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الوكيل مفتاح يناقش مع هيئة اإلغاثة الرتكية االحتياجات اإلنسانية 
وكيل وزارة الشباب لقطاع املرأة: مأرب توفر فرصًا واعدة للمرأة 

مكتب التربية يكرم أوائل 
طالب الثانوية العامة على 

مستوى محافظة مأرب

جملس وزراء الشؤون االجتامعية العرب 
يوافق عىل جتهيز مركز األرس املنتجة بمأرب

مؤسسة المياه بمأرب تتسلم 
مشروع مياه جو النسيم من مسلم 

إيد االسترالية

 مركز الملك سلمان يمول إعادة 
تأهيل مركز األطراف الصناعية 

بمأرب وتعز

انطالق دوري كرة الطائرة للفرق 
الشعبية بمديرية مدينة مأرب

السلطة المحلية والهجرة الدولية توقعان 

اتفاقية إنشاء مدرسة نموذجية بمأرب

تكرمي 462 عامل نظافة مبأرب مبناسبة اليوم 
العاملي للنظافة

مكتب الصحة يبدأ تسليم 90 طنًا من 
المساعدات لمستشفيــــات المحافظــــة

استعــدادات مكثفــــة لتنفيذ حملة حتصني ضد 
شلل األطفال االثنني املقبل

ــة  ــانية والتنموي ــات اإلنس ــث التدخ ــر تبح ــة كي منظم
يــة رغــوان فــي مدير
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ــس وزراء  ــق مجل واف
االجتماعيــة  الشــؤون 
العرب، عىل دعم املشــاريع 
املقدمة من اليمن واملتمثلة 
يف تجهيــز مركــز األرسة 
املنتجــة بمحافظــة مأرب، 
وتنميــه املــرأة الريفيــة 

بمدينــة ســيئون.
ذلــك يف ختــام  جــاء 
أعمال الدورة الـ39 ملجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية 

العرب، املنعقدة يف العاصمة 
األردنيــة عّمان بمشــاركة 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمــل الدكتــورة ابتهــاج 

الكمال.
وكانــت االجتماعــات 
ناقشــت برامج ومشــاريع 
ــام  ــس للع ــطة املجل وأنش
ــروع املوازنة  القادم، وم
للصنــدوق  التقديريــة 
العربــي للعمــل االجتماعي 

للســنة املاليــة٢٠٢٠ فضالً 
ذات  املوضوعــات  عــن 
الصلة بــاألرسة والطفولة، 
ــاد  ــذ األبع ــة تنفي ومتابع
االجتماعية ألهداف التنمية 
املســتدامة ٢٠3٠ وأبرزهــا 
القضــاء عىل الفقــر متعدد 
األبعــاد يف الــدول العربيــة، 
وحقــوق األشــخاص ذوي 
ــم  ــم الدع ــة، وتقدي اإلعاق
للمروعات االجتماعية يف 

الدول األعضــاء للعام املايل 
.٢٠٢٠

كما تــم انتخاب اململكة 
برئاسة  الهاشمية  األردنية 
التنفيــذي ملجلــس  املكتــب 
وزراء الشؤون االجتماعية 
والجمهوريــة  العــرب، 

للرئيس. اليمنيــة نائبــاً 

جملس وزراء الشؤون االجتامعية العرب 
يوافق عىل جتهيز مركز األرس املنتجة بمأرب

تنفيذ 117 مشروع مياه خالل 2019
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ــلطة املحلية  وقعت الس
ــة  ــأرب ممثل ــة م بمحافظ
ــل املحافظــة الدكتور  بوكي
عبدربه مفتــاح، مع مكتب 
ــة  ــرة الدولي ــة الهج منظم
باملحافظــة ممثلــة بانجيال 
أوستن اليوم اتفاقية إنشاء 
مدرســة أساسية نموذجية 
يف مدينة مأرب بكلفة 5٠٠ 

دوالر. ألف 
املدرســة  وتتكــون 
مــن 1٢ فصال دراســياً مع 
املرفقــات ، مجهزة بأحدث 
التجهيزات، إىل جانب إنشاء 
ــىل  ــاحتها وع ــب بس ملع
مســاحة إجمالية للمدرسة 
وامللعب تقدر بـ 156٠٠ مرت 

مربع.
وخــالل التوقيــع جرى 
مناقشــة اإلجــراءات التــي 
تمت إلنشــاء املنظمة مبنى 
ــون  ــة ليك ــا يف املحافظ له

مجمعاً للمنظمات اإلنسانية 
التابعــة لألمــم املتحــدة، 
لتســهيل تقديــم خدماتهــا 
اإلنســانية يف محافظــات 
إقليم ســبأ )مأرب، الجوف، 

والبيضــاء(.
ــة  ــرى مناقش ــا ج كم
إمكانيــة تدخــالت املنظمة 
للهجرة يف مساعدة  الدولية 
الســلطة املحليــة  إلنشــاء 
مخيمــات إيوائيــة جديــدة 
لنقــل النازحني القاطنني يف 
كلية املجتمع وبعض املكاتب 
الحكوميــة ، بهــدف إعــادة 
تأهيــل كلية املجتمع لتقوم 
تعليمية  كمؤسسة  بدورها 
وتدريبيــة مهنيــة، وتمكني 
الحكومية  املكاتب  موظفي 
النازحون من  التي يسكنها 
العمــل داخــل مقراتهــم يف 
ــي لتقديم  مكتبهم الحكوم

الخدمــات للمواطنني.

وقــد رحــب الوكيــل 
مفتــاح بتخصيص املنظمة 
املدرسة  إنشاء  مبلغ تمويل 
ــيكون  النموذجية والتي س
لهــا أثــر كبــر يف االرتقــاء 
يف  التعليميــة  بالعمليــة 
ــاعدة يف  ــة ، واملس املحافظ
ــكلة اكتظاظ  ــف مش تخفي
الفصول الدراســية، وزيادة 
يف  االســتيعابية  الســعة 
املــدارس بنســبة تصــل إىل 
3٠٠ يف املائة جراء املوجات 
إىل  للنازحــني  الكبــرة 
املحافظة، واســتمرار تدفق 
النازحني بشكل مستمر، ما 
مثل تحدياً كبراً أمام مكتب 
الرتبيــة يف اســتيعاب هــذه 

األعــداد مــن الطالب .
وأكد الوكيل مفتاح عىل 
أن السلطة املحلية ستستمر 
الدعــم  كافــة  تقديــم  يف 
والتســهيالت للمنظمــات 

اإلنســانية من أجــل القيام 
ــق  ــاني وف ــا اإلنس بواجبه
اللوائــح والقوانني املنظمة، 
ملواجهة التحديات اإلنسانية 
التي خلفتها ظروف الحرب 
الظاملة التي شــنتها مليشيا 
ــىل  ــة ع ــي االنقالبي الحوث
اليمني، وانعكاسها  الشعب 

عــىل املحافظة.
حــر اللقــاء مديــر 
عام مكتب الرتبية والتعليم 
ــي  ــور ع ــة الدكت باملحافظ
العبــاب ومديــر عــام فــرع 
ــألرايض  ــة ل ــة العام الهيئ
والتخطيــط  واملســاحة 
ــه العقيي،  العمراني عبدالل
الشؤون  مكتب  عام  ومدير 
املوساي،  عبدالله  القانونية 
ومديــر عــام فــرع جهــاز 
األمن السيايس العميد ناجي 

حطروم.

السلطة املحلية واهلجرة الدولية توقعان 
اتفاقية إنشاء مدرسة نموذجية بمأرب

بكلفة نصف مليون دوالر
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الوكيل مفتاح يناقش مع وفد هيئة اإلغاثة 
الرتكية االحتياجات اإلنسانية يف مأرب

استقبل وكيل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
ــوم  ــه، ي ــاح يف مكتب مفت
االثنني، فريق هيئة اإلغاثة 
الرتكية ) IHH ( الذي يزور 
ــة محمد  املحافظــة برئاس

فاروق.
اللقاء اســتمع  وخــالل 
الوكيــل مفتاح مــن رئيس 
الوفــد إىل رشح عن طبيعة 
ــتهدف  ــي تس الت ــارة  الزي
تقييــم األنشــطة والربامج 
اإلنسانية التي نفذتها خالل 
الجاري ٢٠19م، عرب  العام 
ــة  ــي جمعي ــا املح رشيكه
االجتماعــي  اإلصــالح 

الخريــة، وتقييــم الوضــع 
اإلنســاني واالحتياجــات 
ومجاالت التدخل اإلنساني.
إىل  الوفــد  وتطــرق 
نوعية املساعدات اإلنسانية 
التي نفذتها خالل األشــهر 
املاضيــة يف مجــال اإلغاثة، 
البيئي،  ــاح  واملياه واإلصح
والحمايــة  والصحــة، 
االجتماعيــة ومنهــا كفالة 

4٠٠ يتيــم ويتيمــة.
وقــد رحــب الوكيــل 
مفتــاح بالــدور اإلنســاني 
الــذي تقدمه هيئــة اإلغاثة 
الرتكيــة لتخفيــف األعبــاء 
عــن النازحــني يف املحافظة 

التي استقبلت أفواجاً كبرة 
تفــوق قــدرة االســتيعاب، 
البنــى التحتيــة  ومســتوى 
ــات العامة املقدمة  والخدم
ــات  ــداد املخيم ــت أع وبلغ
النازحــني أكثر  وتجمعــات 
مــن 8٠ مخيمــا وتجمعــا 
ســكانيا  تعيــش أوضاعــاً 
إنساني  صعبة، يف ظل دور 
الدولية. ضعيف للمنظمات 
وثمــن الدكتــور مفتاح 
اإلنســانية  املســاعدات 
ــة..  ــة الرتكي ــة اإلغاث لهيئ
ــة يف  ــىل الحاج ــدداً ع مش
تقديــم تدخــالت إنســانية 
للمنظمات يف مجال تطوير 

ــاريع  ــى التحتية واملش البن
كامليــاه  االســتدامة  ذات 
والكهربــاء وبنــاء املدارس 
الصحيــة،  والوحــدات 
واإلصحاح البيئي والتدريب 
إىل  والتوعيــة،  والتأهيــل 
جانــب مشــاريع تحســني 
ــني  ــة للنازح ــبل املعيش س
واملجتمــع املحــي وتوفــر 
فــرص العمــل وإدماجهــم 
االقتصاديــة،  التنميــة  يف 
وتحســني مســتوى دخــل 

األرس.
فرع  مدير  اللقاء  حر 
جمعية اإلصالح االجتماعي 

باملحافظة صالح قاسم.
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نادية عبداهلل: مأرب توفر فرصاً واعدة 
للمرأة لإلسهام يف التنمية

وزارة  وكيــل  أكــدت 
ــباب والرياضة لقطاع  الش
املــرأة ناديــة عبداللــه، يوم 
مأرب  أن محافظة  السبت، 
ــدة للمرأة  توفر فرصا واع
للولــوج إىل عالــم ســيدات 
ــهام الفعال  األعمال واإلس

التنمية. يف 
خــالل  وأشــادت 
حضورهــا ، يــوم الســبت، 
ــة يف  ــك راقي ــاح بوتي افتت
ــة  ــة بمدين ــارع الجامع ش
مأرب، والتابع ملســتثمرات 
املشاريع،  بمثل هذه  نساء، 

التــي تمثــل تجربــة رائــدة 
للمرأة يف عالم التجارة واملال 

ــة. ــال يف املحافظ واألعم
ــىل رضورة  ــدت ع وأك
االهتمــام بهــذه التجــارب 
مختلــف  يف  النســوية 
املجــاالت، وتشــجيعها بما 

يســاعد املرأة عىل املنافسة 
االقتصــادي  القطــاع  يف 
ــدة يف  ــتثماري الواع واالس
املحافظــة، وتمكينهــا مــن 
خدمة املجتمع وخلق فرص 

عمــل جديدة للنســاء.
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تكريم 462 عامل نظافة بمأرب بمناسبة 
اليوم العاملي للنظافة

ــني،  ــوم االثن ــم، ي أقي
بمحافظــة مــأرب حفــل 
وموظفي  لعمال  تكريمي 
النظافة باملحافظة، نظمته 
الخر  محسن  مجموعة 
واالســتثمار،  للتجــارة 
ــي  ــوم العامل ــاء بالي احتف
ــعار  ــت ش ــة، تح للنظاف
»شــكراً صنــاع الجمال«.

الفعاليــة  وهدفــت 
التكريمية لعدد 46٢ عامال 
وعاملــة وموظف نظافة، 
إىل تحفيــز العاملــني مــن 
أجل رفع مستوى األداء يف 
أعمال النظافة والتحسني، 
و اإلســهام يف خلــق وعي 
مجتمعي مشارك ومساعد 
والتوعية  النظافة،  لعمال 
الــدور املؤثــر يف  بأهميــة 
حياة املواطنني الذي يؤديه 

النظافة. عمال 
ويف حفــل التكريم عرب 
وكيــل املحافظــة الدكتور 
أهمية  عبدربه مفتاح عن 
هــذه املبادرة التي تجســد 
رشاكــة القطــاع الخاص 
ــاع الحكومي يف  مع القط
رفــع مســتوى الخدمــات 
ــدى  ــس م ــة، وتعك العام
مجموعــة  استشــعار 
محســن الخــر الراعية 
ملســؤوليتها  للتكريــم، 

املجتمعيــة تجــاه املجتمع 
وتجــاه املنظــر الحضاري 

لعاصمــة املحافظــة.
األعبــاء  إىل  ولفــت 
عــىل  امللقــاة  الكبــرة 
عاتــق صنــدوق النظافــة 
قيادة  وجهود  والتحسني، 
الســلطة املحليــة من أجل 
االرتقــاء بأدائــه ومهامه 
مــن خــالل تقديــم كل ما 
يمكــن مــن دعــم، ســواء 
بأجــور تعاقديــة للعمال ، 
وآليات وغرها  أو معدات 
مــن مســاندة، مــن أجــل 
قيامه بدوره يف رفع آالف 
ــات  ــن املخلف ــان م األطن
التي ترتاكم يومياً، بسبب 
الكبرة  السكانية  الكثافة 
املحافظــة  يف  املفاجئــة 
جــراء اســتقبال األعــداد 
النازحــني  الضخمــة مــن 
واملهجريــن، إىل جانــب ما 
التجارية  الجوانب  تشهده 
ــة  ــن حرك ــة م والعمراني

نشطة بشــكل كبر، تزيد 
ــات  ــات املخلف ــن كمي م

الصلبــة والســائلة.
ــور مفتاح  ونوه الدكت
لعمــال  الفاعليــة  أن  إىل 
يف  والتحســني  النظافــة 
املحافظــة ســاهم بشــكل 
كبــر يف تحســني املظهــر 
العــام لعاصمة املحافظة، 
مســاهمتها  جانــب  إىل 
األمــراض  مكافحــة  يف 
والجائحــات  الســارية 
ــل  ــرى، مث ــة األخ املرضي
الكولــرا وحمــى الضنــك 
وغرها، التي تجد يف تكدس 
ــة خصبة لها  القمامة بيئ

للتكاثــر واالنتشــار.
وكانــت قــد ألقيــت 
كلمة عن صندوق النظافة 
قبل محمد  والتحسني من 
الســعيدي استعرض فيها 
ــازات الصندوق خالل  إنج
األشــهر املاضية ســواًء يف 
جوانب النظافة أو جوانب 

التحسني أو جوانب أعمال 
التطويــر ألداء الصنــدوق 

التحتية. وبناه 

كما تطرقت الكلمة إىل 
الصندوق،  وأهداف  خطط 
التي يعتزم تنفيذها خالل 
٢٠٢٠م،  املقبــل  العــام 
والتوسع يف أعمال النظافة 
إىل مناطق وأحياء جديدة، 
واستكمال أعمال التحسني 
يف رصف الشوارع وأعمال 
الوسطية  للجزر  التشجر 
والحدائق العامة واملصالح 

الحكومية.

حــر التكريــم وكيل 
أحمــد  الســياحة  وزارة 
البحيــح ، ووكيــال وزارة 
الشــباب والرياضــة نادية 
عبدالله والدكتور منر ملع، 
وعــدد من مــدراء العموم 
املحلية ورجال  السلطة  يف 

األعمال.



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

السبت  21  ديسمبر   2019م   العـــــدد ) 89 (

مكتب الرتبية يكرم أوائل طالب الثانوية 
العامة عىل مستوى حمافظة مأرب

ــة  ــب الرتبي ــرم مكت ك
ــم بمحافظة مأرب  والتعلي
أوائل طالب الثانوية العامة 
ــة  ــتوى املحافظ ــىل مس ع
ــدرايس ٢٠18م -  ال ــام  للع
٢٠19م تحت شــعار)العلم 
بوابة املســتقبل ( وعددهم 

ــا وطالبة. 15 طالب

ــي  ــل التكريم ويف الحف
الــذي أقيم ، يــوم األربعاء، 
هنأ وكيــل محافظة مأرب 
ــاح  الدكتــور عبدربــه مفت
ــب الرتبية  ومدير عام مكت
والتعليــم الدكتــور عــي 
العباب يف كلمتيهما الطالب 
الذيــن حصلوا  والطالبــات 
عــىل املراتــب األوىل كثمرة 

لجــد واجتهــاد متواصل يف 
ــل العلمــي  ســبيل التحصي

واملذاكــرة واملطالعــة.

وأشــارا إىل أن التكريــم 
ــر  التقدي ــن  ــر ع ــو تعب ه
الــذي نالــه هــؤالء الطالب 
بتميزهــم  والطالبــات 
حافــزاً  ويعــد  العلمــي، 
للطــالب اآلخريــن لالقتداء 
بهم واالجتهاد من أجل نيل 
التقدير  هذا املســتوى مــن 
والتميز يف التحصيل العلمي 
والتفوق يف نتائج اختبارات 
ــة  الثانوي ــهادة  ــام الش إتم

العامة.
ونــوه الوكيــل مفتــاح 
والدكتور العباب إىل أن جيل 

اإلبداع والتميز هم من يعول 
عليهــم يف اإلســهام الفعال 
وإعادة  بالوطن  االرتقاء  يف 
بنائه بشكل مرف يرتقي 
إىل إعادة صنــع الحضارات 
والقضاء عىل كل فكر دخيل 
اإليمان والحكمة..  بلد  عىل 
دعــم  اســتمرار  وأكــدا 
الســلطة املحليــة ومكتــب 
باملحافظة  والتعليم  الرتبية 
للطــالب املتميزيــن وتذليل 
كافة الصعوبات واملعوقات 

التــي تقف أمامهم.
هــذا وقد تخلــل الحفل 
العديد مــن الفقرات الفنية 
ــن  ــربة ع ــادية املع واإلنش
املناســبة نالت استحســان 

الحارضين.

حــر التكريــم مديــر 
مكتــب وزارة الخارجيــة 
باملحافظــة الســفر عبــده 
وزارة  ووكيــل  خضــر 
الشــباب والرياضــة ناديــة 
ــه والوكيل املســاعد  عبدالل
للــوزارة الدكتــور منر ملع 
ومديــر فــرع جهــاز األمن 
العميد  باملحافظة  السيايس 
ناجــي حطروم وعــدد من 
مســؤويل الســلطة املحليــة 
وأوليــاء أمــور الطــالب 

املكرمــني.
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مكتب الصحة يبدأ تسليم 90 طنا من 
املساعدات الطبية عىل مستشفيات املحافظة

بــدأ مكتــب الصحــة 
العامة والسكان بمحافظة 
األربعــاء،  يــوم  مــأرب، 
األدوية  من  توزيع 9٠ طناً 
واملستلزمات الطبية املقدمة 
مــن مركــز امللــك ســلمان 
لإلغاثة، عىل املستشــفيات 
واملراكز والوحدات الصحية 
املحافظــة،  بمديريــات 
محافظة  مديريات  وبعض 

لبيضاء. ا
خطــة  وتســتهدف 
التوزيــع للمســتلزمات 89 
ووحدة  ومركزا  مستشفى 
صحيــة باملحافظــة، بينها 
9 مستشــفيات رئيســية 
ــفى  ــا املستش ــن ضمنه م
العسكري والعطر الخري، 
إىل جانــب إمــداد بعــض 
مديريات محافظة البيضاء 
التــي تعانــي مــن انتشــار 

، وكذا  الضنك  كثيف لحمى 
ــق للنازحــني  ــم الخان مخي
التابــع ملحافظــة صنعــاء.

وأكــد مدير عــام مكتب 
الصحــة العامــة والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
املســاعدات،  هــذه  أن 
ستســهم يف تغطية النقص 
الحاصــل يف اإلمداد الدوائي 
الذي يعانيه مكتب الصحة، 
ــة  ــفيات املحافظ ومستش
الناجــم عــن ارتفــاع تعداد 
الســكان الكبــر، وتفــي 
األمــراض  مــن  العديــد 

واألوبئة.
وأعــرب مديــر عــام 
الصحة عن شكره ملركز امللك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمال 
اإلنســانية ملــا يقدمــه مــن 
دعــم ســخي للمحافظة يف 
ــا  ــب ومنه ــع الجوان جمي

ــذي  ال ــي،  ــب الصح الجان
املزيد من  إىل  اليزال بحاجة 
الدعــم واملســاندة لتعزيــز 
أدائــه وجهوده يف التخفيف 
من الضغط والطلب املتزايد 
عــىل الخدمــات الطبيــة يف 

املحافظة.
مكثفــة  اســتعدادات 
ــة تحصني ضد  لتنفيذ حمل
املقبل شلل األطفال االثنني 

ــب الصحة  يجري بمكت
العامة والسكان بمحافظة 
ــذ  مــأرب االســتعداد لتنفي
حملــة التحصني ضد شــلل 
التــي ســتنطلق  األطفــال، 
ــع  ــادم يف جمي ــني الق االثن
ــات املحافظة، بدعم  مديري
الصحــة  منظمتــي  مــن 

العامليــة، واليونيســيف.
ــاع عقد،  ــالل اجتم وخ

يــوم الخميــس، أكــد مدير 
عام مكتــب الصحة العامة 
والسكان أن حملة التحصني 
تأتي يف سياق الحرص عىل 
رفــع مســتوى املناعة عند 
األطفــال ، يف ظــل ظهــور 
حاالت شــلل مؤكدة يف عدد 
مــن دول الجــوار يف القرن 

اإلفريقي.
عــام  مديــر  وشــدد 
مكتب الصحة عىل رضورة 
ــني  ــد للعامل ــداد الجي اإلع
الذيــن ســينفذون الحملة ، 
بمــا يحقق التنفيــذ الدقيق 
ــة، ولضمان  للخطة امليداني
الوصول إىل جميع األطفال 
ســن  دون  املســتهدفني 

الخامســة.

استهدف 89 مستشفى ومرفقا صحيا
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استعدادات مكثفة لتنفيذ محلة حتصني ضد 
شلل األطفال االثنني املقبل

بمكتــب  يجــري 
الصحة العامة والسكان 
مــأرب  بمحافظــة 
حملة  لتنفيذ  االستعداد 
ــلل  ــد ش ــني ض التحص
ستنطلق  التي  األطفال، 
االثنــني القادم يف جميع 
املحافظــة،  مديريــات 

ــي  ــن منظمت ــم م بدع
العامليــة،  الصحــة 

واليونيســيف.
اجتمــاع  وخــالل 
عقد، يوم الخميس، أكد 
مدير عام مكتب الصحة 
أن  والســكان  العامــة 
يف  تأتي  التحصني  حملة 

سياق الحرص عىل رفع 
ــد  مســتوى املناعــة عن
، يف ظل ظهور  األطفال 
حــاالت شــلل مؤكدة يف 
عدد مــن دول الجوار يف 

القــرن اإلفريقي.
ــام  ــر ع ــدد مدي وش
ــىل  ــة ع ــب الصح مكت

رضورة اإلعــداد الجيــد 
للعاملني الذين سينفذون 
ــق  ــا يحق ــة ، بم الحمل
التنفيــذ الدقيــق للخطة 
ولضمــان  امليدانيــة، 
جميــع  إىل  الوصــول 
األطفــال املســتهدفني 
ــة. ــن الخامس دون س
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مؤسسة املياه بمأرب تتسلم مرشوع مياه جو 
النسيم من مسلم إيد االسرتالية

املؤسســة  تســلمت 
ــاه والــرف  العامــة للمي
الصحــي - فــرع مــأرب - 
ــل املحافظة  وبحضور وكي
الدكتــور عبدربــه مفتاح ، 
مــروع مياه جو النســيم 
املقدم من منظمة »مســلم 
إيد« االسرتالية البالغ كلفته 
تسعني ألف دوالر أمريكي.

ويتكــون املروع الذي 
جــرى تنفيــذه عرب،جمعية 

االجتماعــي  اإلصــالح 
ــر ارتوازية  الخرية، من بئ
وخزان  مياه  نقل  ومضخة 
برجــي بســعة مائــة مــرت 
، وكــذا محــول  مكعــب 
قدرة مائــة كيلو فولت مع 
ــايل  ــط الع ــدات الضغ تمدي

وتمديــدات شــبكة امليــاه.
ــتهدف املروع يف  ويس
مرحلتــه األوىل 5٠٠ منــزل 
مشرتك يف حيي جو النسيم 

ورشق املطار بمدينة مأرب.
ــار  ــليم أش وخالل التس
الوكيــل مفتــاح إىل أهميــة 
هــذا املــروع الخدمــي يف 
تأمــني احتياجات الســكان 
املســتهدفة  املناطــق  يف 
بميــاه الــرب - النظيفــة 
املستفيدين  داعياً  واآلمنة.. 
يف تلــك األحيــاء إىل الحفاظ 
عــىل املــروع مــن خــالل 
ترشيد االستهالك وااللتزام 

ــوم االستهالك  بتسديد رس
الشــهرية  واالشــرتاكات 
ديمومتــه  يكفــل  بمــا 

ــتمراريته. واس
حــر عملية التســليم 
مديــر عــام فرع املؤسســة 
حســني بــن جــالل، ومدير 
فــرع جمعيــة اإلصــالح 
باملحافظــة صالح قاســم.

بكلفة 90 ألف دوالر
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مركز امللك سلامن يمول إعادة 
تأهيل مركز األطراف الصناعية 

بمأرب وتعز

منظمة كير تبحث 
التدخالت اإلنسانية 

والتنموية في مديرية رغوان

وقع مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
تعاون مشرتك مع  اتفاقية 
الجمعيــة الدوليــة لرعايــة 
ضحايا الحروب والكوارث، 
ــز  ــغيل مرك ــة وتش لتهيئ
وإعادة  الصناعية  األطراف 
التأهيل يف محافظتي مأرب 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  وتعز، 
٢,٠44,543 دوالًرا أمريكًيا، 
فرًدا.  ٢,197 منها  يستفيد 

وقع االتفاقية مســاعد 
املــرف العــام عــىل املركز 
للعمليات والربامج املهندس 
أحمــد بن عــي البيز، بمقر 

املركــز يف الرياض .
ــيتم خالل املروع  وس
تهيئــة وتجهيــز  إعــادة 
مركــز األطــراف الصناعية 
يف مــأرب وتعــز، وتشــغيل 
وتدريــب الكــوادر اليمنيــة 
الشــابة، وتصنيع وتركيب 
ــة ذات  ــراف الصناعي األط
ــم  ــة وتقدي ــودة العالي الج

عــام  مديــر  ناقــش 
مديريــة رغــوان طــه بــن 
زبــع مع ممثل منظمة كر 
العاملية إبراهيم مغرم الذي 
يــزور محافظة مأرب أبرز 
ــالت  ــات والتدخ االحتياج
التــي يمكــن للمنظمــة أن 
يف  تنفيذهــا  يف  تســهم 

املديرية.
ويف اللقــاء رحــب مدير 
عــام املديرية بوجود فريق 
ــوان.  ــر يف رغ ــة ك منظم
مشراً إىل ما تمثله زيارتهم 
للمديرية من أهمية للتعرف 
عن قرب عــىل االحتياجات 
الالزمــة، ســواًء يف الجانب 

اإلنســاني أو التنموي.
املباني  أن  بن زبع  وأكد 
املديريــة  يف  الحكوميــة 
للنازحني  مأوى  إىل  تحولت 

التأهيــل الطبي. خدمــة 
إدارة  وأوضــح مديــر 
والبيئية  الطبية  املساعدات 
باملركــز الدكتــور عبداللــه 
املعلم يف تريح  بن صالح 
ســيجري  أنــه  صحفــي 
بموجــب املــروع تصنيع 
وتركيب 7٢9 طرًفا صناعًيا 
)ســفي / علوي( ذا جودة 
عاليــة، وإعادة تأهيل بدني 
وتوطني  مصاب،   1,3٠٠ ل 
الخدمــة لـ 73 شــاًبا يمنًيا 
من الكوادر الصحية للعمل 
بمركز األطــراف الصناعية 
وتقديــم  املحافظتــني،  يف 
برامــج تدريبيــة متنوعــة 
الكــوادر  مــن   95 لعــدد 
اليمنية الشــابة يف مجاالت 
ــب األطراف  صناعة وتركي
الصناعيــة والتأهيل البدني 

والدعــم النفيس.
* واس

الذيــن لم يجــدوا من يقف 
إىل جانبهــم، وهــو مايحتم 
إيجــاد مخيمات إيــواء لهم 
لتخفيــف معاناتهم ، ولكي 
من  املحلية  السلطة  تتمكن 
املباني. االستفادة من هذه 
ــة  ــىل أهمي ــدداً ع  مش
الرتكيــز عــىل املشــاريع 
املســتدامة والبنى التحتية، 
ملا لذلك من دور يف التخفيف 

مــن معانــاة املواطنني.
تطــرق  جانبــه  مــن 
رئيــس فريــق املنظمــة إىل 
األهــداف من الزيارة والتي 
اإلطالع عىل  تأتي يف سياق 
ــرب،  ــن ق ــات ع االحتياج
ليتسنى بذلك تحديد جوانب 
ــا  ــي تحتاجه الت ــل  التدخ

املديرية.
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تشييع جثامن إمام وخطيب جامع هائل 
الشيخ حممد نكيع

ــأرب  ــة م ــيع بمدين ش
جثمان إمام وخطيب جامع 
هائل الشــيخ محمد نكيع، 
الــذي وافــاه األجــل، يــوم 
األربعــاء ، بعد حياة حافلة 
ــاد  بالعطاء يف مجال اإلرش

الدعــوي واالجتماعي.
وزارة  وأشــادت 
بمناقب  واإلرشاد  األوقاف 

الفقيد وأدواره اإلرشــادية 
وعطائــه  والوطنيــة 
املتفاني مــن أجل االصالح 
االجتماعي وتعزيز النسيج 
املجتمعــي وتنويــر النــاس 
القضايــا  مــن  بالعديــد 
الوطنيــة واالجتماعيــة.

وأكــد بيــان صــادر عن 

مكتــب األوقاف واإلرشــاد 
باملحافظــة أن رحيلــه مثل 
خســارة لــوزارة األوقــاف 
ومكتبهــا بمــأرب والعمــل 

اإلرشــادي والدعــوي.

وعــرب البيــان عــن أحر 
التعــازي وأصدق املواســاة 
ألرسة الفقيــد ومحبيــه، 

 .. األليــم  املصــاب  بهــذا 
الله العي القدير أن  ســائال 
يتغمــده بواســع رحمتــه ، 
ــيح جناته  وأن يسكنه فس
ويلهم أهله وذويه ومحبيه 
والسلوان. الصرب  وتالميذه 
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انطالق دوري كرة الطائرة للفرق الشعبية 
بمديرية مدينة مأرب

ــة مدينة  انطلق بمديري
االثنــني،  يــوم   ، مــأرب 
دوري كــرة الطائرة للفرق 
الشــعبية الذي ينظمه فرع 
مكتب الشــباب والرياضة، 
بمشاركة 1٢ فريقاً شعبياً، 
وبرعايــة الســلطة املحلية 

باملدينة.

وخــالل التدشــني أكــد 
مدير عــام مكتب الشــباب 
باملحافظــة  والرياضــة 
عــي حشــوان عــىل أهمية 

والفعاليــات  األنشــطة 
تنمية مهارات  الرياضية يف 
الشباب ، وكشف املوهوبني 
ــب  ــن يج الذي ــني،  واملبدع
إيالؤهــم كامــل االهتمــام 

والرعايــة.

الســلطة  إن  وقــال: 
املحليــة باملحافظــة ممثلة 
يف املحافــظ اللواء ســلطان 
ــة،  ــويل الرياض ــرادة ت الع
وتنميــة الشــباب اهتمامــاً 
ــن  ــزز م ــا يع ، بم ــراً  كب

الحضــور الريــايض ملــأرب 
يف املحافــل الرياضيــة عــىل 
يف  أو  املحــي  املســتوى 
والفعاليــات  البطــوالت 

الرياضيــة الخارجيــة.
مــن جانبه أكد ســياف 
صالــح مديــر فــرع مكتب 
الشباب والرياضية باملدينة 
ــاً  ــي ختام ــدوري يأت ال أن 
لألنشطة الرياضية للمكتب 
العام الجاري، والذي  خالل 
البطوالت  بالعديد من  زخر 
واألنشــطة  والدوريــات 

مختلــف  يف  الرياضيــة 
األلعاب.

الــدوري  :إن  وقــال 
سيستمر عىل مدى 15 يوما،ً 
يتــم خاللهــا التصفيــة بني 
الفرق املشــاركة املقســمة 
ــات،  ــع مجموع ــىل أرب ع
بحيــث يتأهل األول من كل 
مجموعة إىل املربع الذهبي، 
لتقام املباراة النهائية وحفل 
ختــام الدوري مع آخر أيام 

العــام الجــاري ٢٠19م.


