
املكتب التنفيذي يشيد بنتائج زيارة رئيس الوزراء ملحافظة مأرب

خالل اختتام تأهيل 60 ضابطًا شرطيًا مبحافظات إقليم سبأ

حتصــني111 ألــف طفـــل ضــد الدفتيـــريــــــا بـــأربع مديريــــــــــات

وزيــر الدفــاع: مـــأرب نمــــوذج 
للمحافظـــات املحـــررة

المحافظ العرادة: التهاون تجـاه أمـن واستقـرار المحافظة

الوكيل مفتـاح: تنمية المرأة على رأس اهتمامات السلطة المحلية

ورشــة فنيــة تناقــش دراســــات وخطط محطــة البحــوث الزراعية
متطلبـــــات المزارعيـــــــن مـــن مـــادة الـــــديزل 

أمـــــام شركــــــــة النفــــــط

مكتب التربية يناقش إنجاح العام الدراسي الجديد 
والتعليم األهلي

الباكري يترأس اجتماعًا لتنفيذي مديرية المدينة

»الشؤون االجتماعية« يناقش تنفيذ مساحات 
آمنة لألطفال بثمان مديريات

وكيل الداخلية املوسـاي: مـــــــأرب األولـــــى فــي األمـــن واالستقــــرار
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فتح باب التظلمات على نتائج 
اختبارات الشهادة األساسية

اختتام الدورة التأهيلية الثانية 
لإلعالميين الرياضيين بمأرب

مكتب الصحة ومنظمة »كير« 
يناقشان أوجه الشراكة 

في اجتماع ترأسه احملافظ

تــرأس اجتماعـــًا للجنــة األمنيــــــة

تشييـع رسمي وشعبـي جلثمـان مدير أمـن مديرية اجلوبــة 
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ــاع  ــر الدف ــرأس وزي ت
الفريــق الركــن محمد عيل 
املقــديش، يــوم الخميــس، 
ــة  ــة األمني ــا للجن اجتماع
ــة  بمحافظة مأرب، ملناقش
واملســتجدات  األوضــاع 
املحافظــة،  يف  األمنيــة 
ــواء  الل بحضــور املحافــظ 
ســلطان العــرادة، ووكيــل 
وزارة الداخلية اللواء أحمد 

املوســاي.
وأشــار املقــديش إىل أن 
ــتقرار  معركة األمن واالس
ال تقــل أهمية عــن معركة 
اســتعادة وتحريــر الوطن، 
باعتبــار األمن هو الركيزة 
ــية للبناء والتنمية  األساس
وتعزيــز وجــود الدولــة 

مؤسســاتها  بمختلــف 
التــي  املعركــة  وإســناد 
يخوضها الجيش والشــعب 
يف ســبيل الدفاع عن الثورة 
والثوابــت  والجمهوريــة 

. طنية لو ا
األجهزة  بجهود  وأشاد 
األمنيــة بمحافظــة مــأرب 
ــة آلالف  ــت قبل ــي بات الت
ظلم  من  النازحني  اليمنيني 
مليشــيا الحوثي االنقالبية 
ــات  ــا للمحافظ ، ونموذج
املحــررة.. مشــدداً عــى 
رضورة مضاعفــة الجهود 
والتحــيل بمزيد من اليقظة 
والحذر والتنسيق والتعاون 
املشــرك لتعزيــز األمــن 
وتأمــني وحمايــة الطــرق 

الرئيســية واملصالح العامة 
االقتصاديــة  واملنشــآت 
الحيوية وعدم التهاون مع 
محاوالت  أو  ممارسات  أي 
لإلخالل باالستقرار واألمن 
وأي مخططــات للعصابات 
واإلرهابيــة  اإلجراميــة 
التــي تســتهدف املحافظة، 
املطلوبــني  ومالحقــة 
ــام  ــن النظ ــني ع والخارج
والقانــون وعــدم الســماح 
بالعودة للوراء والقفز فوق 

. ت ملكتسبا ا
من جهته أشاد محافظ 
مــأرب بتضحيــات أبطــال 
الجيــش الوطنــي إىل جانب 
رجــال األمــن لحفظ األمن 
والســكينة  واالســتقرار 

العامة.. مؤكداً أن السلطات 
املحلية واألجهزة األمنية لن 
تتهاون يف القيام بواجباتها 
يف صد كل من يحاول زعزعة 

املحافظة. واستقرار  أمن 
وشــدد عــى تعــاون 
جميــع أبنــاء املحافظــة 
وكل املواطنــني املقيمــني 
فيهــا ووقوفهم مع أجهزة 
األمــن ومؤسســات الدولة 
بمــا يحفــظ ملــأرب الهدوء 
ــا أن  ــتقرار.. مضيف واالس
ــلطات املحلية لن تألوا  الس
ــاندة  ــم ومس ــداً يف دع جه
األجهزة األمنية بما يمكنها 
من القيام بواجباتها واملهام 

املوكلــة إليها.  ســبأ

وزير الدفاع: مأرب نموذج للمحافظات املحررة
ترأس اجتماعًا للجنة األمنية

المحافظ العرادة: التهاون تجـاه أمـن واستقـرار المحافظة
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أشــاد املكتــب التنفيذي 
ملحافظة مأرب يف اجتماعه 
ــس  ــوم الخمي ــدوري ،ي ال
برئاســة محافظ املحافظة 
ســلطان بــن عــيل العــرادة 
بزيارة دولة رئيس الوزراء 
ــك  ــني عبداملل ــور مع الدكت
والوفــد الوزاري املرافق له 
للمحافظــة والنتائــج التي 
ــح  ــا لصال ــت عنه تمخض

التنميــة فيها.
أن  االجتمــاع  وأكــد 
الزيــارة تركــت أثــراً طيبــاً 
أبنــاء املحافظــة  يف قلــوب 
شــعورهم  وعــززت 
باالرتباط الوثيق بقيادتهم 

الرشعية التي تويل املحافظة 
االهتمــام،  كل  وأبناءهــا 
ترجمتهــا توجيهات رئيس 
الــوزراء باعتمــاد عدد من 
املشــاريع التنموية الهامة.
أكــد  االجتمــاع  ويف 
عــى  العــرادة  املحافــظ 
رضورة الرفع من مستوى 
التوعية للمجتمع بالحفاظ 
عــى الخدمــات واملصالــح 
مــع  والتعــاون  العامــة 
الجهات املعنية يف الســلطة 
املحليــة إلنجــاح خططهــا 
التنمويــة .. مشــيداً يف ذات 
الســياق بجهــود إذاعــة 

ــن  ــه م ــا تقدم ــأرب وم م
برامــج متنوعــة ومتميزة 
ــة  التنمي ــدم  ــة تخ وهادف
وترفــع الوعي املجتمعي يف 
كثري مــن القضايا الوطنية 

ــة. ــة الهام واالجتماعي
االجتمــاع  واســتمع 
للتقريــر املقــدم مــن مدير 
عام املؤسسة العامة للمياه 
والــرف الصحي حســني 
الجــالل والــذي اســتعرض 
ــة  فيه إىل إنجازات املؤسس
واملشــاريع املنفــذة خــالل 
بلغت  والتي  املاضية  الفرة 
ــة )  ــاً بكلف )27( مرشوع
ــة  ــف دوالر ممول أل  )950

مــن الســلطة املحلية وعدد 
ــة  ــات اإلقليمي ــن املنظم م

والدولية.
ــر  ــرق التقري ــا تط كم
املســتقبلية  للخطــة 
لتغطية  الهادفة  للمؤسسة 
58% مــن النطــاق الجغرايف 
املحافظــة  لعاصمــة 
واملعوقــات والصعوبــات 
التي تواجهها لسد االحتياج 
ــع العمراني  ــة التوس نتيج
ــكان  ــداد الس ــاع أع وارتف
ــول واملقرحات لها. والحل

قــد  االجتمــاع  وكان 
استعرض محرض اجتماعه 

الســابق وأقره.

املكتب التنفيذي يف حمافظة مأرب يشيد 
بنتائج زيارة رئيس الوزراء

في اجتماع ترأسه احملافظ
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جــرى ،يــوم األحــد، 
بمحافظــة مــأرب تشــييع 
رســمي وشــعبي لجثمــان 
مديــر أمن مديريــة الجوبة 
العقيد/ كهــالن عيل القبيل 
نمران الذي استشــهد وهو 
يــؤدي واجبــه الوطنــي 
يــوم الخميــس املوافــق 29 

2019م. أغســطس 
موكب التشــييع تقدمه 
محافــظ محافظــة مــأرب 
ــيل  ــن ع ــلطان ب ــواء س الل
وزارة  ووكيــل  العــرادة، 
ــور  ــواء الدكت ــة الل الداخلي
ــل  أحمــد املوســاي ، ووكي
ــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتــاح، ومدير عام رشطة 
املحافظــة العميــد عبدامللك 
املدانــي، وعدد من القيادات 
األمنية والعســكرية وأهايل 
وزمــالء الشــهيد وعدد من 
ــة  ــخصيات االجتماعي الش

باملحافظة.

ــر  ــه ع ــح ل ويف تري
محافظ املحافظة عن عميق 
لفقــدان  والحــزن  األىس 
املحافظة واحداً من رجالها 
املخلصــني الــذي استشــهد 
وهو يؤدي واجبه الوطني.
إىل  املحافــظ  وأشــار 
ــا  ــى به ــي تح ــب الت املناق
وبسالته  وشجاعته  الفقيد 
يف الدفاع عن وطنه وأرضه 
خالل تصديه ملليشــيا الغدر 
الحوثيــة ، وأثنــاء تحملــه 
ــة  ــن مديري ــؤولية أم مس
أن الشهيد  الجوبة .. مؤكداً 
أبى بالء حســنا وهو يؤدي 
ــن  ــق األم ــه يف تحقي واجب
ومالحقــة  واالســتقرار 
عصابات التهريب والتخريب 
حتــى بــذل روحه مــن أجل 
أمن املديرية وأمن املحافظة 

. بأكملها
ونقــل املحافــظ العرادة 
ــة  ــلطة املحلي ــازي الس تع

باملحافظــة ألهــل الشــهيد 
ــهم  ــى رأس ــه ، وع وأقارب
الشــيخ عــيل القبــيل نمران 
، ســائالً املوىل عــز وجل أن 
ــه  ــع رحمت ــده بواس يتغم
وأن يلهمهــم جميعا الصر 

والســلوان.
وكان جثمان الشهيد قد 
نقل عقب التشييع الرسمي 
الجوبة حيث تم  إىل مديرية 
دفنه بمسقط رأسه يف قرية 
يعرة بعد صالة عر اليوم 
ــط  ــبتمر وس ــد 1 س األح

حضور شعبي كبري.
رشطــة  وكانــت 
أصدرت  قد  محافظة مأرب 
بيانــا، نعت فيه استشــهاد 
ــرية  ــران. مش ــد نم العقي
ــي  ــة الت إىل األدوار البطولي
صدرهــا الشــهيد يف تثبيــت 
ركائــز األمــن واالســتقرار 
عمليات  وضبط  باملحافظة 
التهريب ومالحقة العنارص 

التخريبيــة وتأمــني مديرية 
ــن الفوىض. ــة م الجوب

ونــوه البيــان إىل األدوار 
البطولية للشــهيد نمران يف 
التصدي والدفاع عن مأرب 
أثنــاء الحــرب التي شــنتها 
مليشــيا االنقــالب الحوثية 
عــى املحافظــة، ومــدى 
ــي  ــدام الت ــجاعة واإلق الش
تحى بها يف حمــل البندقية 
الــرش  قــوى  ومواجهــة 
والعصابــات الخارجــة عن 

النظــام والقانــون.
رشطــة  وأعربــت 
املحافظــة يف ختــام بيانهــا 
واملواساة  العزاء  أصدق  عن 
ألرسة الشــهيد نمران وكل 
ــه أن  ــه ، ســائلني الل محبي
يغفر له ويرحمه ويســكنه 
فســيح جناتــه، وأن يلهــم 
أهلــه وذويــه وكل محبيــه 

الصــر والســلوان.

تشييع رسمي وشعبي جلثامن 
مدير أمن مديرية اجلوبة

تقدمه احملافظ ووكيل وزارة الداخلية
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خالل اختتام تأهيل 60 ضابطًا من منتسبي الشرطة مبحافظات إقليم سبأ

وزارة  وكيــل  حــرض 
ــن  ــؤون األم ــة لش الداخلي
والرشطــة الدكتــور أحمــد 
املوســاي يف مدينــة مــأرب 
ــة  ــس، فعالي ــوم الخمي ،ي
لـ  الخامسة  الدورة  اختتام 
60 ضابطــاً مــن منتســبي 
محافظــات  يف  الرشطــة 
إقليم سبأ )مأرب، الجوف، 
مجــال  يف  والبيضــاء(، 

ــة« والتي  »عمليات الرشط
اســتمرت عــرشة أيــام.

وأكــد الوكيل املوســاي 
يف كلمــة لــه عــى االهتمام 
ــر  ــب وتطوي ــري بتدري الكب
قــدرات وإمكانيــات أفــراد 
منتسبي الرشطة، وما لذلك 
مــن انعكاس عــى واقعهم 
تحقيــق  مــن  امليــدان  يف 
اإلنجــازات والنجاحــات. 

مشــيداً بما تمثله محافظة 
مأرب مــن نمــوذج ناجح، 
ــي أصبحــت املحافظة  والت
األوىل يف األمن واالستقرار.
املوســاوي  وحــث 
املشــاركني يف الــدورة عــى 
االســتفادة مــن املعلومات 
والتدريبــات التــي تلقوهــا 
ــاركتهم  ــرة مش ــالل ف خ
والحــرص عــى تطبيقهــا 

يف واقعهــم العمــيل وتمثيل 
الدولة بالشــكل النموذجي 
الذي اعتاده املواطن منهم.

ويف نهايــة الحفــل تــم 
الدورة  يف  املشاركني  تكريم 

التقديرية. ــهادات  بالش
ــام عــدد  حــرض االختت
األمنيــة  القيــادات  مــن 
بمحافظات مأرب والجوف 

ــاء. والبيض

وكيــل وزارة الداخليــة املوساي:
 مأرب املحافظة األوىل يف األمن واالستقرار
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محلة حتصني ضد الدفترييا تستهدف 111 
ألف طفل يف أربع  مديريات

دشــن وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عيل محمد 
ومعــه مديــر عــام مكتــب 
الصحــة العامة والســكان 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
الجفينة  مخيم  يف  الشدادي 
ــبت،  ــوم الس ــني ،ي للنازح
املرحلة األوىل من النشــاط 
ــد  ــني ض ــايل للتحص اإليص
مــرض الدفترييــا لألطفال 
السادس  األسبوع  سن  من 

سنة. الـ15  حتى 

الحملــة  واســتهدفت 
التي نفذهــا مكتب الصحة 
العامة والســكان بالتعاون 
مــع منظمــة اليونيســيف 
111 ألــف طفــل وطفلة يف 
أربــع مديريات هي املدينة، 
ــوادي، وحريب. ال الجوبة، 
وخــالل التدشــني أكــد 
أهمية  عى  املحافظة  وكيل 
إقامــة مثل هذه األنشــطة 
الصحيــة الوقائية لألطفال 
للحفــاظ عــى حياتهم من 

األمــراض القاتلــة ومنهــا 
مــرض الدفترييــا .. داعيــا 
اآلبــاء واألمهــات للتفاعــل 
مع فــرق التحصني والدفع 
ــى  ــول ع ــم للحص بأبنائه
مــن  الالزمــة  الجرعــة 

. لتحصني ا
مــن جهتــه قــال مديــر 
عام مكتب الصحة الدكتور 
األوىل  املرحلة  :إن  الشدادي 
أيام وينفذها 63   6 تستمر 
فريقــا صحيــا ، منهــم 42 

فريقا متحركا، و21 فريقا 
ثابتــا ينضــوي فيهــا 252 

وعاملة. عامال 
الشــدادي  ووجــه 
يف  والعامــالت  العاملــني 
الفرق الصحيــة عى العمل 
ــل  ــن أج ــز م واألداء املتمي
إنجــاح النشــاط اإليصــايل 
يف  املنشود  الهدف  وتحقيق 
تحصــني األطفال مــن هذا 
املــرض الفتــاك باألطفــال.

دشنها الوكيل الفاطمي



السبــــــت  7  سبتمبـــــر   2019م   العــــــدد ) 75 (
7نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

تــرأس وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتاح ،يــوم الثالثاء، لقاء 
موســعاً ضــم ممثالت عن 
قطاعــات املــرأة يف املكاتب 
املحافظــة  يف  التنفيذيــة 
واألحــزاب  واملديريــات، 
والتنظيمــات السياســية ، 
ــات املجتمع املدني  ومنظم

بمحافظــة مــأرب.
الــذي وقف  اللقــاء  ويف 
أمام القضايا املتعلقة بواقع 
املــرأة يف املحافظــة وســبل 
تعزيــز دورهــا وتمكينهــا 
ورفع كفاءتها أكد الدكتور 
مفتاح أن الســلطة املحلية 
تويل قطــاع املرأة وتنميتها 
، وتضــع  اهتمامــاً خاصــاً 
قضاياهــا واحتياجاتهــا يف 

مقدمــة أولوياتها.
املحافظــة  وقــال:إن 
مــع  بالرشاكــة  تســعى 
ــات اإلقليمية  بعض املنظم
مستوى  لتحسني  والدولية 
الخدمــات املقدمــة للمــرأة 
واالرتقــاء  وتمكينهــا 
دور  إىل  مشرياً  بمستواها.. 
التنميــة وأهميــة  املــرأة يف 
ــد،  ــداد الجي ــا اإلع إعداده
لتكون رشيكاً فاعالً يف بناء 

املســتقبل.
ونــوه وكيــل املحافظة 
إىل مــا تحملتــه املــرأة مــن 
ــة  ــة نتيج ــورة باهظ فات
الحرب التي شنتها وتشنها 
مليشيا الحوثي عى الشعب 
اليمنــي، والتــي تســببت يف 

اآلالف  عــرشات  تحويــل 
مــن األمهــات إىل معيالت، 
وحرمان النساء من حقهن 
أنفسهن  وتأهيل  التعليم  يف 
، فضــالً عن مقتــل وجرح 

ــاء. وإعاقة آالف النس
من جهتها اســتعرضت 
مدير عام مكتب تنمية املرأة 
باملحافظــة فنــدة العماري 
االســراتيجية  الرؤيــة 
الخاصــة بقطــاع املــرأة يف 
املحافظــة، والتــي تضمنت 
احتياجات املرأة يف مجاالت 
التعليــم والصحــة واألمــن 

والتنميــة وبنــاء القدرات.
وتطرقــت إىل معانــاة 
املــرأة الريفيــة ورضورة 
االهتمــام بهــا عنــد وضع 
والرامج  التنموية  الخطط 

واملشــاريع ، بهــدف تنمية 
قدراتهــا وتأهيلهــا يف عدد 
مــن األنشــطة واملجــاالت 
ــل املعوقات  والحرف وتذلي
بالتعليــم  اللتحاقهــا 
وحصولها عى الخدمات يف 

القــرى والعــزل النائيــة.
أكــدن  بدورهــن 
اللقــاء عــى  املشــاركات يف 
تمثيل  مستوى  رفع  أهمية 
املــرأة يف املرافــق واإلدارات 
الحكوميــة .. وعــرن عــن 
شكرهن للجهود التي تبذلها 
الســلطة املحليــة يف ســبيل 
االرتقاء باملرأة ، بما يسهم 
يف تعزيــز حضورها ســواًء 
ــة  ــات الحكومي يف القطاع
أو القطــاع الخــاص، أو يف 

ــل املدني. العم

الوكيل مفتاح: تنمية املرأة عىل رأس 
اهتاممات السلطة املحلية

ترأس لقاء موسعًا لقطاعات املرأة باحملافظة
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التقــى وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتاح ،يوم الثالثاء، كالً عى 
حدة فريــق منظمة اإلغاثة 
العاملية )كري(، وفريق وكالة 
تنميــة املنشــآت الصغــرية 
للصندوق  التابعة  واألصغر 

للتنمية. االجتماعي 
وخالل اســتقباله فريق 
منظمة )كري( رحب الوكيل 
مفتاح بزيارتهم للمحافظة، 
ــول  ــدور املع إىل ال ــاً  منوه
عليهــا يف العمل عى إســناد 
جهــود الســلطة املحليــة ، 
وتلبية احتياجات املواطنني 
املحافظــة  يف  والنازحــني 
ــهام يف التخفيف من  واإلس

معاناتهم.
ــاح مــن  واســتمع مفت
الشجاع  الفريق عيل  رئيس 
املنظمــة  عــن  رشح  إىل 

ومشاريعها وأهداف الزيارة 
ــى  ــرف ع ــة يف التع املتمثل
ــص واالحتياج  جوانب النق
ــة  ــا املحافظ ــي تريده الت
خصوصاً يف مجــاالت املياه 
 ، والصحــة   ، ،والتعليــم 
ــني املرأة.  ــة، وتمك والزراع
النقــاب عــن نيــة  كاشــفاً 
املنظمة إنشاء مكتب لها يف 

مأرب.
وأبــدى الوكيــل مفتــاح 
اســتعداد الســلطة املحليــة 
ــهيالت الالزمة  تقديم التس
ــة  ــل كاف ــة، وتذلي للمنظم
ــوم  ــا لتق ــات أمامه املعوق
بدورهــا يف التخفيــف مــن 
معانــاة النازحني واملجتمع 
املضيــف لهــم يف املحافظة.
وكيــل  ناقــش  كمــا 
املحافظــة عبدربــه مفتــاح 
خالل استقباله فريق وكالة 

تنميــة املنشــآت الصغــرية 
للصندوق  التابعة  واألصغر 
االجتماعي للتنمية آلية دعم 
القطاع الزراعي يف املحافظة 
وإمكانيــة تقديــم قــروض 
ميــرة للمزارعني وتمويل 

ــاريع صغرية لهم. مش
ويف اللقاء تحدث الوكيل 
مفتــاح عما تشــهده مأرب 
من توســع كبري يف مختلف 
والقطاعــات  املجــاالت 
مقدمتهــا  ويف  الحيويــة 
ــة  ــي نتيج ــاع الزراع القط
ــتيعابها لألعداد الكبرية  اس
مــن النازحــني الفارين من 
الحــرب التــي تســبب بهــا 
انقالب املليشيا الحوثية منذ 

ــة أعوام. خمس
مفتــاح  واســتعرض 
االحتياجات واملشاريع  أهم 
القطــاع  يف  األساســية 

أن  التي من شأنها  الزراعي 
تســهم يف تحســني اإلنتــاج 
الزراعــي وتقليــل الكلفــة ، 
ومنها إقامة شــبكات الري 
الحديثــة وتأهيــل املزارعني 
وبناء قدرات الكوادر الفنية 
العاملة يف القطاع الزراعي.
مفتاح  الوكيل  واستمع 
لــرشح حول طبيعة الزيارة 
التــي تأتــي للتنســيق مــع 
ــة واملكاتب  ــلطة املحلي الس
ذات العالقة لتنفيذ مشاريع 
زراعية يف عدد من املديريات 
وتحديد الفئات املســتهدفة 
ــي الخضار  وخاصة مزارع
ــاج  ــني اإلنت ــدف تحس به
والتســويق ورفــع الكفاءة 
ــني  ــدى املزارع ــرة ل والخ
اإلرشــاد  يف  والعاملــني 

الزراعي.

د. مفتاح يستقبل فريقي منظمة »كري« 
ووكالة تنمية املنشآت الصغرية
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وكيــل  دشــن 
محافظة مأرب الدكتور 
ــوم  ــاح ي ــه مفت عبدرب
اإلثنــني ورشــة العمــل 
ــنوية ملحطة  الفنية الس
الزراعيــة  البحــوث 
للهضبة الرشقية )مأرب 
ملناقشــة  الجــوف(   -
البحوث والدراسات التي 

نفذتهــا املحطــة خــالل 
املوسم الزراعي 2018م 
والرنامــج  2019م،   -
واإلرشــادي  البحثــي 
املقبل  الزراعي  للموسم 
تحت شــعار »مــن أجل 
مستدامة  زراعية  تنمية 
تعالج الوضــع الزراعي 
وتحسني مستوى األمن 

الغذائي.
وأكــد الوكيل مفتاح 
يف افتتــاح الورشــة عى 
أهميــة انعقــاد مثــل 
هــذه الفعاليات العلمية 
لتقييم ما تم إنجازه من 
أعمال وأبحاث وأنشطة 
ميدانية وتعميم نتائجها 
وضــع  جانــب  إىل 

الرنامج العميل والبحثي 
للموسم الزراعي القادم 
ــى  ــك ع ــكاس ذل وانع
يف  الزراعــي  القطــاع 
املحافظــة الذي يعد من 
ــات االقتصادية  القطاع

الهامة.
الدكتــور  وأشــاد 
مفتــاح بجهــود محطة 

ورشة فنية تناقش دراسات وخطط حمطة 
البحوث الزراعية

دشنها الوكيل مفتاح
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البحــوث الزراعيــة وما 
أعمــال  مــن  تقدمــه 
بحثيــة هامــة لتطويــر 
يف  الزراعــي  القطــاع 
املحافظة وحل كثري من 
اإلشــكاالت التي تواجه 
املزارعني ومربي الثروة 

ــة. الحيواني
وشــدد مفتــاح عــى 
ــي  ــع الوع ــة رف أهمي
املجتمعــي  الزراعــي 
املزارعــني  وتثقيــف 
والنتائــج  باألنشــطة 
التــي تتوصــل  البحثيــة 
ــة البحوث إىل  لها محط
جانب إرشــاد املزارعني 
الزراعيــة  األعمــال  يف 
اآلفــات  ومواجهــة 
وتطويــر  الزراعيــة 
ورفع  الحيوانية  الثروة 
مستوى اإلنتاج الزراعي 
والتوسع  املحاصيل  من 
يف الحيــازات الزراعيــة.
وأكــد الوكيل مفتاح 
دعــم الســلطة املحليــة 
ملحطة البحوث الزراعية 
وأنشــطتها وتســهيل 
مهامهــا، ملــا لهــا مــن 
القطاع  تنمية  يف  أهمية 
الزراعي وانعكاسه عى 
األمــن الغذائــي املحيل.. 
ــة  ــا إدارة املحط موجه
برعــة إعداد الدراســة 
بتســوير  الخاصــة 
املزرعة البحثية الخاصة 

باملحطــة ورفعهــا إىل 
قيــادة الســلطة املحلية 
بمــا يعزز مــن الحفاظ 
عى هذه املزرعة وإنجاح 
والرامــج  األنشــطة 

. لبحثية ا
عــام  مديــر  وكان 
محطة البحوث الزراعية 
أصبع  أبو  قائد  املهندس 
ــاً  ــاً تعريفي ــدم عرض ق
موجــزاً عــن النجاحات 
التــي حققتهــا املحطــة 
خــالل املوســم الزراعي 
املــايض الــذي بــدأ يف 
ــر2018م وينتهي  اكتوب
الشــهر الحايل ، شــملت 
الجانب البحثي والجانب 
والجانــب  اإلنتاجــي 
جانــب  إىل  اإلداري، 
ــات والتحديات  الصعوب
التــي تواجــه املحطة يف 
امليداني..  البحثي  عملها 
املحطة  معربا عن شكر 
للسلطة  وعاملني  قيادة 
املحلية باملحافظة ممثلة 
اللواء سلطان  باملحافظ 
الذي  الدعم  عى  العرادة 
يقدمــه للمحطــة بــدءا 
بالحفــاظ عــى املحطة 
وممتلكاتهــا والحــرص 
تفعيــل  إعــادة  عــى 
ــطتها يف  ــا وأنش دوره
بالقطاع  االهتمام  إطار 

الزراعي.
ــاول  ــه تن ــن جانب م

نائب رئيس مجلس إدارة 
الهيئــة العامــة للبحوث 
الزراعية الدكتور عبدالله 
علوان، يف كلمته طبيعة 
العمــل البحثي وأهميته 
املستقبلية..  وتوجهاته 
مؤكــداً عــى أن القطاع 
ــو  ــيظل ه ــي س الزراع
يف  األســايس  القطــاع 

االقتصــاد الوطني.
علــوان  وانتقــد 
ــذي تعرض  ال التهميش 
ــي  ــاع الزراع ــه القط ل
ــود املاضية  ــالل العق خ
لقطاعــات  والتحيــز 
ــتخراجية  صناعية واس
أخرى ما أدى إىل تراجع 
هــذا القطــاع.. كمــا 
استعرض أبرز التحديات 
التــي يواجههــا القطاع 
الزراعــي عى املســتوى 
واإلقليمــي  املحــيل 
ــب  ــدويل ويف الجوان وال
والسياسات  الترشيعية 
والتمويل  االسراتيجية 

ــتثمار. واالس
وفيمــا تنــاول مدير 
ــة  ــب الزراع ــام مكت ع
ــيف الولص  املهندس س
التكامليــة  العالقــة 
والتالزميــة بــني مكتب 
ومحطــة  الزراعيــة 
الزراعيــة..  البحــوث 
ــتعرض املدير الفني  اس
املهنــدس  للمحطــة 

ســلطان  عبدالنــارص 
البحثي  التقرير  محتوى 
الفني واألنشطة املنفذة 
للموسم الزراعي املايض 
الرنامــج  ومســودة 
البحثي للموســم القادم 
 11 تتضمــن  والتــي 
ــاً موزعة  ــاطاً بحثي نش
ــاريع  ــة مش ــى أربع ع
بحثيــة تشــمل مرشوع 
اإلنتاجيــة  تحســني 
ــل  ــة للمحاصي والنوعي
ومــرشوع  الحقليــة، 
تحسني اإلنتاجية للثروة 
ــرشوع  ــة، وم الحيواني
اإلنتاجيــة  تحســني 
ــل  ــة للمحاصي والنوعي
ــرشوع  ــتانية، وم البس
إدارة املــوارد الطبيعية.
االفتتــاح  حــرض 
املهنــدس عوض ســالم 
علوان مدير عام محطة 
الزراعيــة  البحــوث 
بســيئون ، ومديــر عام 
ــة املدنية  ــب الخدم مكت
ســعود  باملحافظــة 
، ونائب مدير  اليوسفي 
عــام الصحــة للشــؤون 

املاليــة أحمــد مفتــاح.
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مناقشة متطلبات املزارعني من 
مادة الديزل خالل املوسم احلايل

ناقــش اجتمــاع 
عقــد يف فــرع رشكــة 
بمــأرب  النفــط 
وكيــل  برئاســة 
املحافظــة الدكتــور 
اليوم،  مفتاح  عبدربه 
ــني  ــات املزارع متطلب
مــن مــادة الديــزل 
خالل املوسم الزراعي 
ــظ  ــا يحف ــايل بم الح
الزراعــي  للقطــاع 
االقتصــادي يف  دوره 

املحافظــة.
ناقــش  كمــا 
االجتمــاع الــذي عقد 
يوم اإلثنــني عدداً من 
ــا واإلجراءات  القضاي
ــتمرار  ــة باس املتعلق
االســتقرار يف الوضع 
التمويني يف املشتقات 
املحافظة. يف  النفطية 

وكيــل  تــرأس 
للشؤون  مأرب  محافظة 
اإلداريــة عبداللــه أحمــد 
الباكري، اجتماعا للمكتب 
املدينة،  ملديرية  التنفيذي 
ناقش عدداً من املواضيع 
بمســتوى  املتعلقــة 
يف  العامــة  الخدمــات 
عاصمة املحافظة وأعمال 
والنظافــة  التحســني 
بمــا يظهرهــا بمظهرها 
الحضــاري الالئــق بهــا.
االجتمــاع  وخــالل 
ــري  ــل الباك ــدد الوكي ش
تفعيــل  رضورة  عــى 
العقوبات وتنفيذ اللوائح 
للحد من مخالفات البناء 
وااللتــزام بالراخيــص 
املواصفــات  وفــق 
املوضوعــة  الفنيــة 
»البســطات«  وإزالــة 

ووقــف االجتمــاع عــى 
ــة يف التوزيع  تجربة الرشك
النفطية  للمشتقات  املبارش 
عــر محطاتهــا النموذجية 
والنجاحــات  للمواطنــني 
التــي حققتهــا يف مكافحة 
الســوق الســوداء وضمــان 
إىل  املشــتقات  وصــول 
املواطنني بالســعر الرسمي 
ــط  ــث خط ــة تحدي وأهمي
الرشكة ملواكبة االحتياجات 

املتزايدة.
وشــدد االجتمــاع عــى 
املديريات  أهمية دور مدراء 
يف اإلرشاف والرقابــة عــى 
وصــول وتوزيع املشــتقات 
النفطيــة يف مديرياتهــم إىل 
املواطنــني وعــدم الســماح 
بالتالعب  النفوس  لضعفاء 

املواد. بهذه 

مــن األرصفــة وجــزر 
الشــوارع والتنســيق 
بــني املكاتــب الخدميــة 
وإدارة املديريــة لتنظيم 
العمل وفق االختصاص 
وضمان عدم التداخل يف 

الصالحيــات.
كما بحث االجتماع 
آليــات ووســائل رفــع 
مســتوى التحصيــل يف 
األوعيــة اإليراديــة بما 
ــب مع التوســع  يتناس
االســتثماري التجــاري 
الذي تشهده  والعقاري 

املدينة.
ــاع  ــدد االجتم وش
عى أهمية تنظيم عملية 
ــيل وتحديد  النقل الداخ
مواقــع مناســبة لفرز 
الباصــات ومركبــات 

النقل.

الباكري يترأس اجتماعًا 
للمكتب التنفيذي 

بمديرية مدينة مأرب
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ــة  ــب الربي ــد مكت عق
ــم بمحافظة مأرب  والتعلي
ــر  ــة مدي برئاس ــاً  اجتماع
عــام املكتــب الدكتــور عيل 
ــراءات  ــاب ناقش اإلج العب
واآلليــات الالزمــة إلنجاح 
العــام الــدرايس الجديــد 
2019 - 2020م ، وتجــاوز 
ــات والعوائق التي  الصعوب
شــهدتها األعوام الدراسية 

املاضية.
 كمــا ناقــش االجتماع 
الــذي ضم مــدراء اإلدارات 
باملكتب آليتي تقييم التعليم 
ــا  التزامه ــدى  ــيل وم األه
باللوائــح واألنظمة ، وكذا 
آليــة تفعيــل التواصــل مع 
املانحة  والجهات  املنظمات 
ــاريع  ــج ومش ــم برام لدع
وأنشــطة مكتــب الربيــة، 
يف  جهــوده  ومســاندة 
مواجهــة األعبــاء الناجمة 

عــن النزوح. 
وجــه  االجتمــاع  ويف 
مديــر عــام مكتــب الربية 
اإلدارات  العباب جميع  عيل 
املحافظــة  يف  الربويــة 
ــتوى  واملديريات برفع مس
تطبيــق  وتعزيــز  األداء 
يحقق  بما  اإلدارية  اللوائح 
ــالل  ــوة خ ــداف املرج األه

العــام الــدرايس الحــايل.
املرحلة  أن  العباب  وأكد 
الحاليــة تقتــي مضاعفة 
ــع ملواجهــة  جهــود الجمي

ــه  ــي تواج الت ــات  التحدي
العمليــة التعليميــة يف ظــل 
ما تتعــرض له من تجريف 
وحــرب مــن قبــل مليشــيا 
االنقــالب الحوثيــة. مهيباً 
بالجميع تحمل املســؤولية 
الرســالة  عظــم  وإدراك 
التعليمية والربوية ســواًء 

اإلداريــني أو املعلمــني.
ــدد الدكتور العباب  وش
ــة  ــزام بالخارط ــى االلت ع
املدرسية واملتابعة املستمرة 
يف تنفيــذ الخطــط وكل ما 
من شــأنه اإلسهام يف سري 
التعليمية بالشــكل  العملية 
املطلــوب .. مشــيداً بالدعم 
املحلية  السلطة  توليه  الذي 
ــظ املحافظة  ممثلة بمحاف
ــرادة  ــلطان الع ــواء س الل
وإيالءها  التعليمية  للعملية 

ــار  ــام يف إط ــل االهتم كام
ــات املتاحة. اإلمكان

ــر  ــش مدي ــك ناق إىل ذل
عام مكتب الربية والتعليم 
بمحافظــة مأرب مع فريق 
منظمة »كري« العاملية الذي 
يــزور املحافظــة برئاســة 
عيل الشجاع أوجه الرشاكة 
تنفيذ عدد من  والتعاون يف 
الرامج الربوية والتعليمية 
ضمن أنشطتها التي تنفذها 

باملحافظة.
وأكــد الدكتــور عــيل 
ــاع  ــالل االجتم ــاب خ العب
أهميــة تدخــل املنظمــة يف 
دعــم املشــاريع والرامــج 
والربويــة،  التعليميــة 
ــتيعاب الطالب  وأهمية اس
ــزوح  الن ــن  ــن م املترضري
مخيمــات  يف  خصوصــاً 

النــزوح ومن بينهــا مخيم 
ــة. الجفين

وقــدم الدكتــور العباب 
ــة  ــاء مصفوف اللق ــالل  خ
ــات الالزمة لدعم  االحتياج
برامــج التعليم يف املحافظة 
وعى رأسها املدارس املتأثرة 
ــاعدة  ــرب، ومس ــن الح م
مكتب الربية يف اســتيعاب 
الكثافــة الطالبيــة الناجمة 

النزوح. عن 
وكان فريــق منظمــة 
إىل  تطــرق  قــد  »كــري« 
ــارة  الزي ــة  ــح طبيع توضي
للمحافظــة التــي تهدف إىل 
ــن  ــات م ــم االحتياج تقيي
امليداني، وبما  الواقع  خالل 
يساعدهم يف تحديد جوانب 
الدعم الذي يمكن أن تقدمه 

. ملنظمة ا

اجتامع ملكتب الرتبية يناقش إنجاح العام 
الدرايس اجلديد والتعليم األهيل

ناقش مع منظمة »كير« أوجه التعاون
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فتح باب التظلامت عىل نتائج 
اختبـــارات الشهــــادة األساسيــــة

اجتمــاع  أقــر 
ــة  ــب الربي ــم مكت ض
بمحافظــة  والتعليــم 
مــأرب وكنــرول إقليم 
ســبأ واللجنــة الفرعية 
لالختبارات يف املحافظة 
ــات  ــاب التظلم ــح ب فت
الشــهادة  لطــالب 
األساســية عــى نتائــج 
اختبارات العام الدرايس 

.2 0 1 9 -2 0 1 8
الدكتــور  وأكــد 
عــيل العباب مديــر عام 

ــم  ــة والتعلي ــب الربي مكت
خالل االجتماع عى رضورة 
ــة  ــة األنظم ــزام بكاف االلت
املراجعة  بإجراءات  املتعلقة 
ــق  ــا يحق ــات ،بم والتظلم
املصلحة العملية والتعليمية 

ودقــة اإلجــراءات.
وأعــرب عــن شــكره 
لجهود وزير الربية الدكتور 
ــلطة  ــس والس ــه ملل عبدالل
املحليــة بمحافظــة مــأرب 
ممثلــة باملحافــظ ســلطان 
ــم  ــة ودع ــرادة يف متابع الع

يف  التعليميــة  العمليــة 
ــاء كنرول  املحافظة، وإنش
خــاص بإقليــم ســبأ، الــذي 
أســهم بشكل كبري يف إنجاح 
العمليــة االمتحانية بشــكل 

. كبري
مــن جهته أشــار رئيس 
كنــرول إقليم ســبأ عبدالله 
شــداد إىل الجهود التي بذلها 
الكنرول إلنجاح عملية سري 
اختبارات الشهادة األساسية 
يف إطــار املهــام املوكلة إليه، 
وتخطي الصعوبات والعوائق 

التي ترافقت مع عملية 
بــدء العمــل بالكنــرول 
الــذي انطلــق عمله هذا 

العام.
ــاع قد  وكان االجتم
اســتعرض تقرير ســري 
عملية اختبارات الشهادة 
األساســية، والتصحيح 
ونتائــج الطــالب للعام 
الدرايس 2018- 2019م.
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مكتب الصحة ومنظمة »كري« يناقشان 
الرشاكة يف الربامج الصحية

ناقــش مديــر عــام 
ــة العامة  مكتب الصح
ــة  ــكان بمحافظ والس
مأرب مع فريق منظمة 
الــذي  كــري »العامليــة« 
يزور املحافظة برئاسة 
ــه  ــجاع أوج ــى الش ع
التعــاون والرشاكــة يف 
الرامج  من  عدد  تنفيذ 
الصحيــة يف املحافظــة 
التدخــالت  ،ضمــن 
اإلنســانية ملنظمة كري.

ــذي  ال ــاء  اللق ــالل  وخ
حــرضه مديــر عــام مكتب 
التخطيــط والتعاون الدويل 
حــزام مجيديع اســتعرض 
ــرز  أب ــدادي  ــور الش الدكت
ــات  ــات والتحدي االحتياج
التــي تواجه مكتب الصحة 
خصوصــاً يف جانب اإلمداد 
ــي وتحديث وتطوير  الدوائ
املعــدات الطبية، والطوارئ 

االسعافية.
ونــوه إىل أهميــة تعزيز 

ــني  ــاون ب ــة والتع الرشاك
مكتــب الصحــة ومنظمــة 
كــري املعروفة بمشــاريعها 
املستدامة التي تعود بالنفع 
ــى رشائح املجتمع  العام ع
املختلفــة، خصوصاً يف ظل 
الكايف  االهتمام  عدم وجود 
ــات الدولية  من قبل املنظم
بالوضع اإلنساني يف مأرب 
التي استوعبت أكر عدد من 
النازحني جراء الحرب التي 
فرضتهــا مليشــيا الحوثي 

املدعومــة من إيران.
قــدم  اللقــاء  ويف 
ــري  ــة ك ــق منظم فري
ــة  ــن طبيع ــاً ع رشح
ــي تهدف إىل  الت الزيارة 
االطــالع عــى الوضــع 
ــة ،  ــي باملحافظ الصح
وتقييم االحتياجات من 
خــالل الواقــع امليداني 
يف  يســاعدهم  وبمــا 
ــب التدخل  تحديد جوان

ــاني. اإلنس
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دشــن وكيــل محافظة 
الفاطمي  مأرب عيل محمد 
يوم اإلثنني ومعه مدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
والعمــل حســن الشــبواني 
ورشة عمل خاصة برؤساء 
والجمعيــات  املنظمــات 
الرشيكــة يف مجــال تنفيــذ 
مســاحات آمنة لألطفال يف 

مديريات. ثمان 

وهدفــت الورشــة التي 
ــؤون  ــب الش ــا مكت أقامه
والعمــل  االجتماعيــة 
ــة  ــع مؤسس ــاون م بالتع
ــف  ــأرب – إىل تعري ــد م س
رؤساء ثماني منظمات من 
مديريــات املدينــة، الوادي، 
ــزر، رصواح  ــل ، مج مدغ
ــوان ،حريب،  ،الجوبة ، رغ
عــى طريقة تنفيــذ وإدارة 

املساحات اآلمنة والرشوط 
ــب  ــي يج الت ــات  واملواصف

ــزام بها . االلت
وخــالل الورشــة دعــا 
املنظمات  الفاطمي  الوكيل 
إدانة  إىل  اإلقليمية والدولية 
تجنيــد األطفــال مــن قبــل 
مليشــيا الحوثي االنقالبية 
ــزال  ــي ال ت الت ــق  يف املناط

تحت ســيطرتها.

املنظمــات  وطالــب   
ــة  ــم والرعاي ــم الدع بتقدي
يف  والشــباب  لألطفــال 
ــى  ــاعدتهم ع ــن ملس اليم
االلتحــاق باملدارس وتوفري 
العمليــة  مســتلزمات 
إىل  باإلضافــة  التعليميــة 
اإلســهام يف إيجــاد وتفعيل 
ــة  ــاحات الصديق دور املس

ــة . ــة اآلمن والبيئ

»الشؤون االجتامعية« يناقش تنفيذ مساحات آمنة 
لألطفال يف ثامن مديريات

في ورشة دشنها الوكيل الفاطمي
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اختتــم ،يــوم الخميس، 
الــدورة  بمحافظــة مــأرب 
التدريبيــة الثانيــة يف مجال 
اإلعــالم الريــايض نظمهــا 
مكتــب الشــباب والرياضة 
بدعــم من صنــدوق النشء 
والشــباب بمشــاركة 15 
إعالميــاً رياضيــا يمثلــون 

مديريــات املحافظــة.
التــي  الــدورة  وهدفــت 
ــام إىل  أي ــة  ــتمرت أربع اس
تعزيــز مهارات املشــاركني 
يف صياغــة الخر الصحفي 
الرياضيــة،  والتقاريــر 

بمــا يؤهلهــم مــن تغطيــة 
واألنشــطة  الفعاليــات 
ــي  الت ــة املتنوعــة  الرياضي

ــة. ــهدها املحافظ تش
ألقــى  االختتــام  ويف 
ــه  وكيــل املحافظــة عبدالل
الباكــري كلمــة نــوه فيها 
ــق ما تلقاه  إىل أهمية تطبي
املشاركون يف واقعهم املهني 
يف مجــال تغطية األنشــطة 
الرياضيــة، خصوصــاً وأن 
ــراكاً  ــهد ح ــة تش املحافظ
رياضيــاً متناميــاً اليتــم 
عكســه بالشــكل املطلــوب 

عــى وســائل اإلعالم.
أن  الباكــري  وأكــد 
الســلطة املحليــة ممثلة يف 
اللــواء  محافــظ املحافظــة 
سلطان العرادة تويل أهمية 
الرياضــة  لدعــم  كــرى 
ــباب، وتبني الدورات  والش
مختلــف  يف  التأهيليــة 

ــة. ــاالت الرياضي املج
مــن جانبــه هنــأ مدير 
الشــباب  مكتــب  عــام 
ــوان  ــيل حش ــة ع والرياض
املشاركني عى نجاح الدورة 
.. مؤكداً عزم املكتب تنظيم 

أخــرى  تدريبيــة  دورات 
يواكبها العديد من األنشطة 

لرياضية. ا
ويف ختــام الحفــل قــام 
الوكيل الباكري ومدير عام 
مكتــب الشــباب والرياضة 
ــى  ــهادات ع ــع الش بتوزي

املشــاركني يف الــدورة.
االختتــام  حــرض 
ــباب  ــار وزارة الش مستش
والرياضــة داوود علــوة.

اختتام الدورة التاهيلية الثانية لإلعالميني 
الرياضيني بمحافظة مأرب


