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ــس  ــة الرئي ــد فخام  أك
عبدربــه منصــور هــادي 
إقليم  أن  الجمهورية،  رئيس 
ســبأ أصبــح واقعاً يتجســد 
ــب كل  ــى األرض، ويف قل ع
أبناء اإلقليم ، كما هو الحال 

يف إقليــم حرضمــوت.
وأشــاد فخامــة الرئيس 
يــوم  اســتقباله،  خــال 
الثاثــاء، محافــظ محافظة 
العرادة  اللواء سلطان  مأرب 
، ومحافظ محافظة البيضاء 
اللواء نارص الخرض السوادي 
، ومحافظ محافظة الجوف 
العكيمــي،  أمــن  اللــواء 
بجهــود لجنة تنســيق إقليم 

اللواء سلطان  ــة  سبأ برئاس
العــرادة والتــي تعمــل منــذ 
الصعوبات  تذليل  عامن عى 
وتوحيد الجهود عى مستوى 

ــم و املحافظات. اإلقلي
رئيــس  وأشــار 
إقليم سبأ  أن  إىل  الجمهورية 
ــن  ــن اليمني ــتقبل ماي اس
الفارين مــن جحيم ورشور 
ــة املدعومة  املليشــيا الحوثي
أن إقليم سبأ  إيرانياً.. مؤكداً 
هــو إقليم الخــر والعطاء .. 
بالدور الكبــر الذي  مشــيداً 
أبنــاء إقليم  قدمــه ويقدمــه 
ــب  ــم إىل جان ــبأ ووقوفه س
قــوات الجيــش الوطنــي يف 

االنقابية. املليشيا  مواجهة 
وقــال فخامــة الرئيــس 
»لقد جســد أبناء إقليم ســبأ 
وهــم يدافعــون عــن الوطن 
ومكتســباته العظيمــة أنبل 
ــانية  ــم اإلنس ــي القي معان
والرجولــة الفــذة، ومعانــي 
ــن  ــة للوط ــب والتضحي الح
واملواطن، وسطروا يف أنصع 
ــخ مواقفهم  التاري صفحات 
البطوليــة التي تنحــاز دوماً 
للوطن ولألرض واإلنسان«..
ــينال  ــم س أن اإلقلي ــداً  مؤك
مؤتمر  مخرجات  وفق  حقه 
الحــوار وأن عهــد الظلــم 
واإلقصاء انتهى دون رجعة.

ــم  وعــر محافظــو إقلي
سبأ عن شكرهم وتقديرهم 
ــس الجمهورية  لفخامة رئي
مؤســس الدولــة االتحاديــة 
العادلة التي تقوم عى أساس 
ــروة  ــلطة والث ــم الس تقاس
وتحقيــق العدالة واملســاواة 

ــاف كل اليمنين. وإنص
ــار  اللقاء مستش ــرض  ح
رئيــس الجمهوريــة محمــد 
ــر  ــري، ومدي ــوىس العام م
مكتــب رئاســة الجمهوريــة 
الدكتــور عبداللــه العليمــي.

الرئيــس: إقليــم سبـأ بات واقعاً يتجسد 
علـــى األرض وفــي قلـوب أبنـــــائه

أثنى على جهود جلنة التنسيق برئاسة احملافظ العرادة
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رئيــس الــــوزراء يؤكــد الــدعم الكامـل
جلهــود السلطــة املحليــــــة فــي مأرب

ــوزراء  ال ــس  ــد رئي أك
الدكتور معن عبدامللك دعم 
الحكومــة الكامــل لقيــادة 
الســلطة املحلية بمحافظة 
جهودهــا  يف  مــأرب 
املبذولــة للقيــام بواجباتها 
ومســؤولياتها يف مختلــف 
الجوانب، مشدداً عى أهمية 
الترسيــع بتنفيذ املشــاريع 
الخدمية والتنموية املعتمدة 
ملحافظــة مــأرب، بما فيها 
ــاريع  ــأرب ومش ــار م مط
الطــرق الحيويــة وغرها.

ونــوه خال لقائه ،يوم 
األحــد، محافــظ محافظة 
ســلطان  اللــواء  مــأرب 
العــرادة بمــا تحظــى بــه 
محافظة مأرب من اهتمام 

ــية  ــادة السياس ــدى القي ل
ــس  ــة الرئي ــة بفخام ممثل
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
ملا  نظراً  الجمهورية  رئيس 
قدمته من نموذج متميز يف 
تحقيــق النهــوض والتعايف 
من الحــرب التدمرية التي 
ــي  ــيا الحوث ــنتها مليش ش
االنقابية، ضمن مخططها 
التخريبــي الــذي اســتهدف 
دون  واليمنيــن  اليمــن 

ء. استثنا
الــوزراء  وأشــاد رئيس 
ــة  ــلطة املحلي ــود الس بجه
وكافــة األجهــزة املختصة 
ــة  التنمي ــة  يف إطــاق عجل
االقتصاديــة مــن خــال 
اســتئناف تصديــر النفــط 

الخــام، بما يعــود بالفائدة 
عــى املحافظــة واالقتصاد 

الوطنــي بشــكل عام.
واطلــع رئيــس الوزراء 
مــن محافــظ مــأرب عــى 
يف  األوضــاع  مســتجدات 
املحافظة عى ضوء الجهود 
املبذولــة لتكريــس أجــواء 
األمن واالستقرار ومستوى 
تنفيــذ املشــاريع الخدميــة 
والتنمويــة، واالحتياجــات 
املــدى  عــى  املســتقبلية 
القصر واملتوسط، يف إطار 
األولويــات امللحة والعاجلة 
خاصــة يف املجــاالت ذات 
األولوية والتي تمس بشكل 
ــة  ــاة ومعيش ــارش حي مب
ــن يف  ــن، والنازح املواطن

املحافظة.
وثمــن محافــظ مــأرب 
الدعــم الحكومي املســتمر 
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس لقي
الــوزراء  ومتابعــة رئيــس 
األداء  ملســتوى  اليوميــة 
وتوجيهاتــه بتذليــل كافــة 
ــات ..  ــات واملعوق الصعوب
الجهــود  أن  إىل  مشــراً 
ــة  ــرة عالي ــة وبوت جاري
لتنفيــذ املشــاريع الخدمية 
املعتمــدة  والتنمويــة 
للمحافظة، بما فيها املمولة 
من رشكاء اليمن يف التنمية 
مــن الــدول واملنظمــات 

. نحة ملا ا

خالل لقائه محافظ احملافظة
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املحافــــظ: أي ســالم اليقـــوم علـــى 
املرجعيــــات ســـالم مفــخـخ

 ناقش محافظ محافظة 
مــأرب اللــواء ســلطان بن 
عــي العــرادة، خــال لقائه 
يــوم الخميــس، بالعاصمة 
املبعوث  الرياض  السعودية 
لألمم  العام  لألمن  الخاص 
املتحــدة إىل اليمــن مارتــن 
اإلنساني  الوضع  غريفيث، 
للنازحن واملجتمع املضيف، 
يف محافظــة مأرب وفرص 

تحقيق الســام يف اليمن.
أكــد  اللقــاء  وخــال 
املحافــظ العــرادة عــى أن 
الشعب اليمني شعب مسالم، 
ويتوق للسام العادل، الذي 
ينهــي انقاب مليشــيا عى 
حكومتــه الرشعيــة بدعــم 
مــن إيــران ، وفرضت عليه 
ــى زرع  ــم ع ــا القائ فكره
الكراهية ونرش ثقافة املوت 
لكل األمم والشــعوب ولكل 

يمني ليــس معها.
وشــدد محافــظ مأرب 
عــى أن أي ســام ال يقــوم 
عــى املرجعيات الثاث التي 
ــون  ــا اليمني ــق عليه تواف
واعــرف بها العالــم يعتر 
ســاماً مفخخــاً، يزيــد من 
تعميــق الــراع والحــرب 
يف اليمن وال يحقق الســام 

املنشود.
وأشــار اللــواء العــرادة 

ــون  ــن ال يثق إىل أن اليمني
باملليشيا الحوثية ووعودها 
كــون قرارهــا يف طهــران، 
ورصيدها معروف يف نقض 
كل االتفاقــات واملعاهــدات 
مع  املاضية  السنوات  خال 

األطراف. كل 
انقــاب  إىل  ولفــت 
عــى  الحوثــي  مليشــيا 
مخرجــات الحــوار الوطني 
التي ارتضاهــا كل اليمنين 
هــذا  يف  طرفــاً  وكانــت  
الحوار، وانقابها عى اتفاق 
الحديدة،  بشأن  ستوكهولم 
وتنصلهــا عــن تنفيذ بنوده 
ســواء مــا يتعلــق بالتهدئة 
واالنســحاب مــن املحافظة 
وتســليم املوانــئ للحكومة 
الرشعية، وكذا ما يتعلق بفك 
الحصار عــن محافظة تعز 
وفتــح الطرقــات ، وإطاق 

واملخفين  املختطفن  كافة 
والذيــن  لديهــا،  قرسيــاً 
اختطفتهــم مــن منازلهــم 
وأعمالهــم أو من الطرقات 
واألســواق .. مشــراً إىل أن 
مليشــيا الحوثي مســتمرة 
يف ارتــكاب أبشــع الجرائــم 
ــية بحق املختطفن  الوحش
والنــزال نســمع عــن املزيد 
مــن املــوت تحــت التعذيب 
كل  تجــاوزت  جرائــم  يف 
الترشيعات والقيم واملبادئ 

اإلنسانية.
ــظ  ــتعرض املحاف واس
الوضع اإلنساني يف محافظة 
اســتقبلت  التــي  مــأرب 
ــرة  ــاً كب ــت أفواج ومازال
مــن النازحن مــن مختلف 
املحافظات واملناطق الواقعة 
تحــت ســيطرة مليشــيا 
الحوثــي االنقابيــة الذيــن 

فروا من بطشــها وتنكيلها 
بحــق كل مــن يخالفهــا 
السايل  مرشوعها  ويرفض 

وفكرهــا الطائفــي.
الجهــود  إىل  وتطــرق 
وتبذلهــا  بذلتهــا  التــي 
الســلطة املحلية باملحافظة 
ــي  ــات الت ــة التحدي ملواجه
االحتياجــات  فرضتهــا 
الكبــرة للنازحن إىل جانب 
ــي  ــف والت ــع املضي املجتم
تفــوق إمكانيــات الســلطة 
ــادة  ــرص قي ــة، وح املحلي
املحافظــة والعمــل الدؤوب 
لكافــة الجهــات مــن أجــل 
رفع مستوى البنية التحتية 
والخدمــات العامــة املقدمة 
من تعليم وصحة، وكهرباء، 
وطرقات،  وحماية،  ومياه، 

وإغاثــة وإيــواء وغرهــا.

خالل لقائه مبعوث األمم املتحدة لليمن
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محافظــة  محافــظ  ناقــش 
مــأرب اللواء ســلطان العــرادة خال 
لقائــه الســفر األمريكي لــدى اليمن 
كريســتوفر هنزل، عدداً من القضايا 
املتعلقــة بالتطــورات عــى الســاحة 
الوطنيــة والــدور األمريكــي يف دعــم 
الرشعيــة املعرف بها دوليــاً يف إطار 
ــة  ــم الرشعي ــي لدع ــف العرب التحال
بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية 
االنقاب واستعادة مؤسسات  إلنهاء 
السترشاف  املبذولة  والجهود  الدولة، 
آفاق تحقيق الســام وإعادة اإلعمار.

ــال  ــرادة خ ــظ الع ــد املحاف وأك
اللقــاء عــى أن الشــعب اليمني يتوق 
للســام العادل واملســتدام القائم عى 
املرجعيــات الثاث »املبادرة الخليجية 
الحوار  التنفيذية، ومخرجات  وآليتها 
ــة ذات  ــرارات األممي ــي، والق الوطن
الصلــة ويف مقدمتهــا قــرار مجلــس 

ــم 2216«. األمن رق
وقــال: إن الشــعب اليمني شــعب 
مســالم بطبيعتــه، لكنــه عانى خال 
الســنوات الخمــس املاضيــة مــن 

ويــات الحــرب الظاملة التي شــنتها 
مليشــيا الحوثي االنقابيــة عليه يف 
ــا  ــب انقابه ــات ، عق كل املحافظ
ــى  ــتيائها ع ــة واس ــى الرشعي ع
مؤسســات الدولــة ونهــب الســاح 
مــن املعســكرات ومقــدرات الدولــة 
ــرشكات  ــن وال ــكات املواطن وممتل
ــات والصناديق ،  والجمعيات والهيئ
وانطلقت نحو محافظات الجمهورية 
لاســتياء عليها تحت قوة الســاح 
وتدمــر كافــة البنــى التحتيــة، وما 
تقــوم بــه من أعمــال تنكيل وبطش 
بــكل من يخالفهــا ويرفض انقابها 
ومرشوعهــا الفكــري املدعــوم مــن 

إيران.
وأشار محافظ مأرب إىل التحديات 
التــي تواجههــا الســلطة املحليــة يف 
املحافظة بعد استقبالها ألفواج كبرة 
النازحن واملهجرين من مختلف  من 
املحافظــات الواقعــة تحت ســيطرة 
مليشــيا الحوثي االنقابيــة، والذين 
هجرتهم املليشيات الحوثية قرساً من 
ــت بحقهم  منازلهم وقراهم ومارس

املحافظ العرادة يلتقي سفري الواليات 
املتحدة لدى بالدنا

 ، واالنتهاكات  الجرائم  أبشع  وأرسهم 
حيث شملت التحديات مختلف املجاالت 
اإلنســانية، والصحة والتعليم، واملياه، 
والكهربــاء، والطرقــات، وغرهــا من 
التــي كانت ضعيفة  الخدمــات العامة 
يف األساس، والبنى التحتية التي كادت 

أغلبها. يف  منعدمة  تكون 
إىل  العــرادة  املحافــظ  ولفــت 
االســتهداف املســتمر من قبل مليشيا 
الحوثــي االنقابيــة للســكان املدنين 
اآلمنــن يف األحيــاء املكتظة بالســكان 
بالصواريــخ  املحافظــة  بعاصمــة 
البالستية واملقذوفات املختلفة ، والتي 
ــاة العــرشات مــن النســاء  أودت بحي
واألطفــال النازحــن والذين قدموا إىل 
املحافظــة بحثاً عن األمــن والخدمات 

العامة.
مــن جانبــه أكد الســفر األمريكي 
اســتمرار دعم باده للرشعية يف اليمن 
والجهود األممية لتحقيق السام وفقاً 
دوليا. بها  املعرف  الثاث  للمرجعيات 
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ــل محافظة  بحــث وكي
مــأرب الدكتــور عبــد ربــه 
مفتــاح مع فريــق منظمة 
ــة  ــدة لألموم ــم املتح األم
ــيف(  ــة )اليونيس والطفول
املحافظــة  يــزور  الــذي 
مكتــب  مديــر  برئاســة 
منطقة صنعاء وليد نعمان، 
أوجــه الرشاكة اإلنســانية 
ــلطة  ــن الس ــاون ب والتع
املحليــة واملنظمــة يف تنفيذ 
عدد من املشاريع اإلنسانية 
يف  خاصــة  املحافظــة  يف 
جوانــب الصحــة والتعليــم 
البيئي  وامليــاه واإلصحــاح 

ــة. ــة االجتماعي والحماي
ــدد  ــاء ش اللق ــال  وخ
ــاح عى أهمية  الوكيل مفت
فتــح املنظمــة مكتبــاً لهــا 
يف املحافظــة للتمكــن مــن 
تطوير الرشاكة اإلنســانية 
ــن  ــتمر م ــوف املس والوق
قبــل املنظمــة عــى طبيعة 
اإلنســانية  االحتياجــات 

وتحديــد أوجــه تدخاتهــا 
اإلنسانية الازمة، وتسهيل 
عملية التواصل بن السلطة 
املحلية و منظمات املجتمع 
املدنــي العاملــة باملحافظة 
ومنظمة اليونيسيف والتي 
تجــد صعوبــة يف التواصــل 
مــع مكتبها بصنعــاء التي 
ــيا  ــا مليش ــيطر عليه تس

الحوثــي االنقابيــة.
الدكتــور  وأشــاد 
مفتاح بمــا تقدمه منظمة 
ــج  ــن برام ــيف م اليونيس
يف  إنســانية  ومشــاريع 
مجــاالت الصحــة والتعليم 
يف  والحمايــة  وامليــاه 
التــي مــا تــزال  املحافظــة 
النازحــن  آالف  تســتقبل 
حتــى اليوم من املحافظات 
ــيطرة  ــت س ــة تح الواقع
الحوثيــن ومازالــت تفتح 
مخيمات نازحن جديدة إىل 
جانــب التوســع اليومي يف 

ــة. ــات القائم املخيم

هــذا  أن  إىل  ولفــت 
ــاني يتطلب  الوضــع اإلنس
مــن  املنظمــة  توســيع 
أنشطتها ونطاقها الجغرايف 
جانــب  إىل  املحافظــة  يف 
ــتمر من قبلها  التقييم املس
الحتياجات النازحن الجدد 
واملخيمــات الجديــدة التــي 

. تفتح
مدير  أوضح  جانبه  من 
مكتــب املنظمــة بمنطقــة 
ــان أن  ــد نعم ــاء ولي صنع
الزيارة جاءت ملتابعة ســر 
وأنشطة  العمل يف مشاريع 
املنظمــة باملحافظــة لهــذا 
القطاعات  العام يف مختلف 
ومــن ضمنها إنشــاء )18( 
فصاً دراسياً مؤقتاً يف عدد 
ــدارس للتخفيف من  من امل
ازدحام الطــاب، إىل جانب 
تقديــم )14( خيمة ملدارس 
بناء  يكتمل  حتى  املخيمات 
ــت  ــا وزع ــول ، كم الفص
)11( ألف حقيبة مدرســية 

للطاب الدارسن يف مدارس 
املخيمــات، باإلضافــة إىل 
تمويــل بناء مخــزن ملكتب 
ــة باملحافظة  الصحة العام

ــة )52( ألف دوالر. بكلف
ــل  ــتقبل وكي ــا اس كم
محافظــة مــأرب الدكتــور 
يــوم  مفتــاح،  عبدربــه 
ــاء، فريقــن طبيــن  الثاث
مــن منظمة ميــدو جلوبال 
األمريكية برئاســة تيســر 
الكريــم، ومنظمــة مســلم 
ــة  هاندز الريطانية برئاس
ــرض،  ــل الخ ــور باس الدكت
اللذيــن يــزوران املحافظــة 
إلجــراء عمليــات جراحيــة 
ــوادر  ــب ك ــة وتدري نوعي
ــفى  محلية يف هيئة مستش
مــأرب العام، ومستشــفى 
ــدى  ــى م ــام، ع ــرى الع ك

ــة أيام. خمس
اللقاء اســتمع  وخــال 
الوفدين  الوكيل مفتاح من 
طبيعــة  حــول  رشح  إىل 

الدكتور مفتاح يبحث أوجه التعاون والرشاكة مع 
منظمة اليونيسيف

استقبل فريقين طبيين أمريكي وبريطاني
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إىل  اإلنســانية  الزيــارة 
املحافظــة، بهــدف تخفيف 
األمــراض،  وآالم  أعبــاء 
خاصــة الذين يحتاجون إىل 
ــة، إىل جانب  تدخات نوعي
ــرات الطبية  االرتقاء بالخ
يف املحافظة من خال العمل 
املشــرك يف إجــراء عمليات 
مجاالت  يف  نوعية  جراحية 
والنساء  العظام، واألورام، 
التأهيل  والوالدة، إىل جانب 
والتدريــب لعــدد 30 كادراً 
صحيــاً يف مجــايل الطوارئ 

والنســاء والوالدة.
رحــب  اللقــاء  ويف 
الدكتور مفتــاح بالفريقن 

إىل  مشــراً  الطبيــن، 
ــي  الت ــرة  ــات الكب التحدي
الجانب  يف  املحافظة  تواجه 
ــتقبالها  الصحي بسبب اس
النازحن  من  مهولة  أعداداً 
واملهجريــن إىل جانــب مــا 
التي  الظاملة  الحرب  أفرزته 
شنتها مليشيا الحوثي عى 
الشــعب اليمني من جرحى 
ومصابن يحتاج بعضهم إىل 
عمليات نوعية كرى تفوق 
قدرات الكوادر املوجودة يف 
املحافظة ويعاني أصحابها 
مــن مضاعفــات تأخــر 
حالتهم يف إجراءات الســفر 

ــاج يف الخارج. للع

ــاح  ــل مفت وأكــد الوكي
أن الســلطة املحلية ستقدم 
كل الدعم والتســهيات من 
العمل اإلنساني  أجل تعزيز 
واســتفادة  املحافظــة  يف 
أكــر قــدر مــن املــرىض ، 
ورفــع كفــاءة الكــوادر 
الطبيــة العاملــة. معرباً يف 
ذات الســياق عن شكره ملا 
تقوم به مؤسسة استجابة 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
مــن جهــود وتواصــل مــع 
املنظمات الخارجية العاملة 
يف القطــاع الصحي لتعزيز 
دورها اإلنســاني الطبي يف 

املحافظة.

ــس  ــاء رئي اللق ــرض  ح
ــأرب  ــفى م ــة مستش هيئ
محمــد  الدكتــور  العــام 
ــس جامعة  القباطي، ورئي
إقليم ســبأ الدكتــور محمد 
ــر  ــديس، ومدي ــود الق حم
اإلنسان  عام مكتب حقوق 
ــع ومدير عام  عبدربه جدي
فرع جهاز األمن الســيايس 
باملحافظــة العميــد ناجــي 
حطروم ومدير عام رشطة 
ــى  ــد يحي ــة العمي املحافظ
حميــد ، وممثــل مؤسســة 
اســتجابة عبداللــه جماله.

 نظمت جامعة إقليم سبأ يوماً مفتوحاً، شمل العديد 
مــن الفعاليــات العلميــة والثقافية التي هدفــت إىل إبراز 
التجــارب العلميــة والثقافيــة وإبداعات طــاب الجامعة 
والتعريف باملوروث الشعبي والفلكلوري، ضمن الفعاليات 

العلمية والثقافيــة والرياضية التي تقيمها الجامعة.
وخال افتتاح الفعاليات طاف وكيل املحافظة الدكتور 
عبدربــه مفتاح، ورئيس الجامعة الدكتور محمد القديس 
ومعهما رئيس محكمة مأرب االســتئنافية القايض عبده 
محمــد العريقي ونائب رئيس الجامعة لشــؤون الطاب 
الدكتور عي ســيف الرمال، باملعــارض العلمية والثقافية 
ومعــارض الصور، و تعرفــوا إىل محتوياتها وما تعرضه 
مــن إبداعــات وتقدمــه من برامــج ثقافية ومســابقاتية 

متنوعة.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح بالجهــود التي بذلــت لتنظيم 
هذه الفعاليات والتي تعكس القدرات العالية لدى الطاب 
وإبداعاتهم كما تعمل عى إشعال روح التنافس والتحصيل 
العلمــي واإلبــداع والتميز يف مختلف املجــاالت، إىل جانب 

ربطهــم بموروثهم الثقــايف والفلكلوري الشــعبي الذي 
يعد جزءاً من شــخصية اإلنسان اليمني وهويته.

وأكــد الوكيل مفتــاح أن جامعة إقليم ســبأ أضحت 
رصحاً علمياً متميزاً رغم عمرها القصر الذي ال يتعدى 
ثــاث ســنوات، وتحتضــن شــباب اليمــن مــن مختلف 
املحافظــات، مــا يعزز التاحم الوطنــي ويوفر جواً من 

. واإلبداع  التنافس 
وأشــار رئيس الجامعــة الدكتور محمــد القديس إىل 
أن اليوم املفتوح يأتي احتفاًء بالذكرى الثالثة لتأسيس 
الجامعة تحت شعار »من التأسيس إىل التميز« ، ويحتوي 
عى أنشــطة ومســابقات تشــمل مختلــف التخصصات 
العلميــة ومعــرض للفنون وآخــر للجيولوجيــا واآلثار 
، باإلضافــة للمعــارض الثقافيــة التــي تشــمل األزيــاء 
اليدويــة الراثيــة  واملصوغــات والحــرف واملشــغوالت 
كالخيمــة املأربيــة، وبيــت الــراث الصنعانــي ومعرضاً 
للكتب ، إىل جانب األنشطة الرياضية والفنية والرفيهية 

املتنوعة.

جامعة إقليم سبأ تنظم يوماً علمياً 
وثقافيــاً ورياضيــاً مفتوحـــاً
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مأرب حتيي يوم الطفل العاملي بفعاليات 
رياضية وتوعوية وترفيهية

يــوم  اختتمــت، 
محافظــة  يف  الخميــس، 
مأرب الفعاليات واألنشطة 
والثقافيــة  الرياضيــة 
والرفيهية التي نظمها عى 
مدى يومن مكتب الشباب 
والرياضــة بالتعــاون مــع 
ــم  ــة والتعلي ــب الربي مكت
ومنظمــة  باملحافظــة 
اليونيســيف احتفاء باليوم 
الــذي  للطفــل  العاملــي 
يصــادف الـ20 من نوفمر 
ــرى  ــام، والذك ــن كل ع م

ــوق  حق ــة  التفاقي الـــ30 
الطفــل، تحت شــعار) لكل 
طفــل الحــق يف اللعب، لكل 

طفــل كل الحــق(.
الفعاليــات  وضمــت 
االحتفائيــة  واألنشــطة 
طــاب  بــن  مســابقات 
ــدارس  ــبع م ــات س وطالب
ــرة،  ــرة الطائ ــملت )ك ش
تنس الطاولــة، كرة القدم، 
الشــطرنج، ألعــاب القــوى 
الســباحة،  إىل  إضافــة 
إىل جانب  وماراثون سباق، 

يوم مفتوح مجاناً لألطفال 
للعــب يف الحدائــق العامــة.
اختتــام  وخــال 
وكيــل  دعــا  الفعاليــات 
محافظــة مأرب للشــؤون 
الباكري  ــه  ــة عبدالل اإلداري
ــل  ــدة إىل تحم ــم املتح األم
إيقــاف  يف  مســؤولياتها 
االنتهــاكات التي تقوم بها 
مليشــيا الحوثي االنقابية 
ــن  ــة يف اليم ــق الطفول بح
يف  الواقعــن  واألطفــال 
املناطق التي تسيطر عليها، 

مــن خال الخطف، وغرس 
ثقافــة الكراهيــة وثقافــة 
القتــل واملــوت، وحرمانهم 
ورسقــة  التعليــم،  مــن 
املساعدات الغذائية، وتدمر 
والتجنيــد  مدارســهم، 
القــرسي لهــم ، أو التغرير 
بهــم والزج بهم إىل جبهات 
ــوت،  ــارق امل ــال ومح القت
وغرهــا مــن االنتهــاكات 
التــي تصنفهــا  الوحشــية 
ــة  ــن املحلي ــة القوان كاف
والدولية من جرائم الحرب.

علــــى مـــــــــــدى يوميــــــــــــن
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الباكري عى أهمية  ــل  وأكد الوكي
نيل األطفــال حقوقهــم املرشوعة يف 
التعليــم والصحة والحيــاة الكريمة.. 
مشــدداً عــى رضورة تنفيــذ، برامج 
تســاعد األطفال يف تنميــة مهاراتهم 
ــم  ــاء به ــم واالرتق ــل مواهبه وصق

وتعزيــز قدراتهم لخدمــة املجتمع.
من جانبه أشــار مدير عام مكتب 
الشباب والرياضة عي حشوان إىل أن 
هذه األنشــطة تهدف إىل اإلســهام يف 
خلق بيئة آمنة لألطفال وتمكينهم من 
ــم وإبداعاتهم وصقلها  إبراز مواهبه

وتطويرها واالهتمام بها.
ويف ختــام الحفــل جــرى تكريــم 
املشــاركن يف الفعاليات والفائزين يف 

املسابقات.

وحتتفــي باليــوم العاملـي 
لألطفـــال اخلــــدج

كمــا احتفلــت محافظــة مــأرب، 
يــوم األحــد، مــع دول العالــم باليوم 
العاملــي للــوالدات املبكــرة )األطفــال 
الخــدج( والــذي يصــادف الـ17مــن 

نوفمــر مــن كل عام.
أقيمــت  التــي  االحتفاليــة  ويف 
يف مستشــفى كــرى العــام بمديريــة 
الوادي، أشار وكيل املحافظة الدكتور 
عبدربــه مفتاح إىل أهمية هــذا اليوم 
العاملــي للفــت االنتباه نحــو رشيحة 
مهمــة يف املجتمــع، وهــم األطفــال 
الخدج وناقصو النمو، و أهمية العمل 
من أجل منحهم فرصة للحياة وإنقاذ 

حياتهــم وإســعاد أرسهم.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح بالجهود 
املبذولــة يف مستشــفى كــرى العــام، 
اليوم  املستمر، حتى أصبح  وتطويره 
رصحاً طبياً متميزاً بالخدمات الطبية 
التــي يقدمهــا للمواطنن،  والصحية 

ومنه قسم الخدج رغم حداثة إنشائه 
إال أنه يقــدم دوراً متميزاً جدا.

وأكــد وكيــل املحافظة اســتمرار 
دعم قيادة السلطة املحلية باملحافظة 
لكافة األنشــطة واملشــاريع الهادفة 
وتلبية  الصحي  بالقطاع  االرتقاء  إىل 
ــات  ــن بالخدم ــات املواطن احتياج
ــر  ــق معاي ــة وف ــة والصحي الطبي

الجودة.
وكان مديــر عــام املستشــفى 
الدكتور لؤي محمد سليمان ورئيس 
ــورة  ــدج الدكت ــال الخ ــم األطف قس
غفــورة الصنعاني قــد ألقيا كلمتن، 
أشــارا فيهــا إىل الجهــود التــي بذلت 
من أجل إنشــاء قسم رعاية األطفال 
الخــدج بحضانتن ثــم تطويره حتى 
أصبح اآلن يحتوي 12 حضانة بدعم 
من الهال األحمر الكويتي الشــقيق 

عر شــبكة اســتجابة للتنمية.
وأشــار الدكتــوران لؤي ســليمان 
وغفــورة الصنعاني إىل أن املستشــفى 
يســعى إىل رفــع القــدرة االســتيعابية 
للقســم إىل 40 حضانــة العــام املقبــل 
ملواجهــة األعداد الكبــرة من األطفال 
الخــدج وناقيص النمــو الذين يموتون 
ألنهــم ال يجــدون حاضنــة يف أقســام 

الرعاية.
ولفتــا إىل أن القســم قــدم رعايته 
خال األشهر العرشة املاضية من العام 

الجــاري لعدد 230 طفا خداج.
حــرض االحتفال مديــر عام مكتب 
الصحة بأمانــة العاصمة الدكتور عي 
محسن زياد ومدير عام مكتب الصحة 
بمحافظــة املحويــت الدكتــور محمــد 

الرشقي.
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محلة رش ضبايب ونظافة بمديرية 
اجلوبة ملكافحة محى الضنك

ــة  ــب الصح ــدأ مكت  ب
العامة والسكان بمحافظة 
ــوم االثنن، تنفيذ  مأرب، ي
حملة رش ضبابي بمديرية 
ــة  ــار خط ــة يف إط الجوب
ــة  ــة األوبئ ــب ملكافح املكت
وعــى رأســها وبــاء حمى 
الضنــك الــذي ينتــرش عــن 

ــق البعوض. طري
ــة  ــرق تابع ــت ف وقام
ملكتــب الصحــة باملحافظة 
بالــرش الضبابــي يف قــرى 
ــدة  ــاء والجدي ــق نج مناط
وعدد من قرى املديرية التي 
ينتــرش فيها حمــى الضنك 

بشكل واسع، يف إطار حملة 
واســعة تســتهدف جميــع 
القــرى واملناطــق باملديرية 

ــتمر ملدة أسبوع. تس
ــن  ــاء دش ــوم الثاث وي
صندوق النظافة والتحسن 
بالتعاون مع املجلس املحي 
ــة  ــة نظاف ــة حمل باملديري
ملكافحــة البعوض، يف إطار 
اإلجراءات العاجلة ملواجهة 

الضنك. حمى 
وأشــار مديــر مديريــة 
الجوبــة محمــد شــايف 
نمــران إىل أهميــة هــذه 

دور  تعزيــز  يف  الحملــة 
الســلطة املحليــة والقطاع 
الصحي فيها ملواجهة أعباء 
ــتبهة  ــاالت املش ــد الح تزاي
باإلصابــة بحمــى الضنــك 
لدى مستشفيات املديرية .. 
معرباً عن شــكره لتجاوب 
صنــدوق النظافة لتوســيع 
أنشــطته إىل املديريــة التــي 
تقــع عى بعــد أكثر من 30 
كم مــن عاصمة املحافظة.
مدير  أوضح  جانبه  من 
عام صندوق النظافة محمد 
عطيــة، بــأن الحملة تهدف 
إىل رفع مئــات األطنان من 

املخلفــات الصلبــة وإيجــاد 
بيئــة صحيــة تمنــع تكاثر 
ويف  األمــراض  وانتقــال 
مقدمتهــا حمــى الضنك يف 
مركــز املديريــة واملناطــق 
املحيطــة بهــا وعزلة نجاء 
.. مشــراً إىل أنه ســيتزامن 
ــة النظافــة حملة  مع حمل
ــول  ــة ح ــة مجتمعي توعي
أهميــة النظافــة والحفاظ 
البيئــة ودور املجتمع  عــى 
ــم  ــى بيئته ــاظ ع يف الحف
النظيفة مــن أجل صحتهم 

ــة أطفالهم. وصح
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هيئة مستشفى مأرب العام تدرب 120 من 
كوادرها لتعزيز قدراهتم

جــرى، يــوم االثنن، 
مأرب  مستشفى  بهيئة 
العــام تدشــن واختتام 
تدريبيتــن  دورتــن 
اســتهدفتا 120 موظفاً 
مــن كوادر املستشــفى، 
تدريبي  برنامج  إطار  يف 
لتعزيــز قدرات العاملن 
الخدمــات  وتحســن 
الطبية واإلدارية والفنية 

. ملستشفى با
الــدورة  وتهــدف 
ســتة  تســتمر  التــي 
أيــام إىل تعزيــز قــدرات 
50 متدربــاً ومتدربــة 

مــن الكــوادر اإلداريــة 
األرشــفة  أعمــال  يف 
والســكرتارية، وإعــداد 
والتقاريــر.  الخطــط 
فيما هدفت الدورة التي 
اختتمــت يف نفس اليوم 
إىل تنميــة قــدرات 70 
متدربــاً ومتدربــة مــن 
والفنية  الطبية  الكوادر 
يف مجاالت رعاية املرىض 
الخدمــات  وتحســن 

املقدمــة.
الدكتــور  وأكــد 
ــد القباطي رئيس  محم
ــفى مأرب  هيئة مستش

العــام أن هــذه الدورات 
ــج  ــن برنام ــي ضم تأت
بالعمل  للنهوض  الهيئة 
الطبي ، وتأهيل الكوادر 
، للقيام بدور  ــة  الوطني
متميز يف رعاية املرىض، 
ــل  ــهم يف تكام ــا يس بم
العمــل وتعزيــز النظام 
املؤســي الذي تســعى 

إليــه الهيئة.
وأشــار إىل أهمية أن 
أداء العاملن يف  يواكــب 
ــفى مأرب  هيئة مستش
حجــم الضغوط الكبرة 
ــي فرضتها  الت والهائلة 

إىل  النــزوح  عمليــة 
محافظــة مــأرب، وكذا 
والتطويرات  التحديثات 
املستمرة سواًء يف املجال 
املجــال  يف  أو  الطبــي 

ــي. اإلداري أو الفن
بحــرص  مشــيداً   
ــة للموارد  اإلدارة العام
البرشيــة وإدارة التنمية 
البرشيــة عــى االرتقاء 
كــوادر  بمســتويات 

ــة. ــبي الهيئ ومنتس
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مكتب الصحة يتسلم )95( طناً من األدوية

تســلم مكتــب الصحــة 
العامة والسكان يف محافظة 
االثنــن،  يــوم  مــأرب، 
ــة  ــن األدوي ــاً م )95( طن
الطبيــة  واملســتلزمات 
ومحاليل الغســيل الكلوي، 
مقدمــة مــن مركــز امللــك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمال 
ملستشــفيات  اإلنســانية 
املحافظة واملرافق الصحية 
التابعة  يف بعض املديريــات 
ملحافظتي البيضاء وشبوة.

التسليم،  عملية  وخال 
مأرب  محافظة  وكيل  ثمن 

ــاح  ــه مفت ــور عبدرب الدكت
الــدور اإلنســاني الكبــر   ،
ملركز امللك ســلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية يف اليمن 
ــة  ــام ومحافظ ــكل ع بش
مــأرب بشــكل خــاص.. 
إىل أن هــذه الدفعة  مشــراً 
ــة  مــن املســاعدات الصحي
هي واحدة من املســاعدات 
ــي  الت ــرة  ــانية الكب اإلنس
يقدمها املركز للمحافظة يف 
املجــاالت اإلغاثية والطبية 
التنميــة املختلفة  وبرامــج 

وغرهــا مــن املجاالت.

وعــر الوكيــل مفتــاح 
عن شــكر الســلطة املحلية 
ــة  ــة العربي ــادة اململك لقي
الســعودية ممثلــة بخــادم 
الحرمــن الرشيفــن امللــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز 
وويل عهــده األمــر محمــد 
ــلمان والقائمن عى  بن س
مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
ــا  ــانية، مل ــال اإلنس واألعم
يقدمونــه للشــعب اليمنــي 
وحكومتــه الرشعيــة مــن 
ــذه  ــاندة يف ه ــم ومس دع
ــتثنائية التي  الظروف االس

يمــر بهــا الوطن.
وأشــار الوكيــل مفتاح 
الصحي  القطاع  احتياج  إىل 
باملحافظة للكثر من الدعم 
ــم  الناج ــز  ــة العج لتغطي
عــن ارتفــاع تعداد ســكان 
التــي اســتقبلت  املحافظــة 
مئــات اآلالف من النازحن 
مــن مختلــف املحافظــات، 
وتفيش العديد من األمراض 
واألوبئة يف ظل الحرب التي 
الحوثي  مليشيات  أشعلتها 

. االنقابية 

قدمها مركز الملك سلمان
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إطالق النسخة الثانية من جائزة حمافظ 
املحافظة للطالب املبدع

أطلــق وكيــل محافظة 
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
الباكــري، ومديــر  عبداللــه 
عام مكتب الربية والتعليم 
الدكتــور عي العبــاب، يوم 
االثنن، النسخة الثانية من 
جائــزة محافــظ املحافظة 
للطالب املبدع، يف 11 مجاالً؛ 
ــم،  ــرآن الكري : ) الق ــي  ه
القصرة،  القصة  التطريز، 
كتابة املقال، الرسم، الشعر، 
اإلنشــاد،  واالبتــكارات، 
النــص املرسحــي، النحــت، 

الخط(.
وخال تدشــن املرحلة 
ــس  التناف ــدء  ــن ب األوىل م
عــى الجائزة أشــاد الوكيل 

ــور العباب  الباكري والدكت
ــه  ــذي حققت ال ــاح  بالنج
النســخة األوىل من الجائزة 
التــي انطلقت خــال العام 
ــايض، يف تحفيز  الدرايس امل
ــدى  ــة ل ــات اإلبداعي الطاق
وكشف  والطالبات  الطاب 

إبداعاتهــم ومواهبهــم.
هــذه  أن  إىل  وأشــارا 
الجائــزة تأتــي يف إطــار 
اسراتيجية السلطة املحلية 
االهتمــام  يف  باملحافظــة 
ــه  ــاء ب ــم واالرتق بالتعلي
باعتبــاره العمــود الفقري 
للتنمية، والطاب هم ثروة 
البلــد، املعــول عليهــم بناء 

املســتقبل.

ونــوه وكيــل املحافظة 
ومدير عام مكتب الربية إىل 
ما تمنحه هذه الجائزة من 
مســاحة ومتنفس للطاب 
املبدعن من تحرير طاقاتهم 
الكامنــة وإخراجها بأفضل 
ــارات  ــن مه ــم م ــا لديه م
وإبداعــات، إلثــراء امليــدان 
الربوي باإلبداعات التقنية 
املشاريع  وابتكار  واألدبية، 
والرامــج، إىل جانب تعزيز 
روح اإلبــداع لــدى املبدعن 
واملوهوبــن مــن الطــاب 

والطالبات.
وكان وكيــل املحافظــة 
مكتب  عام  ومدير  الباكري 
الربية الدكتــور العباب قد 

اليــوم ورشــة عمل  دشــنا 
تعريفيــة أقامتهــا األمانــة 
العامــة للجائــزة ملــدراء 
اإلدارات يف مكتــب الربيــة 
ورؤســاء أقســام األنشطة 
املديريــات،  يف  املدرســية 
ــم  ــز معارفه ــدف تعزي به
بالجائزة، ورشوط التنافس 
قبــول  ورشوط  فيهــا، 
األعمــال املقدمة، لينقلوها 
إىل اإلدارات املدرسية بهدف 
االرتقاء بمســتوى األعمال 
اإلبداعيــة املقدمة للتنافس 
مــن قبــل طــاب وطالبات 

ــدارس املحافظة. م

فـــي أحــــد عشــــر مجــــــااًل
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افتتاح خميم جديد جنوب غرب مدينة 
مأرب

الوحــدة  أعلنــت 
ــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحــن بمحافظة مأرب 
، افتتاحهــا مخيمــاً جديداً 
)مخيم األمل( جنوب غرب 
ــأرب، قوامه 210  مدينة م
نازحن ممن نزحوا مؤخراً 
مــن املحافظــات الخاضعة 

لســيطرة مليشــيا الحوثي 
االنقابية.

الوحــدة  وقامــت 
بتســليم  التنفيذيــة 
خيمــة   60 املســتفيدين 
ــاه  ــات املي ــزة بخزان مجه
ــم  ــي، ت ــرف الصح وال
إنشاؤها بدعم من مؤسسة 

ــة وعــدد  »يمانــي« الخري
ــات والجمعيات  من املنظم
املحليــة،  اإلنســانية 
وتسليمهم معونات غذائية 
طبــخ  وأدوات  وإيوائيــة 

ــال. ــب أطف ولع
يشار إىل أن عدد مخيمات 
النازحن يف محافظة مأرب 

يصــل نحــو 33 مخيمــا 
ــا  ــن فيم ــا للنازح وتجمع
النازحــون يصلون  اليــزال 
إىل املحافظة بشكل مستمر 
هروبــا من بطش مليشــيا 

الحوثــي االنقابية.


