أكد وقوف السلطة املحلية سندًا للجيش الوطني

املحافظ ورئيس هيئة األركان يستعرضان
آخر التطورات يف جبهات القتال
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التقــى محافــظ محافظة مأرب اللواء ســلطان
العــرادة ،يــوم اإلثنني ،رئيس هيئــة األركان العامة
الفريق الركــن عبدالله النخعي.
وجرى خالل اللقاء استعراض آخر التطورات يف
جبهات القتال  ،واالنتصارات التي يحققها الجيش
الوطني ضد مليشيا الحوثي االنقالبية التي ال تؤمن
إال بلغة السالح واملوت والدمار.
وأكــد اللقاء عىل أهمية تعزيز التالحم الشــعبي
مع الجيش الوطني واملؤسستني العسكرية واألمنية
مــن أجل اســتكمال تحرير ما تبقى تحت ســيطرة
مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء
االنقالب.
وشــدد اللقاء عــى أهمية مســاندة كافة القوى
والنخــب للجهــود املبذولــة يف إعــادة بنــاء الجيــش
عىل أســس وطنية ،بعد أن دمرت املليشــيا الحوثية
منــذ بداية انقالبها املؤسســة العســكرية واألمنية
واستهدفت كافة املعسكرات  ،ونهبت كافة األسلحة

واملعدات للدولة لتشــن بها حربا ً ظاملة وشعواء
عىل الشــعب اليمني من أجــل إخضاعه إلرادتها
وإجباره عىل التسليم لها بالحق اإللهي يف الحكم
واالســتعباد ملن هم دون ساللتها النازية.
وخــال اللقاء هنــأ املحافظ العــرادة الفريق
الركــن النخعي عىل ثقــة القيادة السياســية به
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية املشري عبدربه
منصــور هادي القائــد األعىل للقوات املســلحة،
وتعيينه رئيسـا ً لهيئة األركان العامة يف ظروف
استثنائية يمر بها الوطن وتحتاج فيها إىل الرجال
األكفاء.
وتمنى محافظ مأرب لرئيس األركان النجاح
يف املهام واملسئولية امللقاة عىل عاتقه.
وأكد أن السلطة املحلية يف املحافظة واألجهزة
األمنية ستكون عونا ً وسندا ً له وللجيش الوطني
يف أداء مهامه الوطنية وتعزيز التنسيق للوصول
إىل التكامل.

2

املحافظ يبحث مع هيئة االرايض الدعم
الفني لتنفيذ خمطط مدينة مأرب
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التقــى محافــظ مــأرب اللــواء
ســلطان العــرادة يف مكتبــه ،يــوم
اإلثنني ،وكيل الهيئة العامة لألرايض
واملســاحة والتخطيــط العمرانــي
الدكتــور عبداللــه عبــاس الوادعي
والفريق الفني املرافق له الذي يزور
املحافظة حالياً.
وجرى خالل اللقاء اســتعراض
عدد من برامج التعاون بني السلطة
املحليــة باملحافظــة والهيئة العامة
لألرايض واملســاحة  ،ويف مقدمتها
الدعم واإلسناد الفني الذي سيقدمه
الفريق ملســاعدة السلطة املحلية يف
إسقاط وتطبيق املخطط العام ملدينة
مــأرب  -الذي تــم إطالقه مؤخرا ً -
عىل ارض الواقع إىل جانب املساعدة
يف أعمال التســميات والرتقيم.
كمــا ناقــش اللقــاء التعــاون
املشــرك يف إعــادة تأهيــل فــرع

الهيئة العامة لــأرايض باملحافظة
 ،وتقديــم الدعم الــازم له من بنى
تحتيــة وتجهيــزات فنيــة وكــوادر
مؤهلة وبناء قــدرات للعاملني فيه
بمــا يمكنــه مــن تفعيــل دوره يف
مختلف املجاالت االيرادية والسجل
العقــاري ،والتخطيــط العمرانــي .
وخــال اللقــاء رحــب املحافظ
العــرادة بوكيــل هيئــة االرايض
واملساحة والفريق الفني املرافق يف
زيارته للمحافظة ،معربا ً عن تطلع
السلطة املحلية إلسناد قوي من اجل
تمكينها مــن تطبيق املخطط العام
لعاصمة املحافظة بما يحقق الهدف
يف إنشــاء مدينــة حرضيــة حديثــة
كعاصمة للمحافظة  ،وإلقليم سبأ
تتمتع بكل ســبل االريحية يف توفري
الخدمات العامة للسكان وتستوعب
كافة االنشطة التجارية والصناعية

والتوسعات السكانية .
من جانبه اكــد الوكيل الدكتور
الوادعي انه ســيعمل مع الفريق يف
تقديم كل الدعم واالســناد من أجل
تطوير املخطط وإسقاطه عىل ارض
الواقع بارسع وقت ممكن ،الفتا اىل
رغبة الهيئة يف تطوير العمل املشرتك
مع السلطة املحلية من اجل تطوير
فــرع الهيئة باملحافظــة بما يجعله
مكتبا اقليميا يخدم املحافظة وعددا
من املحافظات املجاورة .
حــر اللقــاء رئيــس املكتــب
الفنــي الدكتــور عيل الجبــل ومدير
عام فرع هيئة االرايض واملســاحة
املهنــدس عبداللــه ابو بكــر ومدير
عام مكتب االشغال العامة والطرق
باملحافظة املهندس داؤود املذحجي
.

الوكيل املعويض يتفقد سري إعادة تأهيل
مركز الزور الصحي برصواح
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تفقــد وكيــل محافظــة مــارب
لشؤون املديريات الغربية محمد عيل
املعويض ،يــوم اإلثنني ،ومعه مدير
عام مكتب الصحة العامة والسكان
باملحافظــة الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي ،ســر تنفيذ أعمال إعادة
ترميم وتأهيل مركز الزور الصحي
بمديريــة رصواح والتــي تجاوزت
نســبة االنجاز فيهــا  95يف املائة .
وخــال الزيــارة شــدد الوكيــل
املعويض عىل رسعة االنجاز وااللتزام
باملواصفــات واملقاييــس املحــددة
وفق رشوط العقــد ،ملا للمركز من
أهمية يف تقديــم الخدمات الصحية

والطبية للمواطنني يف منطقة الزور
برصواح والنازحني واملهجرين إليها
من باقي عزل وقرى املديرية الذين
هجرتهم املليشيا الحوثية .
وأشــاد املعــويض باالنتصارات
التــي حققهــا الجيــش الوطنــي
يف رصواح واالســتدراج الناحــج
للعــرات مــن مليشــيا الحوثي إىل
بعــض املواقــع  ،وباتــوا بــن قتيل
وجريج واســر ،مؤكــدا ً ان تحرير
مــا تبقى من املديريــة قريبا ليعود
ابنائهــا املهجريــن والنازحــن اىل
قراهــم ومنازلهــم .
من جانبه أكد مدير عام مكتب

الصحة الدكتور الشدادي أن املكتب
يعتــزم بــدء إعــادة تشــغيل املركز
مطلع العام القادم لتقديم الخدمات
للمواطنــن مــن خــال الطــوارئ
التوليديــة والطــوارئ العامــة
والوحدات التشخيصية املساعدة من
املخترب واالشعة اىل جانب العيادات
الطبية العامة .
رافقهمــا خــال الزيــارة مدير
عام مديريــة رصواح محمد صالح
طعيمــان ومديــر مكتــب الصحــة
باملديريــة جاراللــه ناجــي درهم.

4

 90ألف طالب وطالبة يبدءون اختبارات الفصل الدرايس األول

بــدء أكثــر مــن  90ألــف طالب
وطالبــة مــن املرحلتني األساســية
والثانويــة بمحافظــة مــأرب ،يوم
اإلثنني املــايض ،إختباراتهم للفصل
الدرايس األول للعام الدرايس -2018
2019م.
ودشن وكيل املحافظة للشئون
االدارية عبدالله احمد الباكري ومعه
مديــر عام مكتب الرتبيــة والتعليم
الدكتــور عــي العبــاب ،االختبارات
النصفيــة ،وتفقــد ســر عمليــة
االمتحانــات والقاعــات االمتحانية
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يف مدرســة بلقيس الثانوية للبنات
ومدرســة الروضــة االساســية
الثانويــة املختلطة.
واســتمع الوكيــل الباكــري
والدكتــور العبــاب مــن املعلمــن
والطالب إىل رشح عن ســر عملية
االمتحانــات  ،واألجواء االمتحانية
التــي تــم توفريهــا لهم .
وأشاد الوكيل الباكري بالجهود
التي يبذلها مكتب الرتبية والتعليم
من أجل ســر العمليــة التعليمية ،
والتغلب عىل التحديات القائمة  ،ويف

مقدمتها شــحة االمكانات وكثافة
الطالب يف ظل استقبال أعداد كبرية
من النازحني اكتظت بها الصفوف
الدراسية .
وأكــد الباكــري دعــم الســلطة
املحليــة للعمليــة التعليميــة كونها
حجــر الزاويــة يف التنميــة والبنــاء
للمحافظة التي حرمت خالل العقود
املاضية من كثري من البنى التحتية
واملشــاريع التنموية.

د .الشدادي يدشن توزيع  20طناً من املساعدات الطبية

دشن مدير عام مكتب الصحة
العامة والســكان بمحافظة مأرب
الدكتور عبدالعزيز الشدادي ؛ توزيع
 20طنا ً من املساعدات الطبية لعدد
مــن املرافــق الصحيــة بمديريتــي
املدينة والوادي .
األدوية قدمتها جمعية اإلصالح
االجتماعــي الخرييــة ( )CSSW؛
ضمن مــروع الوصــول املتكافئ

الرسيــع لدعــم القطــاع الصحــي
باملحافظــة  ،املمول مــن الصندوق
اإلنســاني التابع لألمــم املتحدة .
وأشــار الدكتــور الشــدادي -
خالل التدشــن  -إىل أهمية األدوية
املقدمــة ،وأهميــة دعــم املرافــق
الصحية املســتهدفة مــن املرشوع،
والتي ستســهم يف تقديم الخدمات
الطبية والعالجية والرعاية الصحية

األولية للمســتفيدين .
وشــكر مديــر مكتــب الصحة ؛
جمعية اإلصالح االجتماعي الخريية
 ، CSSWودورهــا يف إســناد
القطاع الصحــي باملحافظة ،مثمنا ً
دعــم الصنــدوق اإلنســاني لألمــم
املتحدة لتمويله مثل هذه املشــاريع
التي تعــود بالنفع عىل املواطنني يف
املحافظة .
مــن جانبــه أوضــح نــارص
السعيدي مسؤول القطاع الصحي
بجمعيةاإلصالحاالجتماعيالخريية
 CSSWبمأرب أن هذه املساعدات
تتوزع عىل أدوية عالجية ،ومحاليل
وريدية ،ومستلزمات نظافة لـ 10
مرافــق صحيــة يف مديريــة املدينــة
والــوادي املســتهدفة مــن مرشوع
الوصول املتكافــئ الرسيع .

إذاعة مأرب تقر خارطة براجمية
جديدة للربع األول 2019
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شــاركت وزارة الثقافــة ممثلة
بالهيئــة العامــة للكتــاب والنــر
والتوزيــع يف فعاليات معرض جدة
الدويل الرابــع للكتاب الذي انطلقت
فعالياتــه ،مســاء يــوم األربعــاء،
يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة
السعودية.
وأوضح مدير عــام فرع الهيئة
العامةللكتاببمحافظةمأربرئيس
وفد اليمن باملعرض نارص الرشيف
لوكالــة األنبــاء اليمنية(ســبأ) بأن
هذه املشــاركة جاءت بعد مشاركة
ناجحــة بجنــاح للهيئــة يف معرض
الريــاض الدويل للكتاب مطلع العام
الحايل  ..مشيدا ً بعمق وخصوصية
العالقة بني بالدنا واململكة.
ويشــارك يف املعــرض الــذي
يســتمر  12يوما ً اكثر من  ٤٠٠دار
نــر مــن  ٤٠دولــة حــول العالم.

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

قال مدير عــام إذاعة مأرب
عيل الحواني إن لجنة التخطيط
الربامجــي يف اإلذاعــة أقــرت
خارطــة برامجية جديدة للربع
األول مــن العام الجديد . 2019
وأكد أن الخارطة الربامجية
الجديدة تشمل عدد  27برنامجا ً
إذاعيا ً موزعة بني برامج يومية
وأســبوعية وكذلــك مبــارشة
ومسجلة .
وقــال إن اللجنــة حرصــت
عــى اختيــار الربامــج اإلذاعية
الهادفــة  ،والتــي تلبــي رغبات
املســتمعني يف شــتى املجــاالت
الوطنيةواالجتماعيةوالتنموية
والسياســية والثقافية .
وذكــر مديــر عــام اإلذاعــة

أن الخطــة وضعــت يف االعتبار
عموميــة الرســالة وتوجههــا
ملخاطبة الجميع بعد أن أصبحت
إذاعة مأرب منربا ً لكل اليمنيني
.
ونــوه الحوانــي إىل حــرص
إدارة اإلذاعــة عــى التنــوع
الربامجــي  ،وتلبيــة رغبــات
وتطلعات املســتمعني ؛ خاصة
وقد أصبح لهــا جمهورها من
املغرتبني اليمنيني الذين يتابعون
برامجها من خالل البث املبارش
عــر موقعهــا االلكرتوني.
الجدير بالذكــر أن الخارطة
الربامجيــة الجديــدة ســتنطلق
ابتدا ًء من األول من يناير 2019
.

مأرب ترأس وفد
وزارة الثقافة
للمشاركة يف معرض
جدة الدويل الرابع
للكتاب

6

رحلة ترفيهية لـ  26طفالً جمنداً ضمن
برنامج إعادة تأهيلهم
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نظم مرشوع مركز امللك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية إلعادة
تأهيل األطفال املجندين واملتأثرين
بالحرب رحلة ترفيهية لـ  26طفالً
مجندا ً ومتأثرا ً بالحرب يف محافظة
مأرب.
وجــاءت الرحلة ضمن أنشــطة
الدورة الثالثة من املرحلة الســابعة
والثامنــة ,التــي خضــع فيهــا 80

طفـاً مجنــدا ً ومتأثــرا ً لتأهيل عىل
املســتويات النفســية واالجتماعية
والتعليمية.
وهدفــت الرحلــة التــي نفذتها
مؤسسة وثاق للتوجه املدني املنفذة
للمــروع إىل تخليــص األطفــال
املجنديــن مــن املشــاعر الســلبية,
والصدمات النفســية التي تعرضوا
لها أثناء تجنيدهم يف مواقع القتال .

يذكــر أن مرشوع إعــادة تأهيل
األطفــال املجنديــن واملتأثريــن
بالحــرب يف اليمــن ,قد أعــاد تأهيل
 321طفـاً مجنــدا ً ومتأثــرا ً ضمن
خطــة مركــز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنســانية التي تستهدف
إعــادة تأهيــل ألفي طفــل يمني.

 19صحفيا بمأرب يتدربون عىل األمن االلكرتوين

شــارك ( )19صحفيــا مــن
العاملــن يف وســائل االعــام يف
محافظــة مــأرب يف دورة إعالميــة
يف مجال األمن األلكرتوني نظمتها
املنظمــة الوطنيــة لإلعالميــن
اليمنيــن (صــدى) بالتعــاون مــع

مركــز العاصمــة االعالمــي.
وهدفــت الدورة التي اســتمرت
ثالثــة أيــام إىل إكســاب املتدربــن
معارف نظرية  ،ومهارات تطبيقية
حول املخاطــر والتهديدات التي قد
تتعــرض لهــا األجهــزة والبيانــات

واملعلومــات الخاصــة باالعالميني،
وكيفية حمايتها وحفظها بشــكل
آمن وكذلك معرفة طرق ووســائل
الرتاسل اآلمن للمعلومات والتقارير
الهامة.

فريق األمل
يفوز بكأس
الدوري
املشرتك الذي
نظمه فريق
صافر بمأرب
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فــاز فريــق األمــل
بكأس الدوري املشرتك
الذي نظمه فريق صافر
بالرشاكــة مــع فريــق
ملــوك ســبأ بمأرب.
وجــاء تتويــج فريق
األمــل امللكــي بالدوري
بعــد تفوقــه يف املباراة
النهائيــة عــى فريــق
إعصــار صافر برباعية
نظيفــة يف اللقــاء الذي
جــرى عــر يــوم
األربعــاء.
حــر املبــاراة
النهائيةمديرعاممكتب
الشــباب والرياضــة
باملحافظة عيل حشوان
وعدد من الشــخصيات
الرياضية واالجتماعية.
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