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اللواء العرادة يرتأس اجتامعاً للجنة األمنية باملحافظة

انعقاد اللقاء التشاوري حول
التعليم في مناطق النزوح بصرواح
د .مفتاح يدشن مساعدات إيوائية لـ
 500أسرة نازحة مقدمة من الدنمارك

اإلعالن عن نشر صنف جديد من القمح
في حقول المزارعين بالمحافظة

الشدادي يترأس اجتماعًا لمناقشة نتائج حملة
التحصين الوطنية ضد الحصبة

تدشين برنامج التوعية بمخرجات الحوار ومسودة
الدستور بمحافظات اقليم سبأ
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اللواء سلطان العرادة يرتأس اجتامعاً للجنة
األمنية باملحافظة

تــرأس

اللــواء /القمــري ونائــب رئيس ملحافظة مأرب ،وتحديد

سلطان بن عيل العرادة هيئة العمليــات الحربية القطاعات واملســئوليات

محافظ محافظة مأرب بــوزارة الدفــاع اللــواء ومالحقــة العنــارص
رئيــس اللجنــة األمنيــة ركــن /نــارص الذيباني .املطلوبــة أمنيــا .
وكــرس اإلجتمــاع
وشــدد االجتمــاع
اجتماع ـا ً للجنة األمنية
باملحافظــة بحضــور ملناقشــة العديــد مــن عــى مســئولية كل
وكيــل وزارة الداخليــة القضايا األمنية وتعزيز الوحــدات العســكرية

اللــواء /محمــد ســالم التنســيق والتكامــل بني واألمنيــة لتعزيــز حالة

عبود الرشيف واملفتش الوحــدات العســكرية االســتقرار  ،وتفعيــل
العام بالقوات املســلحة واألمنيــة العاملــة يف التعــاون واإلســناد بني

واألمنيــة بمختلــف
املســتويات وبحســب
مقتضيــات الحاجــة.
ودعــت اللجنــة
األمنيــة املواطنــن إىل
التعاون مــع الوحدات
األمنيــة والعســكرية
مــن أجــل تثبيت األمن
واالســتقرار ،باعتبــار
املواطــن هــو رجــل
األمــن األول .

اللــواء ركــن /عــادل املســاحة الجغرافيــة الوحــدات العســكرية
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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َ
مقدمة من الدمنارك

د .مفتاح يدشن مساعدات إيوائية لـ  500أرسة نازحة

دشن وكيل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربه
مفتــاح  -يــوم الخميس
 توزيــع مســاعداتإيوائية لـ (  )500أرسة
نازحــة يف مدينــة مأرب
 ،مقدمــه مــن املجلــس
الدنماركــي لالجئــن
عــر جمعيــة اإلصــاح
اإلجتماعــي الخرييــة.
وأكد الوكيــل مفتاح
 خــال التدشــن  -أناملحافظــة تســتقبل
متواصــل
بشــكل
نازحــن مــن مناطــق
ســيطرة املليشــيا ،وهم

بحاجــة ماســة لتقديــم
املســاعدات اإلنســانية
من مواد إغاثية غذائية
وإيوائيــة وصحيــة،
ومياه ،وسكن ،وحماية
وغريهــا.
ودعــا املنظمــات
اإلنســانية إىل القيــام
بواجبها تجاه النازحني
واملســاعدة يف تخفيــف
معاناتهــم ؛ كونهــم
يصلــون إىل مأرب وهم
ال يملكــون شــيئا ،
ويحتاجــون إىل مــد يــد
العــون.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

الدكتــور
وعــر
مفتاح عن شكر السلطة
للمجلــس
املحليــة
الدنماركــي لالجئني عىل
هــذه اللفتــة اإلنســانية
 ،وكل املنظمــات التــي
تقدم خدماتها للنازحني
واملترضريــن بســبب
الحــرب التــي أشــعلتها
مليشيا االنقالب الحوثية
يف اليمــن.
من جانبه أشار املدير
التنفيــذي لفــرع جمعية
االصــاح باملحافظــة
صالح قاســم ،أن اختيار
املســتفيدين مــن هــذه
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املســاعدات االيوائيــة
مــن االرس النازحــة
واملتــررة يف مدينــة
مــأرب وضواحيهــا ؛
تــم بنــا ًء عــى مســح
ميدانــي نفذتــه الجمعية
بالتعاون مــع الصندوق
االنســاني اليمنــي.
وأكــد أن الجمعيــة
ســجلت (  )3500أرسة
؛ تمكنــت من اســتهداف
(  )1500ارسة منهــم
والبقيــة خــال املراحــل
القادمــة.
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الفاطمــي يفتتــح فــرع سلســلة مطاعــم
البيحــاين للزوربيــان العــدين

افتتــح

وكيــل أن املحافظــة توفــر التــي

محافظــة مــأرب عــي فرصــا ً
محمــد

اســتثمارية التســهيالت ،واإلسهام املتزايــد عــى األطعمة

الفاطمــي واعــدة  ،ومتنوعــة الفاعــل يف التنميــة املختلفــة التــي تعكس

 -يــوم الخميــس  -للمســتثمرين املحليــن التــي

فــرع سلســلة مطاعــم
البيحانــي للزوربيــان

العدنــي يف مدينــة

مــأرب.

وأكــد

تقــدم

كل ومنهــا إشــباع الطلب

الوكيــل

تنشــدها التنــوع الســكاني يف

واألجانــب يف مختلــف املحافظــة ويف مختلف املحافظــة ؛خصوصــا ً
بعــد اســتيعابها مئات
ا ملجــا ال ت .
املجــاالت.
واســتمع الوكيــل اآلالف مــن املهجريــن
ودعــا الفاطمــي
مــن
االمــوال الفاطمي من املســتثمر والنازحــن
رؤوس
وبيــوت التجاريــة أحمــد املصعبــي إىل مختلــف املحافظــات.

الفاطمي خالل االفتتاح املحليــة

والعربيــة رشح عــن املميــزات

 أمــس الخميــس  -لالســتثمار يف املحافظة التــي يوفرهــا املطعمتابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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لقاء تشــاورياً حول
يرتأس
ـري
ـ
الباك
ـل
ـ
الوكي
ً
التعليــم يف مناطــق النزوح برصواح
أكــد وكيــل محافظــة

مــأرب للشــؤون اإلداريــة

عبداللــه الباكري أن قطاع

التعليــم يف املحافظــة مثل
واحــدا ً مــن التحديــات

الكبرية التي تواجه السلطة
املحلية.

وقــال :إن اســتقبال

املحافظــة ألفــواج كبــرة

مــن النازحــن واملهجرين

مــن املحافظــات واملناطق
التي تسيطر عليها مليشيا

الحوثــي اإلنقالبيــة جلب

معــه تحديــات كبــرة وال تغطــي احتياجــات عىل تطوير خدمات البنية
تفوق قدرة املحافظة عىل العــدد املحدود من ســكان التحنيــة ،واالرتقــاء بهــا،
ً
رغــم أن االحتيــاج يفــوق
مواجهتهــا ،خصوص ـا يف املحافظة ســابقا.
ظــل اســتمرار النزوح.
وقــال إن يف مقدمــة كثــرا ً قــدرات الســلطة
وأشــار خــال ترأســه
الخدمــات التــي واجهــت املحليــة ومواردها.
لقا ًء تشاوريا ً حول التعليم
وضم اللقاء التشاوري
ضغطــا ً شــديدا ً خدمــات
يف مناطق النزوح بمديرية
والســكن ،الــذي دعــت إليــه شــبكة
التعليــم،
رصواح يــوم الثالثــاء
والصحة, ،واملياه الصحية ،إنسان ؛ قيادات مجتمعية
أن تزايــد أعــداد النازحــن
مــن مديريــة رصواح،
مثــل ضغطـا ً كبــرا ً عــى والحمايــة ،وغريهــا.
وأكد أن السلطة املحلية ونازحــن بهــدف حشــد
الخدمــات العامــة املقدمة

للمواطنــن يف املحافظــة بقيــادة اللــواء ســلطان الجهود الرسمية والشعبية

الدراســية التي تســتوعب
األعداد الكبرية من الطالب
والطالبــات النازحــن يف
املدارس العاملة يف منطقة
وادي ذنه.
حــر اللقــاء مديــر
مديريــة رصواح محمــد
طعيمان ونائب مدير عام
مكتــب الرتبيــة والتعليــم
باملحافظــة عبدالعزيــز
الباكــري.

والبنية التحتية التي كانت بــن عــي العــرادة محافظ من أجل التغلب عىل مشكلة

تعاني من الضعف الشديد املحافظة ؛ تعمل ليل نهار النقــص الكبري يف الفصول
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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حمطة البحوث الزراعية تعلن نرش صنف جديد
من القمح يف حقول املزارعني

أعلنــت محطــة
البحوث الزراعية للهضبة
الرشقية (مأرب-الجوف)
يــوم االربعاء ،عن نرشها
صنفا جديــدا من أصناف
القمح يف حقول املزارعني
بعــد نجــاح كافــة مراحل
االختبار والتقييم واالكثار
لبذوره أطلقت عليه اســم
(طيبــه .)303 -1
جــاء ذلــك خــال
(اليــوم الحقــي) الــذي
أقامتــه املحطــة بالتعاون
مــع االرشــاد الزراعــي
التابــع ملكتــب الزراعــة
باملحافظــة ،يف الحقــول
التجريبية التابعة للمحطة
واملزارعني ،بحضور وكيل
اول املحافظــة عيل محمد
الفاطمــي.
الوكيــل
واطلــع
الفاطمــي عــى مســتوى
اإلنتــاج العــايل مــن هــذا
الصنف من القمح ،مستمعا ً
اىل رشح مــن قبــل مديــر
عام املحطة املهندس قائد
ابو اصبــع ،واملرشف عىل
املرشوع البحثي املهندس/
عبدالنارص املقطري  ،عن
مراحل اختبار هذا الصنف
من القمــح التي بدأت من
بانتخابه بــن  260صنفا
من بــذور القمح.

عمليــة
وتمــت
االختبــارات والتقييــم
واالكثــار خــال ســتة
مواســم زراعيــة ،واثبــت
هذا الصنف تميزا ً كبريا ً يف
االنتاجية التي ترتاوح بني
 7-6طن للهكتار الواحد،
اىل جانــب قدرتــه عــى
مقاومة التغريات املناخية
مــع ثبــات كميــة االنتاج،
بحســب املحطــة.
وأشــار أبــو أصبــع
واملقطري إىل أن املشاريع
البحثيــة التــي تقــوم بها
املحطة الزراعية تهدف اىل
االرتقاء بالقطاع الزراعي
بمحافظــة مــأرب التــي
تعترب احدى ســات اليمن
الغذائية ،وتحسني مستوى

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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االنتاجيــة والنوعيــة من
املحاصيــل الحقليــة يف
الهضبــة الرشقيــة ،توفري
البــذور املحســنة والجيدة
واالمنــة للمزارعــن يف
ظــل غياب دور املؤسســة
العامــة الكثــار البذور.
الوكيــل
وأشــاد
الفاطمــي بالــدور الهــام
الذي تلعبه محطة البحوث
الزراعية يف تطوير القطاع
الزراعــي باملحافظــة ..
مثمنا الجهود التي يبذلها
الباحثــن والعاملــن يف
املحطة انجازاتهم الرائعة
التــي تنعكس يف تحســن
االمــن الغذائي ومســتوى
معيشــة املواطنــن يف ظل
االوضاع االستثنائية التي
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تعيشــها اليمن ووصولها
اىل العــوز الغذائــي جــراء
االنقــاب الــذي قامت به
املليشــيا الحوثيــة عــى
الرشعيــة الدســتورية
بدعم ايراني وشنها حربا
شعواء ومدمرة عىل ابناء
الشــعب اليمني.
وأكــد ان الســلطة
املحليــة ســتقدم كل
الدعــم ملحطــة للمحطــة
وكل االنشــطة الهادفــة
اىل االرتقــاء بالقطــاع
الزراعي الذي يعد من اهم
القطاعــات االقتصاديــة
يف املحافظــة واالول يف
اســتيعاب العمالــة وخلق
فــرص العمــل ومكافحــة
البطالــة والفقــر.
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الشدادي يرتأس اجتامعاً ملناقشة نتائج محلة
التحصني الوطنية ضد احلصبة

تــرأس مديــر عــام
مكتب الصحة والسكان
مــأرب
بمحافظــة
الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي اجتماعــا ً -
يوم األحد  -ضم مرشيف
املحافظــة واإلرشاف
املركــزي عــى حملــة
التحصــن الوطنية ضد
الحصبــة والحصبــة
األملانيــة التــي اختتمت
الخميــس املــايض.
وكــرس االجتمــاع
ملناقشــة التقاريــر
اإلحصائيــة وتقاريــر
اإلرشاف عىل الحملة التي
نفذهــا املكتب يف جميع
مديريــات املحافظــة ؛
عىل مدى ســتة أيام من

 9وحتــى  14فربايــر ،
وكــذا تقاريــر اإلرشاف
واملتابعــة اليومية لســر
عمــل الحملــة بدايــة
بتدريــب العاملــن إىل
تنفيــذ الحملــة.
وأشــاد الدكتــور
الشدادي خالل االجتماع
بالنجــاح الكبــر الــذي
حققتــه الحملــة والــذي
املســتهدفني بأكثــر مــن
 .%29معربـا ً عن الشــكر
والتقديــر الكبري للجهود
التــي بذلتهــا الفــرق
امليدانيــة والعاملــن
الصحيــن واملرشفني من
أجــل إنجــاح الحملــة.
كمــا ثمــن الشــدادي
جميــع الجهــات التــي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

تعاونــت مــن أجــل
إنجــاح الحملــة وعــى
رأســها مكتــب الرتبيــة
والتعليــم ،وكــذا مكتــب
األوقــاف ،واإلعالميــن
والشــخصيات االجتماع.
واعتــر أن النجــاح
الــذي حققتــه الحملــة
يكشــف مســتوى الوعي
العــايل لــدى املواطنني يف
املحافظــة ،الذين بادروا
لتلقيح أطفالهم  .معترب ا ً
أن هــذا النجــاح هــو
نجــاح للســلطة املحليــة
باملحافظة بقيادة اللواء
ســلطان بن عيل العرادة
محافــظ املحافظــة.
غرفــة
وكانــت
عمليــات مكتــب الصحــة
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

بمحافظة مأرب أكدت أن
حملــة التحصني الوطنية
ضــد الحصبــة والحصبة
األملانية قد حققت نسبة
نجــاح قدرهــا .%129
وذكــرت يف نرشتهــا
اليومية أن عدد األطفال
الذيــن حصلــوا عــى
التحصــن مــن عمــر 6
أشــهر وحتــى  15عامـا ً
بلــغ  199ألــف و596
طفل وطفلة ،بزيادة 43
ألــف و 946طفل وطفلة
عمــا كان مقــرر ا ً إجــراء
التلقيــح لهــم.

Mareb_gov
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صفحة

PA G E

تدشني برنامج التوعية بمخرجات احلوار
ومسودة الدستور بمحافظات اقليم سبأ

دشــن مكتــب وزيــر
الدولــة لشــؤون تنفيــذ
مخرجات الحوار الوطني
 يــوم األحــد  -بمدينــةمأرب برنامج رفع الوعي
املجتمعــي بمخرجــات
الحوار الوطني ومسودة
الدســتور الجديــد يف
محافظــات إقليــم ســبأ.
وانطلــق الربنامــج
بتدشــن دورة لتدريــب
املدربــن كمرحلــة أوىل
مــن الربنامــج  ،حيــث

تضــم الــدورة  23مدربــا
ومدربــة مــن محافظات
اإلقليم (مأرب ،البيضاء،
والجــوف).
سيكتسب املشاركون
عــى مــدى أربعــة أيــام،
مهــارات يف التدريــب
والتيســر وإدارة حلقات
النقــاش ،وســيتعرفون
إىل مفاهيــم الدولــة
االتحاديــة والرشاكــة يف
السلطة والتوزيع العادل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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للثــروة ونظــام األقاليــم
وفقـا ً ملخرجــات الحــوار
الوطنــي.
وســيقوم املشاركون
يف الــدورة بعــد ذلــك
بتنفيــذ دورات تدريبيــة
وجلســات توعويــة يف
مجتمعاتهــم املحليــة
يف محافظــات االقليــم
للتوعيــة بمخرجــات
الحوار الوطني ومسودة
الدســتور الجديــد.
Mareb gov
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حــر التدشــن مدير
عــام مكتــب الشــباب
والرياضــة بمحافظــة
مــأرب عــي حشــوان ،
ومديــر عــام املشــاركة
املجتمعيــة بمكتــب وزير
الدولــة لشــؤون تنفيــذ
مخرجات الحوار الوطني
حســن هديــل .
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