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انعقاد اللقاء التشاوري حول 
التعليم في مناطق النزوح بصرواح

اإلعالن عن نشر صنف جديد من القمح 
في حقول المزارعين بالمحافظة

د. مفتاح يدشن مساعدات إيوائية لـ 
500 أسرة نازحة مقدمة من الدنمارك

الشدادي يترأس اجتماعًا لمناقشة نتائج حملة 
التحصين الوطنية ضد الحصبة

تدشين برنامج التوعية بمخرجات الحوار ومسودة 
الدستور بمحافظات اقليم سبأ
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اللواء سلطان العرادة يرتأس اجتامعاً للجنة 
األمنية باملحافظة

اللــواء/  تــرأس 
العرادة  عيل  بن  سلطان 
محافظ محافظة مأرب 
اللجنــة األمنيــة  رئيــس 
األمنية  للجنة  اجتماعــاً 
بحضــور  باملحافظــة 
الداخليــة  وزارة  وكيــل 
ســالم  محمــد  ــواء/  الل
واملفتش  الرشيف  عبود 
العام بالقوات املســلحة 
ــادل  ع ــن/  رك ــواء  الل

القمــري ونائــب رئيس 
الحربية  العمليــات  هيئة 
ــواء  الل ــاع  الدف ــوزارة  ب
ركــن/ نــارص الذيباني.

اإلجتمــاع  وكــرس 
العديــد مــن  ملناقشــة 
وتعزيز  األمنية  القضايا 
التنســيق والتكامــل بني 
العســكرية  الوحــدات 
يف  العاملــة  واألمنيــة 
الجغرافيــة  املســاحة 

وتحديد  مأرب،  ملحافظة 
القطاعات واملســئوليات  
العنــارص  ومالحقــة 

ــا . أمني ــة  املطلوب
االجتمــاع  وشــدد 
كل  مســئولية  عــى 
العســكرية  الوحــدات 
حالة  لتعزيــز  واألمنيــة 
ــل  وتفعي  ، ــتقرار  االس
بني  واإلســناد  التعــاون 
العســكرية  الوحــدات 

بمختلــف  واألمنيــة 
وبحســب  املســتويات 
الحاجــة. مقتضيــات 

اللجنــة  ودعــت 
إىل  ــني  املواطن ــة  األمني
الوحدات  ــع  م التعاون 
والعســكرية  األمنيــة 
األمن  تثبيت  أجــل  مــن 
ــار  باعتب واالســتقرار، 
رجــل  هــو  املواطــن 

. األول  األمــن 
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محافظة  وكيل  دشن 
الدكتــور عبدربه  مــأرب 
الخميس  يــوم   - مفتــاح 
مســاعدات  توزيــع   -
أرسة   )500 ( لـ  إيوائية 
نازحــة يف مدينــة مأرب 
املجلــس  مــن  مقدمــه   ،
لالجئــني  الدنماركــي 
اإلصــالح  ــة  جمعي عــر 

الخريــة. اإلجتماعــي 
مفتاح  ــل  الوكي وأكد 
أن   - التدشــني  خــالل   -
تســتقبل  املحافظــة 
متواصــل  بشــكل 
ــق  مناط ــن  م ــني  نازح
وهم  املليشــيا،  ســيطرة 

لتقديــم  ماســة  بحاجــة 
ــانية  اإلنس ــاعدات  املس
غذائية  إغاثية  مواد  من 
وصحيــة،  وإيوائيــة 
وحماية  وسكن،  ومياه، 

وغرهــا.
املنظمــات  ودعــا 
القيــام  إىل  اإلنســانية 
النازحني  تجاه  بواجبها 
ــف  تخفي يف  ــاعدة  واملس
كونهــم  ؛  معاناتهــم 
وهم  مأرب  إىل  ــون  يصل
 ، شــيئا  يملكــون  ال 
يــد  مــد  إىل  ويحتاجــون 

العــون.

الدكتــور  وعــر 
السلطة  مفتاح عن شكر 
للمجلــس  املحليــة 
عى  لالجئني  الدنماركــي 
اإلنســانية  اللفتــة  هــذه 
ــي  الت ــات  املنظم وكل   ،
للنازحني  خدماتها  تقدم 
بســبب  واملترضريــن 
ــعلتها  أش ــي  الت ــرب  الح
مليشيا االنقالب الحوثية 

اليمــن. يف 
من جانبه أشار املدير 
جمعية  لفــرع  التنفيــذي 
باملحافظــة  االصــالح 
صالح قاســم، أن اختيار 
ــذه  ه ــن  م ــتفيدين  املس

االيوائيــة  املســاعدات 
النازحــة  االرس  مــن 
مدينــة  يف  واملتــرضرة 
؛  وضواحيهــا  مــأرب 
ــح  مس ــى  ع ــاًء  بن ــم  ت
الجمعية  نفذتــه  ميدانــي 
الصندوق  ــع  م بالتعاون 

ــي. اليمن ــاني  االنس
الجمعيــة  أن  وأكــد 
أرسة   )3500 ( ســجلت 
اســتهداف  ؛ تمكنــت من 
منهــم  ارسة   )1500 (
املراحــل  والبقيــة خــالل 

القادمــة.

د. مفتاح يدشن مساعدات إيوائية لـ 500 أرسة نازحة 
مقَدمة من الدمنارك
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وكيــل  فتتــح  ا
عــيل  مــأرب  محافظــة 
لفاطمــي  ا محمــد 
 - الخميــس  يــوم   -
مطاعــم  سلســلة  فــرع 
ــان  للزوربي ــي  ن لبيحا ا
مدينــة  يف  لعدنــي  ا

ــأرب. م
الوكيــل  وأكــد 
الفاطمي خالل االفتتاح 
 - الخميــس  أمــس   -

توفــر  املحافظــة  أن 
اســتثمارية  فرصــاً 
ومتنوعــة   ، واعــدة 
ــني  املحلي ــتثمرين  للمس
مختلــف  يف  نــب  واألجا

ــاالت. املج
لفاطمــي  ا ودعــا 
االمــوال  رؤوس 
لتجاريــة  ا وبيــوت 
لعربيــة  وا املحليــة 
املحافظة  يف  لالســتثمار 

كل  تقــدم  التــي 
م  واإلسها التســهيالت، 
لتنميــة  ا يف  لفاعــل  ا
تنشــدها  لتــي  ا
مختلف  ويف  ــة  املحافظ

. ت ال ملجــا ا
الوكيــل  واســتمع 
املســتثمر  من  الفاطمي 
إىل  املصعبــي  أحمــد 
املميــزات  عــن  رشح 
املطعم  ــا  يوفره ــي  لت ا

لطلب  ا إشــباع  ومنهــا 
األطعمة  عــى  يــد  ملتزا ا
تعكس  لتــي  ا املختلفــة 
يف  الســكاني  لتنــوع  ا
ــاً  ؛خصوص ــة  املحافظ
مئات  بها  اســتيعا بعــد 
املهجريــن  مــن  اآلالف 
مــن  لنازحــني  وا
ــات. املحافظ ــف  مختل

عــم  مطا سلســلة  ع  فــر يفتتــح  طمــي  لفا ا
ين لعــد ا ن  بيــا ر و للز ين  لبيحــا ا
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أكــد وكيــل محافظــة 
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
عبداللــه الباكري أن قطاع 
التعليــم يف املحافظــة مثل 
التحديــات  مــن  واحــداً 
الكبرة التي تواجه السلطة 

املحلية.
اســتقبال  إن  وقــال: 
املحافظــة ألفــواج كبــرة 
مــن النازحــني واملهجرين 
مــن املحافظــات واملناطق 
التي تسيطر عليها مليشيا 
الحوثــي اإلنقالبيــة جلب 
كبــرة  تحديــات  معــه 
عى  املحافظة  قدرة  تفوق 
مواجهتهــا، خصوصــاً يف 

ظــل اســتمرار النزوح.
وأشــار خــالل ترأســه 
لقاًء تشاورياً حول التعليم 
يف مناطق النزوح بمديرية 
الثالثــاء  يــوم  رصواح 
أن تزايــد أعــداد النازحــني 
مثــل ضغطــاً كبــراً عــى 
الخدمــات العامــة املقدمة 
ــة  ــني يف املحافظ للمواطن
والبنية التحتية التي كانت 
الشديد  تعاني من الضعف 

احتياجــات  تغطــي  وال 
العــدد املحدود من ســكان 

ــابقا. املحافظة س
وقــال إن يف مقدمــة 
الخدمــات التــي واجهــت 
ــات  ــديداً خدم ــاً ش ضغط
والســكن،  التعليــم، 
والصحة، ,واملياه الصحية، 

والحمايــة، وغرهــا.
وأكد أن السلطة املحلية 
ــلطان  ــواء س ــادة الل بقي
بــن عــيل العــرادة محافظ 
املحافظة ؛ تعمل ليل نهار 

البنية  تطوير خدمات  عى 
التحنيــة، واالرتقــاء بهــا، 
رغــم أن االحتيــاج يفــوق 
ــلطة  ــدرات الس ــراً ق كث

ــة ومواردها. املحلي
وضم اللقاء التشاوري 
الــذي دعــت إليــه شــبكة 
قيادات مجتمعية  ؛  إنسان 
رصواح،  مديريــة  مــن 
ــد  ــدف حش ــني به ونازح
الجهود الرسمية والشعبية 
من أجل التغلب عى مشكلة 
النقــص الكبر يف الفصول 

الدراســية التي تســتوعب 
األعداد الكبرة من الطالب 
ــني يف  ــات النازح والطالب
املدارس العاملة يف منطقة 

ذنه. وادي 
ــر  ــاء مدي ــرض اللق ح
ــد  ــة رصواح محم مديري
عام  مدير  ونائب  طعيمان 
مكتــب الرتبيــة والتعليــم 
عبدالعزيــز  باملحافظــة 

ــري. الباك

ل  ورياً حو ي يرتأس لقاًء تشــا الباكــر الوكيــل 
النزوح برصواح ــق  ط ــم يف منا التعلي
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حمطة البحوث الزراعية تعلن نرش صنف جديد 
من القمح يف حقول املزارعني

محطــة  أعلنــت   
للهضبة  الزراعية  البحوث 
)مأرب-الجوف(  الرشقية 
يــوم االربعاء، عن نرشها 
ــدا من أصناف  صنفا جدي
املزارعني  القمح يف حقول 
بعــد نجــاح كافــة مراحل 
االختبار والتقييم واالكثار 
لبذوره أطلقت عليه اســم 

ــه 1- 303(. )طيب
خــالل  ذلــك  جــاء 
ــذي  ال ــيل(  ــوم الحق )الي
أقامتــه املحطــة بالتعاون 
ــي  ــاد الزراع ــع االرش م
ــة  ــب الزراع ــع ملكت التاب
ــول  ــة، يف الحق باملحافظ
التجريبية التابعة للمحطة 
واملزارعني، بحضور وكيل 
اول املحافظــة عيل محمد 

ــي. الفاطم
الوكيــل  واطلــع 
الفاطمــي عــى مســتوى 
اإلنتــاج العــايل مــن هــذا 
الصنف من القمح، مستمعاً 
اىل رشح مــن قبــل مديــر 
قائد  املهندس  املحطة  عام 
ــع، واملرشف عى  ابو اصب
املرشوع البحثي املهندس/ 
، عن  املقطري  عبدالنارص 
مراحل اختبار هذا الصنف 
من القمــح التي بدأت من 
بانتخابه بــني 260 صنفا 

ــذور القمح. من ب

عمليــة  وتمــت 
والتقييــم  االختبــارات 
واالكثــار خــالل ســتة 
مواســم زراعيــة، واثبــت 
هذا الصنف تميزاً كبراً يف 
االنتاجية التي ترتاوح بني 
الواحد،  للهكتار  طن   7-6
ــى  ــه ع ــب قدرت اىل جان
مقاومة التغرات املناخية 
مــع ثبــات كميــة االنتاج، 

بحســب املحطــة.
وأشــار أبــو أصبــع 
املشاريع  أن  إىل  واملقطري 
التــي تقــوم بها  البحثيــة 
املحطة الزراعية تهدف اىل 
االرتقاء بالقطاع الزراعي 
ــي  الت ــأرب  ــة م بمحافظ
تعتر احدى ســالت اليمن 
الغذائية، وتحسني مستوى 

ــة من  ــة والنوعي االنتاجي
يف  الحقليــة  املحاصيــل 
الهضبــة الرشقيــة، توفر 
البــذور املحســنة والجيدة 
يف  للمزارعــني  واالمنــة 
ظــل غياب دور املؤسســة 

العامــة الكثــار البذور.
الوكيــل  وأشــاد 
الفاطمــي بالــدور الهــام 
الذي تلعبه محطة البحوث 
الزراعية يف تطوير القطاع 
 .. باملحافظــة  الزراعــي 
يبذلها  التي  الجهود  مثمنا 
يف  والعاملــني  الباحثــني 
الرائعة  انجازاتهم  املحطة 
التــي تنعكس يف تحســني 
االمــن الغذائي ومســتوى 
معيشــة املواطنــني يف ظل 
التي  االوضاع االستثنائية 

تعيشــها اليمن ووصولها 
اىل العــوز الغذائــي جــراء 
الــذي قامت به  االنقــالب 
ــى  ــة ع ــيا الحوثي املليش
الدســتورية  الرشعيــة 
ايراني وشنها حربا  بدعم 
ابناء  شعواء ومدمرة عى 

ــعب اليمني. الش
الســلطة  ان  وأكــد 
كل  ســتقدم  املحليــة 
ــة  ــة للمحط ــم ملحط الدع
ــة  ــطة الهادف وكل االنش
بالقطــاع  االرتقــاء  اىل 
الزراعي الذي يعد من اهم 
ــة  ــات االقتصادي القطاع
يف  واالول  املحافظــة  يف 
اســتيعاب العمالــة وخلق 
فــرص العمــل ومكافحــة 

ــر. ــة والفق البطال
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الشدادي يرتأس اجتامعاً ملناقشة نتائج محلة 
التحصني الوطنية ضد احلصبة

ــام  ع ــر  مدي ــرأس  ت
والسكان  الصحة  مكتب 
مــأرب  بمحافظــة 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
 - اجتماعــاً  الشــدادي 
يوم األحد - ضم مرشيف 
واإلرشاف  املحافظــة 
ــة  ــى حمل ع ــزي  املرك
الوطنية ضد  ــني  التحص
والحصبــة  الحصبــة 
اختتمت  ــي  الت ــة  األملاني

ــايض. امل ــس  الخمي
ــاع  االجتم ــرس  وك
التقاريــر  ملناقشــة 
وتقاريــر  اإلحصائيــة 
اإلرشاف عى الحملة التي 
املكتب يف جميع  ــا  نفذه
؛  ــة  املحافظ ــات  مديري
أيام من  عى مدى ســتة 

 ، فرايــر   14 9 وحتــى 
اإلرشاف  ــر  تقاري ــذا  وك
لســر  اليومية  واملتابعــة 
بدايــة  الحملــة  عمــل 
إىل  العاملــني  بتدريــب 

ــة. الحمل ــذ  تنفي
الدكتــور  وأشــاد 
االجتماع  خالل  الشدادي 
ــذي  ال ــر  الكب ــاح  بالنج
والــذي  الحملــة  حققتــه 
مــن  ــر  بأكث املســتهدفني 
29%. معربــاً عن الشــكر 
للجهود  الكبر  ــر  والتقدي
الفــرق  بذلتهــا  التــي 
والعاملــني  امليدانيــة 
من  واملرشفني  الصحيــني 

الحملــة. إنجــاح  أجــل 
الشــدادي  ثمــن  كمــا 
التــي  ــات  الجه ــع  جمي

أجــل  مــن  تعاونــت 
ــى  ــة وع الحمل ــاح  إنج
ــة  الرتبي ــب  ــها مكت رأس
وكــذا مكتــب  والتعليــم، 
ــني  واإلعالمي ــاف،  األوق
االجتماع. والشــخصيات 

النجــاح  أن  واعتــر 
ــة  الحمل ــه  حققت ــذي  ال
الوعي  مســتوى  يكشــف 
املواطنني يف  لــدى  العــايل 
بادروا  الذين  املحافظــة، 
. معتراً  لتلقيح أطفالهم 
هــو  النجــاح  هــذا  أن 
املحليــة  للســلطة  نجــاح 
اللواء  بقيادة  باملحافظة 
العرادة  عيل  بن  ســلطان 

محافــظ املحافظــة.
غرفــة  وكانــت 
عمليــات مكتــب الصحــة 

بمحافظة مأرب أكدت أن 
الوطنية  التحصني  حملــة 
والحصبة  الحصبــة  ضــد 
نسبة  حققت  قد  األملانية 

.%129 قدرهــا  نجــاح 
ــا  ــرت يف نرشته وذك
األطفال  عدد  أن  اليومية 
عــى  حصلــوا  الذيــن 
 6 ــر  ــن عم م ــني  التحص
عامــاً   15 أشــهر وحتــى 
و596  ألــف   199 بلــغ 
 43 بزيادة  وطفلة،  طفل 
ألــف و946 طفل وطفلة 
عمــا كان مقــرراً إجــراء 

لهــم. التلقيــح 
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ــر  ــب وزي ــن مكت دش
ــذ  تنفي ــؤون  ــة لش الدول
مخرجات الحوار الوطني 
بمدينــة   - األحــد  يــوم   -
مأرب برنامج رفع الوعي 
بمخرجــات  املجتمعــي 
ومسودة  الوطني  الحوار 
يف  الجديــد  الدســتور 
إقليــم ســبأ. محافظــات 

الرنامــج  وانطلــق 
ــب  لتدري ــني دورة  بتدش
أوىل  كمرحلــة  املدربــني 
ــث  ، حي ــج  الرنام ــن  م

تضــم الــدورة 23 مدربــا 
ومدربــة مــن محافظات 
البيضاء،  )مأرب،  اإلقليم 

ــوف(. والج
املشاركون  سيكتسب 
أيــام،  أربعــة  عــى مــدى 
التدريــب  يف  مهــارات 
وإدارة حلقات  والتيســر 
ــيتعرفون  ــاش، وس النق
الدولــة  مفاهيــم  إىل 
ــة يف  ــة والرشاك االتحادي
العادل  والتوزيع  السلطة 

للثــروة ونظــام األقاليــم 
وفقــاً ملخرجــات الحــوار 

الوطنــي.
املشاركون  ــيقوم  وس
ذلــك  بعــد  الــدورة  يف 
ــة  تدريبي ــذ دورات  بتنفي
يف  توعويــة  وجلســات 
املحليــة  مجتمعاتهــم 
االقليــم  محافظــات  يف 
بمخرجــات  للتوعيــة 
ومسودة  الوطني  الحوار 

ــد. الجدي ــتور  الدس

حــرض التدشــني مدير 
الشــباب  مكتــب  عــام 
بمحافظــة  والرياضــة 
 ، ــوان  ــيل حش ــأرب ع م
ــاركة  املش ــام  ــر ع ومدي
املجتمعيــة بمكتــب وزير 
ــذ  تنفي ــؤون  ــة لش الدول
مخرجات الحوار الوطني 

حســني هديــل .

تدشني برنامج التوعية بمخرجات احلوار 
ومسودة الدستور بمحافظات اقليم سبأ


