نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب

السبــــــــــــــــت  2ابريل 2022م العــــــــــــــدد ( )173

أشاد بالنجاحات األمنية رغم الظروف االستثنائية..

املحافـــظ العـــرادة يـــرأس اجتامعـــا
للجنــــــة األمنيـــــــة باملحافظــــــة
 -إقرار الخطة األمني�ة لشهر رمضان المبارك

بي�ن السلطة المحلية والمنظمات الدولية ..

اجتــاع تنســيقي موســع لتقييــم الوضــع اإلنســاين وخطــة االســتجابة للعــام اجلــاري
بكلفة مليون و  185ألف دوالر..

ممثـــل اليونيســـيف يف اليمـــن والوكيـــل مفتـــاح
يدشـــنان مرشوعـــي ميـــاه وتعليـــم للنازحـــن

تدشني فعاليات األسبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز صحة الفم واألسنان بمأرب
تكريم  70أما ًبمأرب بمناسبة اليوم
العاملي للمرأة وعيد األم

خارطــة برامجيــة متنوعــة وشــاملة إلذاعــة مــأرب
خــال رمضــان المبــارك

إغالق  6منشآت صحية خمالفة
يف مدينة مأرب

تدريــب  36شــابا حــول مفاهيــم إدارة الحركــة
الكشــفية بمــأرب

اختتــام دورة تدريبيــة لتأهيــل مدربيــن
وحــكام كــرة اليــد بمحافظــة مــأرب
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أشاد بالنجاحات األمنية رغم الظروف االستثنائية..

املحافظ العرادة يرتأس اجتامعا للجنة األمنية باملحافظة
• إقــــــــرار الخطـــــــة األمنيـــــــة لشهـــر رمضــــان المبـــارك

أقــرت اللجنــة األمنيــة
ملحافظة مأرب يف اجتماعها
االســتثنائي اليوم ،برئاسة
املحافظ اللواء ســلطان بن
عيل العرادة ،الخطة األمنية
لشهر رمضان املبارك.
وخالل االجتماع أش ــاد
املحافــظ العــرادة بالجهود
األمنية املبذولة والنجاحات
التـــي حققتهـــا األجهـــزة
األمنيـــة املختلفـــة بـــأداء
احــرايف جعلــت املحافظــة
تعيـــش حالـــة اســـتقرار
أمنـــي ،رغـــم الظـــروف
االســـتثنائية والهجمـــات
اإلرهابيـــة التـــي تشـــنها
املليشــيات عــى املحافظــة
يف مختلف الجبهات ،مثمنا ً
دور القبائـــل واملواطنـــن

يف التعـــاون الكبـــر مـــع
األجهزة االمنية والتي كان
له ــا دور يف تحقي ــق ع ــدد
مــن النجاحــات األمنيــة ..
مشــددا ً عىل رفع الجاهزية
واليقظــة األمنيــة من قبل
كاف ــة الوح ــدات األمني ــة
والتعامــل الراقــي من قبل
رجــال األمن والرشطة مع
املواطنــن ،وتعزيز العالقة
الحميمية معهم ،وااللتزام
بتجســيد سيادة القانون يف
التعامــل وأداء املهــام .
كمــا شــدد عــى تعزيز
التنس ــيق والتع ــاون ب ــن
أجهزة املؤسســتني االمنية
والعســكرية لتعزيــز األمن
واالس ــتقرار وتعزي ــز دور
الجيــش الوطنــي والقبائل
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واملقاومـــة الشـــعبية يف
الجبهـــات للدفـــاع عـــن
الجمهوريـــة والهويـــة
الوطنيــة يف وجــه املرشوع
الفـــاريس الـــذي يســـعى
إىل اســـتهداف املحافظـــة
وتركيعهـــا.
وأشـــاد املحافـــظ
العرادة باملالح ــم البطولية
واالنتصـــارات العظيمـــة
الت ــي يس ــطرها منتس ــبو
الجي ــش الوطن ــي وأبن ــاء
القبائل واملقاومة الشعبية
يف مختلــف الجبهــات بدعم
وإسناد من التحالف العربي
 ،الفت ـا ً إىل دعــم واهتمــام
القي ــادة السياس ــية ممثل ًة
بفخامة رئيس الجمهورية
املشـــر الركـــن عبدربـــه
Mareb gov
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منصــور هــادي .
وثمـــن املحافـــظ
العـــرادة دعـــوة مجلـــس
التعـــاون الخليجـــي
لليمنيـــن للمشـــاورات يف
الرياض ..متمنيا ً أن يخرج
املش ــاركون يف املش ــاورات
بتوحيــد الصف الجمهوري
تحـــت رايـــة الجمهوريـــة
اليمنيــة الســتعادة الدولــة
ومؤسســـاتها والهويـــة
اليمنيـــة والقضـــاء عـــى
املرشوع اإليراني واملليشيا
الحوثيـــة اإلرهابيـــة
الكهنوتيـــة وتخليـــص
الشعب اليمني من إرهابها
وتنكيلها بهم وبسط األمن
واالســـتقرار والســـام يف
كاف ــة رب ــوع الوط ــن.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

3

السبت  2ابريل  2022العـــــدد ( )173

صفحة

PA G E

بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية ..

اجتامع تنسيقي موسع لتقييم الوضع اإلنساين
وخطة االستجابة للعام اجلاري

خصـــص اجتمـــاع
تنس ــيقي موس ــع للس ــلطة
املحلية بمأرب ،مع منظمات
األم ــم املتح ــدة واملنظم ــات
الدوليــة ،نظمــه مكتب األمم
املتح ــدة لتنس ــيق الش ــؤون
اإلنســانية «أوتشــا» ملناقشة
الوضــع اإلنســاني ،وخطــط
االحتياجـــات اإلنســـانية
والفــرص والتحديــات التــي
تواجـــه العمـــل اإلنســـاني
باملحافظـــة.

واســـتعرض االجتمـــاع
الذي ترأس ــه وكيل املحافظة
الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح،
خطة االحتياجات اإلنسانية،
وتقييم التدخالت اإلنس ــانية
للمنظمات خالل العام املايض،
واســتمرار الهجــوم من قبل
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
عــى محافظة مــأرب ،والذي
تســـبب يف تفاقـــم الوضـــع
اإلنســاني يف املحافظــة.
كم ــا ناق ــش االجتم ــاع
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التدف ــق املس ــتمر للنازح ــن
إىل املحافظــة ومــا مثلــه من
تحــد كبري للوضع اإلنســاني
وزاد مــن ترديــه وصعب من
التدخالت الفاعلة للمنظمات
العاملــة يف املجال اإلنســاني،
خصوصـــا مـــع افتقارهـــا
ملخــزون احتياطــي من املواد
األساســية لتقــدم للنازحــن
الجــدد أو عنــد الطوارئ.
وقد شــدد الوكيل مفتاح
عــى أهميــة تعزيــز الرشاكة
Mareb gov

Mareb_gov

اإلنســـانية بـــن الســـلطة
املحلية واملنظمات العاملة يف
املجال اإلنســاني ،بما يســهم
يف تســهيل مهــام املنظمــات
وتدخالته ــا  ..مش ــددا ع ــى
أهميــة أن تكــون التدخــات
وفق ــا لخط ــط االحتياج ــات
اإلنســـانية التـــي أعدتهـــا
السلطة املحلية ويتم تحديثها
باس ــتمرار وفق ــا ملعطي ــات
الواقــع ومتغرياته بما يحقق
االستجابة الرسيعة للنازحني.
Mareb_gov

Mareb.gov
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بكلفة مليون و  185ألف دوالر..

ممثل اليونيسيف يف اليمن والوكيل مفتاح يدشنان مرشوعي مياه وتعليم للنازحني

دشـــن وكيـــل محافظـــة
مأرب الدكتــور عبدربه مفتاح
واملمثــل املقيــم ملنظمــة األمم
املتحــدة لألمومــة والطفولــة
(اليونيســيف) يف اليمن فيليب
دواميل ،مرشوعي مياه وتربية
يف مديريتــي املدينــة والــوادي،
واللذينمولتتنفيذهمامنظمة
اليونيســيف بكلفــة إجماليــة
تتجاوز مليونا واحدا و 185ألف
دوالر ضمن تدخالتها اإلنسانية
لتخفيف معانــاة النازحني.
حيث دشن الدكتور مفتاح
ودواميلومعهمامديرعامفرع
املؤسسةالعامةللمياهوالرصف
الصحي يف مدينــة مأرب ،ضخ
امليــاه يف مــروع الخط الناقل
للمياه النقية الصالحة للرشب
من حقول مياه الفاو والرميلة
إىل خزانات التوزيع الرئيس ــية
يف عاصمــة املحافظة بطول 8
كم وبقطر  12هنشــا وبكلفة
 685ألــف دوالر بتمويــل مــن
اليونيسيف.
وخــال التوزيــع اســتمع
الوكيلمفتاحوممثلاليونيسيف
من مهنــدس املــروع ومدير
عــام فــرع املؤسســة حســن
أحمــد بــن جــال إىل رشح عن
املرشوع ومواصفاته وأهميته
حيث يمكن املؤسسة من تزويد
 350ألف نسمة مستفيدة حاليا
باملياه النقية والصالحة للرشب

وقابلة للتوسع يف أحياء مدينة
مأرب واملخيمــات فيها ،والتي
يبلغعددسكانهاأكثرمنمليون
ومائتي ألف مواطن ،نسبة 90
يف املائة منهم من النازحني.
كما افتتح وكيل املحافظة
ومعهممثلمنظمةاليونيسيف
يفمخيمالسميابمديريةالوادي،
الذي يضم أكثر من  2500أرسة
نازحة مــن مديريات محافظة
مــأرب واملحافظــات األخــرى،
املســاحات التعليميــة املؤقتــة
لتمكني األطفــال النازحني من
االلتحاق بقطار التعليم ،وتضم
املســاحات املوزعــة يف املخيــم
عــى أربعة مواقــع مختلفة يف
املخيــم مرتامــي األطــراف 40
فصال دراسيا من الخيام الجيدة
مع ملحقــات الرصف الصحي
من أصــل  100خيمــة قدمتها
اليونيســـيف كفصول دراسية
وبكلفــة  500ألف دوالر.
وخــال التدشــن اســتمع
الوكي ــل مفت ــاح ودوامي ــل إىل
رشح من نائب مدير عام مكتب
الرتبيــة باملحافظــة عبدالعزيز
الباكــري ومديــر شــبكة نماء
للمنظم ــات األهلي ــة املنف ــذة
للمرشوع املهندس عبدالوهاب
نــر ،إىل رشح عــن املــروع
وعملية التنفي ــذ واملواصفات،
وأهميتهــا يف تمكــن الطــاب
النازحني من االلتحاق بالتعليم
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إىل جانب تمكني مكتب الرتبية
مــن تنفيــذ برنامــج تعليمــي
تعوييض خالل العطلة الصيفية
للطالب النازحني الذين حرموا
هــذا العــام واألعوام الســابقة
مــن التعليــم بســبب نزوحهم
املتكــرر وغيــاب املــدارس التي
تستوعبهم ،وسيدرسون خالل
الصيف لفرتة  3أشهر تعويضا
عن السنة و 9أشهر تعويضا عن
 3ســنوات لاللتحاق بزمالئهم
الذيــن كانــوا معهــم يف نفــس
مستواهم التعليمي.
هــذا وكان وكيل محافظة
م ــأرب الدكت ــور مفت ــاح ق ــد
عقــد لقــاء يف مكتبه مع ممثل
اليونيسيف يف اليمن الذي يزور
املحافظــة ،ناقــش معــه آفاق
تطوير الرشاكة اإلنســانية بني
السلطةاملحليةواملنظمةاألممية
وتدخالتها اإلنسانية يف مجاالت
املياه والتعليم والصحة وأهمية
توسيعهااستجابةلالحتياجات
اإلنسانية املتزايدة يف املحافظة
للمجتمــع املضيــف والنازحني
املتزايدين يف املحافظة.
وقــد ثمــن الوكيــل الــدور
اإلنساني ملنظمة اليونيسيف..
متمنيـــا أن تتوســـع لتلبيـــة
االحتياجات امللحة واالنتقال إىل
التدخالت اإلنســانية ذات البعد
التنموياملستداموالتخفيفمن
معاناة النازحني واحتياجاتهم
Mareb gov
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يف مجـــاالت ميـــاه الـــرب
النقي ــة والصح ــة ومكافح ــة
سوء التغذية والتعليم وتمكني
الطــاب والطالبــات وخاصــة
النازحــن من حقهم يف التعليم
والتأهي ــل واإلع ــداد ليكون ــوا
أفــرادا صالحــن وقادرين عىل
القيــام بدورهــم املســتقبيل يف
بناء الوطن وإدارة دفة التنمية
والحفاظ عىل مكتسبات الوطن
والثورةوالجمهورية،والكرامة
لهــم وألرسهــم ومجتمعهم.
وقد أكد دواميل عىل حرص
منظمة اليونيسيف عىل تعزيز
الرشاكة والتدخالت اإلنســانية
يف املحافظة التي تحتضن أكرب
عدد من النازحني يف الجمهورية
وســط أوضاع إنسانية صعبة
ومعان ــاة متزايدة ..مش ــرا إىل
أن املياه والتعليم والصحة هي
يف مقدمــة أولويــات التدخالت
للمنظمة ،كونها مرتابطة كون
املياه النظيفة توفر بيئة صحية
للن ــاس واألطف ــال ،ومكافحة
سوء التغذية تس ــاعد األطفال
عىل إيجــاد جيل يتمتع بصحة
جيدة تســاعده عــى التحصيل
العلمي الجيد والعمل واالجتهاد
واإلنتاج واإلبداع الخالق.
Mareb_gov
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تدشني فعاليات األسبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز صحة الفم واألسنان بمأرب

دش ــن مكت ــب الصحة
العامة والسكان بمحافظة
مــأرب ،فعاليــات التوعية
بصح ــة الف ــم واألس ــنان
الــذي يقيمهــا املكتــب يف
الوحدات واملراكز الصحية
باملحافظ ــة ،تزامن ــا م ــع
األسبوع الخليجي املوحد
لتعزيـــز صحـــة الفـــم
واألس ــنان تح ــت ش ــعار
صحت ــي تبدأ م ــن فمي.
وخـــال فعاليـــة
التدشـــن التـــي أقيمـــت
اليــوم أكد نائب مدير عام
مكتــب الصحة باملحافظة

أحمد العبادي أن فعاليات
التوعية التي ستستمر ملدة
أســبوع تســتهدف توعية
الحوامل واألطفال بدرجة
رئيس ــية بأهمي ــة العناية
الفموية نظ ــرا ألن صحة
الجســم تبدأ من االهتمام
والعناية بالفم واألسنان.
وأشــار إىل أن تنظيــف
األس ــنان والعناي ــة به ــا
بشــكل يومي خاصة لدى
الحوامـــل واألطفـــال
يضمـــن صحـــة ســـليمة
للجنني ،ويمنع من تراكم
طبقــة البالك عىل أســنان

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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األطفــال والتــي تحتــوي
ع ــى البكتريي ــا املس ــببة
ألم ــراض اللثة وتس ــوس
األســـنان ،والروائـــح
الكريهـــة ،والتصبغـــات
الخارجيــة عىل األســنان.
مـــن جانبـــه أوضـــح
مديــر إدارة املستشــفيات
الدكتور عبدالرحمن هزاع
أن التقارير الصحية تشري
إىل ارتفــاع معدل اإلصابة
بأمــراض الفم واألســنان
يف دول مجل ــس التع ــاون
الخليجي ومنها بالدنا ،ما
دف ــع املجل ــس لتخصيص
Mareb gov

Mareb_gov
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األس ــبوع الس ــنوي ه ــذا
العـــام لرفـــع مســـتوى
الوعــي الصحي املجتمعي
بني أفراد املجتمع بالعناية
بالفم واألســـنان.
وخالل التدشــن جرى
تكري ــم طبي ــب األس ــنان
دكتــور حســن الخرض –
رحمــه الله  -كأول طبيب
أســـنان متخصـــص يف
املحافظة ،والدكتور خليل
الصــري كأفضــل مركــز
لطــب األســنان بمأرب.
Mareb_gov
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إغالق  6منشآت صحية مخالفة في مدينة مأرب

أغل ــق مكت ــب الصح ــة
والســكان بمحافظــة مأرب
 6منشــآت صحيــة مخالفة
بمدينــة مــأرب يف أول أيــام
حمل ــة التفتي ــش امليداني ــة
للمنشــآت واملرافق الصحية
العاملــة باملحافظــة.
وأوضـــح نائـــب مديـــر
مكتـــب الصحـــة بمـــأرب

ورئيـــس لجنـــة الرقابـــة
والتفتيــش امليدانية الدكتور
أحم ــد العب ــادي أن اللجن ــة
بــارشت عملهــا وأغلقــت 3
عيــادات و 3مراكــز صحيــة
يف مدينـــة مـــأرب بســـبب
مخالفتهــا للوائح واألنظمة
واملعايري الصحية ،باإلضافة
لعـــدم وجـــود الرتاخيـــص

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الرســمية لفتح تلك املنشآت الرقابــة والتفتيش املســتمر
وعـــدم اتخـــاذ إجـــراءات عىل جميع املنشآت واملرافق
الســامة والصحــة املهنيــة الصحيـــة واملستشـــفيات
ومكافحــة العــدوى يف تلــك
العاملــة يف املحافظة وإحالة
املرافــق املخالفــة.
املخالف ــة منه ــا إىل النياب ــة
مشـــرا إىل أن اللجنـــة
ستســتمر يف علمهــا امليداني العامــة التخــاذ اإلجــراءات
وذلــك يف إطار خطــة مكتب القانوني ــة الرادع ــة بحقها.
الصحــة الرامية لتفعيل آلية
Mareb gov
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تكريم  70أُماً بمأرب بمناسبة اليوم العاملي
للمرأة وعيد األم

نظـــم اتحـــاد نســـاء
اليمن فرع مأرب بالتعاون
مــع اإلدارة العامــة لتنمية
امل ــرأة باملحافظ ــة ،حف ــا
تكريميــا ل 70أُماً ،احتفاء
باليوم العاملي للمرأة وعيد
األم ،التـــي يحتفـــل بهـــا
العالم يف شــهر مارس من
كل عام.
ويف حفـــل التكريـــم
الــذي أقيم بدعــم من ديرة
العرب للخدمــات العقارية

ملدينة الخري الســكنية ،أكد
وكيــل املحافظة للشــؤون
اإلداريــة عبداللــه الباكري
عــى أهمية هــذه الفعالية
يف تكريـــم املـــرأة واألم
تقدي ــرا لدوره ــا امله ــم يف
الحياة واملجتمع والتنمية..
واعتربهــا مناســبة مهمة
لاللتف ــات لقضاي ــا امل ــرأة
واحتياجاتهــا مــن التأهيل
للقيــام بدورهــا املجتمعي
واألرسي والتنمـــوي.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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وأك ــد الباك ــري دع ــم إىل أن ه ــذا التكري ــم ه ــو
قيـــادة الســـلطة املحليـــة تكريــم لــكل امــرأة وأم يف
باملحافظ ــة لكاف ــة برامج
املحافظة تقدي ــرا لدورهن
التنمي ــة للم ــرأة.
م ــن جانبه ــا أش ــارت االســـتثنائي يف األوضـــاع
مدير عام تنمية املرأة فندة االســتثنائية التــي يمر بها
العمــاري إىل أهميــة املــرأة الوطن.
واألم يف حيـــاة الشـــعوب
ح ــر الحف ــل مدي ــر
ونهضتهـــا ..الفتـــة إىل أن
عام مكتب املحافظ محمد
األم هــي وطــن ومدرســة
لألخ ــاق ،وامل ــدرب األول البازيل.
والحقيقي لألبناء ..منوهة
Mareb gov
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خارطة براجمية متنوعة وشاملة إلذاعة مأرب
خالل رمضان املبارك

أك ــد مدي ــر ع ــام إذاع ــة
مـــأرب عـــي الحوانـــي أن
الخارطــة الربامجيــة لشــهر
رمضــان هذا العام ســتكون
متنوعــة وشــاملة ،بما يلبي
تطلعات جمهور املس ــتمعني
واملتابع ــن لإلذاع ــة داخ ــل
اليمــن عرب موجة اإلف أم أو
خــارج اليمن عــر االنرتنت.
وقـــال الحوانـــي :إن
الخارطـــة شـــملت العديـــد
م ــن الربام ــج االجتماعي ــة
والتنمويـــة والرتفيهيـــة،
واضعـــة نصـــب عينيهـــا
األهـــداف األساســـية يف
ترس ــيخ قي ــم الجمهوري ــة
وأهداف ثورتي  26س ــبتمرب

و  14أكتوبر ،وتعزيز الوعي
الوطني بالخطر الحوثي عىل
مكتسبات ومقدرات الشعب
اليمن ــي ،باعتب ــاره امت ــدادا
للنظــام اإلمامــي العنــري
الطائف ــي ،وأداة للم ــروع
الفاريس الذي تسبب يف تدمري
البلــدان التــي وصــل إليهــا.
وأكد أنــه ويف إطار الدور
املحــوري لإلذاعــة يف إســناد
املعركــة الوطنيــة خصصــت
العديد من الربامج والفقرات
الربامجي ــة لدع ــم األح ــرار
من أبط ــال الجي ــش الوطني
واملقاومة الشــعبية والرجال
املرابطـــن يف كل الجبهـــات
والثغــور من خــال عدد من

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

Mareb_gov

الربامج واملواد التي خصصت م ــن بينه ــا أربع ــة برام ــج
لهــذا الغرض ..مشــرا إىل أن
مســابقاتية متنوعة ،إضافة
من أبرز هذا الربامج برنامج
«املفســدون يف األرض» الذي إىل برامــج حواريــة ودرامية
يســلط الضــوء عــى فضــح
ودينيــة واجتماعيــة طــوال
أعمــال املليشــيات الحوثيــة،
وبرنام ــج «صفح ــات م ــن أيام الشــهر الكريــم ..معربا
تاريخ اليمن الحديث» ويرسد
أجزاء من تاريخ اليمن املقاوم عــن شــكره لكل من ســاهم
للكهنــوت واالســتعباد عــر يف إعداد وتنفيذ وإخراج هذه
التاريــخ ،وبرنامج «مفاهيم
وطنيــة» الــذي يــرح أهــم الخارطــة الربامجية ،آمال أن
املفاهيم الوطنية التي سعت تكون الخارطة لبت تطلعات
املليشــيات إىل طمســها مــن
جمهور املستمعني ومتابعي
الذاكرة الشــعبية.
وقــال :إن لــدى اإلذاعــة اإلذاعة يف الداخ ــل والخارج.
العديــد من الربامــج األخرى
Mareb gov
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تدريب  36شابا حول مفاهيم إدارة احلركة
الكشفية بمأرب

اختتــم مكتــب الشــباب
والرياض ــة بمحافظة مأرب
الــدورة التدريبية والتأهيلية
املكثفة ملساعدي قادة الفرق
الكشــفية باملحافظــة والتي
نظمتها مفوضية الكش ــافة
واملرشـــدات باملحافظـــة
بمشــاركة  36متدربــا مــن
جوالة الجامعة ومس ــاعدي
قـــادة الفـــرق الكشـــفية
بمديري ــات املدين ــة والوادي

والجوبة وحريب.
وهدفــت الورشــة التــي
أقيمت بقاعة بيت الشباب إىل
تعريف املشــاركني باملفاهيم
املرتبطـــة بالكشـــافة،
وتأهيلهم حول كيفية إدارة
وقيــادة الحركــة الكشــفية.
ويف خت ــام ال ــدورة أك ــد
وكيل املحافظة الش ــيخ عيل
محم ــد الفاطم ــي اهتم ــام
قيــادة املحافظــة والســلطة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املحلية بالشــباب باعتبارهم
املســـتقبل وعليهـــم يقـــع
مســؤولية البنــاء والتنميــة
 ..مشــرا إىل أهميــة الدورة
يف صقل مهارات املشــاركني
وتطويـــر قدراتهـــم التـــي
ســـينقلونها بعـــد ذلـــك إىل
فرقه ــم الكش ــفية.
من جانبه أكد مدير عام
مكتــب الشــباب والرياضــة
عىل حشــوان عــى أهمية ما
Mareb gov

Mareb_gov
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تلقاه املتدربون من مفاهيم
وتدريبــات حــول الكشــافة،
وأهميــة نقل هــذه املفاهيم
والتدريب ــات للمش ــاركني يف
الفرق الكشفية ،خالل املرحلة
القادمة  ..معربا عن شــكره
لفرع الكش ــافة واملرش ــدات
باملحافظــة عــى إقامــة مثل
هــذه الدورات املهمــة والتي
ستســاهم يف تنمية النشــاط
الكشفي بمأرب.
Mareb_gov
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اختتام دورة تدريبية لتأهيل مدربني وحكام
كرة اليد بمحافظة مأرب

اختتـــم مكتـــب
الشـــباب والرياضـــة
بمحافظـــة مـــأرب
دورة تدريبيــة لتأهيــل
مدربــن وحــكام كــرة
اليـــد ،بمشـــاركة 12
متدرباً ،يمثلون األندية
الرياضية يف املحافظة.
ويف خت ــام ال ــدورة
التــي اســتمرت ثالثــة
أيـــام ،أكـــد وكيـــل

محافظــة مــأرب عــي
الفاطم ــي أن االهتمام
بالشـــباب ورعايتهـــم
وتأهيلهم هو الوسيلة
املثىل إلظهار مواهبهم
وإبداعاتهم وتنميتها..
مشريا ً إىل أهمية توجيه
الشـــباب واســـتغالل
طاقاتهـــم يف خدمـــة
املجتمع وبناء املستقبل
املنشود.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مــن جهتــه أوضح
مديـــر عـــام مكتـــب
الشباب والرياضة عيل
حشـــوان أن الـــدورة
تهدف إىل تأهيل مدربني
وحـــكام يف األنديـــة
الرياضي ــة باملحافظ ــة
لتأس ــيس ون ــر لعبة
كــرة اليــد وتفعيلها يف
األندية وتشكيل الفرق
م ــن مختل ــف الفئ ــات
Mareb gov
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العمري ــة  ..مؤك ــدا أن
املتدربـــن ســـيمثلون
النــواة األوىل لتأســيس
كرة الي ــد يف املحافظة،
وسيكون عىل عاتقهم
الــدور األكرب يف تحقيق
الحضــور لهــذه اللعبة
عىل مستوى املحافظة،
وأندي ــة الجمهورية.
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