املجاالت 
والثقافيـــة  السياســـية 
واملعرفيـــة واإلرشـــادية، 
إضافة إىل التزامها بأن تظل 
حلقة وصـــل بني الجماهر 
وقيادة السلطة املحلية، بما 
يسهم يف االرتقاء باألوضاع 

العامـــة يف املحافظة.
ــام  ــر عـ ــر مديـ وعـ
اإلذاعة عن شـــكره ملحافظ 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
ـــادة الســـلطة  العـــرادة وقي
املحليـــة باملحافظـــة ملـــا 
يولونه مـــن اهتمام بإذاعة 
مـــأرب وحـــرص كبـــر عىل 
اإلذاعية  برسالتها  االرتقاء 
ـــود  ـــك بجه ـــيداً كذل .. مش
زمالئـــه يف اإلذاعـــة والذين 
يبذلون جهودا كبرة لتلبية 
رغبات جمهور املســـتمعني 

ـــم. وتطلعاته
مـــن جانبـــه أكـــد مديـــر 

ــة  ــج باإلذاعـ إدارة الرامـ
أن  الســـيفي  مبخـــوت 
الخارطـــة الجديـــدة تشـــمل 
20 برنامجـــا إذاعيـــاً، منها 
ـــة،  ـــج يومي ـــة برام خمس
تتنوع بني األخبار والرامج 
والثقافيـــة  السياســـية 
والتوعويـــة والرتفيهيـــة.
ــيفي إىل  ــار السـ وأشـ
حرص اإلذاعـــة عىل التنوع 
الخارطـــة  يف  الفئـــوي 
الجديـــدة مـــن خـــالل إيـــالء 
املـــرأة والطفـــل والشـــباب 
ومواكبة  أوسع،  مساحات 
التي  والتنمية  البناء  عملية 
تشـــهدها محافظـــة مأرب 
يف مختلـــف املجاالت، فضال 
عـــن حـــرص اإلذاعـــة عـــىل 
ـــج  ـــكي للرام ـــوع الش التن
ـــواري  ـــردي والح ـــني ال ب

ـــوي. ـــي والتعب والدرام

إذاعة مأرب تطلق خارطتها إذاعة مأرب تطلق خارطتها 
البرامجية الجديدة البرامجية الجديدة 20212021
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نادي السد الثقافي والرياضي بمدينة مأرب نادي السد الثقافي والرياضي بمدينة مأرب 
يختتم أنشطته الثقافية للموسم الماضييختتم أنشطته الثقافية للموسم الماضي

ــد  ــادي السـ ــم نـ اختتـ
الثقـــايف والريـــايض أحـــد 
ـــمية بمحافظة  األندية الرس
ـــة  مـــأرب، أنشـــطته الثقافي
والرياضية للموسم الريايض 
2019م- 2020م، واالحتفاء 
ـــا  ـــي حققه الت ـــازات  باإلنج

ـــم. خالل املوس
الـــذي  الحفـــل  ويف 
أقيم باملناســـبة أشـــاد وكيل 
ـــؤون اإلدارية  املحافظة للش
عبداللـــه أحمد الباكري بدور 
ـــايض  ـــايف والري الثق ـــادي  الن
األندية  أوائل  الذي يعتر من 
التي تأسست يف املحافظة يف 
ثمانينيات القرن املايض حتى 
ـــة  ـــه للمحافظ اآلن، وتمثيل
العديـــد  يف  تمثيـــل  أروع 
ـــة  ـــوالت الرياضي ـــن البط م
واملســـابقات الثقافيـــة عـــىل 

مســـتوى الوطـــن..
ــادي  النـ ــار إىل أن  وأشـ
مثل خالل الســـنوات املاضية 
نافذة مهمة لشباب املحافظة 
ـــم ومواهبهم  لتنمية قدراته

مختلـــف  يف  الرياضيـــة 
ـــة  ـــب تنمي ـــاب، إىل جان األلع
ثقافتهـــم ووالئهـــم للوطـــن 
والثورة والجمهورية.. الفتا 
النـــادي كان  إىل أن شـــباب 
أنموذجـــا للشـــباب الواعـــي 
واملســـؤول تجـــاه وطنـــه 
ـــدم عددا من  ومحافظته وق
ـــبيه يف  ـــن منتس ـــهداء م الش
الدفـــاع عن الوطـــن والثورة 
والهويـــة  والجمهوريـــة 
الوطنية ضد مليشيا الحوثي 
التابعـــة إليران..  االنقالبيـــة 
مرتحما عىل أرواح الشـــهداء 
وداعيـــا اللـــه تعـــاىل أن يمـــن 
بالشـــفاء العاجـــل للجرحى.

الســـلطة  أن  مؤكـــدا 
املحليـــة ستســـتمر يف تقديم 
كل الدعم للشباب ورعايتهم 
إىل  املجـــاالت  يف مختلـــف 
جانب دعم األندية الرياضية 

والشـــبابية واألدبيـــة.
ـــتعرض  ـــه اس ـــن جانب م
نائـــب رئيـــس النـــادي صالح 
التـــي  الطاطـــي، اإلنجـــازات 

ــالل  ــادي خـ النـ ــا  حققهـ
ـــي  ـــايض املنته ـــم الري املوس
عـــىل مســـتوى املحافظـــة يف 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
التي يمر بها الوطن وشـــحة 
اإلمكانـــات، أبرزهـــا إحرازه 
كأس بطـــوالت 20 نوفمـــر 
ورئيس الجمهورية ، وأبطال 
السباحة الحرة عىل مستوى 

املحافظة.
ـــي إىل أن  ـــت الطاط ولف
النـــادي يقـــدم الرعاية لنحو 
39 فريقـــا شـــعبيا يف إطـــار 
ـــة،  ـــة املدين ـــادي بمديري الن
والتي تعتر متنفسا رياضيا 
مهمـــا للرياضيني يف مختلف 
ـــة ملمارســـة  ـــات العمري الفئ
هوايتهم وإبـــراز مواهبهم.. 
ـــادي  ـــا للن ـــد منجم ـــا تع كم
ـــي  الت ـــب  ـــاف املواه الكتش
يمكن أن يستقطبها وينميها 
بمـــا يخدم القطـــاع الريايض 
وتحقيـــق  املحافظـــة  يف 
نتائج مرفة عىل مســـتوى 

ـــة. ـــة والجمهوري املحافظ

هذا وقد شـــهد االحتفال 
تقديـــم العديد مـــن القصائد 
الشـــعرية والفقـــرات الفنية 
استحسان  نالت  التي  املعرة 
الحارضيـــن إىل جانب عرض 
مرئـــي عـــن مســـرة النـــادي 
منذ التأســـيس حتـــى اليوم، 
ـــه  ـــي واجهت الت ـــات  والتحدي
ـــا.. ويف  ـــب عليه ـــف تغل وكي
ختـــام الحفـــل جـــرى تكريم 
الهيئـــة اإلداريـــة والالعبـــني 
واملرزين بالشهائد التقديرية 
إىل جانب  الرمزية  واملكافآت 
ـــة  ـــدروع التكريمي ال ـــم  تقدي

للجهـــات الداعمـــة للنادي.
ـــل مدير عام  حرض الحف
مكتـــب الشـــباب والرياضية 
باملحافظة عي حشوان وعدد 
من مدراء العموم يف السلطة 
من  وعدد  باملحافظة  املحلية 
الشـــخصيات الداعمة للنادي 
وأعضاء الجمعية العمومية.


