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أشاد بالدور األمريكي في دعم مجلس القيادة الرئاسي

العرادة يناقش مع السفري األمريكي مستجدات األوضاع وتعنت مليشيات احلوثي

يتقدمه رئيس األركان ووكالء المحافظة

تشييع رسمي وشعبي جلثامن
الشهيد العميد عبدالرزاق البقامء

منظمة دولية جديدة تتقدم بطلب فتح مكتب لها بمأرب..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلني عن منظامت الصليب األمحر وكري
واإلغاثة الدولية
إقرار تشكيل جلنة تفتيش ميدانية عىل
السلع األساسية بمأرب ملنع االحتكار

يــوم حقلــي للتعريــف بأفضــل احتيــاج مائــي
لمحصــول الــذرة الشــامية بمــأرب

ممثل الصحة العاملية يف اليمن يطلع
عىل أداء براجمه يف مستشفيات مأرب

تحصيــن  92ألــف طفــل دون الخامســة بمــأرب
خــال حملــة التحصيــن

الشــباب يفــوز علــى تضامن شــبوة فــي اللقاء
الــودي الثانــي على ملعــب مأرب
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أشاد بالدور األمريكي في دعم مجلس القيادة الرئاسي

العرادة يناقش مع السفري األمريكي مستجدات األوضاع وتعنت مليشيات احلوثي

التقــى عضــو مجلــس
القيــادة الرئــايس محافــظ
مـــأرب اللـــواء ســـلطان
العرادة ،الســفري األمريكي
لــدى بالدنا ســتيفن فاجن
وناقــش معــه مســتجدات
األوضـــاع عـــى الســـاحة
الوطنية والعالقات الثنائية
بـــن البلديـــن الصديقـــن
وســبل تعزيزهــا يف كافــة
املجــاالت.
واســـتعرض اللـــواء
الع ــرادة اإلج ــراءات الت ــي
اتخذه ــا مجل ــس القي ــادة
الرئــايس والحكومــة لدعم
عملية الس ــام الش ــامل يف
اليمن ودعم جهود املبعوث
األممـــي والحفـــاظ عـــى
الهدنــة األممية بالرغم من
تعنــت مليشــيات الحوثــي
اإلرهابي ــة املدعوم ــة م ــن
إيران واستمرار خروقاتها
للهدنـــة ،واعتداءاتهـــا
املتواصلـــة عـــى املدنيـــن
والقصــف العشــوائي عــى

األحيـــاء الســـكنية يف كل
املحافظـــات ،باإلضافـــة
إىل اســـتمرار تصعيدهـــا
امليدان ــي وقص ــف مواق ــع
الجيش واســتمرار إرســال
التعزيزات وأعمال التحشيد
واالســـتحداثات العسكرية
بكافــة املناطــق.
وشـــدد العـــرادة عـــى
رضورة قيـــام املجتمـــع
الدويل بدوره يف الضغط عىل
مليشــيات الحوثي ودفعها
لتنفيــذ التزاماتهــا والوفاء
بتعهداتهــا بموجــب اتفاق
الهدنــة ويف مقدمتهــا رفع
الحصــار عــن مدينــة تعــز
ووقف كافة االعتداءات التي
تضاعــف معانــاة اليمنيني.
ون ــوه الل ــواء الع ــرادة
إىل أن مجلـــس القيـــادة
الرئـــايس يعمـــل وفـــق
رؤي ــة واضح ــة وخط ــط
مدروسة وأولويات محددة
ويم ــي قدمــا ً يف مس ــار
اإلصالحـــات السياســـية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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واالقتصاديـــة لتعزيـــز
االســـتقرار االقتصـــادي
وتثبيت األمن واالســتقرار
الخدمـــات
وتوفـــر
األساســـية للمواطنـــن
بكافة املحافظات املحررة..
الفت ـا ً إىل أهمي ــة مس ــاندة
جه ــود املجل ــس الرئ ــايس
ودعـــم اإلجـــراءات التـــي
اتخذتهــا الحكومة لتحقيق
االســـتقرار االقتصـــادي
وتحســـن مســـتوى
الخدمات األساسية املقدمة
للمواطنني وتمويل املشاريع
الت ــي تلب ــي احتياجاته ــم
الرضوريــة ،مثمنـا ً يف ذات
الســـياق دور األشـــقاء يف
تحالــف دعــم الرشعية ويف
مقدمتهــم اململكــة العربية
الســعودية ودولة اإلمارات
العربي ــة املتح ــدة يف دع ــم
الحكومة اليمنية ومساندة
جهودهــا يف كافة املجاالت
واملساهمة يف تخفيف حدة
األزم ــة اإلنس ــانية.
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وأشــاد عضــو مجلــس
القي ــادة بال ــدور األمريكي
يف دعــم الحكومة الرشعية
وإنجاح العملية السياســية
ومســـاندة كل الجهـــود
الرامي ــة إلح ــال الس ــام
يف اليمــن وفقـا ً ملرجعيــات
الحـــل الســـيايس الثـــاث،
مؤكــدا ً حــرص اليمــن عىل
تعزيــز العالقات املتينة مع
الواليات املتحدة األمريكية
واستمرار التعاون معها يف
كافة القضايا االسرتاتيجية
ويف مقدمتها تأمني املالحة
الدولية ومكافحة اإلرهاب.
مـــن جهتـــه أعـــرب
السفري األمريكي لدى بالدنا
ســتيفن فاجــن عــن التزام
الواليات املتحدة األمريكية
بالجهود املشرتكة ملكافحة
اإلرهـــاب ،مشـــرا ً إىل
الفوائ ــد اإلنس ــانية للهدنة
التي توســطت فيهــا األمم
املتحدة ،وخاصة بالنس ــبة
لس ــكان مأرب.
Mareb_gov

Mareb.gov
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يتقدمه رئيس األركان ووكالء المحافظة

تشييع رسمي وشعبي جلثامن الشهيد العميد عبدالرزاق البقامء

ُشـ ّيع يوم االثنني بمدينة
مأرب جثمان العميد الدكتور
عبدال ــرزاق محم ــد البقم ــاء
قائد ألوية اليمن السعيد الذي
طالته يد الغدر اآلثمة الجمعة
املاضية بمديرية الوادي.
ونقـــل جثمـــان فقيـــد
الوطــن محموال عىل األكتاف
وملفوف ـا ً بالعلــم الوطني يف
موكب جنائزي مهيب تقدمه
رئيس هيئ ــة األركان العامة

قائـــد العمليـــات املشـــركة
الفريق الركن صغري بن عزيز،
ووكالء محافظــة مأرب عيل
محم ــد الفاطم ــي ،والدكتور
عبدرب ــه مفت ــاح ،وعبدالل ــه
الباكــري ،وعدد من القيادات
العس ــكرية واألمنية واملدنية
والش ــخصيات االجتماعية.
وأشـــاد رئيـــس هيئـــة
األركان العامـــة بمناقـــب
الشــهيد عبدالــرزاق البقمــاء

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأدواره النضاليــة يف املعركة
الوطنية ضد مليشيا الحوثي
اإلرهابيــة التابعــة إليــران ..
مثنيا عىل ســرة الفقيد الذي
يعــد من رجــال العلم والخري
والعطاء ومن أصحاب األيادي
البيضاء يف املجال اإلنســاني .
وأكد أن الوطن يس ــتحق
كل التضحيــات التــي يقدمها
الجيش الوطني وأحرار اليمن
من أجل أن يعي ــش اليمنيون
Mareb gov
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حيـــاة حـــ ّرة وكريمـــة وأن
الدماء التي يســكبها األبطال
هي ثمن النرص عىل املليشــيا
الحوثي ــة اإلرهابية .
وقـــدم رئيـــس األركان
التعازي ألوالد الفقيد وأقاربه
مرتحم ـا ً عــى روح الشــهيد
البقمــاء ،وعــى أرواح كافــة
ش ــهداء الجي ــش واملقاوم ــة
الش ــعبية يف مختل ــف مراحل
الكفــاح والنضــال الوطني.
Mareb_gov

Mareb.gov
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منظمة دولية جديدة تتقدم بطلب فتح مكتب لها بمأرب..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلني عن منظامت الصليب األمحر وكري واإلغاثة الدولية
وكيـــل االحتياجـــات اإلنســـانية الســلطة املحليــة واملنظمة؛ اإلغاثة الدولية

اســـتقبل
محافظــات خالل األســبوع
املنــرم موفــدي عــدد من
املنظمــات الدوليــة الزائــرة
للمحافظــة ملناقشــة أوجــه
التعاون بني السلطة املحلية
وهذه املنظم ــات يف مجاالت
التدخالت اإلنسانية ،خاصة
يف ظــل اســتقبال املحافظــة
املزي ــد م ــن النازح ــن م ــن
املحافظات الخاضعة ملليشيا
الحوثــي االرهابيــة.
ويوم الخميس اس ــتقبل
وكيل محافظة مأرب الدكتور
عبدرب ــه مفت ــاح يف مكتب ــه
وفد اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،الذي يزور املحافظة
واملكون من املتحدث باس ــم
اللجن ــة بال ــرق األوس ــط
إيم ــان طرابل ــي واملتحدث
باســم اللجنة يف اليمن بشري
عمــر ،ومدير مكتب املنظمة
يف املحافظــة إيريك آرتس.
جـــرى خـــال اللقـــاء
استعراض الوضع اإلنساني
يف املحافظـــة ،وتوســـيع
التدخــات اإلنســانية للجنة
الدولية للصليب األحمر بعد
فتــح مكتب لها يف املحافظة
وتعيـــن أول مديـــر لـــه،
يف قط ــاع الغ ــذاء والصح ــة
والزراعة واملياه واملساعدات
النقديــة والحمايــة وغريها
من املجاالت اإلنســانية التي
تســهم فيهــا اللجنة.
كمـــا جـــرى تســـليم
اللجنــة نســخة مــن خطــة

للمحافظــة للعــام الجــاري،
والبحث يف االحتياجات التي
يمكــن أن تســهم اللجنــة يف
تغطيتها .
وقـــد أشـــاد الوكيـــل
مفتاح بالتدخالت اإلنسانية
للجنـــة الدوليـــة للصليـــب
األحمــر ورشاكتهــا الفاعلة
مع الس ــلطة املحلي ــة وفتح
مكتب لها مؤخرا يف املحافظة
لتعزيــز الرشاكة والتدخالت
اإلنســـانية ..مؤكـــدا عـــى
رضورة أن تتطابق التدخالت
مــع االحتياجات اإلنســانية
الفعليــة عــى أرض الواقع،
بمــا يحقــق األثــر اإليجابي
امللمـــوس لـــدى النازحـــن
واملجتمــع املضيف وتخفيف
معاناتهم.

منظمة كري العاملية

كمـــا ناقـــش وكيـــل
محافظ ــة م ــأرب الدكت ــور
عبدربــه مفتاح ،خالل لقائه
يف مكتب ــه املدي ــر اإلقليم ــي
ملنظمــة كــر العامليــة ضوء
البيــت محمــد ،الــذي يــزور
املحافظـــة حاليـــا ،تعزيـــز
الرشاكـــة اإلنســـانية بـــن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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بمــا يســهم يف تعزيــز حجم
االســـتجابة لالحتياجـــات
األساسية للنازحني واملجتمع
املضي ــف باملحافظة.
وجرى خالل اللقاء الذي
حرضه مدير مكتب املنظمة
يف املحافظة فرونكا ،مرشوع
املساعدات الطارئة املتكاملة
للنازحني واملجتمع املضيف،
الــذي تنفــذه املنظمــة عــى
مدى عام ،ويشــمل مجاالت
الزراعة واملياه واملســاعدات
النقديــة والحقائب الصحية
والحماية.
وقـــد أشـــاد الوكيـــل
مفتــاح بــدور منظمــة كري
اإلنســاني وتطلعه إىل زيادة
وتوســيع تدخالتهــا يف ظــل
الفج ــوة الكب ــرة القائم ــة
بــن االحتياجــات املتزايــدة
والتدخـــات املحـــدودة
للمنظمـــات يف املحافظـــة.
مــن جانبــه أشــاد ضوء
البيت برشاكة السلطة املحلية
والتســهيالت التــي تقدمهــا
للمنظم ــة لتنفيذ أنش ــطتها
وبرامجه ــا اإلنس ــانية بم ــا
يس ــهم يف تخفي ــف معان ــاة
املســتفيدين مــن النازحــن
واملجتمـــع املضيف.
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إىل ذلك تســلمت السلطة
املحلي ــة بمحافظ ــة م ــأرب
طلبـا ً رســميا ً مــن منظمــة
اإلغاثة الدولية لفتح مكتب
لهــا باملحافظة.
جــاء ذلــك خــال لقــاء
وكي ــل املحافظ ــة الدكت ــور
عبدرب ــه مفت ــاح يف مكتب ــه
نائـــب املديـــر القطـــري
للمنظمة ســوخديف شارما
الذي ي ــزور املحافظة ومعه
منســق الوصــول اإلنســاني
محمــود شــعبان.
واس ــتمع الوكيل مفتاح
م ــن مس ــؤويل املنظم ــة ،إىل
رشح عـــن طبيعـــة عمـــل
املنظمة اإلنساني ومشاريع
تدخالتهــم التــي يعتزمــون
تنفيذهـــا يف املحافظـــة..
مرحبا ً باملنظمة وأنشــطتها
اإلنس ــانية للتخفي ــف م ــن
معانــاة النازحــن واملجتمع
ا ملضيف..
وأع ــرب الوكي ــل مفتاح
عن أمنيته أن تكون املنظمة
إضافـــة نوعيـــة لـــركاء
العمل اإلنساني مع السلطة
املحليـــة ..مؤكـــدا ً حـــرص
الســلطة املحليــة عىل تقديم
كافة التس ــهيالت للمنظمة.

Mareb_gov

Mareb.gov
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ممثل الصحة العاملية يف اليمن يطلع عىل أداء
براجمه يف مستشفيات مأرب

اطلع وكي ــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتـــاح ومعـــه ممثـــل
الصحــة العامليــة يف اليمن
أده ــم رش ــاد إس ــماعيل
والفريق املراف ــق له الذي
ي ــزور املحافظ ــة حالي ــا،
خــال زيارتهــم امليدانيــة
ملستش ــفيات محمد هائل
لألمومـــة والطفولـــة،
وهيئــة مستشــفى مأرب
العــام ،ومستشــفى كرى
العــام ،ومختــر الصحــة
العامـــة املركـــزي ،عـــى
مســتوى الخدمــات التــي
يقدمونهـــا للمواطنـــن
وازدح ــام امل ــرىض ع ــى
الخدمــات ،وأداء الربامــج
واألنشــطة التــي تدعمها

املنظمــة يف تلــك املنشــآت
الطبية.
طـــاف
حيـــث
الوكي ــل مفت ــاح وممث ــل
الصح ــة العاملية بأقس ــام
املستشـــفيات واملختـــر
املركــزي واســتمعوا مــن
مـــدراء املستشـــفيات
والعاملني فيه إىل رشح عن
مستوى الخدمات املقدمة
للمواطنني ،واالحتياجات
لتلك املستشفيات لتجويد
الخدمـــة ورفـــع نســـبة
االســـتجابة لطلبـــات
املرتاديـــن مـــن املـــرىض
واحتياج ــات التوس ــع يف
خدم ــات صحي ــة نوعي ــة
محتاجها املرىض لتخفيف
معاناتهـــم.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

وقـــد أشـــاد أدهـــم
رشـــاد بالجهـــود التـــي
يبذلها منتس ــبو املنش ــآت
الطبيــة لتلبيــة أكــر قدر
مــن احتياجــات املواطنني
رغـــم االزدحـــام الكبـــر
عـــى الخدمـــات الطبيـــة
والصحيـــة ..مشـــرا إىل
أن املنظمـــة ســـتدعم
هيئــة مستشــفى مــأرب
بجهاز(ســيتي إســكان)..
منوهـــا إىل أن زيارتـــه
مل ــأرب واملراف ــق الصحية
بهــدف االطالع عىل حجم
االحتياجــات يف إطار قرار
املنظمة توسيع تدخالتها
يف املحافظــة نظرا لألعداد
الكبـــرة مـــن النازحـــن
واملهجري ــن م ــن الق ــرن
Mareb gov

Mareb_gov

PA G E

األفريق ــي واالحتياج ــات
الكبرية يف القطاع الصحي
وانتشار األمراض السارية
وغريها.
كان يف اســـتقبالهما
خــال الزيــارات امليدانيــة
مدير ع ــام مكتب الصحة
العامة والســكان الدكتور
عبدالعزيـــز الشـــدادي،
ومديــر مستشــفى هائــل
لألمومـــة والطفولـــة
الدكتورعـــي الســـعيدي،
ومدي ــر ع ــام مستش ــفى
كرى لؤي سليمان ونائبا
هيئــة مستشــفى مــأرب
الع ــام الدكت ــور وج ــدي
املخاليف ومحمد هندروس.
Mareb_gov

Mareb.gov
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PA G E

إقرار خطة لتنظيم األسواق الشعبية وتخفيف
االزدحام المروري بمدينة مأرب

أقـــر اجتمـــاع عقـــد
بمدينة مأرب برئاسة وكيل
املحافظـــة الدكتـــور عبـــد
ربــه مفتــاح خطــة لتنظيم
األســواق الشعبية وتخفيف
االزدحام املــروري يف مدينة
مــأرب قبــل عيــد األضحى.
وتتضمــن الخطــة نقــل
البسطات والباعة املتجولني

إىل الســاحة القديمة لســوق
القات وسط املدينة.
كما أق ــر االجتماع الذي
ضم مــدراء األجهزة األمنية
ومــرور املحافظــة واملكاتب
الخدميــة ذات العالقة تنفيذ
حمل ــة مش ــركة كال فيم ــا
يخصــه يف مجــاالت النظافة
وإزالـــة العشـــوائيات مـــن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

الشـــوارع واألرصفـــة
وتكثيف جهود رجال املرور
لتســهيل حركــة املركبــات،
وضبـــط أســـعار الســـلع
الغذائية واملالبس لدى تجار
التجزئــة ومراعــاة ظــروف
املواطنني وضبط الجشــعني
وإحالتهـــم إىل الجهـــات
القضائي ــة املختص ــة.
Mareb gov

Mareb_gov

وكلــف االجتمــاع مكتب

النقـــل باملدينـــة بالبحـــث

عـــن أرضيـــة مناســـبة يف
أطراف املدينة واســتئجارها

وتنظيمها كفرزة للمركبات

مــن و إىل املحافظــة.

Mareb_gov

Mareb.gov
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PA G E

إقرار تشكيل جلنة تفتيش ميدانية عىل السلع
األساسية بمأرب ملنع االحتكار

أق ــر اجتم ــاع موس ــع
عقد بمدينة مأرب برئاسة
وكيــل املحافظــة الدكتــور
عبد رب ــه مفتاح ،تش ــكيل
لجنــة تفتيش ميدانية عىل
السلع الغذائية األساسية يف
األسواق وفحصها والتأكد
من صالحيتها لالســتهالك
وضبــط الوضــع التمويني
واألمن الغذائي باملحافظة.
وناقـــش االجتمـــاع
الـــذي ضـــم مديـــر عـــام
رشطــة املحافظــة العميــد
يحيــى ُحميــد ونائب مدير

مكتب الصناع ــة والتجارة
يــارس الحاشــدي والغرفة
التجاريـــة والصناعيـــة
باملحافظـــة وعـــددا مـــن
مدراء املكاتب ذات العالقة
و تجــار بيــع بالجملــة يف
املدينــة ،الوضــع التمويني
والغذائـــي باملحافظـــة،
واآلليـــة التنفيذيـــة ملنـــع
االحت ــكار والغش وتالعب
ضع ــاف النف ــوس بأقوات
النــاس خاصــة مــع قدوم
عيــد األضحــى املبــارك.
وخالل االجتماع ش ــدد

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

الوكيـــل مفتـــاح عـــى
رضورة اتخــاذ اإلجــراءات
القانوني ــة للحف ــاظ ع ــى
األم ــن الغذائ ــي وضم ــان
جودة السلع الغذائية ومنع
بيع ورشاء املــواد الغذائية
التـــي يقدمهـــا برنامـــج
الغــذاء العاملي أو خروجها
مــن املحافظــة ،ومصادرة
الكميات املوجودة منها يف
مخازن التجار وتوريدها إىل
الوحدة التنفيذية للنازحني
لتوزيعهــا عىل املســتحقني
الذين لم يشملهم الربنامج.
Mareb gov

Mareb_gov

ودعــا الوكيــل مفتــاح
إىل تضافــر جهــود الجميع
م ــن أج ــل الحف ــاظ ع ــى
ســـامة وأمـــن املجتمـــع
والعمــل بروح املســؤولية
يف ظــل أزمــة الغــذاء التــي
يشــهدها العالــم  ،والعمل
عىل تعزيز الثقة بني التجار
ومكاتــب الســلطة املحلية
وحل اإلشكاالت والعوائق
الت ــي تواجههم.
Mareb_gov

Mareb.gov
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يوم حقيل للتعريف بأفضل احتياج مائي
ملحصول الذرة الشامية بمأرب

نظمــت محطــة البحوث
الزراعية للهضبـــة الرشقية،
(مــأرب  -الجــوف)  ،يوم ـاً
حقليــا لنــر تقنيــة أفضــل
احتياج مائي ملحصول الذرة
الشــامية صنف (تعــز  )2يف
حقــول املزارعــن يف مــأرب
يف إط ــار الربنام ــج البحث ــي
للموس ــم الزراع ــي - 2021
2022م.
تضم ــن الي ــوم الحق ــي
ال ــذي أقي ــم تح ــت ش ــعار
(مـــن أجـــل تحســـن إدارة
املــوارد الطبيعيــة يف الهضبة
الرشقية) بالتعاون مع إدارة
اإلرش ــاد الزراع ــي بمكت ــب
الزراع ــة بم ــأرب ،التعري ــف
بالتقنية للمزارعني ونرشها
بهدف تقنني اســتخدام املياه
والحصول ع ــى أفضل إنتاج

للمحصــول.
وأك ــد وكي ــل محافظ ــة
مـــأرب عبداللـــه الباكـــري،
أهميــة تعميــم هــذه التقنية
ونرشهـــا بـــن املزارعـــن
مــن أجــل توســيع املســاحة
املزروعـــة مـــن محاصيـــل
الحبوب وتش ــجيع املزارعني
وتوعيته ــم بأهمي ــة التوجه
لزراعة الحبوب بش ــكل أكرب
ســعيا للوصــول إىل الحــدود
املمكنة م ــن األم ــن الغذائي.
ووجــه الباكــري مكتــب
الزراعــة ومحطــة البحــوث
ومؤسســـة إكثـــار البـــذور
للتهيئــة والرتتيــب للموســم
الزراعـــي القـــادم بإيجـــاد
الب ــذور املحس ــنة للحب ــوب
بش ــكل ع ــام والقم ــح ع ــى
وجـــه الخصـــوص ودعـــم

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

املزارع ــن بالبذور املحس ــنة
واألســمدة وتقديم اإلرشــاد
الزراعـــي بهـــدف تحســـن
عملية اإلنتــاج ورفع الكمية
اإلنتاجيـــة مـــن محاصيـــل
الحبوب ملواجهة أزمة الغذاء
التــي يشــهدها العالم.
مـــن جهتـــه أوضـــح
مديــر عــام محطــة البحوث
الزراعي ــة املهن ــدس قائد أبو
أصبع واملدير الفني للمحطة
املهندس عبدالنارص املقطري
أن التقنية الت ــي تم التعريف
بها خالل اليوم الحقيل ونرش
نتائجهــا هي خالصة وثمرة
دراسة بحثية وجهود كبرية
تمــت خــال ثالثــة مواســم
زراعيـــة ..وأضافـــا « هـــذا
هو املوســم الرابــع للخروج
بنتائـــج نهائيـــة للتقنيـــة
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

ونرشهـــا لتحســـن إدارة
املوارد الطبيعية ،واســتخدام
أمثل للمياه ،خاصة يف ظروف
الهضبــة الرشقيــة لتحقيــق
االســتدامة وتحقيق إنتاجية
مرتفعة م ــن املحاصيل».
وأش ــارا إىل أن متوس ــط
إنتاجيـــة محصـــول الـــذرة
الشـــامية صنـــف تعـــز 2
باســتخدام تقنيــة االحتيــاج
املائـــي األمثـــل يف ظـــروف
محافظة مأرب بلغت ()6.67
ستة أطنان وس ــبعة وستني
باملائ ــة للهكت ــار يف حق ــول
املزارعني باستخدام ()6آالف
و ( )230م ــرا مكعب ــا م ــن
املي ــاه للهكت ــار الواحد.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مركز البحر األمحر بمأرب يطلق أوىل دراساته
حول الرشاكة اليمنية اخلليجية

أك ــدت دراس ــة حديث ــة
أطلقهــا مركز البحر األحمر
للدراســـات السياســـية
واألمنيــة يف تدشــن باكورة
أعماله بم ــأرب ،أن الرشاكة
االس ــراتيجية ب ــن اليم ــن
والخلي ــج ه ــي اس ــتحقاق
ملعركـــة طويلـــة الحتـــواء
التدخــل اإليرانــي يف اليمن..
وخلصــت الدراســة التي
قدمهــا نائــب رئيــس املركز
الباحـــث حســـن الصـــادر
تحــت عنــوان (الجمهوريــة
اليمنيــة و مجلــس التعــاون
لــدول الخليج العربية  ..بناء
الســام ومستقبل الرشاكة)
« إىل أن رشاكة يمنية خليجية
واســعة النطاق يف املستقبل،

توفــر عــى املجتمــع الــدويل
الجه ــود املش ــتتة ،وتق ــي
عىل نســبة كبرية مــن القلق
حــول أمن الطاقــة واملمرات
املائية  ،ومكافحة الجماعات
املتطرفة».
وتناولـــت الدراســـة
املراحــل املختلفــة التي مرت
بها العالقة اليمنية الخليجية،
ورغم تأثري طبيعة العالقات
الدولية واستقطاباتها عليها
بشــكل كبري ،غــر أنه ظل يف
الذهنية السياسية الخليجية
ثوابت املصري املش ــرك الذي
تفرضه جغرافيا اليابســة يف
الجزيرة العربية بغض النظر
ع ــن تموض ــع االس ــتقطاب
الدويل.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ويف حفــل إطالق باكورة
األعمال أكــد وكيل محافظة
م ــأرب للش ــؤون اإلداري ــة
عبداللــه أحمــد الباكري عىل
أهمي ــة إنش ــاء مث ــل ه ــذه
املراكز ملساعدة صناع القرار
يف صناعة القرار والتخطيط
وفق رؤى علمية وواقعية..
متمنيا أن يك ــون هذا املركز
إضافـــة نوعيـــة للحـــراك
الفكـــري والســـيايس عـــى
مســتوى املحافظــة واليمن.
م ــن جانب ــه اس ــتعرض
رئيس املركــز محمد الولص
أهـــداف املركـــز ومجـــاالت
اهتمامات ــه ..مش ــرا إىل أن
الــدول املتقدمــة والعظمــى
تعتمد اعتمادا كبريا عىل مراكز
Mareb gov
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الدراســات يف رســم ودراسة
وتخطيـــط االســـراتيجيات
ووضع الدراس ــات والحلول
والتقييمـــات للمشـــاكل
واملخاط ــر واملس ــتقبل.
ولفـــت الولـــص إىل أن
املرك ــز س ــيطلق يف الف ــرة
املقبلة عدة دراسات بعنوان
«إيــران تفخــخ والســعودية
تعيــد إىل األرض الســام» و
«املراك ــز الصيفي ــة الحوثية
نمـــوذج لثقافـــة العنـــف»،
و «تمــدد البنيــة األساســية
لإلرهــاب « و «واقــع املــرأة
اليمنيــة بــن جحيــم الحرب
وتطلعــات الســام».
Mareb_gov

Mareb.gov
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«املخدرات وحروب املستقبل» يف ندوة فكرية بمأرب

أقيمـــت يف محافظـــة
مأرب ،ندوة فكرية بعنوان»
املخدرات وحروب املستقبل»
نظمهـــا املركـــز القومـــي
للدراســـات االســـراتيجية
حرضه ــا وكي ــل محافظ ــة
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة
عبدالله أحمد الباكري ووكيل
محافظــة الجــوف املهنــدس

عبدالله الحاشدي.
وناقش ــت الن ــدوة أرب ــع
أوراق عمــل ،تناولت األوىل «
املخــدرات وأثرهــا عىل الفرد
واملجتمـــع» فيمـــا تناولـــت
الورقة الثانية «اآلثار املرتتبة
عىل املخدرات وموقف الرشع
والقانون منها

ورك ــزت الورق ــة الثالثة
عـــى « مصـــادر املخـــدرات
وطــرق وشــبكات التهريــب
وغريه ــا» ،بينم ــا اختتم ــت
النـــدوة بالورقـــة الرابعـــة
املقدمــة مــن رئيــس املركــز
الدكت ــور عبدالحمي ــد عام ــر
التي تناولــت» دور املخدرات
يف تعميــق الــراع اإلقليمي

اإلنمائ ــي ومنظم ــة س ــول
للتنميــة حتى أكتوبــر املقبل
بالتنسيق مع وزارتي اإلدارة
املحليــة ،والرتبيــة والتعليم.
ركــزت ورش العمل التي
عقدت عىل مستوى املديريات

ع ــى وض ــع الخط ــط ع ــى
مســتوى كل مديريــة لتنفيذ
الحملة واالحتياجات ،وجرى
دمجهــا يف خطــة املحافظــة
مــن خــال ورشــة عمل عىل
مســتوى املحافظة.

ودور املجتمــع يف الحــد مــن
انتشارها».
هــذا وقــد أثريــت أوراق
العمل باآلراء واملقرتحات من
قبل املشاركني من أكاديميني
ورجـــال أمـــن وقانونيـــن
ومهتمني.

اختتام ورش العمل اخلاصة بإعداد خطط تنفيذ محلة العودة
للمدارس بمأرب

اختتم ــت بم ــأرب ورش
العمل الخاصة بإعداد خطط
العمل ملرشوع حملة «العودة
للمــدارس واالســتعداد للعام
الـــدرايس الجديـــد» الـــذي
ينفــذه برنامج األمم املتحدة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وشــارك يف تنفيــذ ورش
العمل  80مشاركا ومشاركة،
يمثلـــون مـــدراء مـــدارس
وســلطات محليــة ومكاتــب
الرتبيـــة باملديريات.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مناقشة عرشة مشاريع ريادية لطالب التجارة من 120
مرشوعا متنافسا

ج ــرى بجامع ــة إقلي ــم
سبأ مناقشة عرشة مشاريع
ريادية ،تم اختيارها من بني
( )120مرشوعا رياديا قدمها
طالب املستوى الرابع بكلية
العلوم اإلدارية واملالية بدعم
من الجمعية الدولية لرعاية
ضحايا الحروب والكوارث.
وأك ــد رئي ــس الجامع ــة
الدكتـــور محمـــد حمـــود
القديس أن هذه الخطوة تأتي
منس ــجمة م ــع التوجه ــات
العامــة للجامعة التي تهدف
إىل تخري ــج ك ــوادر مؤهل ــة
ومتميـــزة وقـــادرة عـــى
اإلبــداع واالبتكار  ..مشــرا ً

إىل مــا تمثله هذه املشــاريع
مــن أهميــة كبــرة تســاهم
يف خلــق أنشــطة اقتصاديــة
وف ــرص وظيفي ــة تس ــاعد
عىل تحقيق التنمية الشاملة
واملستدامة ..معلنا عن تبني
الجامع ــة ملس ــابقة س ــنوية
ألفضــل املشــاريع الرياديــة
للطلبة م ــن مختلف الكليات
والتخصصــات ..داعيا رجال
املـــال واألعمـــال إىل عقـــد
رشاكات فاعلة مع الجامعة
لدعم اإلبداع وريادة األعمال.
مــن جانبــه أشــاد وكيل
محافظـــة مـــأرب محمـــد
املع ــويض بال ــدور الري ــادي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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للجامعة يف تحقيق طموحات
الشــباب وإكســابهم املعرفة
واملهــارات الالزمــة القتحام
سوق العمل بكفاءة وفاعلية
من خ ــال تعريفهم بالرؤى
والتجارب الناجحة وتأهيلهم
ليكونوا عنرصا فاعال يف بناء
املســتقبل والتنمية.
عميـــد كليـــه العلـــوم
اإلداري ــة واملالي ــة الدكت ــور
عبدالن ــارص س ــودان أوضح
مــن جهتــه أن الهــدف مــن
تبنـــي املشـــاريع الرياديـــة
نرش وتعزيــز مفهوم وروح
ريادة األعمال واالبتكار بني
الط ــاب وإتاح ــة الفرص ــة
Mareb gov
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لتقديــم أفكارهــم الطموحة
ذات األبعـــاد التكنولوجيـــة
والط ــرق الحديث ــة لتقدي ــم
املنتج أو الخدمة ،وتحفيزهم
عــى االطــاع والتعــرف إىل
التجارب الريادية يف األسواق
العربيــة والعاملية.
ويف ختام املناقش ــة التي
حرضها نائب رئيس الجامعة
لش ــؤون الط ــاب الدكت ــور
عــي ســيف الرمــال ومديــر
الغرفة التجارية والصناعية
عبدالحق منيف جرى تكريم
أصحــاب املشــاريع العــرة
التي تــم اختيارها.
Mareb_gov
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ورشة عمل بجامعة إقليم سبأ ملناقشة حل املشكالت
التعليمية

نظم ــت جامع ــة إقلي ــم
ســـبأ بمحافظـــة مـــأرب
ورشــة عمل خاصة ملناقشة
«دور كليــة الرتبيــة والعلوم
بالجامعــة يف حل املشــكالت
التعليمي ــة يف مكت ــب الرتبية
والتعلي ــم بمحافظة مأرب».
وناقش ــت الورش ــة التي
حرضه ــا رئي ــس الجامع ــة

الدكتـــور محمـــد حمـــود
القــديس ،ووكيــل املحافظــة
للش ــؤون اإلداري ــة عبدالل ــه
الباكــري ،وعــدد مــن عمداء
الكليــات ورؤســاء األقســام
وأكاديميــي الجامعــة ،ثالث
أوراق عم ــل.
حي ــث تناول ــت الورق ــة
األوىل» املشــكالت التعليميــة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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يف محافظــة مــأرب وواقــع
اإلقبـــال يف كليـــة الرتبيـــة
وأهمية التدريب أثناء الخدمة
واتجاهات إع ــداد املعلمني يف
الكلية».
فيم ــا ناقش ــت الورق ــة
الثانيــة» مشــكالت الحلقــة
األوىل مــن التعليم األســايس
ودور الجامعـــة يف حـــل
Mareb gov
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مشــكالت امليــدان» وتناولت
الورقـــة الثالثـــة «تطويـــر
املناهــج التعليميــة يف ضــوء
عمليــات التعليــم والتعلــم».
وقـــد أثريـــت األوراق
بالنقاشـــات واملقرتحـــات
والتوصيـــات البنـــاءة.
Mareb_gov
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تكريم األطباء املتميزين بمأرب بمناسبة يوم الطبيب
اليمني

نظمت هيئة مستش ــفى
مأرب العام ومكتب الصحة
العامة والسكان باملحافظة،
حفـــا تكريميـــا لألطبـــاء
املتميزيـــن يف املستشـــفيات
الحكوميـــة باملحافظـــة
بمناســـبة يـــوم الطبيـــب
اليمني الذي يص ــادف الـ25
مــن يونيــو مــن كل عام.
وخـــال الحفـــل أكـــد
وكيــل املحافظــة عيل محمد
الفاطمــي عــى أهميــة هذه
الفعالية التي تعترب لفتة تجاه
الدور اإلنســاني الكبري الذي
يقــوم به األطباء والرســالة
الســامية التــي يحملونهــا..

مشريا إىل أن التكريم الرمزي
اليــوم للمربزين هــو تكريم
لكافــة العاملــن يف القطــاع
الطبــي باملحافظة والعاملني
يف املجـــال الصحـــي الذيـــن
يؤدون رس ــالتهم اإلنسانية
بكل تفان وأمانة وإخالص.
مــن جانبــه مديــر عــام
مكتـــب الصحـــة العامـــة
والسكان الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي أشــار إىل الجهــود
الكبرية التي يقوم بها األطباء
يف املحافظ ــة يف ظ ــل تزاي ــد
الطلــب عىل الخدمات الطبية
والصحيــة والنقــص الكبــر
يف أعداد األطباء مقارنة بعدد

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الســـكان يف ظـــل النـــزوح
الكبـــر إىل املحافظـــة.
ولفت إىل التوســع الكبري
الــذي شــهدته املحافظــة يف
الخدمــات الصحيــة والطبية
والحاجـــة إىل مزيـــد مـــن
التوســع بتوفــر تخصصات
جديــدة ومطلوبــة لــم تكــن
موجودة من قب ــل والحاجة
الش ــديدة إىل التغطي ــة له ــا
باألطب ــاء م ــن اختصاصيني
وأطباء عامني ..الفتا إىل تدني
أجور األطباء يف ظل الوضع
املعييش واالقتصادي الراهن
مــا يتوجب إعادة الحاجة إىل
إعــادة النظر برواتب وأجور
Mareb gov
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األطبـــاء والعاملـــن يف
القطـــاع الصحـــي.
إىل ذلـــك أشـــار نائـــب
رئيس هيئة مستشفى مأرب
الدكتــور وجــدي املخاليف إىل
أن يوم الطبيب اليمني يعترب
محطــة للتأكيــد عــى أهمية
الرسالة التي يحملها الطبيب
والجهــد الذي يبذله من أجل
تخفيــف معاناة وآالم الناس
وامل ــرىض ،ولف ــت االنتب ــاه
إىل مــا يحتاجــه الطبيب من
تقديــر واهتمام.
Mareb_gov
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حتصني  92ألف طفل دون اخلامسة بمأرب خالل محلة
التحصني

تلقـــى  91ألفـــا و 844
طفـــا وطفلـــة دون ســـن
الخامســة بمحافظــة مأرب
جرعــة التحصــن ضد شــلل
األطفال خالل الجولة الثالثة
من حملة التحصني املوسع،
التــي نفذهــا مكتــب الصحة

العامة والســكان من االثنني
حتى الخميس املايض ،بنسبة
تطعيم  104يف املائة.
وأوض ــح مدي ــر مكت ــب
الصحــة الدكتــور عبدالعزيز
الشـــدادي لوكالـــة األنبـــاء
اليمنية (سبأ) أن عدد األطفال

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الذيــن تــم تحصينهــم خالل
الحملة تجــاوز عدد األطفال
املستهدفني يف الخطة والبالغ
 88ألــف طفل بزيــادة بلغت
نســبتها  4باملائة.
وأشـــار إىل أن املكتـــب
اضطــر إىل تمديــد أيام حملة
Mareb gov

Mareb_gov

التحصني التــي كانت مقررة
ثالثة أيام يوما إضافيا نظرا
لكثافة األطفال الذين يتوجب
حصولهم عىل جرعة اللقاح،
أغلبهــم من النازحــن الجدد
جراء استمرار عملية النزوح
للمحافظة.
Mareb_gov
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بدء تدريب  15من كوادر مركز األطراف يف جماالت العالج
الطبيعي

بــدأت بهيئة مستشــفى
مــأرب العــام دورة تدريبية
متخصصة يف مج ــال العالج
الطبيعي والطرق املستخدمة
يف عمليــة التأهيل لـ  15فنيا
وفني ــة م ــن ك ــوادر مرك ــز
األطــراف الصناعيــة وإعادة
التأهيل بتنظيم من الجمعية
الدوليـــة لرعايـــة ضحايـــا
الح ــروب والكوارث.
وتس ــتمر ال ــدورة مل ــدة
ثالثــة أشــهر يتلقــى خاللها
املش ــاركون تدريبات نظرية

وعملية بهدف رفع املستوى
العلمي والعميل للكادر الفني،
وتحســن جــودة الخدمــات
العالجيــة املقدمــة يف املركز،
ومعرف ــة خدم ــات الع ــاج
الطبيعــي والتأهيــل وكيفية
تطبيقها ع ــى املرىض.
وخـــال التدشـــن أكـــد
الدكتور عبدالعزيز الشدادي
مديــر عــام مكتــب الصحــة
العام ــة والس ــكان بم ــأرب
ومعـــه الدكتـــور وجـــدي
املخــايف نائــب رئيــس هيئة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مستش ــفى م ــأرب أن ه ــذه
الــدورة مــن أهــم الــدورات
التخصصيــة والنوعيــة التي
ستس ــهم يف تعزي ــز ق ــدرات
مرك ــز األط ــراف يف تقدي ــم
خدمـــات متميـــزة أفضـــل
خاصــة للجرحــى وضحايــا
األلغام والح ــوادث ..مثمنني
دعم الجمعية الدولية لرعاية
ضحايــا الحــروب والكوارث
ملثل هذه الدورات التي تعزز
ق ــدرات الك ــوادر اليمني ــة،
وتصقــل مهاراتهــم.
Mareb gov
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مــن جانبــه أكــد أرشف
باحمـــران مديـــر مركـــز
األطـــراف الصناعيـــة أن
هــذه الــدورة تأتــي يف إطــار
برنام ــج التعلي ــم والتأهي ــل
املســتمر للكــوادر الطبيــة..
داعيــا املتدربــن لالســتفادة
القصــوى من املهــارات التي
س ــيتعلمونها خ ــال الدورة
والتي يعــول عليها الكثري يف
إكســاب املتدربــن املزيد من
املهارات يف مج ــاالت عملهم
التخصصي ــة.
Mareb_gov
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املراكز الصيفية بمأرب ختتتم أنشطتها الرياضية

اختتم ــت لجن ــة املراك ــز
الصيفية بمدينة مأرب ،يوم
األح ــد ،فعالي ــات األنش ــطة
الرياضيـــة املقامـــة ضمـــن
فعالي ــات وأنش ــطة املخي ــم
الصيفـــي ،والتـــي شـــملت
ألعاب كرة القدم ،والطائرة،
والشطرنج ،وتنس الطاولة،

والسباحة بمش ــاركة 1200
طالب.
وأوضــح رئيــس اللجنــة
العليـــا للمراكـــز الصيفيـــة
باملحافظة الدكتور عيل سيف
الرمال ومدير مكتب الشباب
والرياض ــة باملدين ــة س ــياف
حش ــوان ،بأن املش ــاركني يف

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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األنش ــطة الرياضي ــة الت ــي
استمرت عرشة أيام توزعوا
عــى  56مركــزا صيفيــا ،تم
تقســيم التصفيــات بينهم يف
ستة مربعات يضم كل مربع
بني  4إىل  8مراكز ،يتأهل من
كل مربـــع املركـــز األول إىل
التصفيات قب ــل النهائية.
Mareb gov
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ويف نهايــة اللقــاء جــرى
تكريم الفريــق الفائز بكأس
البطولــة الرياضية ،وســيتم
تكري ــم الفائزي ــن باملراك ــز
األوىل يف بقية األنشطة ضمن
التكريــم النهائي للمربزين يف
مختلــف األنشــطة املقامة يف
املخيم الصيفي.
Mareb_gov
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تسليم حقائب مهنية يف صيانة السيارات ل  50شابا بمأرب

تســـلم  50شـــابا مـــن
النازح ــن واملجتمع املضيف
بمــأرب  50حقيبــة مهنيــة
لتمكينه ــم اقتصادي ــا بع ــد
انتهـــاء برنامـــج تأهيلهـــم
وتدريبهــم يف مجــال صيانة
السيارات والدراجات النارية
عىل مدى ثالثة أشهر من قبل

مركــز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعم ــال اإلنس ــانية ع ــر
رشيكه املحــي ائتالف الخري
لإلغاثة.
وخالل تس ــليم الحقائب
التـــي تحتـــوي األدوات
األساســية ألعمــال صيانــة
الســـيارات والدراجـــات،

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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أكــد مديــر مكتــب الشــؤون
االجتماعي ــة والعم ــل عب ــد
الحكيم القيــي ،عىل أهمية
إقام ــة مث ــل ه ــذه الربام ــج
التأهيلية للنازحني واملجتمع
املضيف لنقله ــم من متلقني
للمســـاعدات إىل منتجـــن
ومؤثريـــن بســـوق العمـــل
Mareb gov
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والتنميـــه ..مشـــددا عـــى
أهميـــة انتقـــال املنظمـــات
اإلنسانية إىل برامج التدخالت
اإلنسانية املستدامة وتمكني
النــاس مــن االعتمــاد عــى
أنفسهم يف توفري احتياجاتهم
املعيشــية بدال عن اعتمادهم
عــى املســاعدات الطارئة.
Mareb_gov
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الشباب يفوز عىل تضامن شبوة يف اللقاء الودي
الثاين عىل ملعب مأرب

ك ــرر املنتخ ــب الوطن ــي
للشــباب فــوزه عــى نــادي
تضامن ش ــبوة عندما تفوق
عليــه بهدفــن مقابــل هدف
واحــد يف اللقاء الودي الثالث
الــذي جرى عىل ملعب مأرب

يف إطار اس ــتعدادات املنتخب
لبطولــة كأس العــرب التــي
تســتضيفها السعودية شهر
يوليو القادم.
وش ــهدت املب ــاراة ندي ــة
وتكافؤ بني الفريقني حسمت
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نتيجته ــا لصال ــح منتخ ــب
الشــباب بهدفــن تكفــل بها
الالعـــب عمـــار القباطـــي
خالل شــوطي املبــاراة فيما
دون هــدف التضامن الالعب
عبدالغنــي باحيــدر.
Mareb gov
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ويســـتمر معســـكر
املنتخ ــب الوطن ــي للش ــباب
بملع ــب م ــأرب والتحض ــر
للمعس ــكر الخارج ــي قبي ــل
انطالق بطول ــة كأس العرب
يف  26م ــن يولي ــو الق ــادم.
Mareb_gov

Mareb.gov

