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مناقشــة االســتعدادات الجارية لبــدء العام 
الدراســي الجديــد للتعليم الفنــي والمهني 

الوكيــل مفتــاح يناقــش مــع الغــذاء العالمــي 
ســرعة إيصــال المســاعدات ألبنــاء رحبــة

ــوم  ــون الي ــأرب يحي ــباب م ش
ــباب ــي للش الدول

ـــادات  ـــعاً لقي ـــاء موس ـــان لق ـــأرب يرتأس ـــظ م ـــام وحماف ـــر اإلع وزي
ـــياحة ـــة والس ـــام والثقاف ـــروع وزارة اإلع ف

تأهيـــل 60 مـــن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي يف جمـــاالت الضبـــط ومجـــع االســـتدالالت 

الوكيـــل ملـــع يناقـــش مع مكتـــب الشـــباب واألنديـــة الرياضية بمـــأرب تكثيف األنشـــطة

تشــييع رســمي وشــعبي مهيــب جلثــان فقيد 
الوطــن الشــيخ عــي القبــي نمــران بمأرب

تفقدا مستوى اإلنجاز في إعادة تأهيل وتأثيث فندق بلقيس..

تقدمــــــه محافــــظ مــــــأرب ..
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تفقدا مستوى اإلنجاز في إعادة تأهيل وتأثيث فندق بلقيس..

ـــام  ـــر اإلع ـــرأس وزي ت
والثقافة والســـياحة معمر 
اإلريانـــي ومحافـــظ مأرب 
ســـلطان العـــرادة، لقـــاء 
موسعاً ملدراء مكاتب فروع 
الوزارة باملحافظة شـــملت 
ـــة  ـــام، وإذاع ـــب اإلع مكت
ـــاء  ـــة األنب ـــأرب، ووكال م

اليمنيـــة ســـبأ، والســـياحة، 
ـــار، والهيئة  ، اآلث والثقافة 

ـــة للكتاب. العام
الـــذي  اللقـــاء  كـــرس 
ـــوزارة  ال ـــا  ـــره وكي ح
عبدالباسط القاعدي وأحمد 
ربيـــع، ورئيـــس املكتـــب 
الفنـــي باملحافظـــة الدكتور 

عيل الجبل، ملناقشـــة وضع 
املكاتب وســـر أداء مهامها 
ـــاألداء  ـــة لارتقاء ب والرؤي
بما يواكـــب التحديات التي 
تواجـــه الوطن بشـــكل عام 
واملحافظـــة بشـــكل خاص 
ورفـــع مســـتوى التنســـيق 
الـــوزارة  والتكامـــل بـــن 

مـــن جهة وقيادة الســـلطة 
املحلية باملحافظة من جهة 

أخرى.
ـــل  ـــاء نق اللق ـــال  وخ
اإلريانـــي تحيـــات القيـــادة 
ـــية ممثلة بفخامة  السياس
الجمهوريـــة  رئيـــس 
املشـــر الركـــن عبدربـــه 

وزيــر اإلعــام وحمافــظ مــأرب يرتأســان لقــاء موســعاً وزيــر اإلعــام وحمافــظ مــأرب يرتأســان لقــاء موســعاً 
والســياحة والثقافــة  اإلعــام  وزارة  فــروع  والســياحةلقيــادات  والثقافــة  اإلعــام  وزارة  فــروع  لقيــادات 
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منصـــور هـــادي إىل قيادات 
الســـلطة املحليـــة واألمنية 
ــة  ــكرية واملقاومـ والعسـ
الشـــعبية، الذيـــن يقدمـــون 
نموذجاً شجاعاً يف معركتي 
البناء والتنمية والدفاع عن 
ـــبات  ـــة ومكتس الجمهوري
ماحم  ويسطرون  الثورة، 
بطولية يف مختلف الجبهات 
عىل أطـــراف املحافظة ضد 
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
ــران  ــن إيـ ــة مـ املدعومـ
ــي  ــا الكهنوتـ ومرشوعهـ

لسايل. ا
ـــي أن  ـــح اإلريان وأوض
اليـــوم غـــر مـــأرب  مـــأرب 
األمـــس، وينظـــر إليهـــا 
الشـــعب اليمني من أقصاه 
إىل أقصـــاه بمـــا فيهم منهم 
يف املحافظـــات واملناطـــق 
ـــيطرة  ـــت س ـــة تح الواقع
ـــرة  ـــي، نظ ـــيا الحوث مليش
ـــا  ـــل يف تمثيله ـــاؤل وأم تف
ـــن  ـــم م لتخليصه ـــاً  منطلق
هـــذه املليشـــيا وجرائمهـــا 
التـــي تمارســـها  التنكيليـــة 
لحظـــة  كل  يف  عليهـــم 
وبشـــكل ممنهـــج، وتحرير 
محافظاتهـــم من ســـيطرة 
املليشيا واستعادة العاصمة 
الدولة  ومؤسسات  صنعاء 
نفوذ  احتلتها، وبسط  التي 
الدولـــة الرشعيـــة، وإعـــادة 
وصون  واالستقرار،  األمن 

كرامتهـــم وحقوقهـــم.
وأكـــد أن معركة مأرب 
اليـــوم هـــي معركـــة كل 
اليمنيـــن مـــن أجـــل الدفاع 
عـــن اليمـــن والجمهوريـــة 
والهوية العربية والتاريخ.. 
مشـــراً إىل أن مـــأرب اليوم 
ـــث  ـــخ الحدي التاري ـــم  ترس
ـــرون  ـــمته يف الق ـــا رس كم
الغابـــرة ، وتظهـــر بجـــاء 
ودورها  الحضاري  عمقها 

ـــي الجمهوري  الرائد الوطن
والبطويل.

ـــر إىل أن  ـــار الوزي وأش
الوزارة تعمل بكل جهد من 
أجل تســـجيل مـــأرب ضمن 
قائمـــة الـــراث العاملي لدى 
اليونســـكو بما تحتويه من 
معالـــم أثرية حضارية تهم 
ـــانية جمعاء، وتعترب  اإلنس
السياحية  املقاصد  أهم  من 
ـــن  ـــك م ـــا لذل ـــة، وم العاملي
يف  اإلســـهام  يف  أهميـــة 
السياحة واالرتقاء  تنشيط 
ـــاع  ـــة للقط ـــى التحتي بالبن
السياحي والثقايف باعتباره 
الثقايف  التواصل  ركائز  أحد 
ـــم  ـــع العال ـــي م واالجتماع
وثـــروة اقتصادية يمكن أن 
ـــوارد مالية وتفتح  توفر م
آفاقا واسعة لفرص العمل.
ـــوزارة  ال ـــت إىل أن  ولف
اســـتكمال  إىل  تســـعى 
املطلوبـــة  اإلجـــراءات 
مـــن خـــال الفـــرق الفنيـــة 
املكلفـــة بهذا امللف من أجل 
الحصـــول عىل قرار اإلدراج 
الراث  قائمة  يف  للمحافظة 
العاملـــي خـــال األشـــهر 
القادمة من العام الجاري.. 
مشـــدداً عىل أهميـــة تعزيز 
التنســـيق وتكامـــل الجهود 
بن الوزارة وقيادة السلطة 
املحليـــة، وجهـــود املكاتـــب 
ــة  ــات ذات العاقـ والجهـ
ـــع  ـــع املجتم ـــة م بالرشاك
ـــىل  ـــاظ ع ـــيل يف الحف املح
املعالـــم األثرية والشـــواهد 
ــة يف  ــة الضاربـ الحضاريـ
جذور التاريخ التي شـــيدت 
ـــن  ـــة م ـــذه الجغرافي يف ه
ســـبئية وحمرية ومعينية 
وغرهـــا ، والتـــي ترجع إىل 
ـــر  ـــن عم ـــرون األوىل م الق
البرشية وتمثل ذاكرة اليمن 
وهويتـــه العربيـــة األصيلة 

والقيمـــة الحضاريـــة التـــي 
أضافتهـــا للعالـــم.

ـــظ   ـــتعرض املحاف واس
جهـــود الســـلطة املحلية يف 
توفـــر الخدمـــات وتفعيـــل 
يف  الدولـــة  مؤسســـات 
املحافظـــة وخدمـــة األعداد 
الذين  النازحن  من  الكبرة 
ـــف  ـــن مختل ـــتقبلتهم م اس
ـــاب  ـــذ انق ـــات من املحافظ
مليشيا الحوثي حتى اليوم 
وبشـــكل مســـتمر، والذيـــن 
نزحـــوا هروبـــاً مـــن بطش 
مليشـــيا الحوثـــي بحثاً عن 
الدولـــة واألمـــن والحمايـــة 
والحياة  العامة،  والخدمات 

الكريمة.
القطـــاع  أن  وأكـــد 
إذا  الســـياحي يف املحافظـــة 
ما تم االهتمام به وتفعيله 
، ســـيمثل مـــورداً اقتصادياً 
ـــة،  ـــوازي املـــوارد النفطي ي
املحافظة من  به  تزخر  وملا 
معالـــم حضارية وشـــواهد 
أثرية تهم اإلنسانية جمعاء 
وتجعلها مـــن أهم املقاصد 

ـــياحة يف العالم. الس
بلقيس فندق  تأهيل 

ـــر  ـــد وزي ـــك تفق إىل ذل
اإلعام والثقافة والسياحة 
ومحافظ مأرب سر العمل 
ـــل  ـــم وتأهي يف إعـــادة ترمي
وتأثيث فندق بلقيس مأرب 
التحتية  البنى  باعتباره من 
ـــاع  ـــيط القط ـــة لتنش املهم
السياحي يف املحافظة، وهو 
أول فندق شيد يف املحافظة 
أربعة نجوم، ولعب  بدرجة 
دوراً خـــال العقود املاضية 
يف تقديـــم خدماته للســـياح 

للمحافظة. والزائرين 
الزيـــارة، طاف  وخـــال 
ـــي واملحافظ  الوزير اإلريان
العـــرادة بأرجـــاء الفنـــدق، 
واطلعـــا من خـــال املتعهد 

ـــن  ـــم ب ـــدق عبدالكري للفن
حيدر، عىل مستوى اإلنجاز 
ـــم والتأهيل  يف إعادة الرمي
والتأثيث التي بلغت أكثر من 
95 يف املائـــة، واملواصفـــات 
الفنيـــة الفندقيـــة للتأهيـــل 

والتأثيث.
اإلريانـــي  وشـــدد 
إعادة  أهمية  والعرادة، عىل 
ـــتواه  ـــدق إىل مس ـــذا الفن ه
األول بعد اإلنشاء وااللتزام 
ــة يف  ــات العاليـ باملواصفـ
الرميم والتأثيث واالهتمام 
باملرافق امللحة بالفندق، من 
مســـابح ومطعم وخدمات 
فندقيـــة أخـــرى، إىل جانـــب 
الخارجي  بالفناء  االهتمام 
للفنـــدق وإعـــادة تأهيـــل 
وتنظيـــم الحدائـــق الخاصة 
بـــه ، بمـــا يعكـــس الراحـــة 
النفسية للنزالء والرضا عن 
الخدمـــات التي ســـيقدمها.
الوزيـــر  وأشـــار 
اإلريانـــي واملحافظ العرادة 
إىل املكانـــة املتميزة التي ما 
يزال يحتلهـــا فندق بلقيس 
ـــاره أول  ـــة باعتب باملحافظ
والوحيد  املحافظة  فندق يف 
بدرجـــة أربعـــة نجـــوم، إىل 
جانـــب رمزيتـــه يف عقـــول 
وذاكرة الســـياح من العرب 
ــن زاروا  الذيـ ــب  واألجانـ
ـــود  ـــال العق ـــة خ املحافظ
املعالم  من  كواحد  املاضية، 
الســـياحية للمحافظة التي 
تمنحهم الراحة والنشـــوة، 
وواحد من أهم مكونات أي 
برنامج سياحي للسائح إىل 

املحافظة.
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تشييع رسمي وشعبي مهيب جلثان فقيد 
الوطن الشيخ عي القبي نمران بمأرب

شـــهدت محافظـــة مأرب 
ـــييع مهيب  اليوم، موكب تش
رسمي وشعبي لجثمان فقيد 
الوطـــن الشـــيخ عـــيل القبـــيل 
نمران عضو مجلس الشورى 
األســـبق وأحد كبار مشـــايخ 
مـــراد، الـــذي وافـــاه األجل يف 
ـــة القاهرة  ـــة املرصي العاصم
بعد رصاع طويل مع املرض، 
حيث ووري الثرى يف مسقط 
رأسه يف منطقة يعرة مديرية 
الصاة عليه يف  الجوبة عقب 

الســـاحة املجاورة للقرية.
وتقـــدم موكب التشـــييع 
لجثمـــان الفقيـــد يف مســـقط 
رأســـه بمنطقة يعرة مديرية 
الجوبـــة، محافـــظ مـــأرب 

اللواء سلطان العرادة ووكيل 
اللواء محمد  الداخليـــة  وزارة 
سالم بن عبود، ووكيل وزارة 
ـــد ربيع، ووكاء  اإلعام أحم
املحافظـــة، ووكيـــل محافظة 
شبوة محمد أحمد الفاطمي، 
وقيـــادات مدنيـــة وعســـكرية 
ومشـــايخ مأرب واملحافظات 
الذيـــن توافـــدوا  املجـــاورة 

ـــاركة يف التشييع. للمش
وخـــال موكب التشـــييع 
أشاد املشيعون بمناقب الفقيد 
والوطنية،  البطولية  وأدواره 
حيـــث كان رمـــزا مـــن رموز 
الوطن وجمهوريا من الطراز 
األول واشـــرك منـــذ نعومـــة 
أظافره يف مساندة ودعم ثورة 

26 ســـبتمرب والدفـــاع عنهـــا، 
واستمر طوال حياته مناضاً 
يف ســـبيل ترســـيخ الدولـــة 
اليمنيـــة والوحـــدة والحفاظ 
عىل مكتســـباتها، ومتمســـكا 
بالرشعية الدستورية والدفاع 
عنهـــا وتقديمـــه التضحيـــات 
الجسام من أبناء قبيلته ومن 
فلـــذات كبـــده يف ســـبيل ذلـــك 
ومقاومـــة االنقـــاب والتمدد 
الحوثـــي املدعوم مـــن إيران.

وأشـــار املشـــيعون إىل 
أدوار الفقيد عيل القبيل نمران 
االجتماعيـــة، عمـــل من خال 
موقعـــه كشـــيخ وشـــخصية 
اجتماعية بارزة عىل مستوى 
قبيلة مـــراد ومحافظة مأرب 
والوطـــن، ومثـــل نموذجـــاً يف 

مســـاعي إصـــاح ذات البـــن، 
وحـــل املشـــكات ووأد الفتن 
قبـــل نشـــوبها بحكمة وصرب 

وتفان.
وأكـــدوا أن برحيلـــه فقـــد 
ـــوزه  ـــن رم ـــزا م ـــن رم الوط
القبلية ، وواحدا من رجاالته 
ـــم  ـــدا يتس ـــن ، وقائ املخلص
باإلقدام والشجاعة والحكمة 
والشـــهامة والكـــرم ودماثـــة 
األخاق، يف مرحلة استثنائية 
يمر بها الوطن يف وجه أعداء 
الجمهورية من أحفاد اإلمامة 
وبدعم إيراني ال يتوقف خطره 
اليمن فحسب وإنما عىل  عىل 

دول الجـــوار واملنطقـــة.

تقدمه محافظ مأرب ..
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اختتمـــت يـــوم الخميس 
بمـــأرب دورة تأهيلية لـ 60 
الضبط  متدربا من مأموري 
القضائي العاملن يف األجهزة 
الرشطية واألمنية والقضاء 
والرشطـــة  العســـكري 
العســـكرية باملحافظـــة يف 
ـــي  ـــط القضائ ـــال الضب مج
وجمع االستدالالت، نظمتها 
ـــب  ـــل والتدري التأهي ـــرة  دائ
بمكتـــب النائـــب العـــام عـــىل 

مدى أســـبوع.
ـــدورة أكـــد  ال ـــام  ويف خت
النيابة االســـتئنافية  رئيـــس 

باملحافظـــة عـــارف املخـــايف 
ووكيـــل املحافظـــة عبداللـــه 
الباكـــري عىل أهميـــة إقامة 
الـــدورات النوعيـــة ملنتســـبي 
األمن والقضاء يف املؤسستن 
ـــكرية لتعزيز  األمنية والعس
معارفهـــم ورفـــع مســـتوى 
ـــة  ـــة العدال ـــم يف خدم أدائه
وخاصـــة مـــا يتعلـــق بعملية 
ـــي وجمـــع  ـــط القضائ الضب
االســـتدالالت واإلجـــراءات 
التـــي تتســـم مع  القانونيـــة 
حفـــظ حقـــوق املتهمـــن 
اإلنســـانية وفقا للترشيعات 

املحلية والدولية.
ـــي  ـــدورة ه ال ـــدا أن  وأك
بداية لدورات تأهيلية أخرى 
يف مختلف الجوانب القانونية 
ـــط  واإلجرائية بما يعزز بس
ســـلطة القانـــون مع ضمان 
الحقوق والحريات ومساعدة 
العدالة يف اإلجراءات السليمة 
ـــليم يف القضايا  بالفصل الس

لذلك. الضامن  القضاء  من 
مـــن جانبـــه أشـــار مدير 
ـــد  ـــة العمي ـــة املحافظ رشط
يحيـــى حميـــد إىل أن الـــدورة 
هدفـــت إىل صقـــل املهـــارات 

واملعارف  العملية  والخربات 
العلمية لدى املشاركن فيها، 
خاصـــة منتســـبي األجهـــزة 
الرشطيـــة والعمليـــة ورفـــع 
كفـــاءة أدائهـــم بمـــا يتفـــق 
مـــع القوانـــن والترشيعـــات 
ـــة والحـــد  ـــة والدولي الوطني
مـــن األخطـــاء يف اإلجراءات 
أو التجـــاوز بمـــا يتســـبب يف 
انتهـــاكات لبعـــض الحقـــوق 
والقانونيـــة  اإلنســـانية 
أصحـــاب  أو  للمتهمـــن 

الحقـــوق.

تأهيل تأهيل 6060 من مأموري الضبط القضائي في  من مأموري الضبط القضائي في 
مجاالت الضبط وجمع االستدالالتمجاالت الضبط وجمع االستدالالت
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ترأس لقاء للمبادرات والفرق الشبابية ..

ـــل وزارة  ـــش وكي ناق
والرياضـــة  الشـــباب 
الدكتور منر ملع مع قيادة 
مكتب الشـــباب والرياضة 
ورؤساء ومندوبي األندية 
الرياضية بمحافظة مأرب 
تكثيف الربامج واألنشطة 
الرياضية والثقافية خال 
املرحلة املقبلة، بما يسهم 
يف تعزيـــز الوعـــي والوالء 
الوطنـــي لـــدى النـــشء 

والشباب.
وقـــدم مديـــر عـــام 
مكتب الشـــباب والرياضة 
ــال  ــوان خـ ــيل حشـ عـ
ـــاً موجزاً عن  اللقاء رشح
ـــت  ـــي أقيم الت ـــطة  األنش
خـــال النصـــف األول من 
العـــام الجـــاري، وخطـــط 
وبرامـــج املكتـــب واألندية 
من  املتبقية  األشهر  خال 
الجاري، خاصة مع  العام 

قـــدوم احتفاالت الشـــعب 
ـــاد الوطنية  اليمني باألعي
26 ســـبتمرب و14 أكتوبـــر 

نوفمرب. و30 
الوكيـــل  واســـتمع 
ملـــع مـــن ممثـــيل األنديـــة 
الرياضيـــة يف املحافظـــة 
إىل املشـــكات التـــي تعاني 
منهـــا األنديـــة، وتؤدي إىل 
عرقلة الكثر من األنشطة 
الثقافية والتوعوية، حيث 
ـــوزارة  ال ـــتعداد  ـــدى اس أب
لوضع الحلول واملعالجات 
ـــم  ـــر الدع ـــة وتوف الازم
إلقامة الربامج والفعاليات 
الرياضيـــة والثقافيـــة 

والتوعويـــة للشـــباب.
إىل  ملـــع  وأشـــار 
أهمية األنشـــطة الثقافية 
والتوعويـــة يف بنـــاء جيـــل 
قـــوي متســـلح بالعلـــم 
ـــىل  ـــادر ع ـــة، وق واملعرف

ومواجهـــة  مقاومـــة 
محـــاوالت طمـــس الهوية 
ـــعب اليمني،  الوطنية للش
مـــن قبل مليشـــيا الحوثي 
اإلرهابيـــة ومـــن ورائهـــا 

إيران.
املبادرات والفرق الشبابية

كمـــا تـــرأس وكيـــل 
وزارة الشـــباب والرياضة 
لقطـــاع الشـــباب الدكتور 
منر ملع لقاء موســـعا مع 
ممثـــيل املبـــادرات والفرق 
مأرب  بمحافظة  الشبابية 
ـــباب  ـــب الش ـــه مكت نظم

والرياضـــة باملحافظـــة.
اللقـــاء ناقش تنســـيق 
ـــن  ـــود ب ـــد الجه وتوحي
وزارة الشـــباب والرياضة 
والفـــرق  واملبـــادرات 
ــة  ــبابية يف محافظـ الشـ
مـــأرب، بمـــا يســـهم يف 
االســـتفادة مـــن الطاقات 

الشـــبابية واإلبداعيـــة 
ـــا املحافظة  التي تزخر به
ــة  ــاالت الرياضيـ يف املجـ
ـــة. ـــة والتوعوي والثقافي

ـــل وزارة  ـــار وكي وأش
الشـــباب خـــال اللقـــاء إىل 
ـــة  ـــز الرشاك ـــة تعزي أهمي
الـــوزارة واملبـــادرات  بـــن 
الشبابية.. مؤكداً استعداد 
ــة  ــباب ممثلـ وزارة الشـ
بقطاع الشباب لبذل كافة 
الجهود من أجل مســـاندة 
املبـــادرات للقيـــام بدورها 
وتحقيق أهدافها لارتقاء 

بدور الشـــباب.
ـــر  ـــاء مدي اللق ـــر  ح
عـــام مكتـــب الشـــباب 
عيل  باملحافظة  والرياضة 
حشـــوان ومستشار وزير 
الشـــباب والرياضة داوود 

علوة.

الوكيل ملع يناقش مع مكتب الشباب واألندية الوكيل ملع يناقش مع مكتب الشباب واألندية 
الرياضية بمأرب تكثيف األنشطةالرياضية بمأرب تكثيف األنشطة
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ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
ـــور عبدربه مفتاح،  مأرب الدكت
مـــع مديـــر مكتـــب برنامـــج 
الغـــذاء العاملي بمأرب مســـعود 
خـــان، الرتيبات والتنســـيق بن 
ـــج  ـــة والربنام ـــلطة املحلي الس
للترسيـــع بإيصـــال املســـاعدات 
الغذائيـــة للمســـتفيدين بمديرية 
رحبـــة واملناطـــق املجـــاورة لها 
التـــي جـــرى تحريرهـــا مؤخـــراً 
مـــن ســـيطرة مليشـــيا الحوثـــي 

املدعومـــة مـــن إيران.
اللقـــاء  كمـــا جـــرى خـــال 
مناقشة رضورة رسعة معالجة 

مـــن تبقى مـــن املســـتفيدين من 
الغـــذاء العاملـــي الذين نزحوا من 
املديريات الشـــمالية للمحافظة، 
ومحافظتـــي الجـــوف وصنعـــاء 
منذ العام املايض، وتوقف عملية 
تســـليم حصتهـــم مـــن الربنامج 
والتـــي كانـــوا يســـتلمونها قبـــل 

نزوحهم.
وخـــال اللقـــاء أكـــد الوكيل 
مفتـــاح عـــىل أهميـــة إرساع 
ـــص  ـــال حص ـــج يف إيص الربنام
املســـتفيدين يف املناطـــق املحررة 
ــة  ــات الطارئـ ــن التدخـ ضمـ
ومساعدتهم يف العودة الطوعية 

ـــد  ـــم، بع ـــم ومزارعه إىل منازله
أن عاشـــوا شـــهوراً مـــن معاناة 
ـــد جراء احتال  النزوح والترشي

املليشـــيا لقراهـــم ومزارعهم.
الســـلطة  أن  وأوضـــح 
املحليـــة رشعـــت يف إعادة ترتيب 
األوضـــاع يف املديريـــة واملناطـــق 
ـــادة  ـــن إع ـــا، م ـــررة حوله املح
ــل  ــاء وتأهيـ ــال الكهربـ إيصـ
ـــة  ـــي باملديري ـــفى الريف املستش
ـــي الحكومية..  واملدارس واملبان
ـــل  ـــة تدخ ـــىل أهمي ـــدداً ع مش
النازحن  ـــاعدة  املنظمات يف مس
وإصاح  ترميم  وإعادة  بالعودة 

منازلهـــم إىل جانـــب تطهـــر 
املزارع والطرق واملنازل، واآلبار 
من حقـــول األلغام التي زرعتها 
مليشـــيا الحوثي لتســـتهدف بها 
حياة املدنيـــن اآلمنن وثروتهم 

ـــة انتقاماً منهم. الحيواني
مـــن جانبـــه أكـــد خـــان أنـــه 
ســـيعمل عىل التواصل واملتابعة 
مـــن أجل رسعة شـــحن وإيصال 
ـــة  ـــة الخاص ـــاعدات الغذائي املس
بمديريـــة رحبـــة ومـــن حولهـــا 
وتوزيعهـــا بإرشاف ومســـاعدة 
ـــة  ـــة يف املحافظ ـــلطة املحلي الس

واملديرية.

الوكيل مفتاح يناقش مع الغذاء العالمي سرعة 
إيصال المساعدات ألبناء رحبة
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ـــل محافظة  ناقش وكي
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
الباكري مع  عبدالله أحمـــد 
التعليـــم الفني  مديـــر عـــام 
واملهني باملحافظة مستوى 
ـــب لبدء  االســـتعداد والرتي
الـــدرايس الجديـــد  العـــام 
ـــي  ـــم الفن التعلي ـــال  يف مج

ـــب املهني. والتدري
ــام  ــر عـ ــدم مديـ وقـ

التعليـــم الفنـــي  مكتـــب 
ـــًا  ـــاً مفص ـــي رشح واملهن
عـــن االســـتعدادات الجارية 
ـــد  ـــام الجدي ـــتقبال الع الس
والتحديات التي تواجه هذا 
القطـــاع ومقرحـــات لدور 
ـــم  ـــة يف دع ـــلطة املحلي الس
القطاع مـــن أجل تجاوزها 
وتحسن وتجويد مخرجات 

هـــذا القطاع.

اللقاء  كما جرى خـــال 
الـــذي ضم مدير عام مكتب 
األشـــغال العامـــة والطـــرق 
عبدالـــودود  املهنـــدس 
املتعلقة  املشاريع  املذحجي 
بالتعليـــم الفنـــي والتدريب 
املهني ويف مقدمتها إنشـــاء 
ـــي  ـــب الصناع ـــد حري معه
والتقني بموجب توجيهات 
اللـــواء  محافـــظ املحافظـــة 

ســـلطان العـــرادة  ألهميته 
يف لعـــب دور كبر يف تأهيل 
الشـــباب يف مديريـــة حريب 
واملديريـــات املجاورة لها يف 
االندماج  من  تمكنهم  مهن 
يف ســـوق العمل واإلســـهام 

الفاعـــل يف التنمية املحلية.

مناقشة االستعدادات الجارية لبدء العام مناقشة االستعدادات الجارية لبدء العام 
الدراسي الجديد للتعليم الفني والمهنيالدراسي الجديد للتعليم الفني والمهني
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ــبابي  ــاء شـ ــد لقـ أكـ
موســـع عقـــد، يف محافظة 
اليـــوم  مـــأرب بمناســـبة 
ــذي  الـ ــباب  ــدويل للشـ الـ
يصادف الـ12 من أغسطس 
من كل عام، عىل أهمية دور 
الشباب يف التغير اإليجابي 
ـــودة  التنمية املنش وإحداث 

املجتمع. يف 
الـــذي  اللقـــاء  ودعـــا 
حـــره وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة الســـابق رأفـــت 

األكحـــيل وضـــم عـــددا مـــن 
النخـــب الشـــبابية وقيادات 
منظمـــات املجتمـــع املدني، 
إىل تبني املشاريع والربامج 
التأهيليـــة للشـــباب والتـــي 
تؤهلهـــم لإلســـهام الفاعل 
يف صنـــع املســـتقبل الواعـــد 
والتنمية، وشدد عىل أهمية 
دور القطـــاع الخـــاص يف 
ـــباب  ـــرص للش ـــر الف توف
ـــي ودعم مشـــاريعهم  وتبن
التنمية  يخدم  بما  الصغرة 

املحلية.
اللقـــاء  كمـــا دعـــا 
املنظمات الدولية واإلقليمية 
العاملة يف املجال اإلنســـاني 
إىل االنتقـــال مـــن الربامـــج 
الربامـــج  إىل  اإلغاثيـــة، 
التنميـــة  واملشـــاريع ذات 
املســـتدامة بما من شـــأنها 
ـــة  ـــات تنموي ـــر مناخ توف
وفـــرص واعدة للشـــباب يف 
اإلســـهام الفاعـــل يف لعـــب 
ـــداث  ـــة يف إح أدوار مختلف

التغير وصناعة املستقبل.
وكان اللقـــاء قـــد كرس 
ـــة  ـــة األدوار املحتمل ملناقش
للشـــباب وعمليـــة التأهيـــل 
وبنـــاء قـــدرات الشـــباب 
ليـــربزوا كقـــادة مؤثرين يف 
ـــتقبل والتغير  صناعة املس
ــات  ــي، والسياسـ اإليجابـ
املمكنة إلرشاك الشـــباب يف 
صناعة املســـتقبل والتنمية 

املستدامة.

شباب مأرب يحيون اليوم شباب مأرب يحيون اليوم 
الدولي للشبابالدولي للشباب


