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١٫٧ مليار ريال موازنة هيئة تطوير تهامة للعام ٢٠١٥م

مجور يدعو الستخدام التقنيات الحديثة يف العمل الزراعي
الثورة/ يحيى كرد

أحمد  فريد  املهندس  والري  الزراعة  وزير  أكد 
مجور عىل أهمية تكثيف الجهود والعمل امليداني 
للمزارعني  الزراعية  الخدمات  تقديم  أجل  من 
استخدام  بأهمية  لديهم  الوعي  مستوى  ورفع 
وتعريفهم  الزراعي  العمل  يف  الحديثة  التقنيات 
وتوعيتهم باستخدام الطاقة الشمسية يف عملية 
رفع املياه الجوفية واستخدام شبكات وأنظمة الري 
الحديثة بهدف الحد من استنزاف املياه والتقليل 
إدارة  مجلس  اجتماع  يف  ذلك  جاء  التكلفة.  من 
هيئة تطوير تهامة بمحافظة الحديدة الثاني لعام 
2014م ملناقشة محرض االجتماع السابق والتقرير 
التقديرية  املوازنة  مرشوع  وإقرار  واملايل  اإلداري 
لعام 2015م البالغة مليار و758 مليوناً و393 ألفا 
2013م،  لعام  السنوي  الجرد  وتقرير  رياًال  و820 
وزيادة  املوز  زراعة  من  الحد  رضورة  عىل  مؤكدا 
زراعة املحاصيل الزراعية ذات اإلنتاجية الزراعية 
الكبرية من الحبوب وخاصة الذرة الشامية وغريها 
املياه  تستهلك  ال  التي  الزراعية  املحاصيل  من 

بشكل كبري.
ويف االجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة هيئة 
تطوير تهامة الدكتور عبد السالم الطيب األنشطة 
والفعاليات الزراعية خالل الفرتة من يوليو وحتى 
االستطالعية  الــزيــارة  ومنها  الحايل  سبتمرب 
رئيس  بها  قام  التي  الشقيقة  تركيا  لجمهورية 

الزراعيني  والفنيني  املختصني  من  وعدد  الهيئة 
بالهيئة ومن بعض محافظات الجمهورية وما تم 
وجودة  إنتاجية  تحسني  مرشوع  إطار  يف  تنفيذه 
خاليا  من  األوىل  املجموعة  توزيع  ضمن  العسل 
النحل البالغة 1500 خلية من أصل 9 آالف خلية 
جانب  إىل  باملحافظة  مديريات  ست  تستهدف 

تدريب النحالني عىل كيفية نقل الطوائف من خاليا 
النحل التقليدية إىل الخاليا الحديثة باإلضافة إىل 
استعدادا  الري  وقنوات  املائية  الحواجز  صيانة 
الذي  الحايل  األمطار  موسم  خالل  السيول  ملياه 
السيول  فيضانات  ملياه  كبرية   كمية  تدفق  شهد 
وتكوين فريق لإلرشاف عىل تشغيل منظومة الري 

 . الزراعية  الحقول  عىل  املياه  وتوزيع  بالوديان 
مشريا إىل أنه تم أيضا تسجيل املزارعني الراغبني يف 
الحصول عىل مضخات مياه زراعية تعمل بالطاقة 
الشمسية التي تأتي يف إطار معالجة ارتفاع أسعار 
املشتقات النفطية. كما تخلل االجتماع مناقشات 

مستفيضة.      

محافظ أبني يشيد بدعم 
اليونيسف ملشاريع التنمية

 
أبني/ سبأ

ناقش اجتماع موسع عقد أمس بمحافظة 
مع  العاقل  نارص  جمال  املحافظ  ضم  أبني 
ممثل منظمة اليونيسف جوليان هونس ، سري 
تنفيذ عدد من املشاريع التنموية والخدمية يف 

املحافظة خالل العام الجاري والعام القادم .
ويف اللقاء الذي حرضه مدراء عموم الصحة 
االجتماعية  والشؤون  الريف  ومياه  والرتبية 
ورئيسة  الدويل  والتعاون  والتخطيط  والعمل 
املحافظ  أشاد   - للمرأة  الوطنية  اللجنة  فرع 
به  وتقوم  قامت  الذي  والهام  املتميز  بالدور 
نزوح  أثناء  املحافظة  يف  اليونيسف  منظمة 

أبناء أبني وما بعد النزوح.
ولفت إىل أن جهود اليونيسيف كان لها اثر 
أهمية  الطفولة..مؤكدا  مجاالت  يف  ايجابي 
التنسيق املشرتك لعمل املنظمة لزيادة التعاون 

يف كل املجاالت املتعلقة بنشاطها .
من جانبه أكد ممثل اليونيسف أن املنظمة 

ستضاعف جهودها خالل العام القادم.
تم  التي  املشاريع  االجتماع  واستعرض 
تنفيذها يف جميع القطاعات والسبل الكفيلة 

بتحقيق املزيد من النجاحات.
اليونيسف بعدن  اللقاء مدير مكتب  حرض 
حماية  برنامج  ومنسقة  متشريي  ديمسكس 

الطفل رانيا الجابري.

إجراءات لحماية مصادر املياه بحجة
للمياه  املحلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  أقــر 
اجتماعه  يف  حجة  بمحافظة  الصحي  والــرصف 
أمس برئاسة املحافظ عيل بن عيل القييس تكليف 
لجنة لإلرشاف عىل تنفيذ املبادرات املقرتحة بشأن 
وتطبيق  رشس  وادي  بمنطقة  املياه  مصادر  حماية 

قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .
وأقر االجتماع دعوة املكاتب الحكومية املتخلفة 
وكبار  املياه  ــوم  رس من  عليها  ما  تسديد  عن 
املستهلكني إللزامهم برضورة تسديد ما عليهم من 
مديونيات مرتاكمة ، واملساهمة يف تجاوز الصعوبات 

املالية التي تواجه املؤسسة .
ذات  والجهات  املؤسسة  عىل  االجتماع  وشدد 
اآلثار  معالجة  تضمن  تكاملية  آلية  بوضع  العالقة 
والرصف  املياه  مشاريع  وتمرير  حفر  عن  املرتتبة 
، بما يضمن حماية  الرئيسية  الصحي يف الشوارع 

مشاريع البنية التحتية وديمومتها .
وأكد االجتماع أهمية اعتماد مبالغ مالية ضمن 
موازنات السلطات املحلية باملديريات لدعم قطاع 
وتأمني  العامة  الخدمات  بمستوى  والنهوض  املياه 

احتياجات املواطنني من مياه الرشب .
وفروعها  املؤسسة  املحافظ  حث  االجتماع  ويف 
يف  تساهم  توعوية  حمالت  تبني  عىل  باملديريات 
وترشيد   ، املياه  مصادر  حماية  بأهمية  التوعية 

استهالكه .
مؤكد ا عىل رضورة أن ترتقي مسؤوليات الجميع 
الجهود  وتوحيد  الراهنة  التحديات  مواجهة  يف 
لضمان ديمومة املشاريع الخدمية وإنجاز الخطط 

والربامج التوسعية

إقرار برنامج فعاليات االحتفال بأعياد الثورة بالمحافظة

اجتماع يف املحويت ملناقشة موازنة العام القادم

شملت امانة العاصمة ومحافظات عدن، حضرموت، تعز، الحديدة وإب..

٧٦٠ مليون ريال لدعم مشاريع البنى التحتية الخاصة بذوي اإلعاقة

املحويت/ سبأ
ــداد  إلع الفرعية  اللجنة  ناقشت 
املحويت  بمحافظة  واملوازنة  الخطة 
محافظ  برئاسة  أمــس  اجتماعها  يف 
وحضور  محسن  عيل  احمد  املحافظة 
حزام  حمود  املساعد  املحافظة  وكيل 
لتقديرات  العام  اإلطار  مقررات  شمالن 
للموازنة  واالستثمارية  املالية  النفقات 
العامة للسلطة املحلية باملحافظة للعام 
املايل ????م عىل ضوء جداول التقديرات 
العامة  املوازنات  مرشوعات  يف  املقرتحة 
املحلية  السلطة  مكاتب  من  املقدمة 
باملحافظة واملجالس املحلية باملديريات 
التفسريية  املذكرة  مفصالت  وبحسب 

للمرشوع العام للموازنة .
وتناول االجتماع اإلجراءات املطلوبة 
من مختلف الجهات واملكاتب والوحدات 
محليات  تمكن  ــل  أج مــن  ــــة  اإلداري
املحافظة من مواجهة املشاريع املتعرثة 
والجاري تنفيذها والحرص عىل تحديد 
مقرتحات منطقية فيما يتعلق بتقديرات 
التشغيلية  والنفقات  العامة  النفقات 

التنفيذية  املكاتب  ملختلف  املطلوبة 
ومكاتب  اإلداري  الجهاز  ـــدات  ووح
قدرات  تعزيز  شأنه  من  بما  املديريات 
باملحافظة  التنفيذية  األجهزة  كافة 

للقيام بدورها يف تشغيل كافة املرافق.
الفرعية  اللجنة  أقـــرت  ــك  ذل إىل 
يف  املحويت  بمحافظة  لالحتفاالت 
اجتماعها أمس برئاسة املحافظ احمد 
التاسع من أكتوبر  عيل محسن تحديد 
الفعاليات  النــطــالق  مــوعــداً  الــقــادم 
املقرر  والفنية  الجماهريية  االحتفالية 
تنظيمها يف املحافظة ومديرياتها احتفاء 
بأعياد الثورة املباركة الـ 26 من سبتمرب 
والـ 14 من أكتوبر وعيد االستقالل الـ 30 

من نوفمرب لهذا العام.
وخطابي  فني  حفل  تنظيم  وسيتم 
املحافظة  بمركز  الثقايف  املركز  يف  ساهر 
الفنية  الــفــرق  مختلف  فيه  تــشــارك 
من  املميزون  والشعراء  واإلنشادية 
يليه  املحافظة  مــديــريــات  مختلف 
فيه  تشارك  وكرنفايل  شبابي  مهرجان 
وفرق  واألندية  الشبابية  الفعاليات 

الكشافة باملحافظة وفقا للربنامج الزمني 
املحدد من اللجنة العليا لالحتفاالت .

وكيل  ــرضه  ح ــذي  ال االجتماع  ويف 
شمالن  حزام  حمود  املساعد  املحافظة 
العميد  باملحافظة  الرشطة  عام  ومدير 
عام  مدير  استعرض  القايض  حسني 
فتح  مجاهد  باملحافظة  الثقافة  مكتب 
من  املنفذة  والتحضريات  املهام  شاكر 
االحتفاالت  لجنة  عن  املنبثقة  اللجان 
مهام  من  تنفيذه  تم  ومــا  باملحافظة 
هذه  الحتفاالت  التحضري  يف  مختلفة 

املناسبات.
اإلعــداد  أهمية  عىل  االجتماع  وأكــد 
إبراز  شأنه  من  ملا  الالئقني  والتحضري 
حماس  وتعزيز  املناسبة  هذه  أهمية 
لالحتفال  املحافظة  جماهري  وتفاعل 
بمرور 52 عاما عىل الثورة السبتمربية و 
51 عاماً عىل ثورة 14 من أكتوبر و 47 عاما 
عىل االستقالل من االستعمار البغيض 
كبرية  ومكاسب  منجزات  من  تحقق  وما 
وغالية يف جميع املجاالت يف هذا العهد 

املرشق.

تقرير / مطهر هزبر
تطوير  عىل  املعاقني  وتأهيل  رعاية  صندوق  قيادة  حرص  ظل  يف 
من  عدد  بتمويل  الصندوق  قام  للصندوق،  التحتية  البنية  وتعزيز 
املشاريع يف أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحرضموت 

وبمبلغ تجاوز 760 مليون ريال خالل السنوات القليلة املاضية .
مالية من  الصندوق إىل تخصيص مبالغ  قيادة  حيث عمدت 
املوازنات السنوية املرصودة لبناء مقرات للصندوق سواء يف املركز 
الرئييس بالعاصمة صنعاء او بفروع الصندوق يف املحافظات، كما 
عمدت قيادة الصندوق خالل السنوات املاضية وال تزال يف دعم 
بصورة  وأسهمت  اإلعاقة  ذوي  مع  العاملة  واملراكز  الجمعيات 
مبارشة يف البحث عن أراٍض لعدد من املقرات ورشعت بتسويرها 

تمهيدا لبنائها.
للصندوق  التنفيذي  املدير  الهمداني  الله  عبد  األخ/  وأوضــح 
البحث  ان  الصندوق قام خالل السنوات املاضية بجهود مضنية يف 
عن أرايض تابعة لألوقاف ومتابعة الجهات املعنية يف تخصيص عدد 
منها لبناء مشاريع البنية التحتية لتوفري املوارد الخاصة بالصندوق 
وتوظيفها يف جوانب الرعاية والتأهيل وباقي الخدمات التي يقدمها 

الصندوق لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأشار إىل حرص قيادة الصندوق عند وضع املخططات والرسومات 
الخاصة بمقر الصندوق وفروعه يف املحافظات عىل مراعاة املواصفات 
اإلعاقة  ذوي  باالشخاص  الخاصة  الهندسية  التصميمية  واملعايري 

وتهيئة الفضاءات املناسبة لهم.
وأكد سعي قيادة الصندوق من خالل دعم وتمويل مشاريع البنى 
كانت  باهظة  مبالغ  لعمل مؤسيس وتوفري  إىل وضع األسس  التحتية 
تذهب يف االيجارات فضال عن تحقيق املواصفات الفنية التي تتناسب 

مع االشخاص ذوي االعاقة.
وخالل األعوام القليلة املاضية مول صندوق رعاية وتأهيل املعاقني 
عدداً من مشاريع البنية التحيتية بمبلغ تجاوز 760 مليون ريال، يف كل 

من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحرضموت والحديدة ،تعز وإب.

صعوبات ومعوقات
وتفاوتت نسب اإلنجاز يف مشاريع البنى التحتية قيد التنفيذ من 
مرشوع آلخر بناء عىل عدد من الظروف واملعوقات التي تعرتض سري 
العمل فضال عن ما شهدته البالد منذ العام 2011م من أحداث تسببت 
بتوقف عدد من املشاريع قبل أن يتم استئناف العمل فيها مؤخرا وفقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013م بشأن تعويض املقاولني 

املترضرين.
املمولة  التنفيذ  قيد  التحتية  البنى  ملشاريع  تفاصيل  ييل  ما  ويف 
من قبل صندوق رعاية وتأهيل املعاقني بحسب األخ ضابط املشاريع 
يف الصندوق املهندس/ عمار رشهان ومدير التخطيط يف الصندوق/ 

اسماعسل الحائر
اوًال: مبنى املركز الرئييس للصندوق باالمانة:

 وهو عبارة عن مبنى مكون من ثالثة ادوار (بدروم + أريض + أول) 

بتمويل من صندوق رعاية املعاقني بمبلغ (234,447,952) ريــاًال، وبدأ 
العمل باملرشوع نهاية العام 2009م لفرتة تنفيذ حدد حسب العقد بـ 33 
شهراً، غري ان احداث العام 2011م عملت عىل توقف العمل يف املرشوع 
العام  خالل  استكماله  مناقصة  انتهاء  بعد  استئنافه  سيتم  الذي 

الجاري.
لألعمال  منرصف  بإجمايل   %  (36,1) اإلنجاز  نسبة  وبلغت 

االساسية واإلضافية (84,537,903) رياالت.
ثانيا : مرشوع مبنى وسور فرع الصندوق بمحافظة عدن

سور)،   + اول   + (أريض  دورين  من  مكون  مبنى  املرشوع  ويشمل 
 (164,203,998) بمبلغ  املعاقني  وتأهيل  رعاية  صندوق  من  بتمويل 

ريــاًال.
وتم العمل باملرشوع يف سبتمرب من العام 2010م وحددت مدة اإلنجاز 
التي  األحداث  بسبب  توقف  باملرشوع  العمل  أن  غري  كاملني،  بعامني 

شهدتها البالد العام 2011م ألكرث من عامني والتي أدت إىل ارتفاع كبري يف 
اسعار املشتقات النفطية واسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة وغريها 
من األسباب التي أدت إىل شلل تام يف قطاع مشاريع البناء واملقاوالت 

وخصوصا املشاريع الحكومية.
 وبلغت نسبة اإلنجاز يف املرشوع الذي استؤنف مؤخرا نسبة (19,8) 
% بإجمايل منرصف لألعمال األساسية واإلضافية (42,151,743) رياًال

ثالثاً: مرشوع مبنى فرع الصندوق بمحافظة حرضموت - املكال
وهو عبارة عن مبنى مكون من دورين مع سور ، وتم تمويله من قبل 

الصندوق بمبلغ 167,937,185 ) ريــاًال
لألعمال  منرصف  بإجمايل   %  (74,1) اإلنجـــاز  نسبة  وبلغت 

األساسية واإلضافية ( 124,457,929) رياًال
رابعاً: مرشوع مبنى وسور فرع الصندوق بمحافظة الحديدة

وهو عبارة عن مبنى مكون من دورين (أريض + اول + سور) بتمويل 
من قبل الصندوق بمبلغ (159,122,774 ) ريــاًال.

وبحسب املهندس املرشف فقد بلغت نسبة اإلنجاز يف املرشوع قيد 
واإلضافية  األساسية  لألعمال  منرصف  بإجمايل   %  (47,2) التنفيذ 

(75,060,255) رياًال.
خامسا: مرشوع سور أرضية جمعية األمل بمحافظة تعــــز

وهو عبارة عن سور بطول (270) مرتاً لجمعية األمل بمحافظة تعز 
بتمويل من الصندوق بمبلغ (7,920,700) ريــال.

وواجهت املرشوع عدة عراقيل تمثلت بالتنازع عىل أرضية املرشوع 
إنهاء  من  بتعز  األمل  جمعية  تتمكن  لم  حيث  السور،  بناء  بدء  عند 
مشاكل النزاعات عىل ملكية االرض او حماية املقاول املنفذ، األمر الذي  
أدى إىل عدم اكتمال التنفيذ بشكل نهائي يف  املرشوع وقد بلغت  نسبة 
اإلنجـــاز (86,3) % بإجمايل منرصف لألعمال األساسية واإلضافية 

(6,837,600) ريال.
سادسا: مرشوع سور وبوابات أرضية الصندوق بمحافظة إب

بمبلغ  الصندوق  من  بتمويل  مرتاً   (580) بطول  سور  عن  عبارة  وهو 
(26,328,150) ريــاًال. وقد تم االنتهاء من تنفيذه واستالمه يف 13/ 2/ 2011م

رؤية مستقبلية
وبوترية متسارعة يجري العمل يف عدد من مشاريع البنية التحتية 

للصندوق والتخطيط ملشاريع جديدة يف بقية املحافظات.
ويؤكد املدير التنفيذي للصندوق عبدالله الهمداني أن لدى قيادة 
الصندوق خطة طموحة الستكمال مشاريع البنى التحتية سواء يف 
مجال اإلنشاءات أو يف مجال الخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
يف جوانب الرعاية والتأهيل عرب فتح منشآت صحية وتعليمية لتقديم 
خدمة راقية لذوي االعاقة وتوظيف موارد الصندوق يف مشاريع تعود 

بالفائدة عىل ذوي اإلعاقة وتعمل عىل تنمية إيرادات الصندوق.
للصندوق  التنفيذي  املدير  التقى  املاضية  القليلة  األشهر  وخالل 
بعدد من الوزراء واملسؤولني يف الدولة لبحث إمكانية تنفيذ عدد من 
املشاريع الخدمية والرعائية التابعة للصندوق وبما ينعكس إيجابا عىل 

الخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويعزز البنى 
التحتية والقدرات املؤسسية للصندوق.

تعريف سيدات اعمال إب بمهارات تطوير املشاريع
إب / سبأ

تدريبية  دورة  إب  بمحافظة  أمــس  اختتمت 
للغرف  العام  االتحاد  نظمها  االعمال  لسيدات 
االملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  والصناعية  التجارية 
للتعاون الدويل (جى آى زد ) ومرشوع تطوير القطاع 

الخاص(بي يس دي بي) .
تحت  ايام  خمسة  إستمرت  التي  الــدورة  هدفت 
 31 وبمشاركة  مرشوعك"  تطوري  كيف   " شعار 
تنمية  اىل  باملحافظة  االعمال  سيدات  من  متدربة 
من  وتمكينهن  االعمال  سيدات  ومهارات  قــدرات 
تحسني وتطوير املشاريع الصغرية واكسابهن الثقة 
بالنفس واسس النجاح والتخلص من كافة املعوقات 
االيفاء  مهارات  اكسابهن  اىل  باإلضافة  والصعوبات 
العالقات  وتعزيز  وبناء  املشاريع  بيئة  باحتياجات 
الجيدة مع االخرين عىل مبدإ االحرتام والتعاون من 

خالل شبكة تواصل بينهم.
و كما تضمنت الدورة معارف حول عوامل نجاح 
املرشوعات الصغرية وعوامل فشلها واسس تحسني 
املرشوع  جودة  وقياس  الصغرية  املشاريع  وتطوير 
وعملية  االحتياجات  ومعرفة  املشكلة  وتحديد 
املراجعة والتقييم واختيار قيادة املرشوع والتخطيط 

االسرتاتيجي ودراسة الجدوى وفن االتصال.
محمد  يحيى  املحافظ  أشاد  الدورة  اختتام  وىف 
التدريبية  الـــدورات  هــذه  مثل  بتنظيم  االريــانــي 
عىل  والحرص  باملحافظة  واالعمال  املال  لسيدات 
والتنفيذ  للتخطيط  الالزمة  املهارات  إكسابهن 

وبما  باملحافظة  االستثمارية  مشاريعهن  وتشغيل 
يعود بالنفع والفائدة عليهن وعىل املجتمع من هذه 

املشاريع.
التجارية  الغرفة  فرع  رئيس  اوضح  جانبهما  من 
ومدير  املنصوب  قاسم  إب  بمحافظة  والصناعية 
الغرفة التجارية باملحافظة محمد الغربانى ان الغرفة 
السلطات  بني  الرشاكة  تعميق  إىل  تتطلع  التجارية 
مشاريع  وتمويل  لتنفيذ  الخاص  والقطاع  املحلية 
القطاع  باعتبار  املجاالت  مختلف  يف  استثمارية 

الخاص هو عماد االقتصاد والتنمية.
واشارت الكلمتني اىل الدور الذى يجب ان تضطلع 
القطاع  تشجيع  يف  سلطاتها  وجميع  الحكومة  به 
الخاص وحل مشاكله ومالمسة همومه ليقوم بدورة 

عىل اكمل وجه يف احداث نقلة تنموية يف البلد.
ادارة لسيدات  القيت كلمات من قبل رئيسة  كما 
سيدات  ومسؤولة  الوراىف  منى  باملحافظة  االعمال 
االعمال باالتحاد العام للغرف التجارية والصناعية 
جميلة الصلوي وعن املشاركات تغريد اسماعيل .. 
اشارت جميعها اىل ان تدشني إدارة سيدات االعمال 
يف املحافظة يعد انطالقة رائعة لتجسيد دور املرأة يف 

التنمية وتطوير املشاريع واملحافظة.
وبينت الكلمات ان مشاركة قطاع سيدات االعمال 
يثبت قدرة املرأة يف املساهمة االيجابية والفعالة يف 
التنمية االقتصادية ورفع حجم الناتج املحيل وزيادة 

معدالت النمو والقضاء عىل البطالة النسائية .


