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خالل اجتامع عقده بعدد من محافظي املحافظات يف مأرب

نائب رئيس الجمهورية: حق مأرب علينا 
جميعا المساهمة في أمنها واستقرارها

عقــد نائــب رئيــس الجمهوريــة الفريــق الركــن 

ــاً  ــأرب اجتامع ــح يف محافظــة م عــي محســن صال

ضــم محافظــي محافظــات مــأرب وصنعــاء وصعدة 

والبيضــاء وعمــران وذمــار بحضــور مستشــار القائــد 

ــر  ــامل وزي ــم بأع ــلحة القائ ــوات املس ــى للق األع

الدفــاع الفريــق الركــن محمــد عــي املقــديش وقائد 

ــن  ــي ب ــن ع ــد الرك ــأرب العمي ــف مب ــوات التحال ق

ســاير العنــزي.

انعقــد  الــذي   – اإلجتــامع  خــالل  وجــرى 

والتطــورات  املســتجدات  املناقشــة   - الخميــس 

امليدانيــة والسياســية والجهــود املبذولة يف اســتعادة 

الرشعيــة ومــا يســطره أبطــال الجيــش الوطنــي مــن 

انتصــارات يف مختلــف الجبهــات واملياديــن.

وأشــاد نائب رئيــس الجمهورية خــالل اإلجتامع 

ــع  ــتوعب الجمي ــي تس ــأرب الت ــة م ــدور محافظ ب

وتشــكل منطلقــاً مــع العاصمــة املؤقتــة عــدن 

الســتكامل التحريــر، مشــراً إىل أن حــق مــأرب علينا 

جميعــاً املســاهمة يف أمنهــا واســتقرارها والتعــاون 

مــع األجهــزة األمنيــة والعســكرية ومؤسســات 

ــة. الدول

وقــال نائــب الرئيــس: »إننــا نجتمــع اليــوم 

ــخ  ــارة والتاري ــة الحض ــأرب، محافظ ــة م يف محافظ

ــدة  ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت ــن ع ــود، ونح والصم

ــا كل  ــف فيه ــي يصط ــال الوطن ــل النض ــن مراح م

اليمنيــن دون اســتثناء ويقفــون جميعــاً بوجــه 

ــوفة  ــت مكش ــي بات ــة الت ــويث اإليراني ــة الح عصاب

ــد عــى أن  ــام الشــعب والعــامل«، مجــدداً التأكي أم

أي موقــف مقــاوم للحــويث ويف إطــار الرشعيــة هــو 

ــه. ــب ب ــف مرح موق

ــة  وشــدد نائــب الرئيــس خــالل كلمــة توجيهي

والتكامــل  االصطفــاف  عــى رضورة  للمحافظــن 

واســتغالل التواجــد امليداين مبســاندة أبطــال الجيش 

وحشــد مختلــف املكونــات السياســية واملجتمعيــة 

مختلــف  بــن  والتنســيق  التواصــل  وتكثيــف 

ــكرية. ــة والعس ــزة األمني ــات واألجه املحافظ

ومثــن نائــب رئيــس الجمهوريــة يف اللقــاء الدور 

األخــوي لــدول التحالــف بقيــادة اململكــة العربيــة 

ــن دور  ــه م ــون ب ــا يقوم ــقيقة وم ــعودية الش الس

أخــوي أصيــل يف دحــر ميليشــيا الحــويث االنقالبيــة.

مــن جانبهــم تطــرق محافظــي املحافظــات إىل 

ــاندة  ــا يف مس ــهام أبنائه ــم وإس ــاع محافظاته أوض

الجيــش والعمــل عــى اســتعادة مؤسســات الدولــة، 

لالهتــامم  وشــكرهم  تقديرهــم  عــن  معربيــن 

ــية. ــادة السياس ــه القي ــذي تولي ــتمر ال املس

مأرب والعاصمة املؤقتة عدن تشكالن منطلقاً الستكامل التحرير

المحافظ 
العــرادة 
أسبوع حافل 

باإلنجازات 
واألنشطة
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المحافظ 
العــرادة 
أسبوع حافل 

باإلنجازات 
واألنشطة

كشــف اللــواء/ ســلطان بــن عــي 

العــرادة عــن عــدد مــن املشــاريع 

التــي تــم إقــرار موازنتهــا لهــذا العــام 

مــن قبــل الجانــب الحكومــي واململكة 

رأســها  عــى  الســعودية  العربيــة 

ملدينــة  الصحــي  الــرف  مــرشوع 

مــأرب وســفلتة الطريــق الواصــل بــن 

ــرى. ــاريع أخ ــارب ومش ــاء وم البيض

وتــرأس املحافــظ العــرادة خــالل 

هــذا األســبوع عــدد مــن االجتامعــات 

التنفيذيــة  املكاتــب  شــملت 

األجهــزة  وقيــادات  باملحافظــة، 

ــي  ــى ممث ــة، والتق ــة واألمني القضائي

منظمــة الصليــب األحمــر الدوليــة، 

كــام وضــع حجــر األســاس إلنشــاء 

النفــط  لرشكــة  منوذجيــة  محطــة 

مبــارب.

إجتامعــات محافــظ املحافظــة 

ــر  ــة توف ــى أهمي ــزت ع ــاءات رك ولق

الخدمــات للمواطنــن، ورضورة إعــالء 

ــرا إىل  ــب. مش ــون يف كل الجوان القان

محــط  اليــوم  أصبحــت  مــأرب  أن 

إعجــاب ملــا حققتــه مــن انجــازات 

رأســها  وعــى  الجوانــب  جميــع  يف 

الجانــب األمنــي.

للصــرف  شــبكة  اعتمــاد 
طــرق  وســفلتة  الصحــي 

أخــرى ومشــاريع 

العــرادة  ســلطان  اللــواء  أكــد 

اعتــامد  مــأرب  محافظــة  محافــظ 

الصنــدوق  اليمنيــة  الحكومــة 

الســعودي للتنميــة موازنــات عــدد 

مــن املشــاريع يف البنــى التحتيــة خالل 

اللقــاء التــي أجراهــا أثنــاء زيارتــه 

الســعودية. العربيــة  للمملكــة 

ــالل  ــرادة خ ــظ الع ــد املحاف وأك

ــذي  ــب التنفي ــا للمكت ــه اجتامع ترأس

للمحافظــة يــوم اإلثنــن أن أبــرز هــذه 

املشــاريع التــي تــم املوافقــة عــى 

ــدء تنفيذهــا هــي مــرشوع الــرف  ب

بتمويــل  مــأرب  ملدينــة  الصحــي 

البــدء بتنفيــذ  ســعودي اىل جانــب 

طريــق مــأرب- البيضــاء بتمويــل مــن 

ــة  ــامد موازن ــة، واعت ــة اليمني الحكوم

قنــاة ســبأ الفضائيــة وموازنــة دراســة 

وتصاميــم مطــار مــأرب الــدويل وفقــا 

للمعايــر الدوليــة وســفلتة عــددا مــن 

وذلــك  الداخليــة  الطــرق  مشــاريع 

ضمــن موازنــة العــام الجــاري 2018م.

وقــدم محافــظ املحافظــة تقريــرا 

إىل املكتــب التنفيــذي عــن زيارتــه إىل 

ــج  ــعودية ونتائ ــة الس ــة العربي اململك

وعــدد  الحكومــة  برئيــس  لقاءاتــه 

ــدول  ــفراء ال ــض س ــوزراء وبع ــن ال م

واملســئولن  والصديقــة  الشــقيقة 

االمميــن املمثلــن لعــدد مــن الهيئــات 

واملؤسســات التابعــة لالمــم املتحــدة، 

والقضايــا التــي تــم مناقشــتها معهــم 

والتــي تعنــى بهــا محافظــة مــأرب 

ــن  ــا ميك ــة وم ــات للمحافظ واالحتياج

ان يســهموا بــه يف مختلــف الجوانــب 

واالنســانية  والخدميــة  التنمويــة 

ــداد  ــن اع ــة تحتض ــة ان املحافظ خاص

اغلــب  مــن  النازحــن  مــن  كبــرة 

جــراء  الجمهوريــة  محافظــات 

مليشــيات  وســلوكيات  تعســفات 

الحــويث االيرانيــة االنقالبيــة.

أربــع  إنشــاء   إقــرار 
محطــات جديــدة تابعــة 
واقــر  النفــط    لشــركة 
الــذي ضــم وكيــل وزارة  االجتــامع 

املخــاليف  شــوقي  املهنــدس  النفــط 

لرشكــة  التنفيــذي  العــام  واملديــر 

نجيــب  الدكتــور  اليمنيــة  النفــط 

التنفيــذي  العــام  واملديــر  العــوج 

لرشكــة الغــاز انــور ســامل ومديــر دائرة 

الغــاز بصافــر محســن بــن وهيــط 

وقيــادة مصــايف مــأرب ومكتــب النفط 

والــروات املعدنيــة باملحافظة، إنشــاء 

اربــع محطــات جديــدة تابعــة لرشكــة 

ــراد  ــى اإلس ــة وع ــط يف املحافظ النف

ــة  ــتقات النفطي ــع املش ــدويل لتوزي ال

املواطنــن  عــى  الرســمي  بالســعر 
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وكــر االحتــكار.

رضورة  عــى  االجتــامع  وأكــد 

إليصــال  املناســبة  االليــات  وضــع 

ــة  ــن يف كاف ــزيل اىل املواطن ــاز املن الغ

املحــددة. باألســعار  املحافظــات 

ــيات  ــون مليش ــل املجتمع وحم

االنقــالب الحوثيــة مســؤولية التالعب 

والغازيــة  النفطيــة  باملشــتقات 

ســيطرتها  نطــاق  يف  وباســعارها، 

ابتــزازا للمواطنــن بفــرض إتــاوات 

غــر قانونيــة واملغــاالة بأالســعار.. 

مشــرين اىل ان الحكومــة الرشعيــة 

املشــتقات  ايصــال  عــى  حريصــة 

ــة وكافــة الخدمــات  ــة والغازي النفطي

اىل كل مواطــن يف كافــة محافظــات 

وبأقــل  اســتثناء  دون  الجمهوريــة 

ــف  ــا عــى تخفي االســعار حرصــا منه

اعبــاء املواطنــن.

ــة  ــى أهمي ــامع ع ــدد االجت وش

االمنيــة  االجهــزة  مــع  التنســيق 

والجهــات  العســكرية  والوحــدات 

مكافحــة  عمليــة  يف  العالقــة  ذات 

ــع  ــة ومن ــتقات النفطي ــب املش تهري

واحتكارهــا. بهــا  التالعــب 

التالعــب  ان  العــرادة  واكــد 

بقــوت املواطــن جرميــة كــربى ال ميكن 

التهــاون بهــا.. مشــددا عــى معاقبــة 

أي مســؤول او موظــف يتالعــب او 

عمله،ومعالجــة  تأديــة  يف  يتــواىن 

بالنفــط  يتعلــق  فيــام  االختــالالت 

كفيلــة  اجــراءات  واتخــاذ  والغــاز 

تضمــن وصــول مــادة النفــط والغــاز 

ومكافحــة  املواطنــن  جميــع  اىل 

الســوداء. الســوق 

ترأس لقاًء لألجهزة االمنية والقضائية

المحافظ العرادة يشيد باألمن ويشدد على 
اليقظة الدائمة

تــرأس محافــظ مــأرب اللــواء 

ــاًء  ــوم األربعاءلق ــرادة ي ــلطان الع س

موســعاً بــن االجهزة القضائية برئاســة 

القــايض  االســتئناف  نيابــة  رئيــس 

ــزة  ــادات األجه ــاليف، وقي ــارف املخ ع

االمنيــة والرشطيــة باملحافظــة برئاســة 

وكيــي وزارة الداخليــة اللــواء محمــد 

ــد  ــور احم ــواء الدكت ــود والل ــن عب ب

ــاي. املوس

تعزيــز  اىل  اللقــاء  وهــدف 

التنســيق بــن الســلطتن القضائيــة 

يتعلــق  مــا  خاصــة  والتنفيذيــة 

بجوانــب الضبــط القضــايئ واجراءاتهــا 

ــن  ــح والقوان ــع اللوائ ــجم م ــا ينس مب

ويحفــظ حقــوق املواطنــن وكرامتهــم 

ــون  ــن يفلت ــض املجرم ــيام ان بع الس

مخالفــة  بســبب  العقــاب  مــن 

اجــراءات الضبــط القضــايئ خاصــة يف 

ــر  ــي مي ــتثنائية الت ــة االس ــل املرحل ظ

بهــا الوطــن.

وخــالل االجتــامع اشــاد املحافــظ 

تبذلهــا  التــي  بالجهــود  العــرادة 

االجهــزة االمنيــة والرشطيــة باملحافظة 

ــز  ــا يف تعزي ــي حققه ــات الت والنجاح

مــع  بالتعــاون  واالســتقرار  االمــن 

ــاس  ــو اس ــذي ه ــي ال ــع املح املجتم

ــا اليــه مــن امــن  النجــاح يف مــا وصلن

واســتقرار.

كــام شــدد عــى االجهــزة االمنيــة 

والرشطية، استشــعار مســؤوليتها ورفع 

الحــس االمنــي لــدى واليقضــة الدامئــة 

ــتقرار  ــن واالس ــز االم ــل تعزي ــن أج م

ومكافحــة الجرميــة واالرهــاب مــع 

اثنــاء  والقانــون  بالنظــام  االلتــزام 

اداء املهــام والضبــط القضــايئ وجمــع 

ــر  ــاد املثم ــل الج ــتدالالت والعم االس

لالنتصــار عــى التحديــات التــي تواجه 

الوطــن واملتمثلــة بفــوىض املليشــيات 

االنقالبيــة الحوثيــة االيرانيــة وقــوى 

ــاب. االره

وقــال العــرادة: » الجميــع ينظــر 

ملحافظــة مــأرب بإعجــاب ملــا حققتــه 

مــن انجــازات يف جميــع الجوانــب 

ــذي  ــي ال ــب االمن وعــى رأســها الجان

ــال  ــة رج ــود يقظ ــل جه ــق بفض تحق

ــع  ــوف املجتم ــة ووق ــزة االمني االجه

اىل جانبهــم«.

ود  كســب  ان   « وأضــاف 

ــة  ــأيت يف مقدم ــه ت ــع واحرام املجتم

يعمــل  الــذي  االمــن  مهــام رجــل 

جاهــدا مــن أجــل حاميــة مصالــح 

املواطــن وصــون كرامتــه وحقوقــه 

ــروح  ــل ب ــه، والعم ــن ل ــر االم وتوف

بــن  والتكامــل  الواحــد  الفريــق 

مختلــف االجهــزة االمنيــة والرشطيــة 

يف أداء املهــام والتعــاون مــع الســلطة 

ــوق  ــق صــون حق ــا يحق ــة مب القضائي

وتحقيــق  وكرامتهــم  املواطنــن 

واملســاؤاة«. العدالــة 

مشــددا عــى االهتــامم بجوانــب 

االمــن  ملنتســبي  القــدرات  بنــاء 

التدريــب  خــالل  مــن  والرشطــة 

والتأهيــل.. ودعــم قيــادة الســلطة 

هــذا  يف  الربامــج  لكافــة  املحليــة 

املجــال.
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محافظ مأرب
 يرحــــب بوفـــــد 
الصليــب االحمــر

 الدولي

المحافظ ) العرادة ( يتفقد إصالحية السجن المركزي 
ومصلحة األحوال المدنية

تفقــد محافــظ محافظــة مــأرب 

اللــواء ســلطان العــرادة يــوم االربعاء، 

اصالحيــة الســجن املركــزي باملحافظــة 

والــذي تــم بنائــه عــى نفقــة الســلطة 

املحليــة.

ــظ  ــاف املحاف ــارة ط ــالل الزي  وخ

بأقســام املصلحــة وعنابرهــا واســتمع 

مــن النــزالء اىل احوالهــم والخدمــات 

ــة رشوط  ــدى مالمئ ــم وم ــة له املقدم

املبنــى والعنابــر لالشــراطات الصحية.

 وشــدد املحافــظ العــرادة عــى 

االجهــزة النيابيــة والقضائيــة رسعــة 

البــت بقضايــا املواطنــن انجازهــا أوالً 

ــأول. ب

  كــام تفقــد محافــظ محافظــة 

مــأرب اللــواء ســلطان العــرادة ، فــرع 

مصلحــة األحــوال املدنيــة والســجل 

مســتوى  عــى  لالطــالع  املــدين 

فــرع  يقدمهــا  التــي  الخدمــات 

. باملحافظــة  للمواطنــن  املصلحــة 

ــظ  ــع املحاف ــارة، اطل ــالل الزي وخ

ســلطان العــرادة عــى حجــم اإلقبــال 

البطاقــات  عــى  للحصــول  الكبــر 

والعائليــة  الشــخصية  االلكرونيــة 

وشــهائد امليــالد ، وإجــراءات التحــري 

للوثائق الشــخصية ووســائل األرشــفة 

مــن  املبذولــة  بالجهــود  مشــيداً   ،

ــف اإلدارات  ــن يف مختل ــل املوظف قب

واألقســام .

جميــع  العــرادة  اللــواء  وحــث 

املوظفــن يف مصلحــة األحــوال املدنيــة 

والســجل املــدين عــى بــذل املزيــد 

الخدمــات  وتقديــم  الجهــد  مــن 

ــل،  ــكل األمث ــن بالش ــوة املواطن لألخ

مؤكــداً عــى اســتعداده تقديــم الدعم 

الكامــل مــن أجــل تجــاوز الصعوبــات 

والعقبــات التــي تعــرض ســر أعاملهم 

ــة . ــة باملحافظ ــرع املصلح يف ف

ويــوم الثالثــاء التقــى محافــظ 

ســلطان  اللــواء  مــأرب  محافظــة 

الدوليــة  اللجنــة  فريــق  العــرادة 

للصليــب االحمــر برئاســة حبيــب عــي 

مكــري الــذي يــزور املحافظــة حاليــا.

عــن  العــرادة  املحافــظ  وعــرب 

الدوليــة  اللجنــة  بوفــد  ترحيبــة 

مؤكــدا  الــدويل..  االحمــر  للصليــب 

ان اليمــن تعرضــت منــذ االنقــالب 

املشــئوم 2014م إىل نكســة تجــاوزت 

الحالــة السياســية اىل الحالة االنســانية 

واالجتامعيــة واملعيشــية والتعايــش 

االجتامعــي.

أن  العــرادة  اللــواء  وأكــد 

ــة ســتقدم كل الدعــم  الســلطة املحلي

والتســهيالت ملكتــب اللجنــة الدوليــة 

ــع افتتاحــه يف  ــر املزم ــب االحم للصلي

املحافظــة والــذي ســيمكن اللجنــة 

الدوليــة مــن االقــراب إىل حقيقــة 

واحتياجــات  االنســانية  االوضــاع 

املضيــف  واملجتمــع  النازحــن 

التدخــالت  وتحديــد  باملحافظــة 

. وحجمهــا

ولفــت اىل الضامنــات القانونيــة 

الســلطة  التــي تقدمهــا  والقضائيــة 

املحليــة باملحافظــة لــكل املواطنــن 

عــى حــد ســواء مــن اجــل توفــر 

ــك  ــة والعــدل واملســاؤاة ، وذل الحامي

مــن خــالل تفعيــل مؤسســات الدولــة 

بالقوانــن  العمــل  وتفعيــل  وبنــاء 

ويف  للعمــل،  املنظمــة  واللوائــح 

مقدمتهــا تفعيــل اداء االجهــزة االمنية 

والقضائيــة، لتحقيــق العــدل وحاميــة 

الحقــوق العامــة والخاصــة.
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تحتفي باإلنسان وتطور 
من قدراته

أيام عالمية في مأرب

بالقــدر الــذي تجــد فيــه محافظــة مــأرب مزيــداً 

ــذي  ــول ال ــي بالتح ــي العامل ــامم اإلعالم ــن االهت م

شــهدته خــالل الثــالث الســنوات األخــرة، شــاركت 

املحافظــة دول العــامل يف إحيــاء املناســبات العامليــة 

ــة بربامــج وأنشــطة وفعاليــات كان شــعارها  األممي

األول هــو اإلنســان.

يقــول الكاتــب الصحفــي راجــي عــامر إن مــأرب 

ــاً ملدنيــة اإلنســان اليمنــي، وأن  مثلــت منوذجــاً حي

ــه  ــش أفراح ــامل ويعاي ــع الع ــش م ــه أن يعي بإمكان

وأتراحــه، وأنــه جــزء اليتجــزأ مــن هــذا العــامل يؤثــر 

ويتأثــر بــه، ويســعى ليكــون هــذا العــامل أفضــل.

مدينــة  مجــرد  تعــد  مل  »مــأرب  ويضيــف: 

اســتوعبت اليمــن بــكل أحزابهــا وفئاتهــا وتوجهاتها، 

ــم  ــامل أحالمه ــارك الع ــة تش ــت إىل مدين ــل تحول ب

يف غــد أفضــل شــعاره اإلنســان أوال، بغــض النظــر 

عــن مــن هــو ذلــك اإلنســان )معتقــده أو لونــه أو 

جنســه(، وهــذا جعــل مــن محافظــة مــأرب مثــاراً 

ــي. ــي العامل ــامم اإلعالم لالهت

وأحيــت محافظــة مــأرب خــالل العــام املــايض 

ــطة  ــن األنش ــد م ــة، بالعدي ــبات عاملي ــبع مناس س

الجامهريــة،  الفعاليــات  بــن  تنوعــت  التــي 

والربامــج  والحقوقيــة،  اإلنســانية  واملشــاريع 

وتكريــم  التدريبيــة،  والــدورات  التوعويــة، 

واملربزيــن. املوهوبــن 

ففــي اليــوم العاملــي للكتــاب أحيــت محافظــة 

مــأرب املناســبة بتوزيــع مئــة ألــف كتــاب، وأطلقت 

مــع اليــوم العاملــي للصحافــة برنامــج تدريــب 

املوهوبــن الشــباب يف مجــال اإلعالم، وكرمــت املرأة 

ــة يف  ــات الخاص ــامل وذوي اإلحتياج ــل والع والطف

أيامهــم الخاصــة بهــم.

ــكرتر  ــي – الس ــي الغلي ــل ع ــب الزمي وبحس

الصحفــي ملحافــظ محافظــة مــأرب – فــإن احتفــال 

مــأرب باأليــام العامليــة يعــرب عــن امتــداد حضــاري، 

وإرث تاريخــي جعلهــا تجــد ذاتهــا يف قلــب العــامل 

ويشــاركونها  املختلفــة،  املناســبات  تشــاركهم 

ــم. اهتاممه

ويضيــف: »محافظــة مــأرب تجــد يف األيــام 

العامليــة التــي اعتمدتهــا األمــم املتحــدة مناســبات 

مهمــة لتعزيــز الوعــي وخدمــة األهــداف اإلنســانية 

ــت  ــي أعلن ــة الت ــة الثقافي ــة واالقتصادي واالجتامعي

ــام«. مــن أجلهــا هــذه األي

وأحيــت محافظــة مــأرب خــالل العــام املــايض 

ــايل: ــة كالت 2017 ســبع مناســبات عاملي

ــة العامــة  يــوم 23 إبريــل دشــن فــرع الهيئ  •

للكتــاب مبحافظــة مــأرب مــرشوع ألــف كتــاب لكل 

ــات  ــة يف املحافظ ــة مكتب ــدد مائ ــة بع ــة ميني مكتب

املحــررة بالتعــاون مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد 

ال مكتــوم وذلــك مبناســبة اليــوم العاملــي للكتــاب.

ــن  ــو كرمــت مــأرب العامل يف األول مــن ماي  • 

املربزيــن يف القطــاع العــام والخــاص واملختلــط، ويف 

الثالــث مــن مايــو أعلــن مكتــب اإلعــالم باملحافظــة 

عــن إطالقــه برنامــج تدريبــي باســم )إعالميــو 

ــن يف املجــال  املســتقبل( اســتهدف الهــواة واملبتدئ

لحريــة  العاملــي  اليــوم  مــع  تزامنــاً  اإلعالمــي 

ــة. الصحاف

يف 20 نوفمــرب رعــا محافــظ محافظــة مــأرب   • 

اللــواء/ ســلطان العــرادة فعاليــات يــوم الطفــل 

العاملــي، وتــم تنظيــم مهرجــان خطــايب وفنــي 

ومعــرض للصــور هــدف لتعزيــز الوعــي بحــق 

األطفــال يف العيــش الكريــم.

يف الثالــث مــن ديســمرب أحيــت رابطــة األمل   •

لرعايــة املقعديــن يف محافظــة مــأرب اليــوم العاملي 

فاقــدي  بتكريــم  الخاصــة،  االحتياجــات  لــذوي 

ــام والحــوادث. األطــراف الســفلية بســبب األلغ

ــة  ــت املحافظ ــمرب أحي ــن ديس ــارش م يف الع  • 

ــع  ــور جم ــان بحض ــوق اإلنس ــي لحق ــوم العامل الي

ــة يف  ــة اليمني ــال الدول ــئولن ورج ــن املس ــر م كب

مقدمتهــم عبدالعزيــز جبــاري نائــب رئيــس الوزراء 

وعــدد مــن الــوكالء والقيــادات العســكرية واملدنية.

تقرير
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أطفال 
جندهم 

الحوثيون 
يتعرفون على 
معالم تاريخية 

وسياحية 
بمأرب

محافظة مأرب

احتفلــت الســلطة املحليــة مبحافظــة مــأرب 

يــوم أمــس الخميــس اليــوم العاملــي للمــرأة الــذي 

يصــادف الـــ 8 مــن مــارس مــن كل عــام.

ــة  ــبة يف جامع ــم باملناس ــذي أقي ــل ال ويف الحف

ــد  ــي محم ــة ع ــل املحافظ ــا وكي ــبأ، حي ــم س إقلي

مختلــف  يف  اليمنيــة  املــرأة  ،نضــال  الفاطمــي 

املجــاالت واملياديــن، فهــي اىل جانــب أخيهــا الرجــل 

تقــارع االنقــالب وتنظــم الوقفــات االحتجاجيــة 

 تحتفل باليوم العالمي 
للمرأة

أمــام ســجون املليشــيات الحوثيــة االيرانيــة تطالــب 

ــراً. ــن ق ــن واملخفي ــن املختطف ــراج ع باإلف

ــة اىل  ــلطة املحلي ــوف الس ــي وق ــد الفاطم وأك

جانــب املــرأة يف دعــم انشــطتها ويف إقامــة الدورات 

ــن  ــابها امله ــرأة وإكس ــدرات امل ــة ق ــة بتنمي الخاص

الحرفيــة التــي تعــود عــى االرسة بالنفــع والكســب 

لتكــون املــرأة فاعلــة ومنتجة..مشــراً اىل أن املــرأة 

اصبحــت مشــاركة للرجــل يف مختلــف الوظائــف 

واإلدارات مبــا فيهــا الســلك القضــايئ والعســكري 

ــي. والرشط

حــر الحفــل مديــر عــام تنميــة املــرأة فنــدة 

العــامري وعــدد مــن مــدراء العمــوم.

ــة  نفــذت مؤسســة وثــاق للتوجــه املــدين رحل

ترفيهيــة إىل ســد مــأرب وعــدد مــن املواقــع األثريــة 

والتاريخيــة والســياحية لـــ 27 طفــال مجنــداً ومتأثراً 

بالحــرب يف اليمــن جــراء تجنيدهــم مــن قبــل 

ــة. مليشــيا الحــويث االنقالبي

األطفــال عــى  لتعريــف  الرحلــة  وهدفــت 

املواقــع التاريخيــة والســياحية والرويــح عنهــم, 

ضمــن املــرشوع الــذي يدعمــه مركــز امللــك ســلامن 

لإلغاثــة واألعــامل اإلنســانية حســب القامئــن عــى 

ــة. الرحل

وشــملت الرحلــة مواقــع تاريخيــة كعــرش 

بلقيــس ومعبــد أوام, وســد مــأرب العظيــم, إضافــة 

ــا محافظــة  ــي تزخــر به ــزارع, الت ــن امل ــدد م إىل ع

ــأرب. م

ــل  ــادة تأهي ــة ضمــن مــرشوع إع ــأيت الرحل وت

األطفــال اجتامعيــاً ونفســياً, وإعادتهــم إىل حياتهــم 

افتقدوهــا  التــي  الطفولــة  حيــث  الطبيعيــة, 

ــد مليشــيا الحــويث  ــاء فــرات تجنيدهــم عــى ي أثن

االنقالبيــة.


