
نائب الرئيس: أبناء مأرب واجليش يكتبون 
تارخيا فريدا من التضحية يف سبيل اجلمهورية

خالل مهاتفة له مع احملافظ العرادة..

تدريب فرق إدارة مخيمات 
النازحين في صرواح 

دورة تدريبية في القيادة 
المجتمعية والتماسك 

االجتماعي

لقاء شبابي موسع بمأرب 
بمناسبة اليوم العالمي 

للشباب

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  
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فريق للمنظمة الدولية للصليب األمحر 
يبحث الرشاكة مع السلطة املحلية بمأرب 

الوكيل مفتاح يدشن مرشوع مياه خريي مقدم من 
الكويتيبحث الرشاكة مع السلطة املحلية بمأرب 

الباكـــــــري يتفقـــــــــــد أعمــــــال إزالـــــة األتــــــــربة 
والمخلفــــــــــات مـــــــــــن قنــــــــوات الســـــــــــــد

ناموسيـــــــــــــة  ألــــــف   100 يــــــع  توز تدشيـــــــــن 
بمـــــــــــــــــأرب يـــــــــــــــــــات  مديــر  9 فــــــــــــي 

خطوات متسارعة 
الستكامل حتسني املدخل 

اجلنويب ملدينة مأرب

استعدادا لالحتفاء بالعيد 
58 لثورة 26 سبتمبر

دشن مشروع النقد مقابل العمل للنازحين في الجفينة..
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نائب الرئيس: أبناء مأرب واجليش يكتبون 
تارخيا فريدا من التضحية يف سبيل اجلمهورية

أشـــاد نائـــب رئيس 
ـــق  ـــة الفري الجمهوري
الركـــن عـــي محســـن 
صالـــح بمـــا يســـطره 
وأبنـــاء  األبطـــال 
محافظـــة مـــأرب مـــن 
ـــطورية  ـــوالت أس بط
ـــون بهـــا  ـــدة يكتب خال
ـــن  ـــداً م ـــاً فري تاريخ
ـــاء يف  ـــة واإلب التضحي
ســـبيل الجمهوريـــة 
والدفاع عن املكتسبات 
الوطنية يف وجه أرشس 

هجمة إمامية غاشمة 
مدعومـــة مـــن إيـــران.
وأكـــد نائب الرئيس 
خـــال اتصـــال هاتفي 
باللواء سلطان العرادة 
محافظ مأرب بأن هذه 
ـــطورية  ـــم األس املاح
الجيش  يسطرها  التي 
يف  اليمـــن  وأبنـــاء 
مختلـــف الجبهات عىل 
امتـــداد الجمهوريـــة 
ـــك اليمنيني  تثبت تمس
وعزيمتهم يف االنتصار 

للجمهوريـــة وملبادئها 
واالتجـــاه لبنـــاء اليمن 
االتحـــادي املكـــون من 

ســـتة أقاليم.
الرئيس  نائب  وعرب 
خال االتصال عن بالغ 
التقدير لألشقاء يف دول 
تحالف دعـــم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية 
ـــقيقة  ـــعودية الش الس
ودعمهم املســـتمر بما 
مـــن شـــأنه اســـتعادة 
ـــة اليمنية ودحر  الدول

املـــرشوع االنقابـــي 
املدعوم مـــن إيران.

ـــدم  ـــه ق ـــن جانب م
املحافظ العرادة تقريراً 
موجـــزاً عـــن األوضاع 
يف املحافظـــة وجهـــود 
ــة  ــب التنفيذيـ املكاتـ
ــاالت  ــف املجـ بمختلـ
ومعالجـــة تداعيـــات 
الســـيول، معـــرباً عـــن 
الهتمـــام  تقديـــره 
ومتابعـــة القيـــادة 

السياســـية.

خالل مهاتفة له مع المحافظ العرادة
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فريق للمنظمة الدولية للصليب األمحر يبحث 
الرشاكة مع السلطة املحلية بمأرب 

وكيـــل  اســـتعرض 
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
عبدربـــه مفتـــاح خـــال 
ـــني،  ـــوم اإلثن ـــتقباله ،ي اس
ـــة  ـــة الدولي ـــق املنظم فري
يزور  الذي  األحمر  للصليب 
ـــدي  إن املحافظـــة برئاســـة 
ناصيف، الوضع اإلنســـاني 
وتعزيـــز  املحافظـــة،  يف 
الرشاكـــة بـــني الســـلطة 
املحليـــة واملنظمـــة الدولية 
ـــات  ـــتجابة لاحتياج لاس
الطارئـــة  األساســـية 
للنازحـــني  واملتزايـــدة 
السيول يف  واملترضرين من 

عـــدد مـــن القطاعـــات.
اللقاء اســـتمع  وخـــال 
الوكيـــل مفتـــاح إىل رشح 
مـــن رئيـــس الفريـــق عـــن 
أهـــم التدخـــات اإلنســـانية 
ـــة للصليب  للمنظمة الدولي

األحمـــر يف املحافظـــة خال 
األشـــهر املاضية مـــن العام 
الجـــاري، وأهمهـــا تقديـــم 
وإيوائية  غذائية  مساعدات 
لعـــدد 10 آالف و500 أرسة 
ـــع حواالت  ـــة، وتوزي نازح
ـــدد 7838 أرسة  ـــة لع نقدي
ـــة، إىل جانب تدخات  نازح
ـــات  ـــم قطاع ـــة يف دع مهم
ـــة، واملياه  الصحة، والزراع
واألمن  والحماية،  والبيئة، 

االقتصادي.
ـــف إىل  ـــارت ناصي  وأش
أن الهدف من زيارة الفريق 
التي تستمر عدة أيام تقييم 
ـــانية  ـــا اإلنس ـــر تدخاته أث
ـــة،  ـــهر املاضي ـــال األش خ
االحتياجـــات  وتقييـــم 
ـــن أن  ـــا يمك ـــدة، وم املتزاي
تســـهم به املنظمـــة الدولية 
ـــب  ـــات، إىل جان ـــن تدخ م

تدشـــني عدد من املشـــاريع 
املخططة التي ستنفذ خال 

األيام القادمة.
وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
مفتاح بالتدخات اإلنسانية 
ـــب  ـــة للصلي ـــة الدولي للجن
األحمـــر يف املحافظة والتي 
أثرا لدى املســـتفيدين  القت 
ـــني واملترضرين  النازح من 
ـــيول خال األشهر  من الس
املاضية.. مشـــرا إىل أهمية 
ـــم التدخات  مضاعفة حج
اإلنســـانية للمنظمة يف ظل 
تزايد االحتياجات اإلنسانية 
البعيد،  املدى  الطارئة وعىل 
ــد  ــل تصعيـ ــك يف ظـ وذلـ
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
يف حربهـــا عـــىل الشـــعب 
موجات  واستمرار  اليمني، 
النـــزوح إىل محافظة مأرب 
التي استقبلت مئات اآلالف 

النازحـــني ومازالت يف  مـــن 
ـــات وبنى تحتية  ظل إمكان

ومحدودة.. متدنية 
مؤكـــدا أن الســـلطة 
الدعم  كافة  املحلية ستقدم 
والتســـهيات للمشـــاريع 
ـــىل  ـــل ع ـــانية، وتعم اإلنس
تطوير الرشاكة اإلنســـانية 
البنـــاءة مـــع مختلـــف 
ـــانية التي  ـــات اإلنس املنظم
تعمل وفق مبادئ الحيادية 

ـــفافية. ـــة والش والنزاه
حرض اللقـــاء مدير عام 
مكتـــب الزراعـــة املهنـــدس 
ســـيف الولـــص ومدير عام 
فرع جهاز األمن الســـيايس 
باملحافظـــة العميـــد ناجـــي 
حطروم ومدير فرع الهال 
ـــأرب  ـــي بم ـــر اليمن األحم

فـــارس العقيي.
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الوكيل مفتاح يدشن مشروع مياه خيري 
في جو النسيم بمأرب مقدم من الكويت

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــبت، يف  ـــوم الس ـــاح، ي مفت
منطقة جو النســـيم شمال 
مدينة مأرب، مرشوع مياه 
خـــري وقفـــي، مقـــدم من 
الكويتية  املرأة  فريق عطاء 

اإلنساني.
وقـــام الوكيـــل مفتـــاح 
بإزاحة الســـتار عن اللوحة 
باملـــرشوع،  التعريفيـــة 
وانتقـــل بعدها إىل تشـــغيل 
املـــرشوع وضـــخ امليـــاه 
ــتمعا  ــتفيدين، مسـ للمسـ
مـــن مديـــر جمعيـــة النـــدى 
فيصل  الخرية  االجتماعية 
للمرشوع  املنفذة  الرشعبي 
ــات  ــن مكونـ إىل رشح عـ
 372 كلفتة  البالغ  املرشوع 
ألفـــا و430 رياال ســـعوديا، 
ويضـــم بئـــرا ارتوازيـــة، 

وخـــزان برجـــي بســـعة 45 
مرتا مكعبا، وغرفة تشغيل 
وغطاس ومضخة، وشبكة 
تســـييل رئيسة من البئر إىل 
الخـــزان ومـــن الخـــزان إىل 
املســـتفيدين بطـــول 2400 
مرت، إىل جانب عمل محطة 
تحليـــة للمياه لتكـــون أكثر 
ـــة من األماح  عذوبة ونقي

واملعادن.
وأشـــار فيصـــل إىل أن 
املرشوع سيخدم يف مرحلته 
األوىل أكثر من 3000 أرسة 
يف مخيمات النازحني يف جو 
النسيم والسكان املضيفني.
التدشـــني  وخـــال 
ــق  ــس فريـ ــارت رئيـ أشـ
عطـــاء املـــرأة الكويتية ليىل 
املرشوع  أن هذا  إىل  عبدالله 
يأتـــي ضمـــن العديـــد مـــن 

التـــي  املشـــاريع اإلنســـانية 
يمولهـــا الفريق يف عدد من 
املحافظـــات، يف إطار حملة 
ـــم« يف  ـــت إىل جانبك »الكوي
التي  القاسية  الظروف  ظل 

ـــعب اليمني. يمر بها الش
ـــرشوع  ـــة إىل أن امل الفت
وقفـــي خـــري سيســـلم إىل 
السلطة املحلية منعا للتملك 

الشـــخيص مستقبا..
وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
مفتاح بالتدخات اإلنسانية 
لدولـــة الكويت الشـــقيق يف 
اليمن، واملشاريع اإلنسانية 
التـــي تنفذهـــا ســـواء منها 
ــة أو  ــاعدات الطارئـ املسـ
ـــم  ـــي تتس الت ـــاعدات  املس
خدمـــة  يف  باالســـتدامة 
املجتمـــع ومنهـــا مشـــاريع 
امليـــاه.. معربـــا عـــن تقدير 

الشـــعب اليمنـــي للوقـــوف 
الصـــادق لدولـــة الكويت إىل 
ـــروف  ـــذه الظ ـــه يف ه جانب
التـــي يمـــر  االســـتثنائية 
بهـــا الوطـــن عقـــب انقاب 
مليشـــيا الحوثـــي املدعومة 
إيـــران وحربهـــا عـــىل  مـــن 
ـــعب اليمني.. وأن هذه  الش
األيادي البيضاء ســـتظل يف 
ذاكـــرة األجيـــال وتقديرهم 
للكويـــت الشـــقيق حكومة 

. شعبا و
حـــرض التدشـــني املديـــر 
ـــة  ـــة اإلغاث ـــذي للجن التنفي
ـــز  ـــني عزي ـــة أم باملحافظ
ـــام ائتاف صنعاء  وأمني ع
لإلغاثـــة أمـــني الشـــامي 
ـــاء املنطقة  وعدد من وجه
واملســـتفيدين واملتـــربع 

ـــرشوع. ـــة امل بأرضي
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تدشني مرشوع النقد مقابل العمل للنازحني يف 
خميم اجلفينة بمأرب

وكيـــل  دشـــن 
مـــأرب  محافظـــة 
ـــه  ـــد رب ـــور عب الدكت
مفتاح ،يوم الخميس، 
ـــد مقابل  مرشوع النق
العمل لـــألرس النازحة 
ــة  ــم الجفينـ يف مخيـ
بمدينـــة مـــأرب وذلـــك 
ضمن برنامج »تمكني 
النازحني األكثر ضعفا 

ـــع. يف املجتم
تنفـــذ املـــرشوع 
مؤسســـة بناء للتنمية 
ـــدوق  ـــاهمة صن بمس
ـــني  ـــة والتحس النظاف

وبالتنسيق مع الوحدة 
إلدارة  التنفيذيـــة 
مخيمـــات النازحـــني 
بتمويـــل مـــن الوكالـــة 
للخدمـــة  األملانيـــة 
.) DKH( االجتماعية

ويستهدف 
ــرشوع )335( رب  املـ
أرسة نازحـــة يف مخيم 
الجفينة بمدينة مأرب 
مـــن النازحـــني األكثـــر 

ـــم. ـــا يف املخي ضعف
ـــني  ـــال التدش وخ
- الـــذي حـــرضه مدير 
عام صنـــدوق النظافة 

والتحســـني باملحافظة 
محمـــد عطيـــة ومدير 
املخيمـــات  إدارة 
بالوحـــدة التنفيذيـــة 
مخيمـــات  إلدارة 
النازحني خالد الشجني 
- أكـــد الوكيـــل مفتاح 
أهميـــة هـــذا املـــرشوع 
الحد  تلبية  لإلسهام يف 
األدنى مـــن احتياجات 
النازحـــني وتحســـني 
مســـتوى معيشـــتهم .
مـــن جانبـــه أوضح 
مؤسســـة  رئيـــس 
بنـــاء للتنميـــة الدكتور 

ــارص، أن  ــه نـ عبدربـ
املرشوع سيقدم مبالغ 
نقديـــة مقابـــل العمـــل 
ـــتفيدا  ـــدد 335 مس لع
ـــتة أشهر  عىل مدى س
يف تنفيذ أعمال النظافة 
والتحســـني والتشجر 
يف املخيـــم، بما يســـهم 
ــة  ــار عاصمـ يف إظهـ
ــر  ــة باملظهـ املحافظـ
ـــل  ـــاري والجمي الحض

الـــذي يليـــق بها .
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مناقشة التدخالت اإلنسانية ملؤسسة التواصل 
للتنمية يف املحافظة

ــل  ــش وكيـ ناقـ
محافظـــة مـــأرب 
الدكتـــور عبدربـــه 
مفتاح، يـــوم األحد، 
ـــة  مع مدير مؤسس
ـــة  ـــل للتنمي التواص
اإلنســـانية رائـــد 
ـــق  ـــم والفري إبراهي
ـــذي  ـــه ال ـــاعد ل املس
ــة  ــزور املحافظـ يـ

حاليـــا، التدخـــات 
اإلنسانية للمؤسسة 
يف املحافظـــة خاصة 
يف القطـــاع الصحـــي 
اإلنسانية  والرشاكة 
مع السلطة املحلية.
ـــة  كما تم مناقش
املشـــاريع الصحيـــة 
التي تجري مؤسسة 
تواصـــل تنفيذهـــا 

ويف  املحافظـــة  يف 
مقدمتها إنشاء مركز 
ـــر  ـــخييص تتوف تش
فيـــه كافـــة األجهزة 
ـــا  ـــخيصية بم التش
تخفيف  عىل  يساعد 
معانـــاة املـــرىض من 
السفر إىل املحافظات 
األخـــرى مـــن أجـــل 
جهاز  عىل  الحصول 

تشخييص 
،والجهـــود املبذولـــة 
ملتابعة وصول أجهزة 
مصنـــع األكســـجني 
الكويت  من  املقدمة 
الشـــقيق، وأهميتها 
ـــي  ـــة الت يف املحافظ
تســـتوعب أعـــدادا 
كبـــرة من النازحني 

واملجتمـــع املحـــي.
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الباكري يتفقد أعمال إزالة األتربة 
والمخلفات من قنوات تصريف مياه السد

محافظة  وكيل  تفقد 
ـــؤون اإلدارية  مأرب للش
الباكـــري ومعه  عبداللـــه 
مدير عام مكتب الزراعة 
والـــري املهنـــدس ســـيف 
الولص سر العمل يف إزالة 
واألشجار  األتربة  ورفع 
واملخلفـــات الصلبـــة يف 
الثالثـــة لترصيف  القنـــاة 

املياه بســـد مأرب .
الزيـــارة  وخـــال 
الباكري  ـــتمع الوكيل  اس
مـــن مديـــر عـــام مديرية 
الـــوادي محمد صالح بن 

جـــرادان إىل رشح عـــن 
الجهود املبذولة واألعمال 
التي تم إنجازها يف القناة 
الثالثة لترصيف مياه سد 

مأرب.
مبينـــا بأنـــه تـــم إزالة 
آالف األطنان من األتربة 
الصلبـــة  واملخلفـــات 
ــة  ــجار املرتاكمـ واألشـ
إىل فتح قنوات  باإلضافة 
فرعيـــة كانـــت مدفونـــة 
ـــول 20 كيلو بدءا  عىل ط
من ســـد الخسيف مرورا 
بـــآل شـــبوان وآل الجال 

منطقـــة  إىل  وصـــوال 
الســـاقط .

الوكيـــل  وشـــدد 
الباكـــري عـــىل رضورة 
الجهـــود  مضاعفـــة 
وتعـــاون املزارعـــني مـــع 
الســـلطة املحلية للحفاظ 
عىل القنوات وعدم وضع 
املخلفات فيها بما يسهم 
يف االســـتفادة مـــن امليـــاه 
التـــي يتـــم ترصيفها من 
السد ويضمن وصولها إىل 
أكرب مساحة من األرايض 

الزراعية.

التـــي  وأكـــد أن امليـــاه 
سيتم ترصيفها من السد 
ـــة  ـــرتة القادم ـــال الف خ
ـــري  ـــة ل ـــتكون كافي س
جميـــع املـــزارع الواقعـــة 
ضفاف  وعىل  السد  تحت 
قنواتـــه، مما ســـينعكس 
بشكل إيجابي عىل املوسم 

الزراعـــي يف هـــذا العام.
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خطوات متسارعة الستكامل حتسني املدخل 
اجلنويب ملدينة مأرب

أعمال  حالياً  تجري 
ــل  ــني للمدخـ التحسـ
الجنوبـــي ملدينة مأرب 
عاصمة املحافظة ابتداء 
بمفـــرق حريـــب حتى 
ـــة النفط  محطة رشك
بالفـــاو بطـــول 8 كم، 
وتشـــمل أعمال االنارة 
والتشـــجر والرصـــف 
أعمال  استكمال  عقب 
ـــق  ـــن ش ـــعة م التوس
وســـفلتة للمدخـــل، يف 
إطـــار االســـتعدادات 
بالعيـــد  لاحتفـــاء 
الــــ 58 لثورة  الوطني 
ـــدة  ـــبتمرب املجي 26 س
ـــىل النظام  والقضاء ع
الكهنوتـــي االمامـــي 

البائد.
وأوضـــح مديـــر 
عام صنـــدوق النظافة 
والتحســـني باملحافظة 
محمـــد عطيـــة لوكالة 
االنباء اليمنية »سبأ« أن 
نسبة االنجاز يف أعمال 
ـــني التي تجري  التحس
بوتـــرة متســـارعة، 
ـــني 50 يف  ـــت ب تراوح
ـــال اإلنارة،  املائة ألعم
و60 يف املائـــة ألعمـــال 

التشجر، و30 يف املائة 
ألعمـــال الرصف.

أن  إىل  وأشار عطية 
الصنـــدوق تمكن حتى 
اآلن مـــن زراعـــة 179 
ـــجرة  ـــة و358 ش نخل
دمس و4296 نوعا من 
ورود وأزهـــار الزينة.. 
يف حـــني مـــازال العمل 
جاريا لربط شبكة ري 
ـــجار عىل  رئيسة لألش
ـــة تبلغ  مســـافة طولي

مرتا.  7788
ونوه مدير صندوق 
ـــني  ـــة والتحس النظاف
إىل أن أعمـــال الرصـــف 
ــل  ــة يف املدخـ الجاريـ
الجنوبـــي حالياً نفذت 
عـــىل مســـاحة 14 الفا 
و18 مرتا مربعا تشمل 
عمـــل بـــاط االنرتلوك 
وبنـــدورات وأحـــواض 
وفقـــا  التشـــجر 
ـــر  ـــات ومعاي ملواصف

هندســـية عاليـــة.

استعدادا لالحتفاء بالعيد 58 لثورة 26 سبتمبر
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تدشني توزيع 100 ألف ناموسية يف 9 مديريات 
بمأرب

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــه  ـــري ومع الباك ـــه  عبدالل
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
العامـــة والســـكان الدكتور 
عبدالعزيـــز الشـــدادي ،يوم 
الخميـــس، توزيـــع 99 ألف 
و 726 ناموســـية مشـــبعة 
باملبيـــد يف 9 مديريـــات يف 

. فظة ملحا ا
ـــىل  ـــرشوع ع ـــذ امل  ينف
أيـــام الربنامـــج  مـــدى 6 
الوطنـــي ملكافحـــة املاريـــا 
بتمويـــل الصنـــدوق العاملي 
ملكافحة الســـل واإليدز عرب 

املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
مســـتهدفاً 199 ألـــف و 
425 مســـتفيدا يف مديريات 
ـــب،  ـــوادي، حري ال »مـــأرب 
ـــة،  ـــل، رحب ـــة، مدغ الجوب
ـــوان،  ـــزر، رصواح، رغ مج

ية لعبد ا
التدشـــني  وخـــال 
بحضـــور مدير عام مديرية 
ــد  ــوادي محمـ الـ ــأرب  مـ
صالح جـــردان، أكد الوكيل 
الباكري أهميـــة تنفيذ مثل 
ـــرشوع يف إطار دعم  هذا امل
ـــا  ـــة املاري ـــود مكافح جه
ـــال  ـــك وإيص ـــى الضن وحم

ـــف  ـــيات إىل مختل الناموس
التـــي يتكاثر فيها  املناطـــق 
الناقـــل للماريـــا  البعـــوض 
والحميـــات األخـــرى نظـــرا 

الســـتدامتها.
الربنامـــج  وحـــث 
الوطنـــي ملكافحـــة املاريـــا 
ـــي ملكافحة  الصندوق العامل
عـــىل  واإليـــدز  الســـل 
ـــة كميات  رضورة مضاعف
الناموســـيات املخصصـــة 
ملحافظـــة مـــأرب نظـــرا 
الســـتمرار موجـــة النـــزوح 
النازحـــني يف  وزيـــادة عـــدد 
املحافظـــة بشـــكل شـــبه 

يومي.
مـــن جانبـــه أوضـــح 
أن  الشـــدادي  الدكتـــور 
املـــرشوع يســـتهدف توزيع 
الناموســـيات عـــىل املجتمع 
املحي من السكان املقيمني 
فيما تستهدف  املحافظة  يف 
املرحلة الثانية من املرشوع 
ـــة  ـــتنفذها املنظم ـــي س الت
الدوليـــة للهجرة تســـتهدف 
توزيع مايقـــارب 300 ألف 
ناموســـية عىل النازحني يف 

املحافظـــة .
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ورشة لتدريب فرق إدارة 
مخيمات النازحين في 
مديرية صرواح بمأرب

لقاء شبابي موسع بمأرب 
بمناسبة اليوم العالمي 

للشباب

بمحافظـــة  دشـــنت 
التدريبية  مـــأرب، الورشـــة 
الخاصـــة ببنـــاء قـــدرات 
وتنســـيق  إدارة  فـــرق 
النازحـــني يف  مخيمـــات 
ــي  ــة رصواح غربـ مديريـ
محافظـــة مـــأرب الورشـــة 
ـــة  ـــا مؤسس ـــي تنفذه الت
بنـــاء للتنمية بالرشاكة مع 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
ـــني بدعم  النازح ـــات  مخيم
ـــامية  ـــة الس ـــن املفوضي م

ـــني. لاجئ
وتهـــدف الورشـــة التي 
تقـــام عـــىل مـــدى يومـــني 

ـــباب  ـــى ش ـــم ملتق نظ
اليمـــن ،يـــوم األحـــد، لقـــاء 
شبابيا موسعا يف محافظة 
اليـــوم  مـــأرب بمناســـبة 
الـــذي  العاملـــي للشـــباب، 
يصادف ال12 من أغسطس 

ـــن كل عام. م
وناقـــش امللتقـــى الـــذي 
شارك فيه 50 شابا وشابة 
ـــات  ـــف املحافظ ـــن مختل م
اليمنية، عـــددا من القضايا 
ـــباب، ويف  ـــم الش ـــي ته الت
التعليم و  مقدمتهـــا قضايا 
للشباب،  والتدريب  التأهيل 
و إرشاكهم يف التنمية وبناء 
ـــة االتحادية  ـــة اليمني الدول
بموجـــب مخرجات مؤتمر 

إىل إكســـاب 32 مشـــاركاً 
ــون 12  ــاركة يمثلـ ومشـ
للنازحني يف مديرية  مخيما 
رصواح مهـــارات املســـح 
والرصـــد والتوثيـــق وجمع 
البيانات الخاصة بالنازحني، 
باإلضافة إىل تطوير قدرات 
إدارة  املشاركني يف مجاالت 
مخيمات  وتنسيق  وتنظيم 
النـــزوح وإعـــداد التقاريـــر 
باحتياجـــات  الخاصـــة 
النازحني ومهارات التواصل 
ـــدة  ـــع الوح ـــيق م والتنس

التنفيذيـــة للنازحـــني.

الحوار الوطني.
ـــار  ـــاء أش اللق ـــال  وخ
ـــباب  ـــر الش ـــار وزي مستش
والرياضـــة داوود علـــوه، 
وأمـــني عام ملتقى شـــباب 
اليمـــن عزالديـــن محمد، إىل 
أن اللقاء املوســـع يهدف إىل 
تســـليط الضوء عىل قضايا 
الشباب يف اليمن ومطالبهم، 
يف  إرشاكهـــم  ورضورة 
صناعة األفكار واملقرتحات 
ملواجهة التحديات التي يمر 
بها الوطن وتحقيق السام 
الحقيقي املســـتدام ألبنائه.
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دورة تدريبية بمأرب يف جمال القيادة 
املجتمعية والتامسك االجتامعي

بمـــأرب  دشـــنت 
دورة تدريبيـــة يف مجـــال 
املجتمعيـــة  القيـــادة 
ــي  ــك االجتماعـ والتماسـ
ـــث امليداني،  والحوار والبح
ضمـــن مـــرشوع التماســـك 
ـــادي  ـــي واالقتص االجتماع
ـــع  ـــني واملجتم النازح ـــني  ب
املحـــي يف املحافظـــة، الذي 
ينفـــذه ملتقى طاب مأرب 
ـــوي، بتمويل  التنم ـــايف  الثق

من منظمة سيفر ورلد.
ـــىل  ـــدورة ع ال ـــدف  وته
ـــاب  ـــام إىل إكس أي ـــدى 4  م
12 ناشـــطا وناشـــطة مـــن 
ـــة والجوبة:  مديريتي املدين
مهـــارات ومعـــارف القيادة 
ومفاهيـــم  املجتمعيـــة 
التماسك املجتمعي ومبادئ 
ـــان باإلضافة  حقوق اإلنس
البحث والنزول  إىل مهارات 

امليداني.
ويف افتتـــاح الـــدورة 
ــرشوع  ــر املـ ــار مديـ أشـ
ـــي أن  ـــن البيحان عبدالرحم
من  االنتهاء  بعد  املشاركني 
التدريب سيقومون بالنزول 
أسبوع إلجراء  ملدة  امليداني 
مســـح ميداني لقرابة 300 
ـــرة  ـــن األرس الفق أرسة م
ومعدومـــة الدخل يف املدينة 

والجوبة، الختيار 40 امرأة 
مـــن تلـــك األرس لتدريبهـــن 
ملدة 14 يوما عىل مشـــاريع 
صغـــرة مثـــل الخياطـــة 
الحلويات  والتطريز وصنع 
وغرها، وتقديم منح مالية 
لهن لبدء مشـــاريعهن التي 
تدربـــن عليها بمـــا يمكنهن 
من تحسني مستوى دخلهن 
أرسهن. معيشة  ومستوى 


