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ســلطان   / اللــواء  حضــر 
محافــظ  العــرادة  علــي  بــن 
محافظــة مــأرب ،يــوم اإلثنيــن، 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء الــذي 
خصــص لبحــث المســتجدات 
التــي  واألوضــاع  الراهنــة، 
تشــهدها عــدد مــن محافظات 
تطبيــع  ومســاعي  البــاد، 
المحافظــات  فــي  األوضــاع 
المحــررة والعاصمــة المؤقتــة 

عــدن.
فــي  المجلــس  وأشــاد 
رئيــس  برئاســة  اجتماعــه 
الدكتــور  الــوزراء  مجلــس 
أحمــد عبيــد بــن دغــر، بجهــود 
الســلطة المحليــة بمــأرب فــي 
الخدميــة  األوضــاع  تطبيــع 

والمحافظــة،  المدينــة  فــي 
واالســتقبال الحضــاري لــآالف 
النازحيــن  المدنييــن  مــن 
ميليشــيا  هّجرتهــم  الذيــن 
الحوثــي االنقابيــة، مــن قراهم 
ومدنهــم منــذ بــدء حربهــا على 
اليمنييــن فــي منتصــف 2014.
وثّمــن المجلــس تضحيات 
أبنــاء مــارب الذيــن وقفــوا ضــد 
المليشــيا االنقابيــة، وســطروا 
أروع االنتصــارات فــي هزيمتها، 
وكانــت تلــك التضحيــات بداية 
المشــروع  علــى  االنتصــار 
اإلمامــي الفارســي البغيــض، 
الــذي يســعى لعــودة اليمــن 
الكهنوتــي  الماضــي  إلــى 

الرجعــي.

مجلس الوزراء يشيد بجهود السلطة 
المحلية في تطبيع األوضاع بالمحافظة

ــظ  ــدم محاف ــه ق ــن جهت م
ســلطان  اللــواء  المحافظــة 
العــرادة شــرحاً عــن التطــورات 
فــي  الراهنــة  والمســتجدات 
التــي  والجهــود  المحافظــة، 
المحليــة  الســلطة  تقــوم 
ونســبة اإلنجــاز فــي المشــاريع 
ــات،  التــي تنفذهــا فــي المديري
المشــاريع  إلــى  باإلضافــة 
النازحيــن. بإيــواء  المتعلقــة 

وأشــار إلى الصعوبــات التي 
ــة،  تواجههــا المكاتــب التنفيذي
واحتياجــات المحافظــة مــن 
وتنمويــة  خدميــة  مشــاريع 
تتمتــع  التــي  للمحافظــة 

اســتراتيجية. بأهميــة 

ثمن تضحيات أبناء مأرب ضد املليشيا واستقبالهم مئات آالف النازحين
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التنفيــذي  المكتــب  عقــد 
ــوم األحــد،  لمحافظــة مــأرب ،ي
اجتماعــه الدوري لشــهر اكتوبر 
المحافظــة  وكيــل  برئاســة 

ــي. ــد الفاطم ــي محم عل
وكــرس االجتماع لمناقشــة 
التقريــر المقــدم مــن مدير عام 
مكتــب الشــئون االجتماعيــة 
الشــبواني،  حســن  والعمــل 
تنميــة  مكتــب  عــام  ومديــر 
المــرأة فنــده العمــاري، والتــي 
تضمنــت االنشــطة المنفــذة 

الماضيــة  االشــهر  خــال 
واجهــت  التــي  والصعوبــات 
والتوصيــات  التنفيــذ  ســير 

لتجاوزهــا.
وشــدد وكيــل المحافظــة 
المكاتــب  علــى  الفاطمــي 
التنفيذيــة العمل بــروح الفريق 
ــة  ــة متكامل ــد وبمنظوم الواح
ــة  ــياب المعلوم ــان انس وضم
بيــن جميــع المكاتــب ورفــع 
مســتوى تحصيــل االيــرادات 
ــرادات  ــين اإلي ــة وتحس المحلي

تنفيذي مأرب يقف أمام عدد من 
التقارير حول أنشطته لألشهر الماضية

ــة. العام
الفاطمــي مديــري  ووجــه 
عــام مكتبــي الخدمــة المدنيــة 
والتأمينــات، والماليــة بســرعة 
الزيــادة  وصــرف  تنفيــذ 
للموظفيــن  المســتحقة 
بالمحافظــة  اإلداري  بالجهــاز 
بواقــع 30 فــي المائــة وفقــاً 

الــوزراء. مجلــس  لقــرار 
قــد  المجتمعــون  وكان 
اســتعرضوا محضر اجتماعهم 

الســابق واقــروه.
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الوكيل الفاطمي يدشن المرحلة األولى 
للعيادات الطبية المجانية بمدارس مأرب

ــة  ــل محافظ ــن وكي دش
مــأرب الشــيخ/ علــي محمد 
الفاطمــي ومعــه الدكتــور 
الشــدادي  عبدالعزيــز 
مديــر عــام مكتــب الصحــة 
العامــة والســكان والدكتور 
علــي العبــاب مديــر عــام 
ــم،  ــة والتعلي ــب التربي مكت
ــة المجانية  العيادات الطبي
والتوعيــة  المتنقلــة 
الصحيــة لطــاب وطالبــات 
مــدارس محافظــة مــارب 

فــي المرحلــة األولــى.
وينفــذ هــذه العيــادات 
الطبيــة المتنقلــة مكتــب 
الصحــة بمــأرب بالتنســيق 
التربيــة  مكتــب  مــع 
بالمحافظــة،  والتعليــم 
»ألجــل  شــعار  تحــت 
صحتهــم نعمــل ســويا«، 
بمدرســة  دشــنت  والتــي 
مــأرب. بمدينــة  بلقيــس 

وأكــد الوكيــل الفاطمــي 
الحملــة  هــذه  أهميــة 

لطــاب وطالبــات المدارس 
ان محافظــة  إلــى  ، الفتــاً 
عــدد  بهــا  يتواجــد  مــأرب 
كبيــر مــن النازحيــن، وهــذا 
يتطلــب توفيــر الخدمــات 
والعاجيــة  الطبيــة 

الصحيــة. والرعايــة 
مــن جهتــه قــال الدكتــور 
عبدالعزيــز الشــدادي مديــر 
الصحــة،  مكتــب  عــام 
التوعويــة  الحملــة  إن 
التوعيــة  أيضــا  ستشــمل 
الوقايــة  حــول  الصحيــة 
ــى  ــرا وحم ــاء الكولي ــن وب م
المرحلــة  ضمــن  الضنــك 
المدينــة  بمديريــة  األولــي 
فــي ســت مــدارس محورية.

المرحلــة  وتســتهدف 
طالــب  آالف   6 األولــى 
وطالبــة، يلــي ذلــك مديريــة 
الــوادي وحريــب والجوبــة 
وذلــك فــي إطــار أنشــطة 
المدرســية  الصحــة 

العــام. لهــذا  بالمكتــب 

تجري فحوصات لألمراض الوبائية وأمراض العيون 

وينفــذ الحملــة أربع فرق 
طبيــة مــن مستشــفيات 
ومستشــفى  العــام  كــرى 
بالجوبــة  26ســبتمبر 
العســكري،  والمستشــفى 
أطفــال  أخصائيــي  تضــم 

مختبــر. وفنييــن 
الفــرق  هــذه  وتقــوم 
ــاب  ــي للط ــف الطب بالكش
وإجــراء  ومعاينتهــم 
الطبيــة،  الفحوصــات 
الازمــة  االدويــة  وصــرف 
عــن  والكشــف  لهــم، 
ــن  ــي م ــي تعان ــاالت الت الح
مشــاكل العيــون وصــرف 
وفــق  طبيــة  نظــارات 

الطبــي. الفحــص 
مــن جانبــه عبــر الدكتــور 
علــي العبــاب مديــر عــام 
ــم،  ــة والتعلي ــب التربي مكت
لمكتــب  شــكره  عــن 
الصحــة لتقديــم الخدمــات 
الطبيــة والعاجيــة لطــاب 
المــدارس،  وطالبــات 
منوهــاً إلــى أن هنــاك 36 
تتواجــد  مدرســية  عيــادة 
مــدراس  مــن  عــدد  فــي 
دعمهــا  يتــم  المحافظــة 
بشــكل متواصــل مــن قبــل 

. الصحــة  مكتــب 
التدشــين خالــد  حضــر 
قصيلــة مديــر إدارة الصحة 
المدرســية بمكتــب التربيــة، 
مديــرة  دحــوان  وأمــل 
الصحــة المدرســية بمكتب 

الصحــة.
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المخالفي والمداني يفتشان أقسام 
الشرطة وأماكن التوقيف بالمحافظة 

نيابــة  رئيــس  تفقــد 
بمحافظــة  االســتئناف 
الدكتــور  القاضــي  مــأرب 
ومعــه  المخافــي  عــارف 
الشــرطة  عــام  مديــر 
العميــد عبدالملــك المداني 
أقســام  الخميــس،  ،يــوم 
المتواجــدة فــي  الشــرطة 
مدينــة المجمــع عاصمــة 

. فظــة لمحا ا
القاضــي  واطلــع 
والعميــد  المخافــي 
زيارتهمــا  خــال  المدانــي 
األمنيــة  الســجات  علــى 
وأبــرز  التوقيــف،  وأماكــن 
االحتياجــات التــي تحتاجهــا 
أماكــن التوقيف، واألقســام 
عملهــا  أداء  لتطويــر 

. لشــرطي ا
وشــدد كاً مــن رئيــس 
بالمحافظــة  النيابــة 
الشــرطة  عــام  ومديــر 
علــى  زيارتهمــا  خــال 
ضــرورة االلتــزام باإلجراءات 
التأخــر  وعــدم  القانونيــة، 
ــي  ــا الت ــم القضاي ــي حس ف

. زتهــم بحو
تفقــد  الســياق  وفــي 
رئيــس النيابة االســتئنافية 
بمحافظــة مــأرب القاضــي 

،يــوم  المخافــي  د.عــارف 
ــر عــام  اإلثنيــن، ومعــه مدي
ــد  ــة العمي ــرطة محافظ ش
عبدالملــك المدانــي إدارتــي 
الجوبــة  مديريتــي  أمــن 

وحريــب.
اطلــع  الزيــارة  وخــال 
المخافــي  القاضــي 
علــى  المدانــي  والعميــد 
األمنيــة  الســجات 
الســجناء  وســجات 
وتفقــدا  بالمديريتيــن، 

الســجناء. أحــوال 
وتأتــي الزيــارة فــي اطــار 
التفتيــش القضائــي علــى 
ســجات الموقوفيــن بإدارة 
ــعي  ــن، وس ــن المديريتي أم
القضائيــة  الســلطات 
ــة لارتقــاء بالعمــل  واألمني
األمنــي وفقــا للقوانييــن.

عــام  مديــر  وكان 
ناصــر  حريــب  مديريــة 
علــي القحاطــي، اســتقبل 
المدانــي والمخافــي، خال 
زيارتهمــا لمديريــة حريــب، 
ــم  ــى زيارته ــى عل ــث أثن حي
ــع  ــتمر م ــم المس وتعاونه

المديريــة. إدارة 
نيابــة  رئيــس  وأشــاد 
شــرطة  ومديــر  مــأرب 

ــن  ــراد األم ــة، بأف المحافظ
حريــب  مديريــة  فــي 
وجهودهــم الملموســة في 
ــتقرار  ــن واالس ــق األم تحقي
وحفــظ الســكينة العامــة 
مــن  العاليــة  وباليقضــة 
قبلهــم والتــي كان آخرهــا 
علــى  القبــض  إلقاءهــم 
كانــت   ) دينــا   ( ســيارة 
 300 مــن  بأكثــر  محملــة 
متجهــة  كانــت  صــاروخ 

. لانقابيــن 
بالجهــود  أشــادا  كمــا 
والمتابعــة  الكبيــرة 
قبــل  مــن  المســتمرة 
ــب  ــة حري ــام مديري ــر ع مدي
فيمــا يتعلــق باحتياجــات 
المديرية ســواء فــي الجانب 

. القضائــي  أو  األمنــي 
فــي  الزيــارة  وتأتــي 
ــي  ــش القضائ ــار التفتي إط
األمنيــة  للســجات 
وســجات الموقوفيــن فــي 
أقســام شــرطة محافظــة 
ــلطات  ــعي الس ــأرب، وس م
القضائيــة واألمنيــة لارتقاء 
وفقــا  األمنــي  بالعمــل 

والقانــون. للدســتور 
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دشــنت جامعــة إقليم ســبأ 
ــاق  ــأرب، إط ــة م ــي محافظ ف
واإلعتمــاد  الجــودة  مركــز 
تحقيــق  بهــدف  األكاديمــي 
خدمــة تعليمية متميــزة وفق 
معاييــر الجــودة العالمية التي 

ــع. ــات المجتم ــي احتياج تلب
أشــار  التدشــين  وخــال 
وكيــل محافظة مــأرب الدكتور 
عبدربــه مفتــاح إلــى أهميــة 
الخدمــة التعليميــة المتميزة، 
بمخرجــات  تثمــر  والتــي 
ذات جــودة تلبــي احتياجــات 

المجتمــع.
مركــز  إنشــاء  أن  وأكــد 
للجــودة يعتبــر منجــزاً مــن 
حديثــة  الجامعــة  منجــزات 
النشــأة فــي ظــل واقــع صعب 
و ظــروف اســتثنائية تمــر بهــا 

اليمــن .
مفتــاح  الوكيــل  وأكــد 
التعليــم  فــي  التميــز  أن 

والخدمــات مــن خال الجــودة، 
انعــكاس علــى  لــه  ســيكون 
ــه.  ــن بأكمل ــة واليم المحافظ
االنجــازات  أن  إلــى  ولفــت 
المحافظــة  فــي  المحققــة 
الجامعــة  إنشــاء  ســواًء 
ــارة  ــة الجب ــا التطوري وخطواته
ــهده  ــا تش ــن، أو م ــال عامي خ
المحافظــة مــن تنميــة فــي 
وحركــة  المجــاالت  مختلــف 
تجاريــة واســتثمارية نشــطة، 
لامــن  طبيعــي  نتــاج  هــي 
واالســتقرار الــذي تتمتــع بــه 
ــه  ــز ب ــأرب وتتمي ــة م محافظ

المحافظــات. بقيــة  عــن 
مفتــاح  الدكتــور  وشــدد 
استشــعار  أهميــة  علــى 
فــي  مســئولياتهم  الجميــع 
تعزيــز هــذا االمــن واالســتقرار 
كــون القضيــة االمنيــة قضيــة 
الجميــع، والجميــع مســئول 
عنهــا مــن اصغــر مواطــن إلــى 

جامعة إقليم سبأ تدشن مركز الجودة 
واالعتماد األكاديمي

أكبر مســئول بمــا فيها النخب 
والمثقفيــن  المجتمعيــة 
والعلمــاء مــن دكاتــرة جامعــة 

وغيرهــم.
وأكــد اســتمرار دعــم قيــادة 
الســلطة للجامعة واالنشــطة 
والبرامــج الهادفــة إلــى تطويــر 
والمخــرج  التعليمــي  األداء 
التنميــة  يخــدم  بمــا  منهــا 
ــل  ــل يحم ــل مؤه ــاء جي وإنش
ــى عاتقــه االســهام الفاعــل  عل

ــن. ــة اليم ــي نهض ف
وكان رئيــس جامعــة إقليم 
ســبأ الدكتــور محمــد القدســي، 
كلمتــه  فــي  اســتعرض 
حققتهــا  التــي  اإلنجــازات 
الجامعــة منــذ نشــأتها فــي 
البنــى  مجــاالت  فــي  2016م 
االداري  والتنظيــم  التحتيــة 
االكاديميــة،  والمجالــس 
والتخصصــات العلميــة التــي 
تخصصــا   28 إلــى  وصلــت 

وقعت اتفاقية شراكة مع واألكاديمية العربية الكندية 
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واالهتمــام بالبيئــة التعليميــة 
العــام  المظهــر  وتحســين 

للجامعــة.
القدســي  الدكتــور  وأكــد 
القادمــة  المرحلــة  أن  علــى 
الجامعــة  مامــح  سترســم 
خــال  مــن  المســتقبلية 
الرؤيــة اإلســتراتيجية للخمس 
ــة  ــة للجامع ــنوات القادم الس

المجــاالت. مختلــف  فــي 
إلــى ذلك قدم عميــد المركز 
الدكتــور ســمير عبدالرحمــن 

الشــميري فــي كلمتــه نبــذه 
ــه  ــة عــن المركــز ورؤيت تعريفي

ــه. وأهداف
التدشــين  أن  إلــى  ولفــت 
تدشــين  مــع  متزامنــا  يأتــي 
الجــودة  ثقافــة  فعاليــات 
التــي  االكاديمــي  واالعتمــاد 
بمشــاركة  أســبوعاً  تســتمر 
أكاديمييــن متخصصيــن فــي 
ــدن،  ــات ع ــن جامع ــودة م الج
ــب  ــى جان ــاء، إل ــز، والبيض وتع
جامعــة  فــي  االكاديمييــن 
بهــدف  وذلــك  ســبأ  إقليــم 
عمــل  اســتراتيجية  وضــع 
تنبثــق عنهــا انشــطة تنفيذيــة 

وفعاليــات.
ــل  ــز العم ــيتولى المرك وس

اإلعتمــاد  تحقيــق  علــى 
وبرامجهــا  األكاديمــي 
ومقرراتهــا، وتجويــد المحتــوى 
العلمــي والعملــي للمقــررات، 
وتوجيــه  إعــداد  جانــب  إلــى 
اإلســتراتيجية  الخطــط 

وتقويمهــا. والتنفيذيــة 
علــى  المركــز  وســيعمل 
كــوادر  وتدريــب  تأهيــل 
الجامعــة وكافة منتســبيها، و 
بنــاء قاعــدة بيانــات وتحديثهــا، 
األتمتــة  نظــام  وتطبيــق 

وتطويــر الموقــع االلكترونــي 
ربــط  عــن  للجامعــة، فضــا 
العاقــات مــع اشــهر الهيئــات 
المحليــة واالقليميــة والدولية 

العاقــة. ذات 
وكيــل  التدشــين  حضــر 
للشــؤون  مــأرب  محافظــة 
اإلدارية عبداللــه الباكري رئيس 
جامعــة البيضــاء الدكتــور جبــر 

ــي. الكول
ــة  ــت جامع ــك وقع ــى ذل إل
الثاثــاء،  ،يــوم  ســبأ  إقليــم 
ــع  ــراكة م ــاون وش ــة تع اتفاقي
األكاديميــة العربيــة الكنديــة 
ــب  ــورة والتدري ــوم المتط للعل
واالستشــارات )ACA( الممثلــة 
واشــنطن  جــورج  لجامعــة 

المتحــدة  االمــم  وجامعــة 
للســام، ومقرهــا العاصمــة 

القاهــرة. المصريــة 
التــي  االتفاقيــة  وتشــمل 
وقعهــا عــن جامعــة إقليــم 
الجامعــة  رئيــس  ســبأ 
القدســي  محمــد  الدكتــور 
مستشــار  االكاديميــة  وعــن 
الدكتــور  االكاديميــة االســتاذ 
ــي، خمســة  جبــر محمــد الكول
»االستشــارات  فــي  مجــاالت 
التدريبيــة والتعليمية وحضور 

ــرات، وورش  ــدوات والمؤتم الن
ادارة  فــي  والشــراكة  العمــل 
وتنفيــذ برامــج إدارة األزمــات 
مــن  المدعومــة  والكــوارث 
واشــنطن«،  جــورج  جامعــة 
فــي  الشــراكة  جانــب  إلــى 
تنفيــذ وتطبيــق برامج الســام 
المعتمــدة مــن جامعــة االمــم 

للســام. المتحــدة 
االتفاقيــة  وتهــدف 
والشــراكة  التعــاون  إلــى 
والتكامــل بيــن الجانبيــن فــي 
ــة  ــائل المتاح ــتخدام الوس اس
والتعليــم  التدريــب  لنهضــة 
ــى  ــزة عل ــارات المحف واالستش
ــع. ــة للمجتم ــق النهض تحقي
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المدانــي مديــر عــام شــرطة 
أن  مــأرب  محافظــة 
أجهــزة األمــن بالمحافظــة 
تمكنــت ،يــوم الثاثــاء، مــن 
ضبــط ثالــث شــحنة مــن 
المخــدرات خــال أقــل مــن 
ــا  ــي طريقه ــت ف ــهر كان ش
إلــى المناطــق الخاضعــة 

الحوثــي. لمليشــيا 
إن  المدانــي  وقــال 
حجمهــا  البالغــة  الكميــة 
ــادة  ــن م ــرام م ــو ج 200 كيل
تــم  المخــدر،  الحشــيش 
ــدى  ــل إح ــن قب ــا م ضبطه
النقــاط األمنيــة علــى الخط 
الرابــط بيــن صنعــاء ومأرب 
»قاطــرة«  متــن  علــى  ؛ 
محملة بمــادة الباســتيك.

عــام  مديــر  وأشــاد 

أعلنــت مؤسســة وثــاق 
للتوجــه المدنــي ،يــوم الثاثاء، 
بمدينــة مــأرب، بــدء تأهيــل 80 
طفاً مجنداً ومتأثــراً بالحرب، 
الســابعة  المرحلــة  ضمــن 
والثامنــة مــن مشــروع إعــادة 
ــن  ــال المجندي ــل األطف تأهي
فــي  بالحــرب  والمتأثريــن 
ــز  ــن مرك ــول م ــن، المم اليم
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 

واألعمــال اإلنســانية.
المؤسســة  ودشــنت 
ــة  ــن المرحل ــى م ــدورة األول ال
التي ســتعمل علــى إعــادة 27 
طفاً مجنــداً ومتأثــراً بالحرب 
مــن عــدة محافظــات يمنيــة، 
تأثــروا تأثيــرات مختلفة منها 
ــا  ــري، وضحاي ــد القس التجني
ــرب . ــات الح ــام ومخلف األلغ

األطفــال  وســيخضع 
ــى  ــرون إل ــدون والمتأث المجن
اجتماعــي  نفســي  برنامــج 
يــد خبــراء نفســيين  علــى 
إلــى  إضافــة  واجتماعييــن، 
وترفيهيــة  رياضيــة  برامــج 
متنوعة, لتخليصهم مــن آثار 
الحــرب وإعادتهم إلى حياتهم 
والطفوليــة،  الطبيعيــة 
ــى  ــى إعادتهــم إل والعمــل عل
المــدارس بعيــداً عــن جبهات 

القتــال .
يذكر أن المؤسسة عملت 
علــى إعــادة تأهيــل 241 طفــاً 
مجنــداً ومتأثــراً، فــي المراحل 
الســابقة مــن المشــروع الذي 
يهــدف إلــى إعــادة تأهيــل 2000 
ــة  ــن خط ــي ضم ــل يمن طف
مركــز الملك ســلمان لإلغاثة 

واألعمــال اإلنســانية.

بالحــس  مــأرب  شــرطة 
بــه  يتمتــع  الــذي  األمنــي 
أفــراد األمــن الذيــن تمكنــوا 
مــن إحبــاط تهريــب شــحنة 
إلــى  المخــدر  الحشــيش 
رغــم  الحوثــي،  مليشــيات 
ــا  ــحنة وتوزيعه ــاء الش إخف
علــى أجــزاء متفرقــة فــي 
أماكــن صعبــة االكتشــاف 

القاطــرة. فــي 
وكانــت االجهــزة األمنيــة 
 )5( فــي  ضبطــت  قــد 
أكتوبــر الحالــي »50« كجــم 
مــن المحشــيش المخــدر، 
وفــي )21( ســبتمبر تمكنت 
مــن ضبــط »115 كجــم«، 
جميعهــا  كانــت  حيــث 
ــق  ــى مناط ــا إل ــي طريقه ف

الحوثييــن. ســيطرة 

شرطة مأرب تضبط ثالث شحنات من 
المخدرات خالل أقل من شهر

إطالق المرحلة 
السابعة والثامنة 
من مشروع إعادة 

تأهيل األطفال 
المجندين

كانت يف طريقها للحوثيين
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ــرأس وكيــل محافظــة  ت
مــأرب الشــيخ علــي محمــد 
ضــم  اجتماعــاً  الفاطمــي 
الفنــي  المكتــب  مديــر 
الجبــل  علــي  الدكتــور 
,مديــر عــام مكتــب الصحــة 
ــور  ــكان الدكت ــة والس العام
الشــدادي  عبدالعزيــز 
اإلعــداد  لمناقشــة 
إلقامــة  والتحضيــر 
األول  الصحــي  المؤتمــر 

. فظــة لمحا با
الــذي  االجتمــاع  وأقــر 
عقد يــوم الثاثاء اللمســات 
ــل اللجــان  ــرة مــن قب األخي
المشــكلة ، ووضــع اآلليــة 

النطــاق المؤتمــر الصحــي 
والمزمــع  بالمحافظــة 
شــهر  خــال  انعقــاده 

الجــاري. أكتوبــر 
اإلجتمــاع  وخــال 
مكتــب  عــام  مديــر  قــدم 
الصحــة والســكان الدكتــور 
الشــدادي،  عبدالعزيــز 
حــول  مفصــاً  تقريــراً 
ــه  ــر وأهداف ــج المؤتم برنام
يخــدم  بمــا  ومضامينــه 

الصحــي. القطــاع 
الدكتــور  وأشــار 
الشــدادي إلــى أن الهــدف 
المؤتمــر،  مــن  األساســي 
هــو حشــد جهــود الدعــم 

المنظمــات  قبــل  مــن 
الدوليــة والمحليــة للقطاع 
ــل  ــي ظ ــأرب، ف ــي بم الصح
ــن  ــب م ــه المكت ــا يواجه م
شــحة اإلمكانيــات نتيجــة 
والكثافــة  النــزوح  كثافــة 
التــي تشــهدها  الســكانية 
مــن  مــارب  محافظــة 
محافظــات  مختلــف 

. ريــة لجمهو ا
االجتمــاع  حضــر 
الطبيــة  اللجنــة  رئيــس 
الدكتــور  العســكرية 
شــوقي الحــار، ومديــر عــام 
الجهــاز المركــزي للرقابــة 
والمحاســبة بالمحافظــة.

إقرار اللمسات األخيرة إلطالق المؤتمر 
الصحي األول بمأرب
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اختتــم بمحافظــة مــأرب 
،يــوم الخميــس، االجتمــاع 
التقييمي ألنشــطة مشــروع 
ــارئ  ــة الط ــة والتغذي الصح
منظمــة  مــن  الممــول 
اليونيســيف والبنك الدولي، 
خــال الفتــرة مــن ينايــر إلــى 
ســبتمبر من العــام الجاري.

وأكــد الدكتــور عبدالعزيــز 
الشــدادي مديــر عــام مكتب 
اختتــام  فــي   - الصحــة 
االجتمــاع التقييمــي - علــى 
ــم للخدمــات  ــة التقيي أهمي
الطبيــة والعاجيــة والرعاية 
ــة  ــة المقدم ــة األولي الصحي
الصحيــة  المرافــق  فــي 
فــي إطــار مشــروع الصحــة 

والتغذيــة الطــارئ.
مشــروع  إن  وقــال: 
والتغذيــة  الصحــة 
المكتــب  ينفــذه  الطــارئ 

صحــي  مرفــق   28 فــي 
مديريــات  بمختلــف 
المحافظــة. مشــدداً علــى 
فــي  الجهــود  مضاعفــة 
تقديــم الخدمــات الطبيــة 
والرعايــة  والعاجيــة 
فــي  األوليــة  الصحيــة 
المرافــق الصحيــة، وااللتزام 
الشــهرية  التقاريــر  برفــع 

والنصفيــة. والربيعــة 
مــن جهتــه قــال إبراهيــم 
برنامــج  الضيفــي منســق 
إن  والتغذيــة  الصحــة 
ــال  ــتعرض خ ــاع اس االجتم
يوميــن التقاريــر اإلحصائيــة 
وتقاريــر العمل وتقييــم أداء 

العامليــن الصحييــن.
االجتمــاع  أن  وذكــر 
الصحــة  مــدراء  درب 
البرامــج  ومنســقي 
ــى  ــات عل ــة بالمديري الصحي

اجتماع بمأرب لتقييم مشروع الصحة والتغذية 
الممول من اليونيسيف والبنك الدولي

والمتابعــة  اإلشــراف  آليــة 
التقاريــر  واســتمارات 
الخاصــة  اإلحصائيــة 
بمشــروع الصحــة والتغذية 

. رئ لطــا ا
وناقــش اإلجتمــاع وفــق 
منســق البرنامــج الخدمــات 
المرافــق  فــي  المقدمــة 
واألنشــطة  الصحيــة 
مــن  والتــي  المنفــذة، 
المرافــق  إمــداد  ضمنهــا 
المســتهدفة  الصحيــة 
ــة  ــروع باألدوي ــن المش ضم
الطبيــة  والمســتلزمات 
بشــكل ربعي ، وتوفيــر كوادر 
صحيــة بتعاقــد ممــول مــن 
مــن  وغيرهــا  المشــروع 
ينفذهــا  التــي  األنشــطة 

البرنامــج.

استمر ليومين ووقف أمام ما تم خالل تسعة أشهر
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صندوق النظافة ينفذ أعمال المرحلة 
الثانية من مشروع تحسين مدينة مأرب 

ــة  ــدوق النظاف ــذ صن ينف
بمحافظــة  والتحســين 
مــأرب حالياً المرحلــة الثانية 
التحســين  مشــروع  مــن 
المحافظــة  لعاصمــة 
والتي تســتهدف غــرس 562 
شــجرة، ورصــف 60 ألــف متر 
مربــع مــن أرصفــة الشــوارع 
الرئيســية بكلفــة 30 مليــون 
ريــال بتمويــل مــن الســلطة 

ــة. المحلي
عــام  مديــر  وأوضــح 
النظافــة  صنــدوق 
بالمحافظــة  والتحســين 
محمــد أحمــد عطيــه لوكالة 
)ســبأ(  اليمنيــة  األنبــاء 
إلــى  يهــدف  المشــروع  أن 
المدينــة  وجــه  تحســين 
واالهتمــام  وشــوارعها 
النقــي  والهــواء  بالبيئــة 

النظيفــة. واألرصفــة 
أعمــال  أن  إلــى  ولفــت 
التشجير تســتهدف خمسة 
شــوارع هــي: شــارع جامعــة 
إقليــم ســبأ، شــارع القصــر، 
الشــارع  الهيئــة،  شــارع 
العــام، وشــارع ســبأ، حيــث 
ــة  ــرس 397 غرس ــيتم غ س
ــة، و82  ــجار الدمس ــن أش م
و24  دفلــة،  و59  نخلــة، 

تهدف لرصف 60 ألف متر مربع وغرس 562 شجرة
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غرســه جهنميــة.
الرصــف  أعمــال  أمــا 
فتشــمل شــارع الجامعــة 
وشــارع صــرواح ،وقــد تــم 
 15 عــن  يزيــد  مــا  انجــاز 
إشــراف  تحــت   ، بالمائــة 
العامــة  االشــغال  مكتــب 
والطــرق بالمحافظة للتأكد 
مــن المواصفــات فــي تنفيذ 

االعمــال.
وأشــار إلــى أن الصنــدوق 

اســتكمل ســابقاً  كان قــد 
األولــى  المرحلــة  تنفيــذ 
التحســين  مشــروع  مــن 
للمحافظــة ، والــذي يهــدف 
ــجرة  ــف ش ــرس 66 أل ــى غ إل
في المدينــة وضواحيها من 
مختلــف االشــجار المثمــرة 
والجماليــة والزهــور، والتــي 
دشــنها محافــظ محافظــة 

ــأرب. م
أن  إلــى  عطيــة  واشــار 
التــي  األولــى  المرحلــة 

بلغــت كلفتهــا 40 مليــون 
غــرس  تضمنــت  ريــاال 
أشــجار  مــن  شــجرة   500
النخيــل والدمــس والدفلــة 
شــوارع  فــي  وجهنميــة، 
الهيئــة، القصــر، والشــارع 

العــام.
اعمــال  تمــت  كمــا   
العــام  للشــارع  الرصــف 
وشــارع القصــر لمســاحة 
طوليــة قدرهــا 1582 متــرا 

طوليــا.
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المكتب التنفيذي بمدينة مأرب يقر دعم 
أجور تعاقدية لـ 57 معلما لتغطية العجز

بقيمة 4 مليون ريال شهريًا

ــذي  ــب التنفي ــر المكت أق
مــأرب،  مدينــة  لمديريــة 
ــة  ــلطة المحلي ــل الس تحم
صنــدوق  عجــز  تغطيــة 
التعاقــد التربــوي بالمديرية، 
ــال  بمبلــغ أربعــة ماييــن ري
 57 لعــدد  تعاقديــة  أجــور 
ــة  ــة لتغطي ــم ومعلم معل
التخصصــات  العجــز فــي 
مــدارس  فــي  العلميــة 

المديريــة.
ــاع  ــال اجتم ــر خ ــا أق كم
ــرعة  ــن س ــوم اإلثني ــده ي عق
اســتكمال إجــراءات تســليم 

فــازوا  الذيــن  المقاوليــن 
بعطــاءات المناقصــات فــي 
الفصــول  إنشــاء  مواقــع 
الدراســية اإلضافيــة وعددها 
30 فصــاً دراســياً، فــي عــدد 
مــن المــدارس، فــي إطــار 
الكثافــة  زيــادة  مواجهــة 
وازدحامهــم  الطابيــة 

بالمــدارس.
علــى  االجتمــاع  وشــدد 
العامــة  األشــغال  مكتــب 
بالنيابــة  عاقتــه  تعزيــز 
مــن  القضائيــة  واألجهــزة 
اجــل التعــاون فــي انجــاز 

فــي  المخالفــات  قضايــا 
االســكان التــي يتــم ضبطها 

للنيابــة. ورفعهــا 
كمــا أكــد االجتمــاع علــى 
ضــرورة إقامــة دورة تأهيلية 
لموظفــي االشــغال العامــة 
ومدراء أقســام الشــرطة في 
المديريــة حــول آليــة الضبط 
ــي  ــات ف ــي للمخالف القضائ
ــغال  ــكان واالش ــال االس مج
علــى  واالعتــداء  العامــة 
والشــوارع  الدولــة  أراضــي 

ــات. والمتنفس
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مكتب التربية بمأرب يختتم مراكز )كفايات 
التعليم الالحق( الصيفية للطالب 

استهدفت 4000 طالب وطالبة بأربع مديريات

 اختتــم مكتــب التربيــة 
والتعليــم بمحافظــة مــأرب 
،يــوم الخميــس، الفعاليــات 
دعــم  لمراكــز  الصيفيــة 
الطاب لـــ »كفايات التعليم 
الاحق« والتهيئة النفســية 
التدريبيــة  والــدورات 
للمعلميــن واإلدارات بمراكز 
دعــم األطفــال بتمويــل مــن 

منظمــة اليونيســيف.
المراكــز  واســتهدفت 
تدريــب وتأهيــل )4000( طالب 
وطالبــة توزعــوا علــى أربعــة 
أربــع  فــي  أقيمــت  مراكــز 
مديريــات هــي » المدينــة، 
ــب«. ــرواح، وحري ــوادي، ص ال

وأكــد وكيــل محافظــة 
اإلداريــة  للشــئون  مــأرب 
خــال   - الباكــري  عبداللــه 
أهميــة  علــى   - اإلختتــام 
الــدورات التدريبيــة والمراكــز 
الصيفيــة فــي شــغل أوقات 
الفــراغ للطــاب وإكســابهم 
جديــدة  وقــدرات  مهــارات 
مواهبهــم  واكتشــاف 

التأثــر  مــن  وتحصينهــم 
باألفــكار المنحرفة والضالة.

أن  الباكــري  وأكــد 
ــل  ــة تعم ــلطة المحلي الس
مــع  بالتنســيق  جاهــدة 
مكتــب التربيــة والتعليــم 
مــن أجــل تذليــل الصعــاب 
إلنجــاح العمليــة التعليمية 
العلمــي  والتحصيــل 

التعليــم. وتجويــد 
المشــاركون  وتلقــى 
التدريبيــة  الــدورات  فــي 
مــن معلميــن ومســئولي 
ــهرين  ــدى ش ــى م إدارات عل
المهــارات  علــى  تدريبــات 
الحياتيــة وتعديــل الســلوك 
االســتراتيجي،  والتخطيــط 
مــدارس  فــي  والتطبيــق 
هايــل  محمــد  الشــهيد 
والنجــاح ، الروضــة ، النــور 
،الصوابيــن الفتــح للبنيــن 

للبنــات. والفتــح 
أوضــح  جانبــه  مــن 
ــة  ــب التربي ــام مكت ــر ع مدي

علــي  الدكتــور  والتعليــم 
االنشــطة  أن  العبــاب 
أقيمــت  التــي  والــدورات 
هدفــت  الصيــف  خــال 
فــي  الطــاب  تقويــة  إلــى 
وشــغل  العلميــة  المــواد 
أوقــات فراغهــم بما يكشــف 
مواهبهــم وينمــي قدراتهــم 
وإكســابهم  وإبداعاتهــم 

حياتيــة. مهــارات 
ــة  ــل المحافظ وكان وكي
ومديــر عــام مكتــب التربيــة 
قــد زارا معــرض األنشــطة 
ــى  ــوى عل ــذي احت ــة ال الفني
ورســم  ترفيــه  وســائل 
وخرائــط ومجســمات ودمى 
فــي  الطــاب  صنــع  مــن 

الصيفيــة. المراكــز 
ــام  ــة االختت ــل فعالي تخل
اســتعراضية  فقــرات 
للزهــرات واناشــيد وقصائــد 
واســتعراض  شــعرية 
خدمــات فــرق الجوالــة نالت 

الحاضريــن. استحســان 
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بدء توزيع 30 طناً من بذور القمح 
في مديرية الوادي قدمتها »الفاو«

دشــن مديــر عــام مديرية 
جــرادان  صالــح  الــوادي 
ومعــه منســق المؤسســة 
للتنميــة  الوطنيــة 
واالســتجابة االنســانية عــز 
الديــن حــزام ،يــوم الســبت، 
القمــح  بــذور  توزيــع 
منظمــة  مــن  المقدمــة 
االغذيــة والزراعــة العالميــة 

)الفــاو(.
وأكــد عــز الديــن حــزام 
المؤسســة  منســق 
للتنميــة  الوطنيــة 
)المنفــذة  واإلســتجابة 
ســيتم  أنــه  للمشــروع( 
توزيــع 30 طنــاً مــن بــذور 

القمــح ،نــوع غنمــي ، والذي 
يبــدأ موســم زراعتــه هــذا 

. لشــهر ا
بــذور  توزيــع  ويهــدف 
يــوم  بــدأ  الــذي  القمــح 
الســبت الماضــي إلــى دعــم 
مــن  المزارعيــن  صغــار 
ــة  ــازات الزراعي ــر والحي االس
ــذور  ــن الب ــس م ــع كي بواق
لــكل  جــرام  كيلــو   40 وزن 
أســرة باجمالــي 750 أســرة.

فــي  الديــن  عــز  ونــوه 
تعليــق لوكالــة ســبأ إلــى أن 
تدشــين توزيــع البــذور يأتــي 
فــي إطار مشــروع تحســين 
ســبل المعيشــة الزراعيــة 

والــذي يســتهدف مديريتــي 
ــأرب. ــب بم ــوادي وحري ال

هــذه  توزيــع  ويأتــي 
الكميــات من البــذور ضمن 
صغــار  دعــم  مشــروع 
المزارعيــن الهــادف لدعــم 
صغــار  مــن  أســرة   7960
لتزويدهــم  المزارعيــن 
والخضــار  القمــح  ببــذور 
إلــى  الحيوانــات  واعــاف 
زراعيــة  حقائــب  جانــب 
إنتــاج  فــي  لمســاعدتهم 
غذائهــم فــي ظــل الظــروف 

لليمــن. االســتثنائية 
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فتح عطاءات لدعم قطاع المياه بمأرب 
من منظمة اليونيسيف

األربعــاء،  ،يــوم  تــم 
العامــة  بالمؤسســة 
ــي  ــرف الصح ــاه والص للمي
فتــح  مــأرب،  بمحافظــة 
مناقصــة  مظاريــف 
قطــاع  لدعــم  محــدودة 
بتمويــل  بمــأرب  الميــاه 
اليونيســيف. منظمــة 

المناقصــة  وتتمثــل 
خطــوط  وتنفيــذ  بتوريــد 
إســالة وخطــوط توصيــات 
الروضــة  لمدينــة  منزليــة 
مــع  محابــس  تأهيــل  و 
الغــرف للشــبكة القديمــة 
بعاصمــة  المجمــع  فــي 

. فظــة لمحا ا
ــي المناقصة  وتنافس ف
لتنفيذ المشــروعين، سبعة 
جــرت  حيــث  مقاوليــن 
عمليــة فتــح المظاريف من 
المختصــة  اللجنــة  قبــل 

ــل المحافظــة  برئاســة وكي
مفتــاح،  عبدربــه  الدكتــور 
عــن  ممثليــن  وحضــور 
المتنافســين  المقاوليــن 
اليونيســف،  ومنظمــة 
وتــم احالــة المظاريــف الــى 

الفنــي. التحليــل  لجنــة 
وشــدد الوكيــل مفتــاح 
 - اإلجتمــاع  خــال   -
اســتيفاء  ضــرورة  علــى 
والمكاتــب  المقاوليــن 
للوثائــق  المتقدمــة 
القانونيــة  والشــروط 
بالجــودة  وااللتــزام   ،
الفنيــة  والمواصفــات 
وثائــق  فــي  المحــددة 
للمناقصــة. العطــاءات 

ــر  مــن جهتــه أ شــار مدي
العامــة  المؤسســة  عــام 
ــي  ــرف الصح ــاة والص للمي
أن  إلــى  الجــال  حســين 

هــذا الدعــم المقــدم مــن 
منظمــة اليونيســف يهــدف 
تمديــدات  ايصــال  الــى 
الميــاه لمســافة 2200 متــراً 
بقطــر  الروضــة،  بمدينــة 
الــى جانــب  ســتة هنــش 
منزليــة  توصيلــة  مائــة 
بهــدف تزويــد المواطنيــن 
النقيــة  الشــرب  بميــاه 
واآلمنــة وتوســيع خارطــة 
بخدمــات  المشــمولين 
مؤسســة الميــاه والصــرف 
بالمحافظــة،  الصحــي 
الــى جانــب إعــادة تأهيــل 
محابــس الشــبكة القديمــة 
وعمــل غــرف حمايــة لهــا 
بهــدف الحفــاظ علــى المياه 
وتقليــل الفاقــد، جــراء تآكل 
المحابــس نتيجــة قدمهــا.
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