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أشاد بالنجاحات األمنية وقال إنها تمثل حـافزا لمزيد من الجهود واإلنجازات..

العرادة يرتأس اجتامعا للمكتب التنفيذي ويشهد تدشني املرحلة الثانية
للعام التدريبي وخترج دفعات أمنية جديدة

اللواء العرادة:

النجاحات األمنية لشرطة مأرب تمثل حافزاً لمزيد من الجهود واالنجازات.
ً
وصالبة.
قوة
ً
التحديات لن تزيد المنظومة األمنية بمأرب إال
على منتسبي الشرطة المزيد من اليقظة لخدمة المواطنين.
أجهزة الشرطة بمأرب ضربت أعظم الصور في المسؤولية والتضحية.
الحكومة والسلطة المحلية ستوفران كل ما من شأنه تطوير المنظومة األمنية.
نشكر الحكومة والتحالف على التعاون في ترسيخ أمن واستقرار مأرب

نائــب وزيــر التربيــة العبــاب يتـرأس اجتماعــا تربويــا اســتعدادا لبــدء العــام
الدراســي الجديــد

مفتــاح يبحــث مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن وأكتــد الفرنســية الشـراكة
اإلنســانية
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وجه مدراء عموم المديريات ببذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة النازحين..

العرادة يرتأس اجتامعا للمكتب التنفيذي بمأرب
ويناقش اخلطة االسرتاتيجية للتعايف

ناقش املكتب التنفيذي
ملحافظة مأرب يف اجتماعه
 ،الثالثــاء ،برئاســة عضــو
مجلــس القيــادة الرئــايس
محافــظ املحافظــة اللــواء
ســلطان العــرادة ،الخطــة
االســـراتيجية للتعـــايف
وإعــادة اإلعمار باملحافظة
لألع ــوام 2026 - 2022م.
ويف مســتهل االجتمــاع
الذي ضــم وكالء املحافظة
ومـــدراء عمـــوم املكاتـــب
التنفيذية واملديريات وفروع
الهيئات واملؤسسات  ،نقل
اللــواء العــرادة للمجتمعني
تحيـــات فخامـــة رئيـــس
مجلــس القيــادة الرئــايس

الدكتـــور رشـــاد محمـــد
العليمــي وأعضــاء املجلس
وتقديرهم وثناءهم الكبري
للجهود املبذولة يف مجاالت
التنميــة وتوفــر الخدمات
األساســـية والتعامـــل
اإلنس ــاني م ــع النازحني.
وأشــاد اللــواء العــرادة
بصمـــود وصـــر أبنـــاء
املحافظــة وســاكنيها أمام
التحديــات والعراقيــل التي
يواجهونهــا واســتمرارهم
يف تقدي ــم نم ــوذج ناج ــح
ومتميــز يف العمــل اإلداري
والتنم ــوي رغ ــم ظ ــروف
الح ــرب خ ــال الس ــنوات
املاضيــة  ..مســتعرضا ً مــا
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حققـــه مجلـــس القيـــادة
الرئـــايس خـــال األشـــهر
القليلـــة املاضيـــة منـــذ
تشــكيله يف مختلف امللفات
السياســـية والعســـكرية
واألمنيـــة واالقتصاديـــة.
وشــدد اللــواء العــرادة
عىل رضورة تضافر جهود
جميــع املكاتــب التنفيذيــة
ومــدراء املديريات من أجل
تقديــم الخدمــات للنازحني
واملجتمــع املضيــف وتذليل
الصعوبات أم ــام املنظمات
اإلنسانية لتقديم تدخالتها
والعمــل الــدؤوب مــن أجل
توسيع واستحداث مشاريع
البنيــة التحتيــة للمحافظة
Mareb gov
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ملواكبة املس ــتجدات وتلبية
احتياجات ماليني النازحني
الذين استوعبتهم املحافظة.
ووج ــه م ــدراء عم ــوم
املديريــات لبــذل املزيــد من
الجهــود لتخفيــف معانــاة
النازحــن واالرتبــاط بهــم
وتفقــد أحوالهــم عن قرب
والتنس ــيق املتواص ــل م ــع
الوحدة التنفيذية للنازحني
والعمــل مــن أجــل توفــر
متطلبــات العيــش الكريــم
وحمايته ــم م ــن مخاط ــر
العواصف والرياح واألمطار
والســـيول والكـــوارث
الطبيعيــة.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

3

السبت  30يــوليــو  2022العـــــدد ( )179

صفحة

PA G E

أشاد بالنجاحات األمنية وقال إنها تمثل حافزا لمزيد من الجهود واإلنجازات..

العرادة يشهد تدشني املرحلة الثانية للعام التدريبي
وخترج عدد من الدفعات األمنية

شـــهد عضـــو مجلـــس
القيادة الرئايس اللواء سلطان
العــرادة ،يــوم األحــد ،حفــل
تدشــن املرحلــة الثانيــة من
العام التدريبي  ٢٠٢٢لرشطة
محافظــة مــأرب  ،وعرض ـا ً
عس ــكريا ً نظمت ــه وح ــدات
رمزيــة مــن وحــدات رشطة
املحافظة املختلفة ،بمناسبة
تخ ــرج ع ــدد م ــن الدفع ــات
األمنيــة يف عدد مــن املجاالت
التخصصيــة والقتاليــة.
وألق ــى الل ــواء الع ــرادة
خــال الفعاليــة كلم ـ ًة هنــأ َ
يف مســـتهلها الحارضيـــن
والخريج ــن ،ونق ــل إليه ــم
تحيات وتهاني فخامة رئيس
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس
الدكتور رشاد محمد العليمي

وأعضاء املجل ــس وتقديرهم
الكبـــر للجهـــود املخلصـــة
والتضحيــات الغاليــة لخدمة
الوطـــن واملواطن.
وأش ــاد عض ــو مجل ــس
القيــادة الرئايس ،باملســتوى
املتقــدم واملميز الذي انعكس
خالل العرض ملنتسبي رشطة
املحافظة ..منوها ً بالنجاحات
التـــي حققتهـــا األجهـــزة
األمنيــة والتــي تمثــل حافزا ً
ملزيد من الجهود واإلنجازات
يف مواجهــة التحديــات التــي
تواجههــا املحافظــة يف ظــل
اســتمرار اعتــداءات مليشــيا
التمــرد واإلرهــاب الحوثيــة
املدعومــة مــن إيران.
وأش ــار الل ــواء الع ــرادة،
إىل أن تلــك التحديات لن تزيد
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املنظومــة األمنيــة بمحافظة
مأرب إال قــو ًة وصالب ًة لردع
كل من تسول له نفسه العبث
بأمن املحافظة وتهديد السلم
االجتماعي بأي وسيل ٍة كانت.
وح ــث الل ــواء الع ــرادة،
منتس ــبي الرشطة عىل املزيد
من اليقظة لخدمة املواطنني
وتأمـــن حياتهـــم وحفـــظ
كرامته ــم وحقوقه ــم الت ــي
كفله ــا الدس ــتور والقان ــون
والتعامـــل بصـــر وحكمـــة
ومســـؤولية تعكـــس روح
الدولة وهيبتها  ..الفتا ً إىل أن
أجهــزة الرشطــة والوحــدات
األمني ــة بمحافظ ــة م ــأرب
رضبـــت أعظـــم الصـــور يف
املسؤولية والتضحية وقدمت
عــددا ً مــن قادتهــا وأفرادها
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شــهداء وهم يؤدون واجبهم
ويــرون بقســمهم وعهدهم
لله والوطن والشعب.
وأكـــد العـــرادة أن
الحكوم ــة والس ــلطة املحلية
ســتوفران كل مــا من شــأنه
تطوي ــر املنظوم ــة األمني ــة
وتحديثه ــا س ــواء بالتقنيات
أو التس ــليح أو غريه ــا م ــن
املتطلبات ،بما يضمن تحقيق
الغايــات الكــرى واألهــداف
املرجــوة من الخطط يف كافة
املج ــاالت واألجه ــزة ..معربا ً
عن الشكر للحكومة ووزارة
الداخليــة وكذلك لألشــقاء يف
تحالــف دعــم الرشعيــة عىل
التع ــاون يف ترس ــيخ األم ــن
واالســتقرار والحفــاظ عــى
الســـكينة العامة.
Mareb_gov
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عقد اجتماعا مشتركا إلدارات مكتب التربية والمدارس األهلية..

نائب وزير التربية العباب يترأس اجتماعا تربويا استعدادا لبدء
العام الدراسي الجديد

ناق ــش اجتم ــاع تربوي
موســـع بمكتـــب الرتبيـــة
والتعلي ــم بمحافظ ــة مأرب
برئاســة نائــب وزير الرتبية
الدكتـــور عـــي العبـــاب،
االس ــتعدادات لب ــدء الع ــام
ال ــدرايس الجدي ــد 2022م/
واحتياجـــات
2023م،
العملي ــة التعليمي ــة يف ظ ــل
األعداد الكبرية من النازحني
وبقــاء العديــد مــن الطالب
خــارج قطــار التعليــم لعدم
ق ــدرة امل ــدارس الحكومي ــة
عــى اســتيعابهم.
وتطـــرق االجتمـــاع إىل
أوضاع املـــدارس الحكومية
والخاصـــة واحتياجاتهـــا،
وخاصــة مــا يتعلــق بتوفري
الكت ــاب امل ــدريس وغريه ــا
من ل ــوازم العملية الرتبوية
إىل جانــب أوضــاع املعلمــن
واملعلمـــات واحتياجاتهـــم
الرضوريــة واملعيشــية ،بما
يمكنهــم مــن االســتمرار يف
أداء رس ــالتهم التعليمي ــة.

وخــال االجتمــاع ثمــن
الدكت ــور العب ــاب الجه ــود
التي بذلها ويبذلها منتســبو
القطاع الرتبــوي باملحافظة
يف ســبيل اســتمرار العمليــة
التعليميــة يف ظــل األوضــاع
االســتثنائية التــي يمــر بها
الوطن واملحافظ ــة ..مؤكدا ً
أن صعوبـــات العمليـــة
التعليميــة ســيتم تجاوزها،
وتخفي ــف حدته ــا بتع ــاون
الجميع ..مش ــيدا باالهتمام
الذي توليه الس ــلطة املحلية
ممثلـــة بعضـــو مجلـــس
القي ــادة الرئ ــايس محاف ــظ
املحافظــة اللــواء /ســلطان
العـــرادة وحرصهـــا عـــى
تجــاوز كل الصعوبــات التي
تواجه العمليــة التعليمية يف
املحافظــة.
كمــا تــرأس نائــب وزير
الرتبي ــة والتعلي ــم الدكت ــور
عـــي العبـــاب اجتماعـــا
مشـــركا إلدارات مكتـــب
الرتبيــة واملديريــات ومدراء

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

Mareb_gov

املــدراس األهليــة بمحافظة
مــأرب بحضور نائــب مدير
مكتـــب الرتبيـــة ملناقشـــة
اســتعدادات املدارس األهلية
للعام الدرايس الجديد 2022
2023 /م.
ووقــف االجتمــاع أمــام
جملة من القضاي ــا املتعلقة
بتحســـن جـــودة التعليـــم
الخاص ،ومدى التزام املدارس
األهلية باملعاي ــر القانونية،
من توفري معامل الحاسوب
ومعام ــل العل ــوم ،وج ــودة
املبن ــى امل ــدريس ،والطاق ــة
االســـتيعابية ،والرســـوم
الدراسية ،والكتاب املدريس،
والعديــد مــن القضايا.
وخ ــال االجتم ــاع أك ــد
الدكتــور العبــاب عىل أهمية
مواءمة الرســوم الدراســية
للمــدارس الخاصة مع واقع
الخدمــة التعليميــة املقدمة،
وتجنـــب املبالغـــة فيهـــا،
اتســاقا مــع الظــروف التي
يعيشها النازحون واملجتمع
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املضيف ..مشددا ً عىل االلتزام
بالقوان ــن واللوائ ــح الت ــي
تقنن وتنظم التعليم األهيل،
وتاليف جوانب القصور خالل
األعــوام املاضية.
وأش ــاد العباب بالجهود
الكبــرة لــإدارات الرتبويــة
بمكتــب الرتبيــة واملديريات
،وإدارات املــدارس األهليــة،
واســـتمرارهم يف تقديـــم
نم ــوذج ناج ــح ومتمي ــز يف
العم ــل اإلداري والتعليم ــي،
رغــم التحديــات والعراقيــل
التـــي فرضتهـــا ظـــروف
الحـــرب خـــال الســـنوات
املاضية ..مؤك ــدا أن التعليم
الخـــاص هـــو الرديـــف
للتعليـــم الرســـمي ،وبـــات
اليوم يش ــكل عامال مساندا
للتخفيف م ــن الضغط الذي
تواجهه املــدارس الحكومية
بســبب النزوح املســتمر من
املحافظات الخاضعة ملليشيا
الحوثــي اإلرهابيــة.
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الوكيل مفتاح يبحث مع املجلس النروجيي لالجئني وأكتد
الفرنسية الرشاكة اإلنسانية

بحث وكي ــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتاح ،مع املدير اإلقليمي
للمجلـــس النرويجـــي
لالجئني معني هالل ،الذي
يزور املحافظـــة والفريق
املرافـــق لـــه ،جوانـــب
الرشاكـــة اإلنســـانية
بـــن الســـلطة املحليـــة
واملجلـــس ،وتدخـــات
املجلس اإلنسانية وأهمية
توســـيع األنشـــطة يف
ظ ــل تزاي ــد االحتياج ــات
بســبب التغــرات املناخية
والكـــوارث الطبيعيـــة.

وأشاد الوكيل مفتاح،
بالتدخـــات اإلنســـانية
للمجلس النرويجي خاصة
يف مجاالت اإليواء والتعليم
واملساعدة يف تنسيق إدارة
عرشة مخيمات للنازحني
وتتبــع حركــة النازحني..
مؤكدا ً عىل أهمية توسيع
تدخالته ــا خاص ــة فيم ــا
يتعلق برسعة االســتجابة
لتغطيــة احتياجات األرس
النازحــة املنكوبــة جــراء
الســـيول والعواصـــف
الرملي ــة الت ــي ش ــهدتها
املحافظة خالل األســابيع

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املاضيــة ،يف ظــل تقاعس
وتباطــؤ االســتجابة مــن
رشكاء العم ــل اإلنس ــاني
للنداء اإلنســاني لتدخالت
طارئة لتوفري االحتياجات
األساسية لألرس املنكوبة.
وشـــدد الدكتـــور
مفتاح ،عىل أهمية الرتكيز
عــى التدخالت اإلنســانية
ذات البعـــد التنمـــوي إىل
جانب التدخ ــات الطارئة
من أجل مساعدة النازحني
واملجتم ــع املضي ــف ع ــى
الصمـــود يف ظـــل تزايـــد
املعاناة بســبب التدهور يف
Mareb gov
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الوضـــع االقتصـــادي
للب ــاد.
مـــن جانبـــه أشـــاد
املديــر اإلقليمــي للمجلس
النرويجي لالجئني ،بالدعم
الـــذي تقدمـــه الســـلطة
املحلية باملحافظة لتسهيل
عمــل وتدخــات املجلــس
النرويجـــي اإلنســـاني..
مؤكدا أن زيارته للمحافظة
ته ــدف إىل تعزيز الرشاكة
اإلنســـانية وتوســـيع
التدخـــات ،ومناقشـــة
املش ــاريع الجدي ــدة الت ــي
يعتــزم املجلــس تنفيذهــا
Mareb_gov
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مــن أجل تخفيــف معاناة
النازح ــن والت ــي تش ــمل
اإليواء والتعلي ــم ،واملياه،
واإلصحـــاح البيئـــي،
والحماي ــة.

ويلتقــي منظمــة أكتد
الفرنسية

ناقــش اجتمــاع عقــد
برئاس ــة وكي ــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتاح ،مع فريق منظمة
أكتد الفرنسية ،التدخالت
اإلنســـانية للمنظمـــة يف
املحافظــة للتخفيــف مــن
معاناة النازحني واملجتمع
املضيــف ،ومــا يمكــن أن
تســهم به من دعم طارئ
لتلبي ــة احتياج ــات األرس
النازحــة املنكوبــة جــراء

األمطـــار
ســـيول
والعواصـــف الرملية التي
شـــهدتها املحافظـــة.
وخ ــال اللق ــاء ق ــدم
مدير مكتــب منظمة أكتد
يف املحافظة ومنسق إدارة
املخيمات يف مكتب املنظمة
بالعاصمــة املؤقتــة عــدن
فيليبــا ،عرضــا ملشــاريع
التدخالت اإلنس ــانية التي
تعت ــزم املنظم ــة تنفيذها
يف املحافظة خالل األشهر
املتبقية من العام الجاري
يف مجـــاالت املـــأوى،
وتس ــهيل س ــبل العي ــش،
واملياه واإلصحاح البيئي،
واملشــاريع املجتمعيــة إىل
جانــب مشــاريع الطاقــة
الشمســـية للنازحـــن يف
املخيمــات والتي ســتعمل
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عىل تقليل كوارث الحرائق
جــراء الربــط العشــوائي
للكهربــاء يف املخيمات من
قبل النازحني.
وأشـــارا إىل أن هـــذه
املشاريع سيجري تنفيذها
إىل جانـــب االســـتمرار يف
تنفي ــذ املش ــاريع الجارية
يف مجاالت املياه ،واملأوى،
والحماية ،والتي بلغ عدد
املستفيدين منها حتى اآلن
أكثر مــن  50ألف نازح.
وأشاد الوكيل مفتاح،
بتدخــات منظمــة أكتد..
مشددا عىل أهمية الرتكيز
عىل املش ــاريع املس ــتدامة
التــي تعمــل عــى تخفيف
معاناة النازحني واملجتمع
املضي ــف وتمكنه ــم م ــن
الصم ــود والتغل ــب ع ــى
Mareb gov
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معانــاة النزوح ومواجهة
الك ــوارث الطبيعي ــة م ــن
حرائ ــق وس ــيول أمط ــار
وعواصـــف رملية.
وأكــد مفتــاح حــرص
السلطة املحلية عىل تقديم
الدعم والتسهيالت للتدخل
اإلنس ــاني الش ــفاف بم ــا
يحقــق الهــدف يف تخفيف
معاناة النازحني ..داعيا إىل
اإلســهام الفعال والعاجل
للمنظمــة للتخفيــف مــن
معانـــاة األرس النازحـــة
املنكوبـــة جـــراء ســـيول
األمطـــار والعواصـــف
الرملي ــة الت ــي ش ــهدتها
املحافظــة منــذ منتصــف
الشـــهر الجاري.
Mareb_gov
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فعالية توعوية بمستشفى كرى بمناسبة اليوم العالمي
اللتهاب الكبد الوبائي

نظــم مستشــفى كــرى
العـــام بمديريـــة الـــوادي
بمحافظـــة مـــأرب ،يـــوم
الخميــس ،فعاليــة توعويــة
بمناســـبة اليـــوم العاملـــي
اللتهــاب الكبد الوبائي الذي
يحتفل به العالم يف الـ 28من
يوليو م ــن كل عام.

وخــال الفعاليــة أشــار
نائـــب مديـــر املستشـــفى
للش ــؤون الفني ــة الدكت ــور
محمـــد الرشقـــي ،إىل أن
تخصيــص يــوم عاملــي لهذا
امل ــرض يه ــدف إىل تس ــليط
الضــوء عــى رضورة تعزيز
الجه ــود الوطني ــة والدولية

املبذول ــة ملكافح ــة م ــرض
الكب ــد الوبائ ــي والتخفي ــف
مــن معانــاة املــرىض والحد
من انتشاره وتوفري الرعاية
الصحية التي تســهم يف الحد
من معان ــاة املرىض.
وش ــدد الرشق ــي ،ع ــى
أهمي ــة رف ــع وع ــي أف ــراد

املجتمـــع بـــرورة عمـــل
الفحوصــات املخربية للتأكد
من عدم اإلصابة بالفريوس
الوبائ ــي والكش ــف عن ــه يف
مراحله املبك ــرة ومكافحته
قبـــل اســـتفحاله ونقلـــه
بالعـــدوى إىل اآلخريـــن
حفاظا عىل سالمة املجتمع.

اختتمت ،ي ــوم االثنني،
بمدينـــة مـــأرب بطولـــة
الكاراتيه املفتوحة للفئات
العمرية (أشبال  -ناشئني)
والتــي نظمها فــرع اتحاد
الكاراتيـــه باملحافظـــة
بمشـــاركة  19العبـــا يف
األوزان (.)60 - 55 - 45

وخــال االختتــام قــام
مديــر عام مكتب الشــباب
والرياض ــة ع ــي حش ــوان
ومعــه رئيــس فــرع اتحاد
الكاراتي ــه فيص ــل س ــيف
ومديـــر إدارة االتحـــادات
واألندية زب ــن الله خميس
عطيــة بتكريــم الفائزيــن

باملراكــز الثالثــة األوىل عن
كل وزن.
وفـــاز باملركـــز األول
عن وزن  45الالعب حمزة
محمــد ،والالعــب أســامة
أحمد عن وزن  55والالعب
مجاهد صالح عن وزن 60
كيلو.

كمــا جرى تكريم مدير

اختتام بطولة الكاراتيه املفتوحة لألشبال والناشئني بمأرب
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إدارة مجموع ــات رشكات
أصل العرب مجيب الدعيس

تقديــرا ً لجهوده املبذولة يف

دعم وإنجاح هذه البطولة.
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