
نائـــب الرئيـــس
 يصــل مــأرب

 نشرة اسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب  

  خالل استقباله وفدًا إغاثيًا كويتيًا  
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الفاطمــي يطلــع عىل عمـل اجلهـاز املركـزي للرقابة واملحاسبة
لجنة الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة تعقد اجتماعها األول

تدشيــن املســـح الشامل ملؤسســـات التعليــم الفنـــي بمــأرب

رجل أعمال يبني مدرسة للتعليم 
األساسي بكلفة 50 مليون ريال

مكتــب الصحــة يناقش أداء المستشفيات الحكومية 
مكتب األوقاف ينظم دورة مهارية في اإلرشاد واإللقاء

دورة تربوية خاصة بالمهارات األساسية في التعليم النشط
ورشة عمل للتعريف بدليل التوعية الصحية في المدارس 

مأرب تشهد حراكًا حقوقيًا 
منددًا بأحكام اإلعدام احلوثية

تأهيل دفعة جديدة من األطفال الذين 
جندتهم مليشيا احلوثي

  التقى قيادات وزارة الدفاع والتحالف ومحافظ مأرب  

املحافظ: الكويت قدمت وال زالت 
الدعم الكبري للثورة واجلمهورية



اإلثنين   29  يوليو   2019م   العــــــدد ) 70 (
2نشرة 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

ــس  ــب رئي ــل نائ وص
ــة الفريق الركن  الجمهوري
عيل محســن صالــح - يوم 
الثالثاء - إىل محافظة مأرب 
لالطــالع عــى املســتجدات 
امليدانية والعسكرية وجهود 
البناء والتنمية يف املحافظات 

املحررة.
ــب الرئيس  والتقــى نائ
خــالل وصوله وزير الدفاع 
محمــد  الركــن  الفريــق 
املقــديش ومحافــظ مــأرب 
اللواء سلطان العرادة وقائد 
العمليات املشرتكة بالقوات 
املسلحة اللواء الركن صغري 
بن عزيز بحضور قائد قوات 
التحالف بمأرب اللواء الركن 

الشمري. حمدان 
ــاء  ــالل اللق ــرى خ وج

مناقشة املستجدات امليدانية 
وســري العمليات العسكرية 
وما يســطره أبطال الجيش 
بدعم األشقاء يف التحالف من 
انتصارات وثبات أسطوري 

الجبهات. يف مختلف 
ونقــل الفريق محســن 
ــس  ــة الرئي ــات فخام تحي
املشري الركن عبدربه منصور 
هــادي رئيــس الجمهورية 
للقــوات  األعــى  القائــد 
بتضحيات  مشيداً  املسلحة، 
أبطال الجيش واستبسالهم 
يف مواجهة االنقالب الحوثي 

ــن إيران. املدعوم م
واســتعرض عــدداً مــن 
والقضايــا  املوضوعــات 
وتوجيهــات  العســكرية 
بهــذا  الرئيــس  فخامــة 

الخصوص.. معرباً عن بالغ 
التقدير والشكر لألشقاء يف 
دول التحالف بقيادة اململكة 
ــا  ــعودية وم ــة الس العربي
يقدمونه من دعم مســتمر 

شــمل مختلــف املجــاالت.
ونــوه إىل املعانــاة التــي 
يتكبدها أبناء الشعب اليمني 
يف ظــل اســتمرار ســيطرة 
ــيا الحوثي االنقالبية  مليش
ــكلها  ــي يش ــر الت واملخاط
ــى  ــالب ع ــتمرار االنق اس
ــقاء ورضورة  اليمن واألش
تضافــر الجهــود للتخلــص 
من االنقالب وإحالل السالم 
الدائــم واالتجاه لبناء اليمن 
االتحــادي املكون من ســتة 

أقاليم.
وشــدد نائــب الرئيــس 

مضاعفــة  رضورة  عــى 
ــوات  ــاء الق ــود يف بن الجه
املســلحة وترتيب أوضاعها 
ــن  ــوال املقاتل ــد أح وتفق
ــم  ــام به ــال واالهتم األبط
ــاءة  ــتوى الكف ــع مس ورف
واالنضباط وفقاً لتوجيهات 

فخامــة الرئيــس.
املحافــظ  قــدم  كمــا 
العرادة موجزاً عن األوضاع 
األمنية والعسكرية وجهود 
البناء والتنمية يف املحافظة، 
منوهاً إىل اســتمرار الجهود 
واالستقرار  األمن  تثبيت  يف 
وتوفري الخدمات األساسية 
ــة  ــورة مرشف ــس ص وعك

املحررة. للمناطق 

التقى قيادات وزارة الدفاع والتحالف ومحافظ مأرب

نائب الرئيس يصل مأرب
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محافــظ  اســتقبل 
املحافظة اللواء ســلطان بن 
عــيل العــرادة يف مكتبه ،يوم 
الخميــس، وفــدا كويتيا من 
الجمعية الخريية لإلغاثة الذي 
يزور املحافظة برئاسة جمال 

الثوري.
ويف بدايــة اللقــاء رحــب 
املحافظ العرادة بزيارة الوفد 
الكويتــي ، مثمنــاً املواقــف 
الكويتية األخوية تجاه اليمن 
حكومة وشعباً ، منذ ما يزيد 

عاماً. خمسن  عن 
وقــال املحافــظ إن دولة 
الكويــت الشــقيقة قدمــت 

للثورة  الكبري  الدعم  والزالت 
والجمهوريــة ، وكان لهــا 
إســهامات فاعلــة وجلية يف 
دعم التنمية ، وأنشأت قالعاً 
ومعاملاً بارزة لتنمية األجيال 
ويف مقدمتها جامعة صنعاء.
وثمن املحافظ ما قدمته 
وتقدمــه الجمعيــة الخريية 
لإلغاثة من تدخالت إنسانية 
يف املحافظة خالل الســنوات 
املاضية ســاهمت يف تخفيف 
كثري من األعباء عى النازحن 
والســكان املحليــن عى حد 

سواء.
وخــالل اللقــاء اســتمع 

املحافــظ مــن رئاســة الوفد 
إىل رشح عــن طبيعة الزيارة 
ــز دور  ــي لتعزي ــي تأت والت
الجمعية وأنشــطتها املنفذة 
عرب رشكائهــا ويف مقدمتها 
شبكة استجابة ، وكذا تقييم 
الربامج اإلنســانية املنفذة يف 
املحافظــة ســابقاً والوقوف 
عى االحتياجات يف ظل التزايد 
املســتمر للنازحن واتســاع 

فجــوة االحتياج.
ولفــت الوفــد الكويتــي 
إىل املشاريع والتدخالت التي 
ــة منذ بداية  تقدمها الجمعي
الحوثي عى  انقالب مليشيا 

الدولة وشنها الحرب الظاملة 
عى الشــعب اليمنــي، والتي 
تركزت يف خمســة قطاعات 
شــملت: الصحــة، التعليــم، 

ــذاء، املياه. اإليواء، الغ
حــر اللقــاء وكيــل 
املحافظــة الدكتــور عبدربه 
مفتــاح، ومدير عــام مكتب 
ــازيل،  ــد الب ــظ محم املحاف
ــتجابة  ــبكة اس ــس ش ورئي
الرشيك املحيل املنفذ للجمعية 
الكويتية نســيبة الغســاني.

خالل استقباله وفدًا إغاثيًا كويتيًا

املحافظ: الكويت قدمت وال زالت الدعم الكبري 
للثورة واجلمهورية
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اطلــع وكيــل محافظــة 
مأرب عــيل محمد الفاطمي 
،يــوم الخميــس ، عى ســري 
العمــل الرقابي واملحاســبي 
املركــزي  الجهــاز  لفــرع 
للرقابة واملحاســبة ، واملهام 
التي يضطلــع بها يف مراقبة 
أداء املكاتــب واملؤسســات 
الحكوميــة يف املحافظة، بما 
يعزز من النزاهة والشفافية.

وخــالل الزيــارة التقــى 
ــر  ــي بمدي ــل الفاطم الوكي
عــام الفرع شــوقي القايض 
ومنتســبي الجهــاز، مؤكــداً 
حرص قيادة السلطة املحلية 
ــم  ــة الدع ــم كاف ــى تقدي ع

والتســهيالت للجهاز للقيام 
بمهامــه عــى أكمــل وجــه 
، طبقــاً ملــا خولــه القانــون 
مــن صالحيــات، بهــدف 
تصحيــح أي اختــالالت لدى 
املكاتب واألجهزة الحكومية 
ومساعدتها يف تطوير أدائها 

ــاء بها. واالرتق
الفاطمــي  ونــوه 
بتوجيهات محافظ املحافظة 
العــرادة  ســلطان  اللــواء 
الستكمال تفعيل أداء األنظمة 
الرقابية عى مؤسسات الدولة 
يف القطــاع املدني باملحافظة 
، وتعزيــز ثقافة الشــفافية 
واملســاءلة، وذلــك من خالل 

تفعيــل أداء املجلس التأديبي 
الذي يتوىل الرقابة والتصحيح 

ألي اختــالل إداري.
وأشاد الفاطمي بالجهود 
التي يبذلها منتســبو الجهاز 
املركــزي للرقابة باملحافظة 
مــن أجل أداء مهامهم يف ظل 
أوضــاع اســتثنائية تمر بها 
البالد، وهذا ما يعزز الحفاظ 
عــى مؤسســات الدولــة 

وتطويرها.
مــن جانبــه اســتعرض 
ــوقي القايض  املدير العام ش
املهــام واألعمال املحاســبية 
التي ينفذها الجهاز ، ولجان 
التحاســب التي تعمل يف عدد 

مــن الوحــدات واملؤسســات 
اإلدارية.

إىل  القــايض  ولفــت 
تشكيل الجهاز لجان لفحص 
ــب اإليرادية  ومراجعة املكات
ولجان للتحاســب الريبي 
ــول  ــم أص ــر وتقيي ولح
مستشفى  هيئة  وممتلكات 
مــأرب العــام .. مثمنا الدعم 
الكبري الذي يتلقاه فرع الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاسبة من 
قيادة املحافظة، وتسهيل أداء 
واملحاسبية  الرقابية  مهامه 

بشفافية.

الفاطمي يطلع عىل عمل فرع اجلهاز 
املركزي للرقابة واملحاسبة
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دشــن وكيــل محافظــة 
ــة  ــؤون اإلداري ــأرب للش م
،يوم  الباكري  أحمد  عبدالله 
االثنن ، أعمال املسح الشامل 
ملؤسســات التعليــم الفنــي 
الحكومية  املهني  والتدريب 
والخاصة باملحافظة ، والذي 
تنفــذه وزارة التعليم الفني 
والتدريب املهني عرب مكتبها 
يف املحافظة عى مدى ســتة 

أيام.
استمع  التدشن  وخالل 
الوكيل الباكري من مدير عام 
املكتــب ناجــي الحنييش إىل 
وأهدافه  املرشوع  عن  رشح 
واألنشــطة التي ستنفذ من 
قبــل فــرق املســح .. مؤكداً 
يســتهدف  املــرشوع  أن 

مؤسســات التعليــم الفنــي 
والتدريــب املهني الحكومية 
والخاصة ومكاتــب الوزارة 
واملعاهــد املهنيــة والتقنيــة 
وكليــات املجتمــع املدني يف 

املحافظــات املحــررة.
ويهــدف املــرشوع وفق 
الحنيــيش إىل إنشــاء قاعــدة 
بيانــات صحيحة تســهم يف 
ــرتاتيجية  ــط اس ــاء خط بن
ــر العملية  ــث وتطوي لتحدي
التعليميــة، والتعــرف عــى 
وضع املؤسســات التدريبية 
الحالية، وتحديد االحتياجات 
للمؤسســات  التدريبيــة 
التدريبيــة التابعة للــوزارة.
مــن جهتــه أكــد الوكيل 
الباكــري عــى أهمية قطاع 

ــب  ــي والتدري ــم الفن التعلي
املهني وتفعيل مؤسساته يف 
ــباب باملهن  بناء قدرات الش
والحرف التي تلبي احتياجات 
الســوق املحليــة، وتأهيلهم 
يف إطــار االســتعداد إلعــادة 
االعمــار وخطــط مكافحة 
الفقر ومســاعدة الشباب يف 
فتح آفاق وفرص عمل لهم.
ولفــت الوكيــل الباكري 
إىل  املحافظــة  حاجــة  إىل 
ــل مؤسســات التعليم  تفعي
الفنــي بمــا يعــزز ويواكب 
الــذي  الكبــري  االنتعــاش 
الجانب  املحافظة يف  تشهده 
العمراني واألنشطة التجارية 
والصناعيــة، وتزايــد حاجة 
ــة  ــادي العامل ــوق لألي الس

ــة واملهنية. الحرفية والفني
وأكــد الباكــري دعــم 
السلطة املحلية لهذا القطاع 
وملــرشوع املســح الشــامل 
وتقديم كافة التسهيالت من 
ــكل  أجل إنجاز مهامه بالش

املطلوب.
مــرشوع  وســيعمل 
املســح عى تحديــد األرضار 
ــات  ــت مؤسس ــي لحق الت
التعليم الفني خالل السنوات 
الخمس املاضية جراء الحرب 
التي شنتها مليشيا الحوثي، 
سواء عى التجهيزات الفنية 
واملكتبيــة أو مســح الكادر 
واملناهــج وأعــداد الطــالب 

ــن والخريجن. امللتحق

الباكري يدشن مرشوع املسح الشامل 
ملؤسسات التعليم الفني باملحافظة
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 أقــرت اللجنــة املكلفــة 
ــى  ــش ع ــة والتفتي بالرقاب
املنشآت الطبية والصيدالنية 
الخاصة واألدوية يف الســوق 
ــة بمحافظــة مــأرب  املحلي
تحديــد اإلطــار العــام لعمل 
اللجنة وتوزيع املهام وتشكيل 
لجــان فنية وفقا ملقتضيات 

الحاجــة والعمل.
جاء ذلك خالل اجتماعها 
األول الــذي عقدتــه اللجنــة 
،يوم االثنن، برئاســة وكيل 
ــد  ــه أحم ــة عبدالل املحافظ
الباكري، بعد إقرار تشكيلها 
من قبــل املكتب التنفيذي يف 

ــدوري األخري. اجتماعــه ال
جــرى  االجتمــاع  ويف 
مناقشة األهداف من تشكيل 
اللجنة واملتمثلــة يف االرتقاء 
بالوضع الصحي واملنشــآت 
الصحية والطبية الخاصة بما 
ــن الخدمات  يسهم يف تحس
الطبية، ويحد من االستغالل 
لحق املواطن يف الحصول عى 

حقه يف التــداوي والعالج.
االجتمــاع  وناقــش 
بأعمــال  املنوطــة  األدوار 
اللجنــة يف التأكــد مــن مدى 
ــآت  الوضع القانوني للمنش
الطبية ومطابقتها للمعايري 

لذلك،  املنظمة  واالشرتاطات 
ومســتوى جــودة الخدمات 
ــة  ــة قائم ــا، ومراجع فيه
األســعار للخدمات والرقابة 

عــى األدويــة وأســعارها.
وأكــد الوكيــل الباكــري 
عــى رضورة حرص اللجنة 
عــى االلتزام بأعــى درجات 
ومعايري املهنية واملسؤولية، 
وتصحيــح االختــالالت يف 
القطاع الصحي بما يساهم 
يف االرتقــاء بــه وجــودة 
ومأمونية  املقدمة  الخدمات 
الخدمــة والــدواء املقــدم إىل 
جانــب تخفيــف األعباء عى 

املواطن يف فاتورته الصحية 
وحمايتــه من أي اســتغالل.
ونــوه إىل رضورة توحيد 
ــعار للخدمات الصحية  األس
وفقا للمعايري التي يجب أن 
تكــون يف مســتوى الخدمــة 
املقدمــة، إىل جانــب توحيــد 
الدواء ومكافحة بيع  أسعار 
األدوية املهربة، بما يســاعد 
يف تحقيــق التنافــس العادل 
واملتساوي للجميع يف تقديم 
الخدمة للمواطنن والحصول 

رضاهم. عى 

جلنة الرقابة عىل املنشآت الطبية اخلاصة 
تعقد اجتامعها األول
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أكــد مديــر عــام مكتب 
األشــغال العامــة والطــرق 
املهندس عبدالودود املذحجي 
أن نســبة اإلنجــاز يف أعمال 
تنفيذ إسقاط املخطط العام 
الحري لعاصمة محافظة 
مــأرب )املســرت بــالن( عى 

الواقــع بلغــت 30 يف املائة.
ويهــدف املخطــط الذي 
أطلــق يف 29 نوفمــرب 2018 
إىل إنشــاء عاصمة حرية 
بمســتويات  للمحافظــة 
مختلفة تتناسب مع الواقع 
وتمكــن   ، والتطلعــات 
إىل  الوصــول  املواطنــن 
الخدمــات العامة بســهولة 

ويرس.
املذحجي  املهندس  ونوه 

إىل أن املخطط العام للمدينة 
نفذ عى مســاحة كلية تبلغ 
هكتــارا،  و750  ألفــا   20
ــة  ــة إىل ثماني ــم املدين وقس
قطاعات رئيســية، تتضمن 
33 منطقــة، وتحتــوي عى 
120 وحــدة جــوار، تربطها 
ــبكة من الطرق  ببعضها ش
والشــوارع الحيويــة يقــدر 
عددها بـ) 74( شارعا رئيسيا 

وفرعيا.
وأوضــح مديــر عــام 
ــاء  ــة األنب ــغال لوكال األش
اليمنيــة »ســبأ« أن املخطط 
تضمن أيضا خارطة خدمات 
متكاملــة ملبيــة لحاجــات 
وطموحــات الســكان مــن 
النواحي الصحية والتعليمية 

والثقافيــة  والرياضيــة 
واالجتماعيــة والرتفيهيــة.
املهنــدس  وأشــار 
املذحجي إىل الجهود املبذولة 
يف مــرشوع إنــارة شــوارع 
املدينة، حيــث تمكن املكتب 
خالل العــام املايض 2018م، 
مــن تنصيــب 592 عمــوداً 
لإلنــارة الليليــة يف عــدد من 
األحيــاء والشــوارع العامة.
وأكد املذحجي أن املكتب 
ينوي خالل املرحلة القادمة 
تغطية ما تبقى من األحياء 
ــب 800  ــوارع بتنصي والش

إنارة. عمود 
ــلطة  ــت إىل أن الس ولف
املحليــة باملحافظــة ســعت 
منذ بداية الطفرة يف التوسع 

العمراني التي تشهدها املدينة 
االســتثمارات  توجيــه  إىل 
ــم  ــكل منظ ــة بش العقاري
ــكنية ذات  ــدن الس ــو امل نح
الطابــع الحضــاري، بــرزت 
مالمحها بوضوح يف املباني 
املميزة ملدينتي سبأ وصافر 
ــكنيتن والنموذجيتن.  الس
ودعــا مديــر مكتــب 
يف  املســتثمرين  األشــغال 
قطاع العقــارات واملواطنن 
إىل التعــرف عــى مكونــات 
ــتيعاب  ــط العام واس املخط
أهدافــه بمــا يســاهم يف 
الحــد من العشــوائيات التي 
مــن شــأنها تشــويه الوجه 
الحضــاري للمدينــة وتعيق 
تنفيذ الخدمات بشكل عادل.

إنجاز 30% من أعامل إسقاط املخطط العام لعاصمة 
حمافظة مأرب
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مكتب الصحة يناقش أداء املستشفيات 
احلكومية وتشكيل جلنة طبية

ناقــش مكتــب الصحــة العامــة والســكان 
بمحافظــة مأرب يف االجتمــاع الدوري بمدراء 
املستشــفيات الحكوميــة يف املحافظــة - يوم 
األربعاء - تقارير األداء للنصف األول من العام 
الحايل ، واســتكمال تنفيذ املشــاريع والخطط 
ــكادر الصحي والفني. التدريبية والتأهيلية لل
كمــا ناقش االجتماع الذي ترأســه الدكتور 
عبدالعزيز الشــدادي مدير عام مكتب الصحة 
تشكيل لجنة طبية لدراســة الحاالت املرضية 
املستعصية ، وإصدار قرارات اإلحالة الخاصة، 
وتحديــد االختصاصــات وتوزيــع آليــة فتــح 

العيادات التخصصية يف املستشــفيات.
ويف االجتماع وجه مدير عام مكتب الصحة 
مدراء املستشــفيات الحكومية ببذل املزيد من 
الجهود لالرتقاء بالخدمات الطبية ، وتحقيق 

األهداف املرجوة والخطط التي رســمها املكتب، 
وتسهيل حصول املواطنن عى الخدمات الطبية 

بأقل التكاليف.
وأشاد مدير عام الصحة بالجهود املبذولة من 
قبل املستشفيات الحكومية رغم شحة اإلمكانات، 
والكثافة السكانية التي شهدتها املحافظة خالل 
الســنوات الخمس األخرية، نتيجــة نزوح مئات 
اآلالف إىل املحافظة واستمرار ذلك النزوح نتيجة 

انقالب مليشيا الحوثي.
ــة قــد  وكان مــدراء املستشــفيات الحكومي
اســتعرضوا خالل االجتماع سري تنفيذ الخطط 
ــام،  ــاألداء الع ــاء ب ــه االرتق ــة، وأوج التنفيذي
وكــذا املعوقــات والصعوبات التــي تواجه عمل 
املستشــفيات، وخرجــوا بعــدد مــن القــرارات 

واإلجــراءات.
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الشدادي يطلع عىل أعامل التحديث 
والتطوير ملستشفى حريب العام

بدء دورة تربوية 
خاصة باملهارات 

األساسية يف التعليم 
النشط

اطلــع مدير عام مكتب الصحة 
العامة والســكان بمحافظة مأرب 
الدكتور عبدالعزيز الشــدادي ،يوم 
ــث  ــال التحدي ــى أعم ــاء، ع الثالث
والتطويــر بمستشــفى حريــب 
العــام؛ بمــا يعــزز مــن قدرته عى 
تحســن الخدمات الطبيــة املقدمة 

للمواطنن.
وخــالل الزيارة طــاف الدكتور 
املستشــفى  بأقســام  الشــدادي 
ــر  ــن مدي ــتمع م ــة ، واس املختلف
املستشفى عبدالله الرشيف إىل رشح 
عــن الخدمــات الطبيــة والعالجية 

ــة للمواطنن. املقدم
ــم  ــا ت ــف إىل م ــار الرشي وأش
إنجازه من تحديث لعيادة األطفال 
وعيــادة الجراحــة وقســم املخترب 
باألجهــزة الطبيــة الحديثــة، وكذا 

نظم مكتب األوقاف واإلرشــاد 
بمحافظة مأرب ،يوم األحد، دورة 
مهاريــة لـ40 مرشــداً يف مديريات 
مجــزر، مدغــل، ورغــوان، خاصة 
بـــ » مهــارات اإلرشــاد واإللقاء ، 

وواجبــات املرشــد ومهامه«.
وهدفــت الدورة التــي افتتحها 
مدير عام مكتب األوقاف باملحافظة 
حســن القبيــي إىل رفــع مهارات 
ــاء  ــاد واإللق ــاركن يف اإلرش املش
ــدور  ــم بال ــة، وتعريفه والخطاب
املنــوط بهم يف تعزيز وحدة الصف 
والنســيج االجتماعــي وتحصــن 
عقــول املجتمــع بقيــم الوســطية 
ــز  ــامح، وتعزي ــدال والتس واالعت

األمــن والســلم االجتماعي.

أعمــال الرتصيــص لغرفة األشــعة، 
وقســم العنايــة املركزة.

الصحة  عام مكتب  مدير  وأشاد 
بالجهــود التي تبذل مــن قبل إدارة 
املستشفى والكوادر الطبية والفنية 
يف تحسن وتطوير الخدمات الطبية 
والعالجيــة.. مؤكــداً أن املكتب يويل 

مديرية حريب كل االهتمام.
وأكــد الشــدادي عى بــذل املزيد 
من الجهود لالرتقاء أكثر بالخدمات 
الطبيــة لتحقيــق األهــداف املرجوة 
ــن  ــى املواطن ــهيل ع ــه، والتس من
الحصول عى الخدمــة الطبية بأقل 

التكاليف.
الزيــارة الدكتور  رافقــه خــالل 
عبدالكريــم الوتــريي رئيــس لجنــة 
ــامي  ــفيات، والش ــر املستش تطوي
داوود املــرشف املركــزي التحصن.
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تدشني ورشة عمل تعريفية بدليل التوعية 
الصحية يف املدارس

دشــن وكيــل محافظــة مأرب 
الدكتور عبدربه مفتاح  ورشة عمل 
التوعية الصحية يف  تعريفية بدليل 
املــدارس، مــن أجل تغيري الســلوك 
الصحــي لــدى مــدارس مديريتــي 
ــي  ــوادي والت ــة وال ــأرب املدين م
ينظمهــا مكتــب الرتبيــة والتعليم 
باملحافظــة بالتعاون مــع منظمة 
اليونيسيف عى مدى خمسة أيام .

وتهــدف الورشــة إىل إكســاب 
ــن  ــاركة م ــاركاً ومش )74( مش
التعليم،  مدربــي التوعيــة بقطــاع 
معارف ومهــارات التوعية وطرق 
إيصال الرسائل الصحية للمدرسن 

املســتهدفة وإقامــة  املــدارس  يف 
أنشــطة وبرامج للتوعية املجتمعية 
ــاهمة يف  ــل املس ــن أج ــارشة م املب
تحسن البيئة التعليمية وعكس كل 

ذلك عــى الطالب.
وخــالل التدشــن أكــد الوكيــل 
مفتاح عى أهمية مشاركة القطاع 
الرتبــوي يف خلــق وعــي صحي من 
أجــل تعديــل الســلوك وبنــاء جيــل 
ســليم ومعاىف يتلقى التعليم يف بيئة 
صحية سليمة ومساعدة يف تحسن 

جــودة التعليم واملخــرج النوعي.
ــب  ــام مكت ــر ع ــح مدي وأوض
الرتبية والتعليم الدكتور عيل العباب 

أن املدربــن واملدربــات املشــاركن 
يف الورشــة ســينقلون بدورهم ما 
يتلقوه لـ)222( مدرســاً ومدرسة 
يف مــدارس املديريتــن، حيــث تبدأ 
مهامهم مع انطالق العام الدرايس 

الجديد.
وقــال: إن املعلمــن واملعلمــات 
ســيقومون بنرش الوعــي يف البيئة 
املحيطة باملدارس من أجل الوقاية 
والحد من انتشار األمراض يف ظل 
ظهور بعض األمراض واألوبئة بن 
املجتمع بن حن وآخر ، وازدحام 
املــدارس بالطــالب مــا تمثــل بيئة 

النتقالها. خصبة 
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تأهيل دفعة جديدة من األطفال الذين 
جندهتم مليشيا احلوثي

احتفــل مــرشوع إعــادة تأهيــل 
األطفال املجندين واملتأثرين بالحرب 
املمول من مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية - يوم األربعاء - 
بتخــرج دفعة جديدة تضم 26 طفالً 
ممن جندتهم مليشيا الحوثي للقتال 

يف صفوفها.
وتضمنــت عمليــة التأهيــل التي 
اســتمرت 45 يومــاً يف املقر الرئيي 
للمرشوع بمحافظة مأرب ، جوانب 
نفســية وتعليمية وترفيهية عى يد 
أخصائيــن نفســين واجتماعيــن ؛ 
بهــدف دمجهم يف املجتمع وإعادتهم 

الدراسية. املقاعد  إىل 
ويف الحفــل أكــد وكيــل محافظة 
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتاح أن 

األطفــال الذيــن تــم إعــادة تأهيلهــم 
اليــوم، هم ممن كتــب الله لهم حياة 
جديدة حن وقعوا أرسى بيد الجيش 
الوطني ، بعد أن حولتهم املليشــيا إىل 
وقود حرب ؛ خدمة لألجندة اإليرانية 

ــريي والطائفي. ومرشوعها التدم
ــورة  ــن خط ــاح م ــذر مفت وح
ماتمارسه مليشيا الحوثي من عملية 
تجنيــد لألطفــال، وتفخيخ ملســتقبل 
الوطــن ، وما يمثله ذلــك من جريمة 
تؤسس الســتمرار الراع واالقتتال 
.. مؤكــداً أن املكان الطبيعي لألطفال 
ــة  ــن الرتبي ــة ومحاض ــو املدرس ه

والتعليــم، وليــس املتارس.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح بتمويــل 
مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنســانية لهــذا املرشوع اإلنســاني 
.. مثمنــاً ما تقدمــه اململكة العربية 
السعودية لليمن حكومة وشعباً من 

دعم سخي يف شــتى املجاالت.
أقامتــه  الــذي  الحفــل  وكان 
مؤسســة وثــاق للتوجــه املدنــي - 
املنفــذ للمــرشوع - قــد شــهد عدداً 
ــة  ــرات الفني ــات والفق ــن الكلم م
ــارات  ــت امله ــتعراضية عكس واالس
التي اكتســبها األطفــال خالل فرتة 
التأهيــل عــى يد مختصن نفســين 

ــن. وإجتماعي
حر الفعالية حســن الشبواني 
مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية 

والعمل.
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رجل أعامل يمول بناء مدرسة للتعليم 
األسايس بقيمة 50 مليون ريال

أشــاد وكيــل محافظــة مأرب 
الدكتــور عبدربه مفتــاح بمبادرة 
رجــل األعمال محمد أحمد الخراز 
بتمويــل إنشــاء مدرســة للتعليــم 
املعرف شمال  األسايس يف منطقة 
مدينة مأرب )عاصمة املحافظة(.
وأكــد الدكتــور مفتــاح خــالل 
تفقــده لألعمــال اإلنشــائية يف 
املدرســة أهمية مساهمة القطاع 
الخاص يف دعم مثل هذه املشاريع 
؛ كنوع من املسؤولية االجتماعية 
تجــاه البلد وأبنائــه ، وما يحققه 
ذلــك مــن إســهام كبــري يف عملية 

البنــاء والتنمية.
وقــال: إن التعليم يواجه تحدياً 
كبرياً يف اســتيعاب األعــداد الهائلة 
مــن الطــالب مــن أبنــاء املحافظة 
والوافديــن إليهــا يف ظل اســتمرار 
موجــات النزوح، وهــو األمر الذي 
يتطلــب حشــد الجهــود الرســمية 

واملجتمعيــة الســتيعاب الطالب.
وشــدد الوكيــل مفتــاح خــالل 
زيارتــه التي رافقه فيها مدير عام 
مكتــب الرتبية الدكتور عيل العباب 
عى رضورة اإلرساع يف إنجاز بقية 
األعمال اإلنشــائية لتكون املدرسة 

جاهزة لالفتتاح واستقبال الطالب 
الدرايس. العام  بداية  مع 

ووجــه وكيل املحافظة مكتب 
الرتبيــة برسعة توفــري متطلبات 
املدرســة وتغطية احتياجاتها من 
املدرسن واألثاث والكتاب املدريس 
الطالب  الستيعاب  جاهزة  لتكون 

. الدرايس  العام  بداية  مع 
ــاز يف  ــبة اإلنج ــر أن نس يذك
املدرســة املكونة من ستة فصول 
وإدارة ، بلغت 93 يف املائة، بكلفة 

)50( مليــون ريال.

مفتاح يؤكد أهمية مساهمة القطاع اخلاص في التنمية
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مـــأرب تشهــــد حراكــــاً حقوقيـــاً 
منــدداً بأحكـــام اإلعـــدام احلوثيــة

شــهدت محافظــة مــأرب خالل 
هذا األســبوع حــراكاً حقوقياً مندداً 
بأحكام اإلعدام التي أصدرتها مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران 
ضد 30 ناشطاً سياسياً بتهم باطلة 

وكيدية.
ودعــت نــدوة حقوقيــة عقــدت 
الثالثاء املايض األمم املتحدة ومجلس 
األمن إىل اتخاذ قرارات واضحة تدين 
أحــكام اإلعدام الصــادرة مؤخرا من 
قبل محاكم مليشيا الحوثي االنقالبية 
بصنعــاء، بحــق 30 مختطفــا مــن 
املعارضن لها ولفكرها من إعالمين 
وصحفيــن وأكاديميــن وناشــطن 

حقوقين.
وأوصت الندوة السلطة الرشعية 
يف اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي ودولة رئيس الوزراء 
الدكتور معن عبدامللك، والنائب العام، 
ــالب وإصدار  بمحاكمة قيادات االنق
األحكام الجزائية املناسبة ملا ارتكبوه 
من جرائم وانتهاكات بحق الشــعب 
اليمنــي منــذ انقالبهــم عــى الدولة 
وتقويض مؤسساتها، وكذا محاكمة 

القــايض الذي أصــدر أحــكام اإلعدام 
بحق املختطفن يف معتقالت املليشيا.
وخالل الندوة التي أقامتها منظمة 
حريتــي للتنميــة وحقــوق اإلنســان 
والهيئــة الوطنية للدفاع عن الحقوق 
والحريــات )هود(، اســتعرض رئيس 
فريق لجنة األرسى واملختطفن بوفد 
الرشعية يف مفاوضات السويد هادي 
هيج مســارات التفــاوض ومراحله.. 
والرباهــن املؤكدة لعــدم جدية قيادة 
املليشيا االنقالبية يف إنهاء ملف األرسى 
واملختطفــن مــن خــالل مماطلتهــم 
املستمرة وتراجعهم عن كل االتفاقات 
التي وقعوا عليها بحضور ممثيل األمم 

املتحدة .
الوقفــة  بيــان  دان  ذلــك  إىل 
االحتجاجيــة التــي نفذتهــا منظمات 
املجتمــع املدنــي يف محافظــة مــأرب 
قــرارات مليشــيا االنقــالب الحوثيــة 
ــن  ــا م ــا يمني ــدام )30(مواطن بإع
الناشطن واألكاديمين املختطفن يف 

ــة. معتقــالت املليشــيا االنقالبي
ــي  ــة الت ــان الوقف ــتنكر بي واس
شاركت فيها ) 18( منظمة حقوقية 

وإنسانية بأشــد العبارات ما اسمته 
قــرارات اإلعــدام املخالفــة للقوانن 
واملواثيــق اإلنســانية والصادر بحق 
مختطفن مدنين تم اختطافهم بغري 
مسوغ قانوني وإخفائهم وتعذيبهم 
لثالث سنوات وإجبارهم عى قول ما 

عليهم. يمى 
ودعــا بيــان املنظمــات الســلطة 
الرشعيــة ممثلة برئيس الجمهورية 
عبــد ربه منصور هــادي وحكومته 
لتفعيل الدبلوماسية اليمنية يف العالم 
إليقــاف قــرارات اإلعدام السياســية 

مواطنا.  30 ضد 
كمــا طالب البيــان مجلس األمن 
ومجلــس حقوق اإلنســان ومبعوث 
األمن العــام لألمم املتحدة إىل اليمن 
غريفيثس تحمل مسؤولياتهم بحفظ 
حقــوق املختطفــن الذيــن شــملهم 
اتفــاق ســتكهولم واتخــاذ خطوات 
إجرائيــة إليقــاف مــا أســماه البيان 
السياسية  اإلعدامات  قرارات  مهزلة 
بحق املدنين املختطفن لدي مليشيا 

. االنقالب 


