هنأ المحافظ وأبناء مأرب بالعيد الوطني  59لثورة  26سبتمبر ..

رئيـــس اجلمهوريـــة يطلـــع مـــن حمافـــظ
مــأرب عــى مســتجدات الوضــع يف املحافظــة
نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب

السبـــــت  2أكتـــــــوبــر 2021م العــــــــــــــدد ( )167

أوقدها رئيس األركان والمحافظ العرادة..

م ــأرب تش ــهد إيق ــاد الش ــعلة األم للذك ــرى
59لثــورة  26ســبتمرب املجيــدة

المحافــــــــظ العــــــــرادة:

مأرب ستظل منطلقاً الستعادة
الدولـــة وستحافــظ علــى
اجلمهورية كحدقات عيوهنا

الحكومــة تديــن اســتمرار مليشــيا الحوثــي باســتهداف المنــازل واألعيــان
المدنيــة بمــأرب

تنفيــذي مــأرب يدين اســتهداف مليشــيا الحوثي منزل المحافــظ بصاروخين
باليستيين
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هنأ المحافظ وأبناء مأرب بالعيد الوطني  59لثورة  26سبتمبر ..

رئيــس اجلمهوريــة يطلــع مــن حمافــظ مــأرب عــى
مســتجدات الوضــع يف املحافظــة

أجرى فخام ــة الرئيس
عبدربه منصور هادي رئيس
الجمهوريــة اتصاالً هاتفيا ً
بمحافــظ مــأرب ســلطان
العــرادة اطلــع مــن خالله
ع ــى مس ــتجدات األوضاع
امليدانيـــة والعســـكرية يف
املحافظة.
وخــال االتصــال ه ّنــأ
فخامة رئيس الجمهورية،
محاف ــظ م ــأرب ،وقي ــادة
الســـلطة املحليـــة وأبنـــاء
املحافظ ــة بمناس ــبة العيد
الوطني الـ  ٥٩لثورة الـ ٢٦
مــن ســبتمرب الخالدة.
وأكـــد فخامتـــه عـــى
رضورة التالحــم الشــعبي
وكل القـــوى الوطنيـــة يف
مســارات اســتعادة الدولة
وإنه ــاء انق ــاب مليش ــيا
الحوثـــي اإلرهابية كتعبري

للوفــاء لتضحيــات ومآثــر
شـــهداء وأبطـــال ثـــورة
الســادس والعرشيــن مــن
سبتمرب الخالدة التي ستظل
محطــة فارقــة يف التاريــخ
اليمنــي بعــد عصــور مــن
التخل ــف والجه ــل واملرض
التـــي جســـدتها اإلمامـــة
بأقبــح صــورة ،رغــم مــا
تتعــرض له مــن محاوالت
تجريف قيمها وإنجازاتها.
صمـــود
وثمـــن
واستبسال أبناء مأرب لوأد
املرشوع الساليل وانكساره
عىل أسوار مأرب الجمهورية
والوحـــدة والصمـــود،
محيي ــا التضحي ــات الت ــي
قدمهــا ويقدمهــا األبطــال
يف املؤسســـة العســـكرية
واألمنيــة ورجــال القبائــل
واملقاومـــة الشـــعبية يف

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مختلف املواقع والجبهات،
والوق ــوف بثبات وبس ــالة
يف الدفـــاع عـــن النظـــام
الجمهوري والوحدة وعزة
وكرامة أبناء الشعب اليمني
يف مواجهــة قــوى التمــرد
واالنقـــاب للمليشـــيات
الحوثي ــة اإليراني ــة تج ــاه
شــعبنا وطننــا وهويتنــا.
وقـــال «ســـتظل تلـــك
التضحي ــات مح ــل تقدي ــر
واعتزاز كافة أبناء الشعب
اليمنـــي املتطلـــع للدولـــة
املدنيــة االتحاديــة الحديثة
املبنية عىل العدالة واملساواة
والحكم الرشـــيد».
وعـــر فخامتـــه عـــن
تقديـــره لتحالـــف دعـــم
الرشعيــة بقيــادة اململكــة
العربية السعودية ودورهم
يف دع ــم وإس ــناد الش ــعب
Mareb gov
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اليمن ــي يف معركت ــه ض ــد
مــروع إيــران التخريبــي
الهــادف إىل زعزعــة األمــن
واالســـتقرار ،واالنتصـــار
إلرادته يف اســتعادة دولته.
مـــن جانبـــه عـــر
محافــظ مأرب عن امتنانه
ملتابعــة واهتمــام فخامــة
الرئيــس لواقــع محافظــة
مــأرب بمختلــف تطوراتها
وأحداثهـــا ،يف مختلـــف
املجـــاالت العســـكرية
والتنمويـــة والخدميـــة..
مؤكدا وقوف الجميع صفا ً
واحدا ً خلف قي ــادة فخامة
رئيس الجمهورية الحكيمة
ومرشوعه الوطني الجامع
ومواجهة املليشيا الحوثية
اإليرانيــة.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

3

السبت  2سبتمبر  2021العـــــدد ( )167

صفحة

PA G E

أوقدها رئيس األركان والمحافظ العرادة..

مأرب تشهد إيقاد الشعلة األم للذكرى 59
لثورة  26سبتمرب املجيدة

شـــهدت محافظـــة
مــأرب حفــل إيقــاد الشــعلة
األم للعيـــد الـــ 59لثـــورة
الســـادس والعرشيـــن مـــن
س ــبتمرب املجي ــدة ،وعرض ــا
شبابيا كشفيا ،ابتهاجا بهذه
املناس ــبة العظيم ــة وس ــط
أجواء فرائحية شعبية كبرية.
وخـــال الحفـــل صعـــد
رئيس هيئ ــة األركان العامة
الفري ــق الرك ــن صغ ــر ب ــن
عزيز ومحافــظ مأرب اللواء
س ــلطان الع ــرادة ومعهم ــا
مديــر عــام مكتــب الشــباب
والرياضــة باملحافظــة عــي

حش ــوان ،منص ــة الش ــعلة،
حاملـــن املشـــاعل ،وقامـــا
بإيقاد الشــعلة األم التاســعة
والخمس ــن لث ــورة  26م ــن
ســـبتمرب املجيـــدة ،إيذانـــا ً
بانط ــاق األف ــراح الش ــعبية
والجماهريي ــة ،وتأكي ــدا ً عىل
أن الث ــورة اليمني ــة س ــتظل
متوهجــة حتى تحقيق كامل
أهدافه ــا الس ــامية.
وكان الحف ــل بدأ بعرض
كشفي شبابي رسموا خالله
لوحات وطنية عديدة جسدت
عظمــة هذه الثورة يف نفوس
اليمنيـــن ،ونالـــت إعجـــاب

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وبهجــة املحتفلني بهذا اليوم
العظيــم ،حيــث رفع شــباب
الكشــافة أثناء العرض العلم
الوطن ــي وص ــورة فخام ــة
رئي ــس الجمهوري ــة املش ــر
الركن عبدربه منصور هادي
 ،وأهــداف ثورة  ٢٦ســبتمرب
املجيــدة ،إىل جانــب مشــاعل
الثورة ،ولوحة تعيل قيم العلم
والتعليــم لثورة  26ســبتمرب
من أجل محو الظالم والجهل
الذي كرسته اإلمامة يف عقول
ونفوس الشــعب اليمني.
كما رفع شباب الكشافة
واملرشــدات إىل فخامة رئيس
Mareb gov
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الجمهوري ــة املش ــر الرك ــن
عبدربه منصور هادي ،وثيقة
عهـ ٍد معمــدة بالــدم ،تعهدوا
فيهــا بأن يظل شــباب اليمن
الجنــود املخلصــن والح ّراس
األمن ــاء لث ــورة  26س ــبتمرب
ومكتســـباتها العظيمـــة
وأهدافها الس ــامية والثوابت
الوطنية  ..مؤكدين أن الحركة
الكشفية واإلرشادية ستظل
مدرس ًة وطني ًة لتعميق الوالء
واالنتماء لثورة  26س ــبتمرب
املجيـــدة ،وتعزيـــز الهويـــة
الوطنية والثقافية يف صفوف
النشء والشباب عرب األجيال.
Mareb_gov

Mareb.gov
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ً المحافظ العرادة:

مأرب ستظل منطلقا الستعادة الدولة وستحافظ
على الجمهورية كحدقات عيونها

قـــال محافـــظ مـــأرب ودماءهم ألنها ثورة انعتاق
اللواء س ــلطان العرادة« :إن وحريــة وكرامــة وعزة لكل
ثــورة الســادس والعرشيــن أبناء الشعب».
ورفــع املحافــظ العرادة
من ســبتمرب ستظل متوقد ًة
يف دماء وعروق أبناء الشعب بهـــذه املناســـبة التهانـــي
اليمني قاطبة ،مهما واجهت للقيــادة السياســية ممثلــة
بفخامة رئي ــس الجمهورية
من مؤامرات».
وأضـــاف يف ترصيـــح املشري الركن عبدربه منصور
عقــب إيقــاده الشــعلة األم هادي ،وكافة أبناء الشــعب
التاســعة والخمســن لثورة اليمنـــي ،موجهـــا ً التحيـــة
 ٢٦سبتمرب املجيدة إىل جانب ألبطـــال الجيـــش واألمـــن
رئيــس هيئة األركان العامة ورج ــال القبائ ــل واملقاومة
أن «اليمني ــن س ــيحافظون يف كل جبهـــات املواجهـــة
عـــى ثـــورة  26ســـبتمرب مـــع املليشـــيا اإلرهابيـــة،
ويقدمون يف سبيلها أرواحهم ويس ــطرون التاريخ يف هذه
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعياملرحلــة للحفاظ عىل الثورة
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

ومكاسبها وقيمها السامية.
ووج ــه الل ــواء الع ــرادة
دعــوة لإلعالميني إىل توخي
الدقــة وتحــري الحقائــق يف
نقل األخبــار يف هذه املرحلة
وأن يرتك ــوا األراجيف.
وق ــال :الح ــرب س ــجال
 ،وأنــا أقولهــا بــكل وضوح
وال ضــر يف ذلــك ،قــد تؤخذ
منطقـــة أو تعـــود أخـــرى
ويؤخذ جبل ويســتعاد آخر،
لكن املســتحيل أن تنال هذه
الفئة املليشاوية بمرشوعها
الخــارس مــن ثــورة شــعب
وهويته.
وأكـــد العـــرادة أن
Mareb gov
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«اليمنيـــن لـــن يقبلـــوا أن
تحكمهـــم هـــذه املليشـــيا،
وأن مــأرب ســتظل عصيـ ًة
ومنطلقـا ً الســتعادة الدولة
اليمني ــة ،وس ــتحافظ ع ــى
الجمهوريــة حفاظهــا عــى
حدق ــات عيونه ــا».
وأضـــاف« :أُطمئـــن
جميــع اليمنيــن وأؤكد لهم
ب ــأن م ــأرب كم ــا ك ــرت
شــوكة املليشــيا يف السابق ،
فإنها س ــتقيض عليها وعىل
مرشوعه ــا ه ــذا يف األخ ــر
ب ــإذن الل ــه تعاىل».
Mareb_gov

Mareb.gov
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الفرقة املوسيقية العسكرية جتوب شوارع
مأرب ابتهاجاً بـ  26سبتمرب

جابـــت الفرقـــة
املوســـيقية العســـكرية
التابعــة لدائــرة التوجيــه
املعنوي للقوات املســلحة،
عددا م ــن ش ــوارع مدينة
مأرب يف إط ــار الفعاليات
االحتفاليـــة بمناســـبة
الذكــرى الـــ 59لثورة 26
ســـبتمرب ضـــد النظـــام
اإلمامي الكهنوتي املستبد
وثــورة الـــ  58لثورة 14
أكتوبـــر ضـــد االحتـــال
الربيطان ــي البغي ــض.
وانطلقـــت الفرقـــة
املوســـيقية مـــن شـــارع
صنعــاء لتجــوب شــوارع

املدينــة ،وصــوال إىل جولة
الشــهيد الثائــر القردعي،
عازفة املقطوعات الغنائية
واإلنشـــادية الوطنيـــة
والفرائحيــة املعــرة عــن
البهجــة الكبــرة بقــدوم
العيد التاس ــع والخمسني
لثـــورة  26ســـبتمرب،
واملؤكـــدة عـــى ارتبـــاط
اليمنيــن العميق بثورتهم
املجيــدة التــي خــرج فيها
اليمــن من ظــام اإلمامة
وجورها وإرهابها إىل نور
الجمهوريــة والحريــة.
وأثـــارت املعزوفـــات
واألهازي ــج الت ــي رددتها

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الفرقة املوسيقية إعجاب
وارتيــاح املواطنني ،الذين
اصطفـــوا عـــى طـــول
الشوارع التي مروا عليها،
حيث رددوا معها األهازيج
الثوريـــة والفرائحيـــة يف
تعبــر عــن مــدى الفرحة
التـــي رســـمتها الفرقـــة
املوســيقية لهم مع حلول
ذكرى  26سبتمرب املجيدة.
وقـــال مديـــر دائـــرة
التوجيه املعن ــوي ،العميد
الركـــن أحمـــد األشـــول،
الـــذي حـــر العـــرض
املوســيقي ،مــع عــدد من
قيــادات الدائــرة ،إن هــذه
Mareb gov

Mareb_gov
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املناســبة تأتــي وجيشــنا
ومقاومتنـــا ينتـــرون
إلرادة الشــعب اليمني من
مليشيا الكهنوت والتخلف
الحوثي ــة ،يف كل الجبهات
واملياديـــن ..الفتـــا ً إىل أن
احتف ــاء اليمني ــن به ــذه
املناســبة تأكيد عىل امليض
قدمـا ً عىل النهــج الثوري
التحرري ملناضيل الثورتني
اليمنيت ــن الخالدت ــن 26
ســـبتمرب ،و 14أكتوبـــر،
وأنهــم لــن يحيــدوا عــن
دربهـــم وســـيحافظون
عـــى منجـــزات الثـــورة
ومكتس ــباتها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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طالبت مجلس األمن بتحمل مسؤوليته ووضع حد النتهاكات الحوثيين..

الحكومة تدين استمرار مليشيا الحوثي باستهداف
منازل المواطنين واألعيان المدنية بمأرب

أدانـــت الحكومـــة
اليمني ــة ،بأش ــد العب ــارات
اســتمرار مليشــيا الحوثــي
اإلجرامية باستهداف منازل
املواطنــن واألعيــان املدنية
والســكنية بمحافظة مأرب
والتي كان آخرها استهداف
من ــزل محاف ــظ املحافظ ــة
بصاروخـــن باليســـتيني يف
محاولـــة لقتـــل القاطنـــن
فيــه مــن نســاء وأطفال ،يف
تعــد ســافر ومتكــرر للقيم
األخالقيـــة واإلنســـانية
وتج ــاوز خط ــر للمب ــادئ

اليمنيــة األصيلــة.
وزارة
وأشـــارت
الخارجية وشؤون املغرتبني
يف بيان تلق ــت وكالة األنباء
اليمنيـــة (ســـبأ) نســـخة
من ــه ،إىل أن حي ــاة املدني ــن
والســكان يف مــأرب عرضة
للخطر بش ــكل دائم بس ــبب
ممارسات مليشـــيا الحوثي
ألعمال القتل بأشد الوسائل
فتـــكا ً وتدمريا.
وأكـــدت الـــوزارة ،أن
حمايــة املدنيــن يف الحروب
مســـؤولية إنســـانية تقـــع
عـــى عاتـــق املجتمـــع

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ال ــدويل بأرسه..منوه ــة بأن تســـتلزم موقفـــا ً أخالقيـــا ً
استهداف املليشيات الحوثية يديــن هــذه األفعــال ويضع
ملينــاء املخا التجاري وتدمري حــدا ً لهــذه االنتهــاكات.
مرافقه ومنش ــآته لتش ــديد
ودعــت وزارة الخارجية
الحصــار عــى مدينــة تعــز ،وشــؤون املغرتبــن ،مجلس
واملذبحــة الجماعيــة العلنية األمـــن إىل االضطـــاع
التـــي نفذتهـــا بإعدامهـــا
بمس ــؤولياته ووض ــع ح ــد
تســعة مواطنــن أبريــاء يف
النتهــاكات مليشــيا الحوثي
الـ  18من ســبتمرب الجاري،
وجرائمــه ضــد اإلنســانية..
ومحارصتها ملنطقة العبدية
بمــأرب ومنع وصول الغذاء داعية يف ذات الصدد إىل إدانة
وال ــدواء وحلي ــب األطف ــال دولية واسعة ضد ممارسات
إىل السكان والنازحني يف تلك مليشــيا الحوثــي اإلجرامية
املنطقـــة ،تعـــد جرائـــم والتي زادت وتريتها بشــكل
جســـيمة ضـــد اإلنســـانية ملح ــوظ و الفت.
Mareb gov
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تنفيذي مأرب يدين استهداف مليشيا احلوثي
منزل املحافظ بصاروخني باليستيني

أدان املكتــب التنفيــذي
ملحافظـــة مـــأرب بأشـــد
العبارات استهداف مليشيا
الحوثي اإلرهابية املدعومة
مــن إيــران منــزل محافظ
محافظ ــة م ــأرب الل ــواء
ســلطان العــرادة ،الواقــع
يف قريــة ســكنية مكتظــة
بالسكان بمديرية الوادي،
بصاروخـــن باليســـتيني،
والـــذي أدى إىل أرضار
كبرية يف املنزل واملستشفى
واملسجد واملنازل املجاورة.
وأكد املكت ــب التنفيذي
يف بيــان لــه تلقــت وكالــة
األنبـــاء اليمنيـــة (ســـبأ)
نســـخة منـــه ،أن هـــذه
األعمال اإلرهابية لن تنال
من عزائم الصمود والدفاع
ع ــن الث ــورة والجمهورية
واســـتعادة مؤسســـات
الدولة املحتلة ..مشــرا ً إىل
أن االس ــتهداف اإلرهاب ــي
ملنـــزل املحافـــظ عمـــل
انتقام ــي جب ــان لرمز من
الرموز الوطنية والصمود
ويؤكد حالة اإلفالس الذي
تمر بــه املليشــيا ،وفشــل

كل محاوالتهــا للنيــل مــن
صمود املحافظ ــة وأبنائها
الرشفاء.
وأش ــار البي ــان ،إىل أن
ه ــذا االس ــتهداف يعك ــس
الحقد الكب ــر الذي تحمله
مليشــيا الحوثي اإلرهابية
عىل الشــعب اليمنــي كافة
وأبن ــاء محافظ ــة م ــأرب
والرشفــاء فيهــا خاصــة،
والتي باتت أيقونة للصمود
والنضـــال واالستبســـال،
وحصنا جمهوريا تحطمت
عــى أســواره أحــام تلــك
املليشيا الطائفية الساللية
واملـــروع اإليرانـــي يف
اليمـــن ،وتمثـــل منطلقـــا ً
لتطهــر وتحريــر ما تبقى
م ــن ت ــراب يمن ــي تح ــت
احتــال هذه املليشــيا التي
تدار بقي ــادات من الحرس
الثــوري اإليرانــي وحــزب
الل ــه يف لبنان.
واســـتنكر املكتـــب
التنفيــذي الصمــت الــدويل
املطبـــق إزاء األعمـــال
اإلرهابي ــة التي تمارس ــها
مليشيا الحوثي واستهدافها

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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للمدنيـــن
املتكـــرر
والنازحـــن باملخيمـــات
بالصواريـــخ البالســـتية
والطائرات املس ــرة ،حيث
أن مــا اســتقبلته محافظة
مــأرب وحدهــا حتــى اآلن
أكث ــر م ــن  300ص ــاروخ
بالستي وغري البالستي إىل
جانــب الطائــرات املســرة
الت ــي اس ــتهدفت األحي ــاء
املكتظــة باملدنيــن اآلمنني
والنازحني يف املخيمات ،ما
شــجعها يف ممارسة املزيد
م ــن ه ــذه الجرائ ــم الت ــي
ترتقــي إىل جرائــم حــرب.
وأكـــد البيـــان أن
هــذه األعمــال اإلجراميــة
واإلرهابيــة لــن تنــال من
صمود املحافظ ــة وأبنائها
والرشفـــاء فيهـــا مـــن
أبن ــاء اليم ــن ،ومواصل ــة
نضالهـــم للدفـــاع عـــن
الثـــورة والجمهوريـــة
ومكتس ــباتهما ،واستعادة
مؤسس ــات الدول ــة الت ــي
احتلتهــا املليشــيا وتحرير
ماتبق ــى م ــن املحافظ ــات
اليمني ــة وتخلي ــص أبن ــاء
Mareb gov
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اليمــن يف تلــك املحافظــات
من بطش وتنكيل املليشيات
بهم.
وطالـــب املكتـــب
التنفيذي يف بيانه ،املجتمع
الــدويل واملبعوثــن األممي
واألمريك ــي بإدان ــة ه ــذا
الهجـــوم وكل الهجمـــات
التي تطال األحياء السكنية
واملنازل ومخيمات النزوح
بمحافظـــة  مـــأرب
باعتبارهــا جريمــة حــرب
وانتهــاك صــارخ للقوانني
واملواثي ــق الدولية ،واتخاذ
قـــرارات أمميـــة جريئـــة
لردعهــا عن االســتمرار يف
أعمالهــا اإلجراميــة تجــاه
الش ــعب اليمن ــي ،ومنه ــا
إعادة تصنيف هذه املليشيا
يف قوائـــم الجماعـــات
اإلرهابيـــة وتقديـــم
قياداتهــا واملســؤولني عن
ه ــذه الجرائ ــم اإلرهابي ــة
ملحكمة الجناي ــات الدولية
باعتبارهــم مجرمي حرب
وجرائم إنسانية ال تسقط
بالتقــادم وحتــى ال يفلــت
مرتكبوهــا مــن العقــاب.
Mareb_gov
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جامعة إقليم سبأ تنظم يوما مفتوحا لطالهبا
احتفاء بثورة  26سبتمرب املجيدة

ش ــهدت جامع ــة إقلي ــم
ســـبأ بمحافظـــة مـــأرب،
يومـــا مفتوحـــا نظمتـــه
نيابـــة شـــؤون الطـــاب
بالجامع ــة احتف ــاء بالعي ــد
الـ 59لثورة الـ 26من سبتمرب
املجيدة ،وتضمــن العديد من
األنشــطة الثقافيــة (الفنيــة
والفلكلوريـــة واألدبيـــة)
والرياضيــة والعلميــة التــي
تعكــس إبداعــات ومهــارات
الطالب والطالبات واملوروث
الثقــايف والفلكلوري لألقاليم
الســتة التــي يمثلونها.
وخـــال التدشـــن
لفعاليات اليوم املفتوح اطلع
وكي ــل املحافظ ــة الدكت ــور
عبدربـــه مفتـــاح ورئيـــس
الجامع ــة الدكت ــور محم ــد
حمود القديس ،عىل مستوى
التنظيــم والرتتيــب للفعالية
التــي تأتي ضمــن الفعاليات
العلمية والثقافية والرياضية
التي تقيمها الجامعة ،بهدف
توفري أج ــواء إبداعي ــة تمثل
متنفس ــا للط ــاب ومج ــاال
إلخ ــراج طاقاته ــم وتنمي ــة

قدراتهــم وإبــراز مهاراتهــم
ومواهبهم املختلفة وتعرفهم
عىل مــا تزخر بــه اليمن من
تنوع ثق ــايف وفلكلوري رائع
ومميز..
حيـــث طـــاف وكيـــل
املحافظــة ورئيــس الجامعة
ومعهما نائب رئيس الجامعة
لش ــؤون الط ــاب الدكت ــور
عــي ســيف الرمــال ورئيس
هيئة مستشفى مأرب العام
الدكت ــور محم ــد القباط ــي،
بمعارض اليــوم املفتوح من
املوروث الشــعبي لــكل إقليم
م ــن أقالي ــم اليم ــن الس ــتة
عــى حدة ،ومعــارض علمية
للفيزياء والكيمياء واألحياء
وإنتاجات الطالب والطالبات
الت ــي تعك ــس مس ــتوياتهم
العلمية وإبداعاتهم الخالقة،
إىل جان ــب معرض ــا للكت ــب،
ومرسم حر ،ومعرضا للصور
يضم أكثر من  100لوحة من
اإلبداعــات الخالقــة لطــاب
قســم الفنــون بكليــة اآلداب
 ،إىل جان ــب احت ــواء الي ــوم
املفتوح عىل أقس ــام لأللعاب
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الرياضية واملائية والشعبية،
ومســابقة ثقافيــة بعنــوان
«الكن ــز املفق ــود» وأنش ــطة
فنية وإنشــادية.
كمـــا تفقـــد وكيـــل
املحافظــة الدكتــور عبدربــه
مفت ــاح ورئي ــس الجامع ــة،
كليــة الطــب التــي افتتحــت
العام املايض ،واطلعا عىل ما
تحتويه من قاعات دراس ــية
ومعامــل علميــة تطبيقيــة،
وســر عملية اختبــار طالب
أول دفعة فيها والبالغ عددهم
 117طالبا وطالبة ،للكورس
األول مــن الفصــل الــدرايس
الثانــي مــن العــام الجامعي
األول 2021-2020م.
ويف ترصيـــح صحفـــي
أشاد الدكتور مفتاح بتنظيم
الجامعة هذه الفعالية العلمية
والثقافية والرتفيهية لطالبها
احتفـــاء بالعيـــد الوطنـــي
ال  59لثـــورة  26ســـبتمرب
املجيــدة ،بما يعــزز من وعي
األجيال بعظم ــة هذه الثورة
وإنجازاتهـــا ومكتســـباتها،
ومنهــا هــذه الجامعــة التي
Mareb gov
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يتلقون فيها التأهيل العلمي
الع ــايل وإعداده ــم ليق ــودوا
قافلة العلم والتنمية والبناء
لهـــذا الوطـــن ،واســـتكمال
تحقي ــق األه ــداف الس ــامية
لهــذه الثــورة املباركــة ،كما
يعزز لديه ــم الوعي بدورهم
يف الدفــاع عــن هــذه الثــورة
ومكتســـباتها ومواصلـــة
النضال للقضاء عىل مخلفات
اإلمامة التي تحاول اإلطاللة
من جديد بنســختها الحوثية
وبدعم إيرانــي وإعادة اليمن
إىل ما كانت عليه قبل الثورة
م ــن ظ ــام وظل ــم وجه ــل
وتخل ــف ومرض.
وأكــد الوكيــل مفتاح أن
جامعــة إقليــم ســبأ أضحت
اليــوم رصحاً علميـاً متميزا ً
رغــم أنهــا كانت قبــل العام
2016م حلم ــا ألبن ــاء ه ــذه
املحافظــة واإلقليــم ،وباتــت
اليــوم تحتضــن يف قاعاتهــا
الدراس ــية ش ــباب اليمن من
مختلــف املحافظات ما يعزز
التالح ــم الوطني.
Mareb_gov
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ورشة عمل ملناقشة البحوث والدراسات لتطوير القطاع الزراعي بمأرب

شــهدت محافظة مأرب،
ورشــة عمــل فنية ملناقشــة
البحوث والدراسات لتطوير
القطــاع الزراعي باملحافظة
والتـــي تنظمهـــا محطـــة
البح ــوث الزراعي ــة للهضبة
الرشقي ــة (مأرب-الج ــوف)
تحت شــعار (من أجل تنمية
زراعي ــة مس ــتدامة تعال ــج
الوضع االقتصادي وتحسن
مســتوى األمــن الغذائي).
ويف افتتـــاح الورشـــة
أشـــار وكيـــل املحافظـــة
الدكتور عبدرب ــه مفتاح ،إىل
تزامن عقد هذه الورشة مع
احتفــاالت الشــعب اليمنــي
بالعيد الوطنــي الـ 59لثورة
الـــ 26من ســبتمرب املجيدة،
والتــي جســد أحــد أهدافهــا
القضاء عىل الفقر والجوع..
الفت ــا إىل أن توف ــر األم ــن
الغذائــي والعمل عــى زيادة
اإلنتــاج منه واحــد من أهم
امللفــات االســراتيجية عــى
مس ــتوى الحكوم ــة وقيادة
الس ــلطة املحلية ..مؤكدا ً أن

محافظة مأرب تعترب واحدة
من ســات اليمــن الزراعية،
ووج ــود محط ــة بحثي ــة يف
املجــال الزراعي لتطوير هذا
القطــاع يف املحافظة.
ونــوه الوكيل مفتاح ،إىل
أن املحافظة استقبلت خالل
السنوات املاضية منذ انقالب
مليشــيا الحوثــي املدعومــة
من إيران وشنها الحرب عىل
الشعب اليمني ،أعدادا كبرية
من النازح ــن واحتوت أكثر
من  65يف املائة من النازحني
يف الجمهورية ..مشريا ً إىل أنه
وخــال هذه الســنوات لعب
القطاع الزراعي يف املحافظة
دورا ً حيويـــا ًومهمـــا ً يف
توفــر فــرص عمــل مؤقتة
ألعــداد كبرية مــن النازحني
إىل جانــب توفــر الكثري من
األغذيــة بمختلــف أنواعها..
مؤكـــدا ً أهميـــة الحاجـــة
لتوســعة الرقعة الزراعية يف
املحافظــة وتحســن جــودة
اإلنتــاج الزراعــي مــن خالل
زيادة إنتاج البذور املحســنة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وتوزيعهــا عــى املزارعــن..
متمنيــا أن تعكس مخرجات
الورشــة دراســات تعزز من
دور القطاع الزراعي وتوسع
رقعته وتحس ــن إنتاجيته..
مؤكدا دعم الس ــلطة املحلية
لكاف ــة الربام ــج واألعم ــال
الهادفـــة إىل تطويـــر هـــذا
القط ــاع الحيوي.
وكان مديـــر عـــام
محط ــة البح ــوث الزراعي ــة
املهنــدس قائد أبــو أصبع قد
اســتعرض يف كلمتــه الهدف
م ــن إقام ــة ه ــذه الورش ــة
الفنيــة التــي تنظــم بشــكل
ســنوي مع بداية كل موسم
زراعي جديد ..مشــرا إىل أن
الورشة ســتناقش عىل مدى
يومني البحوث والدراســـات
التــي نفــذت خــال املوســم
2020م2021-م  ،والربنامج
البحثي واإلرشادي للموسم
الزراعـــي 2021م2022م ،
وإقرارها.
ونــوه أبــو أصبــع إىل أن
املحطة تســعى خالل املوسم
Mareb gov
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الزراعــي الجديــد الــذي بــدأ
يف سبتمرب الجاري ،إىل إنتاج
 15طنــا مــن بــذور القمــح
لعــدد  5أصناف تم اختبارها
ونرشها مــن قبل املحطة يف
املواســم الزراعية الســابقة،
بحيث يتم توزيع البذور عىل
املزارعني يف املوسم الزراعي
املقبــل بما يســهم يف تحقيق
زيــادة اإلنتــاج مــن القمــح
والبذور املحســنة.
م ــن جانب ــه اس ــتعرض
املهنـــدس عبدالنـــارص
املقطـــري التقريـــر الفنـــي
الــذي تضمــن نتائــج مجمل
البح ــوث والدراس ــات الت ــي
نفذت خالل املوسم الزراعي
املـــايض وعددهـــا تســـعة
بحـــوث ..مشـــرا إىل أن
الربنامــج البحثــي للموســم
الحايل يتضمن ثمانية بحوث
زراعي ــة وإرش ــادية موزعة
عــى مجــاالت زراعيــة عدة.
Mareb_gov
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افتتاح دورة تدريبية للعاملني يف مراكز العزل
حلاالت كورونا

افتتــح وكيــل محافظــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
ومع ــه مدي ــر ع ــام مكت ــب
الصح ــة العام ــة والس ــكان
الدكتور عبدالعزيز الشدادي،
بمأرب ،دورة تدريبية لـ
 40طبيبا وفنيا من العاملني يف
مراكز العزل لحاالت كورونا
بمديريتــي املدينــة والجوبة،
يف مجال السياســة العالجية
للح ــاالت املصابة بالفريوس
والربوتوكـــول العالجـــي
املتبع ،والتي تنفذها منظمة
الصحــة العامليــة بتمويل من
مركــز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية عىل مدى
 8أيام.
وخـــال االفتتـــاح أكـــد

الوكيــل مفتــاح عــى أهمية
تنظيم مثل هذه الدورات لرفع
كفاءة األطب ــاء والعاملني يف
القطــاع الصحــي ويف مراكز
العزل ،ملواجهة هذه الجائحة
العاملية ووقاية أنفســهم من
العــدوى كونهم خــط الدفاع
األول ..مشــددا عــى أهميــة
نرش الوعي املجتمعي باتباع
اإلجراءات االحرتازية للوقاية
مــن هــذه الجائحــة العامليــة
التي انهارت أمامها األنظمة
الصحية يف أكرب الدول تقدما
وإمكانـــات ..وأشـــارا إىل
التحدي الذي يمثله يف الوقت
الرهن انتشــار املوجة الثالثة
للفريوس يف بالدنا وعدد من
البلدان.
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ومــن جانبهــا أوضحــت
مدير مكتــب منظمة الصحة
العامليــة بالعاصمــة املؤقتــة
عدن الدكتورة نهى محمود،
أن ه ــذه ال ــدورة التدريبي ــة
تأتي يف إطار أنشطة املنظمة
لإلس ــهام يف تعزي ــز ق ــدرات
الكوادر الصحي ــة باملحافظة
والرشاكـــة القائمـــة بـــن
املنظمـــة ووزارة الصحـــة
ومكتبه ــا بم ــأرب ملواجه ــة
ه ــذه الجائحة.
هـــذا وكانـــت مديـــرة
مكتب منظمة الصحة العاملية
بعدن والفريق املرافق لها قد
قاما بزي ــارة إىل مركز العزل
الرئيـــس يف مدينـــة مـــأرب
ومعهمــا مديــر عــام مكتب
Mareb gov
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الصحــة باملحافظــة ،واطلعا
عىل مستوى تجهيزات املركز،
واستمعوا إىل رشح من مدير
املركز الدكتور عزيز البيحاني
عــن ســر العمــل والخدمات
الطبيــة والرعايــة الصحيــة
التي يقدمها للحاالت املعزولة
فيه من الحاملني للفريوس..
حيث أشــار البيحانــي إىل أن
املركــز اســتقبل منــذ بدايــة
املوجــة الثالثــة حتــى اليوم
72حالــة مؤكــدة باإلصابــة
توفت منها 16حالة وتعافت
 44حالــة و التــزال 12حالة
تتلقــى الرعاية الصحية.
Mareb_gov
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تدشني توزيع  284ألف ناموسية مشبعة باملبيد
للنازحني يف 150خميام بمأرب

دشـــن مكتـــب
الصحة العامة والسكان
بمحافظة مأرب حملة
توزيــع  284ألفا ً و110
ناموســـيات مشـــبعة
باملبي ــد الح ــري ذات
األثر الباقــي للنازحني،
تســـتهدف  568ألفـــا ً
و 220مســـتفيدا مـــن
النازحني يف  150مخيما
وتجمعـــا للنازحـــن

باملحافظة.
وخـــال التدشـــن
أوضـــح مديـــر عـــام
مكتــب الصحة الدكتور
عبدالعزي ــز الش ــدادي،
أن هــذه الحملــة التــي
ينفذها املكتب بالتنسيق
مــع الربنامــج الوطني
ملكافحة ودحر املالريا،
ومنظمة الصحة العاملية
وبتموي ــل م ــن مرك ــز
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امللــك ســلمان لإلغاثــة
واألعم ــال اإلنس ــانية،
تأتي ضمن االســتجابة
اإلنسانية الطارئة للحد
من آثار تكاثر البعوض
الناقــل ألوبئــة املالريــا
وحمــى الضنــك خاصة
يف مخيم ــات النازح ــن
الذين يعانون من وضع
معييش وغذائي سيئ ما
يجعل مناعتهم ملقاومة
Mareb gov

Mareb_gov
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األمراض ضعيفة جدا.
حـــر التدشـــن
نائ ــب مدي ــر الوح ــدة
إلدارة
التنفيذيـــة
مخيمـــات النازحـــن
باملحافظـــة خالـــد
الشــجني ومدير مكتب
منظمة الصحة العاملية
بالعاصمة املؤقتة عدن
الدكتورة نهى محمود.
Mareb_gov
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مكتب الصحة بمأرب يدشن محلة التحصني
باجلرعة الثانية من لقاح اسرتانزيكا

دش ــن مدير ع ــام مكتب
الصح ــة العام ــة والس ــكان
بمحافظ ــة م ــأرب الدكت ــور
عبدالعزيــز الشــدادي ومعــه
مدير مكتــب منظمة الصحة
العامليــة بالعاصمــة املؤقتــة
عدن الدكتورة نهى محمود،
بمستشــفى الشــهيد محمــد
هائل انطالق حملة التحصني
ضد فريوس كورونا بالجرعة

الثانية من لقاح اسرتانزيكا.
وخــال التدشــن أوضح
الدكتــور الشــدادي أن حملة
التحصــن تســتهدف تطعيم
 ٣٧ألفا من العاملني الصحيني
وكبار السن وذوي األمراض
املزمنــة ممن تلقــوا الجرعة
األوىل من لقاح اســرانزيكا.
مشـــرا إىل أن الحملـــة
ينفذهــا  ١٢٤عامال صحيا يف

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

Mareb_gov

 ٣١موقعا للتحصني منترشة
يف جميع مديريات املحافظة..
داعيــا املواطنــن الذين تلقوا
الجرعــة األوىل اإلرساع ألخذ
جرعتهم الثانية ألهميتها يف
تعزيز مناعتهم ضد فريوس
كورونا.
ولفــت مدير عــام مكتب
الصحــة مــن يريــد الحصول
عــى جرعــة التطعيــم بلقاح
Mareb gov
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اســـرانزيكا يجـــب عليـــه
التس ــجيل املس ــبق باملنص ــة
االكرتونيـــة بموقـــع وزارة
الصح ــة.
حــر التدشــن املرشف
املركزي للتحصني يف املحافظة
الشـــامي داوود ومنســـق
منظمـــة الصحـــة العامليـــة
باملحافظ ــة عيل س ــاريه.
Mareb_gov
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رئيس هيئة مستشفى مأرب يبحث تعزيز الرشاكة
مع منظمة الصحة العاملية

بحـــث رئيـــس هيئـــة
مستشـــفى مـــأرب العـــام
الدكت ــور محم ــد القباط ــي
مــع مديــر مكتــب منظمــة
الصح ــة العاملي ــة بالعاصمة
االقتصاديــة عــدن الدكتورة
نه ــى محم ــود الت ــي ت ــزور
املحافظ ــة حالي ــا والفري ــق
املرافق لها ،جوانب الرشاكة
والتعاون بني الهيئة واملنظمة

والدعم الذي تقدمه املنظمة
لربامــج الرعايــة الصحية يف
الهيئة.
كمـــا جـــرى خـــال
اللقـــاء مناقشـــة جوانـــب
تعزيــز الرشاكــة وتدخــات
املنظمــة لتغطيــة احتياجات
ملح ــة للهيئ ــة بم ــا يع ــزز
دورهــا اإلنســاني يف تقديــم
الخدمــات الصحيــة والطبية
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للمســـتفيدين يف مختلـــف
الجوانــب يف ظــل االزدحــام
الكبري للمرىض واملستفيدين.
وكان ــت مدي ــر منظم ــة
الصحـــة العامليـــة بعـــدن
والفريق املرافق لها قد قامت
بجولــة يف هيئــة مستشــفى
مــأرب واطلعــوا عــى ســر
العمــل يف األقســام العالجية
والتشـــخيصية واملراكـــز
Mareb gov
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الطبيــة بالهيئة ،واســتمعت
إىل رشح م ــن قب ــل رؤس ــاء
األقسام عن الخدمات املقدمة
للمرتدديــن وحجم االزدحام
الش ــديد للمس ــتفيدين ع ــى
هذه الخدمات واالحتياجات
امللح ــة م ــن أج ــل االرتق ــاء
بالخدمــات بما يتناســب مع
حجم املس ــتفيدين .
Mareb_gov
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طالبات جامعة إقليم سبأ ينددن بصمت املجتمع
الدويل إزاء حصار احلوثي للعبدية

طالب ــت طالب ــات جامعة
إقليم ســبأ يف محافظة مأرب
خـــال وقفـــة احتجاجيـــة،
املجتمع الدويل ومجلس األمن
بتحمل مسؤولياته األخالقية
والقانونيــة ،ورسعة التحرك
من خالل قرارات ملزمة تجرب
مليش ــيا الحوث ــي اإليراني ــة،
عــى فتــح ممــرات إنســانية
آمنة لســكان مديرية العبدية
جنــوب غرب املحافظــة التي
تحارصها املليشيا منذ نصف
شــهر وتمنــع عنهــم الغــذاء
والـــدواء وامليـــاه ومختلـــف
االحتياجات اإلنســـانية.
ونــددت الطالبات بصمت
املجتم ــع ال ــدويل واملبعوث ــن
األممـــي واألمريكـــي إزاء
الجرائــم اإلنســانية البشــعة
التي ترتكبها مليشيا الحوثي
بحق الش ــعب اليمن ــي وأبناء
محافظة مأرب ،ما ش ــجعها
عىل ارتكاب املزيد من الجرائم،
ويف مقدمتها الحصار املطبق
عــى أبنــاء مديريــة العبديــة
النائيــة التي التتوفر فيها أي
خدمات عامة ومخزون أغذية

وأدوية ومحروقات ومياه..
وحـــذرت الطالبـــات يف
الوقفــة االحتجاجية املجتمع
الــدويل من خطورة تقاعســه
يف ظـــل اســـتمرار الحصـــار
املطبــق ألكثــر مــن  150ألف
نســمة يف مديرية العبدية مع
القصــف املتواصــل للمدنيــن
بالصواريـــخ البالســـتية
واملسريات واألسلحة الثقيلة،
ما سينجم عن كارثة إنسانية
وإبادة جماعية ألبناء املديرية
ستمثل وصمة عار عىل جبني
املجتمــع الدويل مــدى الحياة.
كمـــا نـــددت الطالبـــات
يف البيــان الــذي وزعته خالل
الوقفة االحتجاجية ،بحرمان
مليشــيا الحوثــي الطالبات يف
مديريتي العبدية وحريب من
مواصلــة تعليمهــن الجامعي
وأجربتهـــن عـــى مغـــادرة
مقاعدهن الدراسية من خالل
مح ــارصة البع ــض وقط ــع
الطرقــات ومنــع مرورهــن،
وتحويــل أخريات مع أرسهن
إىل نازح ــات يف مناطق أخرى
بحثا عن األمان واالحتياجات
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األساسية للحياة.
كمـــا اســـتنكر بيـــان
الوقف ــة االحتجاجي ــة صمت
املجتمــع الــدويل إزاء جرائــم
مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة،
باستهدافها األحياء السكنية
ومنازل املواطنني يف مديريات
املحافظــة املكتظة بالنازحني
ومخيمات الن ــزوح ،بقصفها
بالصواريــخ البالســتية كمــا
حــدث خــال األيــام املاضيــة
مــن قصــف ملنــازل املواطنني
يف مديريــات العبدية ،الوادي،
الجوب ــة ،واملدين ــة ،م ــا أدى
إىل وقــوع عــدد مــن الضحايا
املدنيـــن وترويـــع النســـاء
واألطفال والشيوخ إىل جانب
ترضر منازل املواطنني بشكل
كبري.
وأكــدت الطالبــات خــال
الوقفـــة عـــى أن الصمـــت
املطبــق واملســتمر للمجتمــع
ال ــدويل واملنظم ــات األممي ــة
اإلنســانية عن الجرائــم التي
ترتكبها مليشــيا الحوثي من
اســتهدافها للمدنيــن اآلمنني
وكارث ــة خط ــر إب ــادة آالف
Mareb gov
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األرس املحـــارصة بالجـــوع
والعطش ،يكشف زيف ادعاء
هـــذه املنظمـــات واملجتمـــع
الــدويل للحيــاد ،ودفاعها عن
اإلنس ــانية ،وحرصه ــا ع ــى
الوضــع اإلنســاني يف اليمن..
مشــرة إىل أن هــذه املنظمات
التــي تباكــت وذرفــت دموع
التماســـيح حتـــى أوقفـــت
اســتكمال تحريــر محافظــة
الحديـــدة ،بحجـــة تخوفهـــا
عــى الوضــع اإلنســاني ،كما
ذرفـــت الدمـــوع وصعـــدت
بنف ــس الحج ــة عندم ــا ت ــم
تصنيـــف مليشـــيا الحوثـــي
م ــن قب ــل اإلدارة األمريكي ــة
الس ــابقة كجماع ــة إرهابية،
حتى تمكنت شطبها من هذا
التصنيف ،تجد هذه املنظمات
تبتلع لسانها ويغيب موقفها
وينام ضمريها اإلنساني إزاء
الجرائم اإلنس ــانية الوحشية
واملتواصل ــة الت ــي ترتكبه ــا
مليشــيا الحوثي بحق الشعب
اليمني ،بل وتق ــدم لها مزيدا
من الدعــم والتمويل والتدليل
والرعاية.
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