
استعـــــراض واقـــــــــــع مــــأرب في مؤتـــمر التبـــادل املعرفـــي الرابـع في لبنان

خطة لتنفيذ حملة 
واسعة لمواجهة األوبئة

فتح مظاريف مشروعي مياه 
وصرف صحي بمدينة مأرب

الباكري يترأس لقاء موسعًا 
لتعزيز الرقابة الصحية 
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خــــــــالل عشـــــــــــــــرة أيــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــــط

رئيس الوزراء يلتقي حمافظي ووجهاء 
وأعيان حمافظات إقليم سبأ

ضبط 100 ألف حبة خمدرة و775 كيلو حشيش

نائب الرئيس: إقليم سبأ إقليم 
التعايش واملحبة والسالم

مركز الملك سلمان 
بمأرب يقيم ندوة ألسر 

األطفال المجندين

تدريب 20 نازحة في 
مجالي الكوافير وصناعة 

البخور

جامعة إقليم سبأ تدشن 
الدوري الرياضي لكرة 

القدم

حسين الصادر يكتب: 
الدور اإلنساني الذي 

لعبته مأرب
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رئيــس  نائــب  التقــى 
الجمهورية الفريق الركن عيل 
محسن صالح، يوم الخميس، 
محافظــي محافظــات إقليم 
ســبأ اللواء ســلطان بن عيل 
العــرادة محافــظ مــأرب، 
واللواء أمني بن عيل العكيمي 
محافظ الجوف، واللواء نارص 
الخــر الســوادي محافــظ 
البيضــاء، ومستشــار رئيس 
الجمهوريــة الدكتــور محمد 
العامــري وعدد مــن أعضاء 
مجلــي النــواب والشــورى 
يف  االجتماعية  والشخصيات 

اإلقليم.
املجتمعــون  ووقــف 
دقيقــة حداد لقراءة الفاتحة 
عىل أرواح الشــهداء األبطال 
الذيــن ارتقت أرواحهم جراء 
قصــف صاروخــي إجرامــي 
يوم أمس يف محافظة مأرب 
وعىل جميع شــهداء الوطن، 
سائلني الله للشهداء الرحمة 
واملغفرة وللجرحى الشــفاء 

والعافية.
ــس  ــب الرئي ــل نائ ونق

تحيــات فخامــة الرئيــس 
املشري الركن عبدربه منصور 
ــة  هــادي رئيــس الجمهوري
القائد األعىل للقوات املسلحة 
وتقديــره العايل ألبنــاء إقليم 
سبأ وما قدموه من تضحيات 
كبــرية يف ســبيل الدفــاع عن 
الثورة والجمهورية والثوابت 
ــة والتصدي ملليشــيا  الوطني
الحوثــي االنقالبية املدعومة 
إيرانياً مؤكداً اهتمام القيادة 
السياســية باإلقليــم وأبنائه 
والحــرص عــىل املزيــد مــن 

تنميتــه وإعماره.
وأشــاد نائــب رئيــس 
بتضحيــات  الجمهوريــة 
أبنــاء محافظات إقليم ســبأ 
ووقوفهم سداً منيعاً يف وجه 
املد الحوثي اإليراني، ورضبوا 
ــة  ــة يف التضحي أروع األمثل
والفــداء من أجــل الدفاع عن 
الثورة والجمهورية، وأهداف 
ــر  ــبتمرب وأكتوب ــي س ثورت

املجيدتني.
وقال نائب الرئيس خالل 
كلمة ألقاها يف اللقاء: »إقليم 

ســبأ رســم لوحــة متميــزة 
ــن  ــي ضم ــم النموذج لإلقلي
أقاليم اليمن االتحادي الستة، 
واملحبة  التعايش  إقليم  ويعد 
ــم الحضــارة  والســالم، إقلي
والتاريــخ والنضــال، اإلقليم 
اليمن  أبناء  الذي احتضن كل 
من مختلف املحافظات بعيدا 
ــة  ــات املناطقي ــن العصبي ع
ــة أو  ــة أو املذهبي أو الجهوي

الحزبية«.
ــن  ــق محس ــد الفري وأك
ــىل  ــبأ ع ــم س ــادات إقلي لقي
امليض قدماً يف مرشوع اليمن 
االتحــادي القائــم عىل ســتة 
أقاليــم، والذي يعــد أحد أهم 
ــوار  ــر الح ــات مؤتم مخرج
الشامل، مشدداً عىل  الوطني 
ــاء  ــود إلنه ــة الجه مضاعف
االنقــالب الحوثــي املدعــوم 
من إيــران واســتعادة الدولة 
اليمنية وإنهاء معاناة اليمنيني 
وتوفري فرص العيش الكريم 
لكل أبنــاء الوطن وتحســني 
مســتوى الخدمــات والعمــل 

عــيل محاربــة اإلرهاب.

ــس  ــب الرئي ــار نائ وأش
إىل اتفــاق الريــاض، متمنيــاً 
ن  بأن يكون فاتحة خري يمكِّ
الدولــة ومختلــف ســلطاتها 
من  ومؤسساتها  والحكومة 
اســتئناف عملها يف العاصمة 
املؤقتــة عدن، والتنفيذ الجاد 
والصادق لكافة بنود االتفاق 
وبمــا يوحــد صــف اليمنيني 
بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم 
السياســية ملواجهة االنقالب 

اإليراني. الحوثي 
عــرب  جانبهــم  مــن 
املحافظون عن تقديرهم العايل 
ــية،  الهتمام القيادة السياس
منوهــني إىل املواقــف الثابتة 
ألبنــاء اإلقليم خلــف القيادة 
السياســية بقيــادة فخامــة 

رئيــس الجمهوريــة.
كمــا تحــدث الحارضون 
يف االجتمــاع عــن عــدد مــن 
واملوضوعــات  القضايــا 

ــم. ــة باإلقلي املرتبط

التقى محافظي وقيادات محافظات اإلقليم

نائب الرئيس: إقليم سبأ إقليم التعايش 
واملحبة والسالم
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رئيس الوزراء يلتقي حمافظي ووجهاء وأعيان 
حمافظات إقليم سبأ

ــس  ــس مجل ــد رئي  أك
ــني  ــور مع ــوزراء الدكت ال
عبدامللــك، أن نظام األقاليم 
ــات  ــق مخرج ــرح وف املق
ــي  ــوار الوطن ــر الح مؤتم
الشــامل، يضمــن التوزيــع 
العــادل للثــروة والســلطة 
وتنميــة املجتمعات املحلية 
ــس يف املجال  التناف وإتاحة 

التنمــوي والخدمــي.
ــدد رئيس الوزراء،  وش
خــالل لقائه، يوم األربعاء، 
عدد من محافظي ووجهاء 
ومشائخ وأعيان محافظات 
إقليم سبأ )مأرب - البيضاء 
ــىل رضورة  ــوف(، ع - الج
بــذل جهــود اســتثنائية 
لالهتمام بأوضاع املواطنني 
املقدمة  الخدمات  وتحسني 
لهــم.. مؤكــدا أن الظروف 
ــا  ــر به ــي تم الت ــة  الحرج
اليمــن جــراء الحــرب التي 

الحوثي  مليشيات  أشعلتها 
االنقالبيــة تتطلــب تضافر 
ــىل  ــا ع ــود، وتكامله الجه
الرســمية  املســتويات 
والشعبية، لتخفيف األعباء 
ــن  ــة ع ــانية الناجم اإلنس
العبثية لوكالء  الحرب  هذه 

إيــران يف اليمــن.
وأشــاد الدكتــور معــني 
بالتضحيــات  عبدامللــك، 
الجســيمة ألبناء إقليم سبأ 
يف  اليمنــي  الشــعب  وكل 
ــرشوع الحوثي  مواجهة امل
والدخيل  الطائفي  اإليراني 
املجتمع  وهوية  ثقافة  عىل 
ــدور  ــا بال ــي.. منوه اليمن
النضايل ملحافظات إقليم سبأ 
يف الحفاظ عىل الجمهورية، 
ــدا منيعا أمام  والوقوف س
املرشوع الكهنوتي الحوثي.

الــوزراء  وأكــد رئيــس 

حريصــة  الحكومــة  أن 
ــاريعها  ــا ومش يف خططه
ذلــك  يف  بمــا  القادمــة، 
ــار،  ــادة اإلعم ــج إع برام
وبالتنســيق مــع األشــقاء 
رشكاء  مــن  واألصدقــاء 
اليمــن يف التنمية، عىل إيالء 
اهتمــام خاص بمحافظات 
ــبأ وتعويضها عن  إقليم س
عقــود الحرمــان الطويلــة 
ــة  ــاريع التنموي ــن املش م
إىل أن  ــرياً  ــة.. مش والحيوي
ــب باملقابل جهداً  ذلك يتطل
إىل جانب الرســمي  شــعبياً 
لتعزيــز األمن واالســتقرار 
ودوران عجلــة االســتثمار 
ــرص  ــن الف ــتفادة م لالس
املتواجــدة  االقتصاديــة 
يف هــذه املحافظــات وبمــا 
أوال  أبنائها  لفائدة  ينعكس 

وللوطــن بشــكل عــام.
رئيــس  واســتمع 

ــي  ــن محافظ ــوزراء م ال
والوجهــاء  ســبأ  إقليــم 
األولويــات  إىل  واألعيــان 
واالحتياجــات امللحة ألبناء 
هذه املحافظات يف الظروف 
إىل  مشــريين  الراهنــة.. 
الخدمية واألمنية  األوضاع 
والتنســيق  واإلنســانية 
الســلطات  بــني  القائــم 
ــة للتعامل  املركزية واملحلي
ــة  ــات القائم ــع التحدي م

وتجاوزهــا.
الــوزراء  وأشــار رئيس 
إىل أن املقرحــات والــرؤى 
التي تم طرحها خالل اللقاء 
ــة  ــا إىل فخام ــيتم نقله س
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهورية 
وفقــا  والتعامــل معهــا 
واإلمكانــات  لألولويــات 

املتاحة.
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السلطة املحلية يف مأرب تستعد إلجراء 
محلة واسعة ملواجهة األوبئة

الســلطة  تجــري 
املحليــة بمحافظــة مــأرب 
لتنفيــذ  االســتعدادات 
ضبابــي  رش  حملــة 
ورذاذي وحمــالت نظافــة 
وتثقيــف صحــي ملواجهــة 
ــريا  ــك والكول ــى الضن حم
الفريوســية  واألمــراض 
والبكترييــة املنقولــة عــرب 
البعــوض والهــواء واملياه، 
وذلك ضمــن خطة طوارئ 
صحيــة متكاملــة أعدتهــا 

لهــذا الغــرض.
وناقش وكيل املحافظة 
للشــؤون اإلداريــة عبدالله 
الباكري خالل لقائه،  أحمد 
ــس، ممثيل عدد  يوم الخمي
مــن املنظمــات العاملــة يف 
املجال الصحي واإلنســاني 

ــة  ــة، خط ــة واملحلي الدولي
ــن أن  ــا يمك ــوارئ وم الط
ــاندة  تقدمه من دعم ومس
للســلطة املحليــة مــن أجل 
ــاءت  ــي ج ــا والت تنفيذه
بناء عــىل مؤرشات الرصد 
الذي  الوبائي لحمى الضنك 
سجل خالل األشهر املاضية 
)814( حالــة اشــتباه منها 
)87( حالــة إصابة مؤكدة، 
إىل جانب حالة وفاة واحدة 

.
الباكري  ــل  وأكــد الوكي
يف  اإلرساع  أهميــة  عــىل 
ملواجهة   الخطة  هذه  تنفيذ 
ــة  ــك واألوبئ ــى الضن حم
األخــرى، وهي مــا زالت يف 
 ، استفحالها  ومنع  بدايتها 
خاصة أن املحافظة تشــهد 

اكتظاظــاً ســكانيا كبرياً يف 
ظــل األعــداد الكبــرية مــن 
النازحــني واملهجرين الذين 

اســتقبلتهم املحافظــة.
ــىل  ــري ع الباك ــدد  وش
أهميــة أن تقــوم املنظمات 
بدورهــا ضمــن األنشــطة 
اإلنســانية  واملســاعدات 
ــن، يف  ــا لليم ــي تقدمه الت
ــة  ــات الصح ــار مكون إط
البيئي  وامليــاه واإلصحــاح 
الطــوارئ..  ومســاعدات 
مشــريا إىل مــا تواجهــه 
السلطة املحلية يف املحافظة 
ــات إنســانية يف  مــن تحدي
مختلــف املجــاالت الصحية 
والخدمــات العامــة والبنى 
التحتيــة واألمــن والحيــاة 
نتيجــة الظــروف الناشــئة 

عن انقالب مليشيا الحوثي 
ــة، واحتاللها  عــىل الرشعي
ــات الدولة، وشنها  مؤسس
حربــا ظاملة عــىل اليمنيني، 
وتدمــري كافــة املكتســبات 
الوطنيــة، وإجبــار الكثــري 
ــا  ــني لفكره ــن املخالف م
ملرشوعهــا  والرافضــني 
بالنــزوح والتــرشد هروبــا 
ــاتها الوحشية  من ممارس
وانتهاكاتهــا  تجاههــم 

اإلنســانية الواســعة.
يذكــر أن حملــة الــرش 
بحسب  والرذاذي  الضبابي 
الخطــة يف ســبع مديريــات  
باملحافظــة وهــي )حريب، 
ــوادي ،رصواح،  ال الجوبة، 
ــة، ورحبة(. املدينة، ماهلي
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 تــرأس وكيــل محافظــة مــأرب 
يف  الباكري،  اإلدارية عبدالله  للشؤون 
مكتب الصحة العامة والســكان ،يوم 
بممثيل ومالكي  لقاًء موسعاً  اإلثنني، 
املنشآت الصيدالنية والدوائية الخاصة 
ونائب مدير عام مكتب الصحة أحمد 

مفتاح.
االرتقــاء  إىل  اللقــاء  وهــدف 
باألوضــاع الدوائيــة والصيدالنيــة يف 
املحافظة يف إطار اسراتيجية االرتقاء 
بالقطاع الصحي بشكل عام، وتعزيز 
آلية الرقابة عىل املنشــآت الصيدالنية 

والدوائيــة، وتنظيــم عمليــة التداول 
الدوائــي مــن حيث التوزيــع والبيع، 
ــراطات  ــر االش ــن تواف ــا يضم بم
القانونيــة لعمــل املنشــآت وتــداول 
الــدواء ، إىل جانب حماية املســتهلك 
مــن الجشــع واملغــاالة يف األســعار، 
واألدويــة املغشوشــة أو املقلــدة، 
وحمايــة املجتمــع من بيــع وتداول 
األدويــة الخطرة إال بوصفات طبية، 
إىل جانــب حمايــة املنشــآت الطبيــة 

القانونيــة من أي تعســفات.
اللقــاء أكــد الوكيــل  وخــالل 

الوكيل الباكري يرتأس لقاء موسعاً لتعزيز 
الرقابة الصحية

التــزام كافــة  الباكــري عــىل رضورة 
املنشآت الصيدالنية والدوائية الخاصة 
ــة  ــراطات القانوني ــري واالش باملعاي
لعملهــا، وتعليمــات مكتــب الصحــة 
املنظمــة لعملية تخزين وتداول الدواء 
لحماية املســتهلك واملنشــآت نفسها.. 
الفتا إىل أن التوجيهات صارمة إلغالق 
أي منشــأة مخالفة وال تلتزم باملعايري 
واالشــراطات والتعليمــات، واتخــاذ 

اإلجــراءات القانونية بشــأنها.
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التفتيش  نقاط  ضبطت 
األمنــي باملحافظــة خــالل 
األيــام العــرش املاضيــة يف 
عمليــات مختلفــة، كميات 
مــن املخــدرات، بلغت مائة 
ألف حبة مخــدرة وطن إال 
ربع من الحشــيش املخدر، 
وخمســة متهمــني أحدهم 
بزي نسائي حاولوا  متنكر 
تهريــب هــذه الكميــات إىل 
مليشــيا الحوثي االنقالبية 

صنعاء. يف 
وأوضــح مصــدر أمني 
برشطــة املحافظــة لوكالة 
األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن 
ــوب  ــة جن ــاط األمني النق

ــت  ــأرب ، تمكن ــة م مدين
مــن ضبط كميــة املخدرات 
أثنــاء محاولــة تهريبها إىل 
العاصمــة يف أربــع عمليات 
ــت  ــث ضبط ــب، حي تهري
200 كيلــو حشــيش كانت 
تقلهــا ســيارة نــوع جيب، 
و عــىل متنهــا شــخصان ، 
كان أحدهمــا متنكــراً بزي 
نسائي، لتمويه رجال األمن 
يف نقاط التفتيش لتســهيل 

العبور.
ــرة،  ــن قاط ــىل مت وع
تمكنت األجهزة األمنية من 
ضبــط 450 كيلو حشــيش 
تم ضبط  كما  مع سائقها، 

ألف حبة و )100(   )100 (
كيلــو حشــيش مخــدر عىل 
متن ســيارة نــوع )جيب(، 
حــاول ســائقها اســتخدام 
زوجتــه وطفليــه لتضليــل 
رجال األمن للعبور بشحنة 

الحشــيش املخدر.
أخــرى  عمليــة  ويف 
ضبطت األجهزة األمنية 25 
كيلــو غراما من الحشــيش 
املخــدر عــىل متــن ســيارة 
هايلوكس وضبط سائقها.
وأفــاد املصــدر األمنــي 
أنه بعد اســتكمال األجهزة 
األمنيــة إجــراء التحقيقات 
ــارض  ــني ومح ــع املتهم م

الضبــط واالســتدالالت، تم 
ــات املضبوطة  إحالة الكمي
مــن الحبــوب والحشــيش 
ــني إىل  ــع املتهم ــدر م املخ
الستكمال  الجزائية  النيابة 
القانونيــة  اإلجــراءات 

ملحاكمتهــم.
ــدر إىل أن  ــار املص وأش
ضبــط هــذه الكميــة مــن 
الحبوب والحشــيش املخدر 
يف عمليــات متالحقة خالل 
أيــام، دليــل عــىل اليقظــة 
لــدى  العاليــة  األمنيــة 
األجهــزة األمنيــة يف مأرب 
واالحرافية يف أداء أفرادها.

أمن مأرب يضبط 100 ألف حبة 
خمدرة و775 كيلو حشيش

خــــــالل عشـــــرة أيـــــــام فقـــــط
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أقام مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية 
بمدينــة مأرب نــدوة حول رفع الوعي املجتمعي بشـــأن 
قضيــة تجنيد األطفال واملخاطر التــي تواجه األطفال يف 

ــات القتال. جبه
واســتهدفت النــدوة 30 مــن اآلبــاء واألمهــات ممــن 
يخضــع أطفالهــم لتأهيــل نفي واجتماعــي برعاية من 
املركــز بهــدف إرشاكهــم يف عمليــة التأهيــل، وتعريفهم 
بحقــوق األطفــال واملخاطر التــي تلحق بهــم يف جبهات 

القتــال، إضافــة إىل تعريفهم باتفاقيــات حقوق الطفل 
والربتوكــوالت امللحقة بها، وعن املســؤولية القانونية 

إزاء جريمــة تجنيــد األطفال.
وينفــذ املركــز الــدورة الرابعة من املرحلة التاســعة 
والعارشة مــن مرشوع إعادة تأهيــل األطفال املجندين 
واملتأثريــن يف اليمن والذي يســتهدف فيــه أيضا توعية 

أفــراد املجتمع بمخاطر التجنيــد القرسي للصغار.

 تم، يوم األحد، بفرع املؤسسة املحلية 
للمياه والرصف الصحي بمحافظة مأرب 
فتح مظاريف مناقصتني، األوىل ملرشوع 
ــرصف  ــة ال ــة معالج ــبكة ومنظوم ش
الصحي الطــارئ ملدينة مــأرب، والثانية 
ملرشوع مياه حي الروضة ونازحي كلية 
املجتمــع، واملمــوالن مــن قبــل صندوق 
التمويل اإلنساني يف اليمن عرب مؤسسة 

بناء للتنمية.

وجرت عملية فتح املظاريف من قبل 
اللجنــة املكلفة بحضــور وكيل محافظة 
مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح ومدير عام 
املؤسســة حســني بن جالل ،ومدير عام 
املعلومــات واإلحصاء بديــوان املحافظة 
عبد ربه حليس، و مندوبني عن الرشكات 
واملقاولني املتقدمني بالعطاءات للمنافسة 
يف املناقصتــني وعددهم )15( متنافســاً، 
ثــم أحالت اللجنــة العطــاءات املقدمة إىل 

لجنة التحليل الفني الستكمال 
القانونية. االجراءات 

وقــد شــدد الوكيــل مفتاح 
عــىل رضورة االلتــزام بتنفيــذ 
املشاريع باملواصفات والجودة 
وبما ال يتعــارض مع مرشوع 
الرصف الصحي العام لعاصمة 

املحافظة.

فتح مظاريف العطاء ملرشوعي مياه ورصف صحي يف 
مدينة مأرب

مركز امللك سلامن يف مأرب يقيم 
ندوة ألرس األطفال املجندين
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اختتام تدريب 20 نازحة يف جمايل 
الكوافري وصناعة البخور

يــوم  اختتمــت، 
الخميــس، بمدينــة مــأرب 
دورتــان لتأهيــل 20 امرأة 
ــايل الكوافري،  نازحة يف مج
وصناعة البخور والعطور، 
ــة  ــا مؤسس ــي نفذته والت
استجابة لألعمال اإلنسانية 
ــة بالتعــاون مــع  واإلغاثي
مؤسســة صلــة عــىل مدى 
ثالثة أشــهر ضمن برنامج 
»مشاريع اإلنعاش املبكر«.

وهــدف الربنامــج الذي 
نفــذ تحــت شــعار«مهنتي 
إىل تحســني  بــني يــدي« 
ســبل العيش لدى النســاء، 
ــاً من  وتمكينهــن اقتصادي

خــالل إكســابهن مهــارات 
حياتيــة وحــرف مــدرة 
للدخل، تمكنهن من تحسني 
مســتوى أرسهــن املعييش، 
ــروف  ــىل الظ ــب ع والتغل
ــي  الت ــة،  ــية الصعب املعيش
أفرزتهــا الحــرب يف اليمــن 
ــع  ــزوح، ورف الن ــاالت  وح
ــالق  ــن يف االنط طموحاته
مشــاريعهن  لتأســيس 
الخاصة صغرية أو متناهية 

الصغــر .
االختتــام  حفــل  ويف 
للدورتــني أشــاد مدير عام 
الفنــي  التعليــم  مكتــب 
والتدريب املهني باملحافظة 

ناجي الحنييش بإقامة مثل 
ــن  هذه الدورات التي تحس
من سبل العيش لدى األرس 
ــة  ــا إىل أرس منتج وتحوله
ومعتمــدة عــىل ذاتهــا.. 
مؤكــدا أن قيــادة الســلطة 
املحليــة باملحافظة ومكتب 
التعليــم الفنــي والتدريــب، 
يوليان هــذا الجانب رعاية 
خاصة، ويقدمان كل الدعم 
ــة مثل  ــهيالت إلقام والتس
ــة  ــطة الهادف ــذه األنش ه
املحلية. والتنمية  للمجتمع 
ــارت  ــا أش ــن جانبه م
مديــر مؤسســة اســتجابة 
أن  إىل  الغســاني  نســيبة 

الخريجــات مــن الدورتــني 
 200 بتدريــب  ســيقمن 
امــرأة بمعــدل 10 نازحات 
لــكل خريجة، تحت إرشاف 

ــة. املؤسس
يف  جــرى  وقــد  هــذا 
ختــام الحفــل الذي حره 
ــرأة  ــة امل ــام تنمي ــر ع مدي
ــدة  ــة فن ــوان املحافظ بدي
العماري، ومدير الجمعيات 
واالتحادات بمكتب الشؤون 
االجتماعيــة والعمــل ربيع 
جمالة تكريم املشاركات يف 

الدورتــني واملدربــات.
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اختتمــت مبــادرة »بصمــة غــري« 
يف مدينــة مــأرب، يــوم األحــد، حملة 
ــجري، استهدفت  نظافة وتوعية وتش
املدارس الحكومية بعاصمة املحافظة 
 .. ــة  ــة نظيف ــعار »مدرس ــت ش تح
وطن نظيــف«، يف إطار تعزيز الوعي 
املجتمعي بالنظافة، كسلوك حضاري، 
يجــب تكريســه يف ترصفــات األجيال 

واملجتمع.
ويف الحفــل الختامي الذي حره 
وكيل أمانة العاصمة عبدالكريم ثعيل، 
أكــد طه غــالب مديــر عام مبــادرات 
املشاركة املجتمعية يف املحافظة، عىل 
أهمية املبادرات الشــبابية يف مواجهة 

ــلبية،  ــر الس ــلوكيات والظواه الس
وتعزيز القيم اإليجابية؛ عىل رأســها 
الوعــي بأهمية النظافــة يف حياتنا ، 
سواء يف منازلنا أو يف شوارعنا أو يف 
مدارســنا ويف أي مكان نتواجد فيه.
وأكد غالب دعم الســلطة املحلية 
املبادرات واألنشطة  لهذه  باملحافظة 
الشــبابية، ملــا لهــا مــن دور إيجابي 
ــي  الت ــز الجهــود الرســمية  يف تعزي
تقوم بها املحافظــة، وتفعيل العمل 
الطوعــي واملشــاركة املجتمعيــة يف 
األجيال  الشباب، وخصوصاً  أوساط 

الناشئة.
مــن جهتهــا أشــارت مســؤولة 

اختتام محلة نظافة وتوعية وتشجري 
استهدفت املدارس احلكومية بمدينة مـأرب

الحملــة فوزيــة مــرشح إىل أن الحملة 
اســتهدفت جميع املــدارس الحكومية 
يف مدينة مأرب واستمرت ملدة عرشين 
يومأ، حيث تنوعت بني توعية الطالب 
بأهميــة النظافــة ، صاحبهــا حمالت 
ــق  ــني مراف ــجري وتزي ــف وتش تنظي

ــتهدفة. املدارس املس
وأشــادت يف كلمتهــا خــالل الحفل 
بدعم ورعاية محافظ املحافظة اللواء 
ســلطان العــرادة لهــذه الحملــة، كما 
أشادت بالتفاعل الكبري من قبل إدارات 
املــدارس واملدرســني والطــالب، الذين 
ســاهموا يف إنجــاح الحملــة وتحقيق 

أهدافها.
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جامعة إقليم سبأ تدشن الدوري الريايض 
لكرة القدم

دشــنت جامعــة إقليــم 
ســبأ، يوم االثنني، الدوري 
الريــايض لكــرة القــدم بني 
أقســام وكليــات الجامعــة 
بالتعاون مع مكتب الشباب 
ــة بمديرية مدينة  والرياض
ــاً مع احتفال  مأرب، تزامن
الثالثة  الجامعــة بالذكــرى 

. سيسها لتأ
الــدوري  يف  ويشــارك 

الريــايض 50 فريقــاً خالل 
مرحلــة التصفيات األولية، 
يمثلــون أقســام كليــات 
ــا  ــدأ بعده ، لتب ــة  الجامع
ــني  ــة ب ــات النهائي التصفي
الكليــات الخمــس للتنافس 
الثالثة. ــرى  عىل كأس الذك
وأكد الدكتور عيل سيف 
الرمال نائب رئيس الجامعة 
أن إقامــة الدوري يهدف إىل 

الرياضية  املواهب  اكتشاف 
بني طالب الجامعة وتعزيز 
األقسام  بني  التنافس  روح 
والكليــات والتعريــف أكثر 
إىل  مشــرياً   .. بالجامعــة 
أهميــة الرياضــة وتأثريها 
ــل  اإليجابــي عــىل التحصي
العلمي، وعالقتها يف تعزيز 
قدرات الطالب عىل التفكري.
مــن جهتــه أكد ســياف 

مكتــب  مديــر  حشــوان 
الشباب والرياضة بمديرية 
املكتــب قــام  أن  املدينــة 
بتفريــغ أربعــة مالعــب يف 
املدينــة إلقامــة التصفيات 
األولية التي ستستمر ثالثة 
أســابيع، فيما سيتم إجراء 
الخاصة  األولية  التصفيات 
بفرع كلية الربية يف مدينة 
الحــزم بمحافظــة الجوف.
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إذا مــا ابتعدنا عن السياســة والوضع امليدانــي وجبهات القتال، 
ونظرنا للدور اإلنساني الذي لعبته محافظة مأرب طيلة فرة الحرب، 
سوف نجد أن هذه املحافظة تصدرت املشهد اإلنساني طيلة سنوات 

الحرب، التي فرضتها املليشيات املدعومة من إيران.
لقد اســتوعبت محافظــة مأرب أكثر من مليون نازح، وشــكلت 
جغرافيا املحافظة بمختلف مديرياتها مالذا آمنا للنازحني، والفارين 
من تعســفات مليشــيا الحوثي، إذ احتضنــت 70 يف املائة من إجمايل 
نازحي الحرب عىل مستوى الجمهورية، وهذا بدون أدنى شك يضع 
مأرب املحافظة األوىل التي انفردت عىل مســتوى الوطن بهذه امليزة 

اإلنسانية.
لقد استندت محافظة مأرب عىل املستويني الرسمي واالجتماعي 
إىل ثقافة أصيلة ضاربة جذورها يف عمق املجتمع البدوي، الذي يرى 
يف إغاثــة امللهوف ومســاندة املنكوب واجباً إنســانياً تفرضه املروءة 
والدين والعرف، ومن تحت عباءة هذه العناوين قدم أبناء مأرب كل 

ما استطاعوا تقديمه.
فعــىل املســتوى االجتماعي وخاصــة يف األرياف، قــدم املأربيون 
املنازل لكثري من األرس النازحة، وعىل املستوى الرسمي تقاسم أبناء 
مــأرب الخدمات الحكومية املحدودة يف التعليــم والصحة والكهرباء 

األخرى. والخدمات 
كمــا قدمــت ســلطة مــأرب املحليــة كل التســهيالت للنازحــني 
امليسورين يف قطاع األعمال واالستثمار، وشملت قطاعات مختلفة؛ 
من بينها الفنادق واملطاعم والنقل واملشــاريع الصغرية، واســتطاع 

أبنــاء النازحني الوصــول إىل املدارس يف مراحــل التعليم املختلفة.
وعىل مســتوى التعليم الجامعي حصــل اآلالف من النازحني عىل 

فرص االلتحاق بالتعليم الجامعي يف »جامعة إقليم سبأ«.
ليــس ذلك فحســب بــل لعبت محافظــة مــأرب أدواراً كبرية عىل 
عالقة بالوضع اإلنساني، إذ وفرت بسبب االستقرار النسبي أكثر من 
نصف مليون فرصة عمل يف قطاعات الزراعة والبناء وعمالة املشاريع 
الصغرية، وقدمت دوراً إنسانياً مهما يف تسهيل السفر ألغراض دينية 

وعالجية ودراسية عرب فرع الجوازات املحيل باملحافظة.
وهنــاك أدوار يمكــن أن نطلق عليها اســراتيجية وبعيدة املدى؛ 
من ضمنها توفري املناخ املناســب لعمل بعض املشــاريع املهمة مثل 
املرشوع السعودي«مســام«، الذي يعمل مــع الربنامج الوطني لنزع 
األلغــام، والذي حقــق إنجازات جبارة انطالقاً مــن محافظة مأرب، 

ويعمل يف أغلــب محافظات الجمهورية.
ونجحت سلطة مأرب املحلية يف الحفاظ عىل تدفق إمدادات الغاز 
املنزيل إىل جميع محافظات الجمهورية، وكان من املمكن أن يتسبب 

نقص هذه املادة يف أزمات إنسانية لألرس.
ومع هــذا الدور الرائع، تغيب معظم منظمات الدعم اإلنســاني، 
وخاصة التابعة ملنظمات األمم املتحدة عن املحافظة، يقابله قصور 

واضح يف تسويق الدور اإلنساني للمحافظة.
وعىل مســتوى الوضع امليداني تحتاج محافظة مأرب إىل خربات 
املانحني يف إدارة النازحني يف املدى القريب واملتوسط، وإىل إعادة النظر 

يف املوازنات الحكومية يف القطاعات الخدمية.

الدور اإلنساين 
الذي لعبته مأرب

بقلــم/ حسيـــــن الصــــــادر


