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تدشين أعمال توسعة 
المدخل الجنوبي 

لمدينة مأرب

أحدث جهاز للتشخيص 
البصري يصل مستشفى 

طب العيون 

انطالق تصفيات بطولة 
الشطرنج  بمأرب 

لمختلف الفئات العمرية

املحافظ العرادة يناقش مـع 
رئيس بعثة اهلجرة الدولية 
الوضع اإلنساين واإلغاثــي  

ألــف  كفالــة  مشــروع  تدشــين 
الملــك  مركــز  قبــل  مــن  يتيــم 
لإلغــــاثــــــة سلمــــــــــــــــــــان 

حمافظ مأرب حيرض التمرين القتايل 
خلرجيي دورات قوات األمن اخلاصة

أكد أن مأرب لم تعد محافظة منكفئة على ذاتها بل باتت مالذا لليمنيين..
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حـــر محافـــظ مـــأرب 
اللواء سلطان العرادة التمرين 
القتـــايل املشـــرك بالذخـــرة 
الحية ملنتســـبي قوات األمن 
الخاصـــة املتخرجني من 27 
دورة قتاليـــة نفذتهـــا قيادة 
املعســـكر خالل العام املايض 
2020م لوحدات متخصصة 
يف مختلف الفنون القتالية يف 
املناطـــق املفتوحة واملناطق 
ــدن  ــرب املـ ــة وحـ املغلقـ

والشوارع.
عرضـــوا  املقاتلـــون 
ـــم القتالية  جانبا من فنونه
التي تلقوهـــا خالل الدورات 
التدريبيـــة ومـــدى قدرتهـــم 
عىل العمل املشـــرك ملختلف 
ــة يف  ــدات املتخصصـ الوحـ
تشـــكيل قتايل متكامل وأداء 
املهـــام بمهـــارات عالية عىل 
امليدان، من تخطيط قتايل عىل 
ـــة وتنفيذها  الطاولة الرملي
عـــىل أرض املعركـــة وقتـــال 
املـــدن واملناطـــق املفتوحـــة 
واملناطق الجبلية، واستخدام 

والهندسة  القناصة  وحدات 
والعربـــات  العســـكرية 
ومختلـــف األســـلحة الثقيلة 
يف اإلســـناد ويف مقدمتهـــا 

املدفعية.
ــايل  ــن القتـ ويف التمريـ
ألقـــى املحافظ العرادة كلمة 
ـــة للمقاتلني نقل يف  توجيهي
مســـتهلها تحيـــات القيـــادة 
السياســـية ممثلـــة بفخامة 
رئيـــس الجمهوريـــة املشـــر 
الركن عبدربه منصور هادي 
القائد األعىل للقوات املسلحة 
واألمن ونائبه الفريق الركن 
عيل محســـن صالح.. مشرا 
إىل اآلمال الكبرة التي يعلقها 
ـــز  ـــع يف تعزي ـــم الجمي عليه
حالـــة األمن واالســـتقرار يف 
املحافظة وردع كل من تسول 
بالسكينة  املساس  له نفسه 

العامـــة يف املحافظة.
وقـــال املحافـــظ العرادة 
ـــم  ـــأرب ل ـــة م »إن محافظ
ـــيطة  ـــة البس ـــد املحافظ تع
التـــي تنكفـــئ عىل ســـكانها 

األصليـــني واملحليني، بل هي 
اليوم عاصمة إلقليم ســـبأ ، 
وأصبحت مـــالذا آمنا للعديد 
ـــات الجمهورية  من محافظ
ـــكريني  ـــادات وعس ـــن قي م
وسياســـيني  وأمنيـــني 
ـــرة وعلماء  ومثقفني ودكات
ومزارعـــني وتجار ومختلف 
ـــن  ـــع، والذي ـــح املجتم رشائ
يالحظون أدائنا وكل أعمالنا 
ويشـــيدون  وتحركاتنـــا 
ـــي  ـــة الت ـــات األمني بالنجاح
ـــذه املحافظة«. تتحقق يف ه
وأضاف » إن ما يميزكم 
عن اآلخريـــن هو االنضباط 
والتدريب والتأهيل املستمر، 
والجنديـــة بمعنـــى الجنديـــة 

املستويات«.. كل  عىل 
وأعـــرب اللـــواء العـــرادة 
عن سعادته ملا شاهده من أداء 
مهاراتـــي وقتـــايل وعملياتي 
متقـــن ومتميز يعكس مدى 
الجهود التي بذلت يف التدريب 
والتأهيـــل ومـــدى القـــدرات 
التي اكتسبوها يف أداء املهام 

بنجاح كبر. امليدانية 
مـــن جانبـــه أشـــار قائد 
فرع قـــوات األمـــن الخاصة 
العميد عبدالغني شـــعالن أن 
هـــذا التمريـــن هـــو ثمرة 27 
دورة قتاليـــة تدريبية نفذت 
خـــالل عـــام كامل .. مشـــرا 
إىل أن مجموعـــة أخـــرى من 
املتدربـــني نفـــذوا تمرينهـــم 
القتـــايل عـــىل أرض امليدان يف 
ـــارك الحقيقية بمختلف  املع
الجبهات ضد مليشيا الحوثي 
اإلرهابيـــة التابعـــة إليـــران، 
خسائر  املليشيا  تلك  وكبدوا 
فادحـــة يف األرواح والعتاد..

ولفـــت إىل النجاحـــات 
ـــة التـــي  واإلنجـــازات األمني
حققها منتسبو قوات األمن 
الخاصة يف ضبط العديد من 
ـــب والتهريب  ـــا التخري خالي
ـــيا  ـــط بمليش ـــا ترتب وخالي
ـــي اإلرهابية وإحباط  الحوث
مخططاتها، مع االســـتمرار 
يف التدريـــب القتايل واإلداري 

يف الســـيطرة والتخطيـــط.

أكد أن مأرب لم تعد محافظة منكفئة على ذاتها وأنها باتت مالذا لليمنيين..

حمافظ مأرب حيرض التمرين القتايل خلرجيي حمافظ مأرب حيرض التمرين القتايل خلرجيي 
الدورات القتالية لقوات األمن اخلاصةالدورات القتالية لقوات األمن اخلاصة
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ـــأرب  ـــظ م ـــش محاف ناق
اللـــواء ســـلطان العـــرادة، مـــع 
رئيـــس بعثة منظمـــة الهجرة 
ـــتا  ـــن كريس ـــة يف اليم الدولي
روتنستاينر، الوضع اإلنساني 
واإلغاثـــي يف املحافظـــة ودور 
ـــة  ـــة يف تلبي ـــات األممي املنظم
احتياجات النازحني والتخفيف 
مـــن معاناتهم يف هذه املرحلة.

ــذي  ــاء الـ ــالل اللقـ وخـ
حـــره وكيـــل املحافظـــة 
الدكتـــور عبدربه مفتـــاح، أكد 
املحافظ العرادة أهمية تحويل 
خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية 
التـــي أطلقتهـــا املحافظـــة مع 
اإلنســـاني  العمـــل  رشكاء 

ـــه  ـــوس وتوجي ـــع ملم إىل واق
التدخالت يف املسارات املطلوبة 
بشـــكل فعال ومثمر للتخفيف 
من معاناة النازحني واملجتمع 
ـــق  ـــا إىل تحقي ـــف.. داعي املضي
التكامل والتنسيق بني رشكاء 
العمـــل اإلنســـاني يف املحافظة 
بمـــا يلبـــي االحتياجـــات 
للنازحني  األساسية  اإلنسانية 
ـــزوح إىل  ـــتمرار الن ـــل اس يف ظ
املحافظـــة بســـبب ممارســـات 
مليشيا الحوثي اإلرهابية بحق 
اليمنيـــني يف املحافظـــات التـــي 

ـــيطر عليها. تس
ـــأرب  ـــظ م ـــاد محاف وأش
بالـــدور اإلنســـاني ملنظمـــة 

ـــة ورشكائهـــا  الهجـــرة الدولي
املحليني والدوليني يف محافظة 
مـــأرب خالل الفـــرة املاضية.. 
مبدياً استعداد السلطة املحلية 
ـــة  ـــة املعني ـــب التنفيذي واملكات
ـــات  ـــع كل املنظم ـــاون م للتع
للتغلب عىل كثر من اإلشكاالت 

والعوائـــق التـــي تواجهها.
مـــن جانبها عـــرت رئيس 
ـــرة الدولية  بعثة منظمة الهج
، عـــن امتنان منظمـــة الهجرة 
للســـلطة املحليـــة بمـــأرب عىل 
تعاونها املســـتمر مـــع مكتبها 
ـــتوى  ـــيدة بمس ـــأرب ..مش بم
الرشاكـــة اإلنســـانية معهـــا يف 

مختلـــف املجاالت.

وتطرقت إىل مســـار العمل 
عـــىل إنشـــاء املركز اإلنســـاني 
املتقـــدم يف املحافظـــة وخطط 
ــاني  ــل اإلنسـ ــر العمـ تطويـ
للمنظمات األممية يف مأرب إىل 
املستوى املطلوب.. مستعرضة 
أهـــم املشـــاريع التـــي ينفذهـــا 
مكتـــب الهجـــرة يف محافظـــة 
ـــذي يعتر حاليا من  مأرب وال
ـــكل  أكر مكاتبها يف اليمن بش

عام.
حر اللقـــاء مدير مكتب 
ـــأرب  ـــرة يف م ـــة الهج منظم

آنـــدرس هاجوالنـــد.

املحافظ العرادة يناقش مع رئيس بعثة 
اهلجرة الدولية الوضع اإلنساين واإلغاثي
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تدشين مركز مأرب لتنسيق الشؤون تدشين مركز مأرب لتنسيق الشؤون 
االجتماعية واإلنسانية ونظامه اإللكترونياالجتماعية واإلنسانية ونظامه اإللكتروني

ـــة  ـــل محافظ ـــن وكي دش
مفتاح  عبدربه  الدكتور  مأرب 
ومعه مدير عام مكتب الشؤون 
االجتماعية والعمل عبدالحكيم 
القيـــي، مركـــز مـــأرب 
لتنسيق الشـــؤون االجتماعية 
واإلنسانية ونظامه اإللكروني 
عىل االنرنت املقدم من ملتقى 

مأرب. طالب 
ويســـعى مكتب الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل مـــن 
خـــالل املركـــز إىل تفعيـــل دور 
املنظمـــات املحلية واملانحني يف 
تلبيـــة االحتياجات اإلنســـانية 
للمجتمع يف املحافظة، وتعزيز 
التنســـيق بـــني رشكاء العمـــل 
ـــع  ـــد الجمي ـــاني وحش اإلنس
وترسيع  واحد،  كفريق  للعمل 
تدخالتها اإلنســـانية من خالل 
تنظيـــم البيانـــات واملعلومـــات 
وجمعهـــا يف مـــكان واحـــد 
وتســـهيل الوصـــول إليهـــا 
وتبادلهـــا بـــني مختلف رشكاء 
العمل اإلنســـاني من الســـلطة 
ـــة  ـــات املحلي ـــة واملنظم املحلي

واإلقليميـــة والدوليـــة.
واســـتمع الوكيـــل مفتـــاح 
واملديـــر القيـــي إىل رشح مـــن 
رئيس ملتقـــى مأرب املهندس 
بشـــر عيشـــان إىل رشح عـــن 
مراحل نشأة املركز والخدمات 
ـــل  ـــن أج ـــيقدمها م ـــي س الت

االرتقـــاء بالعمل اإلنســـاني.
حيث أشـــار عيشان إىل أن 
املركز ســـيقدم خدمات مهمة 
ـــل  ـــة رشكاء العم ـــدا لكاف ج
اإلنســـاني يف املحافظة أبرزها 
التعريـــف باحتياجات املجتمع 
أوال بأول من مصادر موثوقة، 

وتكويـــن أكـــر قاعـــدة بيانات 
ـــات  ـــة الجه ـــن كاف ـــة ع دقيق
الحكومية والخدمية واملنظمات 
ـــة يف  ـــة العامل ـــر الحكومي غ
املحافظة يف مختلف القطاعات 
ومجـــاالت اختصاصاتهـــا، 
لتســـهيل التعـــرف والوصـــول 
إليها من املعنيـــني واملواطنني، 
فضال عن توفر قاعدة بيانات 
للمســـتفيدين مـــن الخدمـــات 
والتدخالت اإلنســـانية بشـــكل 
آمن وبدون تكـــرار، وتحديثها 
باستمرار بما يمكن من وصول 
املساعدات إىل كافة املستفيدين 
وتغطيـــة كافـــة االحتياجـــات 
وشـــمولية العمل اإلنساني إىل 

كافة املناطـــق والفئات.
كما ســـيقوم املركز برصد 
كافـــة التدخـــالت التـــي تقـــوم 
ـــة  ـــات الحكومي ـــا املؤسس به

واملنظمـــات غـــر الحكومية يف 
املحافظة وتحليلها وإصدارها 
يف تقاريـــر دورية تســـاعد عىل 
تقييم أداء وأنشطة املنظمات.
ـــاح قد  وكان الوكيـــل مفت
أشار إىل التحديات الكبرة التي 
تواجههـــا الســـلطة املحليـــة يف 
املجال اإلنساني جراء استقبال 
املحافظـــة ألعـــداد كبـــرة من 
النازحـــني واســـتمرار موجات 
النزوح إليها هروبا من بطش 
وإرهـــاب مليشـــيا الحوثـــي 

االنقالبيـــة التابعـــة إليران..
أهميـــة  إىل  وأشـــار 
إنشـــاء هـــذا املركـــز يف توفـــر 
ـــة  ـــة ودقيق ـــات صحيح بيان
ـــا  ـــات وتدخالته ـــن املنظم ع
ونوعيـــة  واملســـتفيدين 
ــات  ــتفادة، واالحتياجـ االسـ
اإلنساني،  املجال  يف  املجتمعية 

بما يوحد الجهـــود ويعزز من 
وصول  ويسهل  املنظمات  أداء 
ــتحقيها  ــاعدات إىل مسـ املسـ
ويســـاعد يف رسعة االستجابة 
لالحتياجـــات ويعـــزز الرشاكة 
املحلية  السلطة  بني  الحقيقية 
واملنظمـــات غـــر الحكومية يف 

املجـــال اإلنســـاني.
حـــر التدشـــني مديـــر 
عام مكتب العالقات العامة يف 
ديوان املحافظة جمال شاجرة 
ومديـــر عـــام مكتب الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل بأمانـــة 
العاصمـــة عبـــاس عبداملغنـــي، 
ومدير عـــام الغرفـــة التجارية 
الصناعية باملحافظة عبدالحق 

منيف.
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دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــه  ـــري ومع الباك ـــه  عبدالل
مديـــر مكتـــب مركـــز امللـــك 
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
باملحافظـــة  اإلنســـانية 
عبدالرحمـــن الصيعـــري، 
ـــام  ـــني األيت ـــرشوع تمك م
اليمنيني وتعزيز صمودهم، 
الـــذي تنفـــذه الجمعيـــة 
ـــا  ـــة ضحاي ـــة لرعاي الدولي
الحـــروب والكـــوارث بدعم 
ـــلمان لإلغاثة  من مركز س
اإلنســـانية،  واألعمـــال 
ـــتهدف تقديم الكفالة  ويس
ألـــف يتيـــم  الشـــاملة لعـــدد 
يف ثـــالث محافظـــات هـــي: 

مـــأرب، وعـــدن، واملهـــرة.
ويف حفـــل التدشـــني 
أكـــد الوكيـــل الباكـــري عىل 
أهمية هذا املرشوع يف دعم 

ورعايـــة رشيحـــة مهمة يف 
ـــة  ـــي: رشيح ـــع وه املجتم
األيتـــام وتمكـــني أعـــداد 
منهـــم يف بنـــاء مســـتقبلهم 
ليصبحـــوا أعضـــاء فاعلـــني 
ــع..  ــني يف املجتمـ ومنتجـ
ـــز  ـــالت مرك ـــيدا بتدخ مش
امللك ســـلمان اإلنســـانية يف 
مختلف القطاعات الصحية 
ـــة  ـــة واالجتماعي والتعليمي
ـــاه والـــرف الصحي  واملي
والغذاء واإليـــواء إىل جانب 

التنمويـــة. مشـــاريعه 
الوكيـــل  وأعـــرب 
الباكـــري عن أملـــه يف رفع 
ــام  ــال األيتـ ــدد األطفـ عـ
ــذا  ــن هـ ــتهدفني مـ املسـ
املرشوع يف محافظة مأرب 
كـــون املحافظة اســـتوعبت 
ومـــا زالـــت تســـتقبل آالف 
األرس النازحـــة من مختلف 

املحافظـــات، بينهـــم مئـــات 
ـــم  ـــن رشدته الذي ـــام  األيت
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
التابعة إليران من منازلهم 
وقراهم ومدنهم يف املناطق 
سيطرت  التي  واملحافظات 
ـــا قتلت آباءهم  عليها بعدم
ـــم، ضمن  ـــرت منازله وفج
ـــلة أعمالها اإلرهابية  سلس
واإلجرامية التي تمارســـها 
اليمني.. الفتا  الشعب  بحق 
إىل أهمية أن تتوسع تدخالت 
مركز سلمان لتشمل تمكني 

والشباب. املرأة 
التأكيد  ـــري  الباك وجدد 
دعـــم الســـلطة املحليـــة 
وتقديمها كافة التسهيالت 
لكافة املنظمات اإلنســـانية 
وأنشطتها  برامجها  لتنفيد 
اإلنسان  لتنمية  التي تهدف 
وبنـــاء قدراتـــه والتخفيـــف 

من معاناته يف ظل الظروف 
ـــي  الت ـــة  ـــية الصعب املعيش
أفرزتهـــا حـــروب مليشـــيا 
ـــذ  ـــة من ـــي اإلرهابي الحوث
انقالبها عىل الدولة وتدمر 
ـــتها  ـــاتها وممارس مؤسس
ــاب  ــواع اإلرهـ أنـ ــة  كافـ
والتنكيل بالشـــعب اليمني.
مـــن جانبه أشـــار ممثل 
الجمعيـــة الدوليـــة لرعايـــة 
والكوارث  الحروب  ضحايا 
بمحافظة مأرب عبدالكريم 
الوتري، أن املرشوع بمثابة 
بـــذرة أمل لرعايـــة وتمكني 
ألـــف يتيـــم مـــن محافظات 
عـــدن ومـــأرب واملهـــرة، 
اإلعانات  لهم  حيث سيقدم 
النقدية الشـــهرية والكفالة 

التعليميـــة والصحية.

تدشين مشروع كفالة ألف يتيم من قبل تدشين مشروع كفالة ألف يتيم من قبل 
مركز الملك سلمان لإلغاثةمركز الملك سلمان لإلغاثة
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رئيس النيابة ومدير عام شرطة مأرب رئيس النيابة ومدير عام شرطة مأرب 
يناقشان التعاون التدريبييناقشان التعاون التدريبي

ناقـــش رئيـــس نيابة 
ـــة  ـــتئناف بمحافظ االس
مـــأرب القـــايض عـــارف 
املخـــاليف مع مديـــر عام 
رشطة املحافظة العميد 
يحيـــى عـــيل ُحميـــد، 
عـــددا مـــن القضايـــا 
ـــيادة  املتصلة بتعزيز س
األمن  تعزيز  يف  القانون 
ـــة  ـــتقرار وحماي واالس

العامـــة  املمتلـــكات 
ـــات  ـــة والحري والخاص
والحقـــوق  العامـــة 
ــاون  ــة والتعـ املكفولـ
املشـــرك يف إجـــراءات 
أمنيا  املطلوبني  مالحقة 
والعنـــارص الخطـــرة.

اللقـــاء  كمـــا ناقـــش 
جوانـــب التنســـيق بـــني 
رشطة املحافظة والنيابة 

يف تعزيز الثقافة والوعي 
القانوني لدى منتســـبي 
املحافظـــة  رشطـــة 
واألجهـــزة األمنيـــة، 
ـــج  ـــالل الرنام ـــن خ م
الـــذي تعتـــزم  التدريبـــي 
رشطة املحافظة تنفيذه 
ملنتســـبيها مـــن ضبـــاط 
ـــالل  ـــراد خ ـــف وأف وص
العـــام الجاري بما يعزز 

االلتـــزام باإلجـــراءات 
القانونيـــة يف كافـــة 
ـــالت واإلجراءات  التعام
ــرص  ــة، وحـ الضبطيـ
ــة  ــزة القضائيـ األجهـ
ـــة عـــىل رسعـــة  واألمني
الحسم يف القضايا وفقاً 
ـــة  للترشيعـــات القانوني

النافـــذة .
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استعدادات مكثفة بمأرب إلطالق المعرض استعدادات مكثفة بمأرب إلطالق المعرض 
األول للكتاب خالل فبرايراألول للكتاب خالل فبراير

تســـتعد محافظة مأرب 
الحتضـــان معـــرض الكتاب 
بنســـخته األوىل، والـــذي من 
ـــالل  ـــق خ ـــرر أن ينطل املق
شـــهر فرايـــر تحت شـــعار 
)مـــأرب موطـــن الحضـــارة 
واملعرفة( بمشاركة واسعة 
مـــن املكتبـــات ودور النـــرش 
الثقافيـــة  واملؤسســـات 
واملعرفية الحكومية واملدنية 

من داخـــل وخـــارج اليمن.
وأكـــد مدير عـــام الهيئة 
العامة للكتاب بمأرب نارص 
الرشيـــف أن معـــرض مأرب 
األول للكتـــاب الـــذي يجري 
ــتعدادات  ــتكمال االسـ اسـ
والرتيبات الالزمة إلطالقه، 
سيمثل أكر تظاهرة ثقافية 

تشـــهدها املحافظـــة بالنظر 
ـــه،  ـــاركة في ـــم املش إىل حج
واإلقبـــال املتوقع عليه، وما 
ـــات  ســـتصاحبه مـــن فعالي
ثقافيـــة وفنيـــة متعـــددة 
ـــات  ـــي تطلع ـــة تلب ومتنوع
ـــن  ـــني م ـــني واملهتم املثقف
مختلف املحافظات اليمنية.
يف  الرشيـــف  وقـــال 
تريـــح ملوقـــع محافظـــة 
مـــأرب إن املعرض ســـيتيح 
والباحثـــني  للمثقفـــني 
واملهتمني والطالب والشباب 
املتطلـــع للحصـــول عـــىل 
ـــب العلمية  بغيتهم من الكت
ـــي  ـــة الت ـــة واملعرفي واألدبي
ســـتعرضها املكتبـــات ودور 
النرش املشـــاركة، وســـيفتح 

ـــات  ـــع املؤلف ـــاب لتوقي الب
واإلصـــدارات، فضال عن أنه 
سيكون ساحة للقاء املؤلفني 
والنارشين واملهتمني لتبادل 
الخـــرات وتذليل الصعوبات 
التي تواجه صناعة وتأليف 

الكتاب. وبيع 
وأشـــار مدير عام الهيئة 
العامـــة للكتـــاب إىل حـــرص 
القائمني عىل املعرض عىل أن 
تكون هذه التظاهرة الثقافية 
عنـــد املســـتوى الـــذي يليـــق 
ـــأرب الحضارة  بمحافظة م
باتت تشكله  وما  والتاريخ، 
ـــور محوري  اليوم من حض
عـــىل املســـتوى الوطنـــي، يف 
صناعة ورسم املستقبل الذي 
يتطلع إليه كل يمني، والذي 

يقـــوم عـــىل العلـــم واملعرفة 
واإلدراك الواعي للتعامل مع 
املتغرات يف محيطنا وعاملنا.
وثمـــن مدير عـــام هيئة 
الكتـــاب بمحافظـــة مـــأرب 
ـــذي  ـــام ال ـــة واالهتم املتابع
يوليه وزير اإلعالم والثقافة 
والســـياحة معمـــر اإلرياني 
بهدف إنجاح املعرض، مثمنا 
يف ذات الســـياق االهتمـــام 
الكبـــر الـــذي يوليه محافظ 
مأرب اللواء سلطان العرادة، 
ومتابعته املستمرة للخطوات 
ـــة أوال  ـــة الجاري التحضري
بأول، يف ظل اهتمامه الكبر 
بالتنميـــة العلمية واملعرفية 
باعتبارهمـــا أس وعمـــود 

التنمية واالســـتقرار.
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تنفيذ أعمال توسعة المدخل الجنوبي تنفيذ أعمال توسعة المدخل الجنوبي 
لمدينــــــــــة مــــــــــــــــأربلمدينــــــــــة مــــــــــــــــأرب

دشـــن يـــوم االثنـــني 
أعمـــال التوســـعة للمدخـــل 
ملدينة مأرب وفق  الجنوبي 
املخطـــط الحري للمدينة 
بتمويـــل ذاتي من الســـلطة 

املحليـــة يف املحافظـــة.
التدشـــني  وخـــالل 
ـــب  ـــس املكت ـــور رئي بحض
الدكتور  املحافظة  يف  الفني 
عيل الجبل أوضح مدير عام 
مكتب األشغال املهندس عبد 

الودود املذحجي : أن أعمال 
التـــي تســـتمر 3  التوســـعة 
أشهر تشمل توسعة وتعبيد 
من  صنعاء  شارع  وسفلتة 
الجنوب إىل الشـــمال بطول 
200 مـــر مربـــع وعـــرض 
50 مـــرا مربعـــا وتقاطعه 
شـــارع األربعني من الرشق 
إىل الغـــرب بطـــول 200 مر 
ـــرا  ـــرض 50 م ـــع وع مرب
مربعـــا مع أعمـــال األكتاف 

الوسطية  والجزر  الجانبية 
يف املدخل.

وأكـــد املذحجـــي أهمية 
ـــة  ـــعة ملعالج ـــذه التوس ه
كافـــة مظاهـــر االختناقات 
واالزدحامـــات املروريـــة يف 
زيادة  نتيجة  املدينة  مداخل 
املدينة  يف  السكانية  الكثافة 
النزوح  مع استمرار حركة 
إليها بشكل شبه يومي منذ 
ـــة أعوام.... أكثر من خمس

مشراً إىل أن تنفيذ املخطط 
ـــأرب  ـــة م ـــري ملدين الح
يســـر بخطوات مدروســـة 
ـــرة  ـــذه بوت ـــري تنفي ويج
عالية بما يســـهم يف تطوير 
البنيـــة التحتية للمدينة ويف 
ـــرق  ـــبكة الط ـــا ش مقدمته

ـــية والفرعية. الرئيس



9نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

األحد  31  يناير   2021م   العـــــدد ) 141(

مكتب التربية ومركز الملك سلمان مكتب التربية ومركز الملك سلمان 
يدشنان مشروع الحقيبة المدرسيةيدشنان مشروع الحقيبة المدرسية

ـــة  ـــب الربي ـــن مكت دش
والتعليـــم بمحافظـــة مأرب 
ـــة  ـــلمان لإلغاث ـــب س ومكت
اإلنســـانية  واألعمـــال 
مـــرشوع  باملحافظـــة، 
الحقيبـــة املدرســـية املقدمة 
من املركز عر ائتالف الخر 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
ويســـتهدف 5085 طفـــال 
وطفلة من األيتام والنازحني 

 ، رصواح  مديريـــات  يف 
ـــة. ـــب، والجوب حري

وخـــالل التدشـــني أشـــار 
نائب مدير عام مكتب الربية 
عبدالعزيـــز الباكـــري ومدير 
مكتب مركز سلمان لإلغاثة 
بمحافظة مأرب عبدالرحمن 
هـــذا  أن  إىل  الصيعـــري، 
ـــدف إىل تخفيف  املرشوع يه
ـــتهدفة  ـــاة األرس املس معان

ـــام يف  مـــن النازحـــني واأليت
ـــية مع  ـــتلزمات الدراس املس
بداية الفصل الدرايس الثاني 
للتعليم العام، ومســـاعدتهم 
يف رفـــع كفاءاتهم التعليمية 
ورســـم البســـمة عىل شفاه 

األطفال.
هـــذا  أن  إىل  ونوهـــا 
املرشوع يأتي يف إطار العديد 
مـــن املشـــاريع املمولـــة من 

ـــلمان لإلغاثة  مركز امللك س
واألعمال اإلنسانية والهادفة 
إىل دعـــم قطـــاع التعليـــم يف 
املحافظة بشـــكل خاص ويف 
اليمن بشكل عام بما يمكن 
األطفال من التعلم وتحصيل 
املعرفـــة التي تســـاعدهم يف 
بناء شـــخصيتهم وقدراتهم 
ـــتقبال لبناء  وكفاءاتهم مس

الغد. يمن 
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قدمها مركز الملك سلمان ..

أحدث جهاز للتشخيص البصري يصل أحدث جهاز للتشخيص البصري يصل 
مستشفى طب العيونمستشفى طب العيون

دشـــن يـــوم االثنـــني 
أعمـــال التوســـعة للمدخـــل 
ملدينة مأرب وفق  الجنوبي 
املخطـــط الحري للمدينة 
بتمويـــل ذاتي من الســـلطة 

املحليـــة يف املحافظـــة.
التدشـــني  وخـــالل 
ـــب  ـــس املكت ـــور رئي بحض
الدكتور  املحافظة  يف  الفني 
عيل الجبل أوضح مدير عام 
مكتب األشغال املهندس عبد 

الودود املذحجي : أن أعمال 
التـــي تســـتمر 3  التوســـعة 
أشهر تشمل توسعة وتعبيد 
من  صنعاء  شارع  وسفلتة 
الجنوب إىل الشـــمال بطول 
200 مـــر مربـــع وعـــرض 
50 مـــرا مربعـــا وتقاطعه 
شـــارع األربعني من الرشق 
إىل الغـــرب بطـــول 200 مر 
ـــرا  ـــرض 50 م ـــع وع مرب
مربعـــا مع أعمـــال األكتاف 

الوسطية  والجزر  الجانبية 
يف املدخل.

وأكـــد املذحجـــي أهمية 
ـــة  ـــعة ملعالج ـــذه التوس ه
كافـــة مظاهـــر االختناقات 
واالزدحامـــات املروريـــة يف 
زيادة  نتيجة  املدينة  مداخل 
املدينة  يف  السكانية  الكثافة 
النزوح  مع استمرار حركة 
إليها بشكل شبه يومي منذ 
ـــة أعوام.... أكثر من خمس

مشراً إىل أن تنفيذ املخطط 
ـــأرب  ـــة م ـــري ملدين الح
يســـر بخطوات مدروســـة 
ـــرة  ـــذه بوت ـــري تنفي ويج
عالية بما يســـهم يف تطوير 
البنيـــة التحتية للمدينة ويف 
ـــرق  ـــبكة الط ـــا ش مقدمته

ـــية والفرعية. الرئيس
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انطالق تصفيات بطولة الشطرنج  بمأرب انطالق تصفيات بطولة الشطرنج  بمأرب 
لمختلف الفئات العمريةلمختلف الفئات العمرية

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله الباكري ومعه مدير 
عام مكتب الشباب والرياضة 
باملحافظـــة عـــيل حشـــوان، 
يوم الخميس، بدء تصفيات 
بطولة لعبة الشـــطرنج عىل 
مســـتوى املحافظـــة للفئات 
العمرية الراعم والناشـــئني 
والشـــباب والكبـــار، والتـــي 
ينظمهـــا فرع اتحـــاد اللعبة 
باملحافظة عـــىل مدى أربعة 

أيام.

وخالل التدشـــني استمع 
ـــن  ـــوان م ـــري وحش الباك
رئيـــس فـــرع اتحـــاد اللعبـــة 
أحمـــد طالب بليـــم إىل رشح 
عـــن البطولة التـــي يتنافس 
فيهـــا 48 العبـــا يمثلون 12 
ـــة  ـــميا باملحافظ ـــا رس نادي
بمعـــدل 12 العبا يف كل فئة 
عمرية، وتقام بنظام خروج 
املغلـــوب عىل ثـــالث مراحل 
ـــل  ـــا بط ـــدد يف نهايته ليتح
اللعبة عىل مستوى كل فئة 
عمرية.. الفتا إىل أن الفائزين 

بالبطولة سيمثلون املحافظة 
يف تصفيـــات البطولـــة عـــىل 
مســـتوى الجمهورية والتي 
ستقام خالل فراير القادم.
 وخـــالل التدشـــني أكـــد 
الوكيـــل الباكري عىل أهمية 
تفعيـــل األنشـــطة الرياضية 
الفئات  كافة  التي تستهدف 
العمرية يف املحافظة وتفتح 
لها مساحات واسعة إلبراز 
مواهبهـــا وتنميـــة قدراتهـــا 
وتعزيـــز والئهـــا الوطنـــي.. 
مشـــددا عـــىل أهميـــة هـــذه 

البطـــوالت يف فـــرز املواهـــب 
وتعزيـــز الحضـــور الريايض 
للمحافظـــة عـــىل املســـتوى 

ـــي والخارجي. الوطن
مؤكـــدا دعـــم قيـــادة 
الســـلطة املحليـــة لكافـــة 
الرامج واألنشطة الرياضية 
والشبابية التي تهتم بمختلف 
ـــل  ـــباب والجي ـــح الش رشائ
ـــا  ـــا وبدني ـــم مهاري وتعده

وثقافيـــا لبنـــاء املســـتقبل.


