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شــرطة المنشــآت وحمايــة الشــخصيات بمــأرب تحتفــل بتخريــج 
الدفعــة السادســة مــن منتســبيها

اختتام فعاليات وأنشطة البرامج 
الصيفية بمأرب

الوكيـــــــل مفتــــــاح 
يناقـــش مـــع األوتشـــا 
ــة  ــات الطارئـ االحتياجـ
ــد  ــة بعـ ــة رحبـ ملديريـ
هــــــــا يـــــر حتـــر

نائب وزير الرتبية يدشن توزيع ستة آالف سبورة مائية عىل مدارس مأرب

يؤكـــد مـــأرب  رشطــــة  عـــــام  مديـــــر 
اجلريمـــة  ضبــــــط  معــــــــــدل  ارتفـــــــــاع 
%93 إلـــــــــــى  العــــــــــــــام  هـــــــــــذا 

جامعــة إقليــم ســبأ تقــر برناجمــي 
للدراســات  أكاديمــي  توصيــف 

ــف ــم ص ــامية ومعل اإلس

خالل اتصال هاتفي للمحافظ العرادة..
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أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..

دشـــن نائـــب وزيـــر 
ـــم الدكتور  ـــة والتعلي الرتبي
عيل العباب اليوم بمحافظة 
مـــأرب توزيـــع ســـتة آالف 
ســـبورة مائية عىل مدارس 
مأرب ، بتمويل من السلطة 
املحليـــة باملحافظـــة، ضمن 
للعام  الجارية  االستعدادات 
ـــد 2021- ـــدرايس الجدي ال

2022م.
وخـــال التدشـــن أكـــد 
ـــرص  ـــاب ح ـــور العب الدكت
وزارة الرتبية والتعليم عىل 

االرتقاء بالعملية التعليمية 
ـــي  الت ـــأرب  ـــة م يف محافظ
ـــتمرة  ـــة مس ـــهد تنمي تش
واســـتقرارا وانتظامـــا يف 
العمليـــة التعليميـــة، برغـــم 
اســـتمرار املحافظـــة يف 
ـــن  النازح ـــتقبال آالف  اس
الجـــدد مـــن املحافظـــات 
للمليشـــيا،  الخاضعـــة 
والـــذي تســـبب يف مزيد من 
التعليم  ـــاع  األعباء عىل قط
البنيـــة  يف املحافظـــة ذات 

ـــدود. ـــة املح التعليمي

وأشـــاد نائـــب وزيـــر 
ـــم الذي تبذله  الرتبية بالدع
الســـلطة املحلية بمحافظة 
ــواء  ــة باللـ ــأرب ممثلـ مـ
ســـلطان العـــرادة للعمليـــة 
التعليمـــة، والحرص الكبري 
عـــىل تجاوز األعباء الكبرية 
النـــزوح..  الناجمـــة عـــن 
مؤكداً أهمية االســـتثمار يف 
األجيـــال القادمة من خال 
االهتمام بتعليمها وتأهيلها 
التأهيـــل األمثـــل، خاصة يف 
ظل الهجمة الرشســـة التي 

ـــيا الحوثي  تخوضها مليش
ـــة  ـــد العملي ـــة ض اإلرهابي
التعليمة، مـــن خال تجنيد 
املدارس،  وتفجري  األطفال، 
ـــن  ـــب املعلم ـــع روات وقط
ـــة  ـــات الخاضع يف املحافظ
لهـــا، وتحويـــل املـــدارس إىل 
ـــس األفكار  محاضن لتكري
والطائفيـــة  اإلرهابيـــة 
املتشـــددة، املناقضة لعقيدة 
الشـــعب اليمنـــي وهويته.

نائــب وزيــر الرتبيــة يدشــن توزيــع ســتة آالف ســبورة مائية نائــب وزيــر الرتبيــة يدشــن توزيــع ســتة آالف ســبورة مائية 
ــدارس مأرب ــىل م ــدارس مأربع ــىل م ع
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الوكيل مفتاح يناقش مع األوتشا االحتياجات 
الطارئة ملديرية رحبة بعد حتريرها

ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
مع مدير مكتب األمم املتحدة 
لتنســـيق الشـــؤون اإلنسانية 
محافظـــة  يف  )األوتشـــا( 
مـــأرب ســـانتوس ازيكـــو، 
حشـــد املنظمـــات اإلنســـانية 
لاستجابة الرسيعة والطارئة 
لاحتياجات اإلنسانية لسكان 
ـــد تحريرها  مديرية رحبة بع
مؤخـــرا من مليشـــيا الحوثي 

اإلرهابيـــة التابعـــة إليران.
ـــاء إىل حصة  اللق وتطرق 
املساعدات  من  رحبة  مديرية 

للمســـتفيدين  الغذائيـــة 
مـــن برنامـــج الغـــذاء العاملـــي 
ورصفها عرب السلطة املحلية 
الرشعية واالحتياجات امللحة 
ـــاء املديرية  أبن للنازحن مـــن 
ملساعدتهم يف العودة الطوعية 

ـــم وديارهم. إىل منازله
اللقـــاء  كمـــا جـــرى يف 
ـــيق  ـــز التنس ـــة تعزي مناقش
والتعاون بن السلطة املحلية 
ومكتـــب )االوتشـــا( من أجل 
تفعيـــل دور املنظمـــات يف 
التدخات اإلنســـانية العاجلة 
واالســـتجابة  والطارئـــة 

للنداءات اإلنســـانية للنازحن 
واملواطنـــن يف املحافظـــة 
وجوانـــب  ومديرياتهـــا، 
أداء  القصـــور والخلـــل يف 
بعض املنظمات وتباطؤها يف 
االستجابة للنداءات اإلنسانية 
وتنفيذ مشاريعها الطارئة يف 
املناطـــق املنكوبة أو مخيمات 
النزوح التي تتعرض بن حن 
، إمـــا  وآخـــر ألرضار كبـــرية 
بسبب استهدافها بالصواريخ 
والطائـــرات املســـرية ملليشـــيا 
الحوثـــي وإجبارهـــم عـــىل 
النـــزوح أو بســـبب الكـــوارث 

الطبيعية.
وأكد الوكيـــل مفتاح عىل 
أهميـــة الـــدور الفاعـــل ملكتب 
ـــن  ـــة م ـــا يف املحافظ األوتش
أجـــل تصحيح عمل املنظمات 
اإلنسانية التابعة ملكتب األمم 
اإلنسانية  وتدخاتها  املتحدة 
الرسيعـــة  واالســـتجابة 
الطارئـــة..  لاحتياجـــات 
ـــددا عىل رضورة حيادية  مش
ـــانية يف أداء  ـــات اإلنس املنظم

أعمالهـــا ومهامهـــا.
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ـــم  ـــة إقلي ـــر يف جامع أق
ــأرب  ــة مـ ــبأ بمحافظـ سـ
اعتمـــاد برنامجـــي توصيف 
ـــامية تربية  الدراسات اإلس
ومعلم صف، يف إطار الخطة 
توصيف  الستكمال  الطارئة 
الربامج األكاديمية بالجامعة 
التخصصـــات  جميـــع  يف 
واإلنســـانية  التطبيقيـــة 
للتوافق مع معايري االعتماد 
األكاديمـــي بـــوزارة التعليـــم 
ـــي واالعتمادات  العايل واملهن

األكاديميـــة العامليـــة.
ويف االجتمـــاع الـــذي 
ترأســـه رئيـــس الجامعـــة 
الدكتـــور محمـــد حمـــود 
القـــديس وضم الدكتور عمر 
ردمان رئيس مركز التطوير 
األكاديمي وضمـــان الجودة 
ـــة  ـــادة كلي ـــة وعم بالجامع
الرتبيـــة واآلداب والعلـــوم 
ورؤســـاء األقسام يف الكلية، 
ـــر أن  ـــور عم ـــح الدكت أوض
هذين الربنامجن الذين جرى 

إقرارهمـــا هما بدايـــة إنجاز 
لعدد 32 برنامجا توصيفيا يف 
مختلف التخصصات يف كليات 
الجامعة الخمس والتي يعمل 
الكليات إلنجازها  املركز مع 
قبل انطـــاق العام الجامعي 

الجديد.
ــج  ــريا إىل أن برامـ مشـ
التوصيف األكاديمي تتم من 
خال أوال مسح كافة الربامج 
املماثلة يف الجامعات العربية 
ـــة ومواءمتهـــا مع  واألجنبي
خصوصيـــة الجامعة ووفقا 
ـــة والوطنية  للمعايري الدولي
لاعتمـــاد األكاديمـــي بهدف 
مواكبة التحديث والتطوير يف 
األكاديمية  الجودة  منظومة 
يف الجامعة وتطوير الربامج 
ـــق  ـــث تحق ـــة بحي التعليمي
ـــة  ـــة بخدم ـــات كفيل مخرج
ـــي احتياجات  ـــع وتلب املجتم
التنمية وضبط جودة التعليم 
ومخرجاته يف الجامعة طبقا 

ملا هو معمـــول به عامليا.

ونوه الدكتور عمر إىل أن 
الربنامجن الذين تم االنتهاء 
منهما يف التوصيف األكاديمي 
ـــالة  يتضمنان الرؤية والرس
ومخرجـــات  واألهـــداف 
التعليم واملقررات الدراســـية 
التدريـــس  واســـرتاتيجيات 
والتقويـــم إىل جانب تســـكن 
ـــررات  ـــىل املق ـــات ع املخرج

وخطة التحســـن.
ــس  ــاد رئيـ ــد أشـ وقـ
الجامعـــة بالجهـــود املبذولة 
مـــن قبـــل لجـــان التوصيـــف 
لاعتمـــاد األكاديمي ومركز 
وضمان  األكاديمي  التطوير 
الجـــودة بالجامعة.. وشـــدد 
تنجـــز  أن  رضورة  عـــىل 
ـــف  ـــان يف مختل اللج ـــة  بقي
بأرسع  أعمالها  التخصصات 
وقت ممكـــن وفقا للربنامج 
الزمنـــي املعـــد حتـــى بدايـــة 

ســـبتمرب املقبـــل.
ولفـــت الدكتـــور القديس 
إىل أهميـــة هذه الربامج التي 

ـــذ  ـــا من ـــل فيه ـــري العم يج
عامـــن يف تطويـــر األداء 
الجامعـــة  يف  األكاديمـــي 
وتحسن املخرجات التعليمية 
واالرتقـــاء بمســـتوى الثقـــة 
التعليم  العامليـــة بمخرجـــات 
الناشـــئة  من هـــذه الجامعة 
إىل جانب تعزيز إســـهامها يف 
املحلية عىل مستوى  التنمية 
ـــن وجعلها  املحافظة والوط
من الرصوح العلمية املتميزة 
والرائـــدة عـــىل املســـتوى 
مؤكدا   .. واإلقليمي  الوطني 
أن رئاســـة الجامعة ستقدم 
كافـــة التســـهيات والدعـــم 
إلنجـــاز املهـــام والتوصيـــف 

ـــة التخصصات. لبقي
ـــة  ـــرى يف نهاي ـــذا وج ه
ـــان  اللج ـــم  ـــاع تكري االجتم
العاملـــة يف الربنامجن الذين 
تـــم االنتهـــاء منهمـــا تقديرا 
االســـتثنائية  لجهودهـــا 

ـــاز . ـــة اإلنج ورسع

جامعة إقليم سبأ تقر برنامجي توصيف أكاديمي جامعة إقليم سبأ تقر برنامجي توصيف أكاديمي 
للدراسات اإلسالمية ومعلم صفللدراسات اإلسالمية ومعلم صف
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ـــة  ـــت بمحافظ اختتم
املخيمات  فعاليات  مأرب، 
التـــي نظمتهـــا  الصيفيـــة 
السلطة املحلية باملحافظة، 
لطـــاب وطالبات املدارس 

يف مختلـــف املديريات.
ـــات  ـــت املخيم وتضمن
عىل  نظمت  التي  الصيفية 
ـــد  ـــاً، العدي ـــدى 12 يوم م
مـــن الربامـــج واألنشـــطة 

والدينيـــة  الرتبويـــة 
ـــة  ـــة والرتفيهي والرياضي
ـــة بهدف  اليدوي ـــرف  والح
صقـــل مهـــارات الطـــاب 
ــاركن  ــات املشـ والطالبـ
وتزويدهـــم باملعـــارف 
التـــي تنمـــي  واملعلومـــات 

ـــم. قدراته
ويف حفـــل االختتـــام 
ــل  ــره وكيـ ــذي حـ الـ

محافظة مأرب للشـــؤون 
اإلداريـــة عبدالله الباكري، 
ووكيـــل وزارة الشـــباب 
اللمـــع،  ـــري  والرياضـــة من
جـــرى تكريـــم املراكـــز 
املخيـــم  يف  املشـــاركة 
واملربزيـــن يف مختلـــف 

األنشـــطة والربامـــج.
الباكـــري  كمـــا طـــاف 
باملعـــرض  واللمـــع، 

لفعاليـــة  املصاحـــب 
ـــىل  ـــا ع ـــام واطلع االختت
ـــن مخرجات  محتوياته م
املراكـــز  املشـــاركن يف 
الصيفية من لوحات فنية 
وأنشطة رياضية وأشغال 

. ية و يد

اختتام فعاليات وأنشطة الربامجاختتام فعاليات وأنشطة الربامج
 الصيفية بمأرب الصيفية بمأرب
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ــام رشط  ــر عـ ــد مديـ أكـ
محافظـــة مـــأرب العميـــد يحيى 
ـــط  ـــدل ضب ـــاع مع ـــد ارتف حمي
الجريمة خال النصف األول من 
العـــام الجـــاري إىل 93 يف املائـــة، 
يف مـــؤرش عىل مدى تطـــور أداء 
ـــل  ـــة يف التعام ـــزة األمني األجه
مـــع الجريمة، وتعقـــب وضبط 

. تكبيها مر
وقـــال إن نســـبة ضبـــط 
الجريمـــة العام املايض بلغت 89 
%.. معتـــرباً ذلـــك رقمـــا قياســـياً 
إذا مـــا تمـــت مقارنتـــه بكثافـــة  
السكان يف مأرب البالغ قرابة 3 

ماين نسمة.
ـــه  ـــوار نرشت ـــار يف ح وأش
صحيفة 26 سبتمرب قيام رشطة 
املحافظة بجهود تأهيل وتدريب 
ضباط وأفراد رشطة املحافظة، 
ـــا،  ـــا وقانوني ـــا وتوعوي ميداني
وكذلك تحديث وتطوير األنظمة 

الداخليـــة، والخدمات األمنية.
وقـــال إن رشطـــة املحافظة 
تمكنت العـــام املايض 2020 من 
ـــا  ـــا وصف ـــل 2819 ضابط تأهي
وفـــردا مـــن منتســـبي رشطـــة 
مـــأرب وفروعهـــا خـــال 49 
دورة وورشـــة عمـــل تخصصية 

ـــة  ـــة وعلمي ـــة وتوعوي وقانوني
ومهارية.

كما قامت رشطة املحافظة 
وفـــق العميد حميد باســـتحداث 
أنظمـــة إلكرتونيـــة لتســـهيل 
ـــة إىل  ـــل، باإلضاف ـــن العم وتأم
إنشـــاء 7 مناطـــق أمنية جديدة، 
وتنفيـــذ 23 مرشوعـــاً تطويرياً، 
منهـــا ثاثـــة مشـــاريع متعلقـــة 
و12  اإللكرتوني،  األمن  بأنظمة 
مرشوعاً لتطوير البنى التحتية، 
وثمانيـــة مشـــاريع متعلقـــة 

ـــات األمنية. بالخدم
وأشـــاد مديـــر عـــام رشطة 

ـــتوى العاقة املتينة  مأرب بمس
واملواطنن  األمنية  األجهزة  بن 
أبنـــاء مـــأرب والنازحـــن،  مـــن 
وقـــال إن املجتمـــع املأربي وكل 
مـــن تواجـــد يف مـــأرب يتطلعون 
بشـــغف كبـــري للنظـــام واألمـــن 
ـــم  ـــتقرار، وه ـــان واالس واألم
حريصـــون عـــىل الحفـــاظ عـــىل 
حالة الســـكينة العامة والســـلم 
االجتماعـــي ويرفضـــون كل 
املشاريع التخريبية، وال يقبلون 
ـــة  ـــارص إجرامي ـــود أي عن بوج
والقانون يف  النظام  خارجة عن 

. طقهم منا

مدير عام شرطة مأرب يؤكد ارتفاع معدل ضبط 
الجريمة هذا العام إلى %93
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رشطـــة  احتفلـــت 
وحمايـــة  املنشـــآت 
الشـــخصيات بمحافظـــة 
ـــة  ـــج الدفع ـــأرب بتخري م
السادســـة مـــن منتســـبيها 
بعـــد انتهاء فـــرتة إعدادهم 
ورشطيا. بدنيا  وتأهيليهم 

ــج  ــل التخريـ ويف حفـ
ــة  ــا الدفعـ قدمـــت رسايـ
ـــة  املتخرجـــة عروضـــاً فني
تعكس املهارات والتدريبات 
األمنيـــة والرشطويـــة التي 
تلقوهـــا ومســـتوى اإلعداد 
البدنـــي واألمني لهم والتي 
تمكنهـــم مـــن أداء مهامهم 

بكل كفاءة واقتدار.
ـــد  ـــأ قائ ويف الحفـــل هن
رشطـــة املنشـــآت وحمايـــة 
الشـــخصيات باملحافظـــة 
العقيد عيل دومان الخريجن 
بهـــذا النجـــاح وتميزهم يف 
التأهيـــل والتدريب ،  عملية 
وأصبحوا مؤهلن باملعارف 
لتحمل  الرشطية  واملهارات 
ــة  ــؤولياتهم الوطنيـ مسـ
إليهم  املوكلة  املهام  وتنفيذ 
عند توزيعهم عىل املنشـــآت 

واملرافـــق الحكومية.
منتســـبي  أن  وأكـــد 
رافداً  يشكلون  الدفعة  هذه 

ـــة  ـــاً لرشط ـــًا وقوي مؤه
األمنية  واملؤسسة  املنشآت 
باملحافظـــة.. مشـــرياً إىل أن 
التأهيـــل  اســـتمرار عمليـــة 
ملنتســـبي املنشـــآت مـــن 
مختلـــف الدفعات املتخرجة 
ـــم امليداني من  وأثناء عمله
التأهيليـــة  الـــدورات  خـــال 
ـــف  ـــة يف مختل والتخصصي
املجـــاالت بحيـــث يتمكنون 
مـــن أداء مهامهـــم بكفاءة 

واقتدار.
وثمـــن العقيـــد دومـــان 
الـــذي تحظـــى بهـــا  الدعـــم 
املؤسســـة األمنيـــة بمـــأرب 

ورشطـــة املنشـــآت من قبل 
قيادة وزارة الداخلية ممثلة 
بمعـــايل الوزير اللواء الركن 
ـــادة  إبراهيـــم حيـــدان، وقي
ـــة  ـــة ممثل ـــلطة املحلي الس
باللـــواء ســـلطان بـــن عـــيل 
ـــادة رشطـــة  العـــرادة، وقي
املحافظـــة ممثلـــة بالعميـــد 
يحيـــى ُحميـــد، واهتمامهم 
باستمرار التأهيل والتدريب 
ـــة األمنية  ملنتسبي املؤسس
بما من شـــأنه تعزيز حالة 
ـــي  الت ـــتقرار  ـــن واالس األم

ـــا املحافظة. تتميز به

شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب تحتفل شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب تحتفل 
بتخريج الدفعة السادسة من منتسبيهابتخريج الدفعة السادسة من منتسبيها


