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عقد عددًا من اللقاءات واطلع على أوضاع 
النازحين وافتتح مشاريع

الوحدة يفوز على 
نسيم 

القردعي يطيح 
ببراقش 

الوطن يتغلب على 
بلقيس 

اختتام دورة تأهيلية لمسؤولي الموارد البشرية في المكاتب التنفيذية

مأرب تحتضن اجتماعًا موسعًا لمدراء الشؤون االجتماعية بالمحافظات

مكتب الصحة العامة وبرنامج الغذاء يناقشان التدخالت اإلنسانية

د.مفتاح يبحث مع الغذاء العالمي مساعدة نازحي الجوف ونهم

مأرب حتيي اليوم العاملي للمرأة بفعاليات تكريمية وتوعوية وإبداعية

تواصـل مباريـات بطولـة رئيـس اجلمهوريـة لكـرة القـدم 2020

ية بمــأرب اجتمــاع أمنــي يناقــش التنســيق بيــن الوحــدات األمنيــة والعســكر

رئيس الفريق احلكومي: مأرب استوعبت 
ماليني النازحني من كل املحافظات

ـــرب« ـــن احل ـــة يف زم ـــوان »البيئ ـــة بعن ـــدوة علمي ـــح ن ـــري يفتت ـــل الباك الوكي

افتتاح أول معرض تشكيلي نسوي
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اإلدارة  ــر  ــال وزيـ قـ
ـــة  اللجن ـــس  ـــة رئي املحلي
عبدالرقيب  لإلغاثة  العليا 
محافظـــة  :«إن  فتـــح 
مـــأرب اســـتوعبت ماليني 
كل  مـــن  النازحـــني 
ـــة  الجمهوري ـــات  محافظ
وأصبحت تمثل أكرب تجمع 
السلطات  وعىل  للنازحني 
للمحافظـــات  املحليـــة 
ـــؤوليتها  ـــل مس أن تتحم
وتتابـــع أوضـــاع نازحيها 
ـــلطة  ـــندا للس ـــون س وتك

ـــة بمـــأرب«. املحلي
ــالل  ــك خـ ــاء ذلـ جـ

يـــوم األربعـــاء،  ترؤســـه، 
مـــأرب  محافظـــة  يف 
اجتماعـــا موســـعا لنواب 
الفرعية  اللجان  وأعضـــاء 
لإلغاثـــة يف محافظـــات 
»أمانـــة العاصمة، صنعاء 
،املحويـــت ، ذمـــار ،حجة، 
صعـــدة، مـــأرب وريمـــة، 
ـــر األوقاف  ـــور وزي بحض
واإلرشـــاد الدكتـــور أحمد 
عطيـــة ونائـــب وزيـــر 
ــة  ــؤون االجتماعيـ الشـ
ـــور صادق  الدكت ـــل  والعم
الجماعـــي ونائـــب وزيـــر 
الشـــباب والرياضـــة منري 

محافظة  ووكييل  الوجيه 
الباكـــري  مـــأرب عبداللـــه 

املعويض. ومحمد 
اإلدارة  ـــر  ـــدد وزي وش
ـــة  اللجن ـــس  ـــة رئي املحلي
توحيد  عىل  لإلغاثة  العليا 
الفرعيـــة  اللجـــان  جهـــود 
ـــة والتنســـيق مـــع  لإلغاث
املحلية ملحافظة  الســـلطة 
لتنظيـــم وترتيـــب  مـــأرب 
أوضاع النازحني وتشكيل 
لجنة مشـــركة لحرصهم 
وتتبـــع حركتهـــم، وإعداد 
ـــل  ـــط عم ـــج وخط برام
إلقامـــة مشـــاريع تنموية 

مســـتدامة  خدميـــة  و 
والتواصـــل مـــع املنظمات 
ـــة لتمويلهـــا ضمن  الدولي
ـــن  ـــتجابة م ـــة االس خط
التـــي تخصـــص  األمـــوال 
ــن  ــي مـ اليمنـ ــعب  للشـ
املانحـــني، والركيزعـــىل 
املشـــاريع كثيفـــة العمالة 
ومشـــاريع ســـبل العيـــش 
املواطنني  لحفـــظ كرامـــة 
وعـــدم االكتفـــاء بتقديـــم 

ـــة. الغذائي الســـالل 
ـــح  ـــر فت الوزي ـــد  وأك
عـــىل رضورة الركيز عىل 
التدريب والتأهيل  برامـــج 

رئيــس الفريــق الحكومي: مأرب اســتوعبت 
مالييــن النازحيــن مــن كل المحافظــات

عقد عددًا من اللقاءات واطلع على أوضاع النازحني وافتتح مشاريع
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املـــرأة وإرشاكها  وتنميـــة 
التمكـــني  يف مشـــاريع 
ــاب  ــادي وإكسـ االقتصـ
وحرف  مهارات  النازحني 
ـــا  ـــن خالله ـــون م يتمكن
الزرق وتأمني  من كســـب 
ـــة  املناســـب إلعال الدخـــل 

. هم رس أ
وخـــالل االجتمـــاع 
اإلدارة  ــر  ــتمع وزيـ اسـ
والفريـــق  املحليـــة 
املرافـــق معـــه  الحكومـــي 
العديد من اإلشكاليات  إىل 
أداء  التـــي تواجههـــم يف 
ــات  املنظمـ ــتجابة  واسـ
الرشيكـــة  اإلنســـانية 
ـــا  ـــل بعضه ـــات عم وآلي
لالســـتجابة  البطيئـــة 
ــة  الطارئـ ــات  لالحتياجـ
التزامهـــا  ورضورة 
العمـــل  بالشـــفافية يف 
اإلنســـاني واالســـتقاللية 
ـــتغالل  ـــا واالس يف قرارته
األمثـــل للمخصصات التي 
تستلمها باسم املساعدات 
لليمـــن، والتي  اإلنســـانية 
نفقات  يف  معظمها  توجه 
مرتبات وأجور وسفريات 
إداريـــة عـــىل  ونفقـــات 
حساب الربامج واملشاريع 
التـــي  اإلنســـانية املقدمـــة 
تالمـــس االحتياجـــات 
للنازحـــني  الحقيقيـــة 

ـــف. ـــع املضي واملجتم

االطالع عىل جهود صندوق 
النظافة بمأرب

كمـــا اطلـــع وزيـــر 
املحليـــة رئيـــس  اإلدارة 
املكلف  الحكومي  الفريـــق 
بزيـــارة محافظـــة مـــأرب 

ـــوم  ي ـــح،  ـــب فت عبدالرقي
الثالثـــاء، عـــىل جهـــود 
النظافـــة  صنـــدوق 
ــة  ــني بمحافظـ والتحسـ
مأرب للحفاظ عىل نظافة 
البيئة وتحســـني الشوارع 
التوســـع  ومواكبـــة 
العمرانـــي والســـكاني 
عاصمـــة  يف  الكبـــري 
ــات  ــة واملديريـ املحافظـ
ـــا  ـــاورة بم املج ـــرية  الكب
بيئـــة  إيجـــاد  يســـهم يف 
ـــىل  ـــاعد ع ـــة ال تس صحي
الخطرية  انتقـــال األوبئـــة 
ـــام  الع ـــر  املنظ ـــني  وتحس
ملدينـــة مـــأرب وإظهارها 
الحضـــاري لها. باملظهـــر 

الـــذي  اللقـــاء  وخـــالل 
حـــره وزيـــر األوقـــاف 
واإلرشـــاد الدكتـــور أحمد 
عطيـــة ونائـــب وزيـــر 
ــة  ــؤون االجتماعيـ الشـ
ـــور صادق  الدكت ـــل  والعم
الوزير  ـــتمع  الجماعي اس
املحافظة  ـــل  فتح من وكي

الدكتـــور عبدربـــه مفتاح 
ـــدوق  الصن ـــام  ـــر ع ومدي
محمد عطية، إىل رشح عن 
التحديـــات التـــي يواجهها 
مجـــال  يف  الصنـــدوق 
الكوادر البرشية واملعدات 
واملـــوارد..  واآلليـــات 
الســـلطة  وماقدمتـــه 
املحلية من دعم للصندوق 
مـــن أجل االرتقـــاء بأدائه 
ـــة  ـــاعدته يف مواجه ومس
املتمثلة  الكبرية  التحديات 
الســـكانية  الزيـــادة  يف 
أو  املنظمة  الكبرية وغـــري 
املتوقعـــة ومـــا تخلفه من 
مخلفـــات صلبة وســـائلة 
اتســـاع  إىل جانـــب  هائلـــة 
األحياء والشوارع واملدن.

ـــر  ـــوا تقاري ـــا قدم كم
توضح إنجازات الصندوق 
املاضية يف  السنوات  خالل 
النظافـــة ورفع  مجـــاالت 
املخلفات الصلبة والتوسع 
املحافظة ويف  يف عاصمـــة 
الوادي  مراكـــز مديريـــات 
إىل  والجوبـــة وحريـــب، 

ـــني  ـــود تحس ـــب جه جان
الشوارع وغرس األشجار 
منها تنفيذ مرشوع غرس 

66 ألف شـــجرة.
كمـــا جـــرى خـــالل 
اللقـــاء مناقشـــة إمكانية 
واملساعدات  املوارد  حشد 
يف إطـــار مكون االصحاح 
املنظمات  البيئي مـــن قبل 
العاملـــة لدعم  اإلنســـانية 
أعمـــال  يف  الصنـــدوق 
النظافة والتحسني خاصة 
ــني  النازحـ ــات  يف مخيمـ
املعنية بهذا  الجهـــة  كونه 
ـــع  ـــهم يف من ـــا يس ، و بم
خطـــر انتشـــار األوبئة إىل 
إيجاد  ـــاعدة يف  املس جانب 
ـــدا  ـــات بعي للنفاي ـــب  مك
الكايف عن عاصمة  بالقدر 

املحافظـــة وســـكانها.
اللقـــاء  كمـــا شـــدد 
أداء  عـــىل أهمية تحســـني 
ــل  ــدوق يف تحصيـ الصنـ
اإليـــرادات والرســـوم بما 
يعزز من قدرات الصندوق 
عـــىل مواجهـــة األعباء يف 
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أجور العمال أو املعدات أو 
تنفيـــذ األعمـــال املختلفة.

افتتاح املستشفى التخصيص 
لطب العيون 

ويـــوم األحـــد قـــام 
املحليـــة  اإلدارة  وزيـــر 
عبدالرقيـــب فتـــح ومعـــه 
محافـــظ مـــأرب ســـلطان 
العـــرادة ووزيـــر األوقاف 
الدكتـــور  واإلرشـــاد 
ـــاح  بافتت ـــة،  ـــد عطي أحم
التخصـــي  املستشـــفى 
العيـــون  لطـــب وجراحـــة 
امللك  الـــذي تكفـــل مركـــز 
واألعمال  لإلغاثة  سلمان 
اإلنســـانية بتجهيـــزه، 
أربعـــة ماليـــني  واعتمـــاد 
ـــغيلية  ـــات تش دوالر نفق

ملـــدة عامـــني. شـــهرية 
التدشـــني  وخـــالل 
واملحافظ  الوزيران  طاف 
املستشـــفى  بأرجـــاء 
التجهيزات  واطلعوا عـــىل 
التـــي يقدمها  والخدمـــات 
ـــي  ـــون والت العي ـــرىض  مل
ـــاء  أبن ـــا  ـــتفيد منه سيس
املحافظة والنازحون فيها 
إىل جانب أبناء املحافظات 
املجاورة وجرحى الجيش 
الوطنـــي، والتخفيـــف 
عليهم من أعباء العالج أو 
ـــفر للخارج للحصول  الس

الخدمة. ـــىل  ع
االفتتـــاح  وعقـــب 
الوزيـــر فتـــح  وجـــه 
واملحافـــظ العـــرادة دعوة 
للمنظمـــات الدوليـــة بـــأن 
امللك  تحـــذو حـــذو مركـــز 
ســـلمان يف االستفادة من 
الطارئة  االستجابة  خطة 

العام  املقدمة لليمن خالل 
ـــاريع  2020م بإقامة مش
خدمية مستدامة والركيز 
ـــني  التمك ـــاريع  ـــىل مش ع
االقتصادي وتوفري ســـبل 
التنميـــة  لتعزيـــز  العيـــش 
كل  يف  واالســـتقرار 
املحافظـــات ويف مقدمتها 
مـــأرب التي تحملت أعباء 
ماليني  واستوعبت  كبرية 
الســـنوات  النازحني خالل 

املاضية. الخمـــس 

زيارة املعرض التشكييل 
للسيدات

ـــر  ـــام وزي ـــك ق إىل ذل
املحليـــة، يـــوم  اإلدارة 
األربعاء، بزيارة إىل معرض 
الفنـــون التشـــكيلية األول 
ـــه  ـــذي ينظم ال ـــيدات  للس

الحـــر عـــىل مدى  املرســـم 
خمســـة أيـــام، بمشـــاركة 
15 فنانـــة تشـــكيلية مـــن 
للفن  الهاويات  ـــات  الفنان
التشـــكييل ب65 لوحـــة 

ـــة متنوعة. فني
الوزيـــر فتـــح  وطـــاف 
ومعه نائب وزير الشؤون 
والعمـــل  االجتماعيـــة 
الدكتـــور صادق الجماعي 
ـــباب  الش ـــر  ـــب وزي ونائ
الوجيه  والرياضـــة منـــري 
ـــل محافظـــة مأرب  ووكي
لشؤون املديريات الغربية 
محمـــد املعويض، بأجنحة 
املعـــرض الـــذي يضـــم 65 
لوحـــة فنيـــة تحكـــي عن 

ـــلم. الحرب والس
واطلـــع عـــىل األعمـــال 
ـــه  أبدعت ـــا  ـــة وم اإلبداعي

أنامـــل الفنانات الشـــابات 
من لوحات معربة تحاكي 
ـــس  ـــاة وتعك الحي ـــع  واق
معاناة الشعب اليمني من 
الحوثي  انقـــالب مليشـــيا 
ـــا  ـــي وفكره إيران ـــم  بدع
الســـاليل وانتهاكاتهـــا 
الـــال متناهيـــة  اإلنســـانية 
املواطنـــني والوطن،  بحق 
الشـــعب  وطموحـــات 
ورؤيتهم  بالسالم  اليمني 
ـــذي  ال ـــوب  املطل ـــالم  للس
يعيد لهم دولتهم ويحفظ 
لهـــم كرامتهم وحقوقهم 

ـــم. وجمهوريته
ــارة  الزيـ ــام  ويف ختـ
سجل وزير اإلدارة املحلية 
الزيارات  كلمـــة يف ســـجل 
للمعرض عرب فيها إعجابه 
بما شـــاهده مـــن لوحات 
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تعبرييـــة تكشـــف عـــن 
نسوية  وكفاءات  مواهب 
تزخـــر بهـــا اليمـــن و لهـــا 
مســـتقبل واعد .. مشـــريا 
ــات  اإلبداعـ ــذه  أن هـ إىل 
توحي بالتطلع للمستقبل 
باالنتصـــار  واإليمـــان 
للثـــورة والجمهوريـــة 
العادلة  ـــعب  الش ولقضية 
ضـــد مليشـــيات االنقالب 
العنرصيـــة  الحوثـــي 

إيـــران. املدعومـــة مـــن 

تدشني مساعدات إغاثية 
لنازحي اجلوف 

اإلدارة  ودشـــن وزيـــر 
ـــة  اللجن ـــس  ـــة رئي املحلي
عبدالرقيب  لإلغاثة  العليا 
فتح، السبت، ومعه وزير 
األوقـــاف الدكتـــور أحمـــد 
ـــة  الدول ـــر  ـــة ووزي عطي
العاصمـــة عبدالغني  أمني 
جميـــل، بمحافظـــة مأرب 
توزيع مســـاعدات غذائية 
وإيوائيـــة طارئـــة مقدمة 
امللك ســـلمان  مـــن مركـــز 
واألعمـــال  لإلغاثـــة 
ـــف  أل ـــوايل  ـــانية لح اإلنس
أرسة نازحة من محافظة 

الجـــوف إىل مـــأرب.
ـــاعدات  املس ـــمل  وتش
املوزعة عرب ائتالف الخري 
ألف  ـــانية،  ـــة اإلنس لإلغاث

ســـلة غذائية، وألف خيمة 
ــة آالف  ــواء، وخمسـ إيـ

بطانيـــة وألفي بســـاط.
ـــح،  ـــر فت الوزي ـــد  وأك
السياســـية  القيادة  إيـــالء 
اهتماما كبـــريا بمحافظة 
مـــأرب والنازحـــني فيهـــا 
بصورة عامـــة والنازحني 
ـــوف  الج ـــة  ـــن محافظ م
بصـــورة خاصـــة والعمـــل 
تلبيـــة احتياجاتهـــم  عـــىل 
األساسية من غذاء وإيواء 
ـــن معاناتهم. للتخفيف م

الـــدور  وثمـــن 
اإلنســـاني للســـعودية 
عـــرب مركـــز امللك ســـلمان 
ــتمرة يف  ــوده املسـ وجهـ
تقديم املساعدات الطارئة 
للنازحني من أبناء الجوف 
ـــري احتياجاتهم بعد  وتوف
أن هجرتهـــم مـــن قراهم 
الحوثي  مليشيا  وديارهم 
املدعومـــة من  االنقالبيـــة 

إيران.

الـــروح  كمـــا ثمـــن 
الوطنيـــة التي تتعامل بها 
السلطة املحلية بمحافظة 
ـــظ  ـــادة محاف ـــأرب بقي م
ـــلطان  ـــواء س الل ـــأرب  م
ـــني  النازح ـــع  ـــرادة، م الع
أبنـــاء  واملهجريـــن مـــن 
ــة  الخاضعـ ــات  املحافظـ
لســـيطرة مليشيا الحوثي 

ـــة. االنقالبي
التدشـــني نائب  حـــر 
وزير الشؤون االجتماعية 
الجماعي،  صادق  والعمل 
التنفيذية  الوحـــدة  ومدير 
النازحني  مخيمات  إلدارة 
ــب  ــة نجيـ الجمهوريـ يف 
الســـعدي ومديـــر مكتـــب 
ــلمان  ــك سـ امللـ ــز  مركـ
مـــأرب  محافظـــة  يف 
ـــري. الصيع ـــن  عبدالرحم

توزيع مساعدات ملخيم جو 
النسيم 

ـــر  ـــك تفقـــد وزي إىل ذل
املحليـــة رئيـــس  اإلدارة 
ـــة  ـــا لإلغاث العلي ـــة  اللجن
ـــح، ومعه  ـــب فت عبدالرقي
ـــاد  وزير األوقاف واإلرش
ـــة  ـــد عطي ـــور أحم الدكت
ـــؤون  الش ـــر  ـــب وزي ونائ
والعمـــل  االجتماعيـــة 
ـــوم  ي الجماعـــي،  صـــادق 
األحـــد، يف مخيـــم جـــو 

للنازحني شـــمال  النســـيم 
عملية  سري  مأرب،  مدينة 
توزيع املساعدات الغذائية 
الطارئـــة  واإليوائيـــة 
امللك  املقدمـــة مـــن مركـــز 
واألعمال  لإلغاثة  سلمان 
للنازحـــني  اإلنســـانية 
الوافديـــن مـــن محافظـــة 
ـــو  ـــم ج إىل مخي ـــوف  الج
ـــة  ـــمال مدين ـــيم ش النس

مأرب.
الوزيـــر  واســـتمع 
ائتالف  فتح من مســـؤول 
ـــك  ـــة الرشي ـــري لإلغاث الخ
امللك  املنفذ ملشاريع مركز 
ـــلمان بمحافظة مأرب  س
إىل  مسلم،  بن  الخالق  عبد 
رشح عـــن عمليات توزيع 
الطارئـــة  املســـاعدات 
املركز والتي  املقدمة مـــن 
ـــلة  ـــمل ) 3( آالف س تش
ـــة، و)900( خيمـــة  غذائي
إىل  ـــاط  ـــواء و 800 بس إي
بطانية،  آالف   )  3( جانب 
النازحـــني  تســـتهدف 
ـــوف  الج ـــة  ـــن محافظ م
ـــن مخيمات  واملهجرين م
ـــة  ـــن محافظ ـــزوح م الن
صنعـــاء ومديريـــة مجزر 
ـــالل  ـــأرب خ ـــظ م بمحاف

ـــهر املايض. الش
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عقد اجتماع موســـع، 
يـــوم االثنـــني، بمحافظـــة 
مأرب برئاسة نائب وزير 
ــة  ــؤون االجتماعيـ الشـ
ـــور صادق  الدكت والعمـــل 
الجماعـــي وضـــم مـــدراء 
عمـــوم مكاتـــب الشـــؤون 
والعمـــل  االجتماعيـــة 
بمحافظات )مأرب، أمانة 
الجوف،  حجة،  العاصمة، 
املحويـــت، ذمـــار، عمران 

وصعدة(.

 كـــرس االجتمـــاع 
املهام  ملناقشـــة جملة من 
واملواضيع املتعلقة بســـري 
أداء تلـــك املكاتـــب وتقييم 
ـــع  ـــا م ـــتوى تفاعله مس
ــة يف  ــات األجنبيـ املنظمـ
الجوانب اإلنسانية، ومدى 
الفعليـــة يف  مســـاهمتها 
تقديـــم املعلومات الالزمة 
استقبال  بشأن  واملصنفة 
النازحني من تلك  ـــواء  وإي

املحافظات.
ــاع  ــرق االجتمـ وتطـ
اإلداريـــة  إىل اإلنجـــازات 
ــزات  ــة والتجهيـ والفنيـ
امللحة  ـــات  وكذا االحتياج
واملتطلبـــات األساســـية 
تلـــك  إليهـــا  التـــي تفتقـــر 
املكاتب وإمكانية توفريها 
ضمـــن الخطـــط والربامج 

ـــتقبلية. املس
نائـــب  واســـتمع 

إىل  الوزيـــر 
التقاريراملقدمة من مدراء 
ـــل  ـــول مجم ـــوم ح العم
املبذولـــة وأبـــرز  الجهـــود 
الخطوات  املعوقات، وكذا 
املزيـــد  الالزمـــة لتحقيـــق 
ــىل  ــات عـ النجاحـ ــن  مـ
العمـــل اإلنســـاني  صعيـــد 
مع  التكامل  تعزيز  وسبل 

ــة. ــات األمميـ املنظمـ

ــدراء   لم
ً
ــعا  موس

ً
ــا ــن اجتماع ــأرب تحتض م

الشــؤون االجتماعية بعدد من المحافظات
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د.مفتاح يبحث مع الغذاء العاملي تقديم املساعدات 
العاجلة لنازحي اجلوف وهنم

ـــل محافظة  بحـــث وكي
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
مفتـــاح مـــع مديـــر مكتـــب 
الغـــذاء العاملـــي بمحافظـــة 
أنـــور اآلليات  مأرب يـــارس 
التـــي ســـيتخذها  ـــة  العاجل
املكتـــب لتقديم املســـاعدات 
الذيـــن  الغذائيـــة للنازحـــني 
هجرتهم مليشـــيا االنقالب 
ـــن الجوف ومن  الحوثية م
إىل  النزوح يف نهم  مخيمات 
مأرب وتغطية االحتياجات 

الطارئـــة لهم.
ــاء  اللقـ ــتهل  ويف مسـ
ـــة أن  ـــل املحافظ ـــد وكي أك
ـــة ســـتقدم  الســـلطة املحلي
التي تضمن  التسهيالت  كل 
ــواد  ــول املـ ــة وصـ رسعـ
اإلغاثيـــة ملســـتحقيها بـــكل 
سالســـة ويرس وكـــذا تنقل 
الفـــرق امليدانيـــة لالطـــالع 
ـــع  ـــيق م ـــح بالتنس واملس
الوحدة التنفيذية للنازحني.
ـــذي  ال ـــاء  اللق ـــرق  وتط

ـــة  ـــوان املحافظ ـــد  بدي عق
بحضـــور مدير عام رشطة 
ـــى  ـــد يحي ـــة العمي املحافظ
حميـــد ومديـــر الوحـــدة 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحني بمأرب سيف مثنى 
إىل رضورة توحيـــد جهـــود 
رشكاء العمـــل اإلنســـاني 
والترسيـــع بوتـــرية العمـــل 
مـــن أجـــل تقديـــم الخدمات 
الشاملة للنازحني الوافدين 
مـــن الجـــوف ومـــن مخيـــم 

الخانـــق والعمـــل مـــن أجل 
تأمني وجود مـــواد اإلغاثة 
مأرب  محافظة  يف  الطارئة 
ـــة  ـــازن خاص ـــاد مخ وإيج
للمنظمـــات يف املحافظـــة 
ـــتجابة  ـــن االس ـــن م لتتمك
لالحتيـــاج  الرسيعـــة 
ـــة أي  ـــتقبيل ومواجه املس

ظـــروف طارئـــة.
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مأرب حتيي اليوم العاملي للمرأة بفعاليات 
تكرميية وتوعوية وإبداعية

وكيـــل  اســـترصخ 
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
ـــري  ـــاح الضم ـــه مفت عبدرب
العاملي بااللتفات لالنتهاكات 
ـــي تتعـــرض لهـــا املـــرأة  الت
اليمنيـــة مـــن قبـــل مليشـــيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة 
مـــن إيـــران مـــن اعتقـــاالت 
ـــتغالل  وترشيد ونزوح واس
بحسب  سجونهم  يف  جنيس 
التقاريـــر األمميـــة األخرية، 
وذلـــك بهدف إذاللهـــا و قتل 
كرامتها.. مشدداً عىل أهمية 
ـــل  ـــن أج ـــاد م ـــرك الج التح

إيقافها.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
ـــا يف  ـــي ألقاه ـــة الت يف الكلم
ـــي  ـــوم العامل ـــال بالي االحتف
ـــه  ـــل ب ـــذي يحتف ـــرأة ال للم
العالم أجمع يف الـ8 من مارس 

يف كل عـــام، أن اســـتمرار 
صمـــت املجتمع الـــدويل إزاء 
االنتهاكات املزرية والجرائم 
اإلنســـانية الفظيعـــة التـــي 
ترتكبهـــا مليشـــيا الحوثـــي 
بحق املـــرأة واألرسة اليمنية 
يف املناطـــق الواقعـــة تحـــت 
ســـيطرتها أو التـــي تحتلها 
منذ خمس ســـنوات مضت، 
تعد وصمة ســـوداء يف جبني 
ـــت  ـــدويل الصام ـــع ال املجتم
والذي يغض طرفه عن هذه 
املليشيا يف  الجرائم ويشجع 
ارتـــكاب املزيد مـــن الجرائم 

واالنتهاكات.
وأشـــار الوكيـــل مفتـــاح 
يف الحفـــل الـــذي نظمتـــه 
ـــة لتنمية املرأة  اإلدارة العام
باملحافظـــة بالتعـــاون مـــع 
منظمات املجتمع املدني، إىل 

أن العالم أجمع شـــاهد قبل 
أيـــام نزوح اآلالف من األرس 
اليمنيـــة مـــن مدينـــة الحزم 
بالجوف وقبلها من مخيمات 
ـــم  ـــق بنه ـــزوح يف املخن الن
محافظة صنعاء ومن بعض 
ـــأرب،  ـــات م ـــراف مديري أط
بســـبب اســـتهداف منازلهم 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
وتهديمها واستهداف األرس 
ــم  ــم وانتهاكاتهـ بقذائفهـ
املختلفة، وشاهد العالم كيف 
أصبحت األرس اليمنية واملرأة 
ـــراء وتلتحف  تفرش الصح
الســـماء وكيف تعاني املرأة 
مـــن آثـــار النـــزوح واألعباء 
ـــب  ـــه، إىل جان ـــة علي املرتب
أعبائها يف تحمل مســـؤولية 
األرسة بعد فقدان عائلها إما 
بسبب أخذه من قبل مليشيا 

الحوثي إىل محارق املوت أو 
بســـبب اســـتهدافه من قبل 
هذه املليشـــيا إمـــا بالقتل أو 
االعتقال أو اإلخفاء القرسي 

اإلعاقة. أو 
وأكـــد وكيـــل محافظـــة 
مأرب أن الســـلطة املحلية يف 
محافظة مأرب تويل املرأة جل 
االهتمام وتعزيز مشاركتها 
يف التنميـــة واتخـــاذ القـــرار، 
وتبنى الربامج الخاصة برفع 
خدمـــات الرعاية لهـــا وبناء 
قدراتها املعرفية واملهنية يف 
مختلـــف املجاالت وتمكينها 
يف كافة القطاعات الحكومية 
بمختلـــف مواقـــع صناعـــة 
القرار من أجل تمكينها من 
املساهمة الفاعلة يف التنمية 
الشـــاملة التـــي تنشـــدها 

املحافظة.

افتتاح أول معرض تشكيلي نسوي
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وكانـــت مديـــر عـــام 
اإلدارة العامـــة لتنمية املرأة 
فنـــدة العمـــاري قـــد ألقـــت 
كلمـــة يف الحفـــل الـــذي أقيم 
تحت شـــعار« معـــا من أجل 
األمـــن واالســـتقرار«  أكدت 
إىل أن املـــرأة والطفل يف هذه 
املرحلـــة التي تمر بها اليمن 
وما تشـــنه مليشيا الحوثي 
االنقالبيـــة مـــن حـــرب عىل 
الشعب اليمني، تحتاج املرأة 
ـــل  والطفـــل إىل إعـــادة تأهي
ودعم نفيس من خالل فتح 
العيادات املتخصصة بالدعم 
النفـــيس وتوفري املســـاحات 

ـــز  ـــال وتعزي ـــة لألطف اآلمن
ثقافة السالم ودعم الربامج 
الصحية واالجتماعية وبناء 
ــة  ــام باملحافظـ دور لأليتـ
واالهتمـــام بالتعليـــم بكافة 
مراحله حتى يكونوا أعضاء 

فاعلـــني يف املجتمع.
العمـــاري  ودعـــت 
املنظمـــات إىل دعـــم برامـــج 
تمكـــني املـــرأة اقتصاديا من 
تقديـــم القـــروض البيضـــاء 
ـــل  ـــدرة للدخ ـــاريع امل واملش
واإلرشـــاد الزراعـــي للمـــراة 
الريفيـــة إىل جانب دعمها يف 

املجـــاالت املهنيـــة.
هذا وقد جـــرى يف ختام 
الحفـــل الـــذي حـــره عدد 
العموم بالسلطة  من مدراء 
املحليـــة باملحافظـــة، قيـــام 
ـــم  ـــة بتكري ـــل املحافظ وكي

20 امـــرأة متميـــزة يف عـــدد 
مـــن القطاعـــات الحكومية 
والخاصة ومنظمات املجتمع 
املدنـــي، بشـــهادات تقديرية 

تشجيعية. وجوائز 
ــاح  ــام بافتتـ ــا قـ كمـ
اليدوية  للمشغوالت  عرض 
واألعمـــال الفنية النســـوية 
التـــي تـــربز مواهـــب املـــرأة 

ـــا. وإبداعاته

افتتاح أول معرض فني تشكييل 
نسوي

ـــني،  ـــوم االثن ـــح، ي افتت
بمحافظة مارب أول معرض 

للسيدات  التشكيلية  للفنون 
يف محافظة مأرب، ومرسم 
حـــر تشـــارك فيـــه 15 فنانة 
تشكيلية شابة هاوية والذي 

أيام. خمسة  يستمر 
ويضـــم املعـــرض الـــذي 
ـــة  ـــل محافظ ـــه وكي افتتح
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله أحمد الباكري ومعه 
مديـــر عـــام مكتـــب الثقافة 
باملحافظـــة عيل بقـــالن، 65 
لوحة تشكيلية فنية من صنع 
السيدات، تحكي عن الحرب 
والســـلم يف اليمـــن وتعكس 
ـــي  ـــعب اليمن ـــاة الش معان
بســـبب انتهـــاكات مليشـــيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة 
مـــن إيـــران، وكـــذا تطلعات 
املواطنني للســـالم املنشـــود 

دولته  مؤسسات  واستعادة 
وكرامته من مليشيا ساللية 
كهنوتية تدعي حقها اإللهي 
يف حكم الشعب ونهب خريات 
البلد واستعبادها باسم اإلله 
للنـــاس واســـتباحة دمائهم 

وأموالهم وأعراضهم.
باملعرض  الوكيل  وأشاد 
الذي نظمه املرســـم الحر، يف 
املحافظة ألول مرة، إىل جانب 
أهميتـــه يف تمكني املرأة التي 
تعترب هـــي املتأثـــر األكرب يف 
هذه الحرب الظاملة لإلسهام 
الفعـــال مـــن خـــالل األعمال 
الفنيـــة يف املعركـــة الوطنية 
ـــاع  ـــات للدف ـــد الطاق وحش
عـــن الوطـــن والجمهوريـــة 
واستعادة مؤسسات الدولة 
وإنهـــاء االنقـــالب، إىل جانب 
التعبـــري عن قضايا النســـاء 
وقضايـــا املجتمـــع، وتوثيق 
املراحـــل النضالية وتطلعات 
ـــارع اليمني  املواطنني والش

املنشود. للسالم 

حقوق املرأة بمخرجات احلوار 
يف مأرب

ــة  ــدت يف محافظـ عقـ
مأرب، يوم الثالثاء، ورشـــة 
عمـــل حول حقـــوق املرأة يف 
ـــوار الوطني،  مخرجات الح
نفذهـــا مكتب وزيـــر الدولة 
لشـــؤون مخرجـــات الحوار 
بالرشاكة مع جمعية امليثاق 
وخيمة الحوار، بالتزامن مع 

ـــرأة العاملي. ذكرى يوم امل

وناقشـــت الورشـــة التي 
املجتمع  ناشطات  حرتها 
املدنـــي والقيادات النســـوية 
ــات  ــة، مخرجـ والحقوقيـ
الحـــوار الخاصـــة بحقـــوق 
ــة  ــرأة، واألدوار املنوطـ املـ
باملـــرأة يف الدولـــة االتحادية 
عىل املســـتويات السياســـية 
واالجتماعية. واالقتصادية 
وأكدت الورشة عىل دور 
املرأة يف عملية النضال طوال 
العقود املاضية التي أسفرت 
عن مرشوع اتحادي يضمن 
للمرأة حقوقها ويمكنها من 
املشاركة الحقيقية بما اليقل 
عـــن 30 باملائـــة يف الهيئـــات 
وســـلطات الدولة واملجالس 
املنتخبة واملعينة. إضافة إىل 
التـــزام املكونات السياســـية 
بمايضمـــن حصة 30 باملائة 
عىل األقل للمرأة يف قوائمها 

االنتخابية.

تكريم متميزات الكوادر 
الصحية هبيئة مستشفى مأرب 

كرمت هيئة مستشـــفى 
مـــأرب العـــام، يـــوم االثنني، 
ـــا  ـــن كادره ـــزة م 40 متمي
النســـائي يف العمـــل الطبـــي 
ـــاء  ـــار االحتف ـــك يف إط وذل
بيـــوم املـــرأة العاملـــي الـــذي 
يصادف الـ8 من مارس من 

عام. كل 
ويف الحفـــل الـــذي أقيـــم 
ـــبة هنأ رئيس هيئة  باملناس
مستشـــفى مـــأرب الدكتور 
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ـــكادر  ـــي ال ـــد القباط محم
ـــذا  ـــة به ـــائي يف الهيئ النس
اليوم، كما هنأ املكرمات عىل 
تميزهن.. مؤكدا أن التكريم 
هو تكريـــم لكافـــة العنرص 
النســـائي واعرافا بدورهن 
الريـــادي واملتميـــز يف البنـــاء 
والتنمية، ورشاكتها الفاعلة 
واملتميـــزة إىل جانـــب أخيها 
الرجـــل يف مختلف املجاالت.

الدكتـــور  وأشـــار 
اليـــوم  أن  إىل  القباطـــي 
العاملـــي للمرأة هو مناســـبة 
للفت االنتبـــاه لقضايا املراة 
وتمكينها وتأهيلها ودورها 
ـــادي يف مختلف جوانب  الري
الحيـــاة وأدوارها املتعددة يف 
املنزل وخارجه.. الفتا إىل أن 
اليمن شهدت خالل العصور 
املاضيـــة العديد من النســـاء 
الرائدات ويف مقدمتهن امللكة 
بلقيـــس وامللكة أروى، وهو 
مـــا يؤكـــد أن املـــرأة اليمنية 
ــور  ــزة يف كل العصـ متميـ
وبمختلـــف املجـــاالت إذا ما 

ـــا الفرصة. أتيحت له
ويف كلمتهـــا عـــن املـــرأة 
ـــدي  ـــة املحم ـــت خول طالب
ـــرب  ـــع وأك ـــتوى أوس بمس
ــرأة  يف تمكـــني وإرشاك املـ
املجـــاالت  مختلـــف  يف 
واملؤسســـات، واالســـتمرار 
يف تنميـــة مهـــارات وقدرات 
املـــراة وإعطائهـــا الفرصـــة 
الكافية إلثبات قدراتها عىل 
التغيري والتحول اإليجابي يف 

. ملجتمع ا

دور املرأة اليمنية يف التخفيف 
من آثار النزاع

ناقشـــت ندوة نسوية يف 
ـــاء، »دور  مأرب، يوم األربع
املرأة اليمنية يف التخفيف من 
آثار النزاعات« نظمتها اإلدارة 
العامة لتنمية املرأة بالتعاون 
مـــع منظمـــات املجتمـــع 
املدنـــي يف إطـــار الفعاليـــات 
االحتفائيـــة باليـــوم العاملي 
للمرأة الذي يصادف الـ8 من 

عام. كل  مارس من 
النـــدوة  افتتـــاح  ويف 
أشـــار وكيل محافظة مأرب 
للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
أحمد الباكـــري إىل التحديات 
التي واجهـــت وتواجه املرأة 
اليمنيـــة ونضالها املســـتمر 
التي  الجسيمة  والتضحيات 
قدمتهـــا مـــن أجـــل الوطـــن 
ـــيا  ـــالب مليش ـــة انق ملقارع
الحوثـــي عـــىل الرشعيـــة 
والنظـــام  الدســـتورية 
الجمهـــوري وإرادة اليمنيني 
يف مخرجات الحوار الوطني، 
ورفضها للمرشوع اإليراني 
الـــذي تســـتهدف بـــه اليمـــن 

واملنطقـــة بكاملهـــا.
 ونـــوه الوكيـــل الباكري 
بالنجاح والتكريم الذي نالته 
اليمنية عىل املستويني  املرأة 
ـــدويل وآخرها  اإلقليمـــي وال
تكريـــم بنت مأرب ياســـمني 
ـــة  ـــن الخارجي ـــايض م الق
األمريكيـــة بجائـــزة أشـــجع 

املسؤوليات  إىل  الفتا  امرأة.. 
امللقـــاة عـــىل عاتق املـــرأة يف 
النهوض باملجتمع إىل جانب 
أخيها الرجل يف ظل الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمـــر بها 

اليمن.
وقـــال وكيـــل املحافظـــة 
: إنـــه يف الوقت الذي يحتفي 
العالـــم أجمـــع بيـــوم املـــرأة 
العاملـــي ، تصعـــد مليشـــيات 
ـــن  ـــة م ـــي االنقالبي الحوث
ـــرأة واألرسة  انتهاكاتها للم
اليمنيـــة يف ظـــل صمت دويل 
ـــانية والذي  لجرائمها اإلنس
ـــجعها عىل ارتكاب املزيد  ش

مـــن الجرائم .
وأكـــد الوكيـــل الباكـــري 
اهتمام السلطة املحلية باملرأة 
وقضاياهـــا وحرصهـــا عىل 
تعزيـــز مشـــاركتها الفاعلة 
يف التنميـــة ورفع قدراتها يف 

املجاالت. مختلف 
ـــارت  ـــا أش ـــن جانبه م
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لتنمية املـــرأة فندة العماري 
إىل مـــا تعانيه املـــرأة اليمنية 
من ويالت الحرب خاصة يف 
النزوح والتهجري والظروف 
املعيشية الصعبة التي تسببت 
ـــة  ـــيات الحوثي ـــا املليش به
إثـــر انقالبها عـــىل الرشعية 
الدســـتورية يف ســـبتمرب 
من العـــام2014م.. مشـــرية 
ـــفية  ـــاالت التعس إىل االعتق
ـــاءات القرسية التي  واإلخف
تمارســـها املليشـــيات ضـــد 
ـــث  ـــاء حي ـــاء يف صنع النس

ـــة إما  أصبحت املـــرأة اليمني
أمـــا أو زوجـــة ملعتقـــل لدى 
املليشـــيات أو أن تكـــون هي 
ذاتها معتقلـــة أو مختطفة.
العمـــاري  ودعـــت 
املجتمـــع الـــدويل إىل تحمـــل 
مسؤولياته يف اتخاذ مواقف 
جـــادة إليقاف املليشـــيا عن 
ارتكاب االنتهاكات والجرائم 
اإلنسانية بحق املرأة والشعب 
اليمنـــي التي تنعكـــس آثاره 

املرأة. عىل 
هـــذا وكانـــت النـــدوة 
ـــالث أوراق  ـــت ث ـــد ناقش ق
ــة األوىل  ــت الورقـ ؛ تناولـ
ـــن رئيس منظمة  املقدمة م
أمهـــات املختطفـــني بمأرب 
ألفت الدبعـــي »حقوق املرأة 
ـــائية« ،  ـــات النس واالختالف
فيمـــا تناولت الورقة الثانية 
ـــن رئيس منظمة  املقدمة م
حفيـــدات بلقيـــس ســـعدية 
املحفـــيل  »دور املرأة اليمنية 
يف فض النزاعات والتخفيف 
مـــن آثارهـــا« بينمـــا ركزت 
عضـــو اتحـــاد نســـاء اليمن 
عفـــاف حســـني يف ورقتهـــا 
الثالثة واألخرية بالندوة عىل 
»آثار الحرب والدور الريادي 

للمـــرأة اليمنية«.
وقـــد أثريت أوراق العمل 
بالنقـــاش واآلراء مـــن قبـــل 

املشاركني.
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الوكيل الباكري يفتتح ندوة علمية 
بعنوان »البيئة في زمن احلرب«

ـــوم االثنني، يف  نظمت، ي
محافظة مأرب ندوة علمية 
يف مجال البيئة بعنوان »البيئة 
يف زمن الحرب« أقامها مكتب 
الهيئة العامة لحماية البيئة 
باملحافظـــة بالتعـــاون مـــع 
مركـــز الدراســـات والبحوث 
بجامعة إقليم ســـبأ يف إطار 
ـــي  ـــوم الوطن ـــات الي فعالي
للبيئة الذي يصادف الـ20 من 

فرباير من كل عام.
النـــدوة  افتتـــاح  ويف 
أكـــد وكيل محافظـــة مأرب 
للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
أحمد الباكري عىل أن البيئة 
من القضايا املهمة واملؤثرة 
عـــىل حيـــاة اإلنســـان يف هذا 
الكوكـــب وتنظيـــم العالقـــة 
التبادليـــة بينه وبـــني البيئة 
املحيطـــة بـــه واالســـتخدام 
األمثـــل للمـــوارد الطبيعيـــة 
ـــن  ـــا يضم ـــة بم والصناعي
اســـتمرارها واالنتفـــاع بها 
من قبل هذا الجيل واألجيال 

القادمة.
ولفـــت الوكيـــل الباكري 
إىل أنه رغـــم أهمية القضايا 
البيئيـــة إال أنهـــا تعتـــرب من 

ــة يف دول  ــا املهملـ القضايـ
العالـــم الثالـــث واليمن أيضا 
ألســـباب عديدة منها الجهل 
بأهمية هذه القضايا وتصاعد 
قضايا أخـــرى لتحتل مرتبة 
األولوية سياسية وعسكرية 
وأمنية واقتصادية وغريها.
وأكـــد الباكـــري عـــىل أن 
هذه النـــدوة تؤكـــد أنه رغم 
ـــيا  ـــلح ملليش ـــالب املس االنق
الحوثـــي عـــىل الرشعيـــة 
والجمهورية وفرضها حرب 
ظاملة ومدمرة عىل الشـــعب 
ـــه، إال أن  ـــي ومقدرات اليمن
الفعاليات البيئية التي تقام يف 
املناطق املحررة ومنها مأرب 
واالحتفـــاء باليـــوم الوطني 
للبيئة تؤكـــد أن هذه الحرب 
الظاملـــة لـــن تثنـــي القيـــادة 
الرشعية عن االهتمام بالبيئة 
ـــي  ـــي املجتمع ـــرش الوع ون
للمحافظة عليها.. مشريا إىل 
أن استخدام اإلنسان املفرط 
للمحروقات واملواد املصنعة 
تاثريات  لها  والتكنولوجية، 
ســـلبية عىل البيئة والبد من 
توعية املجتمع إىل االستخدم 
ـــل مـــن  اآلمـــن لهـــا والتقلي

مخاطرها عىل البيئة.
من جانبهما أشار وكيل 
الهيئة العامة لحماية البيئة 
الدكتور أنور الحمريي ومدير 
عام مكتب الهيئة باملحافظة 
ـــادي  ـــد العب ـــدس محم املهن
يف كلمتيهمـــا، إىل أن اليمـــن 
اعتمـــدت قبـــل 18 عاما يوم 
20 من فربايـــر يوما وطنيا 
للبيئة والذي احتفلت به هذا 
العام تحت شعار«نعم لبيئة 
يمنية نقية« بهدف تســـليط 
الضـــوء عـــىل مـــا تتعـــرض 
لـــه البيئـــة مـــن انتهـــاكات، 
واملخاطـــر التـــي تتهددهـــا، 
ووضـــع الخطـــط والربامج 
التي تعالج املشكالت البيئية 

القائمة وفـــق أولوياتها.
الحمـــريي  وأكـــد 
والعبادي عىل أن الحفاظ عىل 
البيئة مســـؤولية مشـــركة 
بني الدولـــة وأفراد املجتمع، 
وهو واجب ديني ووطني .. 
وأشـــارا إىل أن هذه املناسبة 
البيئيـــة يف هـــذا العـــام تأتي 
واليمن يمر بمرحلة خطرية 
نتيجة الحرب التي فرضتها 
مليشـــيا االنقالب منذ العام 

2015م والتي عاثت يف األرض 
فســـاداً وتدمـــريا وانتهـــاكا 
لحقـــوق اإلنســـان والبيئـــة 
جمعاء وما خلفته وتخلفه 
من مآس وأرضار عىل البيئة 
واإلنسان واستخدام األلغام 
واملهددة  املحرمة  واألسلحة 
لحياة اإلنســـان والبيئة معا 

ـــنني القادمة. لعرشات الس
هذا وقد ناقشـــت الندوة 
ثـــالث أوراق عمـــل تناولـــت 
الورقـــة األوىل املقدمـــة مـــن 
ـــي  ـــارف العريق ـــور ع الدكت
»التلـــوث البيئـــي يف اليمـــن« 
فيمـــا تناولت الورقة الثانية 
ـــن الدكتور طارق  املقدمة م
الرشجبي«تلوث املياه« بينما 
تنـــاول وكيل الهيئـــة العامة 
لحمايـــة البيئة الدكتور أنور 
الحمـــريي يف ورقتـــه الثالثة 
واألخـــرية« أثر الحروب عىل 

البيئة«.
الندوة  أوراق  أثريت  وقد 
ــات  ــاش واألطروحـ بالنقـ
العلمية من قبل املشاركني يف 
الندوة مـــن دكاترة الجامعة 
واملهتمـــني  والباحثـــني 

والطالب.



السبت  14  مـــارس   2020م   العـــــدد ) 98 (
12نشرة 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

اجتماع أمني يناقش التنسيق بني 
الوحدات األمنية والعسكرية في احملافظة

ـــي  ـــاع أمن ـــش اجتم ناق
بمحافظـــة مـــأرب، يـــوم 
االثنني، مع الوحدات األمنية 
ــة  ــكرية باملحافظـ والعسـ
ـــكريتني  ـــني العس واملنطقت
ـــة  ـــابعة خط ـــة والس الثالث
ـــني  ـــاون ب ـــيق والتع التنس
األجهـــزة األمنية والوحدات 

العســـكرية يف تعزيـــز األمن 
باملحافظة. واالستقرار 

وشـــدد االجتمـــاع الـــذي 
ترأســـه مديـــر عـــام رشطة 
املحافظـــة عـــىل اليقظـــة 
ـــذل مزيد من  والجاهزية وب
ـــع  ـــز الوض ـــود لتعزي الجه
األمنـــي وعدم التهـــاون مع 

ــاس  ــاوالت للمسـ أي محـ
باألمن الذي يمثل أهم ركائز 
التنمية والنهضة االقتصادية 

مأرب. بمحافظة 
االجتمـــاع  وأشـــاد 
بالجهود التي تبذلها األجهزة 
األمنية يف مـــأرب، والتعاون 
ـــل املواطنني،  الكبري مـــن قب

يف سبيل الحفاظ عىل األمن 
الـــذي تنعـــم بـــه املحافظـــة، 
والذي أسهم ويسهم بشكل 
كبري يف إفشال أي محاوالت 
لإلخـــالل بالســـكينة العامة 
واألمـــن واالســـتقرار يف 

املحافظة.
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اختتام دورة تأهيلية ملسؤولي املوارد 
البشرية في املكاتب التنفيذية باحملافظة

الخميس،  يوم  اختتمت، 
تأهيليـــة  دورة  بمـــأرب 
ـــؤويل املوارد البرشية يف  ملس
املكاتب التنفيذية باملحافظة 
بهدف رفع مستوى أدائهم، 
والتي نظمها مكتب الخدمة 
املدنية والتأمينات عىل مدى 

ستة أيام.
وتلقى املشـــاركون عددا 
ـــارف  ـــات واملع ـــن املعلوم م
ــة يف  ــة والتطبيقيـ النظريـ
ــوارد  ــم املـ ــاالت نظـ مجـ
البرشيـــة، وقيم إدارة املوارد 
ـــط القوى  البرشية، وتخطي

العاملة، والوصف الوظيفي، 
والتدريب والتأهيل وأهميته، 
ـــاكل  ـــداد الهي ـــب إع إىل جان
التنظيمية، ونظام الحوافز، 
ــويات والعـــالوات،  والتسـ
والتقييم وقياس كفاءة أداء 
املوظفـــني بحيادية ونزاهة.

كمـــا تعرف املشـــاركون 
وعددهم 32 متدربا ومتدربة 
عىل كيفية حســـاب التقاعد 
وإنهـــاء الخدمـــة، وناقشـــوا 
الجزاءات واملخالفات  الئحة 

التأديبية. واإلجراءات 
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مكتب الصحة وبرنامج الغذاء العاملي 
يناقشان التدخالت اإلنسانية

ناقـــش مدير عام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
بمحافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
ـــع  ـــدادي م ـــز الش عبدالعزي
مدير مكتـــب برنامج الغذاء 
العاملـــي بمـــأرب يـــارس أنور 
آليـــات التعـــاون والتنســـيق 
والتدخـــالت يف الجانـــب 

الصحـــي باملحافظـــة.
ويف مســـتهل اللقـــاء 
رحـــب مديـــر عـــام الصحـــة 

بمدير برنامج الغذاء العاملي 
ـــب  ـــاح مكت ـــأرب وافتت بم
للربنامج باملحافظة ملاله من 
أهمية يف تعزيز الرشاكة بني 
الربنامج والجهات الحكومية 

باملحافظة.
وأكـــد الدكتور الشـــدادي 
عـــىل أهمية تعزيـــز التعاون 
والرشاكة مع برنامج الغذاء 
العاملي ملا من شأنه مساندة 
املكتب يف تحســـني الخدمات 

والرعاية  والعالجية  الطبية 
الصحية باملحافظة.

ــدادي إىل  ــار الشـ وأشـ
ـــهده محافظة مأرب،  ماتش
مـــن تزايـــد مســـتمر لتوافد 
ــة.  ــني إىل املحافظـ النازحـ
مستعرضاً أبرز االحتياجات 
التـــي يواجههـــا القطـــاع 
ــف  ــة يف مختلـ يف املحافظـ
ـــج  ـــا برنام ـــج ومنه الربام

ـــة. ـــة العالجي التغذي

مـــن جانبـــه قـــدم مدير 
برنامج الغذاء العاملي رشحاً 
عـــن التدخـــالت اإلنســـانية 
باملحافظـــة والتـــي ينفذهـــا 
الربنامـــج عـــرب رشكائـــه 
 CSSW مؤسســـة بنـــاء و
، وخطـــة الربنامـــج للعـــام، 
الحـــايل2020 يف تنفيـــذ عـــدد 
ـــطة  ـــج واألنش ـــن الربام م
بالتنسيق مع مكتب الصحة، 

واملنظمـــات الوســـيطة.
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تســـلم مستشـــفى كرى 
ـــة مأرب من  العام بمحافظ
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســـانية، جهاز 
ـــرال  ـــي )جن ـــعة مقطع أش
اليكتـــريك( أمريكـــي الصنع 
تتجاوز كلفتة نصف مليون 
دوالر أمريكي، يف إطار الدعم 
الذي يقدمـــه املركز للقطاع 

باملحافظة. الصحي 
وخـــالل اســـتالم الجهاز 
استمع وكيل محافظة مأرب 

محمد عـــيل املعويض ومدير 
عـــام مكتب الصحـــة العامة 
والسكان الدكتور عبدالعزيز 
الشـــدادي إىل رشح من مدير 
مكتـــب مركز امللك ســـلمان 
ــن  ــة عبدالرحمـ باملحافظـ
الصيعري عن أهمية الجهاز 
ـــذي  ـــي، وال ـــتواه الفن ومس
أشـــار إىل أن الجهـــاز يعتـــرب 
آخر إصدار يف الصنع بتقنية 
ـــة  ـــه 16 رشيح )d 3 ( ول
وقادر عىل عمل جميع أنواع 

األشـــعة املقطعيـــة بتقنيـــة 
عاليـــة وبرمجـــة متطـــورة 
بما فيها تصوير بالصبغات 

األوعيـــة الدمويـــة والقلب.
وقـــد ثمـــن املعـــويض 
والشـــدادي الدور اإلنســـاني 
والتنموي ملركز امللك سلمان 
واملســـاعدات التـــي يقدمهـــا 
باملحافظة  الصحي  للقطاع 
بهـــدف االرتقاء بـــه وزيادة 
فعالياتـــه ورفـــع مســـتوى 
الخدمـــات الطبية والصحية 

املقدمة للمواطنني.. وأشارا 
إىل أن هذا الجهاز يأتي امتدادا 
ـــلمان  ـــز س ـــاريع مرك ملش
اإلنسانية يف القطاع الصحي 
من إنشاء وتشغيل وتمويل 
العديد من املراكز واملنشـــآت 
ـــة ويف  ـــة يف املحافظ الصحي
مقدمتها املستشفى امليداني 
ومركز األطراف االصطناعية 
ومركز للعـــالج الطبيعي إىل 
جانـــب اإلمـــدادات الدوائيـــة 

املتنوعة.

مستشفى كرى العام يتسلم 
)3d( جهاز أشعة مقطعية بتقنية

من مركز سلمان لإلغاثة..
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تواصل مباريات بطولة رئيس 
اجلمهورية لكرة القدم 2020

القردعي يطيح 
ببراقش 

ـــهيد  ـــادي الش ـــش ن أنع
القردعي  أماله يف التأهل إىل 
نصـــف نهائـــي بطولة كأس 
رئيـــس الجمهوريـــة ألندية 
املحافظة بعـــد الفوز الكبري 
الـــذي حققـــه  عـــىل نظـــريه 

نـــادي براقـــش برباعيـــة 
ـــات  ـــن مباري ـــة ضم نظيف

ـــة. ـــة الرابع الجول
وكانـــت قـــد شـــهدت 
املبـــاراة مـــن بدايتها ضغطا 
للقردعـــي أثمـــر عـــن إنهائه 
الشـــوط األول بهدفـــني 
ـــس  ـــان يون ـــجلها الالعب س
مـــاذان ومربوك الســـامعي، 

ويف الشـــوط الثاني تواصلت 
سطوة القردعي التي عززها 
خـــروج العبني مـــن براقش 
بالكـــروت الحمراء، بإضافة 
ـــطة  ـــن بواس ـــني آخري هدف
النجم عبدالله وهان لينتهي 

النتيجة. بهذه  اللقاء 
ـــون  ـــوز يك ـــذا الف وبه
نـــادي الشـــهيد القردعي قد 

وصـــل إىل النقطـــة الرابعـــة، 
وتتبقى له مواجهة حاسمة 
أمـــام نســـيم، فيمـــا توقـــف 
ـــش عند النقطة  رصيد براق
السادســـة باملرتبـــة الثانيـــة 
بانتظـــار الفصـــل يف نتيجـــة 

مبـــاراة األبطـــال املعلقـــة.
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الوحدة يتغلب 
على نسيم 

ـــدة  ـــادي الوح ـــل ن وص
للنقطـــة السادســـة بعـــد 
تغلبـــه، األحـــد، عـــىل نظريه 
نادي نسيم الجوبة بهدفني 
لهـــدف يف لقـــاء الجولـــة 
الثالثة لبطولة كأس رئيس 
الجمهورية ألندية محافظة 

مأرب.
ــوز  ــذا الفـ ــزز هـ وعـ
حظـــوظ نـــادي الوحـــدة يف 
ـــرش  ـــي الع ـــة نادي مزاحم
وبراقش عىل إحدى بطاقتي 
املجموعـــة الثانيـــة خاصـــة 
أن كل األنديـــة الثالثة باتت 

تمتلـــك نفس الرصيد ســـت 
نادي. لكل  نقاط 

وكان قـــد ســـجل هـــديف 
الوحدة  الالعبان نايف وقاد 
وتوفيـــق حـــوات فيما دون 
هدف نـــادي نســـيم الجوبة 

الالعب ســـالم عبدالحق.
الجولتـــان  وتشـــهد 
مواجهتـــني  القادمتـــان 
ستحدد مصري املتأهلني من 
ـــاء  ـــة األوىل يف اللق املجموع
ـــع  ـــش م ـــم براق األول وه
العرش بينما املباراة األخرى 
العرش مـــع الوحدة. أيضـــاً 

الوطن يفوز 
على بلقيس 

ـــن  ـــادي الوط ـــن ن تمك
الريـــايض من الفـــوز بثالثة 
أهداف نظيفة عىل منافسه 
نـــادي بلقيـــس يف اللقـــاء 
الـــذي جمعهمـــا عـــرص يوم 
الســـبت، بملعـــب املطـــار 
ضمـــن منافســـات الجولـــة 
رئيس  كأس  لبطولة  الثالثة 
الجمهورية ألندية املحافظة.
ـــون  ـــوز يك ـــذا الف وبه
نـــادي الوطـــن قـــد قفـــز إىل 
املركـــز الثانـــي يف املجموعة 
الثانيـــة بســـتة نقـــاط خلف 
السد املتصدر بتسعة نقاط، 
بينمـــا تجمـــد رصيد بلقيس 

عند النقطة الرابعة.
ـــادي  ـــب ن ـــن الع وتمك
الوطـــن أحمـــد الشـــقريي يف 
ـــوط األول من  منتصف الش
تســـديد الهدف األول، ليعود 
ويـــدون الهـــدف الثاني قبيل 
نهاية الشوط األول بدقائق.
ويف الشـــوط الثانـــي 
تمكـــن العـــب نـــادي الوطن 
أحمـــد غالـــب مـــن تســـديد 
الهـــدف الثالـــث عـــىل نـــادي 
بلقيس الريايض عند الدقيقة 
العرشين من الشوط الثاني.
ومـــن املقـــرر أن يواجـــه 
نادي الوطن يف الجولة الرابعة 
نادي العمـــود فيما يخوض 
ـــه  ـــس مواجهت ـــادي بلقي ن

ـــادي معني. القادمة مع ن


