
في إطار االحتفاء بأعياد الثورة اليمنية

الباكري يدشن حملة نظافة واسعة في أربعة مخيمات مبدينة مأرب

مناقشــة احلزمــة األولى مــن التدخــالت 
ألطبــاء بال حـــدود الهولندية

مكتــب التربيــة يقف أمــام العجـز فــي 
الكتـاب المدرسـي للصفـوف األولى
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فعاليات رياضية وكرنفالية بمأرب يف ذكرى االستقالل املجيد

حفــل خطابـــي بمستشـــفى كرى في يوم الجودة <
إقامة فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين <
عرض كرنفالــي وندوة في اليـوم العالمـي للتطـــوع <

منظمات أممية تنوي تنفيذ مسح غذائي شامل في مأرب

ُحميد يتفقد 
النقاط األمنية 

مبداخل 
احملافظة ويثني 

على جهودها
افتتــــــاح مركــــــز لألشعــــــة التشخيصيـــــة 

بكلفــــة 450 ألــــــــف دوالر

مفتاح يلتقي منظمة الصليب األمحر الدويل ويناقش جماالت التعاون

مكتب الشباب بالمدينة 
ينظم دوريًا لكرة الطائرة

حريب تحرز كأس أبطال 
المديريات لكرة القدم 

اختتام مخيم كشفي بالمدينة 
وبطولة للشطرنج بالوادي

        ثالثـة أيام عالميــة فــي مأرب هـذا األسبـوع        
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التقــى وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
الثالثاء، فريق  مفتاح، يوم 
ــة  ــة الدولي ــة اللجن منظم
يزور  الذي  األحمر  للصليب 
ــة روبرت  املحافظة برئاس

زيمرمان.
ــاء  اللق ــالل  ــرى خ ج
اإلنساني  التعاون  مناقشة 
املحليــة  الســلطة  بــن 
ومنظمــة  باملحافظــة 
الصليــب األحمــر الدوليــة، 
اإلنسانية خالل  وتدخالتها 
املاضية وإمكانية  السنوات 
توسيع هذا التدخل وتعزيز 

الرشاكــة.
ــة  ــرى مناقش ــا ج كم
تعتزم  التي  املنظمة  برامج 
خالل  املحافظة  يف  تنفيذها 

العام املقبل 2020م وتعزيز 
تعاونها يف مختلف املجاالت 
الصحية والحماية والزراعة 

وغريها.
ــاد  ــاء أش اللق ــالل  وخ
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب الدكت
ــب  ــة الصلي ــدور منظم ب
األحمر الدويل اإلنســاني يف 
املحافظــة.. معربا عن أمله 
يف أن يتوســع هــذا التدخل 
لتحقيق اســتجابة حقيقية 
للنازحــن والتخفيــف مــن 
آالمهــم خاصة مــع دخول 

فصل الشــتاء.
ــاح  ــل مفت وأكــد الوكي
ــة  ــلطة املحلي ــم الس تقدي
ــهيالت  ــة الدعم والتس كاف
للمنظمات الدولية من أجل 
ــطتها اإلنسانية  تنفيذ أنش

بهدف التخفيف من معاناة 
النازحــن واملجتمــع املحيل 

عىل حد ســواء.
كمــا التقــى الوكيــل 
مفتاح رؤســاء فرق املسح 
الغذائــي الشــامل الــذي 
تعتزم عدة منظمات دولية 
تنفيذه يف مختلف مديريات 

. فظة ملحا ا
اللقاء اســتمع  وخــالل 
الوكيــل مفتــاح إىل رشح 
املسح  فرق  عن خطة عمل 
الغذائــي الشــامل ، وســبل 
ــي  ــة 2019م ، والت املعيش
ترشف عىل تنفيذها منظمة 
األغذيــة والزراعــة العاملية 
ــذاء  ــج الغ ــاو، وبرنام الف
العاملــي، ومنظمة األمومة 
يف  )اليونيسيف(  والطفولة 

املحافظة  مديريات  مختلف 
ــاج  ــم االحتي ــة حج ملعرف
وصــول  مــدى  وتقييــم 
الفئــات  إىل  املســاعدات 

املســتفيدة ســابقاً.
وقــد أكد الوكيل مفتاح 
أن الســلطة املحلية ستقدم 
ــهيالت  ــة الدعم والتس كاف
إلجراء املســح ، بما يسهل 
الحتياجات  االستجابة  من 
الناس واملواطنن اإلنسانية 
الذيــن يعيشــون أوضاعــاً 
ــبب  ــة بس ــانية صعب إنس
الحرب وطول أمدها والتي 
ــي  ــيا الحوث ــنتها مليش ش
ــعب  ــىل الش ــة ع االنقالبي
ــة  ــرت كاف ــي ، ودم اليمن
مقــدرات الشــعب والثورة 

والجمهوريــة.

الوكيل مفتاح يلتقي فريق منظمة الصليب 
األمحر الدويل ويناقش جماالت التعاون

منظمات أممية تنوي تنفيذ مسح غذائي شامل في مأرب
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ــل محافظة  ــن وكي دش
ــة  ــؤون اإلداري ــأرب للش م
عبدالله أحمد الباكري ،يوم 
الخميــس، ومعه مدير عام 
صندوق النظافة والتحسن 
محمد عطية، حملة نظافة 
واســعة يف أربعــة مخيمات 
للنازحن يف مديرية املدينة ، 
تتضمن توزيع 900 حقيبة 
نظافة وفلــر لتنقية املياه، 
والتــي ينفذهــا الصنــدوق 

بناء  بالتعاون مع مؤسسة 
للتنمية، وتمويل )األوتشا(.
وتهــدف الحملــة التــي 
تستمر ثالثة أيام إىل تحسن 
ــة  ــة الصحي مســتوى البيئ
الجفينــة،  مخيمــات)  يف 
ــة،  ــع، الزراع ــة املجتم كلي
اآلثــار(  حــوش متحــف 
للنازحــن مــن خــالل رفع 
ماال يقــل عن 600 طن من 
املخلفــات الصلبــة وتزويــد 

األرس النازحــة املســتهدفة 
بالحقائــب الصحية وفالتر 
تنقيــة مياه الرشب. وخالل 
الوكيــل  التدشــن أشــاد 
ــادرات  ــذه املب ــري به الباك
التي تهدف إىل رفع مستوى 
أداء الصنــدوق يف  كفــاءة 
ــة  أعمــال النظافــة وتغطي
األماكــن التي تتكــدس بها 
املخلفــات وبشــكل يفــوق 
قــدرات الصنــدوق برفعهــا 

من خالل عمله االعتيادي.. 
الفتــا إىل أثر هــذه الحمالت 
يف تحســن البيئــة الصحية 
انتشار األمراض  والحد من 
ــظ  ــي تكت ــات الت يف املخيم
بالنازحــن ويعانــون مــن 

ــية صعبة. ــاع معيش أوض
وأشــاد بدور مؤسســة 
بناء للتنمية يف دعم األنشطة 
يف  اإلنســانية  واألعمــال 
مجــاالت الصحــة وامليــاه، 

الباكري يدشن محلة نظافة واسعة يف أربعة 
خميامت للنازحني بمدينة مأرب

بدعم األوتشا وتتنفيذ مؤسسة بناء
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والبيئــة والســعي إىل تنفيذ مشــاريع 
تحقــق تنمية مســتدامة وتخفف من 
معانــاة النازحــن واملواطنن عىل حد 

سواء.
حــر التدشــن مديــر عــام فرع 
مؤسســة امليــاه والــرف الصحــي 
باملحافظة حســن بن جــالل ، ومدير 
مؤسســة بناء الدكتور عبدربه نارص 

مفتاح.

ويتفقــد العمــل 
بمشــــــــــــــــــروع 
ــي  ــرف الصح الص
فــي مخيــم كلية 

المجتمــع
ــأرب  ــة م ــل محافظ ــد وكي تفق
للشؤون االدرية عبدالله أحمد الباكري 

،يــوم الخميس، ســري العمل يف تنفيذ 
املرحلــة األوىل مــن مــرشوع الرف 
ــة  ــن يف كلي ــم النازح ــي ملخي الصح
املجتمــع بمدينة مــأرب والذي بلغت 

نســبة االنجــاز فيــه 70 يف املائة.
وتبلــغ كلفــة املــرشوع 63 ألــف 
دوالر بتمويل من مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية )األوتشا( 

للتنمية. بناء  مؤسسة  وتنفذه 
وخــالل الزيــارة اســتمع الوكيل 
الباكــري من الدكتــور عبدربه نارص 
مفتــاح مدير مؤسســة بناء إىل رشح 
عن مكونــات املرشوع، الذي يتضمن 
ــة  ــع ومعالج ــة تجمي ــاء محط إنش
للــرف الصحــي بســعة 800 مــر 
مكعب مع خطوط الرف الصحي.
وأشــار إىل أن املرحلــة الثانية من 
املــرشوع ستشــمل إنشــاء منظومة 
طاقــة شمســية لتشــغيل املحطــة ، 
وشــبكة ري للمســاحات الخــراء 
التي ســيتم إنشــاءها لالستفادة من 

ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة، إىل 
جانب االستفادة منها يف ري املساحات 
الخــراء يف شــوارع مدينــة الروضة 

بعاصمــة املحافظة.
وقد أكد الوكيل الباكري عىل أهمية 
هذا املرشوع يف تحســن الوضع البيئي 
للنازحــن واالرتقــاء بالبنيــة التحتية 
لكلية املجتمع يف املستقبل.. مشدداً عىل 
أهمية االلتزام باملواصفات الهندسية يف 

التنفيذ واالنجاز باملوعد املحدد.
ــدور  ــري ب ــل الباك ــاد الوكي وأش
مؤسسة بناء للتنمية يف تبنى مشاريع 
إنسانية تالمس االحتياجات املجتمعية 
األساســية وتحقــق الهــدف التنمــوي 

املنشود.
رافقــه مديــر عــام فرع مؤسســة 
امليــاه والــرف الصحــي باملحافظــة 

حســن بــن جالل.
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مأرب حتيـي ثالثــة أيام عامليــة 
هــــــــذا األسبـــــــوع

يف يوم الجودة
الباكري يدعو 

المنشآت 
الطبية لالرتقاء 

بخدماتها

ــة  ــل محافظ ــد وكي أك
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
الباكــري، عــىل  اللــه  عبــد 
باملحافظة  الطبية  املنشآت 
ــا معايري  رضورة اعتماده
ــات  أداء الخدم ــودة يف  الج
ــي  الت ــة  ــة والصحي الطبي
تقدمها للمواطنن من أجل 
االرتقاء بمســتوى الخدمة 
وتقليــل األخطــاء الطبية.

ــل  ــك يف الحف ــاء ذل ج
ــه  ــذي نظم ال ــي  التكريم
ــام  ــرى الع ــفى ك مستش
بمديرية الوادي تحت شعار 
)الجودة مسؤولية الجميع( 
الجــودة  بيــوم  احتفــاء 
العاملي الذي يصادف الـ 30 
مــن نوفمــر مــن كل عام 
ــرى ال52 لعيد جالء  والذك
آخر مستعمر بريطاني من 
ــن يف 1967م. جنوب الوط

الباكري  وشــدد الوكيل 
االهتمــام  رضورة  عــىل 
بتأهيــل وتدريــب الطواقم 
الطبية والعاملن الصحين 

وقدراتهم  مهاراتهم  ورفع 
املجــاالت  مختلــف  يف 
وتزويدهم بكل ماهو جديد 
يف عالم الطب املتجدد بشكل 

. مستمر
إىل التحديــات  مشــرياً 
ــاع  ــا القط ــي يواجهه الت
الصحــي باملحافظــة جراء 
تدنــي مســتواه وبنيتــه 
التحتيــة خــالل العقــود 
واســتقبال  املاضيــة 
ــرية  ــدادا كب ــة أع املحافظ
مــن النازحــن واملهجريــن 
ــات  ــف املحافظ ــن مختل م
ــة إىل جرحى جبهات  إضاف
القتال مع مليشــيا الحوثي 
االنقالبية... الفتا إىل أن الدعم 
التي  اإلنسانية  واملساعدات 
قدمها ويقدمها األشقاء يف 
ــعودية  اململكة العربية الس
ومركز امللك ســلمان ، كان 
لهــا اثــر طيب يف مســاعدة 
باملحافظة  الصحي  القطاع 
بالنهوض والتغلب عىل كثري 
مــن التحديــات واالرتقــاء 
بالوضع الصحي والخدمات 
املقدمــة ومواجهــة الكثري 
من االحتياجات األساســية 
والنازحن  املحيل  للمجتمع 

عىل حد ســواء.
 مــن جانبه اســتعرض 
مديــر عــام مكتــب الصحة 
العامة والسكان باملحافظة 

الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
الجهــود التي يبذلها املكتب 
من أجــل االرتقاء بالقطاع 
املقدمة  والخدمات  الصحي 
ــقاء  ــاعدة األش ــه بمس في
وبعــض  واألصدقــاء 
املنظمات الدولية.. الفتا إىل 
أن مأرب احتلت يف تصنيف 
للمحافظات  الصحة  وزارة 
املحــررة املركــز الثاني بعد 
محافظــة حرمــوت يف 
مســتوى الخدمــات الطبية 

والرعايــة الصحية املقدمة 
دور  مثمنــا  للمــرىض...، 
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس قي
ووزارة الصحــة يف دعــم 
قطــاع الصحــة العامــة 
ــر إمكاناته وتوفري  وتطوي
كل مــا يســهم يف النهوض 
بمســتوى الخدمات الطبية 
ــاة  ــن معان ــف م والتخفي
املرىض وتكاليف عالجهم .

مــن جانبهمــا تطرقــا 
نائب مدير عام مستشــفى 
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للشــؤون  العــام  كــرى 
أروى  الدكتــورة  الفنيــة 
الجودة  الربيعي ومستشار 
باملستشــفى الدكتــور عمر 
التي  الرامج  إىل  أحمد عيل، 
نفذتها إدارة املستشفى من 
أجــل االرتقاء باملستشــفى 
الخدمــات  ومســتوى 
ــاه التحتية  الطبية فيه وبن
وتجهيزاته الفنية للوصول 
إىل اإليفــاء بمعايري الجودة 
الطبية والتميز يف الخدمات 

املقدمة.

إقامة 
فعاليتين 
بمناسبة 

اليوم العالمي 
للمعاقين

ــة  ــل محافظ ــد وكي أك
أحمــد  عبداللــه  مــأرب 
الباكري، عىل أهمية إرشاك 
ذوي االحتياجــات الخاصة 
يف برامج التنمية املستدامة 
قدراتهــم  واســتغالل 
يف  الكامنــة  وطاقاتهــم 

مجتمعاتهــم. خدمــة 
يف  الباكــري  وأشــار 
الفعاليــة االحتفائيــة التي 
نظمتهــا مؤسســة إيــالف 
التنمويــة الخرييــة لرعاية 
ذوي االحتياجــات الخاصة 
بمدينة مأرب، يوم الثالثاء، 
ــي  ــوم العامل ــاء بالي احتف
ــادف  ــذي يص ال ــن  للمعاق
الثالــث مــن ديســمر مــن 
ــل  ــور وكي ــام بحض كل ع
وزارة الشباب لقطاع املرأة 
ناديــة عبــد اللــه والوكيــل 

املســاعد للــوزارة منري ملع، 
ــة  ــام برشيح إىل أن االهتم
ذوي االحتياجــات الخاصة 
ــم هو  ــم وتأهيله ورعايته
الحكومــة  عــىل  واجــب 
واملنظمات الدولية واملحلية.
ــت  ــا تطرق ــن جانبه م
ــالف  ــة إي ــة مؤسس رئيس
ــاليف إىل املعاناة  نرسين املخ
التــي يعانيهــا األطفال من 
ذوي االحتياجــات الخاصة 
يف اليمــن يف ظــل الحــروب 
التــي تشــهدها  واألزمــات 
التــي  اليمــن والصعوبــات 
تواجــه املؤسســات لرعاية 
هــذه الرشيحــة العريضــة 
تعدادها من  يتضاعف  التي 
ضحايــا الحــرب واأللغــام 
ــيات  ــا مليش ــي زرعته الت
اإليرانية  الحوثية  االنقالب 
إىل  باإلضافــة  تــزال،  وال 
األوبئة واألمراض املنترشة 
و التــي قد تــؤدي إىل إعاقة 

األطفال.
كمــا ألقيــت كلمــة عن 
ذوي االحتياجــات الخاصة 
بشــري  شــمران  للطفــل 

التــي  أوضحــت املعانــاة 
املعاقون  األطفال  يقاسيها 
يف اليمــن ، وبينت حاجتهم 
ــة  ــم والرعاي ــة للدع املاس
والتدريــب  والتأهيــل 
وتمكينهــم مــن الوظائــف 
ــل  ــدرة للدخ ــال امل واألعم
ليكونــوا فاعلن يف املجتمع 
ــن  ــم م ــن كغريه ومنتج
رشائــح املجتمــع األخــرى
عام  مدير  الحفل  حر 
مكتب الشباب عىل حشوان 
، ومدير عام مكتب العالقات 
العامــة بديــوان املحافظــة 
جمال شاجرة ، ومدير عام 
مكتــب تنميــة املــرأة فندة 

العماري.
ــأرب  ــم يف م ــا أقي كم
مهرجــان خطابــي وفنــي 
ــي  ــوم العامل الي ــبة  بمناس
لذوي االحتياجات الخاصة، 
ــث  الثال ــادف  ــذي يص وال
مــن ديســمر مــن كل عام 
، ويتزامــن مــع احتفــاالت 
الشــعب اليمنــي بالعيــد 
الوطني الثاني والخمســن 
لذكرى االســتقالل، ورحيل 

آخــر جنــدي بريطانــي من 
ــوب الوطن. جن

الــذي  املهرجــان  ويف 
ــدي  ــة تح ــه مؤسس نظمت
لرعاية وتأهيل املعاقن أكد 
مديــر عام مكتب الشــؤون 
باملحافظــة  االجتماعيــة 
حسن الشبواني عىل أهمية 
ــذه الفعاليات  إقامة مثل ه
ــاه  ــت االنتب ــل لف ــن أج م
لهــذه الرشيحــة املهمــة يف 
املجتمــع ، ورضورة تلبيــة 
دمجها  وإعادة  احتياجاتها 
عىل  وتشجيعها  املجتمع  يف 
تحدي إعاقتها واالندماج يف 

املجتمع.
الجهــود  إىل  وأشــار 
الجاريــة الفتتــاح فــرع 
لصنــدوق رعايــة وتأهيــل 
املعاقــن يف املحافظــة مــن 
ــن يف  ــة املعاق ــل خدم أج

ــبأ. ــم س ــات إقلي محافظ
ألقيــت  قــد  وكانــت 
كلمتان يف املهرجان من قبل 
أمــن عام مؤسســة تحدي 
لرعايــة وتأهيــل املعاقــن 
حمــد العــذري، وكلمة عن 
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املعاقــن مــن قبــل فاطمة 
ــتعرضتا  ــد محمد، اس أحم
يف مجملهمــا احتياجــات 
املعاقــن وأهميــة دمجهــم 
ــاعدتهم  ــع ومس يف املجتم
يف التغلــب عــىل إعاقتهــم، 
والتحــول مــن فئــة تحــت 
االحتيــاج إىل فئــة منتجــة 
، وتمكينهــم من اســتغالل 
قدراتهــم ومواهبهــم التي 
يمكــن أن تتعــدى قــدرات 

األشــخاص الســليمن.
هذا وقد شهد املهرجان 
تقديم العديــد من الفقرات 
الفنيــة واإلنشــادية املعرة 
عــن املناســبة والتــي نالت 

استحســان الحارضين.

كرنفــايل  عــرض 
للكشافة واملرشدات احتفاء 
ــوع ــي للتط ــوم العامل بالي

شــهدت مدينــة مأرب، 
يــوم الخميــس، عرضــاً 
ــرق  لف ــبابياً  ــاً ش كرنفالي
نظمه  واملرشدات  الكشافة 
مكتــب الشــباب والرياضة 
مكتــب  مــع  بالتعــاون 
الربيــة والتعليــم، احتفاء 
ــوع  ــي للتط ــوم العامل بالي
من  الخامس  يصادف  الذي 

ديســمر مــن كل عــام.
العــرض - الذي حره 
الشــباب  وزارة  وكيــل 
والرياضة لقطاع املرأة نادية 
عبداللــه ووكيــل املحافظة 
للشــؤون اإلداريــة عبدالله 
ــل  ــري والوكي الباك ــد  أحم
املســاعد لــوزارة الشــباب 
لقطــاع الشــباب الدكتــور 
منري ملع - شمل العديد من 
اللوحات الشبابية الكشفية 
واإلرشــادية  الرياضيــة 
مــن قبل منتســبي الحركة 

الكشــفية واملرشــدات مــن 
ــرة  ــدارس، املع ــالب امل ط
والحــب  االنتمــاء  عــن 
للوطــن والتمســك بالنظام 
وبمبــادئ   ، الجمهــوري 
ثورتــي ســبتمر وأكتوبــر 

املجيدتــن.
وإىل جانــب ذلــك رفــع 
العــرض  يف  املشــاركون 
األعــالم الوطنيــة وصورة 
كبــرية لفخامــة رئيــس 
الجمهوريــة املشــري الركن 
عبدربــه منصــور هــادي، 
ورددوا الشــعارات املؤكدة 

مســرية  مواصلــة  عــىل 
النضال الســتكمال تحقيق 
أهداف الثورة والجمهورية 
القضــاء  مقدمتهــا  ويف 
عــىل مخلفــات اإلمامــة 
واالســتعمار وإقامة نظام 

ديمقراطــي عــادل.
العــرض  ختــام  ويف 
جــرى تكريــم 741 طالبــاً 
وطالبة من شباب الكشافة 
إىل  إضافــة  واملرشــدات 
أعضاء مفوضية الكشــافة 
واملرشدات ومكتب الشباب 

ــة الذين  ــة الرياضي واألندي
الفعاليــات  يف  شــاركوا 
الكشفية والشبابية احتفاء 

باألعيــاد الوطنيــة.

فعالية 
توعوية لهيئة 

مستشفى 
مأرب بمناسبة 

يوم التطوع

نظمت هيئة مستشفى 
مأرب العام ،يوم الخميس، 
ــل  ــة بالعم ــة توعوي فعالي
بـ«اليوم  احتفاء  التطوعي 
ــذي  ال ــوع »  ــي للتط العامل
يصــادف الخامــس مــن 
ديســمر يف كل عام، جرى 
العاملــن  تكريــم  فيهــا 

املتطوعــن يف الهيئــة.
ــة إىل  ــت الفعالي وهدف
نرش ثقافة العمل التطوعي 
يف خدمة املجتمع ، وتشجيع 

واملشــاريع  املبــادرات 
التطوعيــة باعتبارها رافداً 
مــن روافــد بنــاء املجتمــع 

ــع بالتنمية. والدف
أكــد  الفعاليــة  ويف 
ــور  ــة الدكت ــس الهيئ رئي
محمد القباطي، عىل أهمية 
املبادرات التطوعية الفردية 
الوطنية  الشخصية  بناء  يف 
ــريه االيجابي  للفرد، وتفك
تجــاه مجتمعه ومن حوله 
ــال يف  ــز دوره الفع وتعزي
ــع مجاالتها. التنمية بجمي
العمل  أهمية  إىل  وأشار 

الطوعي يف القطاع الصحي 
ــالة اإلنسانية  لتعزيز الرس
وآالم  معانــاة  وتخفيــف 
اآلخرين، وأثرها يف االرتقاء 

الهام. القطاع  بهذا 
العمــل  أن  إىل  ولفــت 
ــوم  الي ــح  ــي أصب التطوع
يحتل جانبــاً كبرياً يف حياة 
الشــعوب ويمثل منهجاً يف 
ــات العامة  ــض املؤسس بع
ــة  ويف  ــة واألهلي والخاص
ــفى  مقدمتها هيئة مستش

مــأرب العام.
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العميد حييى مُحيد يتفقد النقاط األمنية 
بمداخل املحافظة ويثني عىل جهودها

ــى  ــد يحي ــد العمي تفق
ُحميــد مديــر عــام رشطة 
محافظــة مــأرب، يــوم 
األربعــاء، النقــاط األمنيــة 
املرابطة يف عدد من مداخل 
مدينــة مــأرب، واطلع عىل 
الجهود التي يبذلها الضباط 
ــاط  النق ــك  ــراد يف تل واألف
لتعزيــز األمن واالســتقرار 

باملحافظــة.
ــد  ــد حمي ــى العمي وأثن
ضبــاط  مايقدمــه  عــىل 
النقــاط األمنية من  وأفراد 

التفاني  نمــوذج متميــز يف 
واليقظــة  والتضحيــة 
األمنيــة مــن أجــل تأمــن 
واملمتلكات  املواطنن  حياة 
ــة، موجهاً  العامة والخاص
بالحرص عىل وضع املواطن 
ــم  ــار ، وتقدي بعــن االعتب
التعامــل  يف  راق  نمــوذج 
معهم بما يعزز من النظرة 
ــي يحظى بها  الت اإليجابية 

أمــن محافظــة مأرب.
وأكد أن املرحلة الراهنة 
التي يمر بها الوطن تحتاج 

مزيدا مــن اليقظة والحس 
األمنــي العــايل واالنضباط 
الحازم  ، والتعامل  األداء  يف 
تجاه من تســول له نفســه 
العبــث بالســكينة العامة.. 
ماتشــهده  أن  إىل  مشــرياً 
املحافظة من حالة استقرار 
أمنــي يمثل نموذجاً ناجحاً 
يجب البناء عليه واالنطالق 

األفضل. نحو 
من جانبه أشــار أركان 
الخاصــة  األمــن  قــوات 
باملحافظة عبدالله الصري 

إىل ماتقدمه النقاط األمنية 
ــارة لتحقيق  من جهود جب
األمــن واالســتقرار نابعــة 
ــعارها  من إدراكها واستش

ــة الراهنة. ألهمية املرحل
مؤكداً حــرص الضباط 
واألفراد عىل تقديم النموذج 
املتميز يف أدائهم، بما يجعل 
بالرضا  املواطنن يشعرون 
األمنيــة  األجهــزة  عــن 

وجهودها.
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مناقشة احلزمة األوىل من التدخالت 
الصحية ملنظمة أطباء بال حدود اهلولندية

ــة  ــب الصح ــم بمكت  ت
يف  والســكان  العامــة 
ــة  ــة مأرب مناقش محافظ
الحزمــة األوىل من الرامج 
واألنشــطة الصحيــة التــي 
ســتنفذها منظمــة أطبــاء 
ــة يف  ــدود الهولندي ــال ح ب
مجــاالت  يف  املحافظــة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ــق  ــم للمراف ــه الدع وأوج

ــة . الصحي
جــاء ذلك خالل اجتماع 
برئاســة مدير عــام مكتب 

الصحــة العامــة والســكان 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
الشدادي ضم فريق منظمة 
أطباء بال حــدود الهولندية 
فرنزبــورش،  برئاســة 
الحزمــة األوىل  مســتعرضاً 
ــد أن  ــالت، بع ــن التدخ م
انتهــت مــن تقييــم الوضع 
ــن أبرزها دعم  الصحي وم
وتشــغيل مستشفى مدغل 
إىل جانب تسيري فرق طبية 
النازحن. ملخيمات  متنقلة 
ويف االجتمــاع أكد مدير 

عــام مكتــب الصحــة عــىل 
أهميــة الرامــج الصحيــة 
والتدخالت التي ســتنفذها 
يف  لإلســهام  املنظمــة 
تحســن الخدمــات الطبية، 
ــة  ــب الصح ــرص مكت وح
مع  والتعاون  الرشاكة  عىل 
املنظمــات الدولية واملحلية 
بما يســهم يف تعزيز جهود 
ــة يف الوصول  مكتب الصح

إىل املجتمــع والنازحــن.
الدكتــور  وتطــرق 
أبــرز  إىل  الشــدادي 

ــالت  ــات والتدخ االحتياج
الصحية التي تحتاجها عدد 
املحافظة،  مستشفيات  من 
لتعزيــز قدراتهــا يف تقديــم 
ــة، وتلبية  ــات الطبي الخدم
ــد  ــال املتزاي ــات اإلقب طلب
ــة  ــات الصحي ــىل الخدم ع
جــراء اســتيعاب املحافظة 
ــن النازحن  ملئات اآلالف م
ــىل  ــم ع ــتمرار تدفقه واس

ــة. املحافظ
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مكتب الصحة يتسلم سيارة 
إسعاف جمهزة من مجعية 

اهلالل األمحر بمأرب

عروض مسرحية وفنية 
توعوية في مجاالت املياه 

واإلصحاح البيئي

تســلم مكتــب الصحــة 
العامة والسكان يف محافظة 
سيارة  االثنن،  يوم  مأرب، 
إســعاف مجهــزة، مقدمــة 
من جمعيــة الهالل األحمر 
اليمني فرع مأرب وتمويل 
منظمــة الصليــب األحمــر 
الحــاالت  لنقــل  الــدويل، 
ــن  ــة م ــانية الطارئ اإلنس
مستشفى الجفرة بمديرية 
ــفى  مدغل إىل هيئة مستش

مــأرب العام.
وأشاد مدير عام مكتب 
الصحــة العامة والســكان 
الدكتــور  باملحافظــة 
ــدادي خالل  عبدالعزيز الش
ــم  ــب الدع ــليم بجوان التس
التي تقدمها جمعية الهالل 
ــي  ــي، والت ــر اليمن األحم
ســاهمت يف تأمــن العديــد 
ــة يف  ــات امللح ــن الخدم م

مــأرب  يف  بــدأت 
العــروض  فعاليــات  أوىل 
يف  التوعويــة  املرسحيــة 
ــاح  ــاه واإلصح ــال املي مج
ــل  ــة مدغ ــي بمديري البيئ
التــي تمولها منظمة األمم 
)اليونيســيف(  للطفولــة 
ضمن مرشوع االســتجابة 
التكاملية متعدد القطاعات 
الذي تنفذه جمعية اإلصالح 

ــة. ــي الخريي االجتماع
املــرشوع  ويتضمــن 
إقامة 14 عرضاً مرسحياً يف 
عدد من مديريات املحافظة 
ــة  ــز التوعي ــا تعزي هدفه
البيئــي وصحــة املجتمــع، 
األوبئــة  مــن  والوقايــة 

الرعاية واإلسعافات  مجال 
األولية.

مــن جهتــه أكــد مديــر 
األحمر  الهالل  فرع جمعية 
بمــأرب فــارس العقييل أن 
هــذه هــي الســيارة الثانية 
ــة  ــا الجمعي ــي أدخلته الت
محافظــة مأرب للعمل عىل 
ــانية  ــاالت اإلنس ــل الح نق
الحرجة إىل مستشفى هيئة 
مأرب العام يف إطار التعاون 
ــة،  اإلنســاني بــن الجمعي
ومنظمــة الصليــب األحمر 

الدويل.
حــر التدشــن مديــر 
الشــؤون  مكتــب  عــام 
يف  والعمــل  االجتماعيــة 
الشبواني. حسن  املحافظة 

والحفــظ  واألمــراض، 
للمياه وحمايتها من  اآلمن 
التلــوث، والطرق الســليمة 
ــدي والنظافــة  لغســل األي
الشــخصية بمــا يحــد مــن 
انتشار األمراض التي تنتقل 

ــر العدوى. ع
وتأتــي هــذه الفعاليات 
ــود  ــن جه ــة ضم التوعوي
الحــد مــن انتشــار األوبئة 
ــر  ــة ع ــراض املنتقل واألم
العدوى، كاإلسهاالت املائية 
والحميــات، وتعزيز الوعي 
ملواجهة  املجتمعي  الصحي 
تلــك األمــراض التــي يزداد 
التقلبات  انتشــارها خــالل 

ــة الفصلية. املناخي
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افتتــاح مركــز سكــاي سكـــان لألشعــة 
التشخيصية بكلفة 450 ألف دوالر

وكيــل  افتتــح 
محافظة مأرب الدكتور 
عبدربــه مفتــاح، يــوم 
مدينــة  يف  الخميــس، 
ــكاى  ــز س ــأرب مرك م
لألشــعة  ســكان 
التابــع  التشــخيصية 
ألحد املستثمرين، البالغ 
كلفته االستثمارية 450 

دوالر. ألــف 
ــص الرشيط  وبعد ق
طــاف الوكيــل مفتــاح 
واستمع  املركز  بأقسام 
إىل رشح مــن مدير عام 
ــور عارف  املركــز الدكت
الفني  واملدير  أحمد عيل 
وضــاح املحبــي، عــن 
عمــل كل قســم والــذي 
ــام هي  يضم ثالثة أقس
قســم األشــعة بالرنــن 

والــذي  املغناطيــي 
ــة  ــه املحافظ ــد ل تفتق
ومحافظات إقليم سبأ ، 
وقســم األشعة السينية 
التــي تعمــل عــر جهاز 
الكمبيوتــر ، بمــا يمكن 
مــن إعطائها دقة عالية 
يف التشــخيص، والقسم 
الثالث هو قسم األشعة 
التلفزيونية والذي يعمل 
بتقنية التصوير باألبعاد 

الثالثية.
الدكتــور  وأشــار 
املركــز  أن  إىل  عــارف 
يسعى إىل التميز يف تقديم 
ــخيصية  ــة التش الخدم
عىل مستوى محافظات 
إقليم ســبأ، بما يســاعد 
يف االرتقــاء بالقطــاع 
الصحــي مــن خــالل 

الســليم  التشــخيص 
باختصاصين متميزين.
ــاد  ــه أش ــن جانب م
الدكتــور مفتــاح بهــذا 
ــذي يعتر  املــرشوع وال
جزءاً من رشاكة القطاع 
التنميــة  يف  الخــاص 
واالرتقــاء بالخدمــات.. 
ــه أن  ــن أمل ــاً ع معرب
ــرشوع  ــذا امل ــون ه يك
للخدمات  نوعية  إضافة 
ــدة يف  ــة املتواج الصحي
ــون  ــة، وأن يك املحافظ
لــه بصمــة يف تخفيــف 
األعبــاء عىل املرىض من 
ــن  ــن والنازح املواطن
للسفر  يضطرون  الذين 
إىل املحافظــات األخــرى 
ــعة  ــذه األش ــراء ه إلج
خاصة الرنن املغناطيي 

ــاً  ــح مهم ــذي أصب وال
ــليم  ــخيص الس يف التش
للعديــد مــن اإلصابــات 

ــراض. واألم
وأكــد الوكيل مفتاح 
تقديــم املحافظــة كافة 
للقطــاع  التســهيالت 
ــتثمار يف  ــاص لالس الخ
ــاالت كرشيك  كافة املج
التــي  حقيقــي للتنميــة 

تنشــدها املحافظــة.
ــام  ــر ع ــه مدي رافق
ــكري  ــفى العس املستش
العميــد أحمــد دهمــس 
ومديــر عام مستشــفى 
كرى العام الدكتور لؤي 

. ن سليما
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اختتام دورة تدريبية 
يف التخطيط التشغييل 

للمؤسسات اإلعالمية
اختتمت بمحافظة مأرب ، يوم الخميس، الدورة التدريبية الخاصة بالتخطيط التشــغييل للمؤسســات اإلعالمية 

، التــي نفذتها املنظمة الوطنية لإلعالمين اليمنين )صدى(.
وهدفت الدورة عىل مدى أربعة أيام إىل إكساب 15 متدرباً ومتدربة يمثلون مؤسسات إعالمية، مهارات التخطيط 

التشغييل وتعريفهم بآليات وضع األهداف واملتابعة والتقييم، والسياسات العامة للتخطيط يف وسائل اإلعالم.

فعاليات رياضية وكرنفالية بمأرب 
في ذكرى االستقالل المجيد

في إطار االحتفاء بأعياد الثورة اليمنية

 مكتب الشباب 
بالمدينة ينظم 

دوريًا رياضيًا 
لكرة الطائرة

ينظــم فــرع مكتــب 
والرياضــة  الشــباب 
بمديريــة مدينــة مأرب 
ــرة  لك ــاً  ــاً رياضي دوري
الطائرة للفرق الشعبية، 
الذكــرى  بمناســبة 
لعيد  والخمسن  الثانية 
ــد 30  ــتقالل املجي االس

نوفمــر.
إقامــة  ويأتــي 
الــدوري الريايض ضمن 
الفعاليــات الرياضيــة 
التــي نظمتها  املتنوعــة 
محافظة مأرب بمناسبة 

 26 الوطنيــة  األعيــاد 
ــر  ــبتمر و14 أكتوب س
و30 نوفمــر، يف إطــار 
تعزيز قيم الثورة اليمنية 
والوالء الوطني، وتخليد 
اليمني  الشعب  نضاالت 
ــتبداد  ــة االس يف مواجه
اإلمامــي، واالســتعمار 

الريطانــي.

حريب تحرز كأس 
بطولة أبطال 

المديريات لكرة 
القدم

أحرز فريــق البرة 
الريــايض بطــل مديرية 
حريب لكرة القدم كأس 
بطولــة أبطال املديريات 

التــي  للفــرق الشــعبية 
ــاد  ــرع االتح ــا ف نظمه
ــدم  ــرة الق ــي لك اليمن
بمأرب، بمناسبة الذكرى 
االســتقالل  لعيــد   52
املجيد 30 نوفمر، وذلك 
بفوزه عىل مســتضيفه 
فريــق النــر الريايض 

بهدفن  املدينة  بمديرية 
مقابــل هدف.

اللقــاء  ختــام  ويف 
النهائي الذي أقيم بملعب 
املطــار يف املدينــة ، قام 
عبدالله  املحافظة  وكيل 
ــري ، ومعه وكيل  الباك
وزارة الشــباب املساعد 
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منــري ملــع، ومديــر عام 
الرياضة  الشباب  مكتب 
حشوان  عيل  باملحافظة 
بتكريــم فريــق البرة 
بكأس البطولة، وتكريم 
الوصيــف فريــق النر 
املميزيــن  والالعبــن 
والهدايــا  بالجوائــز 

التقديرية.
ــاد  ويف كلمتيهما أش
كل مــن وكيل املحافظة 
والوكيــل  الباكــري 
الشباب  لوزارة  املساعد 
منــري ملــع بإقامــة مثل 
هذه البطوالت الرياضية 
التــي من شــأنها صقل 
الشــباب  مهــارات 
ــم،  ــاف مواهبه واكتش
خصوصــاً وأنهــا تأتــي 
بالتزامــن مع احتفاالت 
الشــعب اليمنــي بأعياد 

ــورة اليمنية. الث

األعيــاد الوطنيــة.

اختتام المخيم 
الكشفي األول

اختتــم يف محافظــة 
مــأرب فعاليــات املخيم 
الكشــفي األول الــذي 

ــار  ــه أش ــن جانب م
مكتــب  عــام  مديــر 
والرياضــة  الشــباب 
حشوان  عيل  باملحافظة 
إىل الفعاليــات الرياضية 
ــطة التي أقامها  واألنش
املكتــب خــالل األشــهر 
الثالثة املاضية بمناسبة 

أقامــه مكتــب الشــباب 
ــة  ــة باملحافظ والرياض
احتفــاالت  بمناســبة 
الشعب اليمني بالذكرى 
االســتقالل  لعيــد   52

ــد 30 نوفمــر. املجي
ــم  ــام املخي ويف اختت
أشــاد الوكيــل املســاعد 
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الشــباب  لــوزارة 
لقطــاع  والرياضــة 
ملــع  منــري  الشــباب 
بمستوى تنظيم املخيم، 
والخطوات الكبرية التي 
تحققهــا الرياضــة يف 
محافظــة مأرب، يف ظل 
ــادة وزارة  ــه قي ماتولي
والرياضــة  الشــباب 
ممثلــة بنايــف البكري، 
وقيادة الســلطة املحلية 
يف محافظــة مــأرب من 
دعــم للقطــاع الريايض 
ــب. ــف الجوان يف مختل

الوكيــل  وأكــد 
الشباب  لوزارة  املساعد 
والرياضــة عىل رضورة 
بذل املزيد من الجهود يف 
بالقطاع  االرتقاء  سبيل 
الريــايض يف املحافظــة، 

وكــذا العمــل الكشــفي 
ــا يمثله من  وتطويره مل
ــة  ــب لتنمي ــاء رح فض
الشباب وتنمية قدراتهم 
والثقافيــة،  البدنيــة 
مهــارات  وصقــل 

ــم. ومواهبه
االختتــام  حــر 
مدير عام مكتب الشباب 
عيل  مأرب  يف  والرياضة 
مارش  ومحمد  حشوان 
ــة  ــب الربي ــر مكت مدي

ــة املدينة. بمديري

 اختتــام بطولــة 
نوفمبــر   30
للشــطرنج فــي 
مديريــة الــوادي

ــة  ــت بمديري اختتم
الــوادي محافظة مأرب 
نوفمــر   30 بطولــة 
للعبة الشــطرنج للفرق 
الشــعبية ، عىل مستوى 
املديريــة بالتزامــن مــع 
الشــعب  احتفــاالت 
بالذكــرى  اليمنــي 
الثانية والخمســن لعيد 
االستقالل املجيد وجالء 
آخر جندي بريطاني من 

. ليمن ا
ــة  ــهدت البطول وش
التي اســتمرت عدة أيام 
منافسات محمومة بن 
الفرق الســت املشاركة، 
انتهــت بفــوز فريــق 
ــز األول  ــاح باملرك النج
ــيد املركز  ــق الرش وفري
الثانــي، وفريــق معــن 

. الثالث  ــز  باملرك
وأطلقت 

محافظةمأرب سلســلة 
الرياضية  الفعاليات  من 
والبطــوالت يف مختلــف 
يف  دشــنت  األلعــاب، 
يف  املــايض  ســبتمر 
إطار احتفاالت الشــعب 
اليمني باألعياد الوطنية 
و14  ســبتمر،   26
ــر،  ــر و30 نوفم أكتوب
الوالء  قيم  تعزيز  بهدف 
وترســيخ  الوطنــي، 
اليمني  الشعب  نضاالت 
ــتبداد  ــة االس يف مواجه

واالســتعمار.


