الوكيل الفاطمي يؤكد على دور أولياء
األمور في إنجاح العام الدراسي الجديد
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دشــن وكيــل أول محافظــة مــارب
الشــيخ علــي محمــد الفاطمــي ومعــه
مديــر عــام مكتــب التربيــة والتعليــم
بالمحافظــة الدكتــور علــي العبــاب ،العام
الدراســي الجديــد .2019 -2018
ودعــا الفاطمــي ،خــال تدشــينه العــام
الدراســي األحــد الماضــي ،المعلميــن
والمعلمــات وكــذا أوليــاء االمــور إلــى
تحمــل مســؤوليتهم فــي إنجــاح العملية
التعليميــة.
وأكــد أن جهــود أوليــاء األمــور
والمعلميــن في ميــدان التعليــم تتكامل

مــع جهــود المقاتليــن فــي مياديــن
الشــرف ألجــل تخليــص الوطــن مــن
االنقــاب وأفــكاره المتخلفــة.
مــن جهتــه أوضــح الدكتور العبــاب أن
العام الدراســي الجديد يتميز عــن االعوام
الســابقة بتوفــر الكتــاب المدرســي بعــد
طباعتــه علــى نفقــة الســلطة المحلية.
وأهــاب العبــاب بأوليــاء األمــور
واإلعالمييــن والخطبــاء والمرشــدين
مســاندة جهــود المؤسســة التعليميــة
والعمــل علــى عــودة الطالــب إلــى
المدرســة.

2

يف ورشة عمل بحثية

الدكتور مفتاح يشيد بنجاحات محطة البحوث
الزراعية بمأرب ويؤكد دعمها
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أكــد الدكتــور عبدربــه
مفتــاح وكيــل محافظــة
مــأرب أهميــة البحــوث
الزراعيــة فــي تطويــر
القطــاع الزراعــي ،باعتبــار
قطــاع الزراعــة المدخــل
الوضــع
لتحســين
اإلقتصــادي والمعيشــي
للســكا ن .
جــاء ذلــك خــال ورشــة
عمــل بحثيــة خاصــة
بالقطاع الزراعي لمناقشــة
نتائــج البحــوث والدراســات
للموســم الزراعــي -2017
2018م والبرنامــج البحثــي

للموســم
واالرشــادي
الزراعــي 2018م2019 -م،
نظمتهــا محطــة البحــوث
للهضبــة
الزراعيــة
الشــرقية(مأرب -الجــوف)
علــى مــدى يوميــن.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح
بالنجاحــات التــي تحققهــا
محطــة البحــوث الزراعيــة،
حيــث حافظــت علــى
كافــة ممتلكاتهــا فــي
ظــل الهجــوم الشــرس
الحوثــي
لمليشــيات
علــى المحافظــة إلــى
جانــب اســتئناف عملهــا

وتحقيــق نتائــج بحثيــة
ممتــازة لخدمــة القطــاع
الزراعــي وتوفيــر البــذور
الغذائيــة
للمحاصيــل
والثــروة الحيوانيــة.
وأكــد وكيــل المحافظــة
اســتمرار الدعــم لمحطــة
البحــوث الزراعيــة مــن
قبــل الســلطة المحليــة
وقيــادة الهيئــة العامــة
للبحــوث بمــا يمكنهــا مــن
االرتقــاء بالقطــاع الزراعــي
بمحافظــة مــأرب التــي
تعــد إحــدى ســات اليمــن
الغذائيــة الــى جانــب توفير

المالييــن مــن العمــات
الصعبــة مــن صادرتهــا
الزراعيــة خاصــة مــا يتعلــق
بالحمضيــات والبصــل.
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 13نشــاط بحثــي خــال
الموســم الزراعــي - 2017
2018
أكــد
جهتــه
مــن
المقطــري
عبدالناصــر
مســؤول البحــوث الزراعيــة
بمحطــة البحــوث الزراعيــة
للهضبــة الشــرقية (مــأرب-
الجــوف) تنفيــذ  13نشــاط
بحثــي خــال الموســم
الزراعــي 2018 -2017م.
المقطــري
وقــال
خــال ورشــة العمــل إن
هــذه االنشــطة البحثيــة
تحســين
تشــمل:
والنوعيــة
االنتاجيــة
الحقليــة،
للمحاصيــل
االنتاجيــة
وتحســين
للمحاصيــل
والنوعيــة
وتحســين
البســتانية،
الكفــاءة االنتاجيــة للثــروة
والغطــاء
الحيوانيــة
النباتــي ،وتحســين إدارة
الطبيــة.
المــوارد

دشــن مكتــب الصحــة
العامة والســكان بمحافظة
مــأرب ،يــوم اإلثنيــن ،عمليــة
توزيع أدوية للمستشــفيات
فــي المحافظــة ،والمقدمــة
مــن مركــز الملــك ســلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنســانية.
الدكتــور
وأوضــح
الشــدادي
عبدالعزيــز
مديــر عــام مكتــب الصحــة
أن االدويــة التــي جــرى
تســليمها للمراكــز الطبيــة
والمستشــفيات ،تتكــون
مــن  74طــن مــن المحاليل
الوريديــة و 64طــن محاليــل
الغســيل الكلــوي.
وأشــار إلــى أن تلــك
المســاعدات ،ستســهم فــي
تغطيــة العجــز فــي الجانب
الدوائــي لمعالجــة الحــاالت
المشــتبه بحمــى الضنــك
وحمــى الضنــك النزفيــة،
ومحاليــل الغســيل الكلوي.
وعبــر الشــدادي عــن
شــكره لمركــز الملــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
لدعمــه
اإلنســانية
المتواصــل للمحافظــة في
الجانــب الصحــي.
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دعــوة للحكومــة بإعــادة
النظــر فــي سياســتها
تجــاه القطــاع الزراعــي
إلــى أكــد نائــب رئيــس
مجلــس إدارة الهيئــة
العامــة للبحــوث واإلرشــاد
الزراعــي الدكتــور عبداللــه
علــوان علــى ماطرحــه
الوكيــل مفتــاح ،ودعــا
الحكومــة إلــى إعــادة
النظــر فــي سياســتها تجاه
القطــاع الزراعــي وكيفيــة
تطويــره.
القطــاع
أن
وأكــد
الزراعــي هــو المدخــل
الحقيقــي
لالصــاح
لالقتصــاد الوطنــي وتوفيــر
االمــن الغذائــي المنشــود
وتوفيــر فــرص العمــل
وزيــادة الصــادرات وتوفيــر
العمــات الصعبــة.
عــام
مديــر
وكان
محطــة البحــوث الزراعيــة
المهنــدس قائــد أبــو أصبــع
قــد اســتعرض فــي كلمتــه
برامــج الورشــة وأهدافهــا،
إلــى جانــب مــا أنجزتــه
المحطــة فــي مجــال
المشــاريع البحثيــة وفــي
المجــال اإلداري وتطويــر
البنــى التحتيــة للمحطــة
ومناخــات العمــل بشــكل
أفضــل لخدمــة المزارعيــن
ومــا تــم إطالقــه مــن بــذور
أصنــاف قمــح وغيرهــا
وتوزيعــه علــى المزارعيــن
بعــد مراحــل مختلفــة
نوعيــة
اختبــار
مــن

وكميــة انتاجــه والكلفــة
االقتصاديــة.
وأعــرب عــن شــكره
المحليــة
للســلطة
بمحافظــة مــأرب وعلــى
رأســها محافــظ المحافظة
اللــواء ســلطان العــرادة
الــذي قــدم كل الدعــم
مــن أجــل اســتئناف
محطــة البحــوث الزراعيــة
مشــاريعها وأنشــطتها
البحثيــة بعــد أن قطعــت
مليشــيات االنقــاب كافــة
التشــغيلية
النفقــات
ورواتــب الموظفيــن عقــب
اســتيالئها على مؤسســات
الدولــة.

مكتب الصحة
يوزع  168طنا
من األدوية على
مستشفيات
المحافظة

4

أكد أهمية مشروع دعم صغار املزراعين بحريب والوادي

مفتاح يدعو منظمة «الفاو» لتوسيع
تدخالتها في دعم القطاع الزراعي
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أشــاد الدكتــور عبدربــه
مفتــاح وكيــل محافظــة مأرب
بتزويــد منظمــة األغذيــة
والزراعــة العالميــة (الفــاو)
صغــار المزارعيــن بمديريتــي
حريــب والــوادي ببــذور قمــح
وخضــار وأعــاف حيوانــات
لـــ  7960أســرة تعمــل فــي
القطــاع الزراعــي.
ودعــا الوكيــل مفتــاح
منظمــة «الفــاو» إلى توســيع
تدخالتهــا فــي دعــم القطــاع
الزراعــي الواعــد فــي محافظــة
مــأرب عبــر مكتــب الزراعــة
والــري بالمحافظــة ومحطــة
البحــوث الزراعيــة.
وأكــد خــال افتتــاح
ورشــة عمــل خاصــة بآليــة
توزيــع البــذور التــي نظمتهــا
المؤسســة الوطنيــة للتنميــة
واالســتجابة االنســانية -
المنفــذة للمشــروع  -علــى
أهميــة هــذا التدخــل النوعــي
لدعــم المزارعيــن فــي إنتــاج
غذائهــم.
وقــال :إن هذا التدخل مهم
علــى المــدى البعيــد لدعــم

االقتصــاد الوطنــي ،ومكافحــة
العــوز الغذائــي الــذي دخلــت
معظــم االســر اليمنيــة
بموجــب التقاريــر الدوليــة
فــي نطاقــه بســبب انقــاب
مليشــيا الحوثــي المدعومــة
إيرانيــا علــى الشــرعية وشــنها
حربــاً شــعواء مدمــرة علــى
الشــعب اليمنــي ومقدراتــه
ونهبهــا كافــة مؤسســات
الدولــة وأمــوال المواطنيــن
والبنــك المركــزي ورواتــب
الموظفيــن.
وأكــد أن الســلطة
المحليــة ســتقدم كل الدعــم
والتســهيالت إلنجــاح هــذه
التجربــة وتعميمهــا علــى
بقيــة المديريــات.
مــن جهتــه قــال منســق
المؤسســة الوطنيــة للتنميــة
واالســتجابة االنســانية عــز
الديــن حــزام إن المشــروع
يســتهدف صغــار المزارعيــن
لمســاعدتهم فــي إنتــاج
غذائهــم وتحســين مســتوى
معيشــتهم مــن القمــح،
والخضــروات ،واللحــوم.

ونــوه إلــى أن المشــروع
ســيقدم بــذور قمــح محســنة
لعــدد  900أســرة بكميــة 40
كجــرام لــكل أســرة ،و بــذور
خضــروات وتشــمل (البصــل،
البســباس ،الباميــة) إلــى
جانــب حقيبــة زراعيــة لعــدد
 3460أســرة فــي المديريتيــن،
فضــا ً عــن تقديــم أعــاف
حيوانيــة (عالئــق مركــزة)
لتغذيــة الحيوانــات مــع
قوالــب ملحيــة لعــدد 3600
أســرة.
حضــر افتتــاح الورشــة
مديــر عــام مكتــب الزراعيــة
بالمحافظة المهندس ســيف
الولــص ومديــر عــام محطــة
البحــوث الزراعيــة بالهضبــة
الشــرقية (مــأرب -الجــوف)
المهنــدس قائــد أبــو أصبــع
ومديــر عــام مديريــة مديريــة
الــوادي صالــح جــرادان ،ومدير
عــام مديريــة حريــب ناصــر
القحاطــي والمديــر التنفيــذي
للجنــة االغاثــة بالمحافظــة
اميــن عزيــز.

خالل اجتماع لها

كتلة المياه تناقش تحديث بيانات
االحتياج للمجتمع المحلي والنازحين
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تــرأس وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح
،يــوم اإلثنيــن ،اجتماعــاً
لكتلــة الميــاه واالصحــاح
البيئــي المكــون مــن عــدد
مــن المكاتــب التنفيذيــة
ذات العالقــة وممثلــي
المنظمــات الدوليــة العاملــة
فــي المجــال االنســاني.
االجتمــاع
وكــرس
لمناقشــة آليــة تحديــث
البيانــات عــن االحتياجــات
لمشــاريع الميــاه والصــرف
الصحــي ذات التدخــات
العاجلــة للمجتمــع المحلــي
النازحيــن
وتجمعــات
مــن أجــل تعميمهــا علــى
المنظمــات األمميــة إلدخالهــا
فــي خطــة االســتجابة

الســنوية للعام القــادم 2019م.
االجتمــاع
وناقــش
االحتياجــات االنســانية ذات
األولويــة فــي مخيمــات
وتجمعــات النازحيــن فــي
وخصوصــاً
المحافظــة
مســاعدات الميــاه والصــرف
الصحــي ،والتــي تتطلــب
تدخــا ً عاجــا ً دون تكــرار
المســاعدات
لمشــاريع
المســتهدفين
لنفــس
مــن أكثــر مــن جهــة.
وفــي االجتمــاع أكــد وكيــل
المحافظــة الدكتــور عبدربــه
مفتــاح علــى أهميــة إنشــاء
كتلــة الميــاه واإلصحــاح
البيئــي فــي تعزيــز التنســيق
بيــن الســلطة المحليــة
االمميــة
والمنظمــات

المانحــة وشــركائها فــي
الميــدان  ،والتــي تقــدم
مســاعدات فــي الجانــب
االنســاني بما يضمــن التقييم
لالحتياجــات
الحقيقــي
واالســتجابة
االنســانية
الفعالــة دون تكــرار أو تضارب.
ولفــت إلــى أن الســلطة
كل
ســتقدم
المحليــة
الدعــم والتســهيالت لكــي
يحصــل المحتاجيــن علــى
المســاعدات الالزمــة لهــم،
والتــي تغطــي احتياجاتهــم
بيســر وســهولة .متمنيــا
أن تشــكل تكتــات عمــل
مشــابهة فــي مجــاالت العمل
اإلنســاني منهــا المســاعدات
والمســاعدات
الغذائيــة
اإليوائيــة والصحيــة وغيرهــا.

6

مكتب االشغال ينفذ حملة واسعة إلزالة
العشوائيات جنوب مدينة مأرب
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نفــذ مكتــب األشــغال
العامــة بمديريــة مدينــة
مــأرب حملــه واســعة إلزالة
البنــاء العشــوائي فــي
منطقــة الحويضنــة فــي
المحيــط الجنوبــي لمدينــة
مــأرب.
وأكــد مديــر عــام مديريــة
مدينــة مــأرب محمــد بــن
صالــح فرحــان بــن جــال،
إن منطقــة الحويضنــة
المجــاورة للمدينة ،شــهدت
خــال الفتــرة الماضيــة،
ـاء عشــوائياً غيــر منظــم،
بنـ ً
مــا اضطــر الســلطة
المحليــة إلــى إزالــة كافــة
االســتحداثات العشــوائية.
وتنفذ الحملــة بالتعاون
مــع المكتــب الفنــي
ومكتــب
بالمحافظــة
هيئــة المســاحة وأراضــي

وعقــارات الدولــة ومكتــب
وصنــدوق
األشــغال،
والتحســين،
النظافــة
المحافظــة
وشــرطة
وقيــادة وحــدة القــوات
الخاصــة وشــرطة المدينــة
وقيــادة حمايــة المنشــآت.
وقــال بــن جــال إن
الحملــة تأتــي بنــاء علــى
توجيهــات قيــادة الســلطة
المحليــة ممثلــة بمحافــظ
المحافظــة اللــواء ســلطان
بــن علي العــرادة ،وبمتابعة
مســتمرة مــن الدكتــور
عبدربــه علــي مفتــاح وكيــل
المحافظــة.
ولفــت إلــى انــه تــم
تحديــد وحدتي جــوار (، )212
( )214بالمخطــط الحضــري
الجديــد لمدينــة مــأرب،
وتــم إســقاط المخطــط في

المــكان المحــدد بعــد نزول
الفريــق الهندســي بمكتــب
هيئــة االراضــي والمســاحة.
وأكــد أنــه ســيتم انتقــال
النازحيــن إلــى هــذه
المنطقــة وفقــا الســتمارة
«تســكين نــازح مؤقــت».
وقــال :إن الســلطة
المحليــة ســتقوم بواجبهــا
الخدمــات
بإيصــال
للنازحيــن
الالزمــة
بهــذا التجمــع الســكني
بالمدينــة ،وســتدعو جميــع
االنســانية
المنظمــات
واالغاثيــة الــى تقديــم
الخدمــات االنســانية مــن
ناحيــة الغــذاء واإليــواء
والتعليــم
والميــاه
والرعايــة
والخدمــات
الصحيــة وإنشــاء الصــرف
الصحــي لهــذا االســكان.

تزامنا مع احتفاالت اليمنيين باألعياد الوطنية

إذاعة مأرب تطلق دورة برامجية ألربعة
أشهر لتعزيز قيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر

 الحواني :نهدف لخلق وعي مجتمعي واسع بمخاطر الفكرالكهنوتي الساللي
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إذاعــة
أطلقــت
مــأرب الرســمية خارطــة
برامجيــة جديــدة ألربعــة
بــدء ســبتمبر
أشــهر
ً
وحتــى ديســمبر ؛ لنشــر
مفاهيــم ثورتــي ســبتمبر
وأكتوبــر المجيدتيــن و30
مــن نوفمبــر ؛ بالتزامــن
مــع احتفــاالت شــعبنا
اليمنــي بهــذه المناســبات
العظيمــة.
الوطنيــة
وأكــد مديــر عــام إذاعــة
مــارب علــي الحوانــي ،أن
لجنــة التخطيــط البرامجي
فــي اإلذاعــة هدفــت مــن
خــال دوراتهــا البرامجيــة
الجديــدة ،رفــع مســتوى

وعــي المســتمعين فــي
جميــع المجــاالت الوطنيــة
الثقافيــة واالجتماعيــة
والسياســية والتنمويــة،
وغــرس قيــم الــوالء الوطني
ونشــر المفاهيــم والقيــم
التــي ضحــى وال زال يضحــي
مــن أجلهــا الثــوار األحــرار
منــذ العهــد االمامــي
الكهنوتــي البائــد حتــى اآلن .
ولفــت إلــى أن البرامــج
ســتعمل علــى خلــق وعــي
مجتمعــي بمخاطــر الفكــر
الكهنوتي الساللي والكوارث
والمآســي التــي ارتكبتهــا
بحــق الشــعب اليمنــي،
ومحاولــة إعــادة الشــعب

اليمنــي إليهــا مــن قبــل
عصابــات االنقــاب الحوثــي،
بشــكل ممنهــج ومــدروس
وبتخطيــط ودعــم ايرانــي.
وتمكنــت إذاعــة مــأرب
خــال الســنوات الســت
الماضيــة مــن تغطيــة
مســاحة واســعة ببثهــا
االذاعــي  ،وباتــت اليــوم
تصــل إلــى أط ـراف صنعــاء
 ،وتخطــط للوصــول إلــى
فضــاء أمانــة العاصمــة إلى
جانــب مســتمعيها فــي
الداخــل والخارج في كل دول
العالــم مــن خــال موقعهــا
االلكتروني والبث الحي فيه.

8

مكتب التربية يقر إيقاف
المدارس المخالفة والفترة
المسائية بالمدارس األهلية
أقــر مكتــب التربيــة
بمحافظــة
والتعليــم
مــأرب إيقــاف المــدارس
الخاصــة المخالفــة للوائح
القانونيــة،
واألنظمــة
وإيقــاف الفتــرة المســائية
بالمــدارس األهليــة.
جــاء ذلــك خــال
اجتمــاع ترأســه الدكتــور
علــي العبــاب مديــر مكتب
التربيــة بالمحافظــة وضم
إدارة التعليــم بالمكتــب
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وقســم التعليــم األهلــي.
واســتعرض اإلجتمــاع
تقريــراً بالنــزول الميدانــي
للجنــة المكلفــة بزيــارة
المــدارس باإلضافــة الــى
تقريــر قســم التعليــم
األهلــي.
واقــر اإلجتماع إشــعار
المــدارس التــي لــم
تستكمل شــروط اإلنشاء
بســرعة اســتكمالها.

د .العباب يطلع على سير ترحيل
الكتاب المدرسي إلى المديريات

اطلــع مديــر عــام
مكتــب التربيــة والتعليــم
بمحافظــة مــأرب الدكتــور
علــي العبــاب ،يــوم األربعاء،
على عمليــة ترحيل الكتاب
المدرســي إلــى مديريــات
المحافظــة.
وخــال زيارتــه لمخــازن
الكتــاب المدرســي أكــد
العبــاب أن مكتــب التربيــة
بالمحافظــة ،حــرص علــى
أن ينطلــق العــام الدراســي

والكتــاب المدرســي لــدى
كافــة الطــاب.
واســتمع الدكتــور
العبــاب مــن مســئول
المخــازن إلــى شــرح
عــن عمليــة توزيــع
والمديريــات
الكتــاب
التــي تســلمت الكتــاب
المدرســي ،مشــدداً علــى
ســرعة اســتكمال عملية
التوزيــع خــال األيــام
القليلــة القادمــة.

مكتب الصحة يدشن
دورات تدريبية في مجال
الطوارئ التوليدية

دشــن مديــر عــام كتــب
الصحة والســكان بمحافظة
مــأرب ،الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي يــوم األربعــاء دورات
التدريبيــة في مجال الطــوارئ
التوليديــة ،لعدد مــن القابالت
العامــات فــي مستشــفيات
مــأرب.
وأكــد الشــدادي خــال
تدشــين الدورات بمستشــفى
كــرى العــام علــى أهميــة هذه
الــدورات التــي تأتــي فــي إطــار
مشــروع الصحــة االنجابيــة
بدعم من منظمة اليونسيف
وبالتعــاون مــع جمعيــة
القابــات اليمنيــات.
ولفــت إلــى أن المكتــب
يبــذل كل الجهــود لمــا مــن
شأنه تقديم الخدمات الطبية
والعالجيــة والرعايــة الصحية
المجتمعيــة ،ومنهــا تطويــر
نظــام الطــوارئ التوليديــة
وتدريــب القابــات التدريــب
الجيــد لتقديــم الخدمــات
الطبيــة فــي هــذا المجــال .
وهدفــت الــدورة إلى تدريب
القابــات حــول الطــوارئ
التوليديــة وكيفيــة التعامــل
مــع الحــاالت التي تســتقبلها
المستشــفيات للنســاء
الحوامــل.
حضــر افتتــاح الــدورة
لــوي محمــد ســليمان مديــر
مستشــفي كــرى العــام،
والدكتــور محمــد الشــرقي
نائــب مديــر مستشــفى كــرى
للشــئون الفنيــة.

«وثاق» توعي أولياء األمور
بمخاطر تجنيد األطفال
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هيئــة
أعلنــت
مستشــفى مــأرب العــام
إنــزال ثــاث مناقصــات
عامــة لتوريــد أدويــة
وريديــة
ومحاليــل
ومــواد
ومخبريــة
قرطاســية ومكتبيــة.
الهيئــة
وحــددت
يــوم العاشــر مــن
أكتوبــر موعــداً لفتــح
المظاريــف ،علــى أن
يكــون يــوم الثالــث مــن
أكتوبــر هــو اليــوم األخيــر
العطــاءات.
لتقديــم
هيئــة
ودعــت
مــأرب
مستشــفى
المورديــن الراغبيــن فــي
الدخــول فــي المناقصات
بطلباتهــم
التقــدم
الخطيــة خــال أوقــات
الدوام الرســمي ،إلى إدارة
المشــتريات والمخــازن
بالمقــر الرســمي بهيئــة
مــأرب.
مستشــفى
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نفــذت مؤسســة وثــاق
للتوجــه المدنــي ،يــوم
اإلثنيــن ،دورة توعويــة عن
مخاطــر تجنيــد األطفــال
لـــ  26أب ـاً وولــي أمــر فــي
إطــار الــدورة الثالثــة
مــن المرحلــة الخامســة
والسادســة مــن مشــروع
إعــادة تأهيــل األطفــال
المجنديــن والمتأثريــن
بالحــرب فــي اليمــن,
الممــول مــن مركــز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
اإلنســانية.
واألعمــال
الــدورة
وهدفــت
إلــى تعريــف اآلبــاء
وأوليــاء األمــور عــن
مخاطــر الــزج باألطفــال
فــي جبهــات القتــال,
وعــن واجــب الحمايــة
والمســؤولية
لهــم,
القانونيــة المترتبــة علــى
التجنيــد دون الســن
المصــادق
القانونــي,

عليــه فــي القوانيــن
والدوليــة.
المحليــة
واســتمع اآلبــاء إلــى
محاضــرات تعريفيــة عــن
برنامــج الدعــم النفســي
الــذي
واالجتماعــي,
يخضــع لــه أطفالهــم,
لحياتهــم
إلعادتهــم
الطبيعيــة ,والتخلــص
مــن آثــار تجنيدهــم,
والعمــل علــى إعادتهــم
إلــى مدارســهم وأســرهم
التــي ال بــد أن تعطيهــم
والرعايــة.
االهتمــام
واستكملت
المؤسســة فــي هــذه
80
توعيــة
الــدورة
أســرة خــال المرحلــة
والتــي
والخامســة
إعــادة
اســتهدفت
تأهيــل  80طفــا ً مجنــداً
ومتأثــراً مــن محافظــات
مختلفــة.
يمنيــة

هيئة مستشفى
مأرب تعلن إنزال
ثالث مناقصات

10

مدير مديرية حريب يؤكد أهمية
المشاركة المجتمعية في تحقيق
التنمية المحلية
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أكــد ناصــر علــي
القحاطــي مديــر عــام
مديريــة حريــب اليــوم
األثنيــن ،علــى أهميــة
المشــاركة المجتمعيــة
فــي تحقيــق التنميــة
المحليــة ودورهــا فــي
تخفيــف وتعجيــل كل ما
مــن شــأنه أن يخدم تقدم
التنميــة فــي المديريــة.
جــاء ذلــك فــي كلمــة
لــه بجلســة االســتماع
والمناقشــة مــع مديــر
مستشــفى حريــب العام،
عبداللــه ســيف بــن عبــود
والتــي نظمتهــا اللجنــة
المجتمعيــة بالمديريــة،
وجهــاء
بحضــور
وشــخصيات اجتماعيــة.
وأثنــى القحاطــي علــى
فريــق مؤسســة ســد

مــأرب للتنميــة ،مشــيداً
بالــدور الفعــال والجهــود
القيمــة التــي يبذلونهــا
فــي الجانــب التنمــوي
المحافظــة.
فــي
وقــال القحاطــي :إن
مثل هذه اللقــاءات تعود
بالفائــدة علــى الجميــع
ـواء مجتمــع أو ســلطة
سـ ً
محليــة  ،أو مؤسســات
حكوميــة ،وتســهم فــي
بنــاء عالقــات إيجابيــة
بينهم  ،وتضمن تحسين
وتلبــي
الخدمــات
المواطــن.
أولويــات
بــكل
وأشــاد
المســاهمات الفاعلــة
مــن قبــل المجتمــع مــع
الســلطة المحلية  ،والتي
مــن شــأنها أن تعــود
بالنفــع علــى المجتمــع

ومكاتبنــا
بأكملــه
للجميــع.
مفتوحــة
القحاطــي
وأكــد
علــى ضــرورة تعزيــز
دور مشــاركة المجتمــع
وتعاونــه والقــرب إلــى
المحليــة
الســلطة
والمؤسسات
الحكوميــة ،مشــيراً إلــى
أن ذلــك يعطــي طابعــاً
أكثــر وضوحــاً بحيــث
يكــون المواطــن علــى
درايــة كاملــة ويصــل إلــى
المعلومــة الصحيحــة
اإلشــاعات.
بعيــدا
وفــي نهايــة اللقــاء
فتــح بــاب النقــاش
والتــي
والمداخــات،
أكــدت جميعهــا علــى
األساســية
الخدمــات
التــي يطلبهــا المواطــن.

توزيع 250حقيبة مدرسية مع
المستلزمات لأليتام بمديرية مأرب
الوادي
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جمعيــة
وزعــت
التنمويــة
الــوادي
اإلجتماعيــة بمديريــة
مــأرب الــوادي ،بمحافظة
مــأرب ،يــوم األحــد250 ،
حقيبــة مدرســية مــع
المســتلزمات المدرســية
بالمديريــة.
لأليتــام
التدشــين
وخــال
أشــاد مديــر عــام مكتــب
والرياضــة
الشــباب
علــي
بالمحافظــة
بجهــود
حشــوان،
جمعيــة الــوادي ودعمهــا
األيتــام.
للطــاب
وأكــد أن هــذا الدعــم
يعــد مــن أهــم المشــاريع
الخيريــة التــي تصــب
فــي التكافــل االجتماعــي
فــي المجتمــع وتخفيــف
األعبــاء علــى األيتــام

فــي
ومســاعدتهم
الحصــول علــى التعليــم
الــذي يعتبــر أســاس
تكويــن وبنــاء الجيــل
المعــول عليــه بنــاء
الحاضــر والمســتقبل.
ودعــا مديــر الشــباب
إلــى ضــرورة االهتمــام
وااللتفــات إلــى األيتــام
من قبــل المجتمــع الذي
حولهــم خاصــة فــي ظــل
هــذه الظــروف الصعبــة،
وإشــعارهم أنهــم جــزء
مــن المجتمــع وان
الجميــع إلــى جانبهم وان
حالــة اليتــم بفقــدان أحــد
األبوين او كليهما ال تمثل
فارقــا كبيــرا يؤثــر علــى
حياتهــم ومســتقبلهم.
مــن جانبــه أوضــح
رئيــس جمعيــة الــوادي

علــي بــن ســهيل أن هــذا
المشــروع ياتــي ضمــن
برنامــج الجمعيــة لدعــم
الطــاب االيتــام مــن أبناء
والنازحيــن
المديريــة
لمســاعدتهم
فيهــا
فــي الحصــول علــى
للعــام
التعليــم
الدراســي 2018م – 2019م.
وأشــار إلــى أنــه
تــم الرفــع بالطــاب
األيتــام مــن مــدارس
المديريــة ممــن هــم
فــي الصفــوف الدراســية
األساســية مــن البنيــن
والبنــات للمســاهمة
فــي التخفيــف مــن
معاناتهــم ومســاعدتهم
فــي مواصلــة التعليــم..

12

عزام» و 12طفالً مجنداً يعتزمون العودة
للمدرسة بعد تأهيلهم بمأرب
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بــدأت الحــرب فبــدأت
حيــاة أخــرى لـ»عــزام»
صاحــب الثالثــة عشــرة
عامــاً  ..لــم يكــن
يتوقــع تــرك المدرســة,
وتجنيــده قســرياً مــن
قبــل الحوثييــن فــي
جبهــة نهــم (شــرق
صنعــاء).
العاصمــة
مليشــيا
وصلــت
مدرســته
الحوثــي
«النجــاح» لتحولهــا إلــى
مخزن لتمويــن عناصرها
المعــدات
وتخزيــن
العســكرية واألســلحة,
بينمــا عــاد المعلمــون
إلــى محافظتهــم بتعــز.
يقــول عــزام «انقطعنا
مــا درســناش أخذونــي
اســتطالع
وخلونــي
فــي الجبهــة ,وخلونــي
أتــرك الدراســة وأنــا
خامــس».
صــف
اآلن يعــد عــزام العــدة

لمواصلــة تعليمــه هــذا
العــام بعــد أن خضــع
لــدورات إعــادة تأهيــل
ودمــج فــي مركــز
إعــادة تأهيــل األطفــال
المجنديــن الــذي يدعمــه
مركــز الملــك ســلمان
واألعمــال
لإلغاثــة
بمــأرب.
اإلنســانية
وبحســب عــزام فإنــه
«مهمــا كان بطــش
الحوثييــن وانتهاكاتهــم,
فهــم قطعــوا علينــا
التعليــم ,لكننــا ســنتعلم
وســنأخذ بالثــأر بالقلــم»
تعبيــره.
حســب
وبــدء  13طفــا ً ممــن
مليشــيا
جندتهــم
العــودة
الحوثــي
للمدرســة ,تزامنــاً مــع
بــدء العــام الدراســي
الجديــد 2019 - 2018م.
ويتــوزع الطــاب الذين
عــادوا للدراســة علــى

مــدارس فــي محافظتــي
والجــوف،
مــأرب
بعــد أن حرمــوا مــن
الدراســة لثالثــة أعــوام.
األطفــال
وقــرر
المجنــدون العــودة إلــى
مدارســهم بمســاعدة
مركــز الملــك ســلمان
واألعمــال
لإلغاثــة
اإلنســانية ,الــذي ينفــذ
مشــروعاً إلعــادة تأهيــل
المجنديــن
األطفــال
والمتأثريــن بالحــرب فــي
اليمــن ,وتنفيذ مؤسســة
وثــاق للتوجــه المدنــي.
يذكــر أن األطفــال
الذيــن عادوا للدراســة هم
ضمــن الدفعــة الثالثــة
واألخيــرة مــن المرحلــة
الخامســة والسادســة
المشــروع.
مــن
بتصــرف
منقــول
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