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لقيــادات  الشــباب يتــرأس اجتماعــا  وكيــل وزارة 
بمــأرب والمرشــدات  المفوضيــة 

درع  بطولــة  بــكأس  يفــوز  النصــر  فريــق 
شــعالن عبدالغنــي  الشــهيد  الجمهوريــة 

ـــي  ـــذاء العامل ـــة والغ ـــرة الدولي ـــي اهلج ـــي ممث ـــاح يلتق ـــل مفت الوكي
ـــامية ـــة اإلس واإلغاث

أخصائيــــــــا   25 تـــــأهيــــــل 
الدعــــم  لتقديــــــم  اجتامعيـــــا 
النفســـــي للمـــــدارس األساســـية

بــدء عمليــة التقييــم امليداين الشــامل   
للمستشــفيات احلكوميــة بمأرب 

)أدرا( تطلب إعادة فتح مكتبها بمأرب ..
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)أدرا( تطلب إعادة فتح مكتبها بمأرب ..

التقـــى وكيـــل محافظة 
مـــأرب الخميس املايض كال 
عـــى حدة ممثـــي منظمات 
الهجـــرة الدوليـــة، والغـــذاء 
العاملي، واإلغاثة اإلسالمي 
اإلنسانية  تدخالتهم  لبحث 
يف محافظـــة مـــأرب، لبحث 
تعزيز الرشاكة والتعاون بني 
واملنظمات  املحلية  السلطة 
ـــة وتنســـيق الجهود  الدولي
لضمان تغطية االحتياجات 

املحافظة. يف  اإلنسانية 
يأتي ذلـــك بالتزامن مع 
تسلم السلطة املحلية طلب 
وكالـــة االدفنســـت للتنمية 
واإلغاثـــة )أدرا( بإعـــادة 
فتـــح مكتبهـــا باملحافظـــة 
تدخالتهـــا  واســـتئناف 
اإلنسانية، وذلك خالل لقاء 

فريقها الذي يزور املحافظة 
برئاسة مدير مكتب الوكالة 
بعـــدن خالـــد محمـــد عبده، 
وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 

عبدربـــه مفتاح،
ـــاح  ـــل مفت وأكـــد الوكي
خـــالل اللقـــاء عـــى أهميـــة 
البـــدء يف اســـتكمال تنفيـــذ 
املشـــاريع املتعثـــرة والتـــي 
أعلنت عنها املنظمة سابقا، 
الحالية  تدخالتها  وتوسعة 
يف مجـــاالت امليـــاه والصحة 
والتغذيـــة، بمـــا يخفف من 
معانـــاة النازحني واملجتمع 
املضيف عى السواء وتعزيز 
صمودهم يف محافظة مأرب 
التـــي تعتر أكـــر محافظة 
النازحني  تستوعب  محررة 
ـــات  ـــف املحافظ ـــن مختل م

ـــت  ـــة تح ـــق الواقع واملناط
ســـيطرة مليشـــيا الحوثـــي 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم اإلرهابي

إيران.
منظمة اهلجرة الدولية

ــل  ــث وكيـ ــا بحـ كمـ
ـــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتـــاح مع فريـــق املنظمة 
الدوليـــة للهجرة الذي يزور 
املحافظـــة حاليـــا برئاســـة 
ـــري، الرشاكة  البدي ـــراس  ف
ـــلطة  ـــني الس ـــانية ب اإلنس
املحلية للمحافظة واملنظمة 

وتدخالتهـــا اإلنســـانية.
ـــدد الدكتور مفتاح  وش
اللقاء عـــى املنظمة  خـــالل 
ـــر  ـــم تقري ـــرورة تقدي ب
مفصـــل عـــن املشـــاريع 
التـــي نفذتهـــا والتي يجري 

تنفيذهـــا خاصة املشـــاريع 
التنمـــوي  الطابـــع  ذات 
ـــداول الكميات  ـــة بج مرفق
ــية  ــات الهندسـ واملواصفـ
لـــكل مـــرشوع ليتســـنى 
للســـلطة املحليـــة تقييمهـــا 
الواقع من خالل  عى أرض 
لجنـــة متخصصة من حيث 
املواصفات يف التنفيذ واألثر 
اإلنســـاني والتنمـــوي لهـــا.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
عـــى أهميـــة أن تكـــون 
اإلنســـانية  التدخـــالت 
ـــاريع للمنظمة  وإقرار املش
مـــن خـــالل الرشاكـــة مـــع 
ـــلطة املحلية وإرشافها  الس
االســـتخدام  لضمـــان 
للمســـاعدات  األمثـــل 
اإلنســـانية يف مشـــاريع 

ــذاء  ــة والغ ــرة الدولي ــي اهلج ــي ممث ــاح يلتق ــل مفت ــذاء الوكي ــة والغ ــرة الدولي ــي اهلج ــي ممث ــاح يلتق ــل مفت الوكي
ــامية ــة اإلس ــي واإلغاث ــاميةالعامل ــة اإلس ــي واإلغاث العامل
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ـــموليتها  ـــدوى وش ذات ج
ـــق االحتياجات  كافة مناط
ـــات امللحة  بحســـب األولوي
املحليـــة  للمجتمعـــات 

وخصوصياتهـــم.
آلية  كما جرى مناقشة 
ـــيق والرشاكة  تعزيز التنس
ــادة  ــة وقيـ ــني املنظمـ بـ
بما يضمن  املحلية  السلطة 
االســـتخدام األمثل للموارد 
واملســـاعدات ويحقـــق مبدأ 
ـــفافية والجودة واألثر  الش

ـــاني والتنموي. اإلنس
وأشـــاد الوكيـــل مفتاح 
والحيوي  اإلنساني  بالدور 
ـــة  ـــرة الدولي ـــة الهج ملنظم
ــا  ــة إىل تدخالتهـ والحاجـ
السلطة  ومساعدة  الفاعلة 
مواجهـــة  يف  املحليـــة 
التـــي فرضتهـــا  التحديـــات 
األعـــداد الهائلـــة للنازحـــني 
املحافظة  استقبلتهم  الذين 
ومازالـــت تســـتقبلهم حتى 
اليوم، يف ظل إمكانات وبنى 

ـــدودة. تحتية مح
مـــن جانبه أكد البديري 
حـــرص املنظمة عى العمل 
ــلطة  ــة السـ ــت مظلـ تحـ
وبالتنســـيق  الرســـمية 
والرشاكـــة الكاملـــة معهـــا 
للمساعدة يف تعزيز الخدمات 
التـــي تقدمهـــا املؤسســـات 
الرســـمية للمواطنـــني مـــن 
نازحـــني ومجتمـــع محـــي 
وتعزيـــز قدراتهـــم عـــى 
الصمـــود وتجـــاوز ظروف 
النزوح والحرب واألوضاع 
املعيشـــية الصعبـــة.. معربا 
ـــهيالت  ـــكره للتس ـــن ش ع
التـــي تقدمهـــا  الكبـــرة 
الســـلطة املحليـــة للمنظمة 
لتنفيذ أنشطتها وتدخالتها 

اإلنســـانية.
منظمة الغذاء العاملي

كمـــا ناقـــش وكيـــل 

املحافظـــة عبدربـــه مفتاح 
خـــالل لقائـــه وفـــد برنامج 
الغـــذاء العاملـــي الـــذي يزور 
ـــر  املحافظـــة برئاســـة مدي
بالعاصمة  الرنامج  مكتب 
املؤقتـــة عـــدن موتينتـــا 
شيموكا، عددا من القضايا 
بالتدخـــالت  املتعلقـــة 
اإلنســـانية لرنامـــج الغذاء 
وأداء رشكائـــه املحليـــني يف 
ظـــل حرمـــان الكثـــر مـــن 
النازحـــني مـــن املســـاعدات 
يستحقونها. التي  الغذائية 
ـــرى  ـــاء ج اللق ـــالل  وخ
مناقشـــة معالجـــة األرس 
ـــي  ـــن محافظت ـــة م النازح
ـــاء وأطراف  الجوف وصنع
املحافظـــة إىل مدينـــة مأرب 
ومديريات الوادي والجوبة 
وحريب، وتوقف حصصهم 
ــوا  ــي كانـ التـ ــة  الغذائيـ
ـــزوح  الن ـــل  يســـتلمونها قب
وتأخـــر معالجـــة وضعهم، 
كمـــا جـــرى مناقشـــة تأثر 
غياب عملية التتبع لحاالت 
وحركة النازحني)أر.أر.ام(، 
أداء  يف  واالختـــالالت 
الـــرشكاء املنفذين لرنامج 
ـــة  ـــي وأهمي ـــذاء العامل الغ

تصحيحهـــا.
ـــاع إىل  ـــرق االجتم وتط
أهمية تعزيـــز الرشاكة بني 
الســـلطة املحليـــة وبرنامج 
الغذاء لوضع آلية فعالة لتتبع 
وتســـجيل عمليـــات النزوح 
إىل املحافظة وبشكل يومي 
ـــات  ـــف املحافظ ـــن مختل م
خاصـــة الواقعـــة تحـــت 
ســـيطرة مليشـــيا الحوثـــي 
ــون  ــة، ويحتاجـ اإلرهابيـ
إىل رسعـــة رصـــد حاالتهـــم 
ـــم  ـــارئ ملده ـــل الط والتدخ
ـــية،  ـــم األساس باحتياجاته
وأهميـــة وضـــع الرنامـــج 
ــراتيجي يف  ــزون اسـ مخـ

املحافظـــة يمكنهـــا مـــن 
التدخـــل اإلنســـاني الطارئ 
عنـــد الحاجـــة ملســـاعدة 
ـــن ســـيول  ـــن م املترري
األمطـــار أو الحرائق أو من 
املتعمد من قبل  االستهداف 
مليشـــيا الحوثي يف املناطق 
القريبـــة مـــن الـــراع، أو 
مساعدة املواطنني يف املناطق 
التي يجري تحريرها عقب 

ـــة التحرير. عملي
ــل  ــد الوكيـ ــد أكـ وقـ
السلطة  مفتاح عى حرص 
ـــى  ـــة ع ـــة باملحافظ املحلي
تعزيز الرشاكة مع برنامج 
ـــهيل  ـــي وتس ـــذاء العامل الغ
ــل  ــد العمـ ــه وتحييـ أدائـ
اإلنســـاني وتصحيح وضع 
وأداء الـــرشكاء املنفذيـــن 
يف املحافظـــة بمـــا يســـاعد 
املســـاعدات  إيصـــال  يف 
للمســـتفيدين من النازحني 
املضيـــف،  واملجتمـــع 
ـــتجابة الرسيعة عند  واالس
الحاجة للتدخالت الطارئة.
ـــة  ـــا إىل أن محافظ الفت
التقارير  مـــأرب وبموجـــب 
األمميـــة باتت تشـــكل أكر 
تجمعا للنازحني من مختلف 
ـــة،  ـــات الجمهوري محافظ
ومازالت تســـتقبل موجات 
النزوح بشكل يومي، حيث 
تستوعب ما نسبته أكثر من 
65 يف املائة من النازحني يف 
اليمن وتتســـع فيهـــا أعداد 
املخيمات وحجمها بصورة 
حتى  بلغت  حيث  مستمرة، 
اآلن 148 مخيمـــا وتجمعـــا 
للنازحني إىل جانب انخراط 
أعـــداد كبرة مـــن النازحني 
يف املجتمع املحي من خالل 
منـــازل باإليجـــار، وهذا ما 
يزيد من األعباء والتحديات 
عى قيادة الســـلطة املحلية 
يف مختلـــف املجـــاالت تفوق 

وإمكاناتهـــا،  قدرتهـــا 
ويتطلـــب رشاكـــة حقيقية 
مع املنظمات الدولية لتقوم 
بدورها اإلنساني من خالل 
ـــة وذات  ـــالت الطارئ التدخ
التنمـــوي اســـتجابة  ـــر  األث
لالحتياجـــات األساســـية 

العاجلة واملســـتقبلية.
ـــر  ـــاء مدي اللق ـــر  ح
مكتـــب وزارة الخارجيـــة 
باملحافظة املستشار حسني 
محمـــد املصطفـــى ومديـــر 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح

النازحـــني. مخيمـــات 
منظمة اإلغاثة اإلسامية

ــل  ــى وكيـ ــا التقـ كمـ
ـــور عبدربه  املحافظة الدكت
ـــري  ـــر القط ـــاح املدي مفت
ـــالمية  ملنظمة اإلغاثة اإلس
محمـــد ذو القرنـــني والوفد 
ـــزور  ـــذي ي ال ـــه  ل ـــق  املراف
املحافظـــة حاليـــا ملناقشـــة 
زيادة التدخالت اإلنســـانية 
ــل  ــي تعمـ التـ ــة  للمنظمـ
ـــذاء  ـــج الغ ـــك لرنام كرشي
العاملي وتقييم االحتياجات 
والوضـــع  اإلنســـانية 
اإلنســـاني يف مأرب وتعزيز 
الرشاكـــة مـــع الســـلطة 

املحليـــة.
وتطرق وكيل املحافظة 
إىل عـــدد مـــن االختالالت يف 
أداء مكتـــب املنظمة بمأرب 
والتـــي تؤثـــر عـــى حيادية 
ومصداقية  اإلنساني  عمله 
أدائـــه.. مؤكدا عى رضورة 
إعادة هيكلة مكتب املنظمة 
ــن إدارة  ــتقالليته عـ واسـ
صنعاء بمـــا يحقق حيادية 
عملـــه اإلنســـاني، والعمـــل 
ـــة اإلدارية،  وفق الالمركزي
وااللتـــزام باملواصفـــات 
والجـــودة يف الغـــذاء املقـــدم 

ـــتفيدين. مساعدة للمس
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بدء عملية التقييم امليداين الشامل 
للمستشفيات احلكومية بمأرب

ـــة  ـــب الصح ـــن مكت دش
العامـــة والســـكان بمحافظة 
الشامل  التقييم  مأرب عملية 
للمستشـــفيات الحكوميـــة 
ـــتمر  ـــي تس الت ـــة  يف املحافظ
شـــهرين يف إطار بنـــاء خطة 
ــر أداء  ــراتيجية لتطويـ اسـ

القطـــاع الصحـــي.
ـــب  ـــر مكت ـــح مدي وأوض
ـــور عبدالعزيز  الصحـــة الدكت
الشـــدادي أن التقييم امليداني 
ســـيمكن مـــن الوقـــوف عـــى 

طبيعـــة الوضـــع الصحـــي يف 
ـــتوى األداء  ـــة ومس املحافظ
وتحديـــد جوانب االحتياجات 
والقصـــور وجوانـــب القـــوة 
والفـــرص، بمـــا يمكن يف بناء 
اســـراتيجية شـــاملة لتطوير 
القطاع الصحي وردم الفجوة 
بـــني املتـــاح مـــن اإلمكانـــات 
والخدمـــات الصحيـــة املقدمة 
والتي هي يف مستوى متدني 
ـــط  ـــم الضغ ـــدود وحج ومح
الكبـــر عـــى الخدمـــات مـــن 

قبل املواطنـــني يف ظل األعداد 
النازحـــني الذين  الكبـــرة من 
اســـتقبلتهم املحافظـــة يف ظل 
للقطاع  التحتية  البنى  ضعف 
الذي كان يقدم خدماته لعدد 
محدود من ســـكان املحافظة 
ـــيا الحوثي  قبل انقالب مليش

الرشعية. عى 
اسراتيجية  أن  إىل  وأشار 
الصحي وسد  القطاع  تطوير 
الفجوة سيتم العمل مع وزارة 
ـــكان  ـــة والس ـــة العام الصح
وقيـــادة الســـلطة املحليـــة 

ـــات  ـــن املنظم ـــرشكاء م وال
اإلنســـانية العاملة يف القطاع 
الصحي من أجل حشد املوارد 
ـــي  ـــاع الصح ـــر القط لتطوي
ـــة  ـــات املقدم ـــودة الخدم وج
واالرتقـــاء ببنـــاه التحتية بما 
يمكنه من مواجهة التحديات 
ـــة  ـــه الصحي ـــم خدمات وتقدي

بجـــودة عالية.
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ـــة  ـــب الربي ـــم مكت اختت
والتعليـــم بمحافظـــة مأرب، 
ــا  ــل 25 تربويـ دورة تأهيـ
ــدارس  ــن مـ ــة مـ وتربويـ
التعليـــم األســـايس يف مـــأرب 
ــني  ــني اجتماعيـ كأخصائيـ
ــي  ــم النفـ ــم الدعـ لتقديـ
ـــي اســـتمرت  للطـــالب، والت
ـــب  ـــا مكت ـــا، نظمه 15 يوم
الربيـــة بالتعاون مع مكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
يف مأرب بتمويل من منظمة 

ـــيف. اليونيس
وأكـــد نائب وزير الربية 

والتعليم الدكتور عي العباب، 
عـــى أهميـــة هذه الـــدورة يف 
تأهيل أخصائيني اجتماعيني 
يف املدارس األساسية لتقديم 
الدعـــم النفـــي لألطفـــال يف 
ـــة  ـــة الحساس ـــذه املرحل ه
يمر  التي  الصعبة  والظروف 
بهـــا الوطـــن يف ظـــل الحرب 
التي تشنها مليشيا  الشاملة 
املدعومة  االنقالبية  الحوثي 
ـــعب اليمني،  إيرانياً عى الش
والتـــي تســـببت بترشيـــد 
ونـــزوح الســـكان هربـــا من 
بطـــش الحوثيـــني إىل مأرب، 
مـــا أدى إىل اكتظاظ املدارس 

بالطـــالب فـــوق طاقتهـــا 
االســـتيعابية يف ظـــل تواصل 
جهـــود توفـــر فـــرص تعليم 

متســـاوية للجميـــع.
مـــن جانبـــه أشـــار 
مديـــر الشـــؤون االجتماعية 
والعمل يف مأرب عبدالحكيم 
القيـــي، إىل اآلثار النفســـية 
التـــي يعانـــي منهـــا  الســـيئة 
ــراء  ــال جـ ــض األطفـ بعـ
الحرب والنـــزوح وظروفهم 
املعيشـــية الصعبـــة يف مأرب 
التي تستوعب نحو 3 ماليني 
نـــازح، والحاجـــة املاســـة 

ـــم  ـــع وتقدي ـــل الواس للتدخ
الدعـــم النفـــي واملســـاحات 
ـــاعدتهم  ـــم ومس ـــة له اآلمن
املجتمـــع  يف  باالندمـــاج 
وممارسة حياتهم الطبيعية 
كأشـــخاص  وإعدادهـــم 
أسوياء يف املستقبل .. مثمنا 
ـــة  ـــيف إلقام ـــم اليونيس دع
إىل  املنظمات  داعيا   .. الدورة 
اإلنسانية  االحتياجات  تلبية 
والتدخـــالت  الطارئـــة 

ـــتدامة. ـــانية املس اإلنس

تأهيل تأهيل 2525 أخصائيا اجتماعيا لتقديم الدعم  أخصائيا اجتماعيا لتقديم الدعم 
النفسي لطالب المدارس األساسيةالنفسي لطالب المدارس األساسية
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اجتمـــاع  ناقـــش 
موســـع عقـــد، بمحافظة 
مفوضية  لقيادات  مأرب، 
الكشـــافة واملرشـــدات 
الشـــباب  ومكتـــب 
والرياضة، برئاســـة وكيل 
وزارة الشـــباب والرياضة 
لقطـــاع الشـــباب الدكتور 
منر ملع، القضايا املتعلقة 

ـــة،  ـــل دور املفوضي بتفعي
والرامج واألنشـــطة التي 

تنفذهـــا يف املحافظة.
وأشـــاد الوكيـــل اللمع، 
بجهـــود مكتـــب الشـــباب 
ومفوضيـــة الكشـــافة 
العديد  تنفيذ  يف  والشباب، 
مـــن األنشـــطة والرامـــج 
ـــع..  ـــدم املجتم ـــي تخ الت

منوهـــا باإلســـهام الفاعل 
ـــدات يف  ـــافة واملرش للكش
الشبابية  املناسبات  إحياء 
ـــم  ـــة ، وتقديمه والوطني
ــبابية يف  ــات الشـ اللوحـ

املناســـبة الوطنيـــة.
ــر  ــدم مديـ ــا قـ فيمـ
مكتب الشـــباب والرياضة 
ـــوان،  باملحافظة عي حش

املفوضيـــة،  وقيـــادات 
لألنشطة والرامج  عرضاً 
ـــي تنفـــذ يف املحافظـــة  الت
والتحديـــات التـــي تواجـــه 
ســـر العمل واالحتياجات 
واملتطلبات من أجل تفعيل 

ـــة. دور املفوضي

وكيل وزارة الشباب يرتأس اجتامعاً لقيادات وكيل وزارة الشباب يرتأس اجتامعاً لقيادات 
املفوضية واملرشدات بمأرباملفوضية واملرشدات بمأرب
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ـــر  ـــق الن ـــن فري تمك
الريـــايض من إحـــراز كأس 
ـــة  ـــة درع الجمهوري بطول
الشـــهيد عبدالغني شـــعالن 
التـــي نظمهـــا نـــادي الســـد 
ألـــف  الريـــايض بمشـــاركة 
العـــب يمثلـــون 45 فريقـــا 

رياضيا يف مدينة مأرب.
ـــالل املباراة  جاء ذلك خ
التـــي احتضنهـــا  الختاميـــة 
ـــار، حيث تمكن  ملعب املط
فريق النر من الفوز عى 
ـــه فريق أجيال سبأ  منافس
بهدفني مقابل هدف واحد.

اللقـــاء قـــام  وعقـــب 
الشـــباب  وزارة  وكيـــل 
والرياضـــة الدكتـــور منـــر 
ملع ، ومعه وكيل املحافظة 
محمد املعويض، ومدير عام 
مكتـــب الشـــباب والرياضة 
الشهيد  ووالد  عي حشوان 

ـــال  ـــم أبط ـــعالن بتكري ش

ـــة  ـــة درع الجمهوري بطول

باإلضافة إىل املرزين خالل 

البطولة.

فريق النصر يفوز بكأس بطولة درع الجمهورية 
الشهيد عبدالغني شعالن


