
املحافــظ يستقبــل مــديرا املشــروع 
السعــــودي »مساــــم«

 ومنظمة »سيفيك« الدولية 

مـــأرب .. نمـــوذج الدولـــة ومـــالذ اليمنيني

خالل استقباله وفد صحيفة الغارديان البريطانية

مكتـــب الصحــــــــــة والوكالــــة املاليزيـــــــــــة يناقشــــــان أوجـــه الشراكـــــة 

اللجنة األمنية تناقش إجراءات محاية 
املنشآت احليوية

قــــــــوات األمــــــن تبـــــدأ تدريــــب فريــــق غـــوص خــاص بســـــد مـــأرب

مأرب تستعد إلطالق بطوالت رياضية بمناسبة األعياد الوطنية

افتتـــــــاح وحــــــدة صحيـــــــة للنــــــــازحيـــــــــــن فــي كليــــــة المجتمـــــع 

العرادة: وقوفنــا مــع الدولــة والوطـــن جعــل
 مـن مـأرب مــالذاً  لكــل اليمنيني
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توزيع مستلزمات رياضية لـ 
)150( ناديًا وفريقًا رياضيًا 

تأهيل 184 معلما ومعلمة على 
برنامج التعليم النشط

بدء تدريب 500 عامل وعاملة 
في القطاع الصحي

ناقش قضايا نزع األلغام وحماية املدنيني في النزاعات

مدير عام وكالة »سبأ« مبحافظة حجة يكتب:

في اجتماع برئاسة المحافظ

م
قا

ألر
با
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اللجنــة  ناقشــت 
ملحافظــة  األمنيــة 
ــأرب يف اجتماع لها  م
،يوم األربعاء، برئاسة 
املحافظــة  محافــظ 
ــن  ــلطان ب ــواء س الل
ــدداً  ــرادة ع ــي الع ع
مــن امللفــات األمنية ، 
واإلجــراءات املتخــذة 
املنشــآت  يف حمايــة 
الحيويــة والهامة ويف 
املنشــآت  مقدمتهــا 

وتعقــب  النفطيــة 
الخارجة عن  العنارص 
ــن  ــون واملطلوب القان

. منياً أ
وخــال االجتمــاع 
أكــد املحافــظ العرادة 
رفــع  أهميــة  عــى 
األداء  مســتوى 
ــي  ــا يرتق ــي بم األمن
مــع حجــم التطلعات 
ماتشــهده  ظــل  يف 
ــع  ــن توس ــأرب م م

ــتويات،  ــى كل املس ع
ملئــات  واحتضانهــا 
ــن  ــن اليمني اآلالف م
من مختلف املحافظات 
وأن  خصوصــاً   ،
ــص  ــن يرتب ــاك م هن
ــتقرار هذه  بأمن واس

املحافظــة.
العــرادة  وشــدد 
عــى رضورة ماحقة 
أمنيــاً  املطلوبــن 
وتقديمهــم للقضــاء، 

الوضــع  وتعزيــز 
ــذي تنعم به  ال األمني 
إىل  ــراً  ــأرب .. مش م
ــة  ــادة املحافظ أن قي
تويل األجهــزة األمنية 
كل االهتمــام من أجل 
تمكينهــا يف حمايــة 
العامــة  املمتلــكات 
وأرواح  والخاصــة 
املواطنــن وكرامتهــم 

وأماكهــم.

اللجنة األمنية تناقش إجراءات محاية املنشآت 
احليوية وتعقب املطلوبني

في اجتماع برئاسة احملافظ
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اســتقبل محافظ مأرب 
اللواء سلطان العرادة مدير 
عــام املــروع الســعودي 
أســامة  األلغــام  لنــزع 
ــى  ــاع ع ــي لاط القصيب
ــر عمل املرع وجهود  س
التــي زرعتها  نــزع األلغام 
مليشــيا الحوثــي املدعومة 

مــن إيران.
ويف اللقاء ثّمن املحافظ 
الجهود اإلنسانية العظيمة 
مــروع  يبذلهــا  التــي 
اليمن من  لتطهر  »مسام« 
األلغام التي زرعتها مليشيا 
الحوثــي، يف كل مــكان غر 
مكرتثة بحجم الكارثة التي 
ومستقبله  اليمن  تستهدف 

الزمن. من  لعقود 

مليشيا  قيام  أن  واعترب 
ــام  ــة األلغ ــي بزراع الحوث
بشكل عشوائي يف الطرقات 
واملــزارع وأماكــن الرعــي 
واملنازل واملدارس واألماكن 
العامــة تكشــف النفســية 
العدائيــة التــي تحملهــا 
ــيا تجاه كل اليمنين  املليش
النظر كونهم أطفاالً  بغض 
أو نساء، شباباً أو شيوخاً، 

ــكرين أو مدنين. عس
ــات  وأكــد أن اإلحصائي
ــا  ــن ضحاي ــر ع والتقاري
التــي  األلغــام واألخبــار 
تــرد يومياً يف هــذا الجانب 
تكشف مدى الخطر الكامن 
من زراعــة األلغام، وتؤكد 
الحاجــة امللحــة إىل توحيــد 

القضاء  باتجاه  الجهود  كل 
التدمري  املروع  عى هذا 

ــن إيران. املدعوم م
املحافــظ  وأعــرب 
العــرادة عن شــكره لقيادة 
وكوادره  »مسام«  مروع 
الذين يخاطرون بأنفســهم 
يف ســبيل حيــاة اآلخرين .. 
مؤكداً دعم السلطة املحلية 
بمحافظة مأرب ل »مسام« 
ومهامه اإلنسانية يف اليمن، 
وتقديمها كافة التسهيات 

الازمــة لنجاح مهامه.
مــن جهتــه قــدم مدير 
عــام املــروع الســعودي 
لنــزع األلغــام »مســام« 
رشحــا عــن الجهــود التــي 
بذلها املروع خال الفرتة 

ــام  ــزع األلغ ــة يف ن املاضي
ســواء يف محافظــة مــأرب 
ــات ..  ــة املحافظ أو يف بقي
مشــرا إىل مــدى االنتشــار 
ــام  ــة األلغ ــع لزراع الواس
من قبل مليشــيا الحوثي يف 
األماكــن العامة والطرقات 
ــي واملزارع  ــق الرع ومناط

ــوائي. بشكل عش
ــد  ــاء العمي اللق ــر  ح
أمن العقيي مدير الربنامج 
ــام،  ــزع األلغ ــي لن الوطن
ومســاعدو مديــر املروع 
خالــد العتيبــي وقاســم 
مــن  وعــدد  الــدورسي، 
خــرباء األلغام الســعودين 

ــب. واألجان

املحافظ العرادة يستقبل مدير عام املرشوع 
السعودي لنزع األلغام يف اليمن

أشاد بجهودهم وتضحياتهم إلنقاذ حياة اآلخرين
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محافــظ  اســتقبل 
ــواء  ــأرب الل ــة م محافظ
سلطان بن عي العرادة مدير 
ــيفيك« الدولية  منظمة »س
ــة املدنين يف  املهتمة بحماي
النزاعــات )مكتــب اليمــن( 
ندوى الدورسي والتي تزور 

ــة حالياً. املحافظ
اســتمع  اللقــاء  ويف 
مــن  العــرادة  املحافــظ 
عــن  رشح  إىل  الــدورسي 
األنشــطة والربامــج التــي 
نفذتهــا وتعتــزم املنظمــة 

ــا يف  ــرب مكتبه ــا ع تنفيذه
محافظة مأرب .. معرباً عن 
ترحيبه بالجهود التي تقوم 
بها املنظمة يف سبيل تعزيز 
الوضــع اإلنســاني واملدني 
من خال الربامج الهادفة ، 
وعى رأســها تأهيل ضباط 
الرطة عى التعامل األمثل 

مــع املدنيــن يف النزاعات.
ــأرب  ــظ م ــد محاف وأك
ــويل  ــة ت ــلطة املحلي أن الس
تعزيــز الواقــع املدني وبناء 
ــرة،  ــة كب ــدرات أهمي الق

وتدعــم كل الجهــود التــي 
تســاندها يف إيجــاد وضــع 
أمثــل، وحمايــة املدنيــن يف 
النزاعــات، خصوصاً يف ظل 
استمرار الحرب العبثية التي 
الحوثي عى  تشنها مليشيا 
الشعب اليمني، واستهدافها 
املتواصــل لألحياء واألعيان 
املدنية غــر مكرتثة بأرواح 

املدنين.
ــادت  ــا أش ــن جهته م
نــدوى الــدورسي بالتعاون 
الكبــر مــن قبــل الســلطة 

 .. املحافظــة  يف  املحليــة 
املنظمــة  أن  إىل  مشــرة 
تنفذ حاليــاً دورات تأهيلية 
لضبــاط الرطة والجيش، 
وبرنامج )األمن واملجتمع( 
الذي يهــدف إىل إيجاد آليات 
ــن  ــل ب ــيق والتكام للتنس
واملواطنن  الرطة  أجهزة 
مــن خــال عقــد جلســات 
القيــادات  بــن  نقــاش 
املجتمعيــة واألمنية يف عدد 

مــن مديريــات املحافظــة.

العرادة: ندعم كل اجلهود التي تساندنا 
إلجياد وضع أمثل للمدنيني يف النزاعات

خالل استقباله مدير منظمة »سيفيك« الدولية في اليمن
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 وقوفنـــــا مع الدولـــــة جعـــــــل مــــن مــــــأرب مالذاً  آمنــــاً  لليمنيـيــــــن
اســتقبل محافظ مأرب 
ــرادة  ــلطان الع ــواء س الل
وفــد صحيفــة الغارديــان 
برئاســة  الربيطانيــة 
الصحفيــة بيثان ماكرنان 
ــة يف  ــزور املحافظ ــذي ي ال

ــة. مهمــة صحفي
رحــب  اللقــاء  ويف 
ــد  ــرادة بوف ــظ الع املحاف
صحيفة الغارديان يف مأرب 
.. مشراً إىل التاريخ العريق 
التــي  لصحيفــة الغارديــن 
تحتفــل العام املقبل بمرور 
200 عــام عــى انطاقهــا، 
ومــدى مــا تحظى بــه من 
احرتام عى املستوى العربي 

والعاملي.
وأكــد املحافــظ العرادة 
املستقر،  األمني  الوضع  أن 
مؤسسات  حضور  وتفعيل 
الدولــة يف مــأرب وفــق 
توجيهات القيادة السياسية 
ــس  ــة رئي ــة بفخام ممثل
الجمهوريــة املشــر الركن 
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
مكنها من اســتيعاب مئات 
االســتثمارية،  املشــاريع 
ــهدت  ــة ، وش واالقتصادي
توســعاً عمرانياً وســكانياً 
غر مسبوق ، ونعمل بدعم 
األشقاء يف التحالف العربي 
ــة  ــة العربي ــادة اململك بقي

السعودية عى إنشاء مطار 
وأنجزنــا مخططــاً  دويل، 
ــأرب،  ــة م ــاً ملدين حضاري
باإلضافــة إىل حرصنــا عى 
تجويــد التعليــم، وتطويــر 
التعليم العايل وتمكن املرأة، 
كمــا نعمــل عى مشــاريع 
تحقيق  يف  ستسهم  متعددة 

نقلــة نوعيــة للمحافظة.
وأضــاف: »حرصنا منذ 
الوهلــة األوىل عى الوقوف 
 ، مــع الدولة ومــع الوطن 
مــا جعل مــن مــأرب ماذاً 
اآلالف مــن  ملئــات  آمنــاً 
اليمنية  املحافظات  مختلف 
 ، انتماءاتهــم  وبمختلــف 

هربــوا من جحيم مليشــيا 
الحوثــي املدعومــة مــن 
ــذه  ــدوا يف ه ــران، ووج إي
الرتحــاب  كل  املحافظــة 
ــة  ــن والحري ــل األم وكام
بــأن محافظة  ». موضحــاً 
مأرب مازالت تســتقبل كل 
يــوم املزيــد مــن النازحن، 
وهي تحتضن حالياً مايربو 
عــن 30 مخيمــاً، باإلضافة 

إىل املهاجريــن األفارقــة.
ودعــا املحافــظ العرادة 
الوفد الصحفي للتعرف عى 
الوضــع يف محافظة مأرب 
عن كثب ومن امليدان، ولقاء 
مختلف الرائح، واالطاع 

عى املعالــم التاريخية التي 
تزخر بها املحافظة .. مؤكداً 
بأن السلطة املحلية ستعمل 
عى تقديم كل التســهيات 
إلنجاح مهمتهم الصحفية.

مــن جهتهــا عــربت 
ــعادتها  ــن س ــان ع ماكرن
بلقــاء املحافظ العرادة وما 
أبــداه مــن ترحيــب بوجود 
 .. املحافظــة  يف  الوفــد 
مشــرًة إىل أن زيــارة الوفد 
ــار  ــي يف إط ــي تأت الصحف
حــرص الصحيفة لإلطاع 
عــن قرب عــى األوضاع يف 
من  عدد  وتجهيز  املحافظة 

املــواد الصحفيــة.

حمافظ مأرب يستقبل وفد صحيفة 
الغارديان الربيطانية
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الفاطمي يدشن دورات تدريبية لـ500 
عامل وعاملة يف القطاع الصحي

دشــن وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عي محمد 
ومعــه مديــر عــام مكتــب 
الصحــة العامة والســكان 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
الشــدادي، يوم األحد، ست 
دورات تدريبيــة يف املجــال 
الصحي لعدد 504 متدربن  
ومتدربــات مــن العاملــن 
يف القطــاع الصحــي والتي 
ــة  ــب الصح ــا مكت ينظمه
العامة والسكان خال شهر 
ــبتمرب الجاري بالتعاون  س

مــع منظمة اليونيســيف.
وخــال التدشــن أكــد 

أهميــة  عــى  الفاطمــي 
االســتمرار يف بناء القدرات 
ورفع الكفاءات ، بما يساعد 
يف تحســن جــودة الخدمة 
والتوســع فيها مــن خال 
ــة  ــوادر البري ــداد الك إع
القــادرة عى تنفيذ الخطط 
املجتمع. وخدمة  والربامج 
الفاطمــي  وأشــاد 
ــة  ــب الصح ــود مكت بجه
والســكان والنجاحات التي 
يحققها يف مختلف الربامج 
خاصــة مايتعلــق بربامــج 
الرعاية األوليــة التي تقدم 
الصعوبات  للمواطنن رغم 

التــي تواجهها جراء كثافة 
الســكان نتيجــة موجــات 

النــزوح إىل املحافظــة.
من جانبه أشار الدكتور 
ــدورات  ال ــدادي إىل أن  الش
التــي يتــم تدشــينها اليوم 
ــمل: التحصن املوسع،  تش
الرعاية الصحية املجتمعية، 
الطوارئ التوليدية، املعالجة 
التغذوية، متطوعات صحة 
املجتمع، ومنسقي برنامج 
البيانــات  التغذيــة وإعــداد 

املعلومات. ونظم 
هــذه  أن  إىل  ونــوه 
ــيعقبها دورات  الدورات س

أخــرى حتــى نهايــة العام 
بمــا يحقق املزيــد من بناء 
القــدرات ورفــع الكفاءات 
للعاملن يف الحقل الصحي.. 
ــا إىل أن مكتب الصحة  الفت
تمكــن مــن  باملحافظــة 
الرعاية  التوسع يف خدمات 
الصحيــة األولية والوصول 
لم تكن متواجدة  أماكن  إىل 
فيهــا مــن قبــل ، وأصبــح 
يدير نحو 85 مرفقاً صحياً 
بكــوادر محليــة مؤهلــة يف 

تقديــم الرعايــة الصحية.

دشنها الوكيل الفاطمي
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اختتــم مكتــب الرتبيــة 
ــم بمحافظة مأرب  والتعلي
ــط  ــم النش التعلي ــج  برنام
التخطيــط  مجــاالت  يف 
واسرتاتيجيات  والتدريس، 
التعليــم النشــط، والقياس 
واإلدارة  والتقويــم، 
ــم يف  ــذي أقي ــة وال الصفي

الــوادي.  مديريــة 
وهــدف الربنامــج الذي 
إىل إكساب  استمر ١8 يوماً 
١84 معلماً ومعلمة من ١٧ 

املعارف   ، باملديرية  مدرسة 
والخــربات  واملعلومــات 
املهــارات  يف  الازمــة 
التعليــم  يف  األساســية 

. لنشط ا
وخــال اختتــام الدورة 
ــل محافظة مأرب  أكد وكي
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب الدكت
عــى أهمية إقامة مثل هذه 
الــدورات من أجــل تحديث 
ــر أســاليب العملية  وتطوي
باملحافظــة  التعليميــة 

واملديريــات.
وأشــار الوكيــل مفتاح 
إىل مــا تقــوم بــه مليشــيا 
ــن  ــة م ــي االنقابي الحوث
تدمــر للعمليــة التعليميــة 
يف املحافظات التي تســيطر 
ــر  عليهــا مــن خــال تغي
املناهــج وتكريــس الفكــر 
الطائفــي يف عقول الطاب 
من أجل الزج بهم يف جبهات 

القتال.
وأشــار إىل أن املحافظة 

تســتقبل نزوحــا مســتمرا 
وهــي بحاجــة إىل تضافــر 
الجهود الســتيعاب الكثافة 

الطابية.
مــن جانبه أشــار مدير 
عام مكتب الرتبية والتعليم 
ــاب إىل  ــي العب ــور ع الدكت
أهمية هذه الدورة يف تعزيز 
دور املعلمــن واملعلمــات 
لغــرس القيــم الســليمة يف 
أذهــان الطــاب واالبتعــاد 

عــن الطائفيــة واملذهبية.

د. مفتاح يشهد اختتام تأهيل 184 معلام 
ومعلمة عىل برنامج التعليم النشط
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افتتــح وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتاح ومعه وكيل محافظة 
حمــود  عــادل  صنعــاء 
ــة  ــدة صحي ــربي، وح الص
للنازحــن يف كليــة املجتمع 
يف مدينــة الروضــة بمأرب 
واملقدمة مــن هيئة اإلغاثة 
عــرب   )  I.H.H( الرتكيــة 
جمعية اإلصاح االجتماعي 

فــرع صنعاء.
وخــال التدشــن طاف 
ــأرب  ــي م ــا محافظت وكي
وصنعــاء بأقســام الوحــدة 
الصحيــة املكونة من غرفة 
املعاينــة للطبيــب ومختــرب 
وغرفة طوارئ تتسع لثاثة 
أرسة وصيدليــة، واســتمعا 
من القائمن عليها إىل رشح 
عــن آلية العمــل والخدمات 

ــتقدمها  ــي س ــة الت الطبي
للنازحــن يف كليــة املجتمع 
البالــغ عددهــم نحــو ٧50 

أرسة.
وكيــل  وجــه  وقــد 
محافظــة مــأرب الدكتــور 
مفتــاح مكتــب الصحــة 
والســكان باملحافظة بدعم 
الوحــدة الصحيــة بخدمات 
الرعايــة األوليــة إىل جانــب 

التنســيق يف توفر ما يمكن 
ــن األدوية. م

حــر التدشــن مديــر 
ــة العامة  عام مكتب الصح
باملحافظــة  والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
ومديــر الوحــدة التنفيذيــة 
إلدارة مخيمــات النازحــن 
بمحافظة صنعاء عبدالواحد 

ردمان.

افتتاح وحدة صحية للنازحني يف كلية 
املجتمع بمأرب
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ناقش مدير عام مكتب 
الصحــة العامة والســكان 
بمحافظــة مــأرب الدكتور 
عبدالعزيــز الشــدادي مــع 
فريق وكالة اإلغاثة املاليزية 
يــزور  الــذي   «  MRA  «
املحافظــة حاليــا يف تنفيــذ 
عدد من الربامج الصحية يف 
التدخات  ،ضمن  املحافظة 
اإلنســانية للوكالة بمأرب.

اللقــاء  وخــال 
استعرض الدكتور الشدادي 
ــي  الت ــات  ــرز االحتياج أب
ــاع الصحي  يواجهها القط
خصوصــاً  املحافظــة  يف 
يف جانــب اإلمــداد الدوائــي 
ــر املعدات  وتحديث وتطوي

ــات الرعاية  الطبية، وخدم
الصحية األولية، ومواجهة 
يف  الوبائيــة  األمــراض 

ــن. النازح ــات  مخيم
وأكــد الشــدادي أهمية 
تعزيــز الراكــة والتعاون 
بــن مكتب الصحة ووكالة 
اإلغاثة املاليزية ملا من شأنه 
تحسن مســتوى الخدمات 
الصحيــة من خال الربامج 
املستدامة التي تعود بالنفع 
ــى رشائح املجتمع  العام ع
املختلفــة، خصوصاً يف ظل 
الكايف  االهتمام  عدم وجود 
ــات الدولية  من قبل املنظم
بالوضع اإلنساني يف مأرب 
التــي اســتوعبت أكــرب عدد 

النازحن. من 
ويف اللقــاء قــدم فريــق 
ــة  ــة املاليزي ــة اإلغاث وكال
رشحــاً عن طبيعــة الزيارة 
إىل االطاع عى  التي تهدف 
باملحافظة  الصحي  الوضع 
، وتقييــم االحتياجــات من 
خال الواقــع امليداني وبما 
يساعدهم يف تحديد جوانب 

التدخل اإلنســاني.
وكان مديــر عام مكتب 
ــة  ــق وكال ــة وفري الصح
اإلغاثــة املاليزيــة قــد قاما 
بزيارة تفقدية ملستشفيات 
حريــب العــام والعطــر 
الخــري بمديريــة حريــب، 
ــبتمرب  ــفى 26 س ومستش

بمديريــة الجوبة، والوحدة 
ــا  ــوادي، اطلع ال ــة  بمديري
عى ســر العمل والخدمات 
الطبيــة والعاجيــة، وأبرز 

االحتياجــات.
وأكــد فريــق وكالــة 
اإلغاثــة املاليزيــة حرصهم 
عــى تقديــم الدعــم الازم 
ــق  ــة وف ــق الصحي للمراف
خطــة متكاملــة ملكتــب 
واقــع  مــن  الصحــة، 
ــات الرورية يف  االحتياج
ــآت الصحية  املرافق واملنش

املحافظــة. يف 

مكتب الصحة ووكالة اإلغاثة املاليزية 
يناقشان أوجه الرشاكة



السبــــت  14  سبتمبـــــر   2019م   العـــــدد ) 76 (
10نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

قدمها مركز الملك سلمان

ــة  ــب الصح ــام مكت ق
العامة والســكان بتســليم 
ــة  ــدات طبي ــزة ومع أجه
ملستشــفى الشــهيد محمد 
هائــل لألمومــة والطفولة 
، مقدمة من  بمدينة مأرب 
مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
اإلنســانية،  واألعمــال 
بحضــور وكيــل املحافظــة 
للشــؤون اإلداريــة عبدالله 

الباكري.

املعــدات  وتشــمل 
واألجهــزة املقدمــة )جهاز 
أشعة، وحاضنتن لألطفال 
الخــدج، وأجهــزة تعقيــم، 
ــتلزمات طبية لغرفة  ومس
العمليات والعناية املشددة(.
وخــال التســليم ثمــن 
ــم  ــري الدع الباك ــل  الوكي
ــاني الامحدود الذي  اإلنس
يقدمــه األشــقاء يف اململكة 
ــرب  ــعودية ع ــة الس العربي

مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية، خاصة 
يف املجــال الطبي واإلغاثي.
أن  الباكــري  وأكــد 
ــه  ــيكون ل ــم س ــذا الدع ه
األثــر اإليجابي يف تحســن 
الصحية  الخدمات  وتجويد 
يف مستشفى الشهيد محمد 
هائل الذي يعترب املستشفى 
األول يف املحافظة متخصص 
يف مجال األمومة والطفولة.

مــن جانبــه أوضــح 
مديــر عــام مكتــب الصحة 
الدكتــور  باملحافظــة 
عبدالعزيز الشدادي أن هذه 
األجهــزة واملعــدات الطبية 
هي الدفعــة الثانية املقدمة 
مــن مركــز امللــك ســلمان، 
والتي ستســهم يف تحســن 
ــر جــودة الخدمات  وتطوي
الصحية املقدمة للمواطنن.

تسليم أجهزة طبية ملستشفى الشهيد حممد 
هائل لألمومة والطفولة
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قوات األمن اخلاصة تبدأ تدريب 
فريق غوص وإنقاذ يف سد مأرب

بــدأت قوات األمن 
ــة  ــة بمحافظ الخاص
مــأرب ،يــوم اإلثنن، 
تدريــب فريــق غوص 
يف ســد مــأرب وإنقاذ 
ســيتوىل العمــل عــى 
تحقيق ســباحة آمنة 
ــاالت  ــن ح ــد م والح
الغــرق، الناجمــة عن 
ــباحة  ــة الس ممارس
خاطــئ  بشــكل 
واملخاطــرة يف دخــول 
دون  الســد  ميــاه 
معرفة قواعد الغطس 

ــباحة. والس
العميــد/  وأكــد 
عبدالغني شعان قائد 
قوات األمــن الخاصة 
أن الــدورة تهــدف إىل 
تدريــب ١2 مــن أفراد 

عــام  مديــر  أكــد 
الشباب والرياضة  مكتب 
ــي  ــأرب ع ــة م بمحافظ
ــوان أن املكتب جهز  حش
خطة متكاملة إلقامة عدد 
والفعاليات  األنشطة  من 
الرياضية بمناسبة األعياد 
الوطنية 26 ســبتمرب ، و 
١4أكتوبر ، و30 نوفمرب.
إن  حشــوان  وقــال 
الخطة تشمل إقامة أربع 
ــوالت رياضية للفرق  بط
الشعبية بمديريات مدينة 
ــوادي،  مــأرب، ومأرب ال
وحريب، والجوبة، ستقام 
سبتمرب  من  الفرتة  خال 

وحتى ديســمرب القادم.
أن  حشــوان  وأكــد 
إقامة البطوالت بالتزامن 
مع أعياد الثــورة اليمنية 
تأتــي يف ســياق التذكــر 

قــوات األمــن الخاصة عى 
قواعــد الســباحة والغطس 
والغوص واإلنقاذ واالنتشال 
بهــدف الحــد مــن حــوادث 
الغــرق التي تكررت بشــكل 
كبر خال األشــهر األخرة 
نتيجــة اإلقبــال املتزايد عى 
زيــارة الســد واالســتمتاع 

باملناظــر الســياحية فيه.
وقــال إن فريق الغوص 
الذين ســيتم تدريبهــم ملدة 
شــهر كامل سيعملون عى 
التواجــد يف أوقــات الزيــارة 
للسد خال الصباح واملساء 
لإلرشاف عى حماية السياح 
النصائح  والزائرين وتقديم 
اإلرشــادية قبــل الســباحة 
املسموحة  األماكن  وتحديد 

وغرها.

بعظمة الثــورة اليمنية 
ــوت اإلمامي   ضد الكهن
واالحتــال الربيطانــي، 
وتأكيدا عى االســتمرار 
يف درب الثــوار حتــى 
األرايض  كامل  استعادة 
أيــدي  مــن  اليمنيــة 

اإلماميــن الجــدد.
وأعــرب حشــوان 
ــارة  ــه الح ــن تهاني ع
لقيادة الســلطة املحلية 
مــأرب  بمحافظــة 
اللواء سلطان  ممثلة يف 
وللوســط  العــرادة، 
الريــايض بقــدوم أعياد 
الثورة اليمنية .. مشراً 
ــراك الريايض  إىل أن الح
يف املحافظــة قــادم عى 
العديــد مــن األنشــطة 
والفعاليات الهامة خال 

الفــرتة القادمــة.

مأرب تستعد إلطالق 
أربع بطوالت رياضية 

بمناسبة األعياد الوطنية
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دشــن وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عي محمد 
ومعــه مديــر عــام مكتــب 
ــي  ــة ع ــباب والرياض الش
حشــوان وعدد مــن مدراء 
املديريات توزيع مستلزمات 
رياضيــة لـــ)١50( فريقــاً 
ــاً بمديريات:  ونادياً رياضي
املدينــة، حريــب ،الجوبــة، 
ومأرب الوادي، املقدمة من 

مكتب الشــباب و بدعم من 
ــباب. صندوق النشء والش
وخــال التدشــن أكــد 
الوكيل الفاطمي أن القيادة 
السياسية والسلطة املحلية 
باملحافظــة ســتظل العون 
ــند يف إقامة املشاريع  والس
واألنشــطة الرياضيــة التي 
تمثل للشــباب ماذاً لتنمية 
مواهبهــم وحمايتهــم من 

األفكار واملشاريع الهدامة.
إىل  الفاطمــي  وأشــار 
الشباب من  أهمية تحصن 
خــال املزيد مــن االهتمام 
بالقطــاع الريــايض بهــدف 
الضياع  الحفاظ عليهم من 
الوقــوع  أو  واالنحــراف 
فريســة للتعبئــة الخاطئــة 
التي تخــدم أجندة تدمرية 
للوطــن واملجتمــع اليمني.

كشــف  جانبــه  مــن 
مدير عــام مكتب الشــباب 
والرياضة عن خطة املكتب 
إلقامــة أنشــطة وفعاليات 
رياضيــة عديــدة بمناســبة 
األعيــاد الوطنيــة ســبتمرب 
وأكتوبــر ونوفمــرب ومنها 
بطــوالت  أربــع  إقامــة 

رياضيــة.

توزيع مستلزمات رياضية عىل )150( 
ناديا وفريقاً رياضيا بمأرب
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نموذج الدولة 
ومالذ اليمنيين

لماذا ال يكون الرد بطريقة مماثلة و 
بنفس المقدار واألسلوب؟

تحدث الكثير من القراء والناشطين عبر شبكات التواصل 
االجتماعي وتساءلوا لماذا السكوت عن الحمالت اإلعالمية 
التي تستهدف مأرب ومحافظها بشكل مستمر.؟

مــــــــأرب ..

أ/ علــي سنحــــان 
مدير عام وكالة »سبأ« - حجة

والحقيقــة أقول لكل 
أولئــك القــراء واملتابعن 
واملهتمــن أن من حقكم 
واالنتصار  بالرد  املطالبة 
لــكل تلــك القضايــا التي 
ــا  ــار حوله ــل ويث تفتع
الجــدل ويف مقدمتهــا ما 
يمــس مــأرب وينتقــص 
مــن دورها املحــوري يف 

ــة الراهنة. املرحل
ــي  ــوم ه الي ــأرب  م
مصــدر فخرنا واعتزازنا 
وسبيل عودتنا إىل صنعاء، 
جمهوريتنا  حصن  وهي 
ودرعها وحارسها األمن 
املــروع  مواجهــة  يف 
املقيت  السايل  الكهنوتي 

، كما أن استهداف مأرب 
مــن بعيــد أو قريــب هو 
الدولة  استهداف ملروع 
ــة، وواجب الدفاع  اليمني
عنهــا مســؤولية تقع يف 
املقــام األول عــى عاتــق 
كل األقــام الحــرة التــي 
تحمل هــم وطن باعتبار 
الدفاع عن مأرب  معركة 
إعاميا ال يقل شــأنا عن 

الدفاع عنها عســكرياً.
مضمون  يكن  ومهما 
تلك الكتابات واملنشورات 
مأرب  من  للنيل  املكرسة 
وصمودهــا يف مواجهــة 
التحديــات، فــإن مــأرب 
تظل هي النموذج األمثل 

للدولة اليمنية التي يحلم 
بها كل يمني، لذا ندعوكم 
للتخاطب مع مارب بلغة 
األرقــام ال بلغــة املزايدة 

السياسية.
مــأرب  محافظــة 
ــن  ــابق الزم ــوم تس الي
وهــي تعلن عــن انطاق 
أهــم مــروع حــري 
اسرتاتيجي نحو املستقبل 
املخطط  إعداد  يف  ويتمثل 
العــام لعاصمة املحافظة 
)املســرت بــان( الــذي 
املحافظة  محافظ  دشنه 
اللــواء ســلطان بــن عي 
العــرادة مؤخــرا، حيــث 
تبلــغ مســاحة املخطــط 

ألفــاً و٧50 هكتــارا،   20
جوار  وحدات   ١١0 يضم 
يف 33 منطقة منضوية يف 
ثمانية قطاعات رئيسة .
كمــا أن املخطــط أعد 
عــى ثاثــة مســتويات، 
اإلحداثيــات  واعتمــد 
 G.P.Sالـــ العامليــة عرب 
ــم  ــادة الرتقي ــاء إع أثن ؛ 
الجديــد والربــط، حيــث 
سيستوعب توسع املدينة 

لـــ30 ســنة قادمة.
ســيمكن  املخطــط 
من إنشــاء مدينة حديثة 
؛  املحافظــة  لعاصمــة 
ــلطات املحلية  تمكن الس
ــات  ــال الخدم ــن إيص م
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إىل  املواطنــن  لكافــة 
القضــاء عــى  جانــب 
وجذب  العشوائي،  البناء 
ــاش  ــتثمرين ، وإنع املس
التنميــة والبنــاء  حركــة 
بشــكل متــواز وعــادل.

اليــوم تحتــل  مــأرب 
كبيئــة  األوىل  املرتبــة 
لاســتثمارات  جاذبــة 
وشــهدت  املحليــة، 
قطاعاتهــا االســتثمارية 
حضــوراً واســعاً، حيــث 
باتــت تحتضــن خمســة 
بلغت  بنوك خاصة، فيما 
إجمايل املنشآت السياحية 
مرفقاً،   )49٧( املرخصة 
فندقــا   )  ٧3( منهــا 
مصنفا، و)368( مطعما 
الدرجــات  متفاوتــة يف 
ــا توجد  ــاف، كم واألصن
ــفريات  )49( وكالة للس
والحــج والعمــرة ناهيك 
عن توفر حديقتن لرتفيه 
األطفــال ، باإلضافــة إىل 
األسواق  عرات  انتشار 
واملــوالت  الشــعبية 
الدوائيــة  والــركات 
ومحــات  والطبيــة 
التجارة وأســواق الذهب 
والحــرف  واملابــس 

ــات. ــة واملنتزه اليدوي
وعــى صعيــد التعليم 
الجامعــي فــإن جامعــة 
إقليم ســبأ باتت تستقبل 
آالف الطــاب والطالبات 
مــن  وجلهــم  ســنويا 
املســيطر  املحافظــات 
املليشيات  قبل  من  عليها 
ــه يف  ــة. ويتقدم الحوثي
ــم  التعلي نفــس االتجــاه 
والثانــوي  األســايس 
ــر  حيــث أظهــرت تقاري
مكتــب الرتبيــة والتعليم 
أن إجمــايل عــدد الطاب 
يزيدون  الوافدين مؤخرا 

طالب  ألف(  )تسعن  عن 
لبة. وطا

وأما عن واقع املرافق 
الصحيــة وما تقدمه من 
خدمات مختلفة فقد بن 
التقريــر الســنوي ملكتب 
والسكان  العامة  الصحة 
للعــام 20١8م أن إجمايل 
املرافــق الصحية العاملة 
باملحافظــة بلغت )١4١( 

مرفقاً.
مــأرب  محافظــة 
شــوارعها  ترتــدي 
وأرصفتهــا حلة خراء 
النخيــل  أشــجار  مــن 
ــجار  ــات وأش والحراجي
ــدرت  ــث ق ــة بحي الزين
املزروعــة  املســاحات 
بحســب تقريــر صندوق 
والتحســن  النظافــة 
ب)١١ ألــف و 244( مرتا 
طوليا، احتضنت ما يزيد 
ــف و ٧00(  أل ــن )١2  ع

غرســة.
األنشطة  وعى صعيد 
ــأرب اليوم  الرياضية فم
تحظــى بتنفيــذ مروع 
ــب ريايض لكرة  أول ملع
 ، املحافظــة  يف  القــدم 
أوملبيــة  بمواصفــات 

ــاحته الكلية  والبالغ مس
ألــف مــرت مربع.  23

ــزز  ــوم تع الي ــأرب  م
ــلطة القضائية  فيها الس
املحكمــة  وتمــارس 
املتخصصــة  الجزائيــة 
مهامها بمــا يدعم األمن 
وحمايــة  واالســتقرار 
والحريــات،  الحقــوق 
ــة  ــم العدال ــاء قي وإرس
ــن  ــا ع ــاواة، فض واملس
االبتدائيــة  املحاكــم 
ــتئنافية والنيابات  واالس
تغطــي  باتــت  التــي 
املحافظــة، بما يعزز من 
حضــور ســلطة القانون 
الركيــزة  باعتبــاره 
األساسية للتنمية والبناء 

ــة. والعدال
ماســبق  إىل  أضــف 
باتــت محافظــة مــأرب 
تحتضــن )١45( منظمة 
مدنية ناشطة يف املجاالت 
ــة  ــانية والحقوقي اإلنس

واإلغاثيــة والثقافيــة.
كمــا تشــهد مختلــف 
الحياتيــة  القطاعــات 
األخــرى نهوضــا مماثا 
يصعب تســليط األضواء 
عليــه يف هــذه املســاحة 

ملتاحة. ا
وأخــراً أقول للجميع 
التاريــخ  مــأرب  يف  أن 
والحضــارة يمــن واحــد 
ــس  ــد ورئي ــم واح وعل
ــام  ــد ونظ ــي واح رشع
وجهاز  واحد،  جمهوري 
ــش  ــد ،وجي ــي واح أمن

وطنــي واحــد.
ــا  ــوم به الي ــأرب  م
ثاثــة مايــن يمني من 
املحافظــات،  مختلــف 
أفكارهــم  وبمختلــف 
ــم  ــم تجمعه وانتماءاته
الجمهوريــة وثــورة 26 
ومناهضــة  ســبتمرب، 
اإلمامــي  املــروع 
والطائفــي،  والســايل 
وأصبحــت تمثل حارضة 
اليمــن وحاضنــة نظامه 
ــواة دولة  الجمهوري ون
كادت أن تنطفئ شعلتها 
منظومتهــا  وتتــاىش 

ــية. املؤسس
ألــف تحيــة وإجــال 
ملأرب ومحافظها العرادة 
ــر  ــة وتقدي ــف تحي وأل
لقيادتها املحلية وأحزابها 
ومشائخها وقبائلها وكل 

رمالها. ذرات 


