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هيئة مستشفى مأرب تجري 
10 عمليات قرنية بنجاح ألول 

مرة في المحافظة

مكتب الشباب بالمحافظة يقر 
خطة وبرنامج األندية واالتحادات 

الرياضية لهذا العام

رشكـة صافـــر تديـــن 
اختطاف مليشيا احلوثي 

ثالثــة من مهندسيهـا

نــدوة تؤكد على تحميل شــركات 
الصناعــــــــات االستخراجيـــــــة 

مســؤوليتها البيئيــة 

اإلعالن عن جائزة حمافظ مأرب 
للطالب املبدع بنسختها الثانية

تدشني خميم إيواء لـ20 أرسة نازحة 
بمـأرب مقــدم مــن مؤسسة يامين

اختتام برنامج تدريبي لتعزيز العمل اإلصالحي يف التعامل مع النساء
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ـــة  ـــب الرتبي ـــن مكت أعل
والتعليـــم بمحافظـــة مأرب 
أســـماء الفائزيـــن بجائـــزة 
ـــة للطالب  محافظ املحافظ
املبدع يف نسختها الثانية للعام 
2020م، والتي تشمل عرش 
جوائـــز موزعـــة عىل عرشة 
فـــروع للعلـــوم التطبيقيـــة 

والعلوم اإلنســـانية.
ويف الحفـــل جرى إعالن 
وتكريـــم 17 فائزا بالجوائز 
املاديـــة، بينهم أربع فائزات 
ـــا  ـــل 170 متنافس ـــن أص م
ــاالت  ــة يف مجـ ومتنافسـ
واالخـــرتاع،  االبتـــكار   :
والحفـــظ وتـــالوة القـــرآن، 
وإنتاج الوســـائل التعليمية، 
ـــة القصـــة القصرية،  وكتاب
والخـــط والرســـم، وكتابـــة 
املقال، والنحـــت، إضافة إىل 
الشعر، والتطريز، واإلنشاد 
والغناء، فيما حجبت الجائزة 
يف مجال كتابة املرسح لعدم 
اســـتيفاء الرشوط لألعمال 

املقدمة.

الـــذي  الحفـــل  ويف 
أقيـــم باملناســـبة هنـــأ وكيل 
محافظـــة مـــأرب للشـــؤون 
اإلداريـــة عبداللـــه الباكـــري 
الطالب والطالبات الفائزين  
بالجائزة يف نسختها الثانية 
للعـــام 2020م عىل تميزهم 
وإبداعهـــم الـــذي اســـتحقوا 
بموجبـــه هـــذا الفـــوز 
ـــريا إىل أن  ـــم.. مش والتكري
هذا التكريم هو تكريم لكل 
املبدعـــن يف مختلـــف العلوم 
الطبيعيـــة والتطبيقيـــة 
واإلنســـانية، وهذه الجائزة 
هي إحدى الفضـــاءات التي 
ـــشء  ـــالب والن ـــر للط توف
إبـــراز مواهبهم وإبداعاتهم 
املختلفـــة وتنميتهـــا لتعـــود 
بالفائـــدة املســـتقبلية عـــىل 

الوطن.
مـــن جانبـــه اســـتعرض 
مديـــر عـــام مكتـــب الرتبية 
والتعليـــم الدكتـــور عـــي 
العبـــاب يف كلمتـــه مراحـــل 
التصفيات واملنافسات لهذه 

الثانية،  الجائزة يف نسختها 
ـــز  ـــدف إىل تعزي ـــي ته والت
روح اإلبداع وتنمية املواهب 
والرقـــي بها وإثـــراء امليدان 
التقنية  باإلبداعات  الرتبوي 
ـــة وتطبيقهـــا عـــىل  واألدبي

أرض الواقـــع.
ـــار الدكتور العباب  وأش
ـــد  ـــر أح ـــداع يعت إىل أن اإلب
ـــي  ـــة الت ـــداف الرتبوي األه
تسعى املجتمعات اإلنسانية 
املتقدمة إىل تحقيقها، حيث 
يعول عىل املبدعن دور مهم 
وفعال يف تنمية مجتمعاتهم 
يف جميـــع املجاالت الرتبوية 
واالجتماعيـــة والفنيـــة 

والتقنية.
ـــه  ـــا يعاني ـــوه إىل م ون
ــن  ــي مـ ــع اليمنـ املجتمـ
مشـــاكل تربويـــة وتعليمية 
واجتماعية وسياسية يف ظل 
الحرب العبثية التي تشـــنها 
ـــيا الحوثي االنقالبية  مليش
التحتية  البنية  والتي دمرت 
بشـــكل كبـــري ويف مقدمتها 

البنية التعليمية ومقوماتها 
ـــا عىل الجميع  وأصبح لزام
االهتمـــام بالطـــالب وعـــىل 
وجـــه الخصـــوص الطـــالب 

املبدعون.
الوكيـــل  وكان  هـــذا 
ـــور  ـــه الدكت ـــري ومع الباك
العبـــاب قد افتتحـــا معرضا 
يضـــم األعمـــال االبتكاريـــة 
للطـــالب  واإلبداعيـــة 
ـــدارس  ـــن م ـــات م والطالب
مختلـــف  يف  املحافظـــة 
املديريـــات.. وطـــاف الوكيل 
بأقســـام املعرض مســـتمعا 
مـــن القائمن عليه إىل رشح 
ـــن املعروضات..  تفصيي ع
مبديـــا إعجابه بهـــذا التميز 

ـــالق.. ـــداع الخ واإلب
حـــر مدير عام مكتب 
ـــي  ـــة ع ـــباب والرياض الش
حشـــوان ومديـــر عـــام فرع 
جهاز األمن السيايس العميد 
ناجي حطـــروم ومدير عام 
التوثيـــق بديـــوان املحافظة 

عبدربـــه حليس .

تكريم 17 فائزا من أصل 170 

اإلعالن عن جائزة حمافظ مأرب للطالب املبدع اإلعالن عن جائزة حمافظ مأرب للطالب املبدع 
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االستكشـــاف  لعمليـــات  صافـــر  شـــركة  أدانـــت 
احلوثـــي  مليشـــيا  اختطـــاف  النفطـــي  واإلنتـــاج 
ـــم  ـــيها، واقتياده ـــن مهندس ـــة م ـــران ثالث ـــة إلي التابع
ــم. ــد عصـــب أعينهـ ــة بعـ ــر معلومـ ــن غيـ ــى أماكـ إلـ
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا تســـلمت وكالـــة 
األنبـــاء اليمنيـــة ســـبأ نســـخة منـــه، إن املليشـــيا 
تقطعـــت للبـــاص الـــذي يقـــل املوظفـــن وقامـــت 
واملهنـــدس  املقطـــري  أمـــن  املهنـــدس  باختطـــاف 
ـــة  ـــة العاصم ـــن أمان ـــا م ـــاء توجههم ـــي أثن ـــر العداش جب
ــأرب،  ــة مـ ــر مبحافظـ ــي صافـ ــاز فـ ــول الغـ ــى حقـ إلـ
ـــوة  ـــا بالق ـــا وأخذتهم ـــد إهانتهم ـــا بع ـــت أعينهم وربط
ـــى أماكـــن غيـــر معلومـــة، كمـــا قامـــت فرقـــة أخـــرى  إل
ـــن  ـــؤاد م ـــد ف ـــدس محم ـــاف املهن ـــيا باختط ـــن املليش م

أمـــام منزلـــه بصنعـــاء أثنـــاء خروجـــه منـــه.

ــر  ــركة صافـ ــى شـ ــداء علـ ــان أن االعتـ ــد البيـ وأكـ
ــاء  ــى كل أبنـ ــداء علـ ــو اعتـ ــا هـ ــة وموظفيهـ الوطنيـ
ـــد  ـــج الوحي ـــي املنت ـــركة ه ـــون الش ـــي، ك ـــعب اليمن الش
للغـــاز املنزلـــي الـــذي يتـــم توزيعـــه علـــى كل أبنـــاء 

ــه. ــن وكل أرجائـ الوطـ
وحملـــت الشـــركة فـــي بيانهـــا مليشـــيا احلوثـــي 
ــة  ــة ســـالمة املوظفـــن اخملتطفـــن الثالثـ االنقالبيـ
حيـــث وبعضهـــم يعانـــي مـــن أمـــراض مزمنـــة.. 
كمـــا دعـــت املنظمـــات احملليـــة والدوليـــة وعلـــى 
رأســـها األمم املتحـــدة ومبعوثهـــا إلـــى اليمـــن مارتـــن 
ـــذه  ـــة ه ـــا وإدان ـــاذ موظفيه ـــل إلنق ـــث بالتدخ غريفي

ــة. ــال اإلجراميـ األعمـ

رشكة صافر تدين اختطاف مليشيا احلوثي 
ثالثة من مهندسيها
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دشـــنت مؤسســـة يماني للتنمية واألعمال 
اإلنســـانية بمحافظـــة مأرب، ومعهـــا الوحدة 
التنفيذيـــة إلدارة مخيمات النازحن، مخيمها 
الخامـــس إليواء النازحـــن يف منطقة الجفينة 

ضمن تدخالتها اإلنســـانية الطارئة.
وخـــالل التدشـــن للمخيـــم جـــرى توزيـــع 
مخيمات املأوى وعددها 20 مخيما لألرس التي 
نزحـــت مؤخرا إىل املحافظة، مجهزة بالرصف 
الصحي وخزان املياه، إىل جانب املواد اإليوائية 

وســـلة غذائية، مع كل خيمة لتســـاعد األرسة 
عىل ترتيب وضعها وتخفيف أعبائها.

وقـــد عـــر املســـتفيدون مـــن النازحـــن عن 
ســـعادتهم بهـــذه املســـاعدة اإلنســـانية والتـــي 
خففت عنهم الكثري من املعاناة خاصة ما يتعلق 
باإليـــواء واملـــأوى يف ظل أوضاعهم املعيشـــية 
الصعبة بعد النزوح والتي ال تمكنهم من دفع 

تكاليف إيجارات شـــقق سكنية إليوائهم.

تدشين مخيم إيواء لـتدشين مخيم إيواء لـ2020 أسرة نازحة  أسرة نازحة 
بمأرب مقدم من مؤسسة يمانيبمأرب مقدم من مؤسسة يماني
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مأرب  بمحافظة  اختتم 
ـــاص  ـــي خ ـــج تدريب برنام
بتعزيـــز العمـــل اإلصالحي 
ـــاء  ـــع النس ـــل م يف التعام
ـــع  ـــالف م ـــات يف خ الواقع
تأهيل  واستهدف  القانون، 
38 متدربـــا ومتدربـــة مـــن 
األجهزة الرشطية واألمنية 
والوســـيطات املجتمعيـــات 
مـــن محاميات وناشـــطات 
يف حقـــوق اإلنســـان، نفـــذه 
فـــرع اتحـــاد نســـاء اليمـــن 
باملحافظـــة بدعم من هيئة 
األمـــم املتحـــدة للمـــرأة عىل 

مدى شـــهر.
ويف ختـــام الرنامج أكد 
وكيـــل املحافظة للشـــؤون 
ـــد  ـــه أحم ـــة عبدالل اإلداري
الباكري عـــىل أهمية إقامة 
مثل هذه الدورات والرامج 
التأهيلية ملختلف منتســـبي 
ـــة والجهات  أجهزة الرشط
املدنية املســـاعدة يف تحقيق 
ـــة، بمختلف القوانن  العدال
اإلنســـانية واإلجرائيـــة 
الدوليـــة واملحلية بما يعزز 
حقـــوق اإلنســـان وخاصة 

للنســـاء وضمـــان عـــدم 
ـــبب  تعرضهن لالنتهاك بس

. لجهل ا
وأشـــار الوكيل الباكري 
املـــرأة اليمنية عنرص  إىل أن 
ـــة  ـــر يف تنمي ـــج ومؤث منت
املجتمع، ولهـــا دور حيوي 
التنميـــة املســـتدامة..  يف 
ـــاج إىل االهتمـــام بها  وتحت
تعزيز  خالل  من  وشؤونها 
برامـــج التعليـــم والتدريـــب 
والتأهيل والدعم لها.. الفتا 
املـــرأة يعتـــر  إىل أن تنميـــة 
ـــة  التنمي ـــر  ـــور وجوه مح
التـــي تحتلها املرأة  للمكانة 
يف الرتكيبـــة املجتمعيـــة 
باعتبارهـــا نواة األرسة، ثم 
األدوار الكبـــرية امللقاة عىل 
ـــا ومجتمعيا،  عاتقها أرسي
ـــب حضورها املؤثر  إىل جان
يف مختلـــف جوانـــب الحياة 

والتنمية.
وكانـــت رئيـــس اتحـــاد 
نســـاء اليمن فندة العماري 
ـــارت إىل أن دورات  ـــد أش ق
الرنامـــج هدفـــت إىل بنـــاء 
قدرات موظفي اإلصالحية 

املركزيـــة الحتجاز النســـاء 
ــب  ــة يف الجوانـ باملحافظـ
القانونيـــة والحقوقيـــة 
ـــدويل  ال ـــون  ـــملت: القان ش
واملواثيق  اإلنسان،  لحقوق 
الدوليـــة لحقـــوق النســـاء، 
ومبادئ وضمانات املحاكمة 
العادلـــة للنســـاء، واملبـــادئ 
األساسية ملعاملة السجناء، 
إىل جانب خصوصية التعامل 
ـــزات  ـــاء املحتج ـــع النس م
النموذجيـــة  والقواعـــد 
والرعايـــة  للتعامـــل، 
ــة يف  ــات الصحيـ والخدمـ
أماكـــن االحتجـــاز للنســـاء، 
والتوعية بالجائحة العاملية 
وإجـــراءات  لكوفيـــد19 

ـــة منه. الوقاي
العمـــاري  ونوهـــت 
إىل أن الرنامـــج عمـــل عىل 
تنميـــة قدرات الوســـيطات 
ـــاالت :  ـــات يف مج املجتمعي
مبادئ وضمانات املحاكمة 
املساعدة  ومفهوم  العادلة، 
املجتمعيـــة،  القانونيـــة 
واآلليات املجتمعية العرفية 
ـــات، ودور  النزاع ـــوية  لتس
الوســـيطات يف تســـوية 

ــق  ــن طريـ ــات عـ النزاعـ
ـــري  ـــري غ ـــم، والتداب التحكي
ـــة للنســـاء عـــن  االحتجازي
جمـــع االســـتدالالت، فضال 

عـــن مدونـــة الســـلوك.
ــار  ــه أشـ ــن جانبـ مـ
مســـاعد مدير عـــام رشطة 
املحافظـــة العقيـــد عـــي 
املعمـــري إىل أهميـــة إقامـــة 
الـــدورات يف إكســـاب  هـــذه 
من  واملشاركات  املشاركن 
منتســـبي الرشطـــة واألمن 
يف املحافظـــة، مهـــارات 
وســـلوكيات  ومعـــارف 
ترتقـــي بأدائهـــم القانوني 
ـــي يف التعامل مع  والحقوق
النساء الواقعات يف مخالفة 

ـــع القانون.. م
نهاية  هذا وقد جرى يف 
ـــا  ـــي حره الت ـــة  الفعالي
مديـــر عام مكتب الشـــؤون 
والعمـــل  االجتماعيـــة 
ــم  ــة عبدالحكيـ باملحافظـ
القيـــي تكريم املشـــاركن 
ـــدورات  ال ـــاركات يف  واملش
للرنامـــج  التأهيليـــة 
. التقديريـــة  بالشـــهادات 

اختتام برنامج تدريبي بمأرب لتعزيز اختتام برنامج تدريبي بمأرب لتعزيز 
العمل اإلصالحي في التعامل مع النساءالعمل اإلصالحي في التعامل مع النساء
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ندوة تؤكد على تحميل شركات الصناعات ندوة تؤكد على تحميل شركات الصناعات 
االستخراجية مسؤولياتها البيئيةاالستخراجية مسؤولياتها البيئية

أكـــدت نـــدوة بيئيـــة 
محافظـــة  يف  وصحيـــة 
رضورة  عـــىل  مـــأرب، 
تحميـــل الـــرشكات العاملة 
يف الصناعات االستخراجية 
مســـؤولياتها االجتماعيـــة 
ــع املحـــي  ــاه املجتمـ تجـ
املتـــرر صحيا مـــن اآلثار 
البيئية السلبية التي تخلفها 

ـــة. ـــطتها الصناعي أنش
التـــي  النـــدوة  وطالبـــت 
ـــادرة ُنحييهـــا  نظمتهـــا مب
»املســـؤولية  بعنـــوان 
االجتماعيـــة للـــرشكات 
الصناعـــات  العاملـــة يف 
االســـتخراجية« الـــرشكات 
الصناعـــات  العاملـــة يف 

االســـتخراجية مع السلطة 
برسعة  باملحافظة،  املحلية 
تبنى إنشـــاء مركز لألورام 
الرسطانية ملعالجة الحاالت 
ـــة، إىل  ـــدة يف املحافظ املتزاي
جانـــب عمل مســـح ميداني 
للكشـــف عـــن الحـــاالت 
املؤكـــدة ألمراض الرسطان 
ـــزل  ـــرى وع ـــف ق يف مختل

ـــات املحافظة. مديري
النـــدوة  وكانـــت 
التـــي عقـــدت تحت شـــعار 
»اإلنســـان أوال«، بحضـــور 
رئيـــس الهيئة العامة لهيئة 
مستشـــفى مـــأرب الدكتور 
محمـــد القباطـــي، ومديـــر 
عام مكتـــب الصحة العامة 

باملحافظـــة  والســـكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
ـــالث أوراق  ـــت ث ـــد ناقش ق
عمـــل، تناولـــت األوىل التـــي 
قدمها أستاذ البيئة املساعد 
بجامعـــة الحديـــدة الدكتور 
عبد القادر الخراز، عمليات 
االستكشاف النفطي وعدم 
البيئيـــة  االلتـــزام باملعايـــري 
وعالقتها بانتشار األمراض 
الرسطانية بمديرية حريب.
فيمـــا تناولـــت الورقـــة 
الثانيـــة التـــي قدمهـــا مدير 
عـــام مكتـــب فـــرع الهيئـــة 
ـــة  البيئي ـــة  ـــة لحماي العام
باملحافظـــة املهندس محمد 
ــادي دور الـــرشكات  العبـ

والســـلطة  النفطيـــة 
املحليـــة يف معالجـــة اآلثـــار 
ـــات  ـــىل الصناع ـــة ع املرتتب
االستخراجية.. بينما تطرق 
الباحـــث اإلعالمـــي حســـن 
الصـــادر يف الورقـــة الثالثـــة 
ـــل  إىل دور اإلعـــالم يف تفعي
ــة  ــؤولية االجتماعيـ املسـ
للـــرشكات، وقـــدرة اإلعالم 
اليمني عىل ممارســـة دوره 
ـــد  ـــاره أح ـــي، باعتب الرقاب
ـــعبية. ـــة الش أدوات الرقاب

هـــذا وقد أثريـــت أوراق 
الندوة بالعديد من النقاشات 
التـــي عكســـت يف  واآلراء 
التوصيات الختامية للندوة.
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هيئة مستشفى مأرب تجري هيئة مستشفى مأرب تجري 1010 عمليات  عمليات 
قرنية بنجاح ألول مرة في المحافظةقرنية بنجاح ألول مرة في المحافظة

أجرت هيئة مستشـــفى 
مـــأرب العـــام خـــالل األيـــام 
الثالثة املاضية، 10 عمليات 
زراعـــة قرنيـــة العـــن ألول 
ـــأرب  ـــة م ـــرة يف محافظ م
عر الطبيب املـــرصي الزائر 
استشـــاري طـــب وجراحـــة 
ـــب  ـــى رج ـــون مصطف العي

الريس.
ـــة  ـــس الهيئ ـــال رئي وق
الدكتور محمـــد القباطي يف 
ختام برنامج الطبيب الزائر 
»إن الهيئة تمكنت بالرشاكة 

مع اللجنة الطبية العسكرية 
من إجراء 10 عمليات زراعة 

القرنية مجاناً وبنجاح«.
ـــد  وأضـــاف »أن مـــا يزي
مـــن أهميـــة نجـــاح عمليات 
زراعة القرنيات التي أجريت 
هو النجاح الكبري يف استرياد 
القرنيـــات مـــن بنـــك العيون 
ونقلها  أوغندا  يف جمهورية 
إىل اليمـــن يف حافظـــات آمنة 
وزراعتهـــا للمـــرىض، خالل 
مدة الصالحية الطبية لنقل 
القرنيـــة إىل املريـــض التي ال 

تتجـــاوز 14 يومـــا، نظرا إىل 
ـــة الجوية  ـــة املالح محدودي
اليمن«. إىل  الطريان  وحركة 
وأشـــار، إىل أن إجـــراء 
مثـــل هـــذه العمليـــات هـــو 
بدايـــة لرامـــج أخـــرى يف 
إجراء عمليات كرى يف عدد 
ـــة  مـــن التخصصـــات الطبي
ـــاب والعظام  كاملخ واألعص
والعيـــون وغريهـــا، بعـــد أن 
باتـــت الهيئـــة تمتلـــك البنى 
التحتية من أجهزة ومعدات 
تمكنها من  وغرف عمليات 

إجرائهـــا بنجـــاح كبري.
مـــن جانبـــه أوضـــح 
ـــاري الزائر  الطبيب االستش
أن  الريـــس،  مصطفـــى 
عمليـــات القرنية مرت بعدة 
مراحـــل بـــدأت بنقلهـــا مـــن 
ـــك  ـــرع إىل بن ـــخص املت الش
أوغندا  جمهورية  يف  العيون 
ثم نقلها بواسطة الحافظات 
اآلمنـــة إىل ســـيئون ومنهـــا 
إىل مأرب لزراعتها للمريض 
خالل مدة الصالحية الزمنية 

للقرنية.
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مكتب الشباب بالمحافظة يقر خطة وبرنامج مكتب الشباب بالمحافظة يقر خطة وبرنامج 
األندية واالتحادات الرياضية لهذا العاماألندية واالتحادات الرياضية لهذا العام

ـــباب  ـــب الش ـــر مكت أق
والرياضة بمحافظة مأرب 
ـــة  ـــج األندي ـــة وبرنام خط
واالتحـــادات الرياضيـــة 
للموســـم الريـــايض الجديد 
ــج  ــق الرنامـ 2021م وفـ
الزمنـــي املحـــدد لألنشـــطة 
الرياضيـــة بمـــا يحقق عدم 
تعارضهـــا واســـتمرارها 

ـــوال العام. ط
جـــاء ذلـــك خـــالل 
اجتمـــاع ترأســـه مدير عام 
مكتـــب الشـــباب والرياضة 
ضـــم  حشـــوان  عـــي 

رؤســـاء ومندوبـــي األندية 
واالتحـــادات الرياضيـــة 
باملحافظة خصص ملناقشة 
خطط الفعاليات واألنشطة 
الرياضية املقدمة من األندية 
تم  و  الرياضية  واالتحادات 
خالل االجتماع مناقشـــتها 

الزمني. جدولها  وإقرار 
وأكـــد مدير عـــام مكتب 
الشـــباب والرياضـــة خـــالل 
االجتماع عىل أهمية تعزيز 
ـــايض  ـــتوى األداء الري مس
ــطة  ــات واألنشـ والفعاليـ
املجـــاالت  مختلـــف  يف 

الرياضيـــة، بمـــا يرفـــع من 
الريايض  الحضور  مستوى 
للمحافظة، بشـــكل أوســـع 
وأفضل من األعوام املاضية 
التي شهدت فيها املحافظة 
انتقالـــة نوعيـــة يف القطاع 

الريايض.
أن  حشـــوان  وأكـــد 
مكتـــب الشـــباب والرياضة 
ـــا  ـــيعمل م ـــة س باملحافظ
بوسعه من أجل توفري كافة 
ـــات  ـــات واملتطلب االحتياج
واالتحـــادات  لألنديـــة 
ـــة  ـــة كاف ـــة وإزال الرياضي

ـــا  ـــي تواجهه الت ـــات  العقب
ليكون  األلعاب  كل  وتفعيل 
ـــام 2021م عاما مختلفا  ع

يف كل الجوانـــب.
ومندوبو  رؤساء  وكان 
األندية قد أكدوا عىل أهمية 
تجاوز العقبات واإلشكاالت 
التي شهدتها خطط األعوام 
املاضية .. مؤكدين عىل بذل 
املزيد من الجهود من قبلهم 
يف التفاعـــل مـــع األنشـــطة 
الـــدور الشـــبابي يف  وإبـــراز 
الرياضية  املجاالت  مختلف 

والشبابية


