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جامعة إقليم سبأ 
تستعد إلقامة 

مؤتمرها العلمي األول 

مكتب الشباب يدشن 
توزيع المستلزمات 

الرياضية لألندية

لقاء موسع للمنظمات 
اإلنسانية الدولية 

والمحلية 

توقيع عقد ترميم 
إحدى مدارس رغوان بـ 

10 آالف دوالر 

لجنــة التفتيــش والرقابــة تقــر إغــاق 
المنشــآت الطبيــة غيــر المرخصــة

مأرب تتسلم خطابًا من صندوق األمم المتحدة للسكان بفتح مكتب له

إجتمـــــــــــاع أمنــــي يناقــــش مستــــــوى األداء في تنفيــــذ الخطــط

تكريم 31 مؤسسة دولية ومحلية متميزة في المجال اإلنساني بمأرب

الدفــــــاع المدنـــــي يدرب النازحيــــــــن علـــى مكافحـــــة الحرائــــق

اليمنيون يستذكرون رصاصة القردعي التي هزت عرش اإلمامة
نــدوة توصــي بإنشــاء هيئــة للذاكــرة الوطنيــــة وإعـادة النظــر في المناهـــــج<<

املحافظ يناقش مع التحالف والربنامج 
السعودي التعاون العسكري والتنموي

إجــراء االختبــارات النهائيــة عىل أصنــاف قمــح مبشـرة يف حقول املزارعني

ضبـــــط 768 كيلـــــو حشيــــش خمــــــدر خــالل ينايــــــر املاضــــــي

أكد أهمية المطار كمشروع استراتيجي يربط مأرب بالعالم

يف الذكرى 72 لثورة الدستور ..
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محافـــظ  ناقـــش 
ـــواء  الل محافظـــة مـــأرب 
العرادة مع قائد  ســـلطان 
العربـــي  التحالـــف  قـــوات 
الركن  اللـــواء  باملحافظـــة 
املزينـــي،  الحميـــد  عبـــد 
النقـــل  ومديـــر قطـــاع 
الســـعودي  الربنامـــج  يف 
ـــن  اليم ـــار  ـــة وإعم لتنمي
القحطاني تعزيز  مشـــبب 
أوجه التعاون يف املجاالت 
العســـكرية والتنمويـــة يف 

ـــة. املحافظ
ـــاء  اللق ـــش  ـــا ناق كم
ـــراتيجية  ـــاريع االس املش
املقدمة من اململكة العربية 
الســـعودية عـــرب برنامـــج 
ـــن،  اليم ـــار  ـــة وإعم تنمي
ومنها اســـتكمال مرشوع 
الدويل، حيث  مأرب  مطار 

إىل  املحافـــظ  اســـتمع 
خطة الربنامج الستكمال 
ـــار  ـــرشوع مط ـــاز م إنج
مأرب الـــدويل الذي يجري 
ـــتكماله  ـــه الس ـــل في العم

خـــال املرحلـــة املقبلـــة.
أكـــد  اللقـــاء  ويف 
العـــرادة  املحافـــظ 
ـــار  ـــرشوع مط ـــة م أهمي
الـــدويل كمـــرشوع  مـــأرب 
ـــراتيجي هام سريبط  اس
اإلقليمي  بمحيطها  مأرب 
ـــا يمثله من  والعربي، وم
رافـــد حيـــوي واقتصادي 
أو  هام ســـواًء للمحافظة 
أو  ـــاورة  املج ـــات  املحافظ
الوطنـــي. املســـتوى  عـــى 

محافـــظ  وأعـــرب 
املحافظـــة عـــن شـــكر 
لاهتمام  املحلية  السلطة 

الـــذي يوليـــه األشـــقاء يف 
اململكة العربية السعودية 
الحرمـــن  بقيـــادة خـــادم 
امللـــك ســـلمان  الرشيفـــن 
بن عبدالعزيز، وويل عهده 
األمري محمد بن ســـلمان، 
ودعمهم الكبري للمحافظة 

يف مختلـــف املجـــاالت.
ـــه  ـــا تقدم أن م ـــد  وأك
اململكة من إســـناد أخوي 
اليمنـــي  كبـــري للشـــعب 
وحكومتـــه الرشعيـــة 
الرئيس  ممثلـــة يف فخامة 
ـــه  ـــن عبدرب الرك ـــري  املش
منصـــور هـــادي يمثـــل 
عنوانـــاً لألخـــوة الصادقة 
، ومثاالً حيـــاً عى وقوف 
ـــذه  ـــه يف ه ـــع أخي األخ م
الظروف االســـتثنائية من 

التاريـــخ.

ـــدا  أك ـــا  ـــن جانبهم م
التحالـــف  قائـــد قـــوات 
ومدير  باملحافظة  العربي 
النقـــل بالربنامـــج  قطـــاع 
اهتمـــام  الســـعودي 
ـــة  العربي ـــة  اململك ـــادة  قي
ــة  ــعودية بمحافظـ السـ
ـــى  ـــا ع ـــأرب، وحرصه م
دعم االســـتقرار والتنمية 
التي تشـــهد  املحافظـــة  يف 
ـــعا،  ـــا واس تنموي ـــراكاً  ح
وباتـــت تشـــكل مـــاذاً 
اليمنيـــن  آمنـــاً ملايـــن 
مـــن مختلـــف املحافظـــات 
الحوثي  ملليشيا  الخاضعة 
املدعومـــة من  االنقابيـــة 

إيران.

المحافظ يناقش مع التحالف والبرنامج 
السعودي التعاون العسكري والتنموي

أكد أهمية املطار كمشروع استراتيجي يربط مأرب بالعالم
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دان بأشد العبارات اجلرمية اإلرهابية احلوثية بحق املدنيني في مأرب

محافظة  محافظ  قام 
ســـلطان  اللواء  مـــأرب 
بزيارة  العـــرادة،  عيل  بن 
رشطة  ملعســـكر  تفقدية 
وحماية  املنشآت  حراسة 
بمحافظة  الشـــخصيات 
مـــأرب، اطلع خالها عى 
والتأهيل  التدريب  مستوى 
لرجال رشطة املنشآت، وما 
يبذلونه من جهود يف تعزيز 
أمن واســـتقرار املحافظة 
العامة  املمتلكات  وحماية 

والخاصة.

التي  الزيـــارة  وخال 
رافقـــه فيهـــا مدير عام 
العميد  املحافظة  رشطـــة 
املحافظ  أشاد  ُحميد،  يحيى 
منتســـبي  بدور  العرادة 
قوات رشطة املنشـــآت يف 
واالستقرار  األمن  تحقيق 
يبذلونه  وما  املحافظة،  يف 
تعزيز  سبيل  يف  جهود  من 
الســـكينة العامة، مواكبة 
والحراك  التنمية  مستوى 
يف  املحافظة  تشهده  الذي 
الخدمية  املجاالت  مختلف 

املحافظ يطلع عىل جهود التأهيل والتدريب 
بمعسكر رشطة حراسة املنشآت

واالستثمارية.
العرادة  املحافظ  وشدد 
عى أهمية التأهيل واإلعداد 
الجيـــد ملنتســـبي األمن، 
األمنية  الـــدورات  وإقامة 
يف مختلـــف املجاالت ، بما 
بأداء  االرتقاء  يف  يســـهم 
األمنية،  األجهزة  منتسبي 
الرشطية  الشخصية  وبناء 
عى  مؤكداً  النموذجيـــة.. 
أهميـــة رفـــع الجاهزية 
األمنية، ومعالجة  واليقظة 
أي قصور يف األداء بما يسهم 

واالستقرار  األمن  تعزيز  يف 
باملحافظة.

العرادة  املحافظ  وأكد 
عى أن السلطة املحلية تويل 
األمنية والرشطية  األجهزة 
اهتمامـــاً خاصاً ولن تألو 
عى  العمل  سبيل  يف  جهداً 
االرتقاء بمستوى أفرادها.. 
داعياً إىل بذل املزيد من جهود 
ورفع  والتدريب،  التأهيل 
رشطة  منتســـبي  كفاءة 

املنشآت.
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تسلمت الســـلطة املحلية 
ـــا  ـــأرب خطاب ـــة م بمحافظ
رســـميا مـــن صنـــدوق األمم 
املتحدة للسكان، لفتح مكتب 
له يف املحافظة من أجل تعزيز 
الرشاكة يف العمل اإلنساني مع 
الســـلطة املحلية واالستجابة 
الرسيعة لاحتياجات الفعلية 

للنازحن.
ـــل املحافظة  وناقش وكي
الدكتور عبدربه مفتاح خال 
ـــاء،  ـــوم الثاث ـــتقباله، ي اس
فريقـــاً مـــن صنـــدوق األمـــم 
املتحدة يزور املحافظة حالياً 
برئاسة مســـؤول االستجابة 
ـــانية بالصندوق اندريا  اإلنس
االحتياجـــات  بـــرياردي، 
محافظـــة  يف  اإلنســـانية 
مـــأرب للنازحـــن واملجتمـــع 
ـــة  ـــاق الرشاك ـــف، وآف املضي
اإلنسانية بن السلطة املحلية 
ـــدة  ـــم املتح ـــدوق األم وصن
ـــتجابة املمكنة  من أجل االس
لاحتياجـــات اإلنســـانية 
ـــراء  ـــدة ج ـــة واملتزاي القائم
ـــن إىل  ـــداد النازح ـــد أع تزاي

املحافظـــة وموجـــات النزوح 
التـــي اســـتقبلتها مؤخـــراً 
والتي تجـــاوزت 4500 أرسة 
من مخيـــم الخانـــق بمديرية 
نهم بمحافظـــة صنعاء الذي 
تعرض لاســـتهداف من قبل 
مليشـــيا الحوثـــي إىل جانـــب 
املناطق القريبـــة من مناطق 
االشـــتباكات يف مديريـــة نهم 

. ء بصنعا
ـــتمع الوكيل مفتاح  واس
مـــن رئيـــس فريـــق صنـــدوق 
األمم املتحدة للسكان إىل رشح 
عـــن برنامـــج عملهـــم خال 
زيارتهـــم الحالية للمحافظة 
والـــذي يتضمـــن ترتيب فتح 
املكتـــب باملحافظـــة وتقييـــم 
اإلنســـانية  االحتياجـــات 
وإمكانيـــة  باملحافظـــة 
التدخـــات ســـواء مـــا يتعلق 
ــة أو  ــتجابة الرسيعـ باالسـ
املســـاعدات اإلنســـانية والتي 
تشـــمل مجـــاالت الصحـــة 
ـــبل  ـــن س ـــة وتحس والحماي

ـــش للمرأة. العي
أن خطة  إىل  اندريا  ولفت 

الصندوق للتدخات اإلنسانية 
يف املحافظة يف املجال الصحي 
للعام الجاري 2020م، تتضمن 
تقديـــم الدعـــم لعـــدد ســـبعة 
مستشـــفيات يف مديريـــات 
ـــدات  ـــمل املع ـــة، يش املحافظ
الطبيـــة والتأثيـــث واألدويـــة 
ومستحقات التشغيل للكادر 
الطبي، واســـتمرار تدخاتها 
املختلفـــة عرب رشيكها املحيل 

مؤسســـة بناء للتنمية.
ـــا بالتعاون  وأشـــاد أندري
الكبري من قبل السلطة املحلية 
والتســـهيات املقدمة لتنفيذ 
األنشطة والربامج اإلنسانية 
ـــب  ـــح املكت ـــب بفت والرحي
وتطوير الرشاكة.. كما أشاد 
بحالة األمن واالستقرار التي 
وجدها يف املحافظة والحركة 
العمرانية والتجارية النشطة 

املحافظة. يف 
هـــذا وقـــد أشـــاد الدكتور 
اإلنسانية  بالتدخات  مفتاح 
لصنـــدوق األمـــم املتحـــدة 
ـــرب  ـــة ع ـــابقا يف املحافظ س
ـــرار  ـــن، وق ـــه املحلي رشكائ
إدارة الصنـــدوق بفتح مكتب 

سيعكسه  وما  باملحافظة  له 
ـــتوى  ـــع مس ـــن رف ـــك م ذل
الرشاكة اإلنسانية ومستوى 
التدخات اإلنسانية والتقييم 
الحقيقي لاحتياجات حسب 
ـــا  ـــاش وأماكنه ـــع املع الواق
وتحديـــد جوانـــب التدخـــات 
اإلنسانية واالستجابات لها..

ـــور مفتاح أن  وأكد الدكت
السلطة املحلية ستقدم كافة 
الدعم والتسهيات للصندوق 
ولكافة املنظمات اإلنســـانية 
الراغبـــة يف فتح مقـــرات لها 
باملحافظة وتوسيع أنشطتها 
اإلنســـانية وفقـــا للوائـــح 
والقوانن والرشاكة الشفافة 

املحلية. السلطة  مع 
حـــر اللقاء مديـــر عام 
ـــؤون االجتماعية  مكتب الش
والعمـــل حســـن مبخـــوت 
الشـــبواني، ومديـــر الوحـــدة 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
النازحن سيف مثنى ورئيس 
مؤسسة بناء للتنمية الدكتور 

عبدربـــه نارص.

مأرب تتسلم خطاباً من صندوق األمم املتحدة 
للسكان بفتح مكتب باملحافظة
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إجراء االختبارات النهائية عىل أصناف قمح 
مبرشة يف حقول املزارعني

نظمـــت محطـــة البحوث 
الزراعيـــة للهضبـــة الرشقية 
ـــاً  ـــوف( يوم ـــأرب - الج )م
حقليـــا للتقييـــم النهائـــي 
الختبار وإكثار أصناف قمح 
مبـــرشة يف حقـــول املزارعن 
ـــايل  ـــي الح ـــم الزراع للموس
2019- 2020م قبل إطاقها 
ـــن  ـــدف تحس ـــا به ونرشه
اإلنتاجية النوعية للمحاصيل 
الحقليـــة من بـــذور القمح.

ـــوم  الي ـــاح  ـــال افتت وخ
الحقـــيل للتقييـــم اســـتمع 
ـــور  ـــة الدكت ـــل املحافظ وكي
عبدربـــه مفتـــاح إىل رشح 
مـــن قبـــل مدير عـــام محطة 
البحـــوث الزراعيـــة املهندس 
قائـــد أبو أصبع واملهندســـن 
املرشفـــن عى املـــرشوع، إىل 
رشح عن اإلجراءات البحثية 
ـــار أصناف  التي جرت الختب

جديـــدة مـــن القمح، شـــملت 
ـــة  ـــاف منتخب ـــة أصن خمس
أثبتـــت الدراســـة والتجـــارب 
خـــال املوســـمن الزراعيـــن 
املاضين يف مزارع املحطة أن 
صنفـــن منها أطلـــق عليهما 
)بـــركات، وجـــود( من أجود 
األصناف وذات إنتاجية عالية 
وصلـــت إىل 6 أطنان للهكتار 
الواحـــد، كمـــا أثبـــت التحليل 
الكميائي للصنفن تشبعهما 
واملعدنية  الغذائية  بالعنارص 

القيمـــة لصحة الجســـم.
أبـــو  ونـــوه املهنـــدس 
أصبـــع إىل أن املوســـم الحايل 
جرى اختبار الصنفن يف ستة 
ـــن لتقييمها  حقول للمزارع
النهائـــي مـــن قبـــل املزارعن 
أنفســـهم بعد أن ثبت تطابق 
نتائـــج زراعتهـــا مـــن حيـــث 
ـــة  ـــة وكمي ـــة اإلنتاجي كثاف

امليـــاه املســـتخدمة وجودتها 
ـــابقة يف  ـــم الس ـــع املواس م
املـــزارع البحثية.. مشـــرياً إىل 
أن املحطـــة ســـتقوم بإطاق 
ونرش بـــذور هذين الصنفن 
ـــم  ـــن يف املوس ـــى املزارع ع
الزراعي املقبل من أجل رفع 
من  الغذائي  اإلنتاج  مستوى 

مـــادة القمح.
وخـــال الفعاليـــة أشـــاد 
ـــود  ـــاح بالجه ـــل مفت الوكي
ــو  ــا مهندسـ ــي يبذلهـ التـ
محطـــة البحـــوث الزراعيـــة 
يف تطويـــر القطـــاع الزراعي 
ـــذور  الب ـــم  ـــار وتقيي واختب
ملختلـــف املحاصيل، بما يعزز 
يف  والغذائي  الزراعي  اإلنتاج 
ـــي تعترب إحدى  الت املحافظة 
سات اليمن الغذائية، وتزداد 
أهميـــة إســـهامها يف األمـــن 
ـــروف  ـــل الظ ـــي يف ظ الغذائ

الصعبة التي يمر بها الوطن 
التي تشنها مليشيا  والحرب 
الحوثـــي االنقابية املدعومة 
من إيران عى الشعب اليمني 
ومقدراته ما أدى لتزايد أعداد 
الواقعن تحت خط  اليمنين 
الفقر والعوز الغذائي بحسب 

تقاريـــر املنظمـــات األممية.
ـــاح  ـــور مفت ـــد الدكت وأك
استمرار دعم السلطة املحلية 
ـــة  ـــوث الزراعي ـــة البح ملحط
ـــطتها وبرامجها ، بما  وأنش
ـــاع  ـــر القط ـــهم يف تطوي يس
الزراعـــي ومواكبة التوســـع 
الجـــاري فيه بعـــد أن دخلت 
ـــة  النازح ـــن األرس  ـــري م كث
التي اســـتقبلتها املحافظة يف 
العمل واالســـتثمار يف املجال 

الزراعي.
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كرمــت الســلطة املحلية 
بمحافظــة مــأرب اليوم 31 
ــة  ــة ومحلي ــة دولي مؤسس
من رشكاء العمل اإلنســاني 
مــن منظمــات ومؤسســات 
، لتميزهــا يف األداء خــال 
ــار  ــة، يف إط ــة املاضي املرحل
جهــود تعزيــز خلــق مزيــد 
مــن األداء والتميز يف املجال 

اإلنســاني والحقوقــي.
ويف الحفــل التكريمــي 
الذي نظمه مكتب الشــؤون 
ــة والعمــل ثمــن  االجتماعي
ــور  ــة الدكت ــل املحافظ وكي
التي  الجهود  مفتاح  عبدربه 
بذلتها منظمات ومؤسسات 
العمل اإلنساني خال الفرة 
املاضيــة، مــن أجــل تخفيف 
ــن يف  ــى املواطن ــاة ع املعان
ــع  ــواًء املجتم ــة س املحافظ
النازحــن الذين  املضيــف أو 
رشدتهــم مليشــيا الحوثــي 
ــم  ــن منازله ــة م االنقابي

ــم ومدنهم. وقراه
عــى  مفتــاح  وشــدد 
أهميــة االرتقــاء بالرشاكــة 
الســلطة  اإلنســانية بــن 
املحليــة واملنظمــات العاملة 
بشــقيه  املجــال  هــذا  يف 
الخدمي والحقوقي من أجل 
مواجهــة التحديات املتزايدة 
املتناميــة  واالحتياجــات 
املتصاعدة  السكانية  لألعداد 
ــتمرار  يف املحافظة جراء اس
ــت  ــزوح وبات الن ــات  موج
املحافظــة تحتضن اليوم ما 
يقــارب 3 مايــن مواطــن.
باملنظمــات  وأشــاد 
األممية الدولية التي بادرت إىل 
فتح مكاتب لها يف املحافظة 
ويف مقدمتها املنظمة الدولية 
ــاء  ــة أطب ــرة، ومنظم للهج

با حــدود، وصنــدوق األمم 
املتحــدة للســكان.. مطالبــاً 
بقية املنظمات لنقل مقراتها 
ــاء إىل  ــة صنع ــن العاصم م
إحــدى املحافظــات املحــررة 
املليشيا  والخروج من عباءة 
ــن  ــة م ــة املدعوم االنقابي
إيران وضغوطها وإماءاتها 
وتســيري  املنظمــات  عــى 
أعمالها وصياغــة تقاريرها 
ــاني  واإلرضار بالعمل اإلنس
يف اليمن بشكل عام وسمعة 

ــات وحياديتها. املنظم
وأكد أن الســلطة املحلية 
ــز  ــتواصل تعزي ــأرب س بم
الرشاكــة البنــاءة والتعــاون 
مع رشكاء العمل اإلنســاني 
وســتقدم كافة التســهيات 
ــق  ــا يحق ــا بم ألداء أعماله
تكاتــف الجهــود الدوليــة 
واملحليــة مــن أجــل تخفيف 
األعباء عى املواطنن ســواء 
النازحن أو املجتمع املضيف 
يف ظــل الظــروف املعيشــية 
الصعبة والتي تزداد صعوبة 
ــرب  ــراء الح ــن ج للمواطن
التي تشــنها مليشيا الحوثي 

الشــعب  عــى  االنقابيــة 
وممارســاتها  اليمنــي 
اإلجرامية يف نهب كل مقدرات 
الباد وأمــوال املواطنن ويف 
مقدمتهــا رواتــب املوظفن 
وأرصــدة البنــوك واملصارف 
ــار والرشكات  ــوال التج وأم
وفرضهــا إتــاوات مســتمرة 
أسواق  وخلق  املواطنن  عى 
ــة  ــات العام ــوداء للخدم س
بأســعار باهظــة مــن صحة 
ــاز  ــة وغ ــتقات نفطي ومش

. وغريها
من جانبه دعا مدير عام 
مكتب الشــؤون االجتماعية 
والعمــل يف املحافظة حســن 
الشــبواني املنظمات الدولية 
العاملــة يف املجال اإلنســاني 
يف  واإلنصــاف  بالعدالــة 
تدخاتهــا اإلنســانية وفــق 
ــن  ــة ب ــات الفعلي االحتياج
املناطــق الخاضعــة ملليشــيا 
 ، املحررة  واملناطق  االنقاب 
واالبتعاد عن االماءات التي 
تفرضهــا مليشــيا الحوثــي 

االنقابية..
ــات  ــى املنظم ــدد ع وش

رفــع  رضورة  املحليــة 
قدراتهــا يف تقديــم الخدمات 
يف  والشــفافية  اإلنســانية 
األداء والعمــل عــى االبتكار 
والتحديــد يف تقديــم الخدمة 
امللبية  واملشاريع  واألنشطة 

ــات. لاحتياج
ويف كلمتها عن منظمات 
املجتمع املدني املكرمة أكدت 
رئيسة منظمة فتيات مأرب 
إنتصار القــايض عى أن هذا 
التكريــم يعد حافــزا ودافعا 
املنظمــات  لكافــة  مهمــا 
اختصاصاتهــا  بمختلــف 
ــم  ــا لتقدي ــاالت عمله ومج
املزيــد مــن العطــاء والعمل 
واملساهمة الفاعلة يف عملية 
جانب  إىل  باملحافظة  التنمية 
ترسيخ مفاهيم وقيم العمل 
ــة  ــاني ونوعي ــي اإلنس املدن
ــي  الت ــال  ــات واألعم الخدم
تقــدم للمســتفيدين يف حياة 
عنوانهــا »الســام والنمــاء 

ــش الكريم«. والعي
حــر التكريــم عدد من 
مدراء عموم السلطة املحلية.

تكريم 31 مؤسسة دولية وحملية متميزة يف 
املجال اإلنساين بمأرب

في حفل أقامه مكتب الشؤون اإلجتماعية
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الباكري يدشن الربنامج التدريبي ملنتسبي 
وموظفي السلطة املحلية للعام 2020م

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــري،  الباك ـــد  ـــه أحم عبدالل
ـــج  ـــن، الربنام ـــوم اإلثن ي
التدريبي والتأهييل ملنتسبي 
وموظفي الســـلطة املحلية 
باملحافظـــة للعـــام الجاري 
2020م والذي تنفذه اإلدارة 
ـــة  التنمي ـــوث  ـــة لبح العام

ـــة والتدريب. اإلداري
ـــل  ـــح الوكي ـــث افتت حي
الباكـــري أوىل فعاليـــات 
ـــي  الت ـــي  التدريب الربنامـــج 
متدربـــاً   15 تســـتهدف 
ـــبي  ـــن منتس ـــة م ومتدرب
عدد مـــن الوحدات اإلدارية 
باملحافظـــة لرفـــع قدراتهم 
يف مجـــال قيادة الحاســـوب 

والتـــي تســـتمر 45 يومـــا.
ــل  ــد الوكيـ ــد أكـ وقـ
الباكـــري عى اهتمام قيادة 
ـــة  ـــة ممثل ـــلطة املحلي الس
اللـــواء ســـلطان  باملحافـــظ 
العـــرادة بالتنميـــة البرشية 
وحرصهـــا عـــى تدريـــب 
وتأهيـــل الكـــوادر اإلداريـــة 
العاملـــة يف مختلف املكاتب 
ورفع  التنفيذية  والوحدات 
ـــاهم يف  ـــا يس ـــم بم قدراته
ـــر  ـــم وتطوي ـــز أدائه تعزي
الخدمات املقدمة للمواطنن 

وتحســـن بيئـــة العمـــل.
الباكـــري إىل أن  وأشـــار 
هـــذه الدورة تعترب تدشـــينا 
التدريبي لكوادر  للربنامـــج 
الســـلطة املحليـــة للعـــام 

الجاري 2020م ويف مختلف 
التـــي تســـاهم يف  املجـــاالت 
رفع كفاءة املوظفن يف أداء 
وتقديم  وأعمالهم  مهامهم 
الخدمـــات ووضـــع الخطط 

والربامـــج الهادفة.
املتدربـــن  وحـــث 
عـــى االســـتفادة القصـــوى 
ـــارات  ـــارف وامله ـــن املع م
ـــال  ـــيتلقونها خ ـــي س الت
الـــدورة وعكســـها يف واقع 
ـــى  ـــرص ع ـــم والح أعماله
تطويـــر مهاراتهم يف مجال 
الحاســـوب الذي أصبح من 
املدخات الرئيســـية يف بيئة 
األعمال وإنجازها وترتيبها 

وأرشـــفتها.
مـــن جانبه أشـــار مدير 

عـــام اإلدارة العامة لبحوث 
ـــة والتدريب  التنمية اإلداري
جمال قاسم إىل أن الربنامج 
التدريبي ملوظفي ومنتسبي 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
الـــذي ســـينفذ خـــال العام 
الجـــاري، يهـــدف إىل رفـــع 
ــم يف  ــم وقدراتهـ كفاءتهـ
التقنية واإلدارية  املجـــاالت 
واملحاســـبية، مـــن أجـــل 
ـــتوى األداء  ـــاء بمس االرتق
ـــات العامة املقدمة  والخدم
التنمية  للمواطنن وإحداث 
ـــة يف  ـــة يف املحافظ املطلوب

ـــف املجاالت.. مختل
حـــر االفتتـــاح مديـــر 
ـــدون للتدريب  أكاديمية رائ

عبدالجبـــار الطويل.
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جلنة التفتيش والرقابة عىل املنشآت الطبية تقر 
إغالق املنشآت غري املرخصة

أقـــرت اللجنـــة الخاصة 
بالتفتيـــش والرقابـــة عـــى 
املنشآت الطبية املكلفة من 
بمحافظة  التنفيذي  املكتب 
مـــأرب إغـــاق املنشـــآت 
الطبيـــة والصيدالنيـــة غـــري 
ـــة مـــأرب  املرخصـــة بمدين

ـــوم املديريات. وعم
وأكـــد وكيـــل محافظـــة 
ــة  ــس اللجنـ ــأرب رئيـ مـ
ـــري  الباك ـــد  ـــه أحم عبدالل
خـــال ترؤســـه االجتمـــاع 
ـــب  ـــة بمكت ـــدوري للجن ال
عى  األربعاء،  يوم  الصحة، 

رضورة اعتمـــاد معايـــري 
ـــات  أداء الخدم ـــودة يف  الج
بمستوى  واالرتقاء  الطبية 
الخدمات املقدمة للمواطنن 
ســـواء يف املنشـــآت الطبيـــة 
الحكوميـــة أو القطـــاع 

. ص لخا ا
ـــى  ـــري ع الباك ـــدد  وش
االهتمـــام بتأهيـــل الكوادر 
ـــتمر  ـــكل مس ـــة بش الطبي
والنـــزول امليدانـــي للرقابـــة 
والتفتيـــش عـــى مؤهـــات 
الطواقم الصحية والعاملن 
يف املجـــال الصحي وخاصة 

يف املنشـــآت الخاصـــة.
مـــن جانبـــه اســـتعرض 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
العامـــة والســـكان الدكتور 
ــد العزيـــز الشـــدادي  عبـ
الجهـــود التي يبذلها املكتب 
وفروعـــه يف املديريـــات من 
ـــاع  ـــاء بالقط ـــل االرتق أج
املقدمة  والخدمات  الصحي 
ـــن  ـــد م ـــى الح ـــل ع والعم
ـــم  ـــع قوائ ـــات ورف املخالف
ـــم  ـــة ليت ـــآت املخالف باملنش
إغاقهـــا حفاظا عى أرواح 

. الناس 

كمـــا ناقـــش االجتمـــاع 
الـــذي حـــره مديـــر عـــام 
رشطـــة املحافظـــة العميد/ 
يحيـــى حميـــد ورئيـــس 
ـــأرب  ـــفى م ـــة مستش هيئ
العـــام آليات عمـــل وكاالت 
وضبط  وتسويقها  األدوية 
األدوية املهربة ومكافحتها 
ـــات  ـــع الجه ـــيق م والتنس
األمنية ملنع دخول وخروج 
الكميات الكبرية من األدوية 
عـــرب منافـــذ املحافظـــة إال 
بتصاريح من مكتب الصحة 

.
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األجهزة األمنية باملحافظة تناقش مستوى 
األداء يف تنفيذ اخلطط والربامج

األجهـــزة  ناقشـــت 
األمنيـــة بمحافظـــة مـــأرب 
خـــال اجتماع عقدته، يوم 
الخميـــس، ســـري األداء يف 
تنفيـــذ الخطـــط والربامـــج 
ـــة للعام  ـــة والرشطي األمني
ـــاري 2020م، وتقارير  الج
ـــا  ـــرم وم ـــام املن الع أداء 
ـــن  ـــى الصعيدي ـــه ع حققت

ـــي والتدريبـــي. األمن
االجتمـــاع  وخـــال 
أشـــاد مديـــر عـــام رشطـــة 
ـــى  ـــد يحي ـــة العمي املحافظ
حميـــد بمســـتوى اإلنجـــاز 
ـــه  ـــه وتحقق ـــذي حققت ال
األجهـــزة األمنيـــة يف تثبيت 
ـــتقرار وإنجاز  األمن واالس

الخطـــط والربامـــج ، والتي 
ـــرياً يف  ـــاً كب ـــرت نجاح أثم
ـــارص الخارجة  ـــط العن ضب
ـــال  ـــون، وإفش ـــن القان ع
الكثـــري مـــن املخططـــات 
الراميـــة إلقـــاق الســـكينة 
ـــف  العامة، والنجاح يف كش
الكثري مـــن عمليات تهريب 
الحشيش املخدر إىل مناطق 
االنقابية. الحوثي  مليشيا 
وشدد مدير عام رشطة 
املحافظة عى رضورة تحيل 
ـــى  ـــة بأع ـــزة األمني األجه
درجات اليقظة والجاهزية 
والتصـــدي بـــكل حـــزم لكل 
من تسول له نفسه املساس 
ـــتقرار املحافظة  بأمن واس

أو اإلرضار باملصالح العامة 
والخاصة، وإقاق ســـكينة 

واستقراره. املجتمع 
االجتمـــاع  وكان 
ــد ناقـــش املقرحـــات  قـ
واملاحظـــات املقدمـــة مـــن 
قـــادة األجهـــزة والوحدات 
األمنيـــة والرشطيـــة يف 
التقييمية  ـــر  التقاري ضـــوء 
جانـــب  إىل  وامليدانيـــة، 
التدريـــب  مناقشـــة خطـــط 
ـــن  ـــال األم ـــل لرج والتأهي
ـــتوى  ـــة لرفع مس والرشط
كفـــاءة األفـــراد وقدراتهم، 
بمـــا يســـهم يف تعزيز األمن 
ـــة. ـــتقرار باملحافظ واالس

لقــــاء موســـع 
للمنظمـــــــات 
اإلنسانية الدولية 
واملحليـة بمأرب

التنفيذية  الوحدة  عقدت 
ــن  ــات النازح إلدارة مخيم
بمحافظة مأرب لقاًء موسعاً 
ــل  ــيل رشكاء العم ــع ممث م
اإلنســاني يف املحافظــة مــن 
املنظمــات الدوليــة واملحلية 
لتعزيــز جهود التنســيق بن 
مختلف الرشكاء يف التدخات 
اإلنســانية الطارئــة لضمان 
لاحتياجــات  االســتجابة 
ــق  ــن وف ــة للنازح الحقيقي
أولوياتهــم وعدالــة التوزيع 

ــاعدات. وشمولية املس
واســتعرض اللقــاء الذي 
ترأســه مدير الوحدة ســيف 
مثنــى عــددا مــن التدخــات 
اإلنسانية للمشاريع املستمرة 
ــة للنازحن املوزعن  واملؤقت
عــى 110 مخيمــات وتجمع 
الطارئة  والتدخات  سكاني، 
للنازحن القادمن من مديرية 
ــق القريبة منها  نهم واملناط
خاصــة مــن مخيــم الخانــق 
جــراء اســتهدافهم مــن قبل 
مليشــيا الحوثــي االنقابية 
الرسيعــة  واالســتجابة 
ــي  ــدة الت ــات الجدي للمخيم
فتحــت مؤخرا غــرب مدينة 
مــأرب ويف مديريــة رغوان.
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ضبط 768 كيلو حشيش خمـدر 
متجهة للمليشيا االنقالبية خالل يناير

ضبطـــت قـــوات األمـــن 
الخاصـــة بمحافظـــة مأرب 
أكثر من 768 كيلو جراما من 
الحشيش املخدر خال يناير 
املـــايض كانت يف طريقها إىل 
مناطق ســـيطرة مليشـــيات 

االنقابية. الحوثي 
وقـــال قائـــد فـــرع قوات 
األمـــن الخاصـــة باملحافظة 
العميـــد عبدالغنـــي شـــعان 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 

بـــأن الكميـــة املضبوطة من 
الحشـــيش تـــم ضبطهـــا يف 
ثاث عمليات تهريب وضبط 
عى ذمتها ســـبعة متهمن.
ـــعان  ـــد ش ـــد العمي وأك
بأن املتهمن مع املضبوطات 
تم إحالة ملفاتهم إىل النيابة 
اإلجـــراءات  الســـتكمال 
القانونيـــة بحقهـــم لينالـــوا 
جزاءهـــم القانوني والرادع.
وأشـــار إىل أن عصابـــات 

والحشـــيش  املخـــدرات 
يحاولـــون تهريبها ملليشـــيا 
الحوثي االنقابية عرب طرق 
معقدة أو مبهمة كي يضللوا 

منتســـبي األمن.
وقـــال إن تزايـــد عمليات 
الضبـــط للمخـــدرات املهربة 
تؤكـــد اليقظـــة األمنيـــة 
العالية ملنتسبي قوات األمن 
الخاصـــة ، واحرافيتهـــم يف 
أداء مهامهـــم كمـــا يكشـــف 

القـــدرات والخـــربات العالية 
التي وصلوا إليها يف مكافحة 
تهريب هذه اآلفة والعنارص 
اإلجراميـــة، بمـــا من شـــأنه 
تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار 
باملحافظـــة وحمايـــة باقـــي 
املحافظـــات مـــن آثـــار هـــذه 

ـــموم الخطرية. الس
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الدفاع املدين برشطة مأرب يدرب 
النازحني عىل مكافحة احلرائق

ــاع  ــت إدارة الدفـ نظمـ
املدنـــي برشطـــة محافظـــة 
مأرب بالتنسيق مع منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة، دورة 
تدريبية لعدد من أفراد مخيم 
املتحف للنازحن باملحافظة 
يف مجـــال مكافحة الحرائق.

الـــدورة إىل  وتهـــدف 
إكســـاب املتدربـــن املهارات 

واألســـاليب املثـــى يف كيفية 
اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف 
والتعامـــل مع مختلف أنواع 

الحرائق.
ــر إدارة  ــح مديـ وأوضـ
الدفاع املدني العقيد عبدالله 
الشـــفلوت بـــأن الـــدورة 
ـــار  ـــي يف إط ـــة تأت التدريبي
الحرص عى أرواح النازحن 

كونهم يقطنون يف مخيمات 
ـــون،  ـــن الكارت ـــا م معظمه
وتســـبب الحرائـــق يف حـــال 

ـــة. ـــت أرضاراً هائل اندلع
وقـــال :إن الدورة ركزت 
عـــى تزويـــد املتدربـــن مـــن 
النازحـــن حـــول أساســـيات 
ـــع  ـــل م ـــة يف التعام الحماي
الحرائق والطرق املنظمة يف 

آلية شبك خطوط الكهرباء.
وأشـــاد الشـــفلوت بدور 
ـــة  ـــرة الدولي ـــة الهج منظم
ـــذه  ـــاح ه ـــا يف إنج وتعاونه
ـــدورة، وقيامهـــا بتوفـــري  ال
طفايـــات الحرائـــق لســـكان 

املخيمـــات.
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جامعة إقليم سبأ تستعد إلقامة 
مؤمترها العلمي األول حول التعلي

ـــم  ـــة إقلي ـــت جامع أعلن
ســـبأ بمحافظة مأرب، يوم 
أول  إقامة  اعتزامها  االثنن، 
مؤتمـــر علمي لها يف أكتوبر 
املقبـــل بعنـــوان »التعليـــم يف 
اليمن- تحديات الواقع وآفاق 
املستقبل«، وأعلنت الربنامج 
العـــام التحضـــريي إلقامـــة 
املؤتمر واســـتقبال األبحاث 
والدراسات العلمية من كافة 
الباحثـــن األكاديميـــن يف 
الجامعات اليمنية الحكومية 
والخاصة والباحثن املهتمن 
بقضايـــا التعليـــم والعاملن 
ــة،  ــات البحثيـ يف املؤسسـ
وتحكيمها وصـــوال إىل عقد 

املؤتمر.
وخـــال الفعاليـــة التـــي 
أقيمت باملناسبة أشاد وكيل 
املحافظـــة الدكتـــور عبدربه 
مفتـــاح بالقفـــزات الجبارة 
للجامعة يف مختلف الجوانب 
منذ إنشائها يف 2016م لتكون 
رصحاً علميـــاً متميزاً، رغم 
حداثـــة إنشـــائها والظروف 
االستثنائية السيئة التي يمر 
بها الوطن والتي نشـــأت يف 

ظلها هذه الجامعة.
ـــاح  ـــل مفت ـــد الوكي وأك
عى أهمية هذا املؤتمر الذي 
أعلنـــت الجامعـــة إقامتـــه يف 
تقييـــم الوضـــع التعليمي يف 
اليمن ويف مقدمتها محافظة 
مأرب واالستفادة من الرؤى 
والتوصيات من أجل االرتقاء 
بمستوى التعليم كون التعليم 
هو حجر األساس يف التنمية 
وإعـــادة إعمـــار مـــا دمرتـــه 
الحرب التي فرضتها مليشيا 
الحوثي االنقابية املدعومة 
من إيران عى الشعب اليمني.

ولفـــت الدكتـــور مفتاح 
إىل أن التعليـــم ومؤسســـاته 
كان ومايـــزال الهـــدف األول 
ملليشـــيا الحوثـــي االنقابية 
ـــت  ـــي وجه ـــالية، الت الس
إليـــه معاول الهـــدم لتدمريه 
طائفية  بمناهج  واستبداله 
وسالية تغرس من خالها 
ـــول األجيال  العبودية يف عق
وثقافـــة الكراهيـــة واملـــوت 
الراع يف  استدامة  لتضمن 

اليمن.
ـــاح  ـــل مفت ـــد الوكي وأك

عـــى أن املليشـــيا االنقابية 
تســـعى إىل نـــرش الجهل بن 
املجتمع من أجل التمكن من 
نـــرش ثقافتهـــا ومرشوعها 
الســـايل وأفكارها الظامية 
القائمة عى املوت والعبودية 
ـــة.. منوهـــا إىل أن  والكراهي
هـــذه املليشـــيا املدعومة من 
إيران تـــدرك أنها اليمكن أن 
تســـتمر بمرشوعهـــا يف ظل 

التعليـــم واملجتمع املتعلم.
وكان رئيـــس الجامعـــة 
الدكتـــور محمـــد حمـــود 
القـــديس قد أشـــار يف كلمته 
إىل أن الجامعـــة تســـعى من 
خـــال هـــذا املؤتمـــر الـــذي 
سيقام تحت شعار »التعليم 
مستقبل وطن« إىل اإلسهام 
يف تحريك مياه البحث الراكدة 
وتقديـــم رؤيـــة ناضجـــة 
ومنهجيـــة لوضع التعليم يف 
والعايل،  العام  بشقيه  اليمن 
ومـــا يواجهـــه مـــن تحديات 
ومعوقـــات، وســـبل التغلب 
عليهـــا والعبور بها بالتعليم 
مستقبل  إىل  والتعليم وحده 

واعد. 

مـــن جانبـــه اســـتعرض 
الدكتـــور مطهـــر الربطي يف 
كلمته عن اللجنة التنظيمية 
للمؤتمـــر، محـــاور املؤتمـــر 
الزمنية  والجداول  ومراحله 
ـــا إىل  ـــة. منوه ـــكل مرحل ل
ـــي تمارســـها  الوظائـــف الت
الجامعة، وتشـــمل الوظيفة 
التعليمية وإعداد املخرجات يف 
كافة التخصصات التي تخدم 
التنمية يف املجتمع، ووظيفة 
تقديم خدمات للمجتمع من 
خال االستشارات والتدريب 
والوظيفة البحثية لإلسهام 
يف حـــل الكثري مـــن القضايا 
التي تواجه املجتمع وتقديم 
الرؤى التي تساهم يف النهضة 

والتنمية.
حـــر الفعاليـــة رئيس 
جامعة البيضاء الدكتور جرب 
الويل ونواب رئيس الجامعة 
وعمـــداء الكليات ورؤســـاء 
الباحثن  األقسام وعدد من 
ـــلطة  ومدراء العموم يف الس

باملحافظة. املحلية 
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رئيس هيئة مستشفى مأرب:

مركز األطراف خفف معاناة الكثري 
ممن برتت أطرافهم

ــاع  ــت إدارة الدفـ نظمـ
املدنـــي برشطـــة محافظـــة 
مأرب بالتنسيق مع منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة، دورة 
تدريبية لعدد من أفراد مخيم 
املتحف للنازحن باملحافظة 
يف مجـــال مكافحة الحرائق.

الـــدورة إىل  وتهـــدف 
إكســـاب املتدربـــن املهارات 

واألســـاليب املثـــى يف كيفية 
اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف 
والتعامـــل مع مختلف أنواع 

الحرائق.
ــر إدارة  ــح مديـ وأوضـ
الدفاع املدني العقيد عبدالله 
الشـــفلوت بـــأن الـــدورة 
ـــار  ـــي يف إط ـــة تأت التدريبي
الحرص عى أرواح النازحن 

كونهم يقطنون يف مخيمات 
ـــون،  ـــن الكارت ـــا م معظمه
وتســـبب الحرائـــق يف حـــال 

ـــة. ـــت أرضاراً هائل اندلع
وقـــال :إن الدورة ركزت 
عـــى تزويـــد املتدربـــن مـــن 
النازحـــن حـــول أساســـيات 
ـــع  ـــل م ـــة يف التعام الحماي
الحرائق والطرق املنظمة يف 

آلية شبك خطوط الكهرباء.
وأشـــاد الشـــفلوت بدور 
ـــة  ـــرة الدولي ـــة الهج منظم
ـــذه  ـــاح ه ـــا يف إنج وتعاونه
ـــدورة، وقيامهـــا بتوفـــري  ال
طفايـــات الحرائـــق لســـكان 

املخيمـــات.
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بكلفة عشرة آالف دوالر

مكتب الرتبية ومؤسسة استجابة 
يوقعان عقد ترميم مدرسة برغوان

 جـــرى، يـــوم الخميس، 
يف مكتـــب الربيـــة والتعليم 
ـــأرب التوقيع  ـــة م بمحافظ
عى اتفاقية ترميم مدرســـة 
اإلمـــام عـــيل بن أبـــي طالب 
بمديرية رغـــوان بن مكتب 
بالدكتور عيل  الربية ممثاً 
العبـــاب مديـــر عـــام املكتب، 
ومؤسسة استجابة لألعمال 
ـــر  ـــة بمدي ـــانية ممثل اإلنس
املشـــاريع املهنـــدس محمـــد 

سليم.
ويبلـــغ كلفـــة إعـــادة 

ترميـــم املدرســـة 10 آالف 
دوالر مقدمـــة من الجمعية 
الكويتيـــة لإلغاثـــة، يف إطار 
التعـــاون القائـــم بن مكتب 
الربية ومؤسسة استجابة.
وخـــال التوقيـــع أشـــار 
مدير عـــام مكتب الربية إىل 
ما تشهده مدارس محافظة 
مـــأرب من ازدحـــام وكثافة 
طابية غري مسبوقة ارتفعت 
ـــنوات  ـــال الس إىل 300% خ
األخرية نتيجة عملية النزوح 
املحافظة، وهو مافرض  إىل 

أعبـــاء كبـــرية عى الســـلطة 
املحليـــة باملحافظة.

ـــة  ـــاب أهمي ـــد العب وأك
تدخـــل املنظمات اإلنســـانية 
يف دعـــم التعليم واســـتيعاب 
الطاب يف مخيمات النزوح، 
واملساهمة يف توفري املناهج 
واملســـتلزمات الدراســـية، 
خصوصاً يف ظل االســـتقبال 
وآخرهم  للنازحن،  املستمر 
وصول أكثر من 4 آالف أرسة 
قادمة من محافظة صنعاء 
جـــراء املواجهـــات الدائرة يف 

نهم.
إىل  العبـــاب  وأشـــار 
أهميـــة اإلرساع يف إنجـــاز 
عمليـــة الرميـــم، مشـــيداً يف 
ذات الوقـــت بالتعـــاون بـــن 
مكتـــب الربيـــة ومؤسســـة 
استجابة، وحرص املؤسسة 
ـــاندة جهود املكتب  عى مس
يف اســـتيعاب الطاب الجدد، 
ـــة  ـــروف وبيئ ـــن ظ وتحس

التعليم.
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مكتب الشباب يدشن توزيع املستلزمات 
الرياضية لألندية الرسمية للعام اجلاري

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله الباكري ومعه مدير 
عام مكتب الشباب والرياضة 
باملحافظـــة عـــيل حشـــوان 
توزيع املستلزمات الرياضية 
لألندية الرسمية يف املحافظة 

للعام الجـــاري 2020م.
وخـــال التدشـــن أشـــاد 
وكيـــل املحافظـــة للشـــؤون 
ـــب  ـــود مكت ـــة بجه اإلداري
الشباب والرياضة يف االرتقاء 
بمستوى الواقع الريايض يف 
املحافظة، والحراك الريايض 
غـــري املســـبوق مـــن خـــال 

الدورية  الرياضية  األنشطة 
واملوسمية واملناسباتية التي 

مأرب. تشهدها 
أن  الباكـــري  وأكـــد 
الســـلطة املحليـــة ممثلـــة يف 
ـــواء  محافـــظ املحافظـــة الل
سلطان العرادة تويل الرياضة 
وتنميـــة الشـــباب اهتمامـــاً 
وأولويـــة كبـــرية، نظـــراً ملـــا 
ارتباط مبارش  للرياضة من 
والتأهييل  الربوي  بالجانب 
املواهب  واكتشاف  للشباب، 

ـــدرات وتنميتها. والق
من جانبه أكد مدير عام 
مكتـــب الشـــباب والرياضـــة 

ـــع  ـــوان أن توزي ـــيل حش ع
املستلزمات الرياضية لألندية 
الرســـمية البالـــغ عددها 12 
، يأتي يف إطار  نادياً رياضياً 
الفعاليات التي يقيمها املكتب 
بالتزامن مع الذكرى الثامنة 
النتخاب فخامة املشريالركن  
عبدربه منصور هادي رئيسا 
ـــر  ـــة يف 21 فرباي للجمهوري

2012م.
وأشـــاد يف كلمـــة لـــه 
بمـــا توليـــه وزارة الشـــباب 
والرياضة، والسلطة املحلية 
ـــام  ـــن اهتم ـــة م باملحافظ
كبـــري بالرياضة والشـــباب، 

وحرصهمـــا عـــى إقامـــة 
املواكبة  الرياضية  األنشطة 
ـــبات  لكل الفعاليات واملناس
الوطنيـــة، وكـــذا الدوريـــات 
الرياضية يف مركز املحافظة 

واملديريـــات.
حـــر التدشـــن رئيس 
ـــدم  ـــرة الق ـــاد ك ـــرع إتح ف
ـــح الحواني  باملحافظة صال
وعدد من القيادات الرياضية 
والشـــبابية وممثـــيل األندية 

الرسمية.
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ورشة عمل حول حتديد مسار اإلحالة ورسم 
خرائط اخلدمات يف النوع االجتماعي

أقيمـــت، يـــوم الخميس، 
بمحافظة مأرب ورشة عمل 
حول »تحديد مسار اإلحالة 
ورســـم خرائـــط الخدمات« 
ـــرشوع  ـــا م ـــي نظمه والت
خدمـــات النـــوع االجتماعي 
بجمعية اإلصاح االجتماعي 
بمأرب بالتعاون مع صندوق 

األمم املتحدة للســـكان.
ـــة التي  ـــت الورش وهدف
شـــارك فيهـــا 20 مشـــاركاً 
ومشـــاركة مـــن منظمـــات 
ـــة  ـــي املحلي ـــع املدن املجتم

والدوليـــة وعدد من الجهات 
الحكوميـــة ذات العاقـــة، 
إىل وضـــع خارطـــة خدمات 
أساســـية التـــي تقدمهـــا 
والتعاون  املشاركة  الجهات 
ـــتفيد  ـــة املس ـــا يف إحال بينه
مـــن املواطنـــن إىل الجهة أو 
املنظمة املزودة لهذه الخدمة 

وتســـهيل حصولـــه عليها.
ــة  ــاح الورشـ ويف افتتـ
قـــدم املدير التنفيـــذي لفرع 
باملحافظة  اإلصاح  جمعية 
صالح قاســـم نبذة تعريفية 

عن مـــرشوع خدمات النوع 
االجتماعـــي الـــذي ينفذ منذ 
منتصـــف العـــام 2018م، يف 
ـــات باملحافظة  أربـــع مديري
ــوادي،  ــة، الـ ــي »املدينـ هـ
رصواح، ومدغل« وبلغ عدد 
املستفيدين منه أكثر من 12 
ألـــف امـــراة وطفـــل تركزت 
الخدمـــات املقدمـــة لهـــم يف 
مجـــاالت » الدعـــم النفـــي، 
الصحة، واملساعدات النقدية، 
الدعـــم القانونـــي، وبرامـــج 

ـــبل املعيشة«. تحسن س

وشدد عى أهمية تعزيز 
ـــل األدوار  ـــة وتكام الرشاك
ـــات  بن املنظمات واملؤسس
الحكوميـــة واملدنيـــة ذات 
الطابع الخدمـــي بما يحقق 
التكافـــل والتكامل يف تقديم 
الخدمـــات وإحالة املســـتفيد 
املحتـــاج لخدمـــة معينـــة إىل 
املنظمـــة أو الجهـــة املـــزودة 
للخدمـــة لتنظر هـــي بعدها 
ملدى انطباق املعايري الخاصة 

باســـتحقاقه للخدمة.
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الـ  مع حلـــول الذكـــرى 
72 لثـــورة 48 ضـــد النظام 
اإلمامـــي، وجـــد اليمنيـــون 
عـــرب وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي هذه املناســـبة 
فرصة لتنـــاول بطلها الذي 
ــة األوىل  ــق الرصاصـ أطلـ
عـــى نعـــش اإلمامـــة بقتل 
الدين  الطاغية يحيى حميد 

يف 17 فرباير 1948م، وهو 
الثائـــر البطـــل الشـــهيد عيل 

ـــارص القردعي. ن
والثائـــر عيل بـــن نارص 
املرادي  القردعي  بن مسعد 
ـــائخ محافظة  هو أحد مش
مـــأرب، وأحـــد قـــادة ثورة 
الدستور اليمنية عام 1948 
م تمكـــن مـــن قتـــل اإلمـــام 

الدين يف كمن  يحيى حميد 
ـــز  ـــة حزي ـــه يف منطق نصب
ـــة  ـــاء بطلق ـــي صنع جنوب
ناريـــة أردت اإلمـــام قتيا.

ـــارص  ـــى ن ـــتهر ع واش
القردعـــي يف بالشـــجاعة 
والحكمة والتواضع ونرة 
املظلـــوم ومقاومـــة الظلـــم 
إضافة إىل قول الشعر، ومنذ 

صغـــره تعرف عـــى الحكم 
اإلمامي وأســـلوبه البغيض 
ـــاس،  الن ـــن  ـــة ب يف التفرق
البداية وحال  ـــذ  فحاربه من
دون ســـيطرة اإلمامـــة عى 
مراد حفاظاً عى تماسكها 
ـــد  ـــا بع ـــا، خصوص وقوته
وفاة أبيه نارص بن مســـعد 
القردعـــي وحلولـــه محلـــه 

ــتذكرون  ــون يسـ اليمنيـ
ـــي  ـــي الت ـــة القردع رصاص
اإلمامـــة عـــرش  هـــزت 

نــدوة عــن الشــهيد القردعي توصــي بإنشــاء هيئة للذاكــرة الوطنية	 

في الذكرى 72 لثورة الدستور ..
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الشـــهيد  وأضـــاف: 
ـــيل نارصالقردعي الرجل  ع
الشموخ  بن  املمتد  العظيم 
واإلبـــاء .. بـــن النضـــال 
والتضحيـــة .. بـــن املحراب 
الشـــهيد  والجنـــة. مخاطباً 
يف ختـــام تغريدته بأن ينام 

ـــر العن. قري
الكاتـــب  وأكـــد 
والصحفي عارف أبو حاتم 
أن الشـــهيد القردعـــي بطٍل 
يســـتحق أن أضـــع صورته 
ـــي  ـــى صفحت ـــل ع بروفاي
ـــاماً عى صدري فهو  ووس
القيـــل اليمانـــي وســـيف 
الوطن املســـلول عيل نارص 

ـــي«. القردع
إنـــه »الرجـــل  وأضـــاف: 
ـــى  ـــة حت ـــئ بالوطني املمتل
النخاع، من ظفر بالتخلص 
القرن العرشين  من طاغية 
الهالـــك يحيـــى حميدالديـــن 
مقاومـــة  وتأســـيس 
ـــي يف  ـــتعمار الربيطان لاس

شـــبوة الجنـــوب«.

الشخص واملرشوع
إىل ذلـــك قـــال الصحفي 
حســـن الصويف: إنه يف مثل 
هذا اليوم قتل الشيخ البطل 

املجرم  القردعي  نارص  عيل 
يحيى حميـــد الدين، وأطلق 
رصاصتـــه عـــى الشـــخص 
واملرشوع، وكانت رصاصة 

القاضية. هي  القردعي 
»حاولـــت  وأضـــاف 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
ــة  ــة غليظـ ــداء أقنعـ ارتـ
إلخفـــاء وجههـــا القبيـــح، 
ومنذ زمن رفعت شـــعارات 
عديـــدة أرادت مـــن ورائهـــا 
اليمنيـــن  تســـتغفل  أن 
ـــا  ـــق مرشوعه ـــى تحق حت
القـــذر املتمثـــل يف اإلجهـــاز 
عـــى الجمهوريـــة، وإعـــادة 
املرشوع العنري الســـايل 
الكهنوتي البائد، لكنها عبثاً 
تفعل ذلك، لسبب جازم، أن 
البطل عيل  الشيخ  رصاصة 
نـــارص القردعـــي لـــم تقتل 
الطاغيـــة اإلرهابـــي يحيـــى 
الديـــن يف 17 فرباير  حميـــد 
1948م ، لم تقتله كشخص 
فحسب، بل كانت رصاصة 
ـــرشوع  ـــت م ـــة قتل ملتهب
ــري إىل  ــوت العنـ الكهنـ
ـــون يعلمون  ـــد، الواهم األب
يقينا أن رصاصة القردعي 

ـــت »القاضية«. كان

كشـــيخ ملشـــايخ مراد كافة 
ممـــا جعـــل اإلمـــام يحيـــى 

يناصبـــه العداء.
 

مرحلة فارقة
يقـــول الدكتـــور محمـــد 
ـــن يف  ـــفري اليم ـــح س جمي
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
للربيـــة والعلـــوم والثقافة 
) اليونســـكو( »ترحمـــوا 
عى شـــهداء ثورة 48، فما 
اليـــوم إىل نقائهم  أحوجنـــا 
الدينية،  الثـــوري وحميتهم 
ونخوتهـــم اليمنية، يف وقت 
كـــرشت فيـــه اإلمامـــة عن 
ـــتدعي  ـــكل يس ـــا بش أنيابه
ـــا  ـــول رموزن ـــاف ح االلتف
الوطنية، يف مواجهة موجة 

ـــة الجديدة. اإلمام
وأكد جميح أن الشـــهيد 
القردعي هو رمز من رموز 
التاريخ اليمني، وأي إساءة 
إليه ليست إساءة لشخصه، 
وال لقبيلتـــه، وال ملـــأرب، 

لليمنين. إساءة  ولكنها 
وقـــال يف تغريـــدات عى 
إن 17 فرباير 1948،  توير 
يوم فـــارق يف تاريخ اليمن، 
ال يجب أن ينساه اليمنيون، 
وهم يف طريقهم اليوم، نحو 

االنعتـــاق مـــن الكهنوتيـــن 
الجدد يف صنعاء.

مـــن جانبـــه أكـــد رئيس 
قطـــاع التلفزيون اإلعامي 
جميـــل عزالدين أن الشـــيخ 
عى نارص القردعي الشاعر 
والثائـــر الكبـــري،  يعـــد أهم 
رموز الثـــورة اليمنية، ولن 
الطارئة  الكائنات  تستطيع 
محـــو تاريخـــه وعظيـــم 
ـــت ،  ـــا حاول ـــه مهم نضال
الثـــوار والثـــورات  فتاريـــخ 
منقـــوش بأحـــرف من نور 
اليمكن محوه بمنشـــورات 
تطفح بالحقد ال عى البطل 
القردعي وحسب ولكن عى 

ـــن األحرار. تاريخ اليمني

غري وجه البالد
الســـكرتري الصحفـــي 
ملحافـــظ محافظـــة مـــأرب 
عـــيل الغليـــي مـــن جانبـــه 
قـــال: إنه يف »ظهـــر الثاثاء 
17 فرباير 1948م استطاع 
الثائـــر العمـــاق عيل نارص 
القردعي تغيري وجه الباد، 
وإحالة جمـــود اإلحباط إىل 
حركـــة ثوريـــة دؤوبة تبذر 
اآلمال، وترسم لوحة تفاؤل 
غامرة )بنعمه ونسنايس(«


