اإلعالن عن جائزة حمافظ مأرب
للطالب املبدع بنسختها الثانية
نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب

رشكـة صافـــر تديـــن
اختطاف مليشيا احلوثي
ثالثــة من مهندسيهـا
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تدشني خميم إيواء لـ 20أرسة نازحة
بمـأرب مقــدم مــن مؤسسة يامين

اختتام برنامج تدريبي لتعزيز العمل اإلصالحي يف التعامل مع النساء
نــدوة تؤكد على تحميل شــركات
الصناعــــــــات االستخراجيـــــــة
مســؤوليتها البيئيــة

هيئة مستشفى مأرب تجري
 10عمليات قرنية بنجاح ألول
مرة في المحافظة

مكتب الشباب بالمحافظة يقر
خطة وبرنامج األندية واالتحادات
الرياضية لهذا العام
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تكريم  17فائزا من أصل 170

اإلعالن عن جائزة حمافظ مأرب للطالب املبدع

أعل ــن مكت ــب الرتبي ــة
والتعليــم بمحافظــة مأرب
أس ــماء الفائزي ــن بجائ ــزة
محافظ املحافظ ــة للطالب
املبدعيفنسختهاالثانيةللعام
2020م ،والتي تشمل عرش
جوائــز موزعــة عىل عرشة
فــروع للعلــوم التطبيقيــة
والعلوم اإلنس ــانية.
ويف الحفــل جرى إعالن
وتكريــم  17فائزا بالجوائز
املاديــة ،بينهم أربع فائزات
م ــن أص ــل  170متنافس ــا
ومتنافســـة يف مجـــاالت
 :االبتـــكار واالخـــراع،
والحفــظ وتــاوة القــرآن،
وإنتاج الوســائل التعليمية،
وكتاب ــة القص ــة القصرية،
والخــط والرســم ،وكتابــة
املقال ،والنح ــت ،إضافة إىل
الشعر ،والتطريز ،واإلنشاد
والغناء،فيماحجبتالجائزة
يف مجال كتابة املرسح لعدم
اســتيفاء الرشوط لألعمال
املقدمة.

ويف الحفـــل الـــذي
أقيــم باملناســبة هنــأ وكيل
محافظــة مــأرب للشــؤون
اإلداريــة عبداللــه الباكــري
الطالب والطالبات الفائزين
بالجائزة يف نسختها الثانية
للعــام 2020م عىل تميزهم
وإبداعهــم الــذي اســتحقوا
بموجبـــه هـــذا الفـــوز
والتكريـــم ..مشـــرا إىل أن
هذا التكريم هو تكريم لكل
املبدعــن يف مختلــف العلوم
الطبيعيـــة والتطبيقيـــة
واإلنســانية ،وهذه الجائزة
هي إحدى الفض ــاءات التي
توفـــر للطـــاب والنـــشء
إبــراز مواهبهم وإبداعاتهم
املختلفــة وتنميتهــا لتعــود
بالفائــدة املســتقبلية عــى
الوطن.
مــن جانبــه اســتعرض
مديــر عــام مكتــب الرتبية
والتعليـــم الدكتـــور عـــي
العب ــاب يف كلمت ــه مراح ــل
التصفيات واملنافسات لهذه

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الجائزة يف نسختها الثانية،
والتـــي تهـــدف إىل تعزيـــز
روح اإلبداع وتنمية املواهب
والرقــي بها وإثــراء امليدان
الرتبوي باإلبداعات التقنية
واألدبي ــة وتطبيقه ــا ع ــى
أرض الواقــع.
وأش ــار الدكتور العباب
إىل أن اإلب ــداع يعت ــر أح ــد
األهـــداف الرتبويـــة التـــي
تسعى املجتمعات اإلنسانية
املتقدمة إىل تحقيقها ،حيث
يعول عىل املبدعني دور مهم
وفعال يف تنمية مجتمعاتهم
يف جميــع املجاالت الرتبوية
واالجتماعيـــة والفنيـــة
والتقنية.
ونـــوه إىل مـــا يعانيـــه
املجتمـــع اليمنـــي مـــن
مشــاكل تربويــة وتعليمية
واجتماعية وسياسية يف ظل
الحرب العبثية التي تشــنها
مليش ــيا الحوثي االنقالبية
والتي دمرت البنية التحتية
بشــكل كبــر ويف مقدمتها
Mareb gov
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البنية التعليمية ومقوماتها
وأصبح لزام ــا عىل الجميع
االهتمــام بالطــاب وعــى
وجــه الخصــوص الطــاب
املبدعون.
هـــذا وكان الوكيـــل
الباك ــري ومع ــه الدكت ــور
العبــاب قد افتتحــا معرضا
يضــم األعمــال االبتكاريــة
واإلبداعيـــة للطـــاب
والطالب ــات م ــن م ــدارس
املحافظـــة يف مختلـــف
املديريــات ..وطــاف الوكيل
بأقســام املعرض مســتمعا
مــن القائمني عليه إىل رشح
تفصييل عـــن املعروضات..
مبديــا إعجابه بهــذا التميز
واإلب ــداع الخ ــاق..
حــر مدير عام مكتب
الش ــباب والرياض ــة ع ــي
حشــوان ومديــر عــام فرع
جهاز األمن السيايس العميد
ناجي حطــروم ومدير عام
التوثيــق بديــوان املحافظة
عبدربــه حليس .
Mareb_gov
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رشكة صافر تدين اختطاف مليشيا احلوثي
ثالثة من مهندسيها

أدانـــت شـــركة صافـــر لعمليـــات االستكشـــاف
واإلنتـــاج النفطـــي اختطـــاف مليشـــيا احلوثـــي
التابع ــة إلي ــران ثالث ــة م ــن مهندس ــيها ،واقتياده ــم
إلـــى أماكـــن غيـــر معلومـــة بعـــد عصـــب أعينهـــم.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا تســـلمت وكالـــة
األنبـــاء اليمنيـــة ســـبأ نســـخة منـــه ،إن املليشـــيا
تقطعـــت للبـــاص الـــذي يقـــل املوظفـــن وقامـــت
باختطـــاف املهنـــدس أمـــن املقطـــري واملهنـــدس
جب ــر العداش ــي أثن ــاء توجههم ــا م ــن أمان ــة العاصم ــة
إلـــى حقـــول الغـــاز فـــي صافـــر مبحافظـــة مـــأرب،
وربط ــت أعينهم ــا بع ــد إهانتهم ــا وأخذتهم ــا بالق ــوة
إل ــى أماك ــن غي ــر معلوم ــة ،كم ــا قام ــت فرق ــة أخ ــرى
م ــن املليش ــيا باختط ــاف املهن ــدس محم ــد ف ــؤاد م ــن
أمـــام منزلـــه بصنعـــاء أثنـــاء خروجـــه منـــه.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأكـــد البيـــان أن االعتـــداء علـــى شـــركة صافـــر
الوطنيـــة وموظفيهـــا هـــو اعتـــداء علـــى كل أبنـــاء
الش ــعب اليمن ــي ،ك ــون الش ــركة ه ــي املنت ــج الوحي ــد
للغـــاز املنزلـــي الـــذي يتـــم توزيعـــه علـــى كل أبنـــاء
الوطـــن وكل أرجائـــه.
وحملـــت الشـــركة فـــي بيانهـــا مليشـــيا احلوثـــي
االنقالبيـــة ســـامة املوظفـــن اخملتطفـــن الثالثـــة
حيـــث وبعضهـــم يعانـــي مـــن أمـــراض مزمنـــة..
كمـــا دعـــت املنظمـــات احملليـــة والدوليـــة وعلـــى
رأســـها األمم املتحـــدة ومبعوثهـــا إلـــى اليمـــن مارتـــن
غريفي ــث بالتدخ ــل إلنق ــاذ موظفيه ــا وإدان ــة ه ــذه
األعمـــال اإلجراميـــة.
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 20أسرة نازحة
لـ20
تدشين مخيم إيواء لـ
بمأرب مقدم من مؤسسة يماني

دشــنت مؤسســة يماني للتنمية واألعمال
اإلنســانية بمحافظــة مأرب ،ومعهــا الوحدة
التنفيذيــة إلدارة مخيمات النازحني ،مخيمها
الخامــس إليواء النازحــن يف منطقة الجفينة
ضمن تدخالتها اإلنســانية الطارئة.
وخــال التدشــن للمخيــم جــرى توزيــع
مخيمات املأوى وعددها  20مخيما لألرس التي
نزحــت مؤخرا إىل املحافظة ،مجهزة بالرصف
الصحي وخزان املياه ،إىل جانب املواد اإليوائية
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وســلة غذائية ،مع كل خيمة لتســاعد األرسة
عىل ترتيب وضعها وتخفيف أعبائها.
وقــد عــر املســتفيدون مــن النازحــن عن
ســعادتهم بهــذه املســاعدة اإلنســانية والتــي
خففت عنهم الكثري من املعاناة خاصة ما يتعلق
باإليــواء واملــأوى يف ظل أوضاعهم املعيشــية
الصعبة بعد النزوح والتي ال تمكنهم من دفع
تكاليف إيجارات ش ــقق سكنية إليوائهم.
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

5

األحد  10يناير 2021م العـــــدد ( )138

صفحة

PA G E

اختتام برنامج تدريبي بمأرب لتعزيز
العمل اإلصالحي في التعامل مع النساء

اختتم بمحافظة مأرب
برنام ــج تدريب ــي خ ــاص
بتعزي ــز العم ــل اإلصالحي
يف التعامـــل مـــع النســـاء
الواقع ــات يف خ ــاف م ــع
القانون ،واستهدف تأهيل
 38متدربــا ومتدربــة مــن
األجهزة الرشطية واألمنية
والوس ــيطات املجتمعي ــات
مــن محاميات وناشــطات
يف حقــوق اإلنســان ،نفــذه
فــرع اتحــاد نســاء اليمــن
باملحافظــة بدعم من هيئة
األمــم املتحــدة للمــرأة عىل
مدى شــهر.
ويف ختــام الربنامج أكد
وكي ــل املحافظة للش ــؤون
اإلداريـــة عبداللـــه أحمـــد
الباكري ع ــى أهمية إقامة
مثل هذه الدورات والربامج
التأهيلية ملختلف منتســبي
أجهزة الرشط ــة والجهات
املدنية املســاعدة يف تحقيق
العدال ــة ،بمختلف القوانني
اإلنســـانية واإلجرائيـــة
الدوليــة واملحلية بما يعزز
حق ــوق اإلنس ــان وخاصة

للنســـاء وضمـــان عـــدم
تعرضهن لالنتهاك بس ــبب
ا لجهل .
وأشــار الوكيل الباكري
إىل أن املــرأة اليمنية عنرص
منتـــج ومؤثـــر يف تنميـــة
املجتمع ،وله ــا دور حيوي
يف التنميـــة املســـتدامة..
وتحت ــاج إىل االهتم ــام بها
وشؤونها من خالل تعزيز
برامــج التعليــم والتدريــب
والتأهيل والدعم لها ..الفتا
إىل أن تنميــة املــرأة يعتــر
مح ــور وجوه ــر التنمي ــة
للمكانة التــي تحتلها املرأة
يف الرتكيبـــة املجتمعيـــة
باعتبارهــا نواة األرسة ،ثم
األدوار الكبــرة امللقاة عىل
عاتقها أرسي ــا ومجتمعيا،
إىل جان ــب حضورها املؤثر
يف مختلــف جوانــب الحياة
والتنمية.
وكانــت رئيــس اتحــاد
نســاء اليمن فندة العماري
ق ــد أش ــارت إىل أن دورات
الربنامــج هدفــت إىل بنــاء
قدرات موظفي اإلصالحية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املركزيــة الحتجاز النســاء
باملحافظـــة يف الجوانـــب
القانونيـــة والحقوقيـــة
ش ــملت :القان ــون ال ــدويل
لحقوق اإلنسان ،واملواثيق
الدوليــة لحقــوق النســاء،
ومبادئ وضمانات املحاكمة
العادلــة للنســاء ،واملبــادئ
األساسية ملعاملة السجناء،
إىل جانب خصوصية التعامل
مـــع النســـاء املحتجـــزات
والقواعـــد النموذجيـــة
للتعامـــل ،والرعايـــة
والخدمـــات الصحيـــة يف
أماكــن االحتجــاز للنســاء،
والتوعية بالجائحة العاملية
لكوفيـــد 19وإجـــراءات
الوقاي ــة منه.
ونوهـــت العمـــاري
إىل أن الربنامــج عمــل عىل
تنميــة قدرات الوســيطات
املجتمعي ــات يف مج ــاالت :
مبادئ وضمانات املحاكمة
العادلة ،ومفهوم املساعدة
القانونيـــة املجتمعيـــة،
واآلليات املجتمعية العرفية
لتس ــوية النزاع ــات ،ودور
الوســـيطات يف تســـوية
Mareb gov
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النزاعـــات عـــن طريـــق
التحكي ــم ،والتداب ــر غ ــر
االحتجازي ــة للنس ــاء ع ــن
جمــع االســتدالالت ،فضال
عــن مدونــة الســلوك.
مـــن جانبـــه أشـــار
مســاعد مدير عــام رشطة
املحافظـــة العقيـــد عـــي
املعمــري إىل أهميــة إقامــة
هــذه الــدورات يف إكســاب
املشاركني واملشاركات من
منتســبي الرشطــة واألمن
يف املحافظـــة ،مهـــارات
ومعـــارف وســـلوكيات
ترتق ــي بأدائه ــم القانوني
والحقوق ــي يف التعامل مع
النساء الواقعات يف مخالفة
مـــع القانون..
هذا وقد جرى يف نهاية
الفعالي ــة الت ــي حرضه ــا
مديــر عام مكتب الشــؤون
االجتماعيـــة والعمـــل
باملحافظـــة عبدالحكيـــم
القيــي تكريم املشــاركني
واملشـــاركات يف الـــدورات
التأهيليـــة للربنامـــج
بالشـــهادات التقديريـــة .
Mareb_gov
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ندوة تؤكد على تحميل شركات الصناعات
االستخراجية مسؤولياتها البيئية

أكـــدت نـــدوة بيئيـــة
وصحيـــة يف محافظـــة
مـــأرب ،عـــى رضورة
تحميــل الــركات العاملة
يف الصناعات االستخراجية
مس ــؤولياتها االجتماعي ــة
تجـــاه املجتمـــع املحـــي
املتــرر صحيا مــن اآلثار
البيئية السلبية التي تخلفها
أنش ــطتها الصناعي ــة.
وطالبــت النــدوة التــي
نظمته ــا مب ــادرة ُنحييه ــا
بعنـــوان «املســـؤولية
االجتماعيـــة للـــركات
العاملـــة يف الصناعـــات
االس ــتخراجية» ال ــركات
العاملـــة يف الصناعـــات

االســتخراجية مع السلطة
املحلية باملحافظة ،برسعة
تبنى إنشــاء مركز لألورام
الرسطانية ملعالجة الحاالت
املتزاي ــدة يف املحافظ ــة ،إىل
جانــب عمل مســح ميداني
للكشـــف عـــن الحـــاالت
املؤكــدة ألمراض الرسطان
يف مختلـــف قـــرى وعـــزل
مديريـــات املحافظة.
وكانـــت النـــدوة
التــي عقــدت تحت شــعار
«اإلنس ــان أوال» ،بحض ــور
رئيــس الهيئة العامة لهيئة
مستشــفى مــأرب الدكتور
محم ــد القباط ــي ،ومدي ــر
عام مكتــب الصحة العامة
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والســـكان باملحافظـــة
الدكتور عبدالعزيز الشدادي،
ق ــد ناقش ــت ث ــاث أوراق
عمــل ،تناولــت األوىل التــي
قدمها أستاذ البيئة املساعد
بجامعــة الحديــدة الدكتور
عبد القادر الخراز ،عمليات
االستكشاف النفطي وعدم
االلتــزام باملعايــر البيئيــة
وعالقتها بانتشار األمراض
الرسطانية بمديرية حريب.
فيمــا تناولــت الورقــة
الثانيــة التــي قدمهــا مدير
عــام مكتــب فــرع الهيئــة
العامـــة لحمايـــة البيئيـــة
باملحافظــة املهندس محمد
العبـــادي دور الـــركات
Mareb gov
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النفطيـــة والســـلطة
املحليــة يف معالجــة اآلثــار
املرتتب ــة ع ــى الصناع ــات
االستخراجية ..بينما تطرق
الباحــث اإلعالمــي حســن
الصــادر يف الورقــة الثالثــة
إىل دور اإلع ــام يف تفعي ــل
املســـؤولية االجتماعيـــة
للــركات ،وقــدرة اإلعالم
اليمني عىل ممارســة دوره
الرقاب ــي ،باعتب ــاره أح ــد
أدوات الرقاب ــة الش ــعبية.
هــذا وقد أثريــت أوراق
الندوة بالعديد من النقاشات
واآلراء التـــي عكســـت يف
التوصيات الختامية للندوة.
Mareb_gov
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هيئة مستشفى مأرب تجري  10عمليات
قرنية بنجاح ألول مرة في المحافظة

أجرت هيئة مستشــفى
مــأرب العــام خــال األيــام
الثالثة املاضية 10 ،عمليات
زراعــة قرنيــة العــن ألول
م ــرة يف محافظ ــة م ــأرب
عرب الطبيب املــري الزائر
استشــاري طــب وجراحــة
العي ــون مصطف ــى رج ــب
الريس.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة
الدكتور محم ــد القباطي يف
ختام برنامج الطبيب الزائر
«إن الهيئة تمكنت بالرشاكة

مع اللجنة الطبية العسكرية
من إجراء  10عمليات زراعة
القرنيةمجانا ًوبنجاح».
وأض ــاف «أن م ــا يزي ــد
مــن أهميــة نجــاح عمليات
زراعة القرنيات التي أجريت
هو النجاح الكبري يف استرياد
القرنيــات مــن بنــك العيون
يف جمهورية أوغندا ونقلها
إىل اليمــن يف حافظــات آمنة
وزراعته ــا للم ــرىض ،خالل
مدة الصالحية الطبية لنقل
القرنيــة إىل املريــض التي ال
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تتجــاوز  14يومــا ،نظرا إىل
محدودي ــة املالح ــة الجوية
وحركة الطريان إىل اليمن».
وأشـــار ،إىل أن إجـــراء
مث ــل ه ــذه العملي ــات ه ــو
بدايـــة لربامـــج أخـــرى يف
إجراء عمليات كربى يف عدد
م ــن التخصص ــات الطبي ــة
كاملخ واألعص ــاب والعظام
والعيــون وغريهــا ،بعــد أن
باتــت الهيئــة تمتلــك البنى
التحتية من أجهزة ومعدات
وغرف عمليات تمكنها من
Mareb gov
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إجرائهــا بنجــاح كبري.
مـــن جانبـــه أوضـــح
الطبيب االستش ــاري الزائر
مصطفـــى الريـــس ،أن
عمليــات القرنية مرت بعدة
مراحــل بــدأت بنقلهــا مــن
الش ــخص املت ــرع إىل بن ــك
العيون يف جمهورية أوغندا
ثم نقلها بواسطة الحافظات
اآلمنــة إىل ســيئون ومنهــا
إىل مأرب لزراعتها للمريض
خالل مدة الصالحية الزمنية
للقرنية.
Mareb_gov
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مكتب الشباب بالمحافظة يقر خطة وبرنامج

األندية واالتحادات الرياضية لهذا العام

أقـــر مكتـــب الشـــباب
والرياضة بمحافظة مأرب
خط ــة وبرنام ــج األندي ــة
واالتحـــادات الرياضيـــة
للموســم الريــايض الجديد
٢٠٢١م وفـــق الربنامـــج
الزمنــي املحــدد لألنشــطة
الرياضيــة بمــا يحقق عدم
تعارضهـــا واســـتمرارها
طـــوال العام.
جـــاء ذلـــك خـــال
اجتمــاع ترأســه مدير عام
مكتــب الشــباب والرياضة
عـــي حشـــوان ضـــم

رؤســاء ومندوبــي األندية
واالتحـــادات الرياضيـــة
باملحافظة خصص ملناقشة
خطط الفعاليات واألنشطة
الرياضية املقدمة من األندية
واالتحادات الرياضية و تم
خالل االجتماع مناقش ــتها
وإقرار جدولها الزمني.
وأكــد مدير عــام مكتب
الشــباب والرياضــة خــال
االجتماع عىل أهمية تعزيز
مســـتوى األداء الريـــايض
والفعاليـــات واألنشـــطة
يف مختلـــف املجـــاالت
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الرياضيــة ،بمــا يرفــع من
مستوى الحضور الريايض
للمحافظة ،بشــكل أوســع
وأفضل من األعوام املاضية
التي شهدت فيها املحافظة
انتقالــة نوعيــة يف القطاع
الريايض.
وأكـــد حشـــوان أن
مكتــب الشــباب والرياضة
باملحافظـــة ســـيعمل مـــا
بوسعه من أجل توفري كافة
االحتياجـــات واملتطلبـــات
لألنديـــة واالتحـــادات
الرياضيـــة وإزالـــة كافـــة
Mareb gov
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العقب ــات الت ــي تواجهه ــا
وتفعيل كل األلعاب ليكون
ع ــام ٢٠٢١م عاما مختلفا
يف كل الجوانــب.
وكان رؤساء ومندوبو
األندية قد أكدوا عىل أهمية
تجاوز العقبات واإلشكاالت
التي شهدتها خطط األعوام
املاضية  ..مؤكدين عىل بذل
املزيد من الجهود من قبلهم
يف التفاعــل مــع األنشــطة
وإبــراز الــدور الشــبابي يف
مختلف املجاالت الرياضية
والشبابية
Mareb_gov
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