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العرادة العرادة يرتأس اجتامعا للمكتب التنفيذي ويشهد تدشني املرحلة الثانية يرتأس اجتامعا للمكتب التنفيذي ويشهد تدشني املرحلة الثانية 
للعام التدريبي وخترج دفعات أمنية جديدةللعام التدريبي وخترج دفعات أمنية جديدة

أشاد بالنجاحات األمنية وقال إنها تمثل حـافزا لمزيد من الجهود واإلنجازات.. أشاد بالنجاحات األمنية وقال إنها تمثل حـافزا لمزيد من الجهود واإلنجازات.. 

اللواء العرادة: 
النجاحات األمنية لشرطة مأرب تمثل حافزًا لمزيد من الجهود واالنجازات.  

التحديات لن تزيد المنظومة األمنية بمأرب إال قوًة وصالبًة.  

على منتسبي الشرطة المزيد من اليقظة لخدمة المواطنين.  

أجهزة الشرطة بمأرب ضربت أعظم الصور في المسؤولية والتضحية.  

الحكومة والسلطة المحلية ستوفران كل ما من شأنه تطوير المنظومة األمنية.  

نشكر الحكومة والتحالف على التعاون في ترسيخ أمن واستقرار مأرب  

نائــب وزيــر التربيــة العبــاب يتــرأس اجتماعــا تربويــا اســتعدادا لبــدء العــام 
الدراســي الجديــد

مفتــاح يبحــث مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن وأكتــد الفرنســية الشــراكة 
اإلنســانية  
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التنفيذي  املكتب  ناقش 
ملحافظة مأرب يف اجتماعه 
، الثالثـــاء، برئاســـة عضـــو 
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
محافـــظ املحافظـــة اللـــواء 
ســـلطان العـــرادة، الخطـــة 
للتعـــايف  االســـراتيجية 
وإعـــادة اإلعمار باملحافظة 
ـــوام 2022 - 2026م. لألع

ويف مســـتهل االجتمـــاع 
الذي ضـــم وكالء املحافظة 
ـــب  ـــوم املكات ـــدراء عم وم
التنفيذية واملديريات وفروع 
نقل   ، واملؤسسات  الهيئات 
اللـــواء العـــرادة للمجتمعني 
تحيـــات فخامـــة رئيـــس 
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 

الدكتـــور رشـــاد محمـــد 
العليمـــي وأعضـــاء املجلس 
الكبري  وثناءهم  وتقديرهم 
للجهود املبذولة يف مجاالت 
التنميـــة وتوفـــري الخدمات 
والتعامـــل  األساســـية 

ـــع النازحني. ـــاني م اإلنس
اللـــواء العـــرادة  وأشـــاد 
ــاء  أبنـ ــر  ــود وصـ بصمـ
املحافظـــة وســـاكنيها أمام 
التحديـــات والعراقيـــل التي 
يواجهونهـــا واســـتمرارهم 
ـــح  ـــوذج ناج ـــم نم يف تقدي
ومتميـــز يف العمـــل اإلداري 
ـــروف  ـــم ظ ـــوي رغ والتنم
ـــنوات  ـــالل الس ـــرب خ الح
املاضيـــة .. مســـتعرضاً مـــا 

ـــادة  ـــس القي ـــه مجل حقق
ـــهر  ـــالل األش ـــايس خ الرئ
ــذ  ــة منـ ــة املاضيـ القليلـ
تشـــكيله يف مختلف امللفات 
ــكرية  ــية والعسـ السياسـ
واألمنيـــة واالقتصاديـــة.

اللـــواء العـــرادة  وشـــدد 
جهود  تضافر  رضورة  عىل 
التنفيذيـــة  جميـــع املكاتـــب 
ومـــدراء املديريات من أجل 
تقديـــم الخدمـــات للنازحني 
واملجتمـــع املضيـــف وتذليل 
ـــام املنظمات  الصعوبات أم
تدخالتها  لتقديم  اإلنسانية 
والعمـــل الـــدؤوب مـــن أجل 
توسيع واستحداث مشاريع 
البنيـــة التحتيـــة للمحافظة 

ـــتجدات وتلبية  ملواكبة املس
احتياجات ماليني النازحني 
الذين استوعبتهم املحافظة.
ووجـــه مـــدراء عمـــوم 
املديريـــات لبـــذل املزيـــد من 
الجهـــود لتخفيـــف معانـــاة 
النازحـــني واالرتبـــاط بهـــم 
وتفقـــد أحوالهـــم عن قرب 
والتنســـيق املتواصـــل مـــع 
للنازحني  التنفيذية  الوحدة 
والعمـــل مـــن أجـــل توفـــري 
متطلبـــات العيـــش الكريـــم 
ـــر  ـــن مخاط ـــم م وحمايته
العواصف والرياح واألمطار 
والكـــوارث  والســـيول 

الطبيعيـــة.

العرادة يرتأس اجتامعا للمكتب التنفيذي بمأرب 
ويناقش اخلطة االسرتاتيجية للتعايف

وجه مدراء عموم المديريات ببذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة النازحين..
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العرادة يشهد تدشني املرحلة الثانية للعام التدريبي 
وخترج عدد من الدفعات األمنية

شـــهد عضـــو مجلـــس 
القيادة الرئايس اللواء سلطان 
العـــرادة ،يـــوم األحـــد، حفـــل 
الثانيـــة من  تدشـــني املرحلـــة 
العام التدريبي 2022 لرشطة 
محافظـــة مـــأرب ، وعرضـــاً 
ـــدات  ـــه وح ـــكرياً نظمت عس
رمزيـــة مـــن وحـــدات رشطة 
بمناسبة  املختلفة،  املحافظة 
تخـــرج عـــدد مـــن الدفعـــات 
األمنيـــة يف عدد مـــن املجاالت 

التخصصيـــة والقتاليـــة.
ـــرادة  الع ـــواء  الل ـــى  وألق
خـــالل الفعاليـــة كلمـــًة هنـــأَ 
يف مســـتهلها الحارضيـــن 
ـــم  إليه ـــل  ـــني، ونق والخريج
تحيات وتهاني فخامة رئيس 
ـــايس  ـــادة الرئ ـــس القي مجل
الدكتور رشاد محمد العليمي 

ـــس وتقديرهم  وأعضاء املجل
الكبـــري للجهـــود املخلصـــة 
والتضحيـــات الغاليـــة لخدمة 

ـــن واملواطن. الوط
ـــس  ـــو مجل ـــاد عض وأش
القيـــادة الرئايس، باملســـتوى 
املتقـــدم واملميز الذي انعكس 
خالل العرض ملنتسبي رشطة 
املحافظة.. منوهاً بالنجاحات 
ــزة  ــا األجهـ ــي حققتهـ التـ
األمنيـــة والتـــي تمثـــل حافزاً 
الجهود واإلنجازات  ملزيد من 
التـــي  يف مواجهـــة التحديـــات 
تواجههـــا املحافظـــة يف ظـــل 
اســـتمرار اعتـــداءات مليشـــيا 
التمـــرد واإلرهـــاب الحوثيـــة 

املدعومـــة مـــن إيران.
ـــرادة،  الع ـــواء  الل ـــار  وأش
إىل أن تلـــك التحديات لن تزيد 

املنظومـــة األمنيـــة بمحافظة 
مأرب إال قـــوًة وصالبًة لردع 
كل من تسول له نفسه العبث 
بأمن املحافظة وتهديد السلم 
االجتماعي بأي وسيلٍة كانت.
ـــرادة،  الع ـــواء  الل ـــث  وح
ـــبي الرشطة عىل املزيد  منتس
املواطنني  لخدمة  اليقظة  من 
وتأمـــني حياتهـــم وحفـــظ 
ـــي  الت ـــم  ـــم وحقوقه كرامته
كفلهـــا الدســـتور والقانـــون 
ـــة  ـــر وحكم ـــل بص والتعام
ــس روح  ــؤولية تعكـ ومسـ
الدولة وهيبتها .. الفتاً إىل أن 
أجهـــزة الرشطـــة والوحـــدات 
ـــأرب  ـــة م ـــة بمحافظ األمني
رضبـــت أعظـــم الصـــور يف 
املسؤولية والتضحية وقدمت 
عـــدداً مـــن قادتهـــا وأفرادها 

شـــهداء وهم يؤدون واجبهم 
ويـــرون بقســـمهم وعهدهم 

والشعب. والوطن  لله 
أن  العـــرادة  وأكـــد 
الحكومـــة والســـلطة املحلية 
ســـتوفران كل مـــا من شـــأنه 
ـــة  ـــة األمني ـــر املنظوم تطوي
وتحديثهـــا ســـواء بالتقنيات 
ـــن  ـــا م ـــليح أو غريه أو التس
املتطلبات، بما يضمن تحقيق 
الغايـــات الكـــرى واألهـــداف 
املرجـــوة من الخطط يف كافة 
املجـــاالت واألجهـــزة.. معراً 
ووزارة  للحكومة  الشكر  عن 
الداخليـــة وكذلك لألشـــقاء يف 
تحالـــف دعـــم الرشعيـــة عىل 
ـــن  ـــيخ األم ـــاون يف ترس التع
واالســـتقرار والحفـــاظ عـــىل 

ـــكينة العامة.  الس

أشاد بالنجاحات األمنية وقال إنها تمثل حافزا لمزيد من الجهود واإلنجازات..
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ـــاع تربوي  ـــش اجتم ناق
موســـع بمكتـــب الربيـــة 
ـــم بمحافظـــة مأرب  والتعلي
برئاســـة نائـــب وزير الربية 
ــاب،  ــي العبـ ــور عـ الدكتـ
ـــام  الع ـــدء  ـــتعدادات لب االس
ـــد 2022م/  ـــدرايس الجدي ال
واحتياجـــات  2023م، 
ـــة يف ظـــل  التعليمي ـــة  العملي
األعداد الكبرية من النازحني 
وبقـــاء العديـــد مـــن الطالب 
خـــارج قطـــار التعليـــم لعدم 
قـــدرة املـــدارس الحكوميـــة 

عـــىل اســـتيعابهم.
وتطـــرق االجتمـــاع إىل 
ـــدارس الحكومية  أوضاع امل
والخاصـــة واحتياجاتهـــا، 
وخاصـــة مـــا يتعلـــق بتوفري 
ـــا  ـــدريس وغريه ـــاب امل الكت
ـــوازم العملية الربوية  من ل
إىل جانـــب أوضـــاع املعلمـــني 
واملعلمـــات واحتياجاتهـــم 
الرضوريـــة واملعيشـــية، بما 
يمكنهـــم مـــن االســـتمرار يف 

ـــة. التعليمي ـــالتهم  أداء رس

وخـــالل االجتمـــاع ثمـــن 
ـــود  ـــاب الجه ـــور العب الدكت
التي بذلها ويبذلها منتســـبو 
القطاع الربـــوي باملحافظة 
يف ســـبيل اســـتمرار العمليـــة 
التعليميـــة يف ظـــل األوضـــاع 
التـــي يمـــر بها  االســـتثنائية 
ـــة.. مؤكداً  الوطن واملحافظ
العمليـــة  صعوبـــات  أن 
التعليميـــة ســـيتم تجاوزها، 
ـــف حدتهـــا بتعـــاون  وتخفي
ـــيدا باالهتمام  الجميع.. مش
الذي توليه الســـلطة املحلية 
ــس  ــو مجلـ ــة بعضـ ممثلـ
ـــظ  ـــايس محاف ـــادة الرئ القي
املحافظـــة اللـــواء/ ســـلطان 
العـــرادة وحرصهـــا عـــىل 
تجـــاوز كل الصعوبـــات التي 
التعليمية يف  تواجه العمليـــة 

املحافظـــة.
كمـــا تـــرأس نائـــب وزير 
ـــور  ـــم الدكت ـــة والتعلي الربي
ــا  ــاب اجتماعـ ــي العبـ عـ
ــب  ــركا إلدارات مكتـ مشـ
الربيـــة واملديريـــات ومدراء 

املـــدراس األهليـــة بمحافظة 
مـــأرب بحضور نائـــب مدير 
مكتـــب الربيـــة ملناقشـــة 
اســـتعدادات املدارس األهلية 
 2022 الجديد  الدرايس  للعام 

2023م.  /
ووقـــف االجتمـــاع أمـــام 
ـــا املتعلقة  جملة من القضاي
ـــم  التعلي ـــودة  ـــني ج بتحس
الخاص، ومدى التزام املدارس 
ـــري القانونية،  األهلية باملعاي
الحاسوب  معامل  توفري  من 
ـــوم، وجـــودة  ومعامـــل العل
ـــة  ـــدريس، والطاق ـــى امل املبن
االســـتيعابية، والرســـوم 
املدريس،  والكتاب  الدراسية، 

والعديـــد مـــن القضايا.
وخـــالل االجتمـــاع أكـــد 
الدكتـــور العبـــاب عىل أهمية 
مواءمة الرســـوم الدراســـية 
للمـــدارس الخاصة مع واقع 
التعليميـــة املقدمة،  الخدمـــة 
ــا،  وتجنـــب املبالغـــة فيهـ
اتســـاقا مـــع الظـــروف التي 
النازحون واملجتمع  يعيشها 

املضيف.. مشدداً عىل االلتزام 
ـــي  الت ـــح  ـــني واللوائ بالقوان
األهي،  التعليم  تقنن وتنظم 
وتاليف جوانب القصور خالل 

األعـــوام املاضية.
ـــاد العباب بالجهود  وأش
الكبـــرية لـــإدارات الربويـــة 
بمكتـــب الربيـــة واملديريات 
،وإدارات املـــدارس األهليـــة، 
واســـتمرارهم يف تقديـــم 
ـــز يف  نمـــوذج ناجـــح ومتمي
العمـــل اإلداري والتعليمـــي، 
رغـــم التحديـــات والعراقيـــل 
ــا ظـــروف  التـــي فرضتهـ
الحـــرب خـــالل الســـنوات 
التعليم  ـــدا أن  املاضية.. مؤك
الخـــاص هـــو الرديـــف 
ـــات  ـــمي، وب ـــم الرس للتعلي
ـــكل عامال مساندا  اليوم يش
ـــن الضغط الذي  للتخفيف م
تواجهه املـــدارس الحكومية 
بســـبب النزوح املســـتمر من 
املحافظات الخاضعة ملليشيا 

الحوثـــي اإلرهابيـــة.

نائب وزير التربية العباب يترأس اجتماعا تربويا استعدادا لبدء 
العام الدراسي الجديد

عقد اجتماعا مشتركا إلدارات مكتب التربية والمدارس األهلية..
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ـــل محافظة  بحث وكي
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتاح، مع املدير اإلقليمي 
النرويجـــي  للمجلـــس 
لالجئني معني هالل، الذي 
ـــة والفريق  يزور املحافظ
ــب  ــه، جوانـ ــق لـ املرافـ
اإلنســـانية  الرشاكـــة 
بـــني الســـلطة املحليـــة 
واملجلـــس، وتدخـــالت 
املجلس اإلنسانية وأهمية 
يف  األنشـــطة  توســـيع 
ـــد االحتياجـــات  ظـــل تزاي
بســـبب التغـــريات املناخية 

ـــة. ـــوارث الطبيعي والك

مفتاح،  الوكيل  وأشاد 
ــانية  ــالت اإلنسـ بالتدخـ
للمجلس النرويجي خاصة 
يف مجاالت اإليواء والتعليم 
واملساعدة يف تنسيق إدارة 
للنازحني  مخيمات  عرشة 
وتتبـــع حركـــة النازحني.. 
توسيع  أهمية  عىل  مؤكداً 
ـــا  ـــة فيم ـــا خاص تدخالته
يتعلق برسعة االســـتجابة 
لتغطيـــة احتياجات األرس 
النازحـــة املنكوبـــة جـــراء 
والعواصـــف  الســـيول 
ـــهدتها  ـــي ش الت ـــة  الرملي
املحافظة خالل األســـابيع 

املاضيـــة، يف ظـــل تقاعس 
وتباطـــؤ االســـتجابة مـــن 
ـــاني  ـــل اإلنس رشكاء العم
للنداء اإلنســـاني لتدخالت 
طارئة لتوفري االحتياجات 
األساسية لألرس املنكوبة.

الدكتـــور  وشـــدد 
مفتاح، عىل أهمية الركيز 
عـــىل التدخالت اإلنســـانية 
التنمـــوي إىل  ذات البعـــد 
جانب التدخـــالت الطارئة 
من أجل مساعدة النازحني 
واملجتمـــع املضيـــف عـــىل 
ـــد  ـــل تزاي ـــود يف ظ الصم
املعاناة بســـبب التدهور يف 

االقتصـــادي  الوضـــع 
ـــالد. للب

مـــن جانبـــه أشـــاد 
املديـــر اإلقليمـــي للمجلس 
النرويجي لالجئني، بالدعم 
ـــلطة  ـــه الس ـــذي تقدم ال
املحلية باملحافظة لتسهيل 
عمـــل وتدخـــالت املجلـــس 
ــاني..  ــي اإلنسـ النرويجـ
مؤكدا أن زيارته للمحافظة 
تهـــدف إىل تعزيز الرشاكة 
وتوســـيع  اإلنســـانية 
ــة  ــالت، ومناقشـ التدخـ
التـــي  املشـــاريع الجديـــدة 
يعتـــزم املجلـــس تنفيذهـــا 

الوكيل مفتاح يبحث مع املجلس النروجيي لالجئني وأكتد 
الفرنسية الرشاكة اإلنسانية
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مـــن أجل تخفيـــف معاناة 
النازحـــني والتـــي تشـــمل 
ـــم، واملياه،  اإليواء والتعلي
البيئـــي،  واإلصحـــاح 

ـــة. والحماي
ويلتقـــي منظمـــة أكتد 

الفرنسية 
ناقـــش اجتمـــاع عقـــد  
برئاســـة وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
فريق منظمة  مفتاح، مع 
التدخالت  الفرنسية،  أكتد 
اإلنســـانية للمنظمـــة يف 
املحافظـــة للتخفيـــف مـــن 
معاناة النازحني واملجتمع 
املضيـــف، ومـــا يمكـــن أن 
تســـهم به من دعم طارئ 
ـــات األرس  ـــة احتياج لتلبي
النازحـــة املنكوبـــة جـــراء 

األمطـــار  ســـيول 
ـــف الرملية التي  والعواص

املحافظـــة. شـــهدتها 
ـــدم  ـــاء ق اللق ـــالل  وخ
مدير مكتـــب منظمة أكتد 
يف املحافظة ومنسق إدارة 
املخيمات يف مكتب املنظمة 
بالعاصمـــة املؤقتـــة عـــدن 
فيليبـــا، عرضـــا ملشـــاريع 
التدخالت اإلنســـانية التي 
ـــة تنفيذها  ـــزم املنظم تعت
األشهر  املحافظة خالل  يف 
الجاري  العام  من  املتبقية 
املـــأوى،  مجـــاالت  يف 
وتســـهيل ســـبل العيـــش، 
البيئي،  واإلصحاح  واملياه 
واملشـــاريع املجتمعيـــة إىل 
جانـــب مشـــاريع الطاقـــة 
الشمســـية للنازحـــني يف 
املخيمـــات والتي ســـتعمل 

عىل تقليل كوارث الحرائق 
جـــراء الربـــط العشـــوائي 
للكهربـــاء يف املخيمات من 

النازحني. قبل 
وأشـــارا إىل أن هـــذه 
املشاريع سيجري تنفيذها 
ـــتمرار يف  ـــب االس إىل جان
تنفيـــذ املشـــاريع الجارية 
يف مجاالت املياه، واملأوى، 
عدد  بلغ  والتي  والحماية، 
املستفيدين منها حتى اآلن 

أكثر مـــن 50 ألف نازح.
مفتاح،  الوكيل  وأشاد 
بتدخـــالت منظمـــة أكتد.. 
مشددا عىل أهمية الركيز 
عىل املشـــاريع املســـتدامة 
التـــي تعمـــل عـــىل تخفيف 
معاناة النازحني واملجتمع 
ـــن  ـــم م ـــف وتمكنه املضي
ـــىل  ـــب ع ـــود والتغل الصم

معانـــاة النزوح ومواجهة 
الكـــوارث الطبيعيـــة مـــن 
ـــق وســـيول أمطـــار  حرائ

ـــف رملية. وعواص
وأكـــد مفتـــاح حـــرص 
السلطة املحلية عىل تقديم 
الدعم والتسهيالت للتدخل 
اإلنســـاني الشـــفاف بمـــا 
يحقـــق الهـــدف يف تخفيف 
معاناة النازحني.. داعيا إىل 
اإلســـهام الفعال والعاجل 
للمنظمـــة للتخفيـــف مـــن 
النازحـــة  معانـــاة األرس 
ـــيول  ـــراء س ـــة ج املنكوب
األمطـــار والعواصـــف 
ـــهدتها  ـــي ش الت ـــة  الرملي
املحافظـــة منـــذ منتصـــف 

ـــهر الجاري. الش
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نظـــم مستشـــفى كـــرى 
الـــوادي  العـــام بمديريـــة 
بمحافظـــة مـــأرب ،يـــوم 
الخميـــس، فعاليـــة توعويـــة 
اليـــوم العاملـــي  بمناســـبة 
اللتهـــاب الكبد الوبائي الذي 
يحتفل به العالم يف الـ28 من 

ـــن كل عام. يوليو م

وخـــالل الفعاليـــة أشـــار 
نائـــب مديـــر املستشـــفى 
ـــور  ـــة الدكت ـــؤون الفني للش
أن  إىل  الرشقـــي،  محمـــد 
تخصيـــص يـــوم عاملـــي لهذا 
ـــليط  ـــدف إىل تس ـــرض يه امل
الضـــوء عـــىل رضورة تعزيز 
الجهـــود الوطنيـــة والدولية 

ـــرض  ـــة م ـــة ملكافح املبذول
الكبـــد الوبائـــي والتخفيـــف 
مـــن معانـــاة املـــرىض والحد 
من انتشاره وتوفري الرعاية 
الصحية التي تســـهم يف الحد 

ـــاة املرىض. من معان
ـــىل  ـــي، ع ـــدد الرشق وش
ـــراد  ـــي أف ـــع وع ـــة رف أهمي

ـــل  ـــرضورة عم ـــع ب املجتم
الفحوصـــات املخرية للتأكد 
من عدم اإلصابة بالفريوس 
الوبائـــي والكشـــف عنـــه يف 
ـــرة ومكافحته  مراحله املبك
قبـــل اســـتفحاله ونقلـــه 
اآلخريـــن  إىل  بالعـــدوى 
حفاظا عىل سالمة املجتمع.

فعالية توعوية بمستشفى كرى بمناسبة اليوم العالمي فعالية توعوية بمستشفى كرى بمناسبة اليوم العالمي 
اللتهاب الكبد الوبائياللتهاب الكبد الوبائي

ـــوم االثنني،  اختتمت ،ي
بمدينـــة مـــأرب بطولـــة 
للفئات  املفتوحة  الكاراتيه 
العمرية )أشبال - ناشئني( 
والتـــي نظمها فـــرع اتحاد 
باملحافظـــة  الكاراتيـــه 
ــا يف  ــاركة 19 العبـ بمشـ
.)60  -  55  -  45( األوزان 

وخـــالل االختتـــام قـــام 
مديـــر عام مكتب الشـــباب 
والرياضـــة عـــي حشـــوان 
ومعـــه رئيـــس فـــرع اتحاد 
ـــيف  ـــل س ـــه فيص الكاراتي
ومديـــر إدارة االتحـــادات 
الله خميس  ـــن  واألندية زب
عطيـــة بتكريـــم الفائزيـــن 

باملراكـــز الثالثـــة األوىل عن 
كل وزن.

وفـــاز باملركـــز األول 
عن وزن 45 الالعب حمزة 
محمـــد، والالعـــب أســـامة 
أحمد عن وزن 55 والالعب 
مجاهد صالح عن وزن 60 

كيلو.

كمـــا جرى تكريم مدير 
ـــات رشكات  إدارة مجموع
أصل العرب مجيب الدعيس 
تقديـــراً لجهوده املبذولة يف 
دعم وإنجاح هذه البطولة.

اختتام بطولة الكاراتيه املفتوحة لألشبال والناشئني بمأرب


