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الباكري يدشن توزيع 72 ألف قطعة من كسوة للنازحني باملحافظة

تكرمي الفائزين واملبرزين في البرنامج 
الرمضاني لنادي السد الرياضي

اختتام برنامج )رشفة وعي الشبابي1( 
مبحافظة مأرب

العقيد شعالن: أبناء مأرب كانوا العني 
الساهرة األوىل عىل أمن املحافظة 

د. مفتاح يلتقي وفداً تركياً ويدشن توزيع 5 آالف سلة غذائية

بفارق 39 ألف ريال عن سعر السوق

خالل اختتام البرنامج التوعوي الرمضاني 
لقوات األمن اخلاصة
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وزارة  وكيــل  دشــن 
ــد  ــري محم ــة وال الزراع
جزيــان، ومعــه وكيــل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 
الباكري - مســاء  عبداللــه 
ــة األوىل  ــاء - املرحل األربع
مــن دعم القطــاع الزراعي 
باألســمدة النيرتوجينيــة 
يوريــا 46% يف مأرب وعدد 

مــن املحافظــات.
ــل جزيان  ــد الوكي وأك
يف مؤتمر صحفي أن كمية 
األسمدة تبلغ 75 ألف كيس 
زنة 50 كيلو غرام ؛ ســيتم 
ــن  ــى املزارع ــا ع توزيعه
الــوزارة  مكاتــب  عــر 
)مــأرب،  محافظــات  يف 

الجوف، شــبوة، وســيئون 
بحرضموت( كمرحلة أوىل.
وقال إن الوزارة ستبيع 
األســمدة بســعر تشجيعي 
ألــف ريــال  ال يتجــاوز 16 
ــال  ــف ري أل ــارق 39  ؛ وبف
ــوق وبنقص  عن سعر الس
مشــراً   ..  %240 نســبته 
ــمدة يف  ــعار األس إىل أن أس
إىل 55  األســواق وصلــت 
ألــف ريال ؛ مــا أثقل كاهل 
ــة  ــع كلف ــن ، ورف املزارع
ــل الزراعية. إنتاج املحاصي
ــه رحب وكيل  من جهت
الباكري  املحافظــة عبدالله 
الزراعــة  وزارة  بتدشــن 
والــري املرحلــة األوىل مــن 

دعــم القطــاع الزراعــي 
أهمية  ــمدة .. مؤكداً  باألس
ــاش  ــوة يف إنع ــذه الخط ه
القطــاع الزراعي خصوصاً 
يف املرحلة الحالية التي تمر 
بها الباد ، ونظراً ملا يمثله 
القطــاع الزراعــي من رافد 
اقتصــادي عــى املزارعــن 

ــاد الوطني. واالقتص
إىل  الباكــري  ونــوه 
االستفادة  تحقيق  رضورة 
كميــات  مــن  القصــوى 
األســمدة املقدمة بأســعار 
إىل  وإيصالهــا  مخفضــة، 
املزارعن املســتفيدين وفق 
آلية شفافة ، وعدم التهاون 
مــع أي محاولــة للتاعــب 

أو بيــع هذه األســمدة بغر 
األســعار املحــددة.

حــرض التدشــن مديــر 
البحــوث  محطــة  عــام 
الزراعية للمنطقة الرشقية 
املهندس  والجوف(  )مأرب 
قائد أبو أصبع، ومدير عام 
ــي  ــة والرع ــب الزراع مكت
ــيف  باملحافظة املهندس س

الولص.
الزراعة  مكتب  أن  يذكر 
ــيبيع كميات  باملحافظة س
البيع  األســمدة عر نقــاط 
املحــددة يف مكتبه بعاصمة 
ــة، ونقطة محطة  املحافظ
بن معييل يف مديرية الوادي.

بفارق 39 ألف ريال عن سعر السوق   

وزارة الزراعة وحمافظة مأرب تدشنان بيع 
األسمدة املخفضة للمزارعني 
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الوكيل الفاطمي حيرض حفل تكريم 
املشاركني يف مسابقة القرآن الكريم

ــل املحافظة  حرض وكي
الفاطمــي  محمــد  عــيل 
مساء الســبت حفل تكريم 
مســابقة  يف  املشــاركن 
القرآن الكريم التي نظمتها 
ــم  ــاء لتعلي ــة الضي جمعي
ــاركة  ــرآن الكريم بمش الق
91 حافظــاً وحافظــة مــن 
ــأرب  ــة م ــات مدين مديري
العبديــة حريــب ورصواح.

ــأ  ــم هن ــال التكري وخ
الوكيــل الفاطمي الفائزين 
الذي  الكريم  القرآن  بحفظ 
يهدي إىل الرشد وإىل رصاط 
ــى  ــا ع ــتقيم، ويحثن مس
اإلعتــدال والوســطية ونبذ 
والتسامح  والتطرف  الغلو 

الســد  اختتــم نــادي 
والريــايض  الشــبابي 
بمحافظة مــأرب برنامجه 
الرمضاني بتكريم الفائزين 
واملرزين يف األنشــطة التي 
ــرة -  شــملت )كــرة الطائ
تنس الطاولة - الشــطرنج 
- مسابقة القرآن الكريم - 
الشعر - املسابقة الثقافية(.
ــذي  ال ــل  ــال الحف وخ
علــوه  داوود  حــرضه 
ــباب  ــار وزارة الش مستش
والرياضــة هنــأ مدير عام 

؛ واحرتام إنسانية اإلنسان 
وآدميته.

وأكــد أن القرآن الكريم 
أعى من شأن اإلنسان بغض 
النظــر عــن دينه وجنســه 
ولونــه ، مــن منطلق قوله 
تعاىل )ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهــم يف الر والبحر( 
.. مشــراً إىل أن املمارسات 
املتطرفــة التي تتــم هنا أو 
هنــاك ، ال تعر إال عن فهم 
التي  للقيم  وقارص  مغلوط 

القرآن. حملها 
الحفــل  يف  وألقيــت 
كلمتن من قبــل مدير عام 
مكتــب األوقاف باملحافظة 
حســن القبيــي، ورئيــس 

مكتــب الشــباب والرياضة 
باملحافظــة عــيل حشــوان 
 .. واملرزيــن  الفائزيــن 
باألنشطة املتنوعة  مشــيداً 
التي ينفذها نادي الســد يف 
إطــار االهتمــام بالشــباب 

وتنميــة قدراتهــم.
وأكــد حشــوان اهتمام 
السلطة املحلية يف املحافظة 
بتنمية الشباب وتأهيلهم يف 
باعتبارهم  املجاالت  جميع 
عمــود التنميــة والنجاح يف 

مجتمع. أي 

تكريم الفائزين واملربزين يف الربنامج 
الرمضاين لنادي السد الريايض

جمعيــة الضيــاء الدكتــور 
ــارتا  ــاي أش ــن املوس حس
إىل أهميــة تعليــم وحفــظ 
ــم  ــق القي ــه وف الل ــاب  كت
الســمحة ، ووفــق مقاصد 

الدين اإلسامي التي تهدف 
إىل بنــاء املجتمــع الســليم، 

واملتعــاون واملرتاحــم.
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التقــى وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
ــوم  ــه - ي ــاح يف مكتب مفت
الســبت - وفــد مــن إدارة 
يف  والكــوارث  الطــوارئ 
الحكومــة الرتكيــة )ايفاد( 
برئاسة مصطفى أياز الذي 

يــزور املحافظــة حاليا.
اللقاء اســتمع  وخــال 
الوكيل مفتاح إىل رشح من 
مصطفــى أياز عــن طبيعة 
الزيــارة التــي تأتي يف إطار 
تقديــم بعــض املســاعدات 
للنازحــن  اإلنســانية 
ــن  ــدد م ــن يف ع واملحتاج
املحافظات ومنها محافظة 
مأرب .. مشــراً إىل أن هذه 
التدخات اإلنسانية تأتي يف 

إطار العاقات األخوية بن 
ــعبن اليمني والرتكي. الش
وقــد رحــب الوكيــل 
مفتــاح بالوفــد الرتكــي .. 
معربــاً عن شــكر الســلطة 
ــانية  ــة اإلنس ــة للفت املحلي
من قبل الحكومة والشعب 
الرتكــي والتــي تعــر عــن 
عمق العاقات األخوية بن 
الشعبن .. مشراً إىل معاناة 
النازحــن واملهجرين الذين 
أجرتهــم مليشــيا الحوثي 
االنقابية عى ترك منازلهم 
والفرار  وأعمالهم  وقراهم 

ــها وجروتها. من بطش
ــتعرض الوكيل  كما اس
االحتياجــات  مفتــاح 

يف  للنازحــن  اإلنســانية 
املحافظة يف جوانب الصحة 
والتعليــم والغــذاء واإليواء 
ــاه، والحماية  والدواء واملي
والتي تشــكل تحديــاً كبراً 
للســلطة املحليــة وتحتــاج 
ــود املحلية  إىل تضافر الجه
والدولية من أجل االستجابة 

لاحتياجــات.
وأكد مفتاح أن السلطة 
املحليــة باملحافظــة تقــدم 
ــهيات  ــة الدعم والتس كاف
ــة  لكافــة املنظمــات املحلي
للعمل  والدولية  واإلقليمية 
يف املجال اإلنساني بشفافية 
ــم  ــح والنظ اللوائ ــق  ووف

املنظمــة لذلك.
وكان وكيــل محافظــة 

ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
الرتكي  الوفد  ومعه  مفتاح 
برئاســة مصطفــى أياز قد 
دشــنا توزيع خمســة آالف 
ســلة غذائيــة مقدمــة من 
املديريــة العامــة لألوقــاف 
والكوارث  الطوارئ  وإدارة 
الرتكيــة عر الرشيك املحيل 
مؤسســة الركــة التنموية 
للنازحــن  الخريــة، 
واملهجريــن واملحتاجــن يف 
محافظة مأرب من مختلف 

املحافظات.
التدشــن  حــرض 
اإلدارة  وزيــر  مستشــار 
املحلية للشــؤون اإلنسانية 
الدكتــور محمد املســوري.

الدكتور مفتاح يلتقي وفداً تركياً ويدشن 
توزيع 5 آالف سلة غذائية
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وكيــل  دشــن 
مــأرب  محافظــة 
اإلداريــة  للشــؤون 
عبدالله أحمد الباكري 
- يف  األحــد  يــوم   -
مخيم امليل للنازحن، 
العيد  كسوة  مرشوع 
واملحتاجن  للنازحن 
يف محافظــات إقليــم 
الجوف،  سبأ )مأرب، 

ــاء(. والبيض
ــوة  ــمل كس وتش
ــن  ــة م ــد املقدم العي

مركــز امللــك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمــال 
اإلنســانية توزيع 72 
ألــف قطعة، منها 12 
ــايل  ــة رج ــف قطع أل
ألــف  و60  ووالدي، 
قطعة نسائي وبناتي.

ــن  ــال التدش وخ
الباكري  الوكيل  أشار 
اللفتة  هذه  أهمية  إىل 
اإلنسانية يف مساعدة 
النازحــة  األرس 
واألشد فقراً يف إدخال 

الرسور وفرحة العيد 
عــى أطفالهــا يف ظل 
ــية  ــاع املعيش األوض
التي تعيشها  البائسة 
واالرتفــاع  األرس 

الكبــر يف األســعار.
عــن  وأعــرب 
الشكر والتقدير ملركز 
ــى  ــلمان ع ــك س املل
ــانية  التدخات اإلنس
ــي يقدمها يف دعم  الت
العديــد من املشــاريع 
يف مختلــف املجــاالت 

ــة  ــة واإليوائي اإلغاثي
واملائيــة والدوائيــة 

وغرهــا.
حــرض التدشــن 
مدير مكتب مركز امللك 
ــة  ــلمان باملحافظ س
عبدالرحمن الصيعر ، 
ومديــر عام املبادرات 
املجتمعيــة بمحافظة 
ــمري  مأرب طه الش
، وممثلــو جمعيــة 
ــة املنفذة  بناء الخري

للمرشوع.

الباكري يدشن توزيع كسوة العيد املقدمة 
من مركز امللك سلامن للنازحني
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اختتــم معســكر قوات 
األمــن الخاصــة بمحافظة 
مــأرب - مســاء الخميــس 
برنامجــه  فعاليــات   -
التوعــوي  الرمضانــي 
والثقايف والذي نفذته إدارة 
والتوجيه  العامة  العاقات 
املعنــوي باملعســكر لكافــة 
منتسبي الكتائب والرسايا.

وهــدف الرنامــج الذي 
اســتمر أســبوعن إىل رفع 
األمن  قوات  منتسبي  وعي 
يف  باملحافظــة  الخاصــة 
مختلــف املجــاالت األمنيــة 
والرشطيــة والقانونيــة، 
والثقافيــة،  والدينيــة، 
خــال  مــن  والوطنيــة 

ــابقات  ــارضات واملس املح
والتخصصيــة  الثقافيــة 
األدبيــة  والفعاليــات 

ــة. والديني
ويف حفل االختتام أشاد 
ــن الخاصة  قائد قوات األم
العقيــد عبدالغنــي شــعان 
بنجــاح فعاليــات الرنامج 
وتحقيق  واملميزة،  الهادفة 
أهدافها يف رفع الوعي وبناء 
القدرات الفكرية واملعرفية 
ــب  ــن املواه ــف ع والكش
املجاالت  شتى  يف  واملبدعن 
ــم  ــة له ــة الفرص ، وإتاح
إلبراز مواهبهم وإبداعاتهم 

وتنميتها.
ــعان منتسبي  وهنأ ش

الخاصــة  األمــن  قــوات 
بمناســبة حلــول الذكــرى 
الجمهوريــة  الـــ29 لقيــام 
ــق  ــادة تحقي ــة بإع اليمني
الوحــدة املباركة، وبخواتم 
املبارك.. كما  شهر رمضان 
هنــأ الفائزيــن باملســابقة 
الثقافيــة مــن منتســبي 
ــب والرسايا األمنية. الكتائ
كمــا عــر عــن شــكره 
لكافة أبناء محافظة مأرب 
عــى تعاونهم الــدؤوب مع 
ــق  ــن، يف تحقي ــال األم رج
اإلنجــازات  مــن  الكثــر 
األمنيــة، وكانــوا هم العن 
ــدداً  ــاهرة األوىل.. مش الس
عى منتســبي قــوات األمن 

االلتــزام  عــى  الخاصــة 
باالنضباط واألداء االحرتايف 
ــن  ــن املواط ــل أم ــن أج م
ــكات العامة  وحماية املمتل
املحافظــة  يف  والخاصــة 
وخدمــة الوطــن يف تعزيــز 

األمــن واالســتقرار.
 - الحفــل  ختــام  ويف 
الــذي شــهد تقديــم العديد 
ــرات  ــات والفق ــن الكلم م
واإلنشــادية  الفنيــة 
والقصائد الشــعرية املعرة 
عن املناسبة - جرى تكريم 
املســابقة  يف  الفائزيــن 
الثقافيــة واملتميزيــن مــن 

ــا. ــب والرساي الكتائ

اختتام  فعاليات البرنامج التوعوي الرمضاني لقوات األمن اخلاصة

العقيد شعالن: أبناء مأرب كانوا العني الساهرة 
األوىل عىل أمن حمافظة مأرب
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اختتام برنامج )رشفة وعي الشبايب1( 
بمحافظة مأرب

اختتــم مســاء األربعــاء بمحافظــة مــأرب 
برنامج )رشفة وعي الشبابي1( الذي يستهدف 
التوعية الشبابية خال ليايل رمضان يف املجاالت 
التنمويــة، الوطنيــة،  اإلنســانية، االجتماعيــة، 
الدينية، واإلعامية، والتي نفذها اتحاد املبادرات 
الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

ومكتب الشــباب بمحافظة مأرب.
وهــدف الرنامج الذي شــارك فيه 70 شــابا 
وشــابة من مختلف محافظــات الجمهورية من 
القاطنن بمحافظة مأرب، إىل رفع الوعي لديهم 
عــن دورهم الوطنــي، واإلنســاني واالجتماعي 
ــكار  ــاعات واألف ــة اإلش ــوي، ومواجه والتنم

التضليليــة والضالية.
ويف فعالية االختتام أشــار محافظ محافظة 
ريمة اللواء عيل محمد الحوري إىل أهمية إقامة 
مثل هذه الرامج التي تســتهدف الشباب ورفع 
مستوى الوعي لديهم يف مختلف القضايا ورفع 

مســتوى مساهمتهم الوطنية يف مختلف القضايا 
لبنــاء الوطــن وتحصــن عقولهــم وحمايتها من 

املغلوطة. واملفاهيم  األفكار 
األوضــاع  إىل  الحــوري  املحافــظ  ولفــت 
االســتثنائية التي يمر بها الوطن والحاجة امللحة 
لاهتمــام أكثــر برشيحــة الشــباب كونهــم بنــاة 
املستقبل الذي ننشده يف يمن اتحادي بستة أقاليم، 
التــي تمارســها عليهم  وحمايتهــم مــن التضليل 
مليشــيا الحوثي والــزج بهم للقتــال يف صفوفها 
دفاعا عن مرشوعها الســايل واملــايل العنرصي، 

وتدمــر الحــارض واملســتقبل للوطــن.
مــن جانبــه أشــار مدير عــام مكتب الشــباب 
والرياضــة باملحافظــة عــيل حشــوان إىل أن هــذا 
الرنامج يعد انطاقة للعمل الشبابي املبدع واملميز 
يف تأهيل الشباب وتطوير ذاتهم وتعريف الشباب 

بواجباتهــم للنهوض بالوطن.


