
رئيس جامعة إقليم سبأ: ارتفاع امللتحقني 
باجلامعة إىل 11 ألف طالب وطالبة

مأرب حتتضــــــن دورة تدريبيـــــة لعــــدد مـــن الفنانــني واألدبــــــاء اليمنيني

املحافظ يدعو أبناء مأرب لالحتفاء الواسع بثورة 26 سبتمرب املجيدة

الباكري يترأس لقاء موسعًا لالرتقاء بالعمليـــة التعليميــة في المحافظة

حمافظة مأرب تنفي عالقتها 
باحتجاز حافظ مطري

انطــــالق تصفيات المشاركـــــــة في أولــــــى بطــــوالت األعيـــاد الوطنية 

د. مفتاح يبحث الرشاكة مع اهلجرة 
الدولية وصندوق األمم املتحدة

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبـت 21سبتمبــر 2019م  العـــــدد ) 77 (

مأربيات يقطعن 100 كيلو متر يوميًا للوصول إلى اجلامعة

ترأس اجتماعًا لمناقشة ترتيبات إحياء األعياد الوطنية

هود وحيدا.. وسبأ مجرة درب 
لعيني أم بلقيس

   دعا إلى رفــع األعـــالم في الشوارع والمنازل والسيارات واألماكن العامة   <
  أكد أن انقالب مليشيا الحوثي جرس تذكير بعظمة ثورة الـ26 من سبتمبر  <

سام الغباري يكتب لـ                               :
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ــرأس محافــظ مأرب  ت
ــرادة  ــلطان الع ــواء س الل
االحتفاالت  للجنة  اجتماعاً 
الدفاع  وزارة  من  املشرتكة 
ومحافظة مأرب ، ملناقشة 
الخاصــة  التحضــرات 
بإحياء األعياد الوطنية 26 
ــر ،  ــبتمرب، و 14 أكتوب س

و30 نوفمــرب.
االجتمــاع  وأقــر 
، وإيقاد  الفعاليات  برنامج 
شعلة الســادس والعرشين 
مــن ســبتمرب، والفعاليات 
املصاحبــة،  الجماهريــة 
ــكرية  ــروض عس ــن ع م
وشــبابية،  وكرنفاليــة، 
رياضيــة،  وبطــوالت 
والفعاليــات التوعويــة من 
ندوات وحلقات نقاشــية ، 
تأكيــداً عىل عظمــة الثورة 
اليمنية، وتجسيداً ألهدافها 

وقيمهــا.
االجتمــاع  وخــال 
ــرادة أن  ــظ الع ــد املحاف أك
االحتفاء بثورة 26 سبتمرب 
بعظمــة  احتفــاء،  هــو 
التاريخــي، ونبــل  اإلنجــاز 
ــرت  ــي انت الت ــداف  األه
إلنســانية اإلنســان وقيــم 
ــة والعدل،  الحرية والكرام
وانتــرت للعلــم والعقــل 
ــذا  ــة ه ــخ ولعظم وللتاري
الشــعب الذي انطلقت منه 
ــة. ــارات البرشي أوىل حض
ماســطره  إن  وقــال: 
ــادس  ــر الس ــاء يف فج اآلب
من  سبتمرب  من  والعرشين 
انتصــار عظيــم ، ألقى عىل 
عواتقنا مسؤولية تاريخية 
الله وأمام شــعبنا يف  أمــام 
الحفــاظ عىل هــذا اإلنجاز 
النفــوس،  يف  وتخليــده   ،

وتجسيد أهدافه وقيمه بني 
ــا القادمة،  ــا وأجيالن أبنائن
ألن التفريط فيه هو تفريط 
يف ذاتنــا ويف إنســانيتنا ويف 

هويتنــا وتاريخنا.
ودعــا املحافــظ العرادة 
أبناء املحافظة إىل االحتفاء 
ــبة،  ــذه املناس ــع به الواس
ورفــع أعــام الجمهوريــة 
واألماكــن  الشــوارع  يف 
العامــة واملنــازل وعــىل 
الســيارات، وأن نجعــل من 
لتوحيد  اليــوم منطلقاً  هذا 
خلف  واالصطفاف  الجهود 
الرشعيــة بقيــادة فخامــة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هادي، انتصــاراً لتضحيات 
اآلباء واألجداد، وتضحيات 
أبطالنــا يف جبهــات الرشف 
والعــزة الســتعادة ماتبقى 
مــن وطننــا املختطــف من 

قبــل اإلمامة.
مــا  أن  إىل  وأشــار 
قامــت به مليشــيا الحوثي 
مــن انقاب وســيطرة عىل 
املحافظــات ومؤسســات 
الدولــة، ومــا ارتكبته بحق 
هــذا الشــعب مــن جرائــم 
المثيل لها يف التاريخ، يمثل 
جــرس تذكــر بعظمة هذه 
الثــورة، وعظمــة االنتصار 
الــذي حققــه آباؤنــا ضــد 

االســتبداد.
قــد  االجتمــاع  وكان 
ناقــش تزيــني وإضــاءة 
الشــوارع العامة واملنشآت 
العامــة ورفــع األعــام 
الجمهوريــة، كمــا ناقــش 
املاحظــات  مــن  عــدداً 
ــج  ــىل برنام ــة ع املطروح

الفعاليــات وأقرهــا.

املحافظ يدعو أبناء مأرب لالحتفاء الواسع 
بثورة 26 سبتمرب املجيدة

ترأس اجتماعًا ملناقشة ترتيبات إحياء األعياد الوطنية
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الســلطة  نفــت 
ــة  ــة بمحافظ املحلي
عاقتهــا  مــأرب 
حافــظ  باحتجــاز 
ــوف يف  ــر املوق مط
االستخبارات  سجن 
عىل  بناء  العسكرية، 
ــض قهرية  أوامر قب
ــل  ــن قب ــادرة م ص
ــكرية  ــة العس النياب
ــلحة. ــوات املس بالق
وشددت يف رسالة 
رد عىل مذكرة تلقتها 
من اللجنــة الوطنية 

ادعاءات  يف  للتحقيق 
اإلنســان  حقــوق 
أن الســلطة املحليــة 
ــا أية عاقة  ليس له
باحتجاز مطر، وان 
اســتمرار احتجــازه 
حالياً هو عىل خلفية 
لدى  قضايا منظورة 

النيابة العســكرية.
وأوضحت 

الرســالة أنــه خــال 
فــرتة احتجاز مطر 
بناء عىل أوامر النيابة 
ــت  ــكرية، كان العس

النيابــة العامة تنظر 
يف قضيــة أخــرى تم 
ــا يف حينه،  البت فيه
النيابــة  ووجهــت 
عنه  باإلفراج  العامة 
، ما لم يكن محتجزاً 
ــا  ــة قضاي ــىل ذم ع

أخرى.
وأعربت 

املحليــة  الســلطة 
عــن شــكرها للجنة 
يف  للتحقيق  الوطنية 
ادعــاءات انتهــاكات 
عىل  اإلنسان  حقوق 

وتواصلها  اهتمامها 
الرسمي لاستيضاح 
الــذي  الوقــت  يف   ،
عمــدت فيــه بعــض 
الجهــات الحكوميــة 
بمواقــع  للنــرش 
االجتماعي  التواصل 
حــول القضيــة دون 
تكلــف نفســها  أن 
التوضيح  طلب  عناء 

ــمي. ــكل رس بش

حمافظة مأرب تنفي عالقتها 
باحتجاز حافظ مطري

أشاد بجهودهم وتضحياتهم إلنقاذ حياة اآلخرين
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ــة  ــس جامع ــد رئي  أك
»إقليم سبأ« الدكتور محمد 
ــدد  ــديس أن ع ــود الق حم
الطاب امللتحقني بالجامعة 
ارتفع خال العام الجامعي 
إىل   2020  -  2019 الحــايل 
11 ألف طالب وطالبة، وأن 
الدفعــة  الجديــدة التــي تم 
قبولها هــذا العام تزيد عن 

ــب وطالبة. 3200 طال

وقــال يف حــوار أجــراه 
ــت«: إن  ــورة ن ــع »الث موق
ــن  ــت تحتض ــة بات الجامع
ــة  ــن 20 محافظ ــاً م طاب
يمنيــة، وأن معظم الطاب 
قدموا من مناطق ســيطرة 
مليشــيا الحوثــي نظــراً 
لتحويل الجامعات هناك إىل 

ثكنــات عســكرية.
ــار رئيس الجامعة  وأش
املحليــة  الســلطة  إىل دور 

باملحافظــة يف إنجــاح هــذا 
الرح العلمي .. مؤكداً أنه 
لوال دعــم الســلطة املحلية 
بقيــادة محافــظ املحافظة 
اللــواء ســلطان العــرادة ملا 
أنشــئت جامعة إقليم سبأ ، 
بــدءاً من جهود إصدار قرار 
جمهوري باإلنشاء ، مروراً 
بتكليــف رئاســة للجامعة، 
ــة،  ــة الجامع ورشاء أرضي

ودعمهــا يف الوقــت الحايل.
ونــوه الدكتــور القديس 
إىل أن الجامعــة باتت تمنح 
)ماجستر(  العليا  الشهادة 
يف خمســة تخصصات، وأن 
لديها خمس كليات تعمل عىل 
33 تخصصاً علمياً، وتنوي 
يف القريــب العاجــل افتتــاح 

واآلداب. الطب،  كليتي 
وقــال:إن الجامعة بدأت 
بـ 17 قاعة دراسية ، وخال 
ــابيع القادمة سيكون  األس

لديهــا 57 قاعة، وأن الكادر 
التعليمي فيها بات يربو عن 
230 عضــو هيئــة تدريــس 
ثابتــني  بــني  موزعــني   ،
ومتعاقديــن، فضاً عن 62 

إداريا. موظفا 
وتطرق الدكتور القديس 
املأربية عىل  الفتاة  إقبال  إىل 
التعليــم الجامعــي، وأكد أن 
ــكلن 28% من  املأربيات يش
عــدد الطالبــات امللتحقــات 
يزداد  الرقم  وأن  بالجامعة، 

ــكل سنوي. بش
واعترب أن أكرب دليل عىل 
حــرص الفتــاة املأربية عىل 
الجامعي  بالتعليم  االلتحاق 
، هو تجشمهن الصعاب إىل 
مستوى أن بعضهن يقطعن 
مسافة 100 كيلو مرت يومياً 

للوصول إىل الجامعة.
وأضــاف: »يف الحقيقــة 
كان لدينــا تصــور مغلــوط 

عــن محافظة مــأرب ، من 
خــال اإلعــام املضلل الذي 
كرس ضــد هذه املحافظة ، 
لكننــي فوجئت أن املأربيني 
تعليــم  عــىل  حريصــون 
بناتهــم وإلحاقهن بالتعليم 
والدورات التدريبية التأهيلية 
، يف مشــهد يؤكــد حضارية 
املواطن املأربي وحبه للعلم 

والتعليم«.
وأشــار إىل أن الجامعــة 
تســر يوميــاً 12 باصــا 
إيصــال  يف  كمســاهمة 
ــات  ــن املديري ــات م الطالب
ــرواح والوادي  البعيدة ك
والجوبة وحريب والجدعان 
وأن  طالبــة،   600 لعــدد 
ــاً  ــعى حالي ــة تس الجامع
ــكنات للطالبات،  إلنشاء س
وفتح وحدة صحية لتقديم 
الخدمــات الصحيــة لطاب 

وطالبــات الجامعــة.

رئيس جامعة إقليم سبأ: ارتفاع امللتحقني إىل 
11 ألف طالب وطالبة هذا العام

أكد أن املأربيات يقطعن 100 كيلو متر يوميًا للوصول إلى اجلامعة
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التقى وكالة اإلغاثة املاليزية وترأس اجتماعًا ملناقشة التعليم بصرواح

وكيــل  التقــى 
محافظة مأرب الدكتور 
عبدربه مفتاح يف مكتبه 
،يــوم الثاثــاء، كا عىل 
حــدة، مديــر مكتــب 
الدولية  الهجرة  منظمة 
بول كربتشييل والفريق 
املرافق له، ومدير مكتب 
صنــدوق األمــم املتحدة 
بصنعاء اندريا باراردي.
اللقاءيــن  ويف 
ــاون  ــث التع ــرى بح ج
ــة  ــلطة املحلي ــني الس ب
الهجــرة  ومنظمــة 
املتحدة  األمم  وصندوق 

يف املجــاالت اإلنســانية، 
الوضــع  واســتعراض 
اإلنســاني للنازحــني يف 
ــة ، والتدخات  املحافظ
الهجرة  ملنظمة  الجارية 
وصنــدوق األمم املتحدة 
ــن  ــف م ــدف التخفي به
ــاة النازحني الذين  معان
مليشــيا  أجربتهــم 
ــي االنقابية عىل  الحوث
تــرك منازلهــم وقراهم 
والفــرار إىل مأرب بحثا 
ــاة  ــان والحي ــن األم ع

الكريمــة.
وأكــد الوكيل مفتاح 

ــىل  ــن ع اللقاءي ــال  خ
تقديــم الســلطة املحلية 
التســهيات  كافــة 
للمنظمات اإلنسانية من 
أجل القيام بمسؤوليتها 
يف  النازحــني  تجــاه 
عىل  مشدداً   .. املحافظة 
أهميــة تعزيز التنســيق 
بني املنظمــات والوحدة 
إلدارة  التنفيذيــة 
النازحــني  مخيمــات 
تبــادل  إىل  والحاجــة 
ــا  ــات وتوحيده املعلوم
بــني كافة رشكاء العمل 
اإلنساني باملحافظة بما 

بالعملية  االرتقاء  يخدم 
ــول  اإلنســانية والوص
إىل  والصحيــح  اآلمــن 
بشــكل  املســتهدفني 
وعدم  الشمولية  يضمن 
التوزيع  وعدالة  التكرار 

والتدخــل.
كمــا التقــى الوكيــل 
مفتــاح يف مكتبــه ،يوم 
ــة  ــد وكال ــني، وف اإلثن
 ( املاليزيــة  اإلغاثــة 
ــزور  ــذي ي ال  ) m.r.a
برئاسة  حاليا  املحافظة 
ــهرزال  ــني العام ش األم

عــزوان.

الوكيل مفتاح يبحث الرشاكة مع اهلجرة 
الدولية وصندوق األمم املتحدة
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ناقــش  اللقــاء 
اإلنســانية  األوضــاع 
للنازحــني يف محافظــة 
مــأرب، ومــا يمكــن أن 
تســهم بــه املنظمة من 
مجــاالت  يف  تدخــات 
الصحة واملياه والتعليم، 
مــن أجــل التخفيف من 
النازحني خاصة  معاناة 
يف املخيمات والتجمعات 
ــي تضم 32  الت النازحة 
تجمعــا ومخيــم نزوح.
إىل ذلك ترأس الوكيل 
مفتــاح اجتماعاً تربوياً 
الرتبية والتعليم  بمكتب 
كــرس  باملحافظــة 
العملية  انتظام  ملناقشة 
بمديريــة  التعليميــة 
العجز  وتغطية  رصواح 
الرتبــوي  الــكادر  يف 

باملديريــة.
وكيــل  واســتمع 
بحضــور  املحافظــة 

ــاب  ــيل العب ــور ع الدكت
مكتــب  عــام  مديــر 
إىل  والتعليــم  الرتبيــة 
التعليم  واقع  تقرير عن 
واالحتياجــات الازمــة 
التعليميــة،  للعمليــة 
نازحــي  واســتيعاب 
من  والنازحني  املديرية، 
املحافظــات األخــرى، 
وتأهيل املدارس املدمرة.
خــال  وأكــد 
ــلطة  ــاع أن الس االجتم
املحليــة ومكتب الرتبية 
باملحافظــة  والتعليــم 
جانــب  إىل  يقفــان 
إدارة الرتبيــة بمديريــة 
يف  ودعمهــا  رصواح 
سبيل اســتمرار العملية 
التعليميــة يف مختلــف 
املدارس املعتمدة، واتخاذ 
ــة  ــراءات القانوني اإلج
ــة بتغطية العجز  الكفيل
العمليــة  واســتقامة 

التعليميــة.
الدكتــور  وأشــار 
اهتمــام  إىل  مفتــاح 
السلطة املحلية بالعملية 
التعليميــة باعتبارهــا 
للمجتمع،  البناء  أساس 
ــاء  ــة األوىل يف بن واللبن
األوطان، خصوصاً يف ظل 
مــا تتعرض لــه العملية 
التعليميــة يف اليمــن من 
ــج من قبل  تدمر ممنه
الحوثيــة  املليشــيات 
ــران،  إي ــن  ــة م املدعوم
وما تنــرشه مــن أفكار 
طائفيــة يف املؤسســات 
التعليميــة وغرســها يف 

ذهنيــة األجيــال.
وشــدد مفتــاح عــىل 
مضاعفــة  رضورة 
الرتبويــة  الجهــود 
مــأرب  محافظــة  يف 
الطــاب  واســتيعاب 
الوافدين إىل املحافظة من 

اليمنية  املناطق  مختلف 
تحت  ترزح  الزالت  التي 
مليشيات  انقاب  وطأة 
الحوثــي. مؤكــداً دعــم 
الســلطة املحليــة كافــة 
الرتبويــة  الجهــود 
ــة باملحافظة. والتعليمي
ــكر  ــه ش ــن جهت م
ــاب  ــىل العب ــور ع الدكت
اهتمام الســلطة املحلية 
التعليمــي  بالوضــع 
ألهميــة  وإدراكهــا 
االرتقــاء بــه .. مشــرا 
إىل أبــرز االحتياجــات 
ــة العجز  الازمة لتغطي
الرتبــوي  الــكادر  يف 
ــا  ــة رصواح بم بمديري
العملية  استمرار  يحقق 
التعليميــة يف املديريــة 
املطلــوب،  بالشــكل 
واتخــاذ كافة التدابر يف 

ســبيل ذلــك.
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الباكري يرتأس لقاء موسعاً لالرتقاء 
بالعملية التعليمية يف املحافظة

تــرأس وكيــل محافظة 
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
عبدالله أحمد الباكري ،يوم 
اإلثنني، لقاء تربويا موسعا 
ــب  ــام مكت ــر ع ــم مدي ض
الدكتور  باملحافظة  الرتبية 
كنرتول  ومدير  العباب  عيل 
إقليــم ســبأ عبدالله شــداد 
ــة  ــب الرتبي ــدراء مكات وم
يف  واإلدارات  باملديريــات 
ــة باملحافظة. مكتب الرتبي

اللقــاء كــرس ملناقشــة 
القضايــا الرتبويــة املهمــة 
ــام الدرايس  مع انطاق الع
ــاء  ــدف االرتق ــد به الجدي

بمأرب،  التعليمية  بالعملية 
ــاط  ــا االنضب ويف مقدمته
ــذ املهــام  الوظيفــي وتنفي
الرتبــوي،  والتقويــم 
وإجــراءات تغطيــة العجــز 
مــن املعلمــني عــن طريــق 
التعاقــدات، إىل جانــب مــا 
ــه خطــط املكاتــب  تضمنت
إىل  املرفوعــة  باملديريــات 
مكتب الرتبية والتي تتضمن 
ــات،  ــات والتدخ االحتياج
وتفعيل اإلدارات املدرســية 
والرقابــة ومجالــس اآلباء 

باملــدارس.
الباكري  ــل  وأكــد الوكي

يف كلمــة لــه عــىل أهميــة 
املســؤولية امللقــاة عــىل 
مســؤويل مكاتــب الرتبيــة 
املدرســية  واإلدارات 
التــي  والرســالة الســامية 
يجب أن يؤديها املعلمون يف 
نقل مشاعل العلم لألجيال، 
االستثنائية  املرحلة  هذه  يف 
التي يمر بها الوطن والذي 
تتعــرض فيــه املؤسســات 
التعليميــة لتدمــر ممنهج 
مــن قبــل مليشــيا الحوثي 
االنقابيــة بهــدف تجهيــل 
تمرير  لها  ليتسنى  األجيال 
الطائفيــة  مشــاريعها 

وتجريــف   ، والســالية 
األطفــال مــن املــدارس إىل 
محــارق املــوت يف املتارس 
خدمة ملشــاريع إيران التي 
تســتهدف اليمن واملنطقة.
إن  الباكــري  وقــال 
ــل املركز األول  التعليم يحت
يف اهتمامات قيادة السلطة 
ــر  ــاره حج ــة باعتب املحلي
الزاويــة يف التنميــة والبناء 
املنشود، والدفاع عن الثورة 
ــتعادة  ــة واس والجمهوري
مؤسســات الدولــة، ودحر 
ــايل وخزعبات  الفكر الس
الظــام واملــوت التــي جاء 

افتتح ندوة حول السالم في اخلطاب القبلي واإلعالمي
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ــا االنقابيون. به
عــام  مديــر  وكان 
عيل  الدكتور  الرتبية  مكتب 
العباب قد استعرض جملة 
ــه  ــي تواج الت ــات  التحدي
التعليم يف املحافظة  قطــاع 
للتغلب  املتخذة  واإلجراءات 
ــا ودور قيادة  عىل معظمه
السلطة املحلية يف دعم مكتب 
الرتبية من أجل تجاوز تلك 
التحديات، خاصة ما يتعلق 
أو املناهج  التحتية  البنى  يف 
التشــغيلية  املوازنــات  أو 
أو الدعــم لتغطيــة العجــز 
باملعلمني وتنفيذ األنشــطة 
والربامج الرتبوية وغرها.

مديــر  واســتعرض 
كنرتول إقليم ســبأ عبدالله 
شــداد النجــاح الذي حققه 
الكنــرتول يف اإلرشاف عــىل 
إجــراء عمليــة االمتحانات 
إلتمام الشــهادة األساسية 
وألول  العام  هذا  والثانوية 
ــح  ــة التصحي ــرة وعملي م
ــات والرفع  والجمع للدرج
الرتبيــة،  وزارة  إىل  بهــا 

ــرتول  ــني الكن ــة ب والعاق
باملحافظــة  اإلقليمــي 
ــات املمنوحة له  والصاحي
بالكنــرتول املركــزي التابع 
لــوزارة الرتبيــة والتعليــم.

وكان الوكيــل الباكــري 
قــد افتتح يــوم األحد ندوة 
حول الســام والتعايش يف 
الخطــاب القبيل واإلعامي 
اإلتحــاد  مــن  بتمويــل 
األوروبــي أقامتها املنظمة 
لإلعاميــني  الوطنيــة 
بالتعاون  »صدى«  اليمنيني 
مع منظمتي أســعد الكامل 
و)ديب روت( لاستشارات 
األزمــات  إدارة  ومبــادرة 

لفنلندية. ا
دعــا  لــه  كلمــة  ويف 
الباكــري إىل إيجــاد خطاب 
ــهم يف  ــاء يس ــي بن إعام
تحقيــق الوئــام املجتمعــي 
البنــاء والتنميــة،  وعمليــة 
الحديــة  عــن  واالبتعــاد 
واإلثارة يف الخطاب، والسمو 
ــة  عــن الدعــوات العنري
والنعــرات واملناكفات التي 

من شــأنها تفريــق الكلمة 
وتفتيــت اللحمــة الوطنية.
أن  الباكــري  وأكــد 
الخطاب اإلعامي املسؤول 
البناء،  النقــد  والقائــم عىل 
هــو الذي يســهم يف تقويم 
وإصــاح  االعوجــاج 
ومعالجــة  األخطــاء، 
الخطاب  بعكس  املشكات، 
الــذي يبحث  غر املســؤول 
عن تصيــد األخطاء والنقد 
ملجــرد النقــد، والدخــول يف 
مناكفــات التخــدم ســوى 
ــام.  املرتبصني وأعداء الس
وشدد الباكري عىل االبتعاد 
عن كل ما يؤدي إىل تشتيت 
اليمنيني عن معركتهم األوىل 
يف مواجهة مليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران، وتوحيد 
الجهــود اإلعامية لكشــف 
الــذي  جرائــم هــذا العــدو 
يرتبــص بنــا ، والعمل عىل 
فضح جرائمــه وانتهاكاته 

بحــق الشــعب اليمني.
النــدوة  يف  ونوقشــت 
ثــاث أوراق عمــل تناولت 

التــي قدمها  الورقــة األوىل 
ــح  ــيل بحيب ــور مس الدكت
تحلياً عاماً لخطاب القبيلة 
وأمثلــة عىل قيم التســامح 
،واســتعرضت  والســام 
الثانية التي قدمها  الورقــة 
ــاً  ــادر تحلي ــني الص حس
للخطــاب اإلعامــي ومدى 
اتســاقه مع خطاب السام 

والتعايــش يف اليمــن.
فيمــا تطرقــت الورقــة 
ــني  الثالثة التي قدمها حس
الصويف لكيفية خدمة السام 
والتعايش باالســتفادة من 
خطــاب القبيلــة يف خطاب 

وســائل اإلعام الحايل.
ــل  ــدوة وكي الن ــر  ح
وزارة اإلعــام أحمد ربيع، 
ومديــر عام التعليــم الفني 
بمحافظة  املهني  والتدريب 
مأرب ناجي الحنييش، ومدير 
ــة  ــام باملحافظ ــام اإلع ع
عــوض الحويســك، وعــدد 
والناشطني  اإلعاميني  من 

واملهتمني.
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ــم ملتقــى الفنانــني  نظَّ
واألدباء اليمنيني بمحافظة 
مأرب، دورة تدريبية يف فن 
اإللقاء واالتصال بالجماهر 
ــني واألدباء  لعدد من الفنان
اليمنيــني، برعايــة مكتــب 

مأرب. يف  الثقافة 
مديــر مكتــب  وأكــد 
الثقافــة بمحافظــة مــأرب 
األســتاذ عــيل بقــان، عىل 
رضورة إقامــة مثــل هــذه 
الدورات والربامج التدريبية 
ملــا لهــا مــن دور يف تأهيــل 
ــة  ــوادر الفني ــب الك وتدري

واألدبية .. مشيداً بما يقدمه 
الفنانون واألدباء يف ســبيل 
رفع مســتوى الوعــي لدى 
املجتمــع ورفــع معنويــات 
أبطال الجيش الوطني الذين 
يدافعــون عــن الوطــن ضد 

ــيا االنقابية. املليش
مــن جانبــه أكــد رئيس 
امللتقى الفنان طه الرجوي، 
سعي امللتقى من خال هذه 
الــدورة إىل تنميــة مهــارات 
وقــدرات الفنانــني واألدباء 
ــان  ــالة الفن ــل رس وتوصي
وترك  وضوح  بكل  واألديب 

األثر اإليجابي لدى الجمهور.
وقال الرجــوي: إن هذه 
أوىل يف  تعترب خطوة  الدورة 
طريــق التدريــب والتطوير 
واألدب  الفــن  مجــال  يف 
وســيكون هناك العديد من 
الدورات التدريبية.. شــاكراً 
مكتــب الثقافــة بمحافظة 
بإقامة  تعاونهم  عىل  مأرب 
عــىل  مشــدداً   .. الــدورة 
رضورة اســتمرار مثل هذه 
الفعاليات ملا لها من أهمية يف 
رفع مستوى األداء للفنانني 
واألدبــاء الذيــن تزخــر بهم 

محافظــة مأرب.
املحــارضة  وتناولــت 
األوىل التــي قدمهــا املــدرب 
محمــد  األســتاذ  الــدويل 
الصربي، مهارات فن اإللقاء 
بالجماهــر،  واالتصــال 
ــارضة  ــت املح ــا تطرق فيم
الثانيــة التي قدمهــا الفنان 
فهــد القرنــي، إىل الرســائل 
اإليجابيــة التــي يمكــن أن 
يقدمهــا الفنــان لجمهوره.

مأرب حتتضن دورة تدريبية لعدد من 
الفنانني واألدباء اليمنيني
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بحث مديــر عام مكتب 
الصحــة العامة والســكان 
بمحافظــة مــأرب الدكتور 
عبدالعزيــز الشــدادي مــع 
صحــة  برنامــج  مديــر 
املهاجرين بمنظمة الهجرة 
ــرو  ــور عم ــة الدكت الدولي
ــر صندوق  ــدي ومدي املرش
ــكان  ــدة للس ــم املتح األم
محور صنعاء غمدان مفرح 
أوجــه الرشاكة والتدخات 
ــانية يف  ــاالت اإلنس يف املج

الجانــب الصحــي.
اللقــاء  وخــال 
استعرض الدكتور الشدادي 

ــي  الت ــات  ــرز االحتياج أب
يواجههــا القطــاع الصحي 
ــاً  ــة ، خصوص يف املحافظ
يف جانــب تحديــث وتطوير 
املعــدات الطبيــة، وخدمات 
الرعايــة الصحيــة األولية، 
ومواجهة األمراض الوبائية 

ــني. النازح ــات  يف مخيم
وأكــد الشــدادي أهمية 
تعزيــز الرشاكــة والتعاون 
بني مكتب الصحة والهجرة 
الدوليــة وصنــدوق األمــم 
املتحدة للسكان ملا من شأنه 
تحسني مســتوى الخدمات 
الصحيــة من خال الربامج 

املستدامة التي تعود بالنفع 
ــىل رشائح املجتمع  العام ع
املختلفة، يف ظل عدم وجود 
الــكايف مــن قبل  االهتمــام 
املنظمــات الدولية بالوضع 
ــي  الت اإلنســاني يف مــأرب 
اســتوعبت أكــرب عــدد من 

النازحني.
ويف اللقــاء قــدم مديــرا 
برنامــج صحــة املهاجرين 
بمنظمــة الهجــرة الدوليــة 
ومدير صندوق األمم املتحدة 
ــاء  ــور صنع ــكان مح للس
زيارتهم  طبيعة  عن  رشحاً 
إىل االطاع عىل  التي تهدف 
باملحافظة  الصحي  الوضع 

االحتياجــات  وتقييــم   ،
من خــال الواقــع امليداني 
للمساعدة يف تحديد جوانب 

التدخل اإلنســاني.
وكان مديــر عام مكتب 
ــرا برنامــج  الصحــة ومدي
ــن بمنظمة  صحة املهاجري
الهجــرة الدوليــة وصندوق 
قاما  للسكان  املتحدة  األمم 
بزيــارة تفقدية ملستشــفى 
الشهيد محمد هايل لألمومة 
والطفولــة ، اطلعــا خالها 
عىل ســر العمل والخدمات 
الطبيــة والعاجيــة، وأبرز 

االحتياجات.

مكتب الصحة يبحث الرشاكة مع اهلجرة 
الدولية وصندوق األمم املتحدة للسكان
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ــس الجمعة  انطلقت أم
تصفيات البطولة الرياضية 
األوىل بمديرية مدينة مأرب 
ــي  ــد الوطن ــبة العي بمناس
الســابع والخمســني لثورة 
26 سبتمرب 1962م، ضمن 
البطــوالت الرياضيــة التي 
ســيقيمها مكتب الشــباب 
باملحافظــة  والرياضيــة 
احتفــاء باألعيــاد الوطنية 
وأكتوبر ونوفمرب. سبتمرب 

ــات  ــت التصفي وانطلق
األوىل عــىل ثاثــة ماعــب 
مختلفــة ملــدة أربعــة أيام، 
فــرق  تســع  بمشــاركة 
شــعبية يتأهــل منها ثاث 

فرق للمشاركة يف البطولة، 
حيث ســيتم بعدهــا إطاق 
ــا  ــرر إقامته ــة املق البطول
عــىل مدى 20 يوماً ،عىل أن 
تختتــم يف الرابــع عرش من 

ــر القادم. أكتوب
ــباب  ــب الش وكان مكت
ــة بمديرية مدينة  والرياض
مــأرب ناقــش يــوم اإلثنني 
مع مندوبي الفرق الشعبية 
التحضــرات  املديريــة  يف 
يف  للمشــاركة  الازمــة 
البطــوالت الرياضيــة التي 
ســتنطلق خــال األيــام 
القادمــة بمناســبة األعياد 
ــبتمرب وأكتوبر  الوطنية س

ونوفمــرب.
اللقــاء  ناقــش  كمــا 
برئاسة مدير مكتب الشباب 
والرياضية باملديرية سياف 
حشوان توزيع املستلزمات 
الرياضيــة عــىل األنديــة 
باملديرية  الرياضية  والفرق 
التي قدمها مكتب الشــباب 
والرياضــة لألندية والفرق 

الشــعبية باملحافظة.
وأقر اللقاء وضع الئحة 
للبطولــة الخاصة بالذكرى 
الســابعة والخمسني لثورة 
القوانني  26 سبتمرب، تضم 
والــرشوط التــي يجب عىل 
الفــرق االلتــزام بهــا خال 

ــة،  ــات ســر البطول مجري
إضافة إىل إقرار آلية توزيع 
التي  الرياضية  املستلزمات 

دشــنت الخميس املايض.
الشباب  مكتب  أن  يذكر 
والرياضــة كان قــد أعلــن 
عــن إقامــة 4 بطــوالت 
رياضيــة بمناســبة األعياد 
الوطنيــة يف ســياق التخليد 
ــة  ــورة اليمني الث ــة  لعظم
ــي  ــوت اإلمام ــد الكهن ض
الربيطانــي،  واالحتــال 
وتأكيــداً عىل االســتمرار يف 
الثوار حتى اســتعادة  درب 
كامــل األرايض اليمنية من 

أيــدي اإلماميــني الجــدد.

انطالق تصفيات املشاركة يف أوىل 
بطوالت األعياد الوطنية يف مأرب
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وسبأ مجرة درب 

لعيني أم بلقيس

هي هكذا.. تقليعة وافرة من الضجر تدفعنا إلى 
االشتباك االضطراري مع كاتب أو اثنين يتحسسون 

الفراغ فينكشوا اليمن بمنجل من مداد، وكلما 
سال الدم اليمني على جنبات أرائكهم ولّون وجه 

صحائفهم تراهم ُيسعدون لتأثير االحتضار اليماني في 
دورة التاريخ األخير.

هود وحيدا.. 
بقلم/ سام الغباري
نقال عن صحيفة عكاظ 
السعودية

عــن مــأرب تحدثــت 
»نــورا املطــري« كمــن 
حــاول اخــرتاق الســمع 
ــهاًبا رصدا،  ــه ش فاحق
ومثلها يفعل كل ديناصور 
فقد تأثره أو أنه أراد بدء 
ــه الصحافية بيشء  حيات
مثــر، فــا يجــد أمامــه 
ســبيًا للضوضاء وجلب 
االهتمــام ســوى اليمن، 
فيمــا أقف مذعــوًرا أمام 
هوايــة وغوايــة تتعامل 
بخفــة مع ما ُيراد لليمن 
ــم،  واملنطقــة مــن جحي
وعىل رُشفة العرب يرفع 
حســن نر الله سبابته 
متوعًدا مكة من صنعاء، 
ويف ترجيــح وعيده تدور 
شــيطنة بالغــة بــإرصار 
ــك  ــر وتدلي ــد للتأث عني

الوعي العربي والخليجي 
نحو صديــق يهتف بحب 
الرياض وأبوظبي فيقال 

أنــت العدو ! له: بل 
ُيدفــع التجمع اليمني 
ــو  ــا نح ــاح دفًع لإلص
تأزيــم املشــهد، يشــاهد 
يف  املقاتلــون  أعضــاؤه 
سنون  الحكومة  محراب 
الحراب وســهام الحلفاء 
الســخرية  وعبــارات 
فتأكلهــم النقائض، كلما 
التصق بنا مقاتل نزعناه، 
إلينــا الجــئ  وكلمــا فــر 
ركلناه. ويف صنعاء يحشد 
الحوثــي رايات الحســني 
لتغذيــة  عاشــوراء  يف 
ــق الحــرب  ــدم وتحقي ال
إليه  فنرمي  األسطورية، 
رفــاق خنادقنــا، عظماء 

ــه  ــا، ونهدي ــن أبطالن م
الــرشف  صولجــان 
نرس  ليمتطي  الوحدوي، 
عروبتنــا وهــو الفاريس 
الخبيــث ُمحلًقــا، نلهــث 
خلفه وقد كان يف ذيل كل 
يشء. وكنا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثا.

استنفرت  التي  مأرب 
التاريخيــة  لحظتهــا 
ــرة درب  ــا مج باعتباره
العروبــة ويف صحرائهــا 
ينــام معبــد الشــمس 
ــب  ــدور كواك ــه ت وحول
القبائــل األخــرى دفاًعــا 
ــام  ــة اإلس ــن عروب ع
ورفًضــا لبغي آثم دفعته 
من دم عيالها بســخاء ال 
ُيقارن، لــم ترق لكتبة ال 
يعجبهــم يشء، يريــدون 

إطفــاء وهجها، ماحقة 
أشعتها الدافئة وإسكانها 
إيــران، ويف  يف جيــب ويل 
ــات  ــردد عائ ُت ــاء  صنع
الُســالة ترانيــم بكائيــة 
عــىل رجــل محــرتم مات 
منــذ 14 قرنا، فيما يرقد 
هود عليه السام وحيًدا، 
وربما لــم يعد اليمانيون 
يتذكرون أن هوًدا جّدهم 
يغفو كل ليلة يف رضيحه 

بــا زائرين.
لــم يــزل ذلــك الوعي 
القديــم يف أن مــا يكتــب 
الســعودية  بصحــف 
يعنــي بالتأكيــد موقفها 
ــأ  ــك خط ــمي وذل الرس
ــائع، وكلما اندفعنا -  ش
- يظهر من  إنقاذ  كفرق 
االنتصار  »أن  هناك  يردد 
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عىل »اإلخــوان« أهم من 
االنتصار عىل »الحوثي«، 
ثم نراه متشفًيا يف تغريدة 
أخــرى يحفــز كاهــن 
صعدة عىل االســتمرار يف 
صنعاء  ويهجو  جرائمه، 
وتاريخهــا قائًا »تًبا لها 

من حضــارة« !
اللفظية  الهزائم  هذه 
لم تفت من عضد املقاتلني 
بعد، لكنها تمنح الحوثي 
كل يوم عبارات إرشادية 
وفقراء  الجوعى  لتسير 
ــه العميق،  الوعي إىل فخ
وحني نسترخ غاضبني 
من قلة الحيلــة يقال لنا 
»أنتــم إخوان، وســلطان 
العرادة يرعى استثماراته 
يف تركيا«، بىل كان خارج 
اليمن، يف أمركا واالتحاد 
ــدث إليهم  األوروبي يتح
ــة  ــود مكافح ــن جه ع
ويطمئنهــم  اإلرهــاب 
الدعايــة  ماكينــة  أن 
إيرانًيا  املدعومة  الحوثية 
ــش  الجي ــنة«  »دعش لـــ 
الحكومــي تحريــف فــج 
األرض  حقائــق  لــكل 
ــات الفعل حني  وممارس
يغتسل اإلرهابي الحوثي 
من جرائمــه ثم يؤذن يف 
الناس للصــاة. يوم عاد 
»ســلطان العــرادة« مــن 
جولتــه الناجحــة، وقف 
ــا أمــام شاشــة  مندهًش
ــاة  ــع قن ــاز ومذي التلف
عربيــة يقــول إن طران 
بــاده قصــف جنــوًدا 
ــر »رائحة  يمنيني ولتربي
املوت املحرتق« قال »إنهم 
إرهابيون«. بضعة أحرف 
نزقــة َجرفــت كل جهود 

العربي يف وصم  التحالف 
باإلرهــاب،  الحوثيــني 
فمــن يتذكر يــوم أدارت 
مــأرب ملحمــة بطوليــة 
مدهشــة يف مطارح نخا 
وحشــدت أكثر من ثاثة 
بقيــادة  ُمحــارب  آالف 
ــد  ــرادة لص ــلطان الع س
ــة القادمة  الغارة الحوثي
مــن صنعــاء وصعــدة يف 
ــر 2015م،  ــر فرباي أواخ
يــوم استشــعرت الدماء 
ــبئية خطر االنقاب  الس
العنــري يف عاصمــة 
اليمن وقــررت أن تقاوم 
ــبابها، أغار تتار  بأعز ش
ــم  ــة« وأنصاره »الزيدي
بعتــاد الجيــش ودباباته 
وراجمــات الصواريــخ 
عرشيــن  مــن  وأكثــر 
ألــف ُمجّنــد عــىل مــأرب 
ــبأ  ــران س ــم ن فألهبته
النكوص  يعرف  ال  ببأس 
عــن قيم الرفــض ملنطق 

القــوة والغلبة.
ــة غــر  ــت معرك كان
متكافئة، وشــباب مأرب 
ــافرون إىل الفردوس  يس
مائكــة أبريــاء، معركة 
الضمر  وجدان  لها  اهتز 
واختفــت  اإلنســاني 
يف  امللحميــة  قصصهــا 
كثبــان الصحــراء - كما 
اليمنية  القبيلة  هي عادة 
ــا  ــى أمجاده ــني تن ح
يف  شــواهدها  فتبقــى 
ذاكــرة با قــارئ - ومن 
َجهد املدد، ساندت كتائب 
صغــرة لوحدات الجيش 
األخــر أســود الصحراء، 
اليمانيــون  وتوافــد 
مــأرب  إىل  الغاضبــون 

وعيالهــم  بأســلحتهم 
وعائاتهــم للدفــاع عــن 
عرش بلقيس، فسيفساء 
يمنيــة تجمعــت بألوانها 
وأسمائها وقبائلها سنًدا 
.. القتال  لعاصمــة ســبأ 
ــل  ــر معاق ــل إىل آخ انتق
مأرب يف الجفينة واملجمع 
والّســد، وتحركت كتائب 
ــبئية  من حرموت الس
ــال الصامدين  مدًدا للرج
لحظاتهــم  آخــر  يف 
وذخائرهــم وجهدهــم 
األســطوري،  وإبائهــم 
ــبئيون أمام  ــر الس تقهق
تتاريــة الهجمــة املمولة 
ــت أرواح  ــا، وحلّق إيرانًي
الله،  املقاومني يف ســماء 
طافــت حزينــة كالطــر 
يف هجرتهــا إىل الجّنــة، 
كان  أخرى  وراء  ولحظة 
الحوثيون ُيعلنون سقوط 
فتقهرهــم  املحافظــة 
ــة يف  الباقي ــات  الرصاص
البنــادق املنهكة،  جــوف 
ويرجمــون  فيهربــون 
بصواريخهــم  البيــوت 
مــن بعيد ويغــرون مرة 
أخرى عىل أصوات أطفال 
الكاتيوشــا،  مزقتهــم 
ونشــيج عائــات ُدّمرت 
منازلهــا، ورائحــة املوت 
تطغــى عــىل كل معانــي 

ــاة، األلم واملأس
ــرب  ــاء الع ــم ج .. ث
عــىل جناح نرس ســبئي، 
عاصفــة  وانطلقــت 
ــوم 26  ــر ي ــزم فج الح
مارس 2015م، واستعاد 
أنفاســهم،  اليمنيــون 
الهاشــمية  وتعرضــت 
صاعقــة  إىل  اإليرانيــة 

مدويــة يف الرأس أفقدها 
وخــرست  توازنهــا، 
وفقــدت  مطامعهــا، 
مــن  جــزًءا  يــوم  كل 
األرايض اليمنيــة التــي 
أخذتهــا بالحيلــة والغدر 
والخديعة.. أعلنت منظمة 
»آل البيــت« حتــى وقــت 
متأخر من ســنة 2018م 
مرع أكثر من خمسني 
أكثر  ألف منتسب وجرح 
من 65 ألف عنٍر منهم، 
يف أكرب وأضخم خســارة 
ــة يف  ــة العنري لإلمامي
تاريخها القديم والجديد.
كانــت  وقتــذاك.. 
»نورا املطــري« ُتؤخِون 
ــم تفزعهــا  حلفاءهــا، ل
مشاعر الجوع ورصخات 
التشــيع يف صنعاء، فقط 
بيديهــا  تلــوح  كانــت 
ِقلــة  قائلــة »أنــا هنــا«، 
مــن اليمنيــني اشــتبكوا 
معها يف تويرت، فشــعرت 
ــزت  ــم قف ــعادة، ث بالس
بحكايــة  »عــكاظ«  إىل 
ــاهق  ــن ش ــة ع مخرتع
يماني قاتل بأظافر العدم 
غــزوة الحوثيــني األوىل.
هــذه حكايــة واحــدة 
من »مــأرب« ضمن أكثر 
حكاية،  مليون  اثنني  من 
فــوراء كل رجــل هنــاك 
قصــة يجــب أن تــروى.. 
أســطورة من لحم ودم.. 
ملحمــة مــن مواســم ال 

تنتهي..


