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ــع  ــاء موس ــش لق ناق
بديــوان محافظــة مــأرب 
برئاســة املحافظ ســلطان 
بــن عــي العــرادة، - يــوم 
ــذ  ــر تنفي ــس - س الخمي
التمديــدات  مــروع 
للمديريــات  الكهربائيــة 
البالــغ  الجنوبيــة الغربيــة 
دوالر  ماليني  عرة  كلفته 
بتمويــل الســلطة املحليــة.

ــل  ــاء وكي اللق ــم  وض
املحافظــة الدكتور عبدربه 
مفتــاح ، ورئيــس املكتــب 
الفنــي الدكتور عــي الجبل 
ــاء  ــام الكهرب ــر ع ، ومدي
عبدالهادي الشبواني ومدير 
للكهرباء  التنفيذية  الوحدة 

ــني املنفذين. واملقاول

اللقــاء  ضــم  كمــا 
ــات  ــوم املديري ــدراء عم م
وأعضــاء املجالــس املحلية 
وأبــرز املشــايخ  واألعيــان 
لــم  التــي  املديريــات  يف 
يتــم تغطيتهــا بالكهربــاء 
 - الجوبة  وهي:  الحكومية 
ــة - ماهلية - رحبة  العبدي

- وجبــل مــراد.
واســتعرض اللقاء أبرز 
املشــكالت والتحديات التي 
تواجــه ســر عمــل تنفيــذ 
املروع وأعمال التمديدات 
ــي  الت ــط، واألعمــال  والرب
ــروع  ــذا امل ــزت يف ه أنج
ــى  ــاز ع ــتوى اإلنج ومس

مســتوى كل مديريــة.
ــف  ــاء كل اللق ــالل  وخ

ــل  ــرادة وكي ــظ الع املحاف
املحافظــة الدكتــور مفتاح 
وعضويــة رئيــس املكتــب 
الفنــي عــي الجبــل ومدير 
عام الكهرباء، بدراسة كافة 
تلــك التحديات واملشــكالت 
ووضع خطة عمل تنفيذية 

ــة وواضحة. مزمن
ــظ  ــف املحاف ــا كل كم
قيــادات الســلطات املحلية 
واملشــايخ  باملديريــات 
آلية  واألعيــان فيها بوضع 
مكتوبــة وملزمــة للجميع 
تضمن التســهيالت الالزمة 
والتنفيــذ  العمــل  لســر 
للمشــاريع والحفــاظ عى 
وتذليــل  األوليــة  املــواد 
الصعــاب أمــام املقاولــني، 

الــدور املجتمعــي  وتفعيــل 
للوقــوف أوال أمــام كل من 
ــال  ــة األعم ــاول عرقل يح
ــت أي  ــذ تح التنفي ــر  وس

. ر مرب
اللــواء العــرادة  وشــدد 
جهود  تضافر  رضورة  عى 
ــن  ــاون م ــع والتع الجمي
أجــل تنفيذ املــروع وحل 
اإلشكاالت والصعوبات كل 
يف مديريته وعزلته وقريته 
وأن يكــون هم الجميع هو 
ــة الكهرباء إىل  إيصال خدم
جميــع املواطنــني وإنجــاز 
هــذا املروع الحيوي وفق 

ــة ومزمنة. خطة مدروس

جلنة لدراسة التحديات واملعوقات

املحافظ يرتأس لقاًء موسعاً ملناقشة ربط مخس 
مديريات بالكهرباء
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افتتــح وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عي محمد 
نــدوة   - األحــد  يــوم   -
ــة  ــت األدوار البطولي تناول
للشهيد العميد أحمد صالح 
اللــواء 153  العقيــي قائــد 
الذي استشهد يف 21  مشاه 
يونيــو 2018م وهو يؤدي 
مواجهة  يف  الوطني  واجبه 
مليشــيا الحوثي االنقالبية 
جبهة املالجــم يف محافظة 

البيضاء.
وأشاد الوكيل الفاطمي 
خالل افتتاحــه الندوة التي 
اللواء 135 مشــاة  نظمهــا 
النضالية  الوطنية  باألدوار 
العقيي  للشهيد  والبطولية 
الذي تقدم الصفوف يف الدفاع 
ــن والجمهورية  ــن الوط ع
ورفــض االنقــالب الحوثي 

اإليراني. ومروعه 
العقيي  :«الشهيد  وقال 
انربى يدافع عن الجمهورية 
منذ البدء يف مللمة الصفوف 
للدفاع عن محافظة مأرب 
ــال  ــارح نخ ــيس مط وتأس
ــث كان يف  ــحيل، حي والس
الخنــادق األماميــة يدافــع 
عــن مدينــة مــأرب حتــى 
االنقالبية  املليشيا  اندحرت 
ــكرية  ــا العس ــا وآلته عنه

الضخمة«.
إســهام  إىل  وأشــار 

ــل  ــي الفاع ــهيد العقي الش
يف دحــر املليشــيا وتحريــر 
مديريــة حريب بمــأرب ثم 
تحريــر بيحــان وعســيالن 
بمحافظة شبوة، واالنطالق 
محافظة  مديريات  لتحرير 
البيضــاء حتى استشــهد يف 
ــو يف  ــم وه ــة املالج مديري
مقدمــة الصفــوف مقبــال 
ــوالت ويحقق  يجرتح البط
مالحــم  يف  االنتصــارات 
تســطر يف ســفر التاريــخ.

واعتــرب أن التضحيــات 
التــي قدمت وتقدم بشــكل 
مســتمر يف ســبيل تحريــر 
الحوثي  الوطن من مليشيا 
ــايس  ــن األس ــي الضام ه
التــي تؤكد دون مواربة أن 
النرص قادم للشعب اليمني 
بالقضــاء عــى االنقالبيني 

ــاليل. ومروعهم الس
ودعــا الوكيل الفاطمي 
كافــة القــوى والفعاليــات 

الحيــة واألقــالم إىل رص 
ــادة  ــف القي ــوف خل الصف
ــية ممثلة بفخامة  السياس
الرئيــس املشــر الركــن  
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
الســتكمال تحرير ما تبقى 
من أرض الوطن واستعادة 
ــة  ــات الدول ــة مؤسس بقي
ــتقرار  وعودة األمن واالس
يف اليمــن وتنفيذ مخرجات 
ويف  الوطنــي  الحــوار 
االتحادية.   الدولة  مقدمتها 
ــد  ــة ق ــت الفعالي وكان
اســتعرضت ثــالث أوراق 
الورقــة  تناولــت  عمــل 
األوىل املقدمــة مــن الباحث 
رائــد الثابتــي دور الشــهيد 
العقيي يف تأسيس املقاومة 
الشعبية والجيش الوطني ، 
فيما تناولت الورقة الثانية 
املقدمــة مــن ســكرتر أول 
ــرتاكي اليمني  الحزب االش
الحنييش،  ناجي  باملحافظة 

الشــعبية  املقاومــة  دور 
مواجهــة  يف  املأربيــة 
واســتعرض  االنقــالب، 
لوزارة  اإلعالمي  السكرتر 
الرائــد صفــوان  الدفــاع 
املنيفــي، ورقــة بعنــوان » 
الجيش الوطنــي واالنتقال 
إىل زمــام املبــادرة وإعــادة 

البناء.
حــر الفعاليــة مديــر 
عام رشطة املحافظة العميد 
عبدامللــك املدانــي ورئيــس 
ــام  ــي لأللغ ــز الوطن املرك
العميد أمــني العقيي وعدد 
من قيادات السلطة املحلية 
والقيــادات  باملحافظــة 
ــكرية واألمنية ووالد  العس
وأصدقائه  وأرسته  الشهيد 

ــالح. ورفقاء الس

إحياء ندوة بحضور الفاطمي

عــــــام علــــى استشهــــاد العميــــــد 
أمحــــد صالــــح العقيلــــي
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دشــن وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عي محمد 
ومعــه مديــر عــام مكتــب 
الصحــة العامة والســكان 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
الشدادي، دورتني صحيتني 
منفصلتــني يف مجايل صحة 
ــة،  ــوء التغذي ــل وس الطف
ــي  ــج تأهي ــن برنام ، ضم
للعاملــني الصحيــني تنفذه 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
الخرية بدعــم من منظمة 
لألمومــة  اليونيســيف 

والطفولــة.
الــدورة  وتســتهدف 
التدريبيــة األوىل املقامــة يف 
مكتــب الصحــة باملحافظة 
يف  وعاملــة  عامــالً   24

التغذية، فيما  ــوء  مجال س
الثانيــة  الــدورة  تســتهدف 
املقامة يف مستشــفى كرى 
العــام بمديريــة الوادي 24 
ــال  ــة يف مج ــال وعامل عام
صحــة الطفــل، مــن أجــل 
املهنيــة  قدراتهــم  رفــع 
والعلميــة بمــا مــن شــأنه 
املقدمة  بالخدمات  االرتقاء 
للمواطنني يف مجايل مكافحة 
ســوء التغذيــة، واالهتمام 

ــة الطفل. بصح
افتتــاح  وخــالل 
ــى  ــني ع ــني املقامت الدورت
مــدى 12 يوما، أكد الوكيل 
الفاطمي ومدير عام مكتب 
الصحة الدكتور الشــدادي، 
عــى أهميــة االســتمرار يف 

ــل والتدريب  التأهي برنامج 
وبناء القــدرات للعاملني يف 
مختلــف مرافــق وجوانــب 
باملحافظة  الصحي  القطاع 
بهــدف الرفع مــن كفاءته 
وجــودة الخدمــات املقدمة 
للمواطنني خاصة ما يتعلق 
بالرعايــة األوليــة والطــب 

الوقائي.
الفاطمــي  وأكــد 
والشــدادي دعــم قيــادة 
ــة  ــة لكاف ــلطة املحلي الس
ــب  ــود املكت ــطة وجه أنش
الهادفة إىل االرتقاء بالقطاع 
خدماته..  وتجويد  الصحي 
ولفتــا إىل النجاحــات التــي 
القطاع الصحي  تحققت يف 
خــالل الفــرتة املاضية رغم 

ــي  الت ــرة  ــات الكب التحدي
تواجــه القطــاع.

ــدد وكيل املحافظة  وش
ومدير عــام مكتب الصحة 
عــى املتدربــني االســتفادة 
الدورات  هذه  من  القصوى 
وتطبيق املعلومات واملعارف 
والتطبيقيــة  النظريــة 
التــي يتلقونهــا يف الواقــع 
العمي عى مســتوى العزل 
واملديريــات بمــا يخــدم 
مجتمعاتهــم ويرفــع مــن 

ــم الصحي. واقعه
حر ممثــل الصحة يف 
جمعيــة اإلصــالح الدكتور 

الخمييس. حسن 

لفت إلى النجاحات التي حتققت في القطاع الصحي

الفاطمي يدشن دورتني يف جمايل صحة الطفل 
وسوء التغذية بمأرب
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ــل محافظة  تفقــد وكي
مــأرب لشــؤون املديريــات 
ــد املعويض -  الغربية محم
يوم األربعاء - ومعه مدير 
عام مكتب الرتبية والتعليم 
ــر  الدكتور عي العباب، س
العمليــة االمتحانية لطالب 
الثانويــة العامة يف مديرية 

رصواح.
وزار الوكيــل املعــويض 
والدكتــور العبــاب اللجــان 
االمتحانيــة يف مدرســتي 
ــة بوادي  صوابني والروض
ــات  ــا بالقاع ــة ، وطاف ذن
االمتحانيــة ، مســتمعني 

قــال مديــر عــام فــرع 
املؤسســة العامة للكهرباء 
بمحافظــة مــأرب عبــد 
إن  الشــبواني  الهــادي 
بجهود  تعمل  الفنية  الفرق 
مضاعفــة ومتواصلــة من 
ــالالت  ــاوز االخت ــل تج أج
ــرأت مؤخراً  الفنية التي ط
عى الكهرباء بمدينة مأرب 
واملديريات مع حلول فصل 

. لصيف ا
يف  الشــبواني  وأكــد 
ترصيح لـ«موقع محافظة 
مــأرب« أن العمل قائم عى 
قدٍم وســاق لتنفيذ الحلول 
الالزمة،  الفنية  واملعالجات 
القليلــة  األســابيع  وأن 
القادمــة ستشــهد تحســناً 

إىل رشح مــن القائمني عى 
ــن  ــة ع ــان االمتحاني اللج
ســر العمليــة االمتحانيــة 
والصعوبــات التــي تواجــه 
عمل اللجان، واألجواء التي 

ــها الطالب. يعيش
املعــويض  وأشــاد 
التنظيم  بمستوى  والعباب 
لســر عمليــة االمتحانــات 
اللجــان  وانضبــاط 
االمتحانيــة بالتعليمــات يف 
االمتحانية،  املراكز  مختلف 
تهيئــة  عــى  والحــرص 
األجــواء املالئمــة للطــالب 

امتحاناتهــم. ألداء 

كبــراً يف خدمــة الكهرباء.
ولفت الشــبواني إىل أن 
شدة حرارة الطقس اليومي 
يف فصــل الصيف لهذا العام 
، تســبب يف زيــادة األحمال 
 ، والضغــط عــى املولــدات 
وأضعــف قدرتها عى إنتاج 
الطاقــة إىل أقل من النصف 
عمــا كانــت عليــه يف األيام 

العادية.
عــام  مديــر  وأشــار 
الكهربــاء إىل أن عشــوائية 
ــض  ــل بع ــن قب ــط م الرب
ــن  ــر م ــتفيدين يف كث املس
األحيــاء والحــارات مثلــت 
إىل  أدت  أخــرى  أســبابا  
املحوالت عن  خروج بعض 

الخدمــة بشــكل متكــرر.

املعويض والعباب يشيدان 
بمستوى تنظيم سري 

االمتحانات بمديرية رصواح

الكهرباء: جهود مضاعفة 
لتجاوز االختالالت
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صفحة
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 ناقش مدير عام مكتب 
الصحــة العامة والســكان 
بمحافظــة مــأرب الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي إمكانية 
رفــع الطاقة االســتيعابية 
للملتحقــني باملعهــد العــايل 
للعلــوم الصحيــة بما يرفد 
القطاع الصحي يف املحافظة 

ــه للكوادر  ويلبي احتياجات
املساعدة. الصحية 

كما ناقش الشدادي مع 
مديــر املعهد العــايل للعلوم 
الصحيــة الدكتــور محمــد 
- يوم  مفتاح خالل زيارته 
األربعاء - للمعهد إجراءات 
التســجيل والقبــول للعــام 

التي ستبدأ منتصف  القادم 
بالتنسيق مع  القادم  يوليو 
مكتــب الصحــة الســتقبال 
الطــالب الجــدد الراغبني يف 

باملعهد. االلتحاق 
ــاع إىل  ــرق االجتم وتط
الجهــود املبذولــة للبــدء يف 
إنشــاء مروع بناء قســم 

ــذي  ــد، وال ــل باملعه املعام
ســبق وأن وجــه محافــظ 
املحافظــة بــه إىل لجنــة 
ورضورة  املناقصــات، 
ــى  ــازه حت اإلرساع يف إنج
تتحقق االســتفادة املرجوة 

. منه

مناقشة رفع الطاقة االستيعابية للملتحقني 
باملعهد الصحي بمأرب


