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توجيهات بمدرسة خاصة بالمتفوقين والموهوبين

وجــه محافــظ المحافظــة
اللــواء ســلطان العــرادة مكتــب
التربيــة بتخصيــص مدرســة
والمتفوقيــن
للموهوبيــن
يكــون مقرهــا فــي مركــز
المحافظــة وفــق رؤيــة علميــة
مدروســة لرعايتهــم وتنميــة
مواهبهــم وتفوقهــم.
وهنــأ المحافــظ العــرادة
خــال حضــوره حفــل تكريــم
المعلميــن مــن تــم تكريمهــم
مــن معلمين وادارات مدرســية
وتعليميــة ..مثمنـاً دورهــم فــي
تطويــر العمليــة التعليميــة
ورعايــة األجيــال تعليميــا
وتربويــا.

وأشــار اللــواء العــرادة إلــى
أن المعلميــن وقطــاع التعليــم
كان أول المســتهدفين مــن
قبــل مليشــيا الحوثــي اإليرانية،
بهــدف تجهيــل الشــعب
حتــى يظــل أســيراً للعبوديــة
والجهــل.
وأكــد أن قطــاع التعليــم من
أولويــات اهتمامــات ملفــات
التنميــة لــدى قيــادة الســلطة
المحليــة و تعتبــر المعلــم
حجــر الزاويــة فــي العمليــة
التعليميــة وبنــاء الحاضــر
و ا لمســتقبل .
هــذا وكــرم مكتــب التربيــة
والتعليــم بمحافظــة مــأرب

خــال الحفــل الــذي أقيــم يــوم
األربعــاء  54معلمــا ومعلمــة
مــن المبرزيــن والمتميزيــن من
االدارات المدرســية والتعليميــة
بمناســبة اليــوم العالمــي
للمعلــم بحضــور المحافــظ
ســلطان العــرادة.
وعبــر مديــر عــام مكتــب
التربيــة والتعليــم بالمحافظــة
الدكتــور علــي العبــاب فــي
عــن شــكر منتســبي القطــاع
التربــوي لمحافــظ المحافظــة
علــى االهتمــام الــذي يوليــه
بالقطــاع التربــوي.
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مــن المقــرر أن تبــدأ الشــركة
المعنيــة بتنفيــذ مشــروع
تأهيــل المرحلــة األولــى مــن
طريــق صافــر العبــر أعمالهــا
خــال أقــل مــن أســبوعين بنــاء
علــى اتفاقيــة عقــد التوقيــع
التــي وقعــت الثالثــاء الماضــي.
ووقــع محافــظ محافظــة
مــأرب اللــواء ســلطان بــن علــي
العــرادة يــوم الثالثــاء الماضــي
بديــوان عــام الــوزارة مــع شــركة
ســبأ للمقــاوالت اتفاقيــة إعــادة
تأهيــل طريــق صافــر -العبــر،
المرحلــة االولــى بطــول  40كــم
وبكلفــة ملياريــن و 400مليــون
ريــال يمنــي بتمويــل حكومــي.
وحــددت االتفاقيــة الجــدول
الزمنــي لتنفيــذ المرحلــة االولى
مــن المشــروع التــي تمتــد مــن
صافــر حتــى منطقــة غويربــان
بعشــرة أشــهر.
وخــال التوقيــع أشــار
المحافــظ العــرادة إلــى األهمية
االســتراتيجية لهــذا الطريــق
الدولــي الــذي يربــط اليمــن
بــدول الجــوار عبــر منفــذ
الوديعــة البــري ويعتبــر شــريان
حيــاة للشــعب اليمنــي حيــث
تمــر عبــره البضائــع التجاريــة
ومــواد اإلغاثــة االنســانية فــي
ظــل الظــروف الصعبــة التــي

يمــر بهــا اليمــن نتيجــة انقــاب
المليشــيات الحوثيــة االيرانيــة.
ولفــت المحافــظ الــى ان
هــذا المشــروع البالــغ طولــة
مــن صافــر حتــى العبــر172
كــم ســينفذ علــى اربــع مراحــل،
جــاء تنفيــذاً لتوجيهــات رئيــس
الجمهوريــة ومتابعــة مــن وزارة
االشــغال العامــة والطــرق بعــد
أن تــردت حالــة هــذا الطريــق
الــى مســتوى كبيــر وتســببت
فــي حــوادث مروريــة وازهــاق
الكثيــر مــن ارواح المســافرين
خــال الفتــرة الماضيــة..
ولفــت اللــواء العــرادة الــى
أن العمــل فــي تنفيذ المشــروع
ســيبدأ خــال اســبوعين مــن
توقيــع هــذا  ..مشــددا علــى
الشــركة المنفــذة االلتــزام
المحــددة
بالمواصفــات
للمشــروع والجــدول الزمنــي
للتنفيــذ .
حضــر التوقيــع وكيــل
المحافظــة الدكتــور عبدربــه
مفتــاح ومديــر عــام مكتــب
االشــغال العامــة المهنــدس
عبدالــودود المدحجــي ومديــر
المكتــب الفنــي بالمحافظــة
الدكتــور علــي الجبــل.

المحافظ يتفقد سير
التحضير لالمتحانات العامة

إلــى ذلــك تفقــد محافــظ
محافظــة مــأرب اللــواء ســلطان
العــرادة يــوم األربعــاء ســير العمــل
والتحضيــر إلجــراء امتحانــات
الشــهادة األساســية العامــة مــن
حيــث اعــداد االمتحانــات وإصــدار
أرقــام الجلــوس والتصحيــح
وطباعــة أســئلة االمتحانــات
والشــهادة للطــاب.
واســتمع المحافظــة زيارته من
المســئولين في مكتــب التربية إلى
نبــذة عــن آليــة التحضيــرات إلصدار
أرقــام الجلــوس للمتقدميــن
المتحانــات الشــهادة االساســية
العامــة وكيفيــة إعــداد االســئلة
والتصحيــح لدفاتــر االمتحانــات.
كمــا اطلــع علــى التجهيــزات
الحديثــة إلدارات الكنتــرول وقاعــة
التصحيــح وغرفــة المطبعــة
الســرية والبالــغ كلفتهــا  14مليــون
ريــال بتمويــل مــن الســلطة
المحليــة بالمحافظــة.
وأشــار المحافــظ العــرادة الــى
أهميــة تكامــل مكتــب التربيــة
فــي اداء كافــة الخدمــات التربويــة
واالداريــة بمــا فيهــا امتالكهــا إلدارة
كنتــرول متقــدم وحديــث وقــدرة
فــي وضــع االمتحانــات والتصحيــح
وطباعــة االســئلة وشــهادات
الطــاب لمرحلــة النقــل العامــة
.وأكــد المحافــظ ان المطبعــة
الســرية  -كمــا يطلــق عليهــا،-
جــاءت انســجاما مــع خطــة قيــادة
وزارة التربيــة والتعليــم لتســهيل
عمليــة االمتحانــات والتصحيــح
ورصــد الدرجــات وطباعــة الشــهائد
للمرحلــة االساســية.
ولفــت إلــى أن هــذا يعتبــر
انجــازاً كبيــراً للقطــاع التعليمــي
فــي المحافظــة يوفــر الدقــة فــي
األداء والتســهيل علــى الطــاب
واالدارات المدرســية فــي ادارة
االمتحانــات والتصحيــح والرصــد
والجمــع للدرجــات وصــوال الى منح
الشــهادات للطــاب المنقوليــن
مــن المرحلــة االساســية الــى
المرحلــة الثانويــة.
واكــد المحافــظ العــرادة
اســتمرار دعــم قيــادة الســلطة
المحليــة للقطــاع التربــوي
والتعليمــي فــي المحافظــة
باعتبــاره حجــر الزاويــة فــي التنمية
المنشــودة فــي المحافظــة.
رافقــه خــال الزيــارة مديــر
المكتــب الفنــي للمحافظــة
الدكتــور علــي الجبــل.

المحافظ يسلم الشرطة العسكرية
سيارات وأطقم لتعزيز قدراتها
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إلــى ذلــك اســتقبل
اللــواء /ســلطان بــن علــي
العــرادة محافــظ محافظــة
مــأرب اليــوم الخميــس وفــد
منظمــة حمايــة المدنييــن
فــي النزاعــات «ســيفيك»
الدوليــة برئاســة نــدوى
الدوســري مديــرة المنظمــة
فــي اليمــن.
وخــال اللقــاء اســتمع
محافــظ المحافظــة مــن
مديــرة فــرع المنظمــة فــي
اليمــن إلــى نبذة عن أنشــطة
ومهــام المنظمــة ،والبرامــج
والخدمــات التــي يمكــن
أن تقدمهــا فــي محافظــة
مــأرب.
وعبــر المحافــظ العــرادة
خــال اللقــاء عــن ترحيبــه
بعمــل منظمــة «ســيفيك»
الدوليــة ،وبــكل المشــاريع
التــي مــن شــأنها تعزيــز
البنــاء المؤسســي وتنميــة
مؤكــداً
أن
المجتمــع.
المحافظــة ســتقدم كل
التســهيالت لعمل وأنشــطة
ا لمنظمــة .
مــن جهتهــا عبــرت مديرة
المنظمــة نــدوة الدوســري
بلقــاء
عــن ســعادتها
المحافــظ ســلطان العــرادة.
مشــيرة إلــى مــا ســتقوم
بــه المنظمــة مــن مشــاريع
تعمــل علــى تحســين حمايــة
المدنييــن فــي النزاعــات،
وتقديــم النصــح والدعــم
الفنــي والمســاعدة فــي
تطويــر الســلطات المحليــة
ورفــع كفاءتهــا فــي التعامــل
مــع المدنييــن.
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قــام محافــظ محافظــة
مــأرب اللــواء /ســلطان بــن
علــي العــرادة اليــوم الخميــس
بتســليم فــرع الشــرطة
العســكرية بالمحافظــة عــدداً
مــن الســيارات واألطقــم ،فــي
إطــار تعزيــز قــدرات الشــرطة
العســكرية وتجهيزاتهــا.
وأكــد محافــظ المحافظــة
خــال التســليم أن الشــرطة
العســكرية تلعــب دوراً مهمــاً
فــي توطيــد دعائــم األمــن
واإلســتقرار فــي المحافظــة،
إلــى جانــب مــا تقــوم بــه
األجهــزة األمنيــة مــن جهــود
طيبــة فــي هــذا المجــال.
وعبــر المحافــظ العــرادة
عــن الشــكر والتقديــر للجهــود
التــي يبذلهــا فــرع الشــرطة
العســكرية بمحافظــة مــأرب
مــن جهــود فــي تعزيــز األمــن
واإلســتقرار ،ووقوفــه إلــى
جانــب أجهــزة األمــن فــي
التصــدي ألي اختــاالت أمنيــة.
مــن جهتــه شــكر قائــد
الشــرطة العســكرية العميــد/

ناجــي منيــف محافــظ
محافظــة مــارب اللــواء
ســلطان العــرادة ،علــى جهوده
واهتمامــه بتعزيــز قــدرات
الشــرطة العســكرية ،وحرصــه
علــى اإلرتقــاء بمســتوى األمــن
واإلســتقرار فــي المحافظــة.
وأكــد العميــد منيــف أن
جهــاز الشــرطة العســكرية لــن
يألــو جهــدا فــي المســاهمة
فــي تعزيــز األمــن واالســتقرار
فــي محافظــة مــأرب التــي
باتــت مــاذاً آمناً لمئــات اآلالف
مــن النازحيــن مــن مختلــف
المحافظــات.
وعبــر قائــد الشــرطة
العســكرية عــن أملــه فــي
تعزيــز التعــاون مــع األجهــزة
األمنيــة بمــا يحقــق مزيــدا
مــن اإلســتقرار واألمــن
فــي المحافظــة .مؤكــداً أن
ماحققتــه مــأرب خــال الثــاث
الســنوات الماضيــة يتطلــب
تضافــر الجهــود لتحقيــق
األهــداف المنشــودة لهــذه
ا لمحا فظــة .

ويستقبل وفد
منظمة «سيفيك»
الدولية

4

الفاطمي يفتتح شاليه أجنحة صاللة
السياحي بمدينة مارب
افتتــح وكيــل محافظــة
مــأرب علــي محمــد الفاطمــي
يــوم األحــد الماضــي فــي مدينــة
الروضــة بعاصمــة المحافظــة،
صاللــه
أجنحــة
شــاليه
الســياحي.
وخــال االفتتــاح طــاف
الوكيــل الفاطمــي بغــرف
واجنحــة الشــاليه البالــغ كلفته
 40مليــون ريــال يمنــي واســتمع
مــن مديــره مالــك الخليــدي الى
شــرح عــن مكوناتــه والخدمــات
الفندقيــة التــي يقدمهــا للنزالء.

توجيهات بإدراج تسويات
موظفي مأرب ضمن
موازنة هذا العام
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كشــف مديــر عــام مكتــب
التربيــة بمحافظــة مــأرب
الدكتــور علــي العبــاب عــن
توجيهــات أصدرهــا محافــظ
المحافظــة اللــواء ســلطان
بــن علــي العــرادة بــإدراج
تســويات
اســتحقاقات
المعلميــن والموظفيــن فــي
موازنــة الســلطة المحليــة
للعــام 2018م.
وأكــد الدكتــور العبــاب أن
الســلطة المحليــة خصصــت
مبلــغ  2مليــار و 115مليونــا و
 48ألــف ريــال لتســوية أوضــاع
الموظفيــن ومــن ضمنهــم
المعلميــن فــي موازنــة هــذا
العــام.
وقــال :إن التســويات
ســتتضمن العــاوات الســنوية
لجميــع الموظفيــن لألعــوام
2017/2013م لعدد6239موظفا
باإلضافــة إلــى المرحلــة الثانيــة
والثالثــة مــن اســتراتيجية
االجــور للحــاالت المؤجلــة
لعدد242موظفــا وتســويات
بالمؤهــات الجديــدة وتظلمات
طبيعــة عمــل ومســتحقات
النقــل الى الهيــكل العام لالجور
والمرتبــات لعدد24موظفــا .

ورحــب الوكيــل الفاطمــي
باالســتثمارات فــي المحافظــة..
مؤكــدا ان الســلطة المحليــة
ســتقدم كل الدعم والتسهيالت
لــرؤوس االمــوال لالســتثمار
فــي مختلــف المجــاالت خاصــة
فــي البنــى التحتيــة التــي تفتقر
اليهــا المحافظــة.
مــن جانبــه أشــار نائــب
مديــر عــام الســياحة ياســر
االغبــري الــى ان هــذه الفنــادق
والمطاعــم الســياحية التــي
تــم افتتاحهــا خــال االشــهر

الماضيــة هــي جــزء مــن البنــى
التحتيــة للقطــاع الســياحي
التــي تحتــاج اليهــا المحافظــة،
فــي ظــل مــا تزخــر بــه مــن
مقومــات ســياحية كبيــرة.
واشــار االغبــري الــى ان
االشــهر الماضيــة مــن العــام
الجــاري شــهدت مــارب افتتــاح
اكثــر عشــرة فنــادق وهنــاك
نحــو  15اخريــن تحــت التنفيــذ.
رافقــه خــال االفتتــاح
مديــر عــام شــرطة المحافظــة
العميــد عبدالملــك المدانــي .

مدير عام شرطة مأرب يلتقي وفد
منظمة «سيفيك « الدولية

التقــى مديــر عــام شــرطة
محافظــة مــأرب العميــد
عبدالملــك المدانــي ،يــوم
منظمــة
وفــد
االثنيــن،
المدنييــن فــي النزاعــات
«ســيفيك» الدوليــة برئاســة
نــدوى الدوســري مديــرة
المنظمــة فــي اليمــن.
وخــال اللقــاء ،ناقــش مديــر
عــام شــرطة مــأرب مــع مديــرة
المنظمــة فــي اليمــن البرامــج
والخدمــات التــي يمكــن ان
تقدمهــا المنظمــة فــي مــأرب.
وقــال العميــد عبدالملــك
المدانــي إن الســلطة المحليــة
واألمنيــة فــي مــأرب تقــدم كل
التســهيالت لعمــل المنظمــات
الدوليــة فــي المحافظــة
وترحــب بكافــة المشــاريع التــي
مــن شــأنها اإلســهام فــي بنــاء

مؤسســات الدولــة وتنميــة
المجتمــع.
بدورهــا أوضحــت نــدوى
منظمــة
ان
الدوســري
«ســيفيك» تعمــل علــى
تحســين حمايــة المدنييــن
فــي النزاعــات حــول العالــم
وتقديــم النصــح والدعــم
الفنــي للحكومــات والجيــوش
لمســاعدتها علــى تطويــر أدائها
ورفــع كفاءتهــا فــي التعامــل
مــع المدنييــن.
حضــر اللقــاء مديــر إدارة
التدريــب والتأهيــل بشــرطة
مــأرب العقيــد صالــح التنانــي،
ومديــر مكتــب المديــر العــام
لشــرطة مــأرب الرائــد وليــد
العدينــي ،ومســؤول المشــروع
لمنظمــة ســيفيك بمــأرب
صــدام األدور

وفد صحي من مركز الملك سلمان
يبحث دعم االحتياجات بالمحافظة
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زار وفــد صحــي مــن مركــز
الملــك ســلمان هــذا األســبوع
محافظــة مــأرب بهــدف معرفة
أهــم اإلحتياجــات الضروريــة
لدعــم المحافظــة.
وخــال لقــاء وفــد مركــز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
واألعمــال االنســانية برئاســة
الدكتــور ســليمان الشــريع
المســؤول الصحــي بالمركــز
قــدم الفريق شــرحا عــن طبيعة
الزيــارة الحاليــة لمحافظــة
مــأرب.
وعبــر الدكتــور الشــدادي
عــن ترحيبــه بوفــد مركــز الملك
ســلمان بهــذه الزيــارة واطالعــه
الصحــي،
الجانــب
علــي
مســتعرضا الوضــع الصحــي
واالحتياجــات
بالمحافظــة
الضروريــة والطارئــة للقطــاع
الصحــي بمــأرب مــن تجهيــزات

وأثــاث ،وغيرها مــن االحتياجات
الضروريــة والطارئــة.
إن
الشــدادي
وقــال:
محافظــة مــارب التــي يتواجــد
فيهــا عــدد كبيــر مــن النازحيــن،
تتطلــب توفيــر الخدمــات
الطبيــة والعالجيــة ،مشــيراً
إلــى ان تواجــد العــدد الكبيــر
مــن النازحيــن يتطلــب التدخــل
العاجــل مــن قبــل المنظمــات
الدوليــة والمحليــة لتقديــم
الدعــم االزم للمحافظــة فــي
الجانــب الصحــي.
وعبــر عــن شــكره لمركــز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
واالعمــال االنســانية لدعمــه
المتواصــل للمحافظــة فــي
الجانــب الصحــي.
وبحــث اللقــاء مشــروع دعم
مستشــفى كرى العــام ومجمع
الشــهيد محمــد هائــل والــذي

يســعي المكتــب لتحويلــه
الــي مستشــفى لألمومــة
ومستشــفى
والطفولــة،
26سبتمبربالجوبه
ومستشــفى الجفــره وحريــب
وغيرهــا مــن المرافــق الصحيــة
با لمحا فظــة .
وعبــر وفــد الملــك ســلمان
لإلغاثــة واألعمــال االنســانية
عــن شــكره لمكتــب الصحــة
العامــة والســكان بمــارب ،لمــا
لمســه مــن وضــوح الرؤيــة
والخطــط والبرامج والمشــاريع
المقدمــة.
حضــر اللقــاء ،الدكتــور
ميــاز اليوســفي مديــر عــام
مكتــب الصحــة بالجــوف،
واحمــد العبــادي مديــر الرعايــة،
ولــوي محمــد ســليمان مديــر
مستشــفى كــرى العــام،
وضيــف اللــه العباســي منســق
صحــة الطفــل.
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بمشاركة  16إئتالف من مختلف المحافظات

مأرب تحتضن المؤتمر األول لالتحاد
مأرب  -علي العقبي
اإلنساني اليمني
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احتضنــت محافظــة مــارب
يــوم االربعــاء المؤتمــر األول
لالتحــاد اإلنســاني اليمنــي
بمشــاركة  ١٦ائتالفــاً واتحــاداً
إغاثي ـاً وتنموي ـاً مدني ـاً يمثلــون
محافظــات الجمهوريــة.
وهــدف المؤتمــر إلــى
مراجعــة وإقــرار النظــام
األساســي لالتحــاد وانتخــاب
وتقديــم
إداريــة،
هيئــة
التوصيــات والــرؤى التــي
تســهم فــي تعزيــز دور العمــل
ا ال نســا ني .
وفــي الجلســة االفتتاحيــة
للمؤتمــر قــال محمــد العقبــي
– نائــب رئيــس اللجنــة
التحضيريــة  -ان انطــاق
المؤتمــر يمثــل نقلــة نوعيــة
فــي تعزيــز مبــدأ الشــراكة
فــي األنشــطة المختلفــة بيــن
االئتالفــات األعضــاء فــي االتحاد
وتوحيــد الجهــود المحليــة
والدوليــة ،بمــا يعــزز مــن دور
المنظمــات فــي التنميــة
المجتمعيــة واإلنســانية.
وأشــار العقبــي إلــى أن
انعقــاد هــذا المؤتمــر يعــد
األول مــن نوعــه علــى مســتوى

الجمهوريــة ،مؤكــداً ان انعقــاد
المؤتمــر فــي الوقــت الحالــي
ضــرورة إنســانية وواجــب
وطنــي.
وقــال «إن االتحــاد ســيكون
الواجهــة العريضــة الــذي يمثــل
أغلبيــة ائتالفــات ومنظمــات
المجتمــع المدنــي العاملــة
فــي المجــال اإلنســاني علــى
مســتوى الجمهوريــة ،وان
انعقــاده يحتــل أهميــة كبيــرة
كــون الوضــع الــذي يمــر بــه
اإلنســان اليمنــي صعــب جــداً،
وانخفــض مســتوى الفــرد إلــى
أدنى مســتوى بســبب الحرب».
وأكــد العقبــي ضــرورة
تضافــر الجهــود واإلســهام
فــي تخفيــف معانــاة الفقــراء
وإغاثــة
والمحتاجيــن
ا لمتضر ر يــن .
ودعــا العقبــي رئيــس
الجمهوريــة ولجنــة اإلغاثــة
ودول التحالــف العربــي وفــي
مقدمتهــا المملكــة العربيــة
الســعودية ،ومركــز الملــك
ســلمان لالغاثــة واألعمــال
اإلنســانية والمنظمــات الدولية
إلــى دعــم وإســناد االتحــاد

لتحقيــق أهدافــه الــذي أنشــئ
مــن أجلهــا.
وفــي المؤتمــر تــم قــراءة
مشــروع النظــام األساســي
لالتحــاد اإلنســاني اليمنــي
الــذي ســيعمل علــى تطويــر
البنــاء المؤسســي لالئتالفــات
واالتحــادات األعضــاء العاملــة
فــي الجمهوريــة اليمنيــة
والمســاهمة فــي تطويــر
العمــل االغاثــي واإلنســاني
فــي اليمــن مــن خــال برامــج
بهــا
تضطلــع
ومشــاريع
االئتالفــات واالتحــادات اإلغاثيــة
العاملــة فــي مجــاالت التنســيق
بيــن المنظمــات والمؤسســات
فــي العمــل االغاثــي اإلنســاني
والتنميــة البشــرية المســتدامة.
ووفــق مشــروع النظــام
األساســي فــإن االتحاد ســيعمل
علــى المســاهمة فــي إعــداد
البحــوث والدراســات والتقاريــر
اإلنســانية والتنمويــة ،مــن خالل
إنشــاء مركــز تنســيق الجهــود
اإلنســانية ،ومركــز اإلعــام
اإلنســاني ،ومركــز للدراســات
والبحــوث االنســانية.

جامعة إقليم سبأ تنمي مهارات
أعضاء هيئتها التدريسية

إختتام دورة
تدريبية حول
أساسيات
التصوير
عارف الواقدي
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بــدأت يــوم الثالثــاء فــي
جامعــة اقليــم ســبأ ،دورة
تدريبيــة تحــت شــعار التنميــة
المهنيــة ألعضــاء هيئــة
ومســاعديهم
التدريــس
عمليــة مســتمرة حــول
القيــاس والتقويــم «األســاليب
واألدوات»  ،تحــت رعايــة رئيــس
الجامعــة الدكتــور محمــود
حمــود القدســي.
وخــال تدشــين الــدورة
رحــب نائــب رئيــس الجامعــة
أ.د حســين الموســاي بالحضــور
 ،مشــيراً الــى أن هــذه الــدورة
مهمــة فــي مجالهــا خصوصــا
فــي هــذا التوقيــت الذي يســبق
االمتحانــات النهائيــة بأســبوع
واحــد.
فيمــا عبــر أميــن عــام
الجامعــة الدكتــور عثمــان

العــرادة عــن شــكره إلدارة
الشــؤون األكاديميــة علــى
إقامــة مثــل هــذه الــدورات
التدريبيــة التــي قــال انهــا
ترتقــي بمســتوى التعليــم فــي
ا لجا معــة .
وتســتهدف الــدورة االســاتذة
األكاديمييــن فــي الجامعــة
بمختلــف تخصصاتهــم فــي
الكليــات واألقســام العلميــة،
رفعــا لقدراتهــم فــي عقــد
وتكييــف االختبــارات للطــاب
وفقــا ألســس علميــة ومهنيــة
أكثــر جــودة.
حضــر التدشــين االســتاذ
الدكتــور عبداللــه البكــري مديــر
عــام الشــئون األكاديميــة
واالســتاذ صالــح لملــس مديــر
ادارة التخطيــط وعــدد مــن
رؤســاء األقســام فــي الجامعــة.

بــدأت يــوم الثالثــاء فــي
جامعــة اقليــم ســبأ ،دورة
تدريبيــة تحــت شــعار التنميــة
المهنيــة ألعضــاء هيئــة
ومســاعديهم
التدريــس
عمليــة مســتمرة حــول
القيــاس والتقويــم «األســاليب
واألدوات»  ،تحــت رعايــة رئيــس
الجامعــة الدكتــور محمــود
حمــود القدســي.
وخــال تدشــين الــدورة
رحــب نائــب رئيــس الجامعــة
أ.د حســين الموســاي بالحضــور
 ،مشــيراً الــى أن هــذه الــدورة
مهمــة فــي مجالهــا خصوصــا
فــي هــذا التوقيــت الــذي يســبق
االمتحانــات النهائيــة بأســبوع
واحــد.
فيمــا عبــر أميــن عــام
الجامعــة الدكتــور عثمــان
العــرادة عــن شــكره إلدارة
الشــؤون األكاديميــة علــى
إقامــة مثــل هــذه الــدورات
التدريبيــة التــي قــال انهــا
ترتقــي بمســتوى التعليــم فــي
ا لجا معــة .
وتســتهدف الــدورة االســاتذة
األكاديمييــن فــي الجامعــة
بمختلــف تخصصاتهــم فــي
الكليــات واألقســام العلميــة،
رفعــا لقدراتهــم فــي عقــد
وتكييــف االختبــارات للطــاب
وفقــا ألســس علميــة ومهنيــة
أكثــر جــودة.
حضــر التدشــين االســتاذ
الدكتــور عبداللــه البكــري مديــر
عــام الشــئون األكاديميــة
واالســتاذ صالــح لملــس مديــر
ادارة التخطيــط وعــدد مــن
رؤســاء األقســام فــي الجامعــة.

8

الصحفي الشهيد

عبدالله القادري

في رحاب
الخالدين
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ودعــت جمــوع غفيــرة يــوم
الســبت الماضــي جثمــان الصحفي
الشــهيد عبداللــه القــادري ،الــذي
استشــهد يــوم الجمعــة بصــاروخ
حوثــي اســتهدف ســيارة كانــت تقله
هــو وعــدد مــن الصحفييــن.
وشــاركت جمــوع غفيــرة مــن
أهالــي ومحبــي وزمــاء الصحفــي
القــادري فــي تشــييع جثمانــه ،بعــد
نقلــه مــن هيئــة مستشــفى مــأرب
الحكومــي ،إلــى مقبــرة آل مثنــى.

موقع محافظة مأرب
ينعي الشهيد
نعــى موقــع محافظــة مــأرب لجميــع
أبنــاء المحافظــة والوســط الصحفــي
استشــهاد الصحفــي عبدالله القــادري الذي
استشــهد ،وهــو يحمــل كاميرتــه وقلمــه
ناقــا ً للعالــم المآســي واالعتــداءات التــي
ترتكبهــا مليشــيا الحوثــي بحــق الشــعب
اليمنــي أرضــاً وإنســاناً.
وعبــر موقــع محافظــة مــأرب فــي بيــان
صــادر عنــه عــن أحــر التعــازي ألهــل الفقيد
مأرب  -خاص
واإلعالميين
وأصدقائــه وكافة الصحفييــن
فــي رحيــل الصحفــي القــادري ،مؤكــداً أن
الصحفــي القــادري مثــل أنموذج ـاً متميــزاً
فــي عملــه وأدائــه ،فــكان صحفيـاً ومصــوراً
مــزج بيــن المهنــة والقضيــة ،وعمــل بــروح
المصــور اإلنســان ،الــذي حشــد إمكاناتــه،

الرياضة في مأرب .. 2017

نشاط واسع وإنجازات بنيوية

إننــا فــي موقــع محافظــة
مــأرب ونحــن نــودع شــهيد
نص البيان
الصحفــي عبداللــه القــادري،
بسم الله الرحمن الرحيم
لننعــي للشــعب اليمنــي
ودعــت محافظــة مــأرب ومحافظــة مــأرب ،والوســط
الصحفــي واإلعالمــي الشــهيد الصحفــي رحيــل هــذا العلــم
عبداللــه حســن علــي القــادري الــذي ســجل حضــوره منــذ
الــذي قضــى نحبــه ،وهــو الوهلــة األولــى ،فــي إدارة
يحمــل كاميرتــه وقلمــه ناقــا ً العالقــات العامــة بإذاعــة
للعالــم المآســي واالعتــداءات مــارب ،واإلعــام المرئــي فــي
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راسماً
الصــورة كمــا ينبغــي،
وناقــا الحقيقــة دون تحريــف
أو إخــال.
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ومــن حولــه لخدمــة مــا حملــه
مــن أهــداف نبيلــة وحــب لهــذا
الوطــن ،راســماً الصــورة كمــا
ينبغــي ،وناقــا الحقيقــة دون
تحريــف أو إخــال.
وأشــار بيــان النعــي إلــى مــا
قدمــه الفقيــد منــذ توليــه إدارة
العالقــات العامة بإذاعــة مأرب،
واإلعــام المرئــي فــي مركــز
ســبأ اإلعالمــي ،متنقــا بيــن
وكالــة األنبــاء الفرنســية ،وعــدد
مــن القنــوات والصحــف
اإللكترونيــة
والمواقــع
اليمنيــة والعربيــة ،ومــا
كتبه مــن تقاريــر حقوقية
فــي مختلــف القضايــا.
مؤكــداً أن المحافظــة
فقــدت أحــد صحفييهــا
األفــذاذ الذيــن حضــروا
فــي كل الفعاليــات
والمحافل
بالمحافظــة راصــداً
وناقــا ً مــا تشــهده
مــأرب ومــا تحققــه
علــى مختلــف
المســتويات.
وعبــر موقــع
محافظة
مــأرب فــي ذات
الوقــت عــن
استنكاره
لالستهداف
المستمر
مــن قبــل
مليشيا
الحوثي
لرجال
اإلعــام والصحافة،
فــي انتهــاك صــارخ للمعاهدات
والقوانيــن الدوليــة ،داعيــاً
المجتمــع الدولــي إلــى وضــع
حــد للمجــزرة التــي ترتكبهــا
بحــق
الحوثــي
مليشــيا
الصحافــة اليمنيــة والشــعب
ا ليمنــي .

التــي ترتكبهــا مليشــيا الحوثــي
بحــق الشــعب اليمنــي أرضــاً
وإنســاناً.
لقــد مثل الشــهيد الصحفي
عبداللــه القــادري أنموذجــاً
متميــزاً فــي عملــه وأدائــه،
فــكان صحفيــاً ومصــوراً مــزج
بيــن المهنــة والقضيــة ،وعمــل
بــروح المصــور اإلنســان ،الــذي
حشــد إمكاناتــه ،ومــن حولــه
لخدمــة مــا حملــه مــن أهــداف
إنســانية نبيلــة يحمــل الحــب
والخيــر للجميــع،

مركــز ســبأ اإلعالمــي ،متنقــا
بيــن وكالــة األنبــاء الفرنســية،
وعــدد مــن القنــوات والصحــف
والمواقــع االلكترونيــة اليمنيــة
والعربيــة ،ناقــا مــا رســمته
عدســته ،ومــا جــادت بــه نفســه
اإلنســانية فــي ســبيل اإلرتقــاء
بحقــوق اإلنســان مــن خــال
تقاريــره اإلنســانية والحقوقيــة
المتنوعــة.
لقــد فقــدت محافظــة مأرب
برحيــل الصحفــي القــادري
أحــد صحفييهــا األفــذاذ الذيــن
حضــروا بالكلمــة والصــورة فــي
كل الفعاليــات والمحافــل
اإلجتماعية
والسياسية
بالمحافظة
راصــداً وناقــا ً
تشــهده
مــا
مــأرب ومــا يجري
علــى أرضهــا.
يعبــر
وإذ
موقــع محافظــة
مــأرب عــن اســتنكاره
الشــديد لالســتهداف
المســتمر مــن قبــل
الحوثــي
مليشــيا
اإلعــام
لرجــال
والصحافــة ،فــي انتهــاك
للمعاهــدات
صــارخ
والقوانيــن الدوليــة ،يدعــو
المجتمــع الدولــي إلــى
وضــع حــد للمجــزرة التــي
ترتكبهــا مليشــيا الحوثــي
بحــق الصحافــة والشــعب
ا ليمنــي .
خالــص تعازينــا ومواســاتنا
ألهــل الفقيــد وأصدقائــه وكافة
الصحفييــن واإلعالمييــن فــي
هــذا المصــاب الجلــل ،ســائلين
اللــه العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يلهــم أهلــه
وذويــه الصبــر والســلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
موقع محافظة مأرب
الجمعة
 27رجــب 1439هـ  -الموافق
 13إبريل 2018
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القادري !
عدنــــان الجبرنــــي

السكرتير الصحفي لرئيس هيئة األركان العامة
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ســتة أيــام وانــا أتحاشــى أن
تقــع عينــي فــي عينَــي ســالم!
حتــى أننــي كلمــا فكــرت
باالتصــال بــه أشــعر بالخــوف
كأنمــا ســيصله الخبــر منــي
ألول مــرة.
كان عبداللــه قريبــاً مــن
الجميــع ..وكلنــا خســرنا برحيله
مــا ال يمكــن تعويضــه ،لكنــه
بالنســبة لســالم مثنــى كان
أكثــر مــن رفيــق وأكبــر مــن أخ
...
ليلــة استشــهاد القــادري
وبعــد صــول جثمانــه الطاهــر
الــى المستشــفى ،التقيــت
والــده ورأيــت فــي وجهــه
وجــع الســنين وفــي كالمــه
صبــر وصالبــة ورضــا المؤمــن.
شــاهدت علــي الغليســي واجما
كصخــرة ،ثــم مــا يلبــث أن يديــر
رأســه يمينــا وشــماال بــا توقف
وكأنــه لــم يعــد يــرى أحــدا بعــد
المســجى علــى بعــد
عبداللــه ُ
أمتــار!
كانــت الصدمــة أبــرز مــن كل
مالمــح الحاضريــن لحظتهــا..
عبداللــه ابوســعد يتلــوى فــي
ألمــه ويكابــر كلمــا وجــد أحــدا

مــن أقــارب الشــهيد ،علــي
عويضــة اقتــرب منــا دون أن
يقــول شــيئا طيلــة الوقــت ..بدا
شــاردا ومنكســرا وهــو العنيــد
الــذي ال يليــن.
فــي وضــع طبيعــي ..
قــد تُحســب الفتــرة التــي
قضاهــا عبداللــه القــادري فــي
الصحافــة بأنهــا قصيــرة ،لكــن
فــي ظــل الحــرب وأمــام تجربــة
كتجربــة عبداللــه فإنهــا تعــد
مدرســة متكاملــة.
لــم يكــن صحفيــا عاديــا
البتــة ،كل إنتاجــه وتفانيــه
خــال األربــع الســنوات يقــود
إلــى حقيقــة واحــدة :عبداللــه
ينتمــي صحفيــا لمدرســة
الكبــار وخانــة الــرواد.
أول مــرة هاتفتــه وأنــا فــي
صنعــاء أثنــاء تهديــد الحوثييــن
باجتيــاح مــارب وبــدء مطــارح
القبائل تحســبا لصــد االجتياح،
كلمــا اتصــل بــه مــن هاتــف
«المصــدر أوناليــن» أســأله
عــن قضيــة أو موقــف يــرد
بســرعة وفــي هــدوء ..وعندمــا
كان ال يجــد المعلومــة تلــك
اللحظــة يســتأذنك لدقائــق ثــم

يعــود ليتصــل ويأتيــك بالنبــأ
اليقيــن.
تظــل الحقيقــة هــي أكبــر
الخاســرين مــن رحيــل عبدالله.
عــزاء خــاص فــي هــذا
المصــاب الجلــل لرفــاق
دربــه منــذ بكــور أيــام الحــرب
والتجربــة الفريــدة ،أبطــال
مركــز ســبأ ،المايســترو وليــد
الراجحــي ،والمصــور األكثــر
براعــة فــي الجبهــات فهــد
العيــال ،والبطل ذياب الشــاطر
شــفاه اللــه وعافــاه ،وســالم،
والعزيــز محمــد الغليســي،
وكذلــك االســتاذين احمــد ربيــع
وعبدالواحــد دهمــش.
امــا احمــد ضبيــان فــا
ادري كيــف ســيكون حالــه بعــد
خســارته اخــاه األكبــر وملهمــه
وبطلــه...
وعندمــا كان يلتقــي عبدالله
القــادري ومحمــد الشــبيري لم
يكــن احــد يســتطيع الدخــول
فــي الخــط ..كيميــاء وروح
واحــدة ،ومشــتركات تجعــل
منهمــا حلفــاً صلبــاً معــززاً
بلهجــة مأربية عريقة وســريعة
ال تفهــم منهــا شــيئا ســوى

عبدالحميد الشرعبي
مدير مكتب وكالة سبأ في مأرب

ترجلت مبكراً أيها
العمالق « القادري»
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كان رحيلــك المفاجــئ
صدفــة لنــا افقدنــا القــدرة علــى
االســتيعاب واســتعصت علينــا
الحــروف لرثائــك بالشــكل
الــذي يليــق بقــدرك ومكانــك
وعطائــك.
ترجلــت مبكــرا يــا صديقــي
عبداللــه القــادري عــن صهــوة
جــوادك ولــم تــزل فــي بدايــة
المشــوار ومــع ذلــك كنــت
فارســا ال يشــق لــه غبــار فــي
بــاط مهنــة المتاعــب ،روضــت
متاعــب المهنــة حتــى النــت
وقدمــت افضــل االعمــال
واثريــت المكتبــة االعالميــة
وكنــت االضافــة الرائعــة لعالــم
االعــام اليمنــي ولمحافظــة
مــأرب.
رحلــت مبكــرا وبشــكل
مفاجــئ لكــن تركــت اثــرا كبيــرا
وبصمــة واضحــة فــي عالــم
االعــام والصحافــة.
لــم أكن مــن المقربيــن إليك
ولكنــك – ويشــهد اللــه -كنــت
مــن المقربيــن الى قلبــي وانظر
اليــك باهتمــام بالــغ كعمــاق
قــادم فــي عالم االعــام اليمني..
شــدتني اليــك دماثــة اخالقــك

ونقــاء ســريرتك ،ووفائــك
ألصدقائــك وزمالئــك..
وعيك بما حولــك وقضيتك
الوطنيــة وفكــرك الكبيــر
المــدرك ألبعــاد ومــآالت االمــور
 ،وارادتــك الصلبــة واصــرارك
علــى انجــاز ألعمالــك بأحســن
شــكل ومضمون  ..تطــور ذاتك
باســتمرار ،وامســكت باالبــداع
لعبــة بيــن اناملــك الرقيقــة،
وحتــى تصبــح الفــارس االول
فــي كل فــن تقتحمــه ســواء
التصويــر او المونتــاج واالخــراج
او الكتابــة او العالقــات العامــة.
كانــت بشاشــتك وابتســامتك
هــي اول عنــوان لــك لــكل
مــن يقابلــك  ..وكنــت خفيــف
الظــل فــي تعاملــك جــادا فــي
مقاصــدك  ،حازمــا فــي قراراتك،
مبــدع فــي اعمالــك.
ترافقنــا فــي عديــد مــن
االعمال الميدانيــة والتغطيات
االعالميــة فــي المحافظــة
وكانــت صــورك الموثقــة لتلــك
الفعاليــات مــن روائــع الصــور
وابدعهــا.
كنــت ارى فيــك نجمــا يــزداد
تألقــا كل يــوم فــي ســماء
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أنــك المقصــود بمــا يقولونــه..
ثــم ال تجــد اال ان تســلم بنبــل
االثنيــن وتنســحب بهــدوء.
المجــد ،كل المجــد ،لألبطــال
الثمانيــة الذيــن كانــوا فــي
ذات المــكان فــي قانيــة؛ ذيــاب
الشــاطر وســليمان النــواب
ووليــد الجعــوري وخليــل
الطويــل وأحمــد ضبيــان وفهــد
...
اكتــب هــذا وفــي ودي لــو
اســتحضر كل أصدقــاء عبداللــه
هنــا كنــوع مــن المواســاة بأنني
لســت وحيــدا فــي متاهــة
الرحيــل المفاجــئ.
قــرأت معظــم مــا ُكتــب عــن
عبداللــه ..ورغــم عظمــة وصــدق
وكثــرة مــا ُكتــب إال أننــي مــا
زلــت اشــعر أنــه لــم يــوف حقــه،
وأن عبداللــه كان أعظــم مــن
كل هــذا ويصعــب وصفــه او
الحديــث عنــه..
لكــن مــا ســيليق بــه حقــا هو
ان نجعــل مــن اســم عبداللــه
القــادري وســام فخــر وجائــزة
ومجــد ،وفــاء لجهــده وخطــه
الرصيــن وتعــدد وثــراء مصــادره
واحترافــه كصحفــي ومصــور
يميــز
 ..وصاحــب وعــي رفيــع
ْ
الغــث مــن الســمين..
وفــاء لعــرق جبينــه فــي
كل جبهــة ،ولــكل لحظــة توتــر
أمــام شاشــة الكمبيوتــر ورداءة
االنترنــت ،لكــي يبــث الحقيقــة،
ولبســالته وشــجاعته وإيمانــه
بقداســة العمــل في نقــل الخبر
والمعلومــة بأمانــة وذكاء.
مــن صفحــة الكاتــب فــي
فيســبو ك

12
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مهنــة المتاعــب وعمالقــات
قادمــا بقــوة مــن عمالقــة
االعــام اليمنــي جــذوره فــي
ارض الحضــارة والتاريــخ مــأرب.
سنشــتاق اليــك كثيــرا يــا
عزيــزي بعــد رحيلك عنــا بقذيفة
مليشــيات الغــدر والخيانــة
والمــوت ..مليشــيات قتلــت كل
جميــل فــي هــذا الوطــن حتــى
انــت ..ذلــك هــو مشــروعها
وثقافتهــا المــوت ال شــيء
غيــره ..وكنــت انــت مــن اوائــل
المقارعيــن لهــا ومشــروعها
الظالمــي وناضلــت وقدمــت
حياتــك فــي ســبيل الوطــن
والقضيــة الســامية التــي
تؤمــن بهــا ووثقــت بعدســاتك
الكثيــر مــن اعمالهــم االجراميــة
كمــا وثقــت انتصــارات الجيــش
الوطنــي فــي مختلــف الميادين
والجبهــات..
لقــد أعطيــت الكثيــر ايهــا
العمــاق الزميــل الشــهيد
عبداللــه القــادري الكثيــر رغــم
قصــر ســنين عمــرك المهني اال
انــك كنــت منجمــا مــن العطاء.
أعــزي نفســي فيــك أيهــا
االســتاذ الشــهيد عبداللــه
القــادري ،وأعــزي األســرة
االعالمية واســرتك ..واسأل الله
ان يتغمــدك بواســع رحمتــه مع
الشــهداء واالنبيــاء والصديقيــن
وحســن اولئــك رفيقــا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تتويج مدرسة الثورة بكأس
بطولة محافظة مأرب
المدرسية

توجــت مدرســة الثــورة
حريــب ببطولــة محافظــة
مــأرب المدرســية لكــرة القــدم
للعــام 2017م 2018 -م بعــد
تفوقهــا علــى مدرســة الميثــاق
فــي المبــاراة النهائيــة.
فريــق مدرســة الثــورة قدموا
مبــاراة كبيــرة واســتطاعوا
حســم الشــوط االول بالتقــدم
علــى الميثــاق بهدفيــن دون رد.
وســجل الالعــب ســالم
عبداللــه الهــدف االول لفريــق
الثــورة ،بينمــا دون الهــدف
الثانــي إدريــس مهــدي ،فيمــا
عــاود الفريق في الشــوط الثاني
لتســجيل مزيــداً مــن االهــداف
عبــر نجمــه إدريــس مهــدي
الــذي عــزز النتيجــة إلــى أربعــة
عندمــا نجــح فــي تســجيل
الهدفيــن الثالــث والرابــع
ليــدون الهاتربــك الخــاص بــه.
وعــاد صاحــب الهــدف

االول عبداللــه ســالم واختتــم
النتيجــة بهــدف خامــس،
انتهــت بــه المبــاراة الختاميــة
ليعلــن فــوز مدرســة الثــورة
بالبطولــة الكرويــة المدرســية.
وبعــد نهايــة اللقــاء كــرم
مديــر عــام مكتــب التربيــة
والتعليــم الدكتور علــي العباب
فريــق مدرســة الثــورة بــكأس
بطولــة المحافظــة المدرســية،
مــع تكريــم فريــق مدرســة
الميثــاق بــكأس الوصيــف
إضافــة إلــى بعــض الجوائــز
الفرديــة لالعبيــن للبارزيــن
خــال البطولــة.
أدار المبــاراة الختاميــة
الطاقــم التحكيمــي المكــون
مــن أحمــد المولــد حكــم
ســاحة ،ســاعده كال مــن الحكــم
األول مصطفــى عبداللطيــف
والحكــم الثانــي عبداللــه
ا لعو بلــي .
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