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الفرعيــة  اللجنــة  أقــرت 
لإلحتفــاالت بمحافظــة مــأرب 
ــي  ــي والزمن ــج االحتفال البرنام
ــرى  ــة بالذك ــاء المحافظ الحتف
ــورة  ــين لث ــة والخمس السادس
وال  المجيــدة  ســبتمبر   26
الخالــدة  لثــورة 14أكتوبــر   55
والذكرى ال 51 ل30من نوفمبر 
وجــاء اخــر جنــدي بريطانــي 
مســتعمر مــن جنــوب الوطن.

الــذي  اإلجتمــاع  وخــال 
ــاء،  ــوم الثاث ــة ،ي ــه اللجن عقدت
برئاســة وكيــل المحافظة علي 
محمــد الفاطمــي أكــد الوكيــل 
الفاطمــي أن ثــورة الســادس 
ســبتمبر  مــن  والعشــرين 

وجــدت لتبقــى.
بـــ 26  وقــال: إن االحتفــال 
ــى  ــد عل ــي التأكي ــبتمبر يعن س

درب  فــي  األجيــال  مضــي 
تحقيــق  أجــل  مــن  النضــال 
ــي  ــة ف ــة خاص ــا العادل أهدافه
هــذه الظــروف التــي تعيشــها 
اليمــن بعــد عــودة االمامييــن 
ــم  ــد وبدع ــوب جدي ــاء بث القدم

ايرانــي.
وأكــد أن انقــاب المليشــيا 
الشــرعية  علــى  الحوثيــة 
واختطافهــا مؤسســات الدولة 
ونهــب كافــة مقدرات الشــعب 
اليمنــي جعــل الزخم الثــوري ل 
26 ســبتمبر يعــود مــن جديــد 
ــذه  ــة ه ــال عظم ــدرك االجي لت
الثــورة وبشــاعة هــذه الســالة 
التــي حكمــت اليمــن وتحــاول 
أحفادهــا العــودة بالتاريــخ إلــى 

ــوراء. ال
وأشــاد باالنتصــارات الكبيرة 

الفاطمي: االحتفاء بـ 26 سبتمبر تأكيد 
على المضي نحو تحقيق أهدافها العادلة 

إقرار البرنامج االحتفالي والزمني باألعياد الوطنية

يســطرها  التــي  والباهــرة 
الجيــش الوطنــي فــي مختلف 
الجبهــات علــى فلــول اإلمامــة 
المتمثلة بمليشــيات االنقاب 
ــت  ــة، واصبح ــة اإليراني الحوثي
فــي  معاقلهــا  تــدق  اليــوم 
ــك  ــى وش ــران وعل ــدة وم صع
االنتهــاء مــن تحريــر محافظــة 
االســتراتيجية  الحديــدة 
وعودتهــا الــى حضــن الشــرعية 

والدولــة والعروبــة .
ولفــت الوكيــل الفاطمــي 
إلــى أن االحتفــاء بأعيــاد الثــورة 
ســبتمبر وأكتوبــر بالمحافظة 
ســيتزامن مــع افتتــاح ووضــع 
مــن  لعــدد  األســاس  حجــر 
االســتراتيجية  المشــاريع 
واالســتثمارية  والتنمويــة 

بالمحافظــة
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النيابــة  رئيــس  تفقــد 
بمحافظــة  االســتئنافية 
عــارف  القاضــي  مــأرب 
وكيــل  ومعــه  المخافــي 
محافظــة مــأرب الدكتــور 
ســير  مفتــاح  عبدربــه 
أعمــال التنفيــذ لمشــروع 
مــأرب  إصاحيــة  مبانــي 
لـــ  التــي تتســع  المركزيــة 
. وســجينة  ســجين   )600(

،يــوم  الزيــارة  وخــال 
رئيــس  اطلــع  األحــد، 
نيابــة مــأرب االســتئنافية 

رئيس النيابة و الوكيل مفتاح يتفقدان 
تنفيذ إصالحية مأرب المركزية

ووكيــل المحافظــة علــى 
ــذ  ــي تنفي ــال ف ــير االعم س
والمخططــات  المشــروع، 
الهندســية  والتصاميــم 
الفنيــة  والمواصفــات 
لاصاحيــة والتــي تتوافــق 
المعاييــر الحقوقيــة  مــع 

واالنســانية.
اإلصاحيــة  وتشــمل 
علــى عنابــر خاصــة بالرجال 
وعنابــر خاصــة بالنســاء ، 
خاصــة  خدميــة  ومرافــق 
ــى وحــدة  بهــا، باالضافــة إل

لألفــراد  ، وســكن  صحيــة 
ــإلدارة  ــاط ومبنــى ل والضب

ومرافــق خدميــة أخــرى.
رافقهمــا خــال الزيــارة 
الفنــي  المكتــب  رئيــس 
بالمحافظــة الدكتــور علــي 
الجبــل ومديــر عــام مكتــب 
االشــغال العامــة والطــرق 
المهنــدس  بالمحافظــة 
وقائــد  المذحجــي  داؤود 
فــرع قــوات األمــن الخاصة 
العميــد عبدالغنــي شــعان 

.
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الوكيل مفتاح يناقش مشاكل المزارعين 
قبيل انطالق الموسم الزراعي الجديد

ناقــش وكيــل محافظــة 
ربــه  عبــد  الدكتــور  مــأرب 
مــع  مكتبــه  فــي  مفتــاح 
ــن  ــى المزارعي ــس ملتق رئي
ــين  ــأرب حس ــة م بمحافظ
القطــاع  دور  دخنــان، 
اقتصــاد  فــي  الزراعــي 
واالقتصــاد  المحافظــة 
دعمــه  وكيفيــة  الوطنــي 
يضمــن  بمــا  وتأطيــره 
القطــاع  بهــذا  االرتقــاء 

. ي لحيــو ا
اللقــاء  خــال  وجــرى 
مناقشــة عــدد مــن قضايــا 
المتعلقــة  المزارعيــن 
الديــزل  بمحروقــات 
والبــذور  واألســمدة 
واإلرشــاد  المحســنة 
ــع  ــا م ــويق، خصوص والتس

الزراعــي  الموســم  بــدء 
 – 2018م  الحالــي  للعــام 
2019 م فــي أكتوبــر المقبل.

مفتــاح  الوكيــل  وأكــد 
التعــاون  أهميــة  علــى 
المحليــة  الســلطة  بيــن 
المزارعيــن  وملتقــى 
المؤطــر  باعتبــاره 
ككيــان  للمزارعيــن 
يخــدم  بمــا  مجتمعــي، 
المــزارع والقطــاع الزراعــي، 
وحــل مشــاكل المزارعيــن.

رئيــس  علــى  وشــدد 
بضــرورة  الملتقــى 
مكتــب  مــع  الجلــوس 
الزراعــة والــري بالمحافظة 
متكاملــة  دراســة  إلعــداد 
المزارعيــن  الحتياجــات 
مــن مــادة الديــزل وآليــة 

لتغطيــة تلــك االحتياجــات 
تضمــن  معاييــر  وفــق 
الجميــع  بيــن  العدالــة 
الســوق  إنعــاش  وتمنــع 
بوابــة  مــن  الســوداء 

. رعيــن لمزا ا
واتفــق الوكيــل وملتقــى 
ومكتــب  المزارعيــن 
الزراعــة علــى إعــداد دراســة 
باحتياجــات المزارعيــن مــن 
للتوزيــع  وآليــة   ، أســمدة 
بشــكل  التوزيــع  وجهــة 
تتحــدد فيهــا المســئولية 
ــن  ــتها م ــم دراس ــث يت بحي
المحليــة  الســلطة  قبــل 
تقديــم  علــى  والعمــل 

لتوفيرهــا. التســهيات 
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كميات جديدة من المخدرات في 
قبضة أمن مأرب

تمكنــت األجهــزة األمنيــة 
بمحافظــة مــأرب، مــن ضبــط 
كميــة كبيــرة مــن الحشــيش 
علــى متــن ســيارة  المخــدر 
ــا  ــي طريقه ــت ف ــنتافي كان س
إلــى مناطق ســيطرة مليشــيا 

ــة.  ــي االنقابي الحوث
شــرطة  إدارة  وقالــت 
محافظــة مــأرب، إن الشــحنة 
بإحــدى  ضبطهــا  تــم  التــي 
النقــاط األمنيــة فــي الخــط 
ــأرب،  ــاء وم ــن صنع ــط بي الراب
ــن  ــرام م ــو ج ــوي 115 كيل تحت
نــوع  المخــدر  الحشــيش 

أفغانــي.
ــر عــام شــرطة  وأشــاد مدي

عبدالملــك  العميــد  مــأرب 
األمنيــة  باليقظــة  المدانــي 
بــه  تتمتــع  الــذي  العاليــة 
النقــاط األمنيــة علــى مداخــل 
تحققــه  ومــا  المحافظــة، 
ــي  ــة ف ــات متواصل ــن نجاح م
ــة  ــات اإلجرامي ــط العصاب ضب
النظــام  عــن  الخارجــة 
فــي  المتورطــة  والقانــون 
ــاون  ــب والتع ــات التهري عملي

االنقــاب. مليشــيا  مــع 
وأضاف العميد المداني أن 
النجاحــات التــي تحققــت فــي 
الميــدان هــي نتــاج طبيعــي 
ــه العيــون الســاهرة  لمــا تبذل
ــارة  ــة وجب ــود عظيم ــن جه م

فــي تأميــن المحافظــة.

وأكــد مديــر عــام شــرطة 
األمنيــة  األجهــزة  أن  مــأرب 
وقــدرات  بكفــاءات  تتمتــع 
عاليــة وعلــى يقظــة وجاهزيــة 
لهــذه  للتصــدي  تامــة 

. اإلجراميــة  العصابــات 
ــة  ــزة األمني ــر أن األجه يذك
فــي محافظــة مــأرب حققــت 
نجاحــات كبيــرة خــال األعــوام 
الماضيــة وســبق أن أحبطــت 
محــاوالت  مــن  العديــد 
تهريــب الحشــيش واألســلحة 
والذخيــرة واألدويــة اإليرانيــة 
المنتهيــة والعمــات المزيفــة 
التــي كانــت فــي طريقهــا إلــى 

ــة.  ــي االنقابي ــة الحوث جماع

كانت يف طريقها للحوثيين
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ــز  ــور عبدالعزي ــن الدكت دش
عــام  مديــر  الشــدادي 
العامــة  الصحــة  مكتــب 
والســكان بمحافظــة مــأرب 
الــدورات  الخميــس،  ،يــوم 
التنشــيطية  التدريبيــة 
لمتطوعــات صحــة المجتمــع 
فــي  متطوعــة   500 لعــدد 
المديريــات. مختلــف 

هــذه  تدشــين  ويأتــي 
مــع  بالتزامــن  الــدورات 
دورات  سلســلة  اختتــام 
عامــل   120 شــملت  تدريبيــة 
وعاملــة فــي القطــاع الصحــي 
تلقــوا تدريبــات حــول خدمــات 

مكتب الصحة يدشن تدريب 500 متطوعة 
في مجال صحة المجتمع 

بتمويــل  العاجيــة  التغذيــة 
اليونيســيف.  منظمــة  مــن 
وأكــد الدكتــور عبدالعزيــز 
ــب  ــام مكت ــر ع ــدادي مدي الش
والســكان  العامــة  الصحــة 
الــدورات  تدشــين  لــدى 
الــدورات  هــذه  أن  الجديــدة 
تهــدف إلــى تعزيــز القــدرات 
وإضافــة معلومــات جديــدة 
المتطوعــات  عمــل  حــول 
فــي توعيــة المجتمــع حــول 
األوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
عنــد  التغذيــة  ومنهــا ســوء 
األطفــال دون ســن الخامســة.

الشــدادي  وحــث 

بالتزامن مع اختتام تدريب 120 عامال صحيًا

الــدورات  فــي  المشــاركات 
مختلــف  فــي  التدريبيــة 
المحافظــة  مديريــات 
لاســتفادة منهــا بمــا يحقــق 
منهــا. المرجــوة  األهــداف 
الصحــة  مكتــب  واختتــم 
بالمحافظــة يــوم الخميــس 
تدريــب 120 عامــاً فــي القطــاع 
الصحي على خدمــات التغذية 
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي العاجي
الصحيــة  والرعايــة  الطبيــة 
األوليــة لألطفــال، خاصــة الذي 
ــة. ــوء التغذي ــن س ــون م يعان
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ــم  ــة إقلي ــنت جامع دش
مــأرب  بمحافظــة  ســبأ 
عامهــا الدراســي الجامعــي 
2019م   – 2018م  الجديــد 
إســتيعابية 8713  بطاقــة 

وطالبــة. طالــب 
محمــد  الدكتــور  وأكــد 
حمــود القدســي أن الطاقــة 
للجامعــة  اإلســتيعابية 
زادت عــن العــام الماضــي 
بأكثــر من ثاثــة آالف طالب 

وطالبــة.
الطــاب  عــدد  وبلــغ 
الملتحقيــن خــال العــام 
الجامعــي المنصــرم 5615 
بفــارق  وطالبــة،  طالــب 
العــام  عــن  طالــب   3098
زيــاد  وبنســبة  الحالــي، 

.%35 تفــوق 
وأكــد رئيــس الجامعــة 
حمــود  محمــد  الدكتــور 
الطــاب  أن  القدســي 
بالجامعــة  الملتحقيــن 
 23 علــى  يتوزعــون 
ــانيا  ــا وإنس ــا علمي تخصص

موزعــة علــى خمــس كليات 
واآلداب  التربيــة  )كليــة 
والعلــوم، كليــة تكنولوجيــا 
وعلــوم  المعلومــات 
الحاســوب، كليــة العلــوم 
كليــة  والماليــة،  اإلداريــة 
الشــريعة والقانــون، وكليــة 
والعلــوم  واآلداب  التربيــة 
والتطبيقيــة(. االنســانية 

كليــة  أن  إلــى  وأشــار 
والعلــوم  واآلداب  التربيــة 
والتطبيقيــة  االنســانية 
التــي افتتحتهــا الجامعــة 
فــي  الماضــي  العــام 
محافظــة الجــوف ارتفعــت 
االســتيعابية  الطاقــة 
فــي  العــام  هــذا  لهــا 
التخصصــات األربعــة التــي 
مــن  أكثــر  إلــى  تضمهــا 
ســبعمائة طالــب وطالبــة.

ولفــت رئيــس الجامعــة 
إلــى  لســبأ  تصريــح  فــي 
عامهــا  فــي  الجامعــة  أن 
الثالــث منــذ صــدور قــرار 
جملــة  حققــت  إنشــائها 

جامعة إقليم سبأ

ــق  ــي طري ــازات ف ــن االنج م
فــي  لتصبــح  ريادتهــا 
ــات  ــن الجامع ــة بي المقدم
رســالتها  وتحقيــق 
المنشــودة،  وأهدافهــا 
فــي  االنجــازات  وتمثلــت 
فــي  التحتيــة  البنيــة 
مختلــف الجوانــب الماديــة 
والتكنولوجيــة  والبشــرية 
العــام. النظــام  وأتمتــه 

مــن جانبــه أوضــح نائــب 
رئيــس الجامعــة لشــئون 
الطاب الدكتور علي ســيف 
ــي  ــة تول ــال أن الجامع الرم
ــات  ــاً بمدخ ــاً نوعي اهتمام
ومخرجاتهــا  الجامعــة 
وتعمــل مــن أجــل تحقيــق 
معاييــر الجــودة واالعتمــاد 
الوطنيــة  االكاديمــي 

واإلقليميــة.
وأشــار إلــى أن الجامعــة 
تعمــل علــى رفــع كفــاءة 
مســيرتي التعلــم والتعليم 
البرامــج  اســتحداث  و 
المتخصصــة  األكاديميــة 

عام جامعي جديد بزيادة استيعابية 
35% وبرنامج للدراسات عليا
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حقــول  مختلــف  فــي 
التطــور  الدراك  المعرفــة 
العلمــي وكل جديــد ونافــع 

المجــاالت. شــتى  فــي 
العــام  انطــاق  ويأتــي 
-2018 الجديــد  الجامعــي 

2019 بالتزامــن مــع تدشــين 
الجامعــة الدراســات العليا، 
وبــدء اختبــارات المفاضلــة 
لقبــول الدفعــة األولــى مــن 
فــي  الماجســتير  طلبــة 
ــة  ــات عملي ــة تخصص أربع

وإنســانية.
ــي  ــور القدس ــد الدكت وأك
أن المتقدميــن للدراســات 
العليــا بلغــوا 178 طالــب 
وطالبــة يتنافســون علــى 
80 مقعــداً دراســياً موزعيــن 
اربعــة  تخصصــات  علــى 
وعلومــة،  )قــرآن  تشــمل 
وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة 
وعلــوم  الرياضيــات، 
ــرين  ــدد عش ــوب( بع الحاس

تخصــص. لــكل  مقعــداً 
وأشــار رئيــس الجامعــة 
إقليــم  جامعــة  أن  إلــى 
مــن  كثيــر  حققــت  ســبأ 
فــي  الجبــارة  االنجــازات 
المؤسســي  البنــاء  إطــار 
فــي  ســواء  للجامعــة 

الجانــب االنشــائي للقاعــات 
او  االداريــة،  والمكاتــب 
تنظيــم العمــل االداري، او 
المجــال االكاديمــي، وغيره.

ويأتــي إطــاق جامعــة 
لبرنامــج  ســبأ  إقليــم 
الدراســات العليــا بعــد ثاث 
ــرار  ــدار ق ــن إص ــنوات م س
إنشــاء الجامعــة فــي العــام 
ــة  ــن كلي ــول م 2016م، لتتح
مســتقلة،  جامعــة  إلــى 
تخصصــا   23 تشــمل 

دراســياً.
العــام  هــذا  وأطلقــت 
برنامــج الدراســات العليــا 
وفتــح بــاب القبــول للدفعة 
الدارســين  مــن  االولــى 
تخصصــات  اربعــة  فــي 
 23 مــن  اكثــر  مــن 
الجامعــة  فــي  تخصــص 
بعنايــة  اختيارهــا  تــم 
التخصصــات  هــذه  كــون 
تخرجــت منهــا فــي مســاق 
دفــع  عــدة  البكالوريــوس 
بيــن )4-7( منــذ افتتاح كلية 
واالداب  والعلــوم  التربيــة 
فــي 2006م والتــي كانــت نــواة 

الجامعــة. لتأســيس 
مــن جانبــه أكــد الدكتــور 
نائــب  الموســاي  حســن 

ــئون  ــة للش ــس الجامع رئي
الجامعــة  أن  االكاديميــة 
تســعى إلــى تطويــر دورهــا 
المجتمعــي فــي التأهيــل 
العلمــي إلــى جانب مســاق 
مجــال  فــي  البكالوريــس 
ــا والبحــث  الدراســات العلي
العلمــي بما يخــدم التنمية 

وتطويــر المجتمــع .
ونــوه الدكتــور الموســاي 
الــى ان تدشــين اختبــارات 
المفاضلــة تضــع الجامعــة 
العمليــة  أولــى خطواتهــا 
فــي مجــال البحــث العلمي 

ــا. ــات العلي والدراس
وأشــار إلــى أن الجامعــة 
طلبــات  كثافــة  شــهدت 
بالدراســات  لالتحــاق 
ولكــن  بالجامعــة،  العليــا 
مــن تــم قبولهــم لدخــول 
اختبــار المفاضلــة الكتمــال 
 71 هــم  التقــدم  شــروط 
طالــب وطالبــة فــي القــرآن 
طالــب  و36  وعلومــه، 
وطالبــة فــي اللغــة العربية 
وآدابهــا و41 طالــب وطالبــة 
فــي علــوم الحاســوب، إلــى 
جانــب 30 طالــب وطالبــة 

فــي قســم الرياضيــات.
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مؤسسة فتيات مأرب تقف أمام آثار الحرب على 
التعليم أوساط نازحي صرواح

مــن  ومشــاركة 
التربويين والوجاهات 
مــن  االجتماعيــة 
مديريــة  نازحــي 

صــرواح.
إن  وقالــت: 
ــوا  ــاركين ناقش المش
واآلليــات  الطــرق 
بعــودة  الكفيلــة 
العمليــة التعليميــة 
التــي  والصعوبــات 
يعانــي منهــا الطــاب 
ــات النزوح  في مخيم

.
وطالب 

فــي  المشــاركون 
الجهــات  الورشــة 
بتوســيع  المعنيــة 
كــون  المــدارس 
يوجــد  ال  المنطقــة 
فيها سوى مدرستين 

مؤسســة  نظمــت 
ــة  ــأرب، ورش ــات م فتي
آثــار  حــول  عمــل 
الحــرب علــى التعليــم 
األميــة  وتفشــي 
أوســاط النازحيــن مــن 
أبنــاء مديريــة صــروح 

. مــأرب  بمحافظــة 
الورشــة  وهدفــت 
إلــى تقييــم اآلثــار التــي 
ــى  ــرب عل ــا الح خلفته
التعليميــة  العمليــة 
صــرواح،  بمديريــة 
والتواصل مع الجهات 
المعنيــة بشــأن عــودة 

التعليــم .
ياســمين  وأكــدت 
رئيــس  القاضــي 
مؤسســة فتيات مأرب 
أن الورشــة اســتهدفت 
مشــاركاً  عشــرين 

بســعة ســتة فصــول 
بكل مدرسة، وال تكفي 
كافــة  الســتيعاب 
الطــاب باإلضافة إلى 
توفيــر الــكادر التربوي 
والمناهــج الدراســية .
ــاركون  وشدد المش
علــى أهميــة تفعيــل 
اآلبــاء  مجالــس 
وتفعيــل دور األهالــي 
الجهــات  ومطالبــة 
المعنية لدعم عملية 
ــة . ــم بالمديري التعلي
ــة التي  حضر الورش
أقيمــت يــوم اإلثنيــن 
مديريــة  عــام  مديــر 
صــرواح ومدير مكتب 

التربيــة بالمديريــة.
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ــن  ــا م ــم 16 متدرب اختت
بمــأرب،  الميــاه  قطــاع 
الخميســدورة  يــوم 
مجــال  فــي  تدريبيــة 
التشــغيلية  الصيانــة 
الوقائيــة  والصيانــة 
للمولــدات والمضخــات 
ولوحــات التحكــم، ونظام 
ــاه. ــة المي ــورة لتنقي الكل

المشــاركون  وتلقــى 
أيــام  علــى مــدى ســتة 
المعــارف  مــن  عــدداً 
والمهــارات  النظريــة 
أعمــال  فــي  العمليــة 
التشــغيلية  الصيانــة 
الوقائيــة  والصيانــة 
للمولــدات والمضخــات 
ولوحــات  وأنواعهــا 
جانــب  إلــى  التحكــم، 
نظــام  علــى  التدريــب 
مــن  الميــاه  كلــورة 
مــن  تنقيتهــا  اجــل 
وتصــل  االمــراض 
آمنــة. للمســتفيدين 

الــدورة  وشــملت 
قطــاع  فــي  عامليــن 
الميــاه فــي المؤسســة 
العامــة للميــاه والصــرف 
 ، بالمحافظــة  الصحــي 

تدريب 16 متخصصاً على صيانة 
المولدات والمضخات ونظام الكلورة

وهيئــة مستشــفى مأرب 
بمديريــة مدينــة  العــام 
ومستشــفى   ، مــأرب 
كــرى بمديريــة الــوادي ، 
ــفى 26 سبتمبر  ومستش
الجوبــة، بمديريــة 

وفــي اختتــام الــدورة 
التــي اقيمــت بدعــم مــن 
الصليــب االحمــر الدولــي 
أكــد مدير عام المؤسســة 
العامــة للميــاه والصــرف 
ــين  ــأرب حس ــي بم الصح
أهميــة  علــى  الجــال 
اســتمرار برامــج التدريــب 
والــدورات  والتأهيــل 
النوعيــة  التخصصيــة 
بنــاء  فــي  يســهم  بمــا 
ــتوى  ــع مس ــدرات ورف الق
ــن  ــدى العاملي ــاءة ل الكف
فــي مختلــف القطاعــات.

أهميــة  إلــى  واشــار   
النوعيــة  الــدورة  هــذه 
المؤمــل عليهــا فــي رفــع 
فــي  العامليــن  قــدرات 
قطــاع مشــاريع الميــاه 
ــي  ــدة ف ــق الفائ ــا يحق بم
اســتدامة مشــاريع المياه 
أمنــه  ميــاه  وتوصيــل 
ــتفيدين، الى جانب  للمس

تخفيف نفقــات الصيانة 
والوقائيــة  التشــغيلية 
ــات  ــدات والمضخ للمع
ولوحــات  والمولــدات 
التحكم لمشــاريع المياه 
والتــي ترهــق المشــاريع 
أحيــان  فــي  وتتســبب 
توقــف  الــى  كثيــرة 
ــاه  ــاريع المي ــض مش بع
كليــا او جزئيــا، وحرمــان 
ميــاه  مــن  النــاس 
التــي  المشــاريع  هــذه 
الحيــاة. اســاس  تعــد 
الجــال  ودعــا 
المتدربيــن لتطبيــق مــا 
تلقــوه فــي هــذه الــدورة 
نظريــة  علــوم  مــن 
عمليــة  وتطبيقــات 
ميــاه،  مشــاريع  علــى 
ــك المعــارف  وعكــس تل
واقــع  فــي  والمهــارات 
اعمالهــم ومشــاريعهم 
ــتدامتها  ــق اس ــا يحق بم
وزيــادة  واســتمرارها 
االفتراضــي  العمــر 
ــدات والمضخــات  للمول
التحكــم  ولوحــات 
الصيانــة  باعمــال 
الدوريــة التــي تعلموهــا.
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