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اختتــام دورة تدريبيــة لتأهيــل مدربيــن 
ــأرب ــة م ــد بمحافظ ــرة الي ــكام ك وح

خارطــة برامجيــة متنوعــة وشــاملة إلذاعــة مــأرب 
خــال رمضــان المبــارك

تدريــب 36 شــابا حــول مفاهيــم إدارة الحركــة 
الكشــفية بمــأرب

تدشني فعاليات األسبوع اخلليجي املوحد 
لتعزيز صحة الفم واألسنان بمأرب

تكريم 70  أما ًبمأرب بمناسبة اليوم 
العاملي للمرأة وعيد األم

إغالق 6 منشآت صحية خمالفة 
يف مدينة مأرب

املحافـــظ العـــرادة يـــرأس اجتامعـــا 
باملحافظــــــة األمنيـــــــة  للجنــــــة 

ــاح  ــل مفتـ ــن والوكيـ ــيف يف اليمـ ــل اليونيسـ ممثـ
ــني ــم للنازحـ ــاه وتعليـ ــي ميـ ــنان مرشوعـ يدشـ

ـــاري ـــام اجل ـــتجابة للع ـــة االس ـــاين وخط ـــع اإلنس ـــم الوض ـــع لتقيي ـــيقي موس ـــامع تنس اجت

أشاد بالنجاحات األمنية رغم الظروف االستثنائية..

-  إقرار الخطة األمني�ة لشهر رمضان المبارك

بي�ن السلطة المحلية والمنظمات الدولية ..

بكلفة مليون و 185 ألف دوالر..
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أقـــرت اللجنـــة األمنيـــة 
ملحافظة مأرب يف اجتماعها 
االســـتثنائي اليوم، برئاسة 
املحافظ اللواء ســـلطان بن 
عيل العرادة، الخطة األمنية 

املبارك. رمضان  لشهر 
وخالل االجتماع أشـــاد 
املحافـــظ العـــرادة بالجهود 
األمنية املبذولة والنجاحات 
ـــزة  ـــا األجه ـــي حققته الت
ـــأداء  ـــة ب ـــة املختلف األمني
احـــرايف جعلـــت املحافظـــة 
تعيـــش حالـــة اســـتقرار 
أمنـــي، رغـــم الظـــروف 
االســـتثنائية والهجمـــات 
ـــنها  ـــي تش الت ـــة  اإلرهابي
املليشـــيات عـــى املحافظـــة 
مثمناً  الجبهات،  مختلف  يف 
ـــن  ـــل واملواطن دور القبائ

يف التعـــاون الكبـــر مـــع 
األجهزة االمنية والتي كان 
ـــدد  ـــق ع ـــا دور يف تحقي له
مـــن النجاحـــات األمنيـــة .. 
مشـــدداً عى رفع الجاهزية 
واليقظـــة األمنيـــة من قبل 
ـــة  ـــدات األمني ـــة الوح كاف
والتعامـــل الراقـــي من قبل 
رجـــال األمن والرشطة مع 
املواطنـــن، وتعزيز العالقة 
وااللتزام  معهم،  الحميمية 
بتجســـيد سيادة القانون يف 

التعامـــل وأداء املهـــام .
كمـــا شـــدد عـــى تعزيز 
ـــن  ـــاون ب ـــيق والتع التنس
أجهزة املؤسســـتن االمنية 
والعســـكرية لتعزيـــز األمن 
ـــز دور  ـــتقرار وتعزي واالس
الجيـــش الوطنـــي والقبائل 

واملقاومـــة الشـــعبية يف 
ــن  ــاع عـ ــات للدفـ الجبهـ
والهويـــة  الجمهوريـــة 
الوطنيـــة يف وجـــه املرشوع 
الـــذي يســـعى  الفـــاريس 
ــة  ــتهداف املحافظـ إىل اسـ

ـــا. وتركيعه
املحافـــظ  وأشـــاد 
ـــم البطولية  العرادة باملالح
ــة  ــارات العظيمـ واالنتصـ
ـــبو  ـــطرها منتس ـــي يس الت
ـــاء  ـــي وأبن ـــش الوطن الجي
الشعبية  واملقاومة  القبائل 
يف مختلـــف الجبهـــات بدعم 
وإسناد من التحالف العربي 
إىل دعـــم واهتمـــام  ، الفتـــاً 
ـــادة السياســـية ممثلًة  القي
الجمهورية  رئيس  بفخامة 
املشـــر الركـــن عبدربـــه 

منصـــور هـــادي .
املحافـــظ  وثمـــن 
العـــرادة دعـــوة مجلـــس 
الخليجـــي  التعـــاون 
لليمنيـــن للمشـــاورات يف 
يخرج  أن  متمنياً  الرياض.. 
ـــاورات  ـــاركون يف املش املش
بتوحيـــد الصف الجمهوري 
ـــة  ـــة الجمهوري ـــت راي تح
اليمنيـــة الســـتعادة الدولـــة 
ــة  ــاتها والهويـ ومؤسسـ
اليمنيـــة والقضـــاء عـــى 
واملليشيا  اإليراني  املرشوع 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 
وتخليـــص  الكهنوتيـــة 
اليمني من إرهابها  الشعب 
وتنكيلها بهم وبسط األمن 
واالســـتقرار والســـالم يف 

كافـــة ربـــوع الوطـــن.

املحافظ العرادة يرأس اجتامعا للجنة األمنية باملحافظةاملحافظ العرادة يرأس اجتامعا للجنة األمنية باملحافظة
أشاد بالنجاحات األمنية رغم الظروف االستثنائية..

إقــــــــرار الخطـــــــة األمنيـــــــة لشهـــر رمضــــان المبـــارك  •
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اجتامع تنسيقي موسع لتقييم الوضع اإلنساين املحافظ العرادة يرأس اجتامعا للجنة األمنية باملحافظةاملحافظ العرادة يرأس اجتامعا للجنة األمنية باملحافظة
وخطة االستجابة للعام اجلاري

اجتمـــاع  خصـــص 
ـــلطة  ـــع للس ـــيقي موس تنس
منظمات  مع  بمأرب،  املحلية 
ـــات  ـــدة واملنظم ـــم املتح األم
الدوليـــة، نظمـــه مكتب األمم 
ـــؤون  ـــيق الش ـــدة لتنس املتح
اإلنســـانية »أوتشـــا« ملناقشة 
الوضـــع اإلنســـاني، وخطـــط 
اإلنســـانية  االحتياجـــات 
التـــي  والفـــرص والتحديـــات 
تواجـــه العمـــل اإلنســـاني 

ـــة. باملحافظ

واســـتعرض االجتمـــاع 
الذي ترأســـه وكيل املحافظة 
ـــاح،  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
اإلنسانية،  االحتياجات  خطة 
ـــانية  وتقييم التدخالت اإلنس
للمنظمات خالل العام املايض، 
واســـتمرار الهجـــوم من قبل 
مليشـــيا الحوثـــي االنقالبيـــة 
عـــى محافظة مـــأرب، والذي 
تســـبب يف تفاقـــم الوضـــع 

اإلنســـاني يف املحافظـــة.
ـــاع  ـــش االجتم ـــا ناق كم

ـــن  ـــتمر للنازح ـــق املس التدف
إىل املحافظـــة ومـــا مثلـــه من 
تحـــد كبر للوضع اإلنســـاني 
وزاد مـــن ترديـــه وصعب من 
للمنظمات  الفاعلة  التدخالت 
العاملـــة يف املجال اإلنســـاني، 
خصوصـــا مـــع افتقارهـــا 
ملخـــزون احتياطـــي من املواد 
األساســـية لتقـــدم للنازحـــن 

الجـــدد أو عنـــد الطوارئ.
وقد شـــدد الوكيل مفتاح 
عـــى أهميـــة تعزيـــز الرشاكة 

ــلطة  ــن السـ ــانية بـ اإلنسـ
يف  العاملة  واملنظمات  املحلية 
املجال اإلنســـاني، بما يســـهم 
يف تســـهيل مهـــام املنظمـــات 
ـــى  ـــددا ع ـــا .. مش وتدخالته
أهميـــة أن تكـــون التدخـــالت 
وفقـــا لخطـــط االحتياجـــات 
ــا  ــي أعدتهـ التـ ــانية  اإلنسـ
السلطة املحلية ويتم تحديثها 
ـــات  ـــا ملعطي ـــتمرار وفق باس
الواقـــع ومتغراته بما يحقق 
االستجابة الرسيعة للنازحن.

بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية ..
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ـــة  ـــل محافظ ـــن وكي دش
مأرب الدكتـــور عبدربه مفتاح 
واملمثـــل املقيـــم ملنظمـــة األمم 
املتحـــدة لألمومـــة والطفولـــة 
)اليونيســـيف( يف اليمن فيليب 
دواميل، مرشوعي مياه وتربية 
يف مديريتـــي املدينـــة والـــوادي، 
واللذين مولت تنفيذهما منظمة 
اليونيســـيف بكلفـــة إجماليـــة 
تتجاوز مليونا واحدا و185 ألف 
دوالر ضمن تدخالتها اإلنسانية 

لتخفيف معانـــاة النازحن.
حيث دشن الدكتور مفتاح 
ودواميل ومعهما مدير عام فرع 
املؤسسة العامة للمياه والرصف 
الصحي يف مدينـــة مأرب، ضخ 
امليـــاه يف مـــرشوع الخط الناقل 
للمياه النقية الصالحة للرشب 
من حقول مياه الفاو والرميلة 
ـــية  إىل خزانات التوزيع الرئيس
يف عاصمـــة املحافظة بطول 8 
كم وبقطر 12 هنشـــا وبكلفة 
685 ألـــف دوالر بتمويـــل مـــن 

اليونيسيف.
وخـــالل التوزيـــع اســـتمع 
الوكيل مفتاح وممثل اليونيسيف 
من مهنـــدس املـــرشوع ومدير 
عـــام فـــرع املؤسســـة حســـن 
أحمـــد بـــن جـــالل إىل رشح عن 
املرشوع ومواصفاته وأهميته 
حيث يمكن املؤسسة من تزويد 
350 ألف نسمة مستفيدة حاليا 
باملياه النقية والصالحة للرشب 

وقابلة للتوسع يف أحياء مدينة 
مأرب واملخيمـــات فيها، والتي 
يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون 
ومائتي ألف مواطن، نسبة 90 

يف املائة منهم من النازحن.
كما افتتح وكيل املحافظة 
ومعه ممثل منظمة اليونيسيف 
يف مخيم السميا بمديرية الوادي، 
الذي يضم أكثر من 2500 أرسة 
نازحة مـــن مديريات محافظة 
مـــأرب واملحافظـــات األخـــرى، 
املســـاحات التعليميـــة املؤقتـــة 
لتمكن األطفـــال النازحن من 
االلتحاق بقطار التعليم، وتضم 
املســـاحات املوزعـــة يف املخيـــم 
عـــى أربعة مواقـــع مختلفة يف 
املخيـــم مرامـــي األطـــراف 40 
فصال دراسيا من الخيام الجيدة 
مع ملحقـــات الرصف الصحي 
من أصـــل 100 خيمـــة قدمتها 
ـــيف كفصول دراسية  اليونيس

وبكلفـــة 500 ألف دوالر.
وخـــالل التدشـــن اســـتمع 
ـــل إىل  ـــاح ودوامي ـــل مفت الوكي
رشح من نائب مدير عام مكتب 
الربيـــة باملحافظـــة عبدالعزيز 
الباكـــري ومديـــر شـــبكة نماء 
ـــذة  ـــة املنف ـــات األهلي للمنظم
للمرشوع املهندس عبدالوهاب 
نـــرص، إىل رشح عـــن املـــرشوع 
ـــذ واملواصفات،  وعملية التنفي
وأهميتهـــا يف تمكـــن الطـــالب 
النازحن من االلتحاق بالتعليم 

إىل جانب تمكن مكتب الربية 
مـــن تنفيـــذ برنامـــج تعليمـــي 
تعوييض خالل العطلة الصيفية 
للطالب النازحن الذين حرموا 
هـــذا العـــام واألعوام الســـابقة 
مـــن التعليـــم بســـبب نزوحهم 
املتكـــرر وغيـــاب املـــدارس التي 
تستوعبهم، وسيدرسون خالل  
الصيف لفرة 3 أشهر تعويضا 
عن السنة و9 أشهر تعويضا عن 
3 ســـنوات لاللتحاق بزمالئهم 
الذيـــن كانـــوا معهـــم يف نفـــس 

التعليمي. مستواهم 
هـــذا وكان وكيل محافظة 
ـــد  ـــاح ق ـــور مفت ـــأرب الدكت م
عقـــد لقـــاء يف مكتبه مع ممثل 
اليونيسيف يف اليمن الذي يزور 
املحافظـــة، ناقـــش معـــه آفاق 
تطوير الرشاكة اإلنســـانية بن 
السلطة املحلية واملنظمة األممية 
وتدخالتها اإلنسانية يف مجاالت 
املياه والتعليم والصحة وأهمية 
توسيعها استجابة لالحتياجات 
اإلنسانية املتزايدة يف املحافظة 
للمجتمـــع املضيـــف والنازحن 

املحافظة. يف  املتزايدين 
وقـــد ثمـــن الوكيـــل الـــدور 
اليونيسيف..  اإلنساني ملنظمة 
متمنيـــا أن تتوســـع لتلبيـــة 
االحتياجات امللحة واالنتقال إىل 
التدخالت اإلنســـانية ذات البعد 
التنموي املستدام والتخفيف من 
النازحن واحتياجاتهم  معاناة 

ــاه الـــرشب  ــاالت ميـ يف مجـ
ـــة  ـــة ومكافح ـــة والصح النقي
سوء التغذية والتعليم وتمكن 
الطـــالب والطالبـــات وخاصـــة 
النازحـــن من حقهم يف التعليم 
ـــوا  ـــداد ليكون ـــل واإلع والتأهي
أفـــرادا صالحـــن وقادرين عى 
القيـــام بدورهـــم املســـتقبيل يف 
بناء الوطن وإدارة دفة التنمية 
والحفاظ عى مكتسبات الوطن 
والثورة والجمهورية، والكرامة 

لهـــم وألرسهـــم ومجتمعهم.
وقد أكد دواميل عى حرص 
منظمة اليونيسيف عى تعزيز 
الرشاكة والتدخالت اإلنســـانية 
يف املحافظة التي تحتضن أكرب 
عدد من النازحن يف الجمهورية 
وســـط أوضاع إنسانية صعبة 
ومعانـــاة متزايدة.. مشـــرا إىل 
أن املياه والتعليم والصحة هي 
يف مقدمـــة أولويـــات التدخالت 
للمنظمة، كونها مرابطة كون 
املياه النظيفة توفر بيئة صحية 
للنـــاس واألطفـــال، ومكافحة 
ـــاعد األطفال  سوء التغذية تس
عى إيجـــاد جيل يتمتع بصحة 
جيدة تســـاعده عـــى التحصيل 
العلمي الجيد والعمل واالجتهاد 

الخالق. واإلبداع  واإلنتاج 

ممثل اليونيسيف يف اليمن والوكيل مفتاح يدشنان مرشوعي مياه وتعليم للنازحني
بكلفة مليون و 185 ألف دوالر..
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دشـــن مكتـــب الصحة 
العامة والسكان بمحافظة 
مـــأرب، فعاليـــات التوعية 
بصحـــة الفـــم واألســـنان 
الـــذي يقيمهـــا املكتـــب يف 
الوحدات واملراكز الصحية 
ـــا مـــع  باملحافظـــة، تزامن
املوحد  الخليجي  األسبوع 
ــم  ــة الفـ ــز صحـ لتعزيـ
ـــعار  ـــت ش ـــنان تح واألس

صحتـــي تبدأ مـــن فمي.
فعاليـــة  وخـــالل 
ـــت  ـــي أقيم الت ـــن  التدش
اليـــوم أكد نائب مدير عام 
مكتـــب الصحة باملحافظة 

أن فعاليات  العبادي  أحمد 
التوعية التي ستستمر ملدة 
أســـبوع تســـتهدف توعية 
الحوامل واألطفال بدرجة 
رئيســـية بأهميـــة العناية 
ـــرا ألن صحة  الفموية نظ
الجســـم تبدأ من االهتمام 
واألسنان. بالفم  والعناية 

وأشـــار إىل أن تنظيـــف 
ـــا  ـــة به ـــنان والعناي األس
بشـــكل يومي خاصة لدى 
واألطفـــال  الحوامـــل 
ـــليمة  ـــة س ـــن صح يضم
تراكم  من  ويمنع  للجنن، 
طبقـــة البالك عى أســـنان 

األطفـــال والتـــي تحتـــوي 
ـــببة  ـــا املس ـــى البكتري ع
اللثة وتســـوس  ألمـــراض 
والروائـــح  األســـنان، 
ــات  ــة، والتصبغـ الكريهـ
الخارجيـــة عى األســـنان.     
ـــح  ـــه أوض ـــن جانب م
مديـــر إدارة املستشـــفيات 
الدكتور عبدالرحمن هزاع 
أن التقارير الصحية تشر 
إىل ارتفـــاع معدل اإلصابة 
بأمـــراض الفم واألســـنان 
ـــاون  التع ـــس  يف دول مجل
الخليجي ومنها بالدنا، ما 
دفـــع املجلـــس لتخصيص 

ـــذا  ـــنوي ه ـــبوع الس األس
العـــام لرفـــع مســـتوى 
الوعـــي الصحي املجتمعي 
بن أفراد املجتمع بالعناية 

ـــنان. بالفم واألس
وخالل التدشـــن جرى 
ـــنان  ـــب األس ـــم طبي تكري
دكتـــور حســـن الخرض – 
رحمـــه الله - كأول طبيب 
أســـنان متخصـــص يف 
املحافظة، والدكتور خليل 
الصـــربي كأفضـــل مركـــز 

لطـــب األســـنان بمأرب.

تدشني فعاليات األسبوع اخلليجي املوحد 
لتعزيز صحة الفم واألسنان بمأرب
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ـــة  ـــب الصح ـــق مكت أغل
والســـكان بمحافظـــة مأرب 
6 منشـــآت صحيـــة مخالفة 
أيـــام  بمدينـــة مـــأرب يف أول 
ـــة  ـــش امليداني ـــة التفتي حمل
للمنشـــآت واملرافق الصحية 

العاملـــة باملحافظـــة.
ـــر  ـــب مدي ـــح نائ وأوض
مكتـــب الصحـــة بمـــأرب 

ــة الرقابـــة  ورئيـــس لجنـ
والتفتيـــش امليدانية الدكتور 
ـــة  ـــادي أن اللجن ـــد العب أحم
بـــارشت عملهـــا وأغلقـــت 3 
عيـــادات و3 مراكـــز صحيـــة 
يف مدينـــة مـــأرب بســـبب 
مخالفتهـــا للوائح واألنظمة 
واملعاير الصحية، باإلضافة 
ـــص  ـــود الراخي ـــدم وج لع

الرســـمية لفتح تلك املنشآت 
ــراءات  ــاذ إجـ ــدم اتخـ وعـ
الســـالمة والصحـــة املهنيـــة 
ومكافحـــة العـــدوى يف تلـــك 

املرافـــق املخالفـــة.
ــة  ــرا إىل أن اللجنـ مشـ
ستســـتمر يف علمهـــا امليداني 
وذلـــك يف إطار خطـــة مكتب 
الصحـــة الرامية لتفعيل آلية 

الرقابـــة والتفتيش املســـتمر 
عى جميع املنشآت واملرافق 
ــفيات  ــة واملستشـ الصحيـ
العاملـــة يف املحافظة وإحالة 
ـــة  النياب ـــا إىل  ـــة منه املخالف
العامـــة التخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة الرادعـــة بحقها.

إغالق إغالق 66 منشآت صحية مخالفة في مدينة مأرب منشآت صحية مخالفة في مدينة مأرب
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نظـــم اتحـــاد نســـاء 
اليمن فرع مأرب بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامـــة لتنمية 
املـــرأة باملحافظـــة، حفـــال 
أُُماً، احتفاء  تكريميـــا ل70 
باليوم العاملي للمرأة وعيد 
ـــا  ـــل به ـــي يحتف الت األم، 
العالم يف شـــهر مارس من 

عام. كل 
ويف حفـــل التكريـــم 
الـــذي أقيم بدعـــم من ديرة 
العرب للخدمـــات العقارية 

ملدينة الخر الســـكنية، أكد 
وكيـــل املحافظة للشـــؤون 
الباكري  اإلداريـــة عبداللـــه 
عـــى أهمية هـــذه الفعالية 
املـــرأة واألم  تكريـــم  يف 
ـــم يف  ـــا امله ـــرا لدوره تقدي
الحياة واملجتمع والتنمية.. 
واعتربهـــا مناســـبة مهمة 
ـــرأة  امل ـــا  ـــات لقضاي لاللتف
واحتياجاتهـــا مـــن التأهيل 
للقيـــام بدورهـــا املجتمعي 

واألرسي والتنمـــوي.

ـــم  ـــري دع الباك ـــد  وأك
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادة الس قي
ـــة برامج  ـــة لكاف باملحافظ

التنميـــة للمـــرأة.
ـــارت  ـــا أش ـــن جانبه م
مدير عام تنمية املرأة فندة 
العمـــاري إىل أهميـــة املـــرأة 
واألم يف حيـــاة الشـــعوب 
ـــة إىل أن  ـــا.. الفت ونهضته
األم هـــي وطـــن ومدرســـة 
ـــدرب األول  ـــالق، وامل لألخ
والحقيقي لألبناء.. منوهة 

ـــو  ـــم ه ـــذا التكري إىل أن ه
تكريـــم لـــكل امـــرأة وأم يف 
ـــرا لدورهن  املحافظة تقدي
ـــاع  ـــتثنائي يف األوض االس
االســـتثنائية التـــي يمر بها 

الوطن.
ـــر  ـــل مدي ـــرض الحف ح
محمد  املحافظ  مكتب  عام 

البازيل.

تكريم 70 أُماً بمأرب بمناسبة اليوم العاملي 
للمرأة وعيد األم
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ـــر عـــام إذاعـــة  أكـــد مدي
مـــأرب عـــيل الحوانـــي أن 
الخارطـــة الربامجيـــة لشـــهر 
رمضـــان هذا العام ســـتكون 
متنوعـــة وشـــاملة، بما يلبي 
ـــتمعن  تطلعات جمهور املس
ـــل  ـــة داخ ـــن لإلذاع واملتابع
اليمـــن عرب موجة اإلف أم أو 
خـــارج اليمن عـــرب االنرنت.

إن  الحوانـــي:  وقـــال 
الخارطـــة شـــملت العديـــد 
ـــة  ـــج االجتماعي ـــن الربام م
والتنمويـــة والرفيهيـــة، 
ــا  ــب عينيهـ ــة نصـ واضعـ
يف  األساســـية  األهـــداف 
ـــة  ـــم الجمهوري ـــيخ قي ترس
وأهداف ثورتي 26 ســـبتمرب 

و 14 أكتوبر، وتعزيز الوعي 
الوطني بالخطر الحوثي عى 
الشعب  ومقدرات  مكتسبات 
ـــدادا  ـــاره امت ـــي، باعتب اليمن
للنظـــام اإلمامـــي العنـــرصي 
ـــرشوع  ـــي، وأداة للم الطائف
الفاريس الذي تسبب يف تدمر 

البلـــدان التـــي وصـــل إليهـــا.
وأكد أنـــه ويف إطار الدور 
املحـــوري لإلذاعـــة يف إســـناد 
املعركـــة الوطنيـــة خصصـــت 
العديد من الربامج والفقرات 
ـــرار  ـــم األح ـــة لدع الربامجي
من أبطـــال الجيـــش الوطني 
واملقاومة الشـــعبية والرجال 
املرابطـــن يف كل الجبهـــات 
والثغـــور من خـــالل عدد من 

الربامج واملواد التي خصصت 
لهـــذا الغرض.. مشـــرا إىل أن 
من أبرز هذا الربامج برنامج 
»املفســـدون يف األرض« الذي 
يســـلط الضـــوء عـــى فضـــح 
أعمـــال املليشـــيات الحوثيـــة، 
ـــن  ـــات م ـــج »صفح وبرنام
تاريخ اليمن الحديث« ويرسد 
أجزاء من تاريخ اليمن املقاوم 
للكهنـــوت واالســـتعباد عـــرب 
التاريـــخ، وبرنامج »مفاهيم 
وطنيـــة« الـــذي يـــرشح أهـــم 
التي سعت  الوطنية  املفاهيم 
املليشـــيات إىل طمســـها مـــن 

الذاكرة الشـــعبية.
وقـــال: إن لـــدى اإلذاعـــة 
العديـــد من الربامـــج األخرى 

ـــج  ـــة برام ـــا أربع ـــن بينه م

مســـابقاتية متنوعة، إضافة 

إىل برامـــج حواريـــة ودرامية 

ودينيـــة واجتماعيـــة طـــوال 

أيام الشـــهر الكريـــم.. معربا 

عـــن شـــكره لكل من ســـاهم 

يف إعداد وتنفيذ وإخراج هذه 

الخارطـــة الربامجية، آمال أن 

تكون الخارطة لبت تطلعات 

ومتابعي  املستمعن  جمهور 

ـــل والخارج. اإلذاعة يف الداخ

خارطة براجمية متنوعة وشاملة إلذاعة مأرب 
خالل رمضان املبارك
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اختتـــم مكتـــب الشـــباب 
ـــة بمحافظة مأرب  والرياض
الـــدورة التدريبية والتأهيلية 
املكثفة ملساعدي قادة الفرق 
الكشـــفية باملحافظـــة والتي 
نظمتها مفوضية الكشـــافة 
باملحافظـــة  واملرشـــدات 
بمشـــاركة 36 متدربـــا مـــن 
ـــاعدي  جوالة الجامعة ومس
ــفية  ــرق الكشـ ــادة الفـ قـ
ـــة والوادي  ـــات املدين بمديري

والجوبة وحريب.
التـــي  وهدفـــت الورشـــة 
أقيمت بقاعة بيت الشباب إىل 
تعريف املشـــاركن باملفاهيم 
بالكشـــافة،  املرتبطـــة 
إدارة  كيفية  حول  وتأهيلهم 
وقيـــادة الحركـــة الكشـــفية.

ـــد  ـــدورة أك ال ـــام  ويف خت
ـــيخ عيل  وكيل املحافظة الش
ـــام  ـــي اهتم ـــد الفاطم محم
قيـــادة املحافظـــة والســـلطة 

املحلية بالشـــباب باعتبارهم 
املســـتقبل وعليهـــم يقـــع 
البنـــاء والتنميـــة  مســـؤولية 
.. مشـــرا إىل أهميـــة الدورة 
يف صقل مهارات املشـــاركن 
التـــي  وتطويـــر قدراتهـــم 
ســـينقلونها بعـــد ذلـــك إىل 

فرقهـــم الكشـــفية.
أكد مدير عام  من جانبه 
مكتـــب الشـــباب والرياضـــة 
عى حشـــوان عـــى أهمية ما 

مفاهيم  من  املتدربون  تلقاه 
وتدريبـــات حـــول الكشـــافة، 
وأهميـــة نقل هـــذه املفاهيم 
ـــاركن يف  ـــات للمش والتدريب
الفرق الكشفية، خالل املرحلة 
القادمة .. معربا عن شـــكره 
لفرع الكشـــافة واملرشـــدات 
باملحافظـــة عـــى إقامـــة مثل 
هـــذه الدورات املهمـــة والتي 
ستســـاهم يف تنمية النشـــاط 

بمأرب. الكشفي 

تدريب 36 شابا حول مفاهيم إدارة احلركة 
الكشفية بمأرب
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مكتـــب  اختتـــم 
ــة  ــباب والرياضـ الشـ
مـــأرب  بمحافظـــة 
دورة تدريبيـــة لتأهيـــل 
مدربـــن وحـــكام كـــرة 
اليـــد، بمشـــاركة 12 
متدرباً، يمثلون األندية 
املحافظة. يف  الرياضية 

ـــدورة  ال ـــام  ويف خت
التـــي اســـتمرت ثالثـــة 
ــل  ــد وكيـ ــام، أكـ أيـ

محافظـــة مـــأرب عـــيل 
الفاطمـــي أن االهتمام 
ـــم  ـــباب ورعايته بالش
الوسيلة  هو  وتأهيلهم 
مواهبهم  املثى إلظهار 
وتنميتها..  وإبداعاتهم 
مشراً إىل أهمية توجيه 
ــتغالل  ــباب واسـ الشـ
ــة  ــم يف خدمـ طاقاتهـ
املجتمع وبناء املستقبل 

املنشود.

 مـــن جهتـــه أوضح 
مديـــر عـــام مكتـــب 
عيل  والرياضة  الشباب 
الـــدورة  حشـــوان أن 
تهدف إىل تأهيل مدربن 
وحـــكام يف األنديـــة 
ـــة باملحافظـــة  الرياضي
لتأســـيس ونـــرش لعبة 
اليـــد وتفعيلها يف  كـــرة 
الفرق  األندية وتشكيل 
ـــات  ـــف الفئ مـــن مختل

العمريـــة .. مؤكـــدا أن 
املتدربـــن ســـيمثلون 
النـــواة األوىل لتأســـيس 
ـــد يف املحافظة،  الي كرة 
عاتقهم  عى  وسيكون 
الـــدور األكرب يف تحقيق 
اللعبة  الحضـــور لهـــذه 
عى مستوى املحافظة، 

ـــة الجمهورية. وأندي

اختتام دورة تدريبية لتأهيل مدربني وحكام 
كرة اليد بمحافظة مأرب


