
نادي السد يخطف ذهبية بطولة مأرب 
للسباحة الحرة لألندية الرسمية

بطاقة 126 ميجا فولت ..

لقاء موسع  لمناقشة آلية تنفيذ مسح المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي

-  احملافـــظ العــــرادة يؤكــــد أن التوسعـــــة ستغطــــي كافــــة مديريـــــات احملافظـــة

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  
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مدرسة الميثاق تفوز بتمثيل مأرب في 
تصفيات مسابقة مدارس الجمهورية

الباكري يفتتح دورة خاصة بدعم 
الشفافية في الصناعات االستخراجية

مأرب تحتفي باليوم العالمي للغة 
العربية بفعالية خطابية وأدبية

وصـول املحوالت واملواد اخلاصـة بمشـروع توسعـة حمطـة مـأرب الغازيـة

وضع حجـر األساس للمجمـع التنمـوي ألميـر اإلنسانية صباح الصباح 

رئيـــس الوزراء جيـري اتصــاال 
هاتفيـــــا بمحافــــظ مـــأرب

مناقشة تدخالت املفوضية السامية حلامية 
النازحني والالجئني بمأرب

مـأرب حتتفـي باليوم الوطني للنظافة بتكريـم صنـاع اجلمــال

ورشة تعريفية لكري العاملية بمرشوع احلامية للمترضرين من احلرب

الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية إعادة تأهيل قنوات سد مأرب
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ـــوزراء  ـــس ال ـــد رئي أك
ـــك،  ـــن عبداملل ـــور مع الدكت
الكفـــاءات  أن حكومـــة 
املرتقبة  الجديدة  السياسية 
وبتوجيهـــات مـــن فخامـــة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هـــادي رئيـــس الجمهورية، 
ســـتعمل وفق نهج مختلف 
وشامل لتطبيع األوضاع يف 
املحافظات املحررة، والبناء 
ـــف الوطني  عىل وحدة الص
يف توحيد القرار العســـكري 
واألمنـــي بمـــا يســـاعد عىل 
اســـتكمال  يف  الترسيـــع 
ـــاء  ـــة وإنه ـــتعادة الدول اس
االنقـــاب الحوثـــي املدعوم 

إيرانيا.
رئيـــس  وأوضـــح 
الوزراء، خال اتصال هاتفي 

أجراه بمحافظ مأرب اللواء 
سلطان العرادة، ان الحكومة 
الجديدة لـــن تدعي أن لديها 
حلوال ســـحرية لكنها بدعم 
ومشاركة القوى واملكونات 
ــة،  ــية واملجتمعيـ السياسـ
ـــقاء يف تحالف  وإسناد األش
دعـــم الرشعيـــة بقيـــادة 
اململكة العربية الســـعودية، 
ـــتكون عند  عىل ثقة أنها س
مستوى التطلعات الشعبية 
املعقودة عليها.. مشـــرا إىل 
ـــة الجديـــدة  أن هـــذه املرحل
حتمـــا ســـتؤدي إىل تســـارع 
اســـتكمال إنهـــاء االنقـــاب 
الحوثي واســـتعادة سيطرة 
الدولة عـــىل جميع األرايض 
ـــاة  ـــاء معان ـــة، وإنه اليمني
الشـــعب اليمنـــي، والقضاء 

ـــد اإليراني لدول  عىل التهدي
املاحة  تأمن  وكذا  الجوار، 
الدولية يف أهم ممر مائي يف 

العالم.
»قدرنـــا  وقـــال: 
ومســـؤوليتنا تحتـــم علينـــا 
ـــة  ـــة الصعب ـــذه املرحل يِف ه
وبالرغم مـــن كل التحديات 
والتعقيدات، أن نضع خدمة 
ـــا  ـــن يف أوىل أولوياتن املواط
ـــعبنا  وواجبنا فقد عانى ش
بمـــا فيـــه الكفايـــة وحـــان 
ـــع  ـــف جمي ـــت لتتكات الوق
الجهود الرسمية والشعبية 
ـــا  ـــا وإزالته ـــىل تخفيفه ع
وتحســـن مســـتوى الحياة 
جميع  يف  اليومية  واملعيشة 

الجوانـــب«.
رئيـــس  واســـتمع   
الوزراء مـــن محافظ مأرب 

إىل رشح مفصل عن مجمل 
األوضـــاع يف املحافظـــة عىل 
مختلـــف األصعـــدة، بمـــا يف 
ـــي يف  ـــع امليدان ـــك الوض ذل
ـــال  ـــال وإفش ـــات القت جبه
ـــة  ـــاوالت االنتحاري كل املح
الحوثية للهجوم عىل مأرب.. 
مشـــرا إىل أن قـــوة مـــأرب 
والتحصـــن الحقيقـــي لهـــا 
هي يف وحدة الصف الوطني 
الكفاءات  وتشكيل حكومة 
السياسية الجديدة وعودتها 
إىل العاصمـــة املؤقتـــة عدن 
ملمارسة عملها.. معرباً عن 
ثقته يف أن الحكومة الجديدة 
التـــي يتطلـــع إليها الشـــعب 
اليمني ستكون عند مستوى 
ـــتحظى بكل  املسؤولية وس

الدعم مـــن الجميع.

رئيس الوزراء جيري اتصاال هاتفيا رئيس الوزراء جيري اتصاال هاتفيا 
بمحافـــظ مـــأرب             بمحافـــظ مـــأرب             
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محافظـــة  وصلـــت 
ــن،  االثنـ ــوم  ــأرب، يـ مـ
الخاصة  ـــواد  املحوالت وامل
بمـــرشوع توســـعة محطة 
ـــة للطاقة  التحويلي ـــأرب  م
الغازيـــة 33/132 كيلـــو 
فولـــت، ومحطتي ترصيف 
الطاقـــة 11/33 كيلـــو 
فولـــت، وبطاقـــة إجماليـــة 
قدرهـــا 126 ميجـــا فولت، 
ـــة  الغازي ـــة  الطاق ـــع  لرتتف
التـــي تغـــذي املحافظة بعد 
إىل 166  التوســـعة  إدخـــال 

ـــا فولت. ميج

محافـــظ  وكان 
اللـــواء ســـلطان  املحافظـــة 
العرادة ومعه رئيس املكتب 
الدكتور  ـــة  الفني باملحافظ
الجبـــل ومديـــر عـــام  عـــي 
ـــأرب عبدالهادي  كهرباء م
املهندس  الشـــبواني ونائبه 
عبدالله دغيش، يف استقبال 
ـــي  الت ـــواد  ـــوالت وامل املح
  abb ــة  ــا رشكـ صنعتهـ
الربيطانيـــة ، لدى وصولها 
ـــن 38  ـــىل مت ـــة ع املحافظ
قاطـــرة، وتضـــم محولـــن 
التحويليـــة  ملحطـــة مـــأرب 

إنتاجيـــة  33/132 بطاقـــة 
63 ميجا فولت لكل محول، 
أربعـــة محوالت  إىل جانـــب 
الطاقة  ملحطتـــي ترصيـــف 
ـــة  إنتاجي ـــة  11/33 بطاق
ـــكل  ل ـــت  ـــا فول 5ر31 ميج
محول، إضافة إىل امللحقات 

ـــار وغرها. الغي وقطـــع 
ـــظ  املحاف ـــد  ـــا تفق كم
األعمال اإلنشائية يف إحدى 
للطاقة  الترصيف  محطات 
وغرف التحكم والتي بلغت 
نســـبة اإلنجـــاز فيها 70 يف 
املائة، وشـــدد عىل رضورة 

ـــد  ـــذ والتقي التنفي ـــة  رسع
املحـــددة يف  باملواصفـــات 

املخططـــات والتصاميـــم.
لـــه أعرب  ويف ترصيـــح 
املحافـــظ عـــن ســـعادته يف 
ـــوالت  املح ـــذه  ـــول ه وص
واملعـــدات التابعة للكهرباء 
باملرحلة  والخاصة  الغازية 
األوىل من التوســـعة.. الفتاً 
أن الربط بعد هذه التوسعة 
ـــات  ـــع مديري ـــيتم لجمي س
املحافظة بالطاقة الغازية.. 
مؤكداً عىل أن هذا املرشوع 
واملهـــم  االســـرتاتيجي 

بطاقة 126 ميجا فولت ..

المحافظ العرادة يؤكد أن التوسعة ستغطي كافة مديريات المحافظة  •

وصول املحوالت واملواد اخلاصة بمرشوع توسعة 
حمطة مأرب الغازية
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ـــزال  ـــوي كان وماي والحي
ـــات اهتماماته،  أولوي مـــن 
الكهرباء هي عصب  كـــون 
الحياة وأساس التنمية وال 

بالكهرباء. إال  ـــة  تنمي
املحافـــظ  وأعـــرب 
العرادة عن شكره لفخامة 
رئيـــس الجمهورية املشـــر 
ـــور  ـــه منص ـــن عبدرب الرك
الفريـــق  هـــادي ونائبـــه 
ـــن صالح  الركن عي محس
ـــوزراء  ال ـــس  ـــة رئي ودول
ـــك  ـــن عبداملل ـــور مع الدكت
والطاقة،  الكهرباء  ووزير 
عـــىل الدعـــم الـــذي قدمـــوه 
املـــرشوع،  إلنجـــاز هـــذا 
التي ساعدت  وتوجيهاتهم 
يف رسعـــة اإلنجاز .. مثمناً 
أبونـــاب  جهـــود مؤسســـة 
العمـــل  التـــي قامـــت بهـــذا 
ـــع  ـــل م ـــل والتواص الجلي
ـــيطة  ـــة وس ـــة هندي رشك
إلقنـــاع الرشكة الربيطانية 
التي تضع اليمن يف القائمة 
السوداء، وإقناعها بتصنيع 
هذه املواد ويف وقت قيايس 
العالم  يف ظـــل ما يواجهـــه 

من تحديـــات جراء جائحة 
ـــلل  ـــروس كورونا والش ف
العالـــم  الـــذي أحدثـــه يف 

ومصانعـــه.
 »: العـــرادة  وقـــال 
املحليـــة معروفة  املشـــاكل 
ـــاكل  الجميع لكن مش لدى 
العامليـــة، مـــن  كورونـــا 
الصعوبة بمكان أن تحصل 
عىل عمل رشكة كرشكة ال 
الربيطانية،  بي(  بي.  )إيه. 
لـــدول  إال  والتـــي التصنـــع 
محـــدودة، واليمـــن خـــارج 
التصنيـــع لديها«. خارطـــة 
مـــن جانبهمـــا أوضـــح 
الشـــبواني  عبدالهـــادي 
املهنـــدس عبداللـــه  ونائبـــه 
التوســـعة  أن هذه  دغيـــش 
الكـــربى يف املحطـــة  تعتـــرب 
والتـــي ســـتغطي محافظة 
مـــأرب بكافـــة مديرياتهـــا 
الغازيـــة  بالطاقـــة 
الطاقـــة  واالســـتغناء عـــن 
وســـرتتفع  املشـــرتاة، 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة من 40 
إىل 166  ـــت حاليا  ميجافول
ـــيكون  ـــت، وس ـــا فول ميج

هنـــاك طاقـــة فائضة بقوة 
36 ميجافولـــت، حيـــث 
ـــة  املحافظ ـــات  أن احتياج
لــــ130  ـــايل  الح ـــت  الوق يف 

ـــت. ميجافول
الحـــرص  إىل  وأشـــارا 
التصنيـــع لهـــذه  أن يكـــون 
نفس  من  واملواد  املحوالت 
العائلـــة للرشكـــة املصنعـــة 
الســـابق وهـــي  للمـــرشوع 
الرشكـــة الربيطانيـــة التـــي 
القائمة  اليمـــن يف  وضعـــت 
السوداء.. وتوقع الشبواني 
ـــة  ـــم عملي تت أن  ـــش  ودغي
التوســـعة  التشـــغيل لهـــذه 
خـــال النصـــف الثانـــي من 
العـــام املقبـــل 2021م بعـــد 
االنتهـــاء مـــن األعمـــال 
اإلنشائية وعملية الرتكيب، 
واســـتكمال األعمال الفنية 

ـــة األخرى. واملدني
إىل ذلـــك أوضـــح رئيس 
ـــور  الدكت ـــي  الفن ـــب  املكت
عـــي الجبـــل أن أهمية هذه 
التوســـعة تأتـــي يف تمكـــن 
ــر  ــن توفـ ــة مـ املحافظـ
ـــي  الت ـــدوالرات  ال ـــن  ماي
كانت تذهـــب قيمة للطاقة 

املشرتاة، وتحويلها بعد ذلك 
لصالـــح مشـــاريع التنميـــة 
أن  إىل جانب  املحافظـــة،  يف 
هذه الطاقة ستكون حافزاً 
املشـــاريع  إلطاق عدد من 
الجديدة االســـتثمارية مثل 
ـــي  الت ـــمنت  ـــع األس مصان
نتوقع إنشاءها يف املحافظة 
الصناعية املخطط  ـــدن  وامل
لها، وغرها من املشـــاريع 
الكبـــرة والتي ال يمكن أن 

ـــدون كهرباء. ب تنجح 
أن محافظـــة  إىل  يشـــار 
التيار  إطاق  دشنت  مأرب 
ـــة  الطاق ـــن  ـــي م الكهربائ
املايض  مايو   22 يف  الغازية 
ـــت  ـــا فول ـــوة 40 ميج بق
مكنتهـــا مـــن تخفيـــض 
الطاقـــة املشـــرتاة، وتوفر 
بالعملة  مبالغ مالية كبرة 
الصعبة ســـاعدت يف تجهيز 
التوســـعة ملحطـــة  مرحلـــة 
الغازيـــة ورفـــع  الكهربـــاء 

قدراتها.
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ناقـــش وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
بمكتبه  لقائه  خال  مفتاح 
، مديـــر مشـــاريع امليـــاه 
البيئي باملنظمة  واإلصحاح 
مورنيسيو  للهجرة  الدولية 
تاوتيغـــا الـــذي يـــزور 
املحافظة حاليا، ومســـؤول 
اإلصحـــاح البيئـــي بمكتـــب 
املنظمـــة باملحافظـــة هيلن 
ريغنال، تدخات املنظمة يف 
مشـــاريع اإلصحـــاح البيئي 
واملياه ذات الطابع املستدام، 
والتـــي تعمـــل عىل تحســـن 
ـــن  ـــش للمواطن ســـبل العي
والنازحـــن والتحســـن من 

ـــتوى دخلهم. مس
ـــاء  ـــال اللق ـــرى خ وج
مناقشة مرشوع إعادة تأهيل 
التاريخي  قنوات سد مأرب 
وأجهـــزة املراقبـــة واألمـــان 
للسد، والذي تعتزم املنظمة 

البدء تنفيـــذه بالرشاكة مع 
املحلية ضمن ستة  السلطة 
مشـــاريع مختلفة يف مجال 
امليـــاه واإلصحـــاح البيئـــي، 
وما يكتســـبه هـــذا املرشوع 
مـــن أهميـــة اقتصاديـــة 
واجتماعيـــة ، ومـــا لـــه من 
ـــتوى  ـــع مس ـــدوى يف رف ج
اإلنتاج للمحاصيل الزراعية 
وخلق فرص العمل، وتعزيز 
األمـــن الغذائـــي يف محافظة 
مـــأرب التـــي تعتـــرب إحـــدى 

ســـات اليمـــن الغذائية.
وخـــال اللقـــاء أكـــد 
الوكيـــل مفتاح عـــىل أهمية 
انتقال املنظمات اإلنســـانية 
إىل املرحلـــة الثانيـــة مـــن 
التدخـــات اإلنســـانية مـــن 
خال املشـــاريع املســـتدامة 
ــن دور  ــزز مـ ــي تعـ والتـ
وحيويـــة الخدمـــات العامة 

ـــة  ـــات االقتصادي والقطاع
ـــة املختلفة وبناء  واإلنتاجي
قدرات املواطنن بما يمكنهم 
مـــن تحســـن ســـبل العيش 
للنازحن واملواطنن ويعزز 

التنمية.
وأشـــار إىل أهميـــة هـــذا 
ـــذي يســـتهدف  املـــرشوع ال
الرقابة  أنظمة  تأهيل  إعادة 
واألمان للسد بعد ما شهده 
مـــن فيضان خال األشـــهر 
املاضية جراء تدفق السيول 
الكبرة إليه وألول مرة منذ 
إنشـــائه، إىل جانـــب إعـــادة 
ـــية  ـــه الرئيس ـــل قنوات تأهي
البالغ طولها 50 كم وقنواته 
الفرعية البالغ طولها 87 كم، 
يف تعزيـــز التنميـــة الزراعية 
ــي،  ــتصاح الزراعـ واالسـ
وزيادة اإلنتاج من الحيازات 
الزراعيـــة واالســـتخدام 

األمثـــل ملياه الســـد، وتغذية 
امليـــاه الجوفيـــة، فضا عن 
توفـــر فرص عمل واســـعة 
ـــن يف  ـــن والنازح للمواطن
املحافظة الذين سكن الكثر 
منهم عـــىل جوانـــب قنوات 
الســـد يف مديريتـــي املدينـــة 
والوادي واستوعب القطاع 

الكثر منهـــم أياد عاملة.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
أن السلطة املحلية ستستمر 
يف تقديـــم كافـــة الدعـــم 
والتسهيات لتنفيذ املشاريع 
والتدخـــات اإلنســـانية من 
اللوائح  وفق  املنظمات  قبل 
والقوانـــن النافـــذة ومبـــدأ 

ـــاركية والشفافية. التش
حـــر اللقـــاء مديـــر 
مرشوع السد املهندس أحمد 

العريفي.

الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة 
الدولية إعادة تأهيل قنوات سد مأربالدولية إعادة تأهيل قنوات سد مأرب
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تـــرأس وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــاء  ـــس، لق ـــاح، الخمي مفت
موسعا ضم مكتب منظمة 
ـــي باملحافظة  ـــذاء العامل الغ
برئاســـة يـــارس أنـــور 
ـــة باملحافظة  ولجنة اإلغاث
ومـــدراء  واملديريـــات 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــوم الس عم
باملديريـــات، ملناقشـــة آليـــة 
تنفيـــذ مســـح املســـتفيدين 
ـــذاء العاملي  من برنامج الغ

مديريـــات  كافـــة  يف 
املحافظـــة الــــ14، ورشاكة 
السلطات املحلية يف املحافظة 
واملديريـــات وبتنفيذ عملية 
أحقية  من  والتحقق  املسح 

. ين ملستفيد ا

ـــدد  ـــاء ش اللق ـــال  وخ
الدكتور عبدربه مفتاح عىل 
أهمية التـــزام مكتب الغذاء 
ـــات  ـــإدارة عملي ـــي ب العامل
املساعدات  وتوزيع  اإلغاثة 

اإلغاثية من مركز محافظة 
مـــأرب إىل كافـــة املديريـــات 
ـــار  ـــتثناء، واقتص دون اس
البيانـــات مـــع  مشـــاركة 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
واملديريات كسلطة رشعية 
معـــرتف بهـــا وتقـــدم كافة 
لوصـــول  التســـهيات 
املســـاعدات إىل املســـتفيدين 
باملديريات الـ14 للمحافظة..

ولفـــت إىل أن افتتـــاح 

املنظمـــة مكتـــب لهـــا 
باملحافظـــة يقتـــي عـــدم 
التعامـــل مـــع ســـلطة غـــر 
رشعية ومعينة من مليشيا 
ـــادل أي معلومات  وعدم تب
معهـــا عـــن املســـتفيدين 
الثقـــة بحيادية  بمـــا يعـــزز 
عمـــل املنظمـــة والتزامهـــا 
بالقرارات األممية ومبادئ 

املنظمـــة األمميـــة.

لقاء موسع بمأرب لمناقشة آلية تنفيذ مسح لقاء موسع بمأرب لمناقشة آلية تنفيذ مسح 
المستفيدين من برنامج الغذاء العالميالمستفيدين من برنامج الغذاء العالمي
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ورشة تعريفية لكري العاملية بمرشوع احلامية ورشة تعريفية لكري العاملية بمرشوع احلامية 
للمترضرين من احلربللمترضرين من احلرب

افتتـــح وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــة  ـــة تعريفي ـــاح ورش مفت
املســـاعدات  بمـــرشوع 
والحمايـــة  اإلنســـانية 
للســـكان  املتكاملـــة 
ـــرب  ـــن الح ـــن م املترري
الـــذي تنفـــذه منظمـــة كر 
العامليـــة يف أربـــع مديريات 
شهرا   12 خال  باملحافظة 
ابتـــداء مـــن يوليـــو 2020م 
ـــو2021م كلفته  حتى يوني
2 مليـــون و877 ألفا و804 
دوالرات أمريكي، مقدم من 
التنموية  املساعدات  مكتب 

ـــدا(. ـــة )األوف والخارجي
الورشـــة  وهدفـــت 
إىل تعريـــف الـــرشكاء مـــن 
واملنظمات  املحلية  السلطة 
الدوليـــة العاملـــة يف املجال 
ورؤســـاء  اإلنســـاني 
التنمويـــة  القطاعـــات 
باملحافظـــة، بالتدخـــات 
التـــي تمـــت خـــال النصف 

العـــام الجـــاري  األول مـــن 
ومصفوفـــة التدخات التي 
تعتزم منظمة كر تنفيذها 
خـــال النصـــف األول مـــن 

املقبل. العام 
مـــرشوع  ويهـــدف 
ـــمل  ـــذي يش ال ـــاعدات  املس
مديريـــات )املدينـــة، مـــأرب 
ـــب، ورغوان(  الوادي، حري
معانـــاة  تخفيـــف  إىل 
الســـكان من جميع الفئات 
ـــن  النازح ـــن  ـــار م واألعم
والعائديـــن واملجتمعـــات 
املضيفـــة املترريـــن مـــن 
الحرب وتحســـن ظروفهم 
املعيشـــية وتعزيـــز قدرتهم 

عـــىل التحمـــل.
ويف بدايـــة الورشـــة 
رحب الوكيل مفتاح بالدور 
اإلنســـاني ملنظمة كر التي 
فتحـــت مكتبهـــا منتصـــف 
العـــام املـــايض باملحافظـــة 
بعد غيابها خال الســـنوات 
املاضية.. مشددا عىل أهمية 

تقييـــم األثـــر للتدخـــات 
اإلنســـانية التي تمت ضمن 
تمويل هذا املرشوع الكبر، 
وأن تكـــون التدخات خال 
الستة األشـــهر املتبقية من 
املـــرشوع تلبي االحتياجات 
الحقيقة للمجتمع ودراسة 
هـــذه التدخات مع املكاتب 
الحكوميـــة يف الســـلطة 

ـــة ذات العاقة. املحلي
كمـــا شـــدد الوكيـــل 
مفتاح عىل أهمية الشفافية 
والتشـــاركية الحقيقيـــة يف 
والتدخات  املشاريع  تنفيذ 
اإلنسانية بما يحقق الهدف 
الحقيقي منها واالستخدام 
املقدمة  للمساعدات  األمثل 
وعـــدم إهدارهـــا.. داعيا إىل 
اإلنسانية  املنظمات  انتقال 
ـــن  ـــة م الثاني ـــة  إىل املرحل
املتمثلـــة يف  املســـاعدات 
ـــانية ذات  ـــاريع اإلنس املش
البعـــد التنموي والتي تعمل 
عـــىل االرتقـــاء بالخدمـــات 

ـــر  ـــة وتوف ـــى التحتي والبن
فـــرص العمـــل وبنـــاء 
قدرات الشـــباب والشـــابات 
والنازحـــن يف مهن وحرف 
ــن  ــن تحسـ ــم مـ تمكنهـ
مســـتواهم املعييش وكسب 
أرزاقهـــم واالســـتغناء عـــن 
املساعدات الغذائية الطارئة 
ـــة التي  من الســـال الغذائي
باتـــت امتهانـــا لكرامتهـــم.

وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
أن السلطة املحلية ستستمر 
يف تقديم كافة التســـهيات 
للمنظمات لتنفيذ أنشطتها 
ـــانية يف  ـــا اإلنس وتدخاته
ـــة  التابع ـــات  ـــة املديري كاف
للمحافظـــة بـــا اســـتثناء، 
والتـــزام املنظمات بحيادية 
العمل اإلنساني والشفافية 
والتشـــاركية الحقيقيـــة، 
باألنظمـــة  وااللتـــزام 

والقوانـــن النافـــذة.
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وضع حجر األساس للمجمع التنموي وضع حجر األساس للمجمع التنموي 
ألمير اإلنسانية صباح الصباح ألمير اإلنسانية صباح الصباح 

وضـــع وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح ومعه املدير التنفيذي 
لألعمال  استجابة  ملؤسسة 
طارق  واإلغاثية  اإلنسانية 
ـــاس  ـــر األس ـــان، حج الكم
لتنفيذ مرشوع مجمع أمر 
ـــيخ املرحوم  اإلنسانية الش
صباح األحمد جابر الصباح 
ـــة  ـــوب مدين التنمـــوي، جن
مأرب خلف مخيم الجفينة 
الـــذي يعترب من  للنازحـــن 
أكرب مخيمـــات النازحن يف 

ـــن. اليم
وبعـــد وضـــع حجـــر 
األساس اطلع الوكيل مفتاح 
عـــىل مخططـــات وتصاميم 
املرشوع، واستمع من املدير 
التنفيذي ملؤسسة استجابة 
الرشيـــك الوطنـــي املنفذ إىل 
رشح عـــن املـــرشوع املمول 
بالكامل من جمعية الشيخ 
النـــوري الخريـــة  عبداللـــه 
ـــى  ـــم مبن ـــة، ويض الكويتي
معهد مهني، ومســـتوصف 
طبـــي ومســـجد، إضافة إىل 

بئـــر ارتوازية، مـــع التأثيث 
والتجهيـــز الكامـــل لكافـــة 
يقام  الذي  املجمع  مكونات 
عىل مساحة إجمالية قدرها 
2500 مـــرت مربع تربع بها 

الشـــيخ عبدالله البازيل.
إىل  الكمـــان  وأشـــار 
ـــي  ـــد املهن ـــى املعه أن مبن
مكـــون مـــن دوريـــن يضـــم 
عددا مـــن الورش التدريبية 
والتعليميـــة يف تخصصـــات 
النجارة، كهرباء السيارات، 
التكثيـــف والتربيد، وبرامج 
الحاســـوب، وورش صيانة 
الكرتونية، وقاعات دراسية 
للمعهد، كما يتكون  وإدارة 
مبنـــى املســـتوصف الطبـــي 
يضم  وطابقن،  بدروم  من 
ـــام: الطوارئ، الرقود،  أقس
املختربات،  العمليات،  غرف 
عيادات خارجية، وصيدلية.. 
منوهـــا إىل أن مـــدة إنجـــاز 
املرشوع سنة واحدة تنتهي 
بنهاية 2021م بموجب عقد 
التمويـــل.. الفتـــا إىل أن هذا 
املرشوع الكبر واملستدام يف 

محافظة مأرب هو مفتتح 
لعدد من املشـــاريع املماثلة 
يف  املؤسسة  ستنفذها  التي 
عدد من املحافظات املحررة 

بتمويل كويتي.
وقـــد أكد الوكيل مفتاح 
عـــىل أهميـــة هـــذا املرشوع 
تنموية  خدمات  يقدم  الذي 
ـــق  مهمـــة ســـواء مـــا يتعل
للكوادر  والتدريب  بالتعليم 
الشابة من محافظة مأرب 
واملحافظـــات املجـــاورة 
وإكســـابهم مهـــن وحـــرف 
تســـاعدهم يف االنخـــراط 
بسوق العمل ورفد العملية 
التنمويـــة، أو يف جانـــب 
تعزيـــز الجوانـــب الصحيـــة 
وتقديـــم الخدمـــات الطبية 
والصحية للمواطنن والذي 
سيســـتفيد منـــه بالدرجـــة 
الرئيســـية األوىل نازحـــو 
مخيم الجفينة الذي يقطنه 
أكثر من خمسة آالف أرسة.
ـــاد الدكتور مفتاح  وأش
بالـــدور الكويتي اإلنســـاني 
جانـــب  إىل  ووقوفهـــم 

أشـــقائهم يف اليمن يف إطار 
حملة )الكويت إىل جانبكم( 
املستمرة منذ سنوات.. كما 
أشـــاد بالتدخات اإلنسانية 
مشاريع  تنفيذ  يف  الكويتية 
ذات أبعاد مســـتدامة تخدم 
وتعزز  املحافظة  يف  التنمية 
مـــن الخدمـــات األساســـية 
للمواطنـــن  املقدمـــة 
والنازحـــن يف مختلـــف 
القطاعات من مياه وصحة 

وتعليـــم ومـــأوى وغرها.
ودعا مفتـــاح املنظمات 
اإلنسانية األخرى إىل التوجه 
نحـــو التدخات اإلنســـانية 
املســـتدامة  واملشـــاريع 
ـــبل  ـــن س ـــن م ـــي تحس الت
العيـــش للمواطنـــن وتبني 
قدرات الشـــباب والشـــابات 
أناس منتجن  إىل  وتحولهم 
ومندمجن يف ســـوق العمل 
ومنخرطـــن يف التنمية بدال 
من اعتمادهم عىل املعونات 
ـــي  ـــي ال ترتق الت ـــة  الغذائي
إىل االحتيـــاج املطلـــوب وال 

تحفـــظ الكرامة.

بتمـــويــــــــل كويتـــــــــي ..
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الوكيل مفتاح يناقش تدخالت المفوضية الوكيل مفتاح يناقش تدخالت المفوضية 
السامية لحماية النازحين والالجئين بمأربالسامية لحماية النازحين والالجئين بمأرب

ناقـــش وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــتقباله،  ـــال اس ـــاح خ مفت
مســـؤول الحماية يف مكتب 
لشؤون  السامية  املفوضية 
الاجئـــن باليمـــن عائشـــة 
املحافظة  تزور  التي  سعيد، 
حاليـــا، عـــددا مـــن القضايا 
بالتدخـــات  الخاصـــة 
اإلنســـانية للمنظمـــة يف 
ـــة  ـــة واإلغاث مجـــال الحماي
باملحافظة والتي تســـتهدف 
النازحـــن مـــن املحافظـــات 
األخرى والاجئن من القرن 

األفريقـــي.
كما جرى مناقشـــة آلية 
تنفيذ املساعدات النقدية التي 
ـــة للنازحن،  قدمتها املنظم
الذين استهدفتهم خال هذا 
العام وعددهم 19 ألف أرسة، 
والصعوبـــات التـــي واجهت 
عملية الـــرصف للمجموعة 
األوىل خـــال الشـــهر املايض 
وكيفيـــة تجاوزها يف عملية 
الـــرصف للمجموعة الثانية 

التـــي بدأت  عمليـــة الرصف 
لها عـــرب مـــرصف الكريمي 
يـــوم  15 ديســـمرب الجاري.

إىل  اللقـــاء  وتطـــرق 
مســـاعدات املـــأوى التـــي 
ـــن  ـــة ضم ـــا املنظم تقدمه
برامـــج الحمايـــة للنازحن، 
قاطـــرات   10 ووصـــول 
محملة باملساعدات اإليوائية 
ـــا يف تخفيف معاناة  ودوره
املســـتفيدين مـــن النازحـــن 
خاصـــة يف ظـــل منـــاخ الربد 
القارس خال الشتاء الحايل.. 
كما شدد اللقاء عىل أهمية أن 
يكـــون للمنظمة واملنظمات 
األخرى مخزون اسرتاتيجي 
الطارئة. للحاالت  احتياطي 
الوكيـــل  وناقـــش 
ـــؤولة الحماية  مفتاح ومس
بمفوضية الاجئن عددا من 
التي  والصعوبات  املشكات 
تواجه برامج تدخل املنظمة، 
والتي تستهدف بها الاجئن 
من القـــرن األفريقي، ودور 
املحلية يف تسهيلها  السلطة 

خاصـــة ما يتعلق بتســـجيل 
الاجئن وتمكن أبنائهم من 

االلتحاق بالتعليم.
ـــاد  ـــاء أش ـــال اللق وخ
الوكيـــل مفتـــاح بالتدخات 
اإلنسانية ملفوضية الاجئن 
مؤخـــرا رغم غيابهـــا خال 
ـــة.. معربا  الســـنوات املاضي
عـــن تطلع الســـلطة املحلية 
لدور أكرب وواســـع يف املجال 
ـــة  ـــاء رشاك ـــاني وبن اإلنس
حقيقية مع السلطة املحلية 
لتخفيـــف معانـــاة النازحن 
والاجئـــن.. مؤكـــدا أن 
السلطة املحلية ستقدم كافة 
الدعـــم والتســـهيات لتنفيذ 

ـــانية. الربامج اإلنس
وأشـــار الوكيـــل مفتـــاح 
إىل التحديـــات الكبـــرة التي 
تواجههـــا الســـلطة املحليـــة 
جـــراء اســـتقبال املحافظـــة 
ألعـــداد كبرة مـــن النازحن 
واســـتمرار تدفـــق النازحن 
إليها يف ظل استمرار تصعيد 
وانتهاكات مليشـــيا الحوثي 

ـــن  ـــة م ـــة املدعوم االنقابي
إيـــران وتنكيلهـــا باملواطنن 
يف املناطـــق الواقعـــة تحـــت 

. تها سيطر
بالـــدور  منوهـــا 
واملســـؤولية األخاقيـــة 
واإلنســـانية التـــي تقع عىل 
املنظمـــات األمميـــة ومنهـــا 
املفوضية الســـامية لشؤون 
الاجئـــن يف الرشاكـــة مـــع 
الســـلطة املحليـــة مـــن أجل 
تخفيـــف معانـــاة النازحـــن 
واالســـتجابة الحتياجاتهـــم 
ـــا  ـــة منه ـــانية الطارئ اإلنس
واملســـتدامة بمـــا يوفر لهم 
الحـــد األدنـــى مـــن الكرامـــة 
ـــع  ـــق والتمت ـــش الائ والعي

بجميـــع أنـــواع الحمايـــة.
حـــر اللقاء نائب مدير 
ـــة األحوال  عام فرع مصلح
املدنية باملحافظة عبدالرحمن 
مديرية  أمن  املعثوث ومدير 

املدينة عبدالرحمن شبن.

من جمعية رعاية األسرة بمأرب ..
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مأرب تحتفي باليوم الوطني مأرب تحتفي باليوم الوطني 
للنظافة بتكريم صناع الجمالللنظافة بتكريم صناع الجمال

احتفـــت محافظة مأرب 
ـــة  ـــي للنظاف ـــوم الوطن بالي
بتكريـــم صنـــاع الجمـــال 
ــدوق  ــبي صنـ ــن منتسـ مـ
ـــن  ـــن م ـــة والتحس النظاف
ـــة  ـــات نظاف ـــال وعام عم
ـــجار  ـــق وأش ـــن حدائ وتزي
ـــا،  ـــاء به ـــوارع واالعتن الش
ـــاندين  وعمال الخدمات املس
اإلداريـــن،  واملوظفـــن 
ـــر،  ـــم الكب ـــرا لدوره تقدي
وملـــا أنجـــزوه خال عـــام يف 
ونظافتها  املحافظة  تحسن 
ـــا باملظهر الجمايل  وإظهاره

. ئق لا ا
الـــذي أقامه  ويف الحفـــل 
صنـــدوق النظافـــة بالتعاون 
ــر  ــة الخـ ــع مجموعـ مـ
للتجـــارة واالســـتثمار أشـــاد 
وكيـــل محافظـــة مـــأرب 
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
التـــي  بالجهـــود الجبـــارة 
ـــة  ـــدوق النظاف ـــا صن يبذله
والتحســـن والعاملـــون يف 

ونهـــارا  ليـــا  امليـــدان 
البيئة  للحفـــاظ عىل نظافـــة 
ـــايل  ـــر الجم ـــن املظه وتحس
ـــم  ـــأرب، وحرصه ـــة م ملدين
عىل مواكبة التوســـع املتزايد 
للمدينة يف األحياء الســـكنية 
وازدهار األنشـــطة التجارية 

ـــتثمارية. واالس
وأشـــار الدكتـــور مفتاح 
إىل أن هـــذا التكريـــم هـــو 
هؤالء  بدور  واعرتاف  تقدير 
األشـــخاص، الذين يصنعون 
وبيئتنا  لنا يف حياتنا  الجمال 
ومدينتنـــا من أجـــل الحفاظ 
عـــىل صحتنا وصحـــة أبنائنا 
وإســـعادنا بالجمـــال مـــن 
حولنـــا، إىل جانب لفت انتباه 
املجتمع إىل أهمية املســـاعدة 
النظافة  عمال  مع  والتعاون 
وصناع الجمال من أجل أداء 
ـــة  ـــون النظاف ـــم، ك مهامه
ليســـت مســـؤولية جهـــة أو 
ـــا  ـــم وإنم ـــخاص بعينه أش
مسؤولية كل فرد يف املجتمع.

وشـــدد عىل أهمية تعزيز 
ـــات  ـــن املؤسس ـــة ب الرشاك
الخاص  والقطاع  الحكومية 
يف هذا املجال، وتعزيز ثقافة 
ـــر دور عمال  النظافة وتقدي
النظافـــة والتعـــاون معهم.. 
مشـــرا إىل أن هـــذا التكريـــم 
الـــذي يقـــام بالتعـــاون مـــع 
ـــر للتجارة  ـــة الخ مجموع
يجســـد جانبـــا مـــن الرشاكة 
والتعـــاون، والـــذي يجـــب أن 
يعـــزز إىل مســـتويات كبرة.

ـــتعرض  ـــه اس ـــن جهت م
مديـــر صنـــدوق النظافـــة 
ـــة  ـــد عطي ـــن محم والتحس
إنجازات الصندوق منذ بداية 
العام الجاري سواء يف جوانب 
التحسن  أو جوانب  النظافة 
للشـــوارع العامـــة والفرعية 
والســـاحات وأعمال الرصف 
والتشجر وتنفيذ املجسمات 
تطوير  وجوانب  الشوارع  يف 
أداء الصندوق وبناه التحتية.. 
داعيـــا رجـــال األعمـــال 

والـــرشكات التجارية إىل بذل 
التعـــاون وتعزيز  املزيد مـــن 
ـــة لتطويـــر  الرشاكـــة الفاعل

ـــن املحافظة. وتحس
مـــن جانبـــه أثنـــى مديـــر 
عـــام الشـــؤون االجتماعيـــة 
ـــل عبدالحكيم القييس  والعم
الـــذي يقدمه  بالـــدور الكبر 
عمـــال النظافـــة يف تحســـن 
املظهر العام للمدينة.. مؤكدا 
أن هـــذا التكريم ســـيكون له 
األثـــر اإليجابـــي عـــىل أدائهم 

ـــم يف امليدان. وجهوده
الحفـــل  ختـــام  ويف 
الـــذي تخللتـــه فقـــرات فنية 
ومرسحيـــة هادفـــة ومعربة 
عن املناسبة نالت استحسان 
ـــم  ـــن، جـــرى تكري الحارضي
يف  وعاملـــة  عامـــل   700
صنـــدوق النظافـــة بمكافآت 
نقديـــة وشـــهادات تقديرية، 
نظـــر جهودهم التي بذلوها 
خال العام يف صناعة الجمال 

ـــة. يف املحافظ
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الباكري يفتتح دورة تدريبية خاصة بدعم الباكري يفتتح دورة تدريبية خاصة بدعم 
الشفافية في الصناعات االستخراجيةالشفافية في الصناعات االستخراجية

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــري ، دورة  الباك ـــه  عبدالل
وشابة  شابا  لـ20  تدريبية 
مـــن إعاميـــن وناشـــطن 
حقوقيـــن، لدعـــم دور 
الشباب يف تعزيز الشفافية 
واملســـاءلة يف الصناعـــات 
والتـــي  االســـتخراجية، 
ـــفافية  ينظمها تحالف الش
يف الصناعات االستخراجية 
ـــع  ـــة م ـــن بالرشاك يف اليم
ـــز  ـــة لتعزي ـــة اليمني املنظم

ــن  ــم مـ ــة وبدعـ النزاهـ
ـــيد  ـــم الرش ـــج الحك برنام
ـــة  ـــة األملاني ـــع للوكال التاب
.) GIZ للتعـــاون الـــدويل ) 
ويتلقـــى املشـــاركون يف 
الـــدورة عـــددا مـــن املعارف 
ــم وأدوات  ــول مفاهيـ حـ
ـــتخراجية  ـــات االس الصناع
وأنواعها، ومكونات الثروة 
ـــا  ـــتخراجية ومقداره االس
ـــا،  ـــب عائداته ـــن تذه وأي
ـــاد  إضافة إىل مفهوم الفس
وآليـــات مكافحتـــه وتعزيز 

الشـــفافية يف الصناعـــات 
ـــتخراجية، وإكسابهم  االس
مهـــارات أدوات الرقابـــة 
تمثل  الذي  العام،  املال  علی 
ـــتخراجية  ـــات االس الصناع

املصـــدر الرئيـــس له.
وأشـــار الوكيل الباكري 
إلی أهميـــة إقامة مثل هذه 
الدورات وبناء القدرات من 
أجل تعزيز الرقابة الشعبية 
واملســـاهمة يف بنـــاء الدولة 
النقـــد  وتعريفهـــم بأســـس 

واإليجابي. البناء 

ـــدد عىل أن املجتمع  وش
هو صاحب الســـلطة األول 
والرقيـــب عـــىل أداء ممثليه 
يف مختلف املؤسســـات عرب 
األطـــر الرقابيـــة الرســـمية 
املعتمـــدة  والشـــعبية 
ـــا، ووفق مبدأ  واملعرتف به
حرية التعبـــر البناء والذي 
ال يتحول إىل فوىض هدامة، 
تشـــويه  يف  ويســـتخدم 
املؤسسات وإعاقة أعمالها.
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مأرب تحتفي باليوم العالمي للغة مأرب تحتفي باليوم العالمي للغة 
العربية بفعالية خطابية وأدبيةالعربية بفعالية خطابية وأدبية

احتفـــت محافظة مأرب 
باليوم العاملـــي للغة العربية 
الـــذي يصـــادف ال18مـــن 
ديسمرب من كل عام، بإقامة 
فعالية خطابية وأدبية نظمها 
منتدى صالون نجمة الثقايف 
بدعـــم مـــن مكتـــب الثقافـــة 
باملحافظة ومشاركة واسعة 
من األدباء والكتاب ومعلمي 

اللغـــة العربية واملهتمن.
وخـــال الفعاليـــة أشـــار 
وكيـــل املحافظـــة للشـــؤون 
اإلدارية عبدالله الباكري إلی 
ـــام باللغة العربية  أن االهتم
هو اهتمام بالهوية واالنتماء 
يتحدث  التي  العاملية  اللغة  و 
بها مئات املاين من البرش.. 
الفتا إلی أن اللغة العربية تعد 

بنفائـــس الكلم  بحـــرا زاخراً 
والباغة، ولغة إبداع متجدد 

ينضب. ال  معينه  ومنجم 
الباكـــري  وأكـــًد الوكيـــل 
عـــىل دعـــم الســـلطة املحليـــة 
لـــكل املبـــادرات والفعاليـــات 
والندوات الثقافية التي تعنی 
ـــة  ـــة والثقاف ـــة العربي باللغ
التـــي مـــن شـــأنها  الوطنيـــة 
توسيع ورفع مستوی الوعي 
التي يحيكها أعداء  باملخاطر 
األمة العربية ومنها دسائس 
ـــران  ـــة إلي التابع ـــيات  املليش
كمليشيات االنقاب الحوثي 
باليمن التي تعمل عىل طمس 
الهويـــة الوطنيـــة والعربيـــة 
بـــكل الوســـائل والســـبل من 
تغير املناهج وفرض فكرها 

إغاقها  و  السايل وخرافاته 
أقسام اللغة العربية بجامعة 
اللغة  صنعـــاء وفتح أقســـام 
ـــية لتكريس الثقافة  الفارس
ـــرب  ـــية ع ـــة الفارس والهوي

لغتها. فرض 
مـــن جانبـــه أشـــاد مدير 
عـــام مكتـــب الثقافـــة عـــي 
ـــازات  ـــود وإنج ـــان بجه بق
صالـــون نجمة الثقـــايف الذي 
كان لـــه حضـــور فاعـــل منذ 
نشـــأته قبل ثاث ســـنوات .. 
الفتـــا إلـــی أن اليـــوم العاملي 
للغـــة العربيـــة هـــو اعـــرتاف 
اللغة التي تعد  ـــذه  بمكانة ه
إحـــدى اللغـــات العاملية نظرا 
إلسهاماتها الثرية يف النهضة 
البرشيـــة العلميـــة والثقافية 

ـــية،  ـــة والسياس واالجتماعي
الكتب  مئات  عنها  وترجمت 
العلمية التي كانت اإلشـــعاع 
الحضـــاري األول للنهضـــة 
ـــت يف  ـــي تحقق الت ـــة  العاملي

ـــا الحارض. عرصن
كلمـــة  واســـتعرضت 
الصالـــون التـــي ألقتهـــا أمـــة 
ـــازات  ـــادي اإلنج ـــه الحم الل
التـــي حققهـــا الصالون رغم 
ـــات واملعوقات التي  الصعوب
أعاقـــت انطاقته باملســـتوی 
املؤسسون  الذي كان ينشده 
الفعاليـــة  .واشـــتملت 
علـــی العديـــد مـــن الفقـــرات 
والقصائـــد الشـــعرية قدمها 
ـــن من أعضاء  كوكبة املبدع

الصالـــون.
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اختتـــم بمـــأرب برنامج 
تأهيي لقيادات 35 منظمة 
ـــة يف  ـــة عامل ـــر حكومي غ
املحافظـــة، أقامتـــه شـــبكة 
النمـــاء اليمنيـــة للمنظمات 
األهليـــة عىل مدى شـــهر يف 
اطار إسهامها لبناء قدرات 
املنظمـــات غـــر الحكومية 

أدائها. ورفع 
ـــاركون يف  ـــى املش وتلق

 70 البالغ عددهم  الربنامج 
متدرباً معلومات ومهارات 
نظرية وتطبيقية يف مجاالت 
العمل اإلداري واالنســـاني، 
املشاريع،  وصياغة  وإعداد 
وبناء الخطة االسرتاتيجية، 
ـــام والتوثيق  ومبادئ اإلع
اإلنســـاني، واملحاسبة لغر 
املحاســـبن وآليات التعامل 

مع املنظمات.

ويف الختام أكد مدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
القييس  عبدالحكيم  والعمل 
عـــىل أهميـــة تأهيـــل قيادة 
املنظمـــات لتـــؤدي دورهـــا 
اإلنســـاني بكفـــاءة واقتدار 
ـــانية  ـــر اإلنس ـــق املعاي وف
الدوليـــة.. مشـــددا عـــىل 
ـــات  ـــزام املنظم الت رضورة 
ــل  ــل ودليـ ــات العمـ بآليـ

املشاريع املبنية عىل األرقام 
واإلحصائيـــات الدقيقـــة.

االختتـــام  حـــر 
التنمية  مدير عـــام بحـــوث 
باملحافظـــة  والتدريـــب 
جمـــال الجعفـــري، ومديـــر 
عـــام الشـــؤون االجتماعية 
والعمـــل بأمانـــة العاصمـــة 

ـــي. ـــاس عبداملغن عب

اختتام برنامج تدريبي بمأرب اختتام برنامج تدريبي بمأرب 
لقيادات لقيادات 3535 منظمة غير حكومية منظمة غير حكومية
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مدرسة الميثاق تفوز بتمثيل مأرب في مدرسة الميثاق تفوز بتمثيل مأرب في 
تصفيات مسابقة مدارس الجمهوريةتصفيات مسابقة مدارس الجمهورية

ـــة  ـــب الرتبي ـــم مكت اختت
بمحافظـــة  والتعليـــم 
مـــأرب التصفيـــات النهائيـــة 
للمسابقة العلمية والثقافية 
)املنهجيـــة( لطـــاب الصـــف 
الثالـــث ثانوي علمـــي، بفوز 
ــاق  ــة امليثـ طـــاب مدرسـ
األساســـية والثانويـــة للبنن 
بمديريـــة املدينة، عىل طاب 
ـــة  ـــورة بمديري الث ـــة  مدرس
ـــا املركـــز  ـــب، واحتاله حري
األول وتمثيلهـــا للمحافظـــة 
املســـابقة  تصفيـــات  يف 
ـــات  ـــتوى محافظ ـــىل مس ع

ـــة. الجمهوري
ويف ختـــام املســـابقة 
هنـــأ وكيل محافظـــة مأرب 
للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
الباكـــري، طـــاب  أحمـــد 
مدرســـتي امليثـــاق والثـــورة 
ـــن األول  ـــم باملركزي بفوزه
والثانـــي، ومـــا أبـــرزوه مـــن 
تميـــز وإبداع، مشـــرا إىل أن 
النجاح يعكس االجتهاد  هذا 

واملثابـــرة لطاب املدرســـتن 
ليصلـــوا إىل مرحلة التصفية 
النهائيـــة ويتنافســـون عـــىل 
املركـــز األول، كمـــا يدل عىل 
تميـــز أداء املعلمـــن واإلدارة 
واالنضبـــاط  املدرســـية 

واملتابعة.
الباكـــري  ونـــوه الوكيـــل 
إىل أن هـــذه املســـابقات هـــي 
تعطـــي مؤرشا لقياس األداء 
لإلدارات املدرسية واملعلمن، 
ـــن  ـــه م ـــا تمثل ـــب م إىل جان
للمنافسة  الطاب  بن  حافز 
واالجتهـــاد يف التحصيـــل 
ـــرة يف املذاكرة  العلمي واملثاب
التعليم،  متاعب  عىل  والصرب 
وهـــو ما يعمل عىل تحســـن 
ـــل العلمي  مســـتوى التحصي

وجودته.
مـــن جانبـــه أشـــار مدير 
عام مكتـــب الرتبية والتعليم 
الدكتـــور عـــي العبـــاب إىل أن 
ـــي  الت ـــة  ـــابقات العلمي املس
ينظمها املكتب سنويا يف إطار 

املسابقة العامة التي تنظمها 
املحافظات، هي  بن  الوزارة 
إحدى الوســـائل التي تعكس 
مســـتوی ونوعيـــة التحصيل 
العلمي يف مدارس املحافظة، 
ــام  ــا وأن االهتمـ خصوصـ
بالتعليـــم وتجويد مخرجاته 
يمثـــل أولويـــة لـــدی مكتـــب 
ـــاب  ـــن العب ـــة ..، وثم الرتبي
حرص قيادة السلطة املحلية 
علی تقديـــم كافة الوســـائل 
واملتطلبات للعملية التعليمية 
يف إطـــار الرعايـــة واالهتمام 
الـــذي تبديه ألجيـــال وصناع 
بالعلم  وتحصينهم  املستقبل 
الحديث الـــذي يعترب الركيزة 
األساســـية يف بنـــاء األوطان 
واألمـــم والحيلولـــة دون 
وقوعهـــم فريســـة لألفـــكار 
والضالة. املنحرفة  والتعبئة 

وكان مديـــر األنشـــطة 
املدرســـية إبراهيـــم الجرادي 
قـــد أوضـــح أن هـــذه املرحلة 

ـــات  ـــن التصفي ـــة م النهائي
ســـبقتها تصفيـــات تمهيدية 
عـــىل مســـتوى مـــدارس كل 
املديريات ثـــم التصفيات بن 
مـــدارس املديريـــات وصـــوال 
ـــة بـــن  ـــة النهائي إىل التصفي
الفريقـــن املتنافســـن عـــىل 

املركـــز األول والثانـــي.
حفـــل  ختـــام  ويف 
االختتـــام تم تكريـــم فريقي 
املدرســـتن بحصولهـــم عـــىل 
املركزيـــن األول والثانـــي 
بالجوائز النقدية التشجيعية 

والشـــهادات التقديريـــة.
حـــر مدير فـــرع جهاز 
األمـــن الســـيايس باملحافظة 
العميد ناجي حطروم ومدير 
عـــام مكتب املحافـــظ محمد 
البـــازيل، ومديـــر عـــام مكتب 
الخدمـــة املدنيـــة والتأمينات 
ســـعود اليوســـفي ومـــدراء 
إدارات الرتبيـــة باملديريـــات .
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نادي السد الرياضي يخطف ذهبية بطولة نادي السد الرياضي يخطف ذهبية بطولة 
مأرب للسباحة الحرة لألندية الرسميةمأرب للسباحة الحرة لألندية الرسمية

خطـــف نـــادي الســـد 
الريـــايض الثقايف بمحافظة 
مأرب  بطولة  ذهبية  مأرب 
للســـباحة الحـــرة لألنديـــة 
الرســـمية التي نظمها فرع 
االتحـــاد اليمنـــي للســـباحة 
باملحافظة  املائية  واأللعاب 
بمشاركة  يومن  مدى  عىل 
ـــباحا يمثلون جميع  60 س

األندية.
ـــادي  وتمكـــن ســـباح ن
الســـد الخطـــاب عايـــض 
ـــز األول  ـــراز املرك ـــن إح م
النهائيـــة،  التصفيـــة  يف 
فيمـــا حصد نادي الشـــهيد 
الثاني يف  القردعـــي املركـــز 
البطولة عرب السباح عبدالله 
القيـــيس، فيمـــا حـــل نـــادي 

رغوان يف املركز الثالث عرب 
سباحه عبدالله الزبيدي.

ويف ختـــام البطولـــة 
كـــرم وكيـــل املحافظـــة 
للشـــؤون اإلداريـــة عبدالله 
الباكـــري ومعـــه مديـــر 
ــباب  ــب الشـ ــام مكتـ عـ
والرياضـــة باملحافظـــة عي 

حشـــوان ورئيـــس فـــرع 

اتحـــاد الســـباحة واأللعاب 

 ، ـــد عبدالنارص  املائية محم

السباحن الفائزين باملراكز 

الثاثـــة بامليداليات الذهبية 

ـــة والربونزية.  والفضي


