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الشــباب يفــوز علــى تضامن شــبوة فــي اللقاء 
الــودي الثانــي على ملعــب مأرب

مائــي  احتيــاج  بأفضــل  للتعريــف  حقلــي  يــوم 
بمــأرب الشــامية  الــذرة  لمحصــول 

تحصيــن 92 ألــف طفــل دون الخامســة بمــأرب 
خــال حملــة التحصيــن

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلني عن منظامت الصليب األمحر وكري 
واإلغاثة الدولية

إقرار تشكيل جلنة تفتيش ميدانية عىل 
السلع األساسية بمأرب ملنع االحتكار

ممثل الصحة العاملية يف اليمن يطلع   
عىل أداء براجمه يف مستشفيات مأرب

أشاد بالدور األمريكي في دعم مجلس القيادة الرئاسي

يتقدمه رئيس األركان ووكالء المحافظة

منظمة دولية جديدة تتقدم بطلب فتح مكتب لها بمأرب..

العرادة يناقش مع السفري األمريكي مستجدات األوضاع وتعنت مليشيات احلوثي

تشييع رسمي وشعبي جلثامن
الشهيد العميد عبدالرزاق البقامء
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التقـــى عضـــو مجلـــس 
القيـــادة الرئـــايس محافـــظ 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العرادة، الســـفري األمريكي 
لـــدى بالدنا ســـتيفن فاجن 
وناقـــش معـــه مســـتجدات 
ـــاحة  ـــى الس ـــاع ع األوض
الوطنية والعالقات الثنائية 
ـــن  ـــن الصديق البلدي ـــن  ب
وســـبل تعزيزهـــا يف كافـــة 

املجـــاالت.
اللـــواء  واســـتعرض 
ـــي  الت ـــراءات  ـــرادة اإلج الع
ـــادة  ـــس القي ـــا مجل اتخذه
الرئـــايس والحكومـــة لدعم 
عملية الســـالم الشـــامل يف 
اليمن ودعم جهود املبعوث 
ـــى  ـــاظ ع ـــي والحف األمم
الهدنـــة األممية بالرغم من 
تعنـــت مليشـــيات الحوثـــي 
ـــة املدعومـــة مـــن  اإلرهابي
خروقاتها  واستمرار  إيران 
واعتداءاتهـــا  للهدنـــة، 
ـــن  ـــى املدني ـــة ع املتواصل
والقصـــف العشـــوائي عـــى 

األحيـــاء الســـكنية يف كل 
ــة  ــات، باإلضافـ املحافظـ
ــا  ــتمرار تصعيدهـ إىل اسـ
ـــع  ـــف مواق ـــي وقص امليدان
الجيش واســـتمرار إرســـال 
التعزيزات وأعمال التحشيد 
ـــتحداثات العسكرية  واالس

بكافـــة املناطـــق.
ـــى  ـــرادة ع الع ـــدد  وش
ــع  ــام املجتمـ رضورة قيـ
الدويل بدوره يف الضغط عى 
مليشـــيات الحوثي ودفعها 
لتنفيـــذ التزاماتهـــا والوفاء 
بتعهداتهـــا بموجـــب اتفاق 
الهدنـــة ويف مقدمتهـــا رفع 
الحصـــار عـــن مدينـــة تعـــز 
ووقف كافة االعتداءات التي 
تضاعـــف معانـــاة اليمنين.
ـــرادة  ـــواء الع الل ـــوه  ون
إىل أن مجلـــس القيـــادة 
ــق  ــل وفـ ــايس يعمـ الرئـ
ـــط  ـــة وخط ـــة واضح رؤي
مدروسة وأولويات محددة 
ـــار  ـــاً يف مس ـــي قدم ويم
ــية  ــات السياسـ اإلصالحـ

لتعزيـــز  واالقتصاديـــة 
ــادي  ــتقرار االقتصـ االسـ
وتثبيت األمن واالســـتقرار 
الخدمـــات  وتوفـــري 
األساســـية للمواطنـــن 
بكافة املحافظات املحررة.. 
إىل أهميـــة مســـاندة  ـــاً  الفت
ـــايس  ـــس الرئ ـــود املجل جه
ـــي  الت ـــراءات  ـــم اإلج ودع
اتخذتهـــا الحكومة لتحقيق 
ــادي  ــتقرار االقتصـ االسـ
مســـتوى  وتحســـن 
الخدمات األساسية املقدمة 
للمواطنن وتمويل املشاريع 
ـــم  ـــي احتياجاته ـــي تلب الت
الرضوريـــة، مثمنـــاً يف ذات 
الســـياق دور األشـــقاء يف 
تحالـــف دعـــم الرشعية ويف 
مقدمتهـــم اململكـــة العربية 
الســـعودية ودولة اإلمارات 
ـــم  ـــدة يف دع ـــة املتح العربي
الحكومة اليمنية ومساندة 
جهودهـــا يف كافة املجاالت 
واملساهمة يف تخفيف حدة 

ـــانية. ـــة اإلنس األزم

وأشـــاد عضـــو مجلـــس 
ـــدور األمريكي  ـــادة بال القي
يف دعـــم الحكومة الرشعية 
وإنجاح العملية السياســـية 
ومســـاندة كل الجهـــود 
ـــالم  ـــالل الس ـــة إلح الرامي
يف اليمـــن وفقـــاً ملرجعيـــات 
ـــالث،  الث ـــيايس  ـــل الس الح
مؤكـــداً حـــرص اليمـــن عى 
تعزيـــز العالقات املتينة مع 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
التعاون معها يف  واستمرار 
كافة القضايا االسرتاتيجية 
املالحة  تأمن  ويف مقدمتها 
الدولية ومكافحة اإلرهاب.
ــرب  ــه أعـ ــن جهتـ مـ
السفري األمريكي لدى بالدنا 
ســـتيفن فاجـــن عـــن التزام 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
املشرتكة ملكافحة  بالجهود 
إىل  مشـــرياً  اإلرهـــاب، 
الفوائـــد اإلنســـانية للهدنة 
التي توســـطت فيهـــا األمم 
ـــبة  املتحدة، وخاصة بالنس

ـــكان مأرب. لس

العرادة يناقش مع السفري األمريكي مستجدات األوضاع وتعنت مليشيات احلوثيالعرادة يناقش مع السفري األمريكي مستجدات األوضاع وتعنت مليشيات احلوثي
أشاد بالدور األمريكي في دعم مجلس القيادة الرئاسي



3نشرة 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

السبت  2 يوليو  2022   العـــــدد ) 177(

تشييع رسمي وشعبي جلثامن الشهيد العميد عبدالرزاق البقامءتشييع رسمي وشعبي جلثامن الشهيد العميد عبدالرزاق البقامء

ُشـــّيع يوم االثنن بمدينة 
مأرب جثمان العميد الدكتور 
ـــرزاق محمـــد البقمـــاء  عبدال
قائد ألوية اليمن السعيد الذي 
طالته يد الغدر اآلثمة الجمعة 

الوادي. املاضية بمديرية 
ونقـــل جثمـــان فقيـــد 
الوطـــن محموال عى األكتاف 
بالعلـــم الوطني يف  وملفوفـــاً 
موكب جنائزي مهيب تقدمه 
ـــة األركان العامة  رئيس هيئ

ـــرتكة  ـــات املش ـــد العملي قائ
الفريق الركن صغري بن عزيز، 
ووكالء محافظـــة مأرب عيل 
محمـــد الفاطمـــي، والدكتور 
ـــه  ـــاح، وعبدالل ـــه مفت عبدرب
الباكـــري، وعدد من القيادات 
ـــكرية واألمنية واملدنية  العس

ـــخصيات االجتماعية. والش
وأشـــاد رئيـــس هيئـــة 
األركان العامـــة بمناقـــب 
الشـــهيد عبدالـــرزاق البقمـــاء 

وأدواره النضاليـــة يف املعركة 
الحوثي  الوطنية ضد مليشيا 
اإلرهابيـــة التابعـــة إليـــران .. 
مثنيا عى ســـرية الفقيد الذي 
يعـــد من رجـــال العلم والخري 
والعطاء ومن أصحاب األيادي 
البيضاء يف املجال اإلنســـاني .

ـــتحق  وأكد أن الوطن يس
كل التضحيـــات التـــي يقدمها 
الجيش الوطني وأحرار اليمن 
من أجل أن يعيـــش اليمنيون 

ـــة وأن  ـــّرة وكريم ـــاة ح حي
الدماء التي يســـكبها األبطال 
هي ثمن النرص عى املليشـــيا 

ـــة اإلرهابية . الحوثي
ــدم رئيـــس األركان  وقـ
التعازي ألوالد الفقيد وأقاربه 
مرتحمـــاً عـــى روح الشـــهيد 
البقمـــاء، وعـــى أرواح كافـــة 
شـــهداء الجيـــش واملقاومـــة 
الشـــعبية يف مختلـــف مراحل 

الكفـــاح والنضـــال الوطني.

يتقدمه رئيس األركان ووكالء المحافظة
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وكيـــل  اســـتقبل 
محافظـــات خالل األســـبوع 
املنـــرصم موفـــدي عـــدد من 
الزائـــرة  املنظمـــات الدوليـــة 
للمحافظـــة ملناقشـــة أوجـــه 
املحلية  السلطة  التعاون بن 
وهذه املنظمـــات يف مجاالت 
خاصة  اإلنسانية،  التدخالت 
يف ظـــل اســـتقبال املحافظـــة 
النازحـــن مـــن  ـــد مـــن  املزي
املحافظات الخاضعة ملليشيا 

الحوثـــي االرهابيـــة.
ويوم الخميس اســـتقبل 
وكيل محافظة مأرب الدكتور 
ـــه  ـــاح يف مكتب عبدربـــه مفت
للصليب  الدولية  اللجنة  وفد 
األحمر، الذي يزور املحافظة 
واملكون من املتحدث باســـم 
ـــط  ـــرشق األوس ـــة بال اللجن
إيمـــان طرابلـــي واملتحدث 
باســـم اللجنة يف اليمن بشري 
عمـــر، ومدير مكتب املنظمة 

يف املحافظـــة إيريك آرتس.
اللقـــاء  جـــرى خـــالل 
الوضع اإلنساني  استعراض 
يف املحافظـــة، وتوســـيع 
التدخـــالت اإلنســـانية للجنة 
بعد  األحمر  للصليب  الدولية 
فتـــح مكتب لها يف املحافظة 
ــه،  ــر لـ ــن أول مديـ وتعيـ
الغـــذاء والصحـــة  يف قطـــاع 
والزراعة واملياه واملساعدات 
النقديـــة والحمايـــة وغريها 
من املجاالت اإلنســـانية التي 

تســـهم فيهـــا اللجنة.
ــليم  ــرى تسـ ــا جـ كمـ
اللجنـــة نســـخة مـــن خطـــة 

اإلنســـانية  االحتياجـــات 
للمحافظـــة للعـــام الجـــاري، 
التي  االحتياجات  والبحث يف 
يمكـــن أن تســـهم اللجنـــة يف 

. تغطيتها
ــل  ــاد الوكيـ ــد أشـ وقـ
اإلنسانية  بالتدخالت  مفتاح 
للجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
األحمـــر ورشاكتهـــا الفاعلة 
مع الســـلطة املحليـــة وفتح 
مكتب لها مؤخرا يف املحافظة 
لتعزيـــز الرشاكة والتدخالت 
اإلنســـانية.. مؤكـــدا عـــى 
رضورة أن تتطابق التدخالت 
مـــع االحتياجات اإلنســـانية 
الفعليـــة عـــى أرض الواقع، 
بمـــا يحقـــق األثـــر اإليجابي 
ـــن  النازح ـــدى  ـــوس ل امللم
واملجتمـــع املضيف وتخفيف 

. تهم نا معا

منظمة كري العاملية 
ــل  ــش وكيـ ــا ناقـ كمـ
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م محافظ
عبدربـــه مفتاح، خالل لقائه 
ـــي  ـــر اإلقليم ـــه املدي يف مكتب
ملنظمـــة كـــري العامليـــة ضوء 
البيـــت محمـــد، الـــذي يـــزور 
ـــز  ـــا، تعزي ـــة حالي املحافظ
الرشاكـــة اإلنســـانية بـــن 

اإلغاثة الدولية 
إىل ذلك تســـلمت السلطة 
ـــأرب  ـــة م ـــة بمحافظ املحلي
طلبـــاً رســـمياً مـــن منظمـــة 
مكتب  لفتح  الدولية  اإلغاثة 

لهـــا باملحافظة.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء 
ـــور  ـــة الدكت ـــل املحافظ وكي
ـــه  ـــاح يف مكتب ـــه مفت عبدرب
نائـــب املديـــر القطـــري 
للمنظمة ســـوخديف شارما 
ـــزور املحافظة ومعه  الذي ي
منســـق الوصـــول اإلنســـاني 

محمـــود شـــعبان.
واســـتمع الوكيل مفتاح 
مـــن مســـؤويل املنظمـــة، إىل 
رشح عـــن طبيعـــة عمـــل 
اإلنساني ومشاريع  املنظمة 
التـــي يعتزمـــون  تدخالتهـــم 
تنفيذهـــا يف املحافظـــة.. 
باملنظمة وأنشـــطتها  مرحباً 
ـــن  ـــف م ـــانية للتخفي اإلنس
معانـــاة النازحـــن واملجتمع 

. . ملضيف ا
ـــل مفتاح  وأعـــرب الوكي
عن أمنيته أن تكون املنظمة 
إضافـــة نوعيـــة لـــرشكاء 
السلطة  اإلنساني مع  العمل 
ـــرص  ـــداً ح ـــة.. مؤك املحلي
الســـلطة املحليـــة عى تقديم 
كافة التســـهيالت للمنظمة.

الســـلطة املحليـــة واملنظمة؛ 
بمـــا يســـهم يف تعزيـــز حجم 
ــات  ــتجابة لالحتياجـ االسـ
األساسية للنازحن واملجتمع 

ـــف باملحافظة. املضي
وجرى خالل اللقاء الذي 
املنظمة  مكتب  مدير  حرضه 
يف املحافظة فرونكا، مرشوع 
املساعدات الطارئة املتكاملة 
املضيف،  واملجتمع  للنازحن 
الـــذي تنفـــذه املنظمـــة عـــى 
مدى عام، ويشـــمل مجاالت 
الزراعة واملياه واملســـاعدات 
النقديـــة والحقائب الصحية 

والحماية.
ــل  ــاد الوكيـ ــد أشـ وقـ
مفتـــاح بـــدور منظمـــة كري 
اإلنســـاني وتطلعه إىل زيادة 
وتوســـيع تدخالتهـــا يف ظـــل 
ـــة  ـــرية القائم ـــوة الكب الفج
بـــن االحتياجـــات املتزايـــدة 
املحـــدودة  والتدخـــالت 
للمنظمـــات يف املحافظـــة.

مـــن جانبـــه أشـــاد ضوء 
البيت برشاكة السلطة املحلية 
والتســـهيالت التـــي تقدمهـــا 
ـــطتها  ـــة لتنفيذ أنش للمنظم
وبرامجهـــا اإلنســـانية بمـــا 
يســـهم يف تخفيـــف معانـــاة 
النازحـــن  املســـتفيدين مـــن 

ـــع املضيف. واملجتم

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلني عن منظامت الصليب األمحر وكري واإلغاثة الدوليةالوكيل مفتاح يلتقي ممثلني عن منظامت الصليب األمحر وكري واإلغاثة الدولية
منظمة دولية جديدة تتقدم بطلب فتح مكتب لها بمأرب..
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ـــل محافظة  اطلع وكي
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح ومعـــه ممثـــل 
الصحـــة العامليـــة يف اليمن 
ـــماعيل  ـــاد إس ـــم رش أده
ـــق له الذي  والفريق املراف
ـــا،  ـــزور املحافظـــة حالي ي
خـــالل زيارتهـــم امليدانيـــة 
ـــفيات محمد هائل  ملستش
لألمومـــة والطفولـــة، 
وهيئـــة مستشـــفى مأرب 
العـــام، ومستشـــفى كرى 
العـــام، ومختـــر الصحـــة 
ـــى  ـــزي، ع ـــة املرك العام
مســـتوى الخدمـــات التـــي 
ــن  ــا للمواطنـ يقدمونهـ
ـــى  ـــرىض ع ـــام امل وازدح
الخدمـــات، وأداء الرامـــج 
التـــي تدعمها  واألنشـــطة 

املنظمـــة يف تلـــك املنشـــآت 
الطبية.

طـــاف  حيـــث 
ـــل  ـــاح وممث ـــل مفت الوكي
الصحـــة العاملية بأقســـام 
املستشـــفيات واملختـــر 
املركـــزي واســـتمعوا مـــن 
املستشـــفيات  مـــدراء 
والعاملن فيه إىل رشح عن 
املقدمة  الخدمات  مستوى 
واالحتياجات  للمواطنن، 
لتجويد  املستشفيات  لتلك 
الخدمـــة ورفـــع نســـبة 
لطلبـــات  االســـتجابة 
ـــرىض  ـــن امل ـــن م املرتادي
ـــع يف  ـــات التوس واحتياج
خدمـــات صحيـــة نوعيـــة 
محتاجها املرىض لتخفيف 

ـــم. معاناته

ــم  ــاد أدهـ ــد أشـ وقـ
التـــي  رشـــاد بالجهـــود 
يبذلها منتســـبو املنشـــآت 
الطبيـــة لتلبيـــة أكـــر قدر 
مـــن احتياجـــات املواطنن 
ـــري  ـــام الكب ـــم االزدح رغ
ـــة  ـــات الطبي ـــى الخدم ع
والصحيـــة.. مشـــريا إىل 
ســـتدعم  املنظمـــة  أن 
هيئـــة مستشـــفى مـــأرب 
بجهاز)ســـيتي إســـكان(.. 
منوهـــا إىل أن زيارتـــه 
ملـــأرب واملرافـــق الصحية 
بهـــدف االطالع عى حجم 
االحتياجـــات يف إطار قرار 
تدخالتها  توسيع  املنظمة 
يف املحافظـــة نظرا لألعداد 
ـــن  النازح ـــن  ـــرية م الكب
ـــرن  ـــن الق ـــن م واملهجري

ـــات  ـــي واالحتياج األفريق
الكبرية يف القطاع الصحي 
وانتشار األمراض السارية 

وغريها.
اســـتقبالهما  يف  كان 
خـــالل الزيـــارات امليدانيـــة 
ـــام مكتب الصحة  مدير ع
العامة والســـكان الدكتور 
عبدالعزيـــز الشـــدادي، 
ومديـــر مستشـــفى هائـــل 
والطفولـــة  لألمومـــة 
الدكتورعـــيل الســـعيدي، 
ـــر عـــام مستشـــفى  ومدي
ونائبا  سليمان  لؤي  كرى 
هيئـــة مستشـــفى مـــأرب 
ـــدي  ـــور وج ـــام الدكت الع
املخاليف ومحمد هندروس.

ممثل الصحة العاملية يف اليمن يطلع عىل أداء 
براجمه يف مستشفيات مأرب
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ــد  ــاع عقـ ــر اجتمـ أقـ
برئاسة وكيل  بمدينة مأرب 
املحافظـــة الدكتـــور عبـــد 
ربـــه مفتـــاح خطـــة لتنظيم 
األســـواق الشعبية وتخفيف 
االزدحام املـــروري يف مدينة 
مـــأرب قبـــل عيـــد األضحى.
وتتضمـــن الخطـــة نقـــل 
املتجولن  والباعة  البسطات 

إىل الســـاحة القديمة لســـوق 
املدينة. القات وسط 

ـــر االجتماع الذي  كما أق
ضم مـــدراء األجهزة األمنية 
ومـــرور املحافظـــة واملكاتب 
الخدميـــة ذات العالقة تنفيذ 
ـــة مشـــرتكة كال فيمـــا  حمل
يخصـــه يف مجـــاالت النظافة 
ـــن  ـــوائيات م ـــة العش وإزال

واألرصفـــة  الشـــوارع 
املرور  وتكثيف جهود رجال 
لتســـهيل حركـــة املركبـــات، 
ــلع  ــعار السـ ــط أسـ وضبـ
لدى تجار  الغذائية واملالبس 
التجزئـــة ومراعـــاة ظـــروف 
املواطنن وضبط الجشـــعن 
الجهـــات  إىل  وإحالتهـــم 

ـــة. ـــة املختص القضائي

وكلـــف االجتمـــاع مكتب 
النقـــل باملدينـــة بالبحـــث 
عـــن أرضيـــة مناســـبة يف 
أطراف املدينة واســـتئجارها 
للمركبات  كفرزة  وتنظيمها 

مـــن و إىل املحافظـــة.

إقرار خطة لتنظيم األسواق الشعبية وتخفيف إقرار خطة لتنظيم األسواق الشعبية وتخفيف 
االزدحام المروري بمدينة مأرباالزدحام المروري بمدينة مأرب
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ـــع  ـــاع موس ـــر اجتم أق
عقد بمدينة مأرب برئاسة 
وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 
عبد ربـــه مفتاح، تشـــكيل 
لجنـــة تفتيش ميدانية عى 
السلع الغذائية األساسية يف 
األسواق وفحصها والتأكد 
من صالحيتها لالســـتهالك 
وضبـــط الوضـــع التمويني 
واألمن الغذائي باملحافظة.
وناقـــش االجتمـــاع 
ـــام  ـــر ع ـــم مدي ـــذي ض ال
رشطـــة املحافظـــة العميـــد 
يحيـــى ُحميـــد ونائب مدير 

ـــة والتجارة  مكتب الصناع
يـــارس الحاشـــدي والغرفة 
والصناعيـــة  التجاريـــة 
ـــن  ـــددا م ـــة وع باملحافظ
العالقة  ذات  املكاتب  مدراء 
و تجـــار بيـــع بالجملـــة يف 
املدينـــة، الوضـــع التمويني 
والغذائـــي باملحافظـــة، 
ـــع  ـــة ملن التنفيذي ـــة  واآللي
ـــكار والغش وتالعب  االحت
ضعـــاف النفـــوس بأقوات 
النـــاس خاصـــة مـــع قدوم 

عيـــد األضحـــى املبـــارك.
وخالل االجتماع شـــدد 

ــى  ــاح عـ ــل مفتـ الوكيـ
رضورة اتخـــاذ اإلجـــراءات 
ـــى  ـــاظ ع ـــة للحف القانوني
ـــان  ـــي وضم ـــن الغذائ األم
جودة السلع الغذائية ومنع 
بيع ورشاء املـــواد الغذائية 
التـــي يقدمهـــا برنامـــج 
الغـــذاء العاملي أو خروجها 
مـــن املحافظـــة، ومصادرة 
يف  منها  املوجودة  الكميات 
مخازن التجار وتوريدها إىل 
الوحدة التنفيذية للنازحن 
لتوزيعهـــا عى املســـتحقن 
الذين لم يشملهم الرنامج.

ودعـــا الوكيـــل مفتـــاح 
إىل تضافـــر جهـــود الجميع 
ـــى  ـــاظ ع ـــل الحف ـــن أج م
ـــع  ـــن املجتم ـــالمة وأم س
والعمـــل بروح املســـؤولية 
يف ظـــل أزمـــة الغـــذاء التـــي 
يشـــهدها العالـــم ، والعمل 
عى تعزيز الثقة بن التجار 
ومكاتـــب الســـلطة املحلية 
والعوائق  اإلشكاالت  وحل 

ـــي تواجههم. الت

إقرار تشكيل جلنة تفتيش ميدانية عىل السلع 
األساسية بمأرب ملنع االحتكار
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نظمـــت محطـــة البحوث 
ـــة الرشقية،  الزراعية للهضب
)مـــأرب - الجـــوف( ، يومـــاً 
حقليـــا لنـــرش تقنيـــة أفضـــل 
الذرة  ملحصول  مائي  احتياج 
الشـــامية صنف )تعـــز 2( يف 
حقـــول املزارعـــن يف مـــأرب 
ـــي  ـــج البحث ـــار الرنام يف إط
ـــي 2021 -  ـــم الزراع للموس

2022م.
ـــيل  ـــوم الحق الي ـــن  تضم
ـــعار  ـــت ش ـــم تح ـــذي أقي ال
ـــن إدارة  ـــل تحس ـــن أج )م
املـــوارد الطبيعيـــة يف الهضبة 
الرشقية( بالتعاون مع إدارة 
ـــب  ـــي بمكت ـــاد الزراع اإلرش
الزراعـــة بمـــأرب، التعريـــف 
ونرشها  للمزارعن  بالتقنية 
بهدف تقنن اســـتخدام املياه 
ـــى أفضل إنتاج  والحصول ع

للمحصـــول.
ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي وأك
ـــري،  الباك ـــه  ـــأرب عبدالل م
أهميـــة تعميـــم هـــذه التقنية 
ونرشهـــا بـــن املزارعـــن 
مـــن أجـــل توســـيع املســـاحة 
املزروعـــة مـــن محاصيـــل 
الحبوب وتشـــجيع املزارعن 
وتوعيتهـــم بأهميـــة التوجه 
ـــكل أكر  لزراعة الحبوب بش
ســـعيا للوصـــول إىل الحـــدود 
املمكنة مـــن األمـــن الغذائي.

الباكـــري مكتـــب  ووجـــه 
الزراعـــة ومحطـــة البحـــوث 
ـــذور  الب ـــار  ـــة إكث ومؤسس
للتهيئـــة والرتتيـــب للموســـم 
الزراعـــي القـــادم بإيجـــاد 
ـــوب  ـــنة للحب ـــذور املحس الب
بشـــكل عـــام والقمـــح عـــى 
وجـــه الخصـــوص ودعـــم 

ـــنة  ـــن بالبذور املحس املزارع
واألســـمدة وتقديم اإلرشـــاد 
الزراعـــي بهـــدف تحســـن 
عملية اإلنتـــاج ورفع الكمية 
ـــل  ـــن محاصي ـــة م اإلنتاجي
الغذاء  الحبوب ملواجهة أزمة 

التـــي يشـــهدها العالم.
ــح  ــه أوضـ ــن جهتـ مـ
مديـــر عـــام محطـــة البحوث 
الزراعيـــة املهنـــدس قائد أبو 
الفني للمحطة  أصبع واملدير 
املهندس عبدالنارص املقطري 
ـــي تم التعريف  الت أن التقنية 
بها خالل اليوم الحقيل ونرش 
نتائجهـــا هي خالصة وثمرة 
كبرية  وجهود  بحثية  دراسة 
تمـــت خـــالل ثالثـــة مواســـم 
ـــذا  ـــا » ه ـــة.. وأضاف زراعي
الرابـــع للخروج  هو املوســـم 
ــة للتقنيـــة  بنتائـــج نهائيـ

ونرشهـــا لتحســـن إدارة 
املوارد الطبيعية، واســـتخدام 
أمثل للمياه، خاصة يف ظروف 
الهضبـــة الرشقيـــة لتحقيـــق 
االســـتدامة وتحقيق إنتاجية 

ـــن املحاصيل«. مرتفعة م
ـــط  ـــارا إىل أن متوس وأش
الـــذرة  إنتاجيـــة محصـــول 
ــز 2  ــف تعـ ــامية صنـ الشـ
باســـتخدام تقنيـــة االحتيـــاج 
املائـــي األمثـــل يف ظـــروف 
محافظة مأرب بلغت )6.67( 
ـــبعة وستن  ستة أطنان وس
ـــول  ـــار يف حق ـــة للهكت باملائ
املزارعن باستخدام )6(آالف 
ـــا مـــن  و )230( مـــرتا مكعب

ـــار الواحد. ـــاه للهكت املي

يوم حقيل للتعريف بأفضل احتياج مائي 
ملحصول الذرة الشامية بمأرب
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ـــة  ـــة حديث ـــدت دراس أك
أطلقهـــا مركز البحر األحمر 
السياســـية  للدراســـات 
واألمنيـــة يف تدشـــن باكورة 
ـــأرب، أن الرشاكة  أعماله بم
ـــن  اليم ـــن  ـــرتاتيجية ب االس
ـــتحقاق  ـــي اس ـــج ه والخلي
ملعركـــة طويلـــة الحتـــواء 
التدخـــل اإليرانـــي يف اليمن..
وخلصـــت الدراســـة التي 
قدمهـــا نائـــب رئيـــس املركز 
الباحـــث حســـن الصـــادر 
تحـــت عنـــوان )الجمهوريـــة 
اليمنيـــة و مجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليج العربية .. بناء 
الســـالم ومستقبل الرشاكة( 
» إىل أن رشاكة يمنية خليجية 
واســـعة النطاق يف املستقبل، 

توفـــر عـــى املجتمـــع الـــدويل 
الجهـــود املشـــتتة، وتقـــي 
عى نســـبة كبرية مـــن القلق 
حـــول أمن الطاقـــة واملمرات 
املائية ، ومكافحة الجماعات 

املتطرفة«.
الدراســـة  وتناولـــت 
املراحـــل املختلفـــة التي مرت 
بها العالقة اليمنية الخليجية، 
العالقات  ورغم تأثري طبيعة 
الدولية واستقطاباتها عليها 
بشـــكل كبري، غـــري أنه ظل يف 
الخليجية  السياسية  الذهنية 
ـــرتك الذي  ثوابت املصري املش
تفرضه جغرافيا اليابســـة يف 
الجزيرة العربية بغض النظر 
عـــن تموضـــع االســـتقطاب 

الدويل.

ويف حفـــل إطالق باكورة 
األعمال أكـــد وكيل محافظة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
الباكري عى  عبداللـــه أحمـــد 
ـــذه  ـــل ه ـــاء مث ـــة إنش أهمي
املراكز ملساعدة صناع القرار 
القرار والتخطيط  يف صناعة 
وواقعية..  علمية  رؤى  وفق 
متمنيا أن يكـــون هذا املركز 
إضافـــة نوعيـــة للحـــراك 
ـــى  ـــيايس ع ـــري والس الفك
مســـتوى املحافظـــة واليمن.

ـــتعرض  ـــه اس ـــن جانب م
رئيس املركـــز محمد الولص 
ـــاالت  ـــز ومج ـــداف املرك أه
ـــريا إىل أن  ـــه.. مش اهتمامات
الـــدول املتقدمـــة والعظمـــى 
تعتمد اعتمادا كبريا عى مراكز 

الدراســـات يف رســـم ودراسة 
ـــرتاتيجيات  ـــط االس وتخطي
ـــات والحلول  ووضع الدراس
للمشـــاكل  والتقييمـــات 

ـــتقبل. ـــر واملس واملخاط
ــص إىل أن  ــت الولـ ولفـ
ـــرتة  ـــيطلق يف الف ـــز س املرك
بعنوان  دراسات  عدة  املقبلة 
»إيـــران تفخـــخ والســـعودية 
تعيـــد إىل األرض الســـالم« و 
ـــة الحوثية  ـــز الصيفي »املراك
ـــف«،  ـــة العن ـــوذج لثقاف نم
البنيـــة األساســـية  و »تمـــدد 
لإلرهـــاب » و »واقـــع املـــرأة 
اليمنيـــة بـــن جحيـــم الحرب 

وتطلعـــات الســـالم«.

مركز البحر األمحر بمأرب يطلق أوىل دراساته 
حول الرشاكة اليمنية اخلليجية
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أقيمـــت يف محافظـــة 
بعنوان«  ندوة فكرية  مأرب، 
املخدرات وحروب املستقبل« 
ــا املركـــز القومـــي  نظمهـ
ــرتاتيجية  ــات االسـ للدراسـ
ـــة  ـــل محافظ ـــا وكي حرضه
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله أحمد الباكري ووكيل 
محافظـــة الجـــوف املهنـــدس 

ـــأرب ورش  ـــت بم اختتم
العمل الخاصة بإعداد خطط 
العمل ملرشوع حملة »العودة 
للمـــدارس واالســـتعداد للعام 
الـــذي  الـــدرايس الجديـــد« 
ينفـــذه برنامج األمم املتحدة 

عبدالله الحاشدي.
ـــدوة أربـــع  الن وناقشـــت 
أوراق عمـــل، تناولت األوىل » 
املخـــدرات وأثرهـــا عى الفرد 
ـــت  ـــا تناول ـــع« فيم واملجتم
الورقة الثانية »اآلثار املرتتبة 
عى املخدرات وموقف الرشع 

منها والقانون 

الثالثة  ـــة  ـــزت الورق ورك
ـــدرات  ـــادر املخ ـــى » مص ع
وطـــرق وشـــبكات التهريـــب 
ـــت  ـــا اختتم ـــا«، بينم وغريه
الرابعـــة  النـــدوة بالورقـــة 
املقدمـــة مـــن رئيـــس املركـــز 
الدكتـــور عبدالحميـــد عامـــر 
التي تناولـــت« دور املخدرات 
يف تعميـــق الـــرصاع اإلقليمي 

ودور املجتمـــع يف الحـــد مـــن 
انتشارها«.

هـــذا وقـــد أثريـــت أوراق 
العمل باآلراء واملقرتحات من 
قبل املشاركن من أكاديمين 
ورجـــال أمـــن وقانونيـــن 

. مهتمن و

»املخدرات وحروب املستقبل« يف ندوة فكرية بمأرب

اختتام ورش العمل اخلاصة بإعداد خطط تنفيذ محلة العودة  
للمدارس بمأرب

ـــول  ـــة س ـــي ومنظم اإلنمائ
للتنميـــة حتى أكتوبـــر املقبل 
بالتنسيق مع وزارتي اإلدارة 
املحليـــة، والرتبيـــة والتعليم.

ركـــزت ورش العمل التي 
عقدت عى مستوى املديريات 

ـــى  ـــط ع ـــع الخط ـــى وض ع
مســـتوى كل مديريـــة لتنفيذ 
الحملة واالحتياجات، وجرى 
دمجهـــا يف خطـــة املحافظـــة 
مـــن خـــالل ورشـــة عمل عى 

مســـتوى املحافظة.

وشـــارك يف تنفيـــذ ورش 
العمل 80 مشاركا ومشاركة، 
يمثلـــون مـــدراء مـــدارس 
وســـلطات محليـــة ومكاتـــب 

ـــة باملديريات. الرتبي
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ـــم  ـــة إقلي ـــرى بجامع ج
سبأ مناقشة عرشة مشاريع 
ريادية، تم اختيارها من بن 
)120( مرشوعا رياديا قدمها 
الرابع بكلية  املستوى  طالب 
العلوم اإلدارية واملالية بدعم 
لرعاية  الدولية  الجمعية  من 

الحروب والكوارث. ضحايا 
وأكـــد رئيـــس الجامعـــة 
الدكتـــور محمـــد حمـــود 
القديس أن هذه الخطوة تأتي 
ـــات  ـــع التوجه ـــجمة م منس
العامـــة للجامعة التي تهدف 
ـــة  إىل تخريـــج كـــوادر مؤهل
ــادرة عـــى  ــزة وقـ ومتميـ
اإلبـــداع واالبتكار .. مشـــرياً 

إىل مـــا تمثله هذه املشـــاريع 
مـــن أهميـــة كبـــرية تســـاهم 
يف خلـــق أنشـــطة اقتصاديـــة 
ـــاعد  ـــة تس ـــرص وظيفي وف
الشاملة  التنمية  تحقيق  عى 
واملستدامة.. معلنا عن تبني 
الجامعـــة ملســـابقة ســـنوية 
ألفضـــل املشـــاريع الرياديـــة 
للطلبة مـــن مختلف الكليات 
والتخصصـــات ..داعيا رجال 
املـــال واألعمـــال إىل عقـــد 
الجامعة  مع  فاعلة  رشاكات 
لدعم اإلبداع وريادة األعمال.

مـــن جانبـــه أشـــاد وكيل 
محافظـــة مـــأرب محمـــد 
ـــادي  الري ـــدور  ـــويض بال املع

للجامعة يف تحقيق طموحات 
الشـــباب وإكســـابهم املعرفة 
واملهـــارات الالزمـــة القتحام 
سوق العمل بكفاءة وفاعلية 
من خـــالل تعريفهم بالرؤى 
والتجارب الناجحة وتأهيلهم 
ليكونوا عنرصا فاعال يف بناء 

املســـتقبل والتنمية.
ــه العلـــوم  ــد كليـ عميـ
ـــور  ـــة الدكت ـــة واملالي اإلداري
عبدالنـــارص ســـودان أوضح 
مـــن جهتـــه أن الهـــدف مـــن 
ـــة  ـــاريع الريادي ـــي املش تبن
نرش وتعزيـــز مفهوم وروح 
بن  واالبتكار  األعمال  ريادة 
ـــة  ـــة الفرص ـــالب وإتاح الط

لتقديـــم أفكارهـــم الطموحة 
ـــة  ـــاد التكنولوجي ذات األبع
ـــم  ـــة لتقدي ـــرق الحديث والط
املنتج أو الخدمة، وتحفيزهم 
عـــى االطـــالع والتعـــرف إىل 
التجارب الريادية يف األسواق 

العربيـــة والعاملية.
ويف ختام املناقشـــة التي 
حرضها نائب رئيس الجامعة 
ـــور  ـــالب الدكت ـــؤون الط لش
عـــيل ســـيف الرمـــال ومديـــر 
والصناعية  التجارية  الغرفة 
عبدالحق منيف جرى تكريم 
أصحـــاب املشـــاريع العـــرشة 

التي تـــم اختيارها.

مناقشة عرشة مشاريع ريادية لطالب التجارة من 120 
مرشوعا متنافسا
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ـــم  ـــة إقلي ـــت جامع نظم
ــأرب  ــة مـ ــبأ بمحافظـ سـ
ورشـــة عمل خاصة ملناقشة 
»دور كليـــة الرتبيـــة والعلوم 
بالجامعـــة يف حل املشـــكالت 
التعليميـــة يف مكتـــب الرتبية 
والتعليـــم بمحافظة مأرب«.

وناقشـــت الورشـــة التي 
ـــة  ـــس الجامع ـــا رئي حرضه

ــود  ــد حمـ ــور محمـ الدكتـ
القـــديس، ووكيـــل املحافظـــة 
ـــه  ـــة عبدالل للشـــؤون اإلداري
الباكـــري، وعـــدد مـــن عمداء 
الكليـــات ورؤســـاء األقســـام 
وأكاديميـــي الجامعـــة، ثالث 

ـــل. أوراق عم
ـــة  ـــت الورق ـــث تناول حي
األوىل« املشـــكالت التعليميـــة 

يف محافظـــة مـــأرب وواقـــع 
اإلقبـــال يف كليـــة الرتبيـــة 
وأهمية التدريب أثناء الخدمة 
واتجاهات إعـــداد املعلمن يف 

الكلية«.
ـــة  ـــت الورق ـــا ناقش فيم
الثانيـــة« مشـــكالت الحلقـــة 
األوىل مـــن التعليم األســـايس 
حـــل  يف  الجامعـــة  ودور 

مشـــكالت امليـــدان« وتناولت 
الثالثـــة »تطويـــر  الورقـــة 
املناهـــج التعليميـــة يف ضـــوء 
التعليـــم والتعلـــم«. عمليـــات 
وقـــد أثريـــت األوراق 
ــات  ــات واملقرتحـ بالنقاشـ

البنـــاءة. والتوصيـــات 

ورشة عمل بجامعة إقليم سبأ ملناقشة حل املشكالت 
التعليمية



13نشرة 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

السبت  2 يوليو  2022   العـــــدد ) 177(

ـــفى  نظمت هيئة مستش
الصحة  ومكتب  العام  مأرب 
باملحافظة،  العامة والسكان 
حفـــال تكريميـــا لألطبـــاء 
ـــفيات  ـــن يف املستش املتميزي
باملحافظـــة  الحكوميـــة 
بمناســـبة يـــوم الطبيـــب 
ـــادف الـ25  اليمني الذي يص

مـــن يونيـــو مـــن كل عام.
وخـــالل الحفـــل أكـــد 
وكيـــل املحافظـــة عيل محمد 
الفاطمـــي عـــى أهميـــة هذه 
الفعالية التي تعتر لفتة تجاه 
الدور اإلنســـاني الكبري الذي 
يقـــوم به األطباء والرســـالة 
الســـامية التـــي يحملونهـــا.. 

مشريا إىل أن التكريم الرمزي 
اليـــوم للمرزين هـــو تكريم 
لكافـــة العاملـــن يف القطـــاع 
الطبـــي باملحافظة والعاملن 
ـــن  الذي ـــي  ـــال الصح يف املج
ـــالتهم اإلنسانية  يؤدون رس
وإخالص. وأمانة  تفان  بكل 

مـــن جانبـــه مديـــر عـــام 
ــة  ــة العامـ ــب الصحـ مكتـ
الدكتور عبدالعزيز  والسكان 
الشـــدادي أشـــار إىل الجهـــود 
الكبرية التي يقوم بها األطباء 
ـــد  ـــل تزاي ـــة يف ظ يف املحافظ
الطلـــب عى الخدمات الطبية 
والصحيـــة والنقـــص الكبـــري 
يف أعداد األطباء مقارنة بعدد 

النـــزوح  الســـكان يف ظـــل 
ـــة. ـــري إىل املحافظ الكب

ولفت إىل التوســـع الكبري 
الـــذي شـــهدته املحافظـــة يف 
الخدمـــات الصحيـــة والطبية 
والحاجـــة إىل مزيـــد مـــن 
التوســـع بتوفـــري تخصصات 
جديـــدة ومطلوبـــة لـــم تكـــن 
ـــل والحاجة  موجودة من قب
ـــا  ـــة له ـــديدة إىل التغطي الش
ـــاء مـــن اختصاصين  باألطب
وأطباء عامن.. الفتا إىل تدني 
الوضع  األطباء يف ظل  أجور 
الراهن  واالقتصادي  املعييش 
مـــا يتوجب إعادة الحاجة إىل 
إعـــادة النظر برواتب وأجور 

يف  والعاملـــن  األطبـــاء 
ــي. ــاع الصحـ القطـ

إىل ذلـــك أشـــار نائـــب 
رئيس هيئة مستشفى مأرب 
الدكتـــور وجـــدي املخاليف إىل 
أن يوم الطبيب اليمني يعتر 
محطـــة للتأكيـــد عـــى أهمية 
الرسالة التي يحملها الطبيب 
والجهـــد الذي يبذله من أجل 
تخفيـــف معاناة وآالم الناس 
ـــاه  ـــت االنتب ـــرىض، ولف وامل
إىل مـــا يحتاجـــه الطبيب من 

تقديـــر واهتمام.

تكريم األطباء املتميزين بمأرب بمناسبة يوم الطبيب 
اليمني
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تلقـــى 91 ألفـــا و 844 
ـــن  ـــة دون س ـــال وطفل طف
الخامســـة بمحافظـــة مأرب 
جرعـــة التحصـــن ضد شـــلل 
األطفال خالل الجولة الثالثة 
املوسع،  التحصن  حملة  من 
التـــي نفذهـــا مكتـــب الصحة 

العامة والســـكان من االثنن 
حتى الخميس املايض، بنسبة 

تطعيم 104 يف املائة.
ـــب  ـــر مكت ـــح مدي وأوض
الصحـــة الدكتـــور عبدالعزيز 
الشـــدادي لوكالـــة األنبـــاء 
اليمنية )سبأ( أن عدد األطفال 

الذيـــن تـــم تحصينهـــم خالل 
الحملة تجـــاوز عدد األطفال 
املستهدفن يف الخطة والبالغ 
ألـــف طفل بزيـــادة بلغت   88

نســـبتها 4 باملائة.
ــب  ــار إىل أن املكتـ وأشـ
اضطـــر إىل تمديـــد أيام حملة 

التحصن التـــي كانت مقررة 
أيام يوما إضافيا نظرا  ثالثة 
لكثافة األطفال الذين يتوجب 
حصولهم عى جرعة اللقاح، 
أغلبهـــم من النازحـــن الجدد 
جراء استمرار عملية النزوح 

للمحافظة.

حتصني 92 ألف طفل دون اخلامسة بمأرب خالل محلة 
التحصني
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بـــدأت بهيئة مستشـــفى 
العـــام دورة تدريبية  مـــأرب 
ـــال العالج  متخصصة يف مج
الطبيعي والطرق املستخدمة 
يف عمليـــة التأهيل لـ 15 فنيا 
ـــة مـــن كـــوادر مركـــز  وفني
األطـــراف الصناعيـــة وإعادة 
التأهيل بتنظيم من الجمعية 
الدوليـــة لرعايـــة ضحايـــا 

ـــروب والكوارث. الح
ـــدة  ـــدورة مل ال ـــتمر  وتس
ثالثـــة أشـــهر يتلقـــى خاللها 
املشـــاركون تدريبات نظرية 

وعملية بهدف رفع املستوى 
العلمي والعميل للكادر الفني، 
وتحســـن جـــودة الخدمـــات 
العالجيـــة املقدمـــة يف املركز، 
ـــالج  ـــات الع ـــة خدم ومعرف
الطبيعـــي والتأهيـــل وكيفية 

ـــى املرىض. تطبيقها ع
ـــد  ـــن أك ـــالل التدش وخ
الشدادي  عبدالعزيز  الدكتور 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحـــة 
ـــأرب  ـــكان بم ـــة والس العام
ومعـــه الدكتـــور وجـــدي 
املخـــاليف نائـــب رئيـــس هيئة 

مستشـــفى مـــأرب أن هـــذه 
الـــدورات  الـــدورة مـــن أهـــم 
التخصصيـــة والنوعيـــة التي 
ستســـهم يف تعزيـــز قـــدرات 
ـــم  ـــراف يف تقدي ـــز األط مرك
خدمـــات متميـــزة أفضـــل 
خاصـــة للجرحـــى وضحايـــا 
األلغام والحـــوادث.. مثمنن 
دعم الجمعية الدولية لرعاية 
ضحايـــا الحـــروب والكوارث 
تعزز  التي  الدورات  ملثل هذه 
ـــة،  ـــوادر اليمني ـــدرات الك ق

وتصقـــل مهاراتهـــم.

مـــن جانبـــه أكـــد أرشف 
ــز  ــر مركـ ــران مديـ باحمـ
أن  الصناعيـــة  األطـــراف 
هـــذه الـــدورة تأتـــي يف إطـــار 
التعليـــم والتأهيـــل  برنامـــج 
املســـتمر للكـــوادر الطبيـــة.. 
داعيـــا املتدربـــن لالســـتفادة 
القصـــوى من املهـــارات التي 
ـــالل الدورة  ـــيتعلمونها خ س
والتي يعـــول عليها الكثري يف 
إكســـاب املتدربـــن املزيد من 
ـــاالت عملهم  املهارات يف مج

ـــة. التخصصي

بدء تدريب 15 من كوادر مركز األطراف يف جماالت العالج 
الطبيعي
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ـــة املراكـــز  اختتمـــت لجن
يوم  مأرب،  بمدينة  الصيفية 
ـــطة  ـــات األنش ـــد، فعالي األح
ـــن  ـــة ضم ـــة املقام الرياضي
ـــم  ـــطة املخي ـــات وأنش فعالي
الصيفـــي، والتـــي شـــملت 
والطائرة،  القدم،  كرة  ألعاب 
الطاولة،  والشطرنج، وتنس 

ـــاركة 1200  والسباحة بمش
طالب.

وأوضـــح رئيـــس اللجنـــة 
ـــة  ـــز الصيفي ـــا للمراك العلي
باملحافظة الدكتور عيل سيف 
الرمال ومدير مكتب الشباب 
والرياضـــة باملدينـــة ســـياف 
حشـــوان، بأن املشـــاركن يف 

ـــي  الت ـــة  ـــطة الرياضي األنش
توزعوا  أيام  عرشة  استمرت 
عـــى 56 مركـــزا صيفيـــا، تم 
تقســـيم التصفيـــات بينهم يف 
ستة مربعات يضم كل مربع 
بن 4 إىل 8 مراكز، يتأهل من 
كل مربـــع املركـــز األول إىل 

ـــل النهائية. التصفيات قب

ويف نهايـــة اللقـــاء جـــرى 
تكريم الفريـــق الفائز بكأس 
البطولـــة الرياضية، وســـيتم 
ـــز  ـــن باملراك ـــم الفائزي تكري
األوىل يف بقية األنشطة ضمن 
التكريـــم النهائي للمرزين يف 
مختلـــف األنشـــطة املقامة يف 

الصيفي. املخيم 

املراكز الصيفية بمأرب ختتتم أنشطتها الرياضية
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تســـلم 50 شـــابا مـــن 
النازحـــن واملجتمع املضيف 
بمـــأرب 50 حقيبـــة مهنيـــة 
ـــد  ـــا بع ـــم اقتصادي لتمكينه
ـــم  ـــج تأهيله ـــاء برنام انته
وتدريبهـــم يف مجـــال صيانة 
السيارات والدراجات النارية 
عى مدى ثالثة أشهر من قبل 

مركـــز امللك ســـلمان لإلغاثة 
ـــر  ـــانية ع ـــال اإلنس واألعم
رشيكه املحـــيل ائتالف الخري 

لإلغاثة.
ـــليم الحقائب  وخالل تس
األدوات  تحتـــوي  التـــي 
األساســـية ألعمـــال صيانـــة 
والدراجـــات،  الســـيارات 

أكـــد مديـــر مكتـــب الشـــؤون 
ـــد  ـــل عب ـــة والعم االجتماعي
الحكيم القيـــي، عى أهمية 
إقامـــة مثـــل هـــذه الرامـــج 
التأهيلية للنازحن واملجتمع 
ـــم من متلقن  املضيف لنقله
ــن  ــاعدات إىل منتجـ للمسـ
ـــل  ـــوق العم ـــن بس ومؤثري

والتنميـــه.. مشـــددا عـــى 
ـــات  ـــال املنظم ـــة انتق أهمي
اإلنسانية إىل برامج التدخالت 
املستدامة وتمكن  اإلنسانية 
النـــاس مـــن االعتمـــاد عـــى 
أنفسهم يف توفري احتياجاتهم 
املعيشـــية بدال عن اعتمادهم 

عـــى املســـاعدات الطارئة.

تسليم حقائب مهنية يف صيانة السيارات ل 50 شابا بمأرب
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ـــي  كـــرر املنتخـــب الوطن
للشـــباب فـــوزه عـــى نـــادي 
تضامن شـــبوة عندما تفوق 
عليـــه بهدفـــن مقابـــل هدف 
واحـــد يف اللقاء الودي الثالث 
الـــذي جرى عى ملعب مأرب 

ـــتعدادات املنتخب  يف إطار اس
التـــي  لبطولـــة كأس العـــرب 
تســـتضيفها السعودية شهر 

القادم. يوليو 
ـــة  ـــاراة ندي وشـــهدت املب
وتكافؤ بن الفريقن حسمت 

ـــب  ـــح منتخ ـــا لصال نتيجته
الشـــباب بهدفـــن تكفـــل بها 
الالعـــب عمـــار القباطـــي 
خالل شـــوطي املبـــاراة فيما 
دون هـــدف التضامن الالعب 

عبدالغنـــي باحيـــدر. 

معســـكر  ويســـتمر 
ـــباب  ـــي للش ـــب الوطن املنتخ
ـــري  ـــأرب والتحض ـــب م بملع
ـــل  للمعســـكر الخارجـــي قبي
ـــة كأس العرب  انطالق بطول
ـــادم. ـــو الق ـــن يولي يف 26 م

الشباب يفوز عىل تضامن شبوة يف اللقاء الودي 
الثاين عىل ملعب مأرب


