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نائب الرئيس يلتقي املحافظ العرادة وعدد 
من قادة اجليش والتحالف

ــس  ــب رئي ــى نائ التق
الجمهوريــة الفريــق الركن 
عــي محســن صالــح ،يوم 
ــبت، محافظ محافظة  الس
مــأرب اللــواء ســلطان بــن 
عــي العــرادة ملناقشــة عدٍد 
ــة  ــتجدات امليداني ــن املس م

ــية. والسياس
اللقــاء حــره املفتش 
العام للقوات املسلحة اللواء 
ــري ،  ــادل القم ــن ع الرك
ونائب رئيس هيئة العمليات 
الركن نارص  اللواء  الحربية 
الذيبانــي ، وقائــد املنطقــة 
ــواء  ــة الل ــكرية الثالث العس
الركــن فيصــل عــي قائــد ، 

وقيــادات قــوات التحالــف 
ــة مأرب. بمحافظ

ويف مســتهل اللقاء نقل 
نائــب الرئيس خــال اللقاء 
ــس  ــة الرئي ــات فخام تحي
عبدربــه  الركــن  املشــر 
منصــور هــادي رئيــس 
الجمهوريــة القائــد األعــى 
للقــوات املســلحة وتقديره 
للجهــود املبذولــة يف مجال 
تطبيــع األوضــاع، وتلبيــة 
خدمات املواطنني ويف العمل 
ــر  ــتكمال التحري ــى اس ع
وتثبيت األمن واالســتقرار.
وأشــاد نائــب الرئيــس 
أبطال  يبذلها  التي  بالجهود 

الجيــش ؛ بدعــم التحالف ، 
وما يســطرونه من ماحم 
إعــادة  خالــدة يف ســبيل 
الرشعية، معــراً عن تقدير 
لالتحــام  اليمنيــني  كل 
والدعم املســتمر ألشــقائنا 
بقيــادة  التحالــف  يف دول 
ــعودية  اململكة العربية الس
الشقيقة وجهودهم املبذولة 
الســتعادة الدولــة اليمنيــة 
وصــون الهوية اليمنية من 
اإليرانية  الهيمنة  محاوالت 

الفارسية.
ــس  ــب الرئي ــوه نائ ون
يف اللقــاء إىل جملــة مــن 
واملوضوعــات  القضايــا 

ــيايس  املتصلة بالجانب الس
والعســكري ، وتوجيهــات 
ــس الجمهورية  فخامة رئي
بهــذا الخصوص .. مشــراً 
مماطلــة  اســتمرار  إىل 
ــاوالت  ــني ، ومح االنقابي
التفافهم عى كل التفاهمات 
التــي تــم التوصــل إليها يف 
السويد برعاية أممية سواء 
تلــك املتعلقــة بالحديــدة أو 
ــني أو  ــاألرسى واملختطف ب

. غرها
رئيــس  نائــب  وأكــد 
ــتعادة  ــة بأن اس الجمهوري
الدولة اليمنية ، وإنهاء معاناة 
اليمنيني التي تتضاعف يوماً 
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وزير االعالم يشيد بجهود إذاعة مأرب يف 
تعزيز الوعي بقضايا املرأة والطفل

ــام  ــر االع ــاد وزي أش
معمــر االريانــي بالجهــود 
ــا اإلدارة  ــت به ــي قام الت
ــأرب يف  ــة م ــة إلذاع العام
ــج  ــاح الرام ــذ وإنج تنفي
ــرأة  ــا امل ــة بقضاي الخاص
والطفل والقضايا املجتمعية 

ــرى. األخ
ــام  ــر االع ــر وزي وع
الرنامج  العام عى  املرشف 
العام إلعــام املرأة والطفل 
يف رســالة بعثهــا ملدير عام 
إذاعــة مأرب عــي الحواني 
عن شكره وتقديره للجهود 
التــي قامت بهــا اإلذاعة يف 

نــرش وتعزيز وعي املجتمع 
والقضايا  الطفولة  بقضايا 
املجتمعيــة األخــرى خــال 
بالرشاكــة  2018م  عــام 
مــع الرنامج العــام العام 
التابع لوزارة  املرأه والطفل 

االعام.
وأكــد الوزيــر اإلريانــي 
ــز  ــة اســتمرار وتعزي أهمي
ــج ؛  ــع الرنام ــة م الرشاك
ــي  باعتباره الجهاز املؤس
الرســمي واملعنــي بتوعيــة 
املجتمــع بقضايــا األمومة 
وقضايــا   ، والطفولــة 
املــرأة والقضايــا املجتمعية 

والصحيــة عــر قنــوات 
الجماهريــة يف  االتصــال 

كافــة املناطــق املحــررة .
يذكــر أن إذاعــة مــأرب 
نفذت ثاثة برامج توعوية 
بالرشاكة مع برنامج إعام 
ــال  ــل يف مج ــرأة والطف امل
التوعيــة بقضايــا املــرأة 
والطرف، عاوة عى قيامها 
خــال دوراتهــا الرامجيــة 
الســابقة ببــث التنويهــات 
ــة يف  ــات التوعوي والفاش
املجتمعية  القضايا  مختلف 

والصحيــة والتعليميــة.

بعد آخر بســبب ما ترتكبه 
ميليشيا الحوثي من شنائع 
بحق أبناء الشــعب وحماية 
والهويــة  الجمهوريــة 
اليمنيــة ، وإحــال الســام 
الدائــم أمٌر ال منــاص منه ، 
وال تراجــع عنــه، ويقف يف 
تحقيق هذا الهدف كل أبناء 
الشعب اليمني وأشقائهم يف 

التحالف.
إىل  اللقــاء  وتطــرق 
عــدٍد مــن الحــوادث التــي 
ــوء نوايا ميليشيا  تنبئ بس
الحوثــي االنقابية ، ومنها 
احتجــاز وإطــاق النار عى 
الفريــق األممــي يف الحديدة 
اإلرهابــي  واالســتهداف 
لقاعــدة العنــد الجويــة، 
مرتحمني عى الشهداء الذين 
ارتقــت أرواحهــم الطاهرة 
إىل بارئهــا يف هــذه الحادثة 
ويف مقدمتهم الشهيد البطل 
ــن محمد طماح  اللواء الرك
ــتخبارات  رئيس هيئة االس

واالســتطاع.
محافظ  قدم  جانبه  من 
والقيــادات  املحافظــة 
العســكرية تقارير مختلفة 
 2018 للعــام  األداء  عــن 
والخطط املرسومة للعمل يف 
العام 201٩ ورفع مستوى 
التنسيق بني األجهزة املدنية 
ومضاعفــة  والعســكرية 
العمل إلعادة البناء والتنمية 
وتأهيــل منتســبي الجيــش 
ورفــع الجاهزيــة القتالية، 
معرين عن التقدير والشكر 
السياسية. القيادة  الهتمام 

أكد أهمية استمرار الشراكة معها
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املحافظ: خرباء »مسام« شهداء اإلنسانية يف عملهم النبيل 
إلنقاذ حياة اآلمنني

أكــد محافــظ محافظة 
مــأرب اللــواء ســلطان بــن 
ــراء  ــرادة أن الخ ــي الع ع
الذين قتلوا يف حادث انفجار 
األلغــام بمرشوع »مســام« 
هــم شــهداء االنســانية يف 
عملهــم النبيــل والخطــر ؛ 
من أجل إنقاذ حياة اآلمنني 
املدنيــني مــن األلغــام التــي 
ــيا االنقاب  ــا مليش خلفته
ــي  ــة الت ــة اإلرهابي الحوثي

تســتهدف حيــاة برمتها.
ــه  ــال تقديم ــال خ وق
واجــب العزاء يف استشــهاد 
خمســة من خراء املرشوع 
الســعودي لنــزع األلغام أن 
الحــادث يؤكــد أن مليشــيا 

ومرشوعهــا  الحوثــي 
اإلرهابــي ال تمثــل خطــراً 
عــى اليمن الــذي حولته إىل 
حقل بارود فحسب ، ولكن 
خطرهــا يمتــد إىل املاحــة 
ــن  ــلم واألم ــة والس الدولي

الدوليني.
ــا  ــظ بم ــاد املحاف وأش
ســمعه من مديــر املرشوع 
مواصلــة  يف  والخــراء 
مشوارهم االنساني يف نزع 
األلغــام وتطهــر املناطــق 
املدنيــة مــن عبــوات املوت 
التي زرعتها مليشيا الحوثي 

االنقابيــة.
وأكد اســتعداد الســلطة 
املحليــة باملحافظــة لتقديم 

كافــة الدعــم والتســهيات 
ــه  ــرشوع عمل ــة امل ملواصل
املدنيني  حماية  يف  االنساني 
ــي تتهــدد  مــن االلغــام الت
ــدى عرشات  حياتهم عى م

ــنني القادمة. الس
مــن جهته أعــرب مدير 
املــرشوع الســعودي لنــزع 
األلغام )مســام( عن شكره 
ملحافــظ مــأرب والســلطة 
املحلية وأبناء املحافظة عى 
مشــاعرهم النبيلــة والدعم 
السلطة  تقدمه  الذي  الكبر 
ــرشوع من اجل  املحلية للم
تســهيل عمله وأداء مهامه 

اإلنسانية.
ــرشوع  ــر م ــد مدي وأك

)مسام( اســتمرار املرشوع 
يف عملــه رغــم خســارتهم 
الكبرة لخمسة من زمائهم 
أن  إىل  .. مشــراً  الخــراء 
املرشوع استطاع من خال 
32 فرقــة عمــل إىل جانــب 
خمــس فــرق طــوارئ من 
نــزع 40 ألف لغم أريض من 
خمس محافظــات يعملون 

فيهــا حتــى االن فقط .
رافــق املحافــظ خــال 
ــة  ــل املحافظ ــارة وكي الزي
عــي محمــد الفاطمــي، 
ومديــر مكتــب مركــز امللك 
ســلمان لإلغاثة باملحافظة 
عبدالرحمن سالم الصيعري.

خالل تقدميه واجب العزاء
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السلطة املحلية تأسف ملقتل مخسة خرباء 
ملرشوع »مسام« لنزع األلغام

عــرت الســلطة املحلية 
بمحافظــة مــأرب عن بالغ 
أســفها الستشــهاد خمسة 
خــراء أجانــب مــن طاقــم 
املــرشوع الســعودي لنــزع 
ــي  ــام« ؛ الت ــام »مس األلغ
تخلفهــا مليشــيا الحوثــي 

اإلنقابيــة.
أن  البيــان  وأوضــح 
االنفجــار الــذي وقــع فجر 
ــرشوع  ــر امل ــد يف مق األح
ــأرب أدى إىل  ــة م بمحافظ

ــل الخــراء:  مقت
1-جوهــان دان هــان - 

نائب مدير عام - مســام 
2- أجيــم هوتي ضابط 

الجودة - مسام 
بارادزيــك  دامــر   -3
- خبــر إزالــة متفجرات - 

م  مسا
4-غوران فيكيك - خبر 

إزالة متفجرات - مسام 
شــخومان  ٥-بيتــر 
- خبــر إزالــة متفجرات - 

م مسا
وأكــد البيــان أن مقتــل 
الخراء أثنــاء قيامهم بنقل 
األلغــام  مــن  مجموعــة 
ــد  ــا ؛ يع ــرا إلتافه تحض
ــد  ــة؛ تؤك ــة إضافي جريم
خطورة ما تقوم به مليشيا 
الحوثــي، ورضورة ردعهــا 
ــاة اليمنيني  عن تفخيخ حي

ــتقبلهم. ومس
ــذه  ــان إن ه ــال البي وق
الحادثة األليمة تشر إىل أن 
مليشيا الحوثي باتت خطراً 
عابــراً للحــدود والقــارات، 

ولــم يعد خطرهــا مقترصاً 
عــى اليمنيــني الذيــن قىض 
املئــات مــن املدنيــني بينهم 
نســاء وأطفال بفعــل هذه 
األلغام، وتعدى آثار أعمالها 
اإلرهابية إىل إلحاق األرضار 
ضحايــا  وأرس  بعائــات 
هــذه الحادثة املؤســفة من 
جنســيات »جنوب إفريقيا، 
 ، كرواتيــا   ، كوســوفو 

البوسنة«.
وتابع البيــان: يف الوقت 
الذي تهدد مليشــيا الحوثي 
ــام  ــة باأللغ ــة الدولي املاح
البحريــة ؛ فإنها لم تتوقف 
عن تهديد حيــاة الناس من 
تحــت أقدمهم يف أي لحظة.
املحلية  السلطة  وعرت 
بمحافظة مأرب عن خالص 

ــا ،  ــا ألرس الضحاي تعازيه
ودعــت املنظمــات األمميــة 
والدوليــة ومجلــس األمــن 
التخــاذ اإلجــراءات الكفيلة 
بوضــع حد لهــذه الجماعة 

اإلرهابية. 
كما عرت عن تضامنها 
ــام« ،  ــرشوع »مس ــع م م
ــة  ــود اململك ــر جه وتقدي
العربية السعودية الشقيقة 
ودول التحالــف العربــي يف 
تبني وإطــاق هذا املرشوع 
اإلنساني الهام والذي تمكن 
حتى اآلن من نزع ما يقارب 
40 ألــف لغــم مــن املناطق 
املحررة من مليشيا الحوثي 

االنقابية.
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املحافظ العرادة يطالب املجتمع الدويل 
بالوقوف إىل جانب اليمن 

أكــد محافــظ محافظة 
مــأرب اللواء/ ســلطان بن 
عــي العــرادة، قيــام إيــران 
ــن  ــد م ــتقطاب العدي باس
الشــباب يف اليمن عى مدى 
ــادة  ــة، وإع ــود ماضي عق
ــاً وعقائدياً  تأهيلهــم فكري
ــم  ــة ق ــاً يف مدين وتنظيمي
بإيــران ولدى حــزب الله يف 
لبنــان، يف إطــار مرشوعها 
توسيع دائرة االمراطورية 

الفارســية.
وأشــار املحافظ العرادة 
يف حديــث أجرتــه معه قناة 
ــال  ــة خ ) ZDF ( األملاني
زيارتهــا ملحافظــة مــأرب، 

إىل أن هؤالء الشــباب عادوا 
إىل اليمن وشــكلوا مليشــيا 
إرهابيــة متمــردة ال تؤمن 
الدولة،  واسرتاتيجية  بفكر 
وإنمــا تؤمــن بمرجعيتهــا 
الدينيــة وحقهــا اإللهــي يف 
ــتعبادهم. حكم الناس واس
وأكد محافــظ مأرب أن 
اليمــن بلد ســام والشــعب 
اليمني مسالم، ولكن الحرب 
ــيا الحوثي  ــا مليش فرضته
االنقابيــة االرهابيــة عــى 
اليمنيني وبدعــم من إيران.
ــظ العرادة  ولفت املحاف
إىل أن االنقــاب الذي قامت 
به هذه املليشــيا قبــل أربع 

ســنوات يف اليمــن يختلــف 
عن كل االنقابات املتعارف 
عليها يف العالم وعر التاريخ 
بإنقاب جزء من الدولة عى 

اآلخر. الجزء 
اإلنقــاب  وقــال: 
الحوثي قامت به مجموعة 
مليشيا إرهابية انطلقت من 
الكهوف وبدعــم من إيران، 
وســيطرت عى مؤسســات 
الدولــة ودمرتها ، وانقلبت 
عــى نظــام الحكــم وهوية 
الدولــة ومعتقدات اليمنيني 
، وعملت وفق نظام )والية 
الفقيه( املعمول به يف إيران، 
وارتكبــت ومازالــت أفظــع 

الجرائم الوحشية االنسانية 
ضد املدنيني املســاملني ؛ من 
أجل إخضاعهم لســيطرتها 
يمجد  الذي  النازي  وفكرها 
النــاس  حقهــا يف حكــم 
ــتياء  ــتعبادهم واالس واس
عى أموالهــم وممتلكاتهم.

وعــر املحافظ عن أمله 
يف أن تســهم زيــارة الفريق 
 ) ZDF ( اإلعامي من قناة
األملانية إىل املحافظة يف نقل 
الصــورة الحقيقيــة للعالم 
والــرأي العــام الــدويل عمــا 
تعانيــه اليمــن ، وتصحيح 
املفاهيم املغلوطة والصورة 
املقلوبة التي تروج لها اآللة 

في حوار مع قناة ) ZDF ( األملانية

-   الدعم اإلنساني الذي يقدمه التحالف يفوق الدعم العسكري
-   إيران استقطبت شباباً شكلوا بعدها مليشيا  إرهابية يف اليمن 
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االعاميــة للنظــام االيراني 
قبلها. من  واملدعوم 

وقــال محافــظ مــأرب 
إن املجتمــع الــدويل مطالب 
بالوقوف إىل جانب اليمن يف 
أزمتــه وتلبيــة االحتياجات 
االنسانية والخدمية، والعمل 
مــن أجــل تجــاوز الكارثــة 
ــببتها  ــي س ــانية الت االنس
ــيا الحوثي االنقابية  مليش
مؤسســات  بإســقاطها 

الدولة.
وأشــار إىل أن محافظــة 
مأرب تواجه تحديات عديدة 
أبرزهــا التضخم الســكاني 
الناتــج عــن تدفــق أفــواج 
مــن النازحــني واملهجريــن 
مــن املحافظــات واملناطــق 
ــيطرة  ــت س ــة تح الواقع
مليشــيا الحوثي االرهابية.
وقال: كان البد أن نقف 
ــا  ــئوليتنا ووقفن ــد مس عن

لتوفر  وقدراتنا  بإمكاناتنا 
بعض الخدمات األساسية ، 
ولكن االحتياجات أكر بكثر 
مــن أن تغطيهــا إمكانياتنا 
وقدراتنــا املحــدودة يف ظــل 
ــزوح  ــة الن ــتمرار عملي اس

والتهجــر القرسي .
العرادة  املحافظ  وأعرب 
الحكومة  عن شكر وتقدير 
املحلية يف  اليمنية والسلطة 
املحافظــة، لــدول التحالــف 

العربي وعى رأسها اململكة 
العربية السعودية واإلمارات 
العربيــة املتحــدة عــى مــا 
ــاني  يقدمونه من دعم إنس
لليمن يفوق الدعم العسكري 
الستعادة مؤسسات الدولة 
وإنهاء االنقاب وفقاً للقرار 

.2216 رقم  األممي 

اجملتمــع الدولــي مطالــب بالوقــوف إلــى جانــب اليمن فــي أزمتــه ، والعمل 
علــى أجــل جتــاوز الكارثــة االنســانية التي ســببتها مليشــيا احلوثي.

الدعــم اإلنســاني الــذي يقدمــه حتالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن وعلــى 
ــم  ــوق الدع ــة يف ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــه اململك رأس

العســكري.
ــى مــدى عقــود،  إيــران اســتقطبت العديــد مــن الشــباب فــي اليمــن عل
ــدى حــزب  وعبأتهــم فكريــًا وعقائديــًا وتنظيميــًا فــي مدينــة قــم ول

اللــه.
ــى اليمــن وشــكلوا مليشــيا  الشــباب الذيــن اســتقطبتهم إيــران عــادوا إل
إرهابيــة متمــردة ال التؤمــن ســوى باملرجعيــة وحقهــا اإللهــي فــي احلكم.
اليمــن بلــد ســالم ، واحلــرب فرضتهــا مليشــيا احلوثــي االنقالبيــة 

االرهابيــة علــى اليمنيــن وبدعــم مــن إيــران.
انقــالب مليشــيا احلوثــي يختلــف عــن كل االنقالبــات فــي أنــه مت مــن 
ــن  ــم م ــوف وبدع ــن الكه ــت م ــة انطلق ــيا إرهابي ــة مليش ــل مجموع قب

ــران. إي
مليشــيا احلوثــي ارتكبــت ومازالــت أفظــع اجلرائــم الوحشــية ضــد 

؛ مــن أجــل إخضاعهــم لســيطرتها.  املســاملن  املدنيــن 
محافظــة مــأرب تواجــه حتديــات عديــدة ؛ أبرزهــا التضخــم الســكاني 
ــت  ــة حت ــق الواقع ــات واملناط ــن احملافظ ــن م ــن واملهجري ــاجت النازح الن

ــي. ــيا احلوث ــيطرة مليش س
وقفنــا بإمكاناتنــا وقدراتنــا لتوفيــر بعــض اخلدمــات األساســية ، ولكــن 
االحتياجــات أكبــر بكثيــر فــي ظــل اســتمرار عمليــة النــزوح والتهجيــر 

القسري.

»

»

»

»

»

»

»

»

»



األحد  27  ينــايــــــر   2019م   العــــــدد ) 45 (
8نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

دشــن وكيــل محافظــة 
الفاطمي  محمد  عي  مأرب 
الــدورات  ؛  ؛يــوم األحــد 
التدريبية التي ينظمها مكتب 
الصحة العامة يف مجال بناء 
قــدرات العاملــني بمرشوع 
الصحــة والتغذيــة الطارئ 

ــة التكاملية. عى الرعاي
وهدفــت الــدورة التــي 
أقيمــت بدعم من مجموعة 
الــدويل ومنظمــة  البنــك 
اليونيســيف ملــدة 18 يومــا 
؛  ــاً  ــاب 24 متدرب ؛ إىل إكس
الرعاية  مهارات وقدرات يف 
التكامليــة ، والتــي تشــمل 
الصحة االنجابية، والتغذية، 

والتحصني، وصحة الطفل، 
والســل، واملاريــا وفــق 
برنامــج تدريبــي عمــي 

ونظري.
الــدورة  افتتــاح  ويف 
أشــار وكيــل املحافظة عي 
الفاطمــي إىل أهميــة هــذه 
ــاءة  ــع كف ــدورات يف رف ال
العاملــني وتحســني جــودة 
الخدمات املقدمة ؛ معرباً عن 
شكره ملجموعة البنك الدويل 
ومنظمــة اليونيســيف عى 
دعمهــا لرامج ومشــاريع 
القطاع الصحي باملحافظة.
ــاد وكيل املحافظة  وأش

وكــوادر  إدارة  بجهــود 
والعاملني يف  الصحة  مكتب 
مختلــف املرافــق الصحية ، 
به من خدمة  وما يقومون 
ورعايــة للمواطنــني ، وما 
تحقــق من انجــازات خال 
العــام املايض رغــم ارتفاع 
أعــداد الســكان باملحافظة.

أوضــح  جهتــه  مــن 
مديــر عــام مكتــب الصحة 
العامة والسكان باملحافظة 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
أن إجمايل الخدمات املقدمة 
عى مستوى برامج الرعاية 
الصحيــة االوليــة يف العــام 

ألــف  بلغــت 848  2018م 
توزعــت  ؛  خدمــة  و٥61 
ــة،  ــة التكاملي ــني الرعاي ب
والتغذيــة،  والتحصــني، 
والصحة االنجابية، والرتصد 
الوبائي، والســل، والتثقيف 
الصحي، والصحة املدرسية 

وااليدز.  ،
حــر التدشــني أحمــد 
العبــادي مديــر الرعايــة 
الصحية، وابراهيم الضيفي 
ــة  ــج الصح ــق برنام منس
والتغذيــة، وأحمــد الروقي 
ــف  ــة، وضي ــق التغذي منس
ــق صحة  الله العابي منس

لطفل. ا

الوكيل الفاطمي يدشن دورات بناء قدرات 
العاملني يف الرعاية التكاملية
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ــل محافظة   ترأس وكي
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتــاح ؛يــوم األحــد ؛ لقاء 
للمنظمــات املدنيــة املحلية 
العاملة يف املجال االنســاني 
واالغاثــي ؛ كرس ملناقشــة 
الرشاكــة  تعزيــز  آليــات 
والجهود بني السلطة املحلية 
ولجنــة االغاثــة الفرعيــة ، 
ــق  ــا يحق ــات ؛ بم واملنظم
استجابة أفضل الحتياجات 
النازحني واملجتمع املحي يف 

كل املناطــق باملحافظــة .
ــذي  ــاء ال ــش اللق وناق

حــره مديــر عــام مكتب 
ــاون الدويل  التخطيط والتع
حــزام مجيديــع ومســؤول 
ــب  ــات يف مكت إدارة املنظم
الشئون االجتماعية والعمل 
ربيــع جمالــة، آليــة وضع 
خارطــة لعمــل املنظمات ، 
واختصاصــات كل منظمــة 
النطــاق  عــى  مقســمة 
ــد  ــان تحدي ــرايف لضم الجغ
املســئوليات ، وعدم التكرار 
يف التدخــات أو املســوحات 
أو األنشــطة عــى حســاب 

مناطــق جغرافيــة أخرى .
وخــال اللقــاء طالبــت 
املنظمــات املدنيــة العاملــة 
يف املحافظــة األمــم املتحدة 
ــة  ــا لاغاث ــة العلي واللجن
بالحكومــة، بإنشــاء مركز 
مأرب،  محافظة  يف  إنساني 
ــني يف  ــب عامل ــد ترسي بع
منظمــات دوليــة عاملة يف 
نازحة  أرس  ألسماء  صنعاء 
يف مأرب ؛ األمر الذي تسبب 
يف اإلرضار بأقرباء تلك األرس 
، وممتلكاتهــم يف العاصمة 

واملحافظــات الواقعة تحت 
ســلطة املليشيا .

وأعربــت املنظمــات عن 
استيائها من تهميش ممثي 
ــي  ــة الت ــات الدولي املنظم
العاصمة  التزال مقراتها يف 
الحتياجــات  ؛  صنعــاء 
 ، واملهجريــن  النازحــني 
واملجتمع املحي املترر من 
الحــرب يف محافظة مأرب ، 
املحررة،  املجاورة  واملناطق 
لتوجيهــات  وانصياعهــا 
واماءات املليشيا االنقابية.

الوكيل مفتاح يرتأس لقاًء ملنظامت املجتمع 
املدين بمأرب
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تــم يوم االثنــني بمكتب 
الرتبيــة والتعليم بمحافظة 
ــف  ــح مظاري ــأرب ؛ فت م
املناقصات رقــم )1( و )2( 
ــياً  ــاً دراس ــاء ٥0 فص لبن
لعدد )17( مدرســة يف أربع 

مديريات.
وتأتي هاتني املناقصتني 
ضمــن املنــح املقدمــة مــن 
ــعودية  اململكة العربية الس
ــقيقتني  ودولة الكويت الش
عــر منظمة االمــم املتحدة 
والطفولــة  لألمومــة 

اليونيســيف.
لجنــة  أحالــت  وقــد 
املناقصــات العطــاءات التي 
استوفت الرشوط إىل اللجنة 

ــة للتحليل. الفني
ــام  ــر ع ــح مدي وأوض
ــم  ــة والتعلي ــب الرتبي مكت
ــاب أن  ــي العب ــور ع الدكت
هــذه الفصــول تتــوزع عى 
مــدارس يف مديريات مدينة 
مأرب ، والوادي، ورصواح، 
وحريــب، وهــي مديريــات 
ذات كثافــة طابيــة عالية.

حاجــة  إىل  وأشــار 
املزيــد  إىل  املحافظــة 
ــية  ــول الدراس ــن الفص م
املدرســية  واملســتلزمات 
ــتمرار  املختلفة ؛ نتيجة اس
تدفق النازحني إىل املحافظة.

التقــى أ.د محمد حمود القديس رئيس 
جامعة إقليم سبأ - اليوم السبت - بنائب 
وزيــر التعليــم العــايل أ.د خالــد الوصابــي 
ملناقشــة خطط الجامعة لإلبتعــاث العام 

ــكادر األكاديمي. لل
ويف اللقــاء عــرض الدكتــور القــديس 
خطــط الجامعــة لتأهيــل هيئــة التدريس 
املســاعدة بالجامعــة يف برامج الدراســات 

أكــد العقيد عبدالســام أحمد البشــر 
مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات 
والجنسية بمحافظة مأرب أن الفرع أصدر 
خــال عامني من انطاقه 106 ألف و242 
وثيقــة ؛ منها 63 ألف و ٥3٩ وثيقة خال 

.2018
وقال البشر إنه وخال الستة األشهر 
األخــرة وصــل اإلنجــاز اليومــي إىل 800 
جواز، وأنهم اضطروا لفتح فرتة مسائية 
للتخفيف من شــدة الضغــط وزيادة إقبال 

الجوازات. طالبي 

رئيس جامعة إقليم سبأ يناقش خطط االبتعاث مع 
وزارة التعليم العايل

مصلحة اهلجرة واجلوازات بمأرب تصدر 106 ألف 
وثيقة خالل عامني

فتح مظاريف 
مناقصتني لبناء 
50 فصالً دراسياً 

بتمويل سعودي 
كويتي

وأشــار إىل أن مصلحة الجــوازات تعمل 
ــاز  ــام وإنج ــف االزدح ــة لتخفي ــى خط ع
املعامــات ؛ تتمثــل يف توســيع املبنى الحايل 
من خال إنشــاء صالــة إصدار، وبناء مبنى 
متكامــل وفق معايــر ومواصفات خاصة.
ــن  ــادرة ع ــوازات الص ــال: إن الج وق
محافظــة مــأرب باتــت تتمتــع بالثقة لدى 
جميع مطــارات العالم ؛ نتيجــة االجراءات 
الدقيقة التي يتخذها الفرع، ونظام الحماية 
العــايل للمعلومات من االخــرتاق والقرصنة 

االلكرتونية.

العليا ؛ بهدف اعتماد الوزارة للمنح الدراسية 
الخاصة بالجامعة التي تستوعب آالف من 
الطاب من مختلف محافظات الجمهورية.

ــا  ــل كادره ــة لتأهي ــعى الجامع وتس
األكاديمــي ، ورفــع كفاءتهــم العلمية من 
خال اســتكمالهم للدراســة عــر ابتعاثهم 

لجامعــات داخليــة وخارجيــة.
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مكتب الصحة خيتتم اللقاء السنوي ويقر 
خطط العام اجلديد

اختتــم مكتــب الصحــة 
ــاء  ــأرب اللق ــة م بمحافظ
الســنوي بمــدراء الصحــة 
ومنسقي الرعاية ، ومرشيف 
ومنســقي  التحصــني 
التغذية، والصحة اإلنجابية 
ــدف  ــذي ه ــات ال باملديري
الجديد  العام  ملناقشة خطة 
201٩، وتقييم أنشطة العام 

2018م.
ــر عام مكتب  ودعا مدي
الصحــة العامــة والســكان 
بمحافظــة مــأرب الدكتور 
عبدالعزيــز الشــدادي خال 
اللقــاء الجميــع إىل العمــل 

الواحــد  الفريــق  بــروح 
لألنشطة  الجيد  والتخطيط 
؛ بما يحقق مستوى أفضل 
يف تقديــم الخدمات الطبية.
محافظــة  أن  وأكــد 
مأرب تشــهد ازديــاداً كبراً 
يف الســكان ؛ نتيجة النزوح 
املســتمر إليها مــن مختلف 
الجمهوريــة  محافظــات 
ــى  ــف ع ــا يضي ــو م ،وه
مكتب الصحة أعداد ونسب 
ومــؤرشات صحيــة يجــب 

تحقيقهــا.
املكتــب  إن  وقــال: 
ــرة يف  ــازات كب ــق انج حق

تنفيــذ خطتــه خــال العام 
املــايض واالرتقــاء بالوضع 
تقديم  يف  والتوسع  الصحي 
ــة الصحية  ــات الرعاي خدم
ــة، وتنفيذ األنشــطة  األولي
كاالنشــطة  والفعاليــات 
التكامليــة،  اإليصاليــة 
،والحمــات  والروتينيــة 
الوطنيــة وتحقيق األهداف 
، ورفع مســتوي املؤرشات 
الصحية  الرعاية  يف خدمات 
)التحصني والتغذية  األولية 
ــة  ــل ورعاي ــة الطف وصح
الحوامــل وصحة أنجابية(.
الخدمــات  ويف جانــب 
ــار  ــة أش ــة والعاجي الطبي

ــا  ــدادي إىل م ــور الش الدكت
تحقق ىف العام املايض يف رفع 
مســتوى األداء، والتوســع 
يف تقديــم الخدمــات الطبية 
والعاجيــة، ورفــع كفــاءة 
املنشئات الصحية والطبية، 
والتأثيث والتجهيز للعدد من 
ــفيات ،وغرها من  املستش
األنشــطة التي تم تنفيذها.
ــط  ــر خط ــر املؤتم وأق
ــطة الرامج الصحية  األنش
التكامــي،  )االيصــايل 
 201٩ للعــام  الروتينــي( 
ــة الحصبة  م، وخطط حمل
املزمع تنفيذها مطلع فراير 

الجــاري.
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رفع88 ألف طن من املخلفات الصلبة وغرس 
66 ألف شجرة 2018

تمكــن صندوق النظافة 
بمحافظــة  والتحســني 
مــأرب من رفــع )88 ( ألفا 
و)38( طنــا مــن املخلفات 
ــال العام املايض  الصلبة خ
2018م مــن مدينة مأرب ، 
وضواحيها ومدينتي حريب 
والحصون ، ومركز مديرية 
الــوادي بزيــادة عــن العــام 
الذي سبقه بلغت )28 ( ألف 

طن.
وأرجع التقرير السنوي 
الكمية  يف  الزيادة  للصندوق 
إىل التوسع العمراني ونشوء 
أحيــاء ســكانية جديــدة يف 
املحافظة  عاصمة  ضواحي 
؛ جــراء اســتمرار النــزوح 
الســكاني إىل املحافظــة ، 
التجارية  األنشطة  وتوسع 

واالستثمارية.
ــر إىل أن  ــار التقري وأش
الصنــدوق وفــر31 فرصــة 
عمل جديدة يف مجال النظافة 
حيث ارتفعت القوى العاملة 

عامل.  341 إىل 
ولفــت التقريــر إىل رفد 
الســلطة املحلية باملحافظة 
للصنــدوق بمعــدات وآليات 
نظافــة جديدة خــال العام 
املــايض مــن أجــل تمكينــه 
أعمــال  مواجهــة  مــن 
التوســع يف أنشطة النظافة 
ــر للمخلفات  والرتاكم الكب
؛ جــراء االزدحــام الســكان 
، وتزايــد النشــاط التجاري 

ــتثماري. واالس
ــد  ــر فق ــق التقري ووف
 )18( الصنــدوق  تســلم 

آليــة مــن آليــات ومعــدات 
النظافة توزعت بني قابات 
وكناســات  وضغاطــات 
ــفط  ــات ش ــوارع ووايت ش
رصف صحــي، وباكلــودر، 
بلغت كلفتها االجمالية نحو 

دوالر. ألــف   )748(
التحســني  مجــال  ويف 
تمكــن الصندوق من زراعة 
يف  شــجرة  و٥87  آالف   3
ــة  ــية بمدين ــوارع رئيس ش
ــن  ــا، م ــأرب  وضواحيه م
مختلــف االشــجار املثمــرة 
إىل  املزهــرة؛  والجماليــة 
جانب املســاهمة يف تشجر 
ســاحات عدد مــن املدارس 
واملرافق واملباني الحكومية 
وتأهيل مشتل زراعي خاص 
بالتحســني إلنتاج ) ٥000( 

لتنفيذ  هامة  كركيزة  شتلة 
املرحلة القادمة من تشجر 

ــوارع املدينة. بقية ش
ــر إىل أن  ــار التقري وأش
الصندوق تمكن خال العام 
املايض من رصــف عدد من 
الشوارع الرئيسة يف عاصمة 
املحافظــة بمســاحة بلغت 
إجماليــة قدرها ) 66 ( ألف 

طويل. مرتا 
عــام  مديــر  وأفــاد 
الصنــدوق  محمد عطية أن 
خطة العام 201٩م تتضمن 
تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة 
واملشــاريع الخدميــة التــي 
من شــأنها  إظهــار الوجه 
الجمايل ملدينة  مأرب الائق 

بها.


