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املحافظ العرادة : مأرب ستظل 
املنطلق للثورة واجلمهورية

رئيس هيئة األركان وحمافظ مأرب يوقدان الشعلة 58 لثورة 26 سبتمرب املجيدة
عرض كرنفايل يف شوارع مدينة مأرب احتفاًء بذكرى ثوريت سبتمرب وأكتوبر

افتتاح مشاريع مياه بكلفة 315 ألف دوالر تزامنا مع األعياد الوطنية

وكل األحرار الذين تحضنهم مأرب..

خالل تهاتف مع المحافظ العرادة ..

الشهيد علي عبدالمغني ..

رئيس اجلمهورية يوجه حتية خاصة 
وخالصة ألبناء مأرب وقيادة السلطة املحلية

نائـــــــب رئيـــــس اجلمهوريـــــــة 
هينئ قيادة حمافظة مأرب وأبناءها بأعياد 
الثـــــــــــورة املباركــــــــــــــــــة

نائب رئيس الوزراء يزور رضيح القائد امليداين لثورة 26 سبتمرب

ملف مصور خاص باحتفال مأرب بالذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر

ندوة فكرية بمأرب حول ثورة 26 سبتمبر 1962م الخالدة
مباراة كروية بمناسبة العيد ال 58 لثورة 26 سبتمبر

افتتح مختبر) PCR( و 40 وحدة عناية بالمحافظة ..
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ـــس  ـــة رئي ـــه فخام وج
الجمهوريـــة املشـــر الركـــن 
عبدربه منصور هادي تحية 
ـــة لكل أبناء  خاصة وخالص
محافظـــة مـــأرب األوفيـــاء 
ـــة  ـــلطتها املحلي ـــادة س وقي
وقبائلها ومعهم كل األحرار 
الذين تحتضنهم مأرب وكل 
املحافظـــات األخـــرى ممـــن 
ـــق  ـــاز للح ـــاروا االنحي اخت
والعدالـــة واليمـــن االتحادي 

الكبر.
ـــه  ـــك يف خطاب ـــاء ذل ج
للشـــعب اليمنـــي يف الداخـــل 

ـــد  والخـــارج بمناســـبة العي
الوطني الثامن والخمســـن 
لثـــورة الســـادس والعرشين 

مـــن ســـبتمرب املجيدة.
يف  الرئيس  فخامة  وعرب 
خطابه عن التحية واالحرتام 
ـــبي الجيش  والعرفان ملنتس
الشعبية  واملقاومة  الوطني 
ورجـــال القبائـــل وكل الذين 
يســـطرون أبلـــغ البطـــوالت 
دفاعـــا عـــن الجمهوريـــة 
والنظام الجمهوري والدولة 

الواحدة. اليمنية 

وأكـــد فخامـــة الرئيـــس 
أن الجمهورية قدر ومصر، 
ـــه  ـــعب وإيمان ـــار الش وخي
ـــن  ـــاواة، ول ـــة واملس بالعدال
ـــاومة  ـــاً للمس ـــون ميدان تك
واالنتقـــاص مـــن مهابتهـــا 
ـــن  ـــل م ـــا أو التقلي وغاياته
عظمة أهدافها، فالحرية مبدأ 
والعدالة قضية، والحرية هي 

الحياة.
وقـــال بعد ســـنوات من 
عبث املليشـــيا العجاف صار 
يقيننـــا كامـــًا أنـــه ال مجال 
ـــتعادة  ـــعبنا إال اس ـــام ش أم

الدولة وإنهاء االنقاب، وأن 
شعبنا العظيم قد أثبت أنه ال 
يمكن ترويضه للعيش تحت 
مسميات الســـالة والتمييز 

واالنتقائية. واالستعاء 
رئيـــس  وجـــدد 
الجمهورية العهد بالعمل يف 
سبيل استعادة الدولة وإنهاء 
االنقاب بكافة أشكاله، وتلك 
مسؤوليتنا أمام شعبنا وأمام 
اللـــه والتاريخ، وســـنتجاوز 
معكـــم وبكـــم كل العراقيـــل 

والتحديـــات واملخاطـــر.

وكل األحرار الذين تحضنهم مأرب ..

رئيس اجلمهورية يوجه حتية خاصة وخالصة 
ألبناء مأرب وقيادة السلطة املحلية
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ـــس  ـــب رئي ـــرى نائ أج
الجمهوريـــة الفريـــق الركن 
عيل محســـن صالح، اتصاالً 
ـــظ محافظة  هاتفياً بمحاف
مأرب اللواء سلطان العرادة 
ـــة  ـــاء املحافظ ـــاركة أبن ملش
ـ 58 لثورة  احتفاالتهم بالعيد ال
الـ 26 من سبتمرب الخالدة.
ورفع محافظ محافظة 
مأرب تهانيـــه وتهاني أبناء 
املحافظـــة وقيـــادات مـــأرب 
ووجهائهـــا وكل مكوناتها، 
ـــة الرئيس عبدربه  إىل فخام
منصـــور هـــادي رئيـــس 
ـــة ونائبه الفريق  الجمهوري
الركـــن عيل محســـن صالح 
ـــبة احتفاالت شعبنا  بمناس
بأعياد الثورة املباركة، مجدداً 
التأكيـــد والعزم عىل تحقيق 
أهداف الثورة وتثبيت دعائم 
األمـــن واالســـتقرار والعمل 
بما من شأنه استعادة الدولة 

اليمنية واالتجاه لبناء اليمن 
االتحادي.

ـــس  ـــب الرئي ـــأ نائ وهن
ـــبي  قيادة املحافظة ومنتس
ـــة واألمنية  القطاعات املدني
والعســـكرية وكل أبنـــاء 
املحافظـــة واملرابطـــن فيها 
مـــن كل ربـــوع اليمـــن بهذه 
ـــة الغالية،  املناســـبة الوطني
مشيداً بالفعاليات الكرنفالية 
والرسمية ومظاهر االحتفال 
التـــي تمـــت باملحافظـــة، 
وجســـدت الـــوالء الوطنـــي 
والقيمـــي ألهـــداف ومبادئ 

ثـــورة ســـبتمرب املجيدة.
كمـــا نـــوه نائـــب رئيس 
الجمهوريـــة إىل أن احتفـــال 
ـــي  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
وإيقادهـــم لشـــعلة هـــذه 
املناســـبة، وهـــم يرابطـــون 
يف مواقـــع الـــرشف بمختلف 

ـــىل  ـــون ع ـــات يعكس الجبه
الثوار  الواقع نضاالت  أرض 
األبطـــال ومســـرة الحركـــة 
الوطنية ويعّمدون بدمائهم 
ـــادئ  ـــرة مب ـــة الطاه الزكي
املجيدتن. وأكتوبر  سبتمرب 

ـــس،  ـــب الرئي ـــد نائ وأك
خـــال االتصـــال، بـــأن 
محـــاوالت التشـــويش التي 
يتعمـــد الحوثيـــون ارتكابها 
خـــال احتفـــاالت اليمنيـــن 
بأعيـــاد الثـــورة تفضـــح 
االنقابيـــن  احتفـــاالت 
الكاذبة  وشعاراتهم  املزيفة 
واملزعومـــة وحنينهـــم إىل 
املـــايض البغيـــض، ونهجهم 
اإلجرامي باستهداف املدنين 
والفعاليات املدنية واملساجد 

ـــا. ـــدارس وغره وامل
ـــس  ـــب رئي ـــاد نائ وأش
بالتفـــاف  الجمهوريـــة 
أبنـــاء ورجـــال إقليـــم ســـبأ 

مـــأرب والجـــوف والبيضاء 
ومناهضتهـــم ملـــرشوع 
االنقاب الحوثي املدعوم من 
إيـــران ومســـاندتهم لجهود 
أبطـــال الجيـــش الوطنـــي يف 
ـــتكمال التحرير والثبات  اس
عىل مبادئ وأهداف سبتمرب 

وأكتوبـــر املجيدتـــن.
وأشـــار نائب الرئيس إىل 
رفض الحوثي لجهود السام 
وتعنتـــه وإرصاره عىل مزيد 
مـــن التصعيـــد دون اكـــرتاث 
بجهـــود ودعـــوات املجتمـــع 
املنظمات  ومناشدات  الدويل 
اإلنسانية وال اكرتاث بمعاناة 
الشـــعب وضائقته املعيشية 
واالقتصادية والصحية التي 
تســـبب بها انقاب مليشـــيا 

الرشعية. عىل  الحوثي 

خالل تهاتف مع المحافظ العرادة ..

نائب رئيس اجلمهورية هينئ قيادة حمافظة 
مأرب وأبناءها بأعياد الثورة املباركة
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نائب رئيس الوزراء يزور رضيح القائد 
امليداين لثورة 26 سبتمرب 

ـــي،  ـــالم الخنبش ـــور س ـــال الدكت ـــف األعم ـــة تصري ـــي حكوم ـــوزراء ف ـــس ال ـــب رئي زار نائ
بمحافظـــة مـــأرب ضريـــح الشـــهيد علـــي عبدالمغنـــي القائـــد الميدانـــي لثـــورة الســـادس 

ـــبتمبر. ـــن س ـــرين م والعش
كمـــا زار نائـــب رئيـــس الـــوزراء عـــددا مـــن المواقـــع التاريخيـــة فـــي مـــأرب، وفـــي مقدمتهـــا 
ـــن  ـــار م ـــذه اآلث ـــى ه ـــاظ عل ـــرورة الحف ـــى ض ـــدا عل ـــمس .. مؤك ـــد الش ـــس ومعب ـــرش بلقي ع

العبـــث.
ـــة  ـــى كمي ـــع عل ـــأرب التاريخـــي واطل ـــه ســـد م ـــور الخنبشـــي خـــال زيارات وتفقـــد الدكت
ـــزون  ـــة مخ ـــة وتغذي ـــي الزراعي ـــري األراض ـــا ل ـــتفادة منه ـــة االس ـــد، وكيفي ـــي الس ـــاه ف المي

ـــة. ـــاه الجوفي المي

الشهيد علي عبدالمغني ..
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رئيس هيئة األركان وحمافظ مأرب يوقدان 
الشعلة 58 لثورة 26 سبتمرب املجيدة

محافظـــة  شـــهدت 
ـــة،  ـــاء الجمع ـــأرب، مس م
ـــس  ـــب رئي ـــور نائ وبحض
الـــوزراء الدكتـــور  مجلـــس 
ـــالم الخنبيش، وعدد من  س
املحافظن ونـــواب ووكاء 
والقيـــادات  الـــوزارات 
العســـكرية واألمنية، حفل 
الثامنـــة  إيقـــاد الشـــعلة 
السادس  لثورة  والخمسن 

ـــبتمرب  ـــن س ـــن م والعرشي
املجيـــدة ضـــد أعتـــى نظـــام 
اســـتبدادي يف تاريخ اليمن.
ـــام  ـــل ق ـــال الحف وخ
رئيس هيئة األركان العامة 
الفريـــق الركـــن صغـــر بن 
ـــأرب  ـــظ م ـــز، ومحاف عزي
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
بإيقاد شعلة الثورة، وسط 
حضـــور جماهـــري كبـــر، 

ـــات  ـــا بانطـــاق فعالي إيذان
االحتفـــاء بالثـــورة املجيدة 
التي تحـــل علينا والشـــعب 
ـــة  ـــوض معرك ـــي يخ اليمن
الدفـــاع عنهـــا بعـــد انقاب 
مليشـــيا الحوثي املشـــؤوم 

ـــن إيران. املدعوم م
ــاد  تخلـــل حفـــل إيقـ
الشـــعلة عروضـــا كشـــفية 
وكرنفاليـــة  وفنيـــة 

ــكرية  ــيقى العسـ للموسـ
بدائـــرة التوجيه املعنوي يف 
القـــوات املســـلحة، والفرق 
الكشـــفية املشـــاركة يف 
الثـــورة  احتفـــاالت ذكـــرى 
الــــ58، إضافـــة إىل فقـــرات 
فنية فرائحية بهذه املناسبة 

الوطنيـــة العظيمة.

بحضور عدد من قيادات الدولة ..
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ـــأرب  ـــظ م ـــد محاف أك
اللواء ســـلطان العـــرادة، أن 
املحافظـــة ســـتظل منطلقا 
والجمهوريـــة  للثـــورة 

ـــر. والتحري
ـــا  ـــة ألقاه ـــال كلم وخ
عقـــب حفـــل إيقاد الشـــعلة 
ـــورة 26ســـبتمرب  لث الــــ58 
املجيدة، تعهد اللواء العرادة 

ــة  ــار للجمهوريـ باالنتصـ
والثورة وعدم نيل مليشـــيا 
ــن  ــردة مـ ــي املتمـ الحوثـ
تضحيات ونضاالت الشعب 
التحرر من  اليمني يف سبيل 

الحكـــم اإلمامـــي الظالم.
أدان املحافظ  ويف كلمته 
العـــرادة محاولـــة مليشـــيا 
التشويش  املتمردة  الحوثي 

ـــعلة  ـــاد ش ـــل إيق ـــىل حف ع
الثـــورة بإطاقهـــا صاروخ 
باليســـتي عىل مدينة مأرب 

أثنـــاء الحفل.
“مليشـــيا  وأضـــاف 
الحوثـــي لـــن تتوقـــف عـــن 
ـــن  ـــق اليمني ـــا بح جرائمه
حتـــى يتـــم رفـــع الراية عىل 
كل ربوع الوطن وأن إطاق 

الصاروخ مـــا هو إال واحدة 
مـــن مكائدهـــا ضـــد الثورة 

والجمهورية”.
وأكـــد اللواء العـــرادة أن 
ـــيا الحوثي  محاوالت مليش
ـــاد  ـــة إيق ـــة عرقل االنقابي
الشـــعلة لن توقف الشـــعب 
اليمنـــي عن إشـــعالها يف كل 

جبـــال وســـهول اليمن.

املحافظ العرادة : مأرب ستظل 
املنطلق للثورة واجلمهورية
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نائب رئيس الوزراء يشهد احلفل اخلطايب 
بالعيد الوطني 58 لثورة 26 سبتمرب

ـــس  ـــب رئي ـــر نائ ح
الوزراء يف حكومة ترصيف 
ـــيش  ـــالم الخنب ـــال س األعم
ومعـــه الفريـــق لحكومـــي 
املكلف بالنزول إىل محافظة 
مـــأرب، الحفـــل الخطابـــي 
الـــذي نظمتـــه  والفنـــي 
ـــة احتفـــاًء  الســـلطة املحلي
بالعيد الوطني الـ 58 لثورة 
الـ 26 من سبتمرب 1962م 
الخالـــدة ضد نظـــام الحكم 
االمامي الكهنوتي الســـايل 

ـــد املتخلف. البائ
ويف كلمـــة لـــه نقـــل 
تهاني  الوزراء  رئيس  نائب 
ـــادة السياســـية ممثلة  القي

الجمهورية  رئيس  بفخامة 
املشـــر الركـــن عبدربـــه 
ـــه  ـــادي ونائب ـــور ه منص
الفريق الركن عيل محســـن 
صالـــح، ودولـــة رئيـــس 
مجلـــس الوزراء يف حكومة 
ترصيـــف األعمـــال الدكتور 
معـــن عبدامللك، للحارضين 
ـــاد  ـــي بأعي ـــعب اليمن والش
الثورة اليمنية 26 ســـبتمرب 
و14 أكتوبـــر و30 نوفمرب، 
والتي أنهت الحكم االمامي 
الكهنوتي يف شـــمال الوطن 
واالســـتعمار الربيطانـــي يف 

ـــوب الوطن. جن
ــيش إىل  ــار الخنبـ وأشـ

أن تواجـــده يف محافظـــة 
ـــق  ـــىل رأس فري ـــأرب ع م
حكومـــي يضـــم عـــددا مـــن 
الـــوزراء ووكاء الوزارات، 
تنفيـــذا لتوجيهـــات القيادة 
ـــة برئيس  السياســـية ممثل
الجمهوريـــة، مـــن أجـــل 
ـــاندة  ـــم واملس ـــم الدع تقدي
للســـلطة املحليـــة وللجيش 
الوطنـــي البطـــل واملقاومة 
ـــلة من رجال القبائل  الباس
ـــاالت  ـــاء يف كل املج األوفي
التي تنتصب أمام الســـلطة 
املحلية والجبهات، وبكل ما 

. يمكن
وحيـــا نائـــب رئيـــس 

ـــي  الت ـــوالت  ـــوزراء البط ال
ـــطرها الجيش الوطني  يس
الشـــعبية  واملقاومـــة 
ورجـــال القبائل األوفياء يف 
مـــأرب والجـــوف والبيضاء 
والضالـــع ويف الســـاحل 
الغربـــي وكافـــة الجبهات.. 
مؤكـــدا أن تضحياتهـــم هي 
املناضلن  لتضحيات  امتداد 
ـــن  الذي ـــوار األحـــرار  والث
تربة  الزكية  بدمائهم  رووا 
ـــذ  ـــايل من ـــن الغ ـــذا الوط ه
االنتفاضات والهبات األوىل 
التي سبقت ثورة ال26 من 

. سبتمرب
 : الخنبـــيش  وقـــال 

العرادة يدعو الصطفاف وطني وتجاوز الخالفات
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»مـــن حق محافظـــة مأرب 
يفخروا  أن  الكرام  وأبنائها 
بمحافظتهم عىل ما تقدمه 
ألبنـــاء الشـــعب اليمنـــي 
الذيـــن  وخاصـــة أولئـــك 
تعرضوا لبطش املليشـــيات 
ـــن  ـــة م ـــة الحوثي االنقابي
ـــف  ـــر ونس ـــد وتهج ترشي
ومصـــادرة  للمنـــازل 
ــت  ــكات، إذ تحولـ للممتلـ
ـــة إىل حاضنة  هذه املحافظ
لـــكل اليمنيـــن مـــن جميع 

املحافظـــات«.
وأشـــار إىل أهمية مأرب 
ـــة  ـــة واالقتصادي الجغرافي
ودورهـــا  والحضاريـــة 
ـــيا  ـــي، ماجعل مليش الوطن
الحوثـــي االنقابية تواصل 
حشودها وزحوفاتها تجاه 
ـــا  ـــا.. داعي ـــأرب وقبائله م
كافة الرشفاء واألوفياء من 
أبناء الشـــعب اليمني لرص 
الصفـــوف للدفاع عنها فما 
اليمـــن إال مأرب، ورضورة 
ـــات  ـــة الجبه ـــك كاف تحري
ملواجهـــة هـــذه املليشـــيا 
واستعادة مؤسسات الدولة 

وإنهـــاء االنقاب.
ـــس  ـــب رئي ـــدد نائ وش
الوزراء عىل أهمية اإلرساع 
يف تنفيـــذ اتفـــاق الرياض.. 
معربا عن شـــكر الحكومة 
اليمنيـــة ملـــا تقدمـــه قيـــادة 
اململكة العربية الســـعودية 
الشقيقة من دعم للرشعية 
والشعب اليمني ومن جهود 

لتصويـــب املرحلة .
ـــواء  الل ـــظ  وكان املحاف
ســـلطان العـــرادة قـــد ألقى 
ـــتهلها  ـــع يف مس ـــة رف كلم
ــي  ــات التهانـ ــمى آيـ أسـ
ــادة  ــكات إىل القيـ والتربيـ
ـــية ممثلة بفخامة  السياس
ـــر الركن عبد  الرئيس املش
ـــادي رئيس  ربه منصور ه
الجمهوريـــة القائـــد األعىل 

ـــه  للقـــوات املســـلحة ونائب
الفريق الركن عيل محســـن 
صالـــح ورئيـــس وأعضـــاء 
مجلس النواب ودولة رئيس 
ـــن  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
عبدامللـــك وألبنـــاء الجيـــش 
أبنـــاء  الوطنـــي ولكافـــة 
الشـــعب اليمنـــي بمناســـبة 
الثـــورة املجيـــدة 26  أعيـــاد 
ـــبتمرب و14 أكتوبر و30  س

. فمرب نو
املحافـــظ  ورحـــب 
العرادة بنائب رئيس الوزراء 
يف حكومة ترصيف األعمال 
ســـالم الخنبـــيش، وأعضـــاء 
الفريـــق الحكومي معه من 
وزراء ونـــواب ووكاء عدد 
من الوزارات ومشـــاركتهم 
ـــاالت محافظة مأرب  احتف
الثـــورة اليمنيـــة  بأعيـــاد 
سبتمرب وأكتوبر، واالطاع 
عـــىل األوضاع عـــن كثب يف 
التنموية  ـــع املجـــاالت  جمي
واإلداريـــة  والخدميـــة 

واألمنيـــة والعســـكرية.
ـــرادة  ـــواء الع الل ـــد  وأك
عـــىل أن ثـــورة الــــ 26 مـــن 
سبتمرب كانت محطة تحول 
تاريخيـــة ونقطـــة انطـــاق 
ـــاق  ـــة واالنعت ـــو الحري نح
البائد،  من الحكـــم االمامي 
ورســـمت بأهدافها الســـتة 
مامح العهد الجديد كثمرة 
الثـــوار األحـــرار  لنضـــاالت 
من  الجسيمة  وتضحياتهم 
أجل عـــزة الوطـــن وكرامة 
املواطن .. مشددا عىل أهمية 
ـــبة  ـــذه املناس ـــون ه أن تك
ـــبات  ـــن املناس ـــا م وغره
ـــدة  ـــة جدي ـــة محط الوطني
ومتجددة عـــىل درب تعزيز 
التعاون والتاحم والتكاتف 
الوطنـــي وتظافـــر الجهود 

ـــاوز الخافات«. وتج
وناشـــد محافـــظ مأرب 
ـــية  ـــوى السياس ـــة الق كاف

الوطن  واالجتماعية وأبناء 
بمختلف مكوناته إىل تجاوز 
ـــة األجواء  الخافات وتنقي
ـــي  ـــل الوطن ـــل العم وتفعي
املشرتك بن مختلف القوى 
ـــة  ـــية واالجتماعي السياس
ووضـــع املصلحـــة الوطنية 
ـــارات  ـــة االعتب ـــوق كاف ف
واملصالح األنانية والحزبية 
الضيقـــة  واملناطقـــة 
وااللتفـــاف الصادق والجاد 
حـــول القيـــادة السياســـية 
ـــس  ـــة رئي ـــة بفخام ممثل
الجمهوريـــة املشـــر الركن 
عبـــد ربـــه منصور هـــادي، 
ـــا نحو تحقيق  وامليض قدم
كافـــة األهـــداف والغايـــات 

الوطنيـــة املنشـــودة..
وقـــال :« ومـــن هنـــا 
كان البـــد من وقفة متأنية 
ــوة  ــاط القـ ــد نقـ لتحديـ
والفـــرص واملخاطـــر، بمـــا 
يمكن كافة القوى الوطنية 
مـــن توحيد الـــرؤى وبلورة 
ـــم جماعـــي للتحديات  تقيي
ـــب األولويات،  وإعادة ترتي
وحشد الطاقات واإلمكانات 
الازمـــة لانتقـــال الواثـــق 
إىل رحـــاب مرحلـــة جديـــدة 
واالستقرار  النماء  عنوانها 
والثقـــة املتبادلـــة بن كافة 
واملكونـــات  األطـــراف 

الفاعلة«.
وأكد اللـــواء العرادة أنه 
كما نجـــح الشـــعب اليمني 
باألمـــس مـــن االنتصـــار 
وجمهوريتـــه  لثورتـــه 
واســـتعادة مدينة سام من 
قبضة املرشوع االمامي، لن 
يقبل اليوم بأقل من تحرير 
العاصمـــة صنعـــاء وكافـــة 
املـــدن اليمنيـــة مـــن هيمنة 
واالنتصار  الجدد  االمامين 
لليمن الجمهوري، إذ الخيار 

إال النـــرص والنـــرص فقط.
عـــام  مديـــر  وكان 

مكتـــب الثقافـــة باملحافظة 
عيل بقان قـــد أكد يف كلمة 
لـــه أن الشـــعب اليمني أبى 
الخضوع لدعاة الحق اإللهي 
يف الحكم وخرافة االصطفاء 
ولفظهم يف ثورة الســـادس 
والعرشيـــن مـــن ســـبتمرب، 
اليـــوم بالعيد الـ58  يحتفل 
لقيام هـــذه الثورة املباركة 
ـــاحه  ـــقاً س ـــو ممتش وه
للقضاء عىل نسخة اإلمامة 
الجديـــدة عاقـــدا العزم عىل 

طـــي صفحتها إىل األبد.
الذي  الحفل  وشهد  هذا 
حره وزير اإلعام معمر 
اإلريانـــي، ووزيـــر الصحـــة 
ـــوم،  ـــارص باع ـــور ن الدكت
ووزيـــر الشـــباب والرياضة 
نايـــف البكـــري، ووزيـــر 
الدكتور  واإلرشاد  األوقاف 
الثروة  أحمد عطية، ووزير 
ـــن،  ـــد كفاي ـــمكية فه الس
ـــروان  ـــة م ـــر الثقاف ووزي
دمـــاج، وعدد من محافظي 
ونـــواب  املحافظـــات 
ووكاء عدد مـــن الوزارات 
ــادات  ــات، وقيـ واملحافظـ
الســـلطة املحلية باملحافظة 
وأمنية،  عسكرية  وقيادات 
وقيـــادات فـــروع األحـــزاب 
والتنظيمـــات السياســـية 
ـــع املدني  ومنظمات املجتم
وشـــخصيات اجتماعيـــة، 
شـــهد إلقاء قصائد شعرية 
ـــة معربة عن  ووصات فني
املناســـبة نالت استحســـان 

الحارضيـــن.
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 )PCR (محافظ مأرب يفتتح مختبر
و 40 وحدة عناية بالمحافظة

ـــح محافـــظ مأرب  افتت
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
PCR ( يف املركز  مختـــرب) 
الوطنـــي ملختـــربات الصحة 
املركزيـــة باإلضافـــة إىل 
افتتـــاح 40 وحـــدة عنايـــة 
مركزة يف عدة مستشفيات 
ـــك بالتزامن  باملحافظة وذل
ــا  ــاالت بادنـ مـــع احتفـ
بالذكرى الـ58 لثورة الـ26 

مـــن ســـبتمرب املجيدة.
وخال افتتـــاح املخترب، 
أكـــد املحافـــظ العـــرادة عىل 
أهمية هذا املرشوع الصحي 
لتســـهيل فحـــص كافـــة 
الحـــاالت املشـــتبه إصابتها 
بفـــروس كورونـــا والتأكد 
ـــا يف  ـــا مخربي ـــن إصابته م
املحافظـــة دون الحاجة إىل 
نقـــل فحوصـــات الحـــاالت 
ـــات  ـــتبهة إىل املحافظ املش

األخـــرى للتأكـــد منها.
افتتـــاح  أن  واعتـــرب 
املخترب والـ40 وحدة عناية 
مركزة ســـتعزز من قدرات 
القطـــاع الصحـــي وترفـــع 
ـــه يف مواجهـــة  مـــن كفاءت
وبـــاء كورونـــا والحـــد من 
انتشار هذا الوباء القاتل يف 

املحافظة.
العرادة  املحافظ  وأشاد 
بجهـــود املكاتـــب املختصـــة 
يف املحافظـــة وباإلجـــراءات 
ــل  ــا يف ظـ ــي تتخذهـ التـ
استمرار توافد أعداد كبرة 

مـــن النازحن القادمن من 
الخاضعة  املحافظات  كافة 
لســـيطرة مليشـــيا الحوثي 
إىل املحافظـــة .. مشـــرا إىل 
أن تلـــك اإلجراءات الوقائية 
والروريـــة كان لهـــا أثـــر 
كبـــر وملموس يف مواجهة 
الفروس والحد من انتشاره 

خال الفـــرتة املاضية.
مـــن جانبـــه قـــدم مدير 
عام مكتـــب الصحة العامة 
باملحافظـــة  والســـكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
 PCR ( رشحـــا عن مخترب
( وأهـــم خدماتـــه لفحـــص 
بكورونا  املشتبهة  الحاالت 

الفحوصـــات  وجميـــع 
ـــات  ـــن إمكان ـــة ضم الداخل
أجهزة املخترب، والتي كانت 
تدفـــع املـــرىض لانتقال إىل 
خـــارج املحافظـــة لفحـــص 

ـــراض. ـــاج تلك األم وع
ـــب  ــح أن مكت وأوضـ
الصحـــة عمـــل عـــىل تجهيز 
ــة  ــدة عنايـ ــن وحـ أربعـ
مركـــزة موزعـــة يف جميـــع 
ــة  ــفيات املحافظـ مستشـ
بكلفـــة مليـــون و500 ألـــف 
دوالر وذلـــك ضمـــن جهود 
مواجهـــة فـــروس كورونا 

ـــرى. ـــراض األخ واألم
مؤكـــدا أنهـــا تشـــكل 

رافـــدا مهما من شـــأنها أن 

ترفع قدرات املستشفيات يف 

وكافة  الوباء  هذا  مواجهة 

األوبئـــة واألمراض ..مثمنا 

تقدمه  الذي  املستمر  الدعم 

ـــلطة  ـــة والس وزارة الصح

املحلية يف املحافظة للقطاع 

الصحي بمأرب الذي يواجه 

زيادة  بسبب  ضغطا شديدا 

ـــتمرار  أعداد النازحن واس

توافدهم يومياً إىل املحافظة.

بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني ..
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مدينـــة  شـــهدت 
ـــس،  ـــوم الخمي ـــأرب، ي م
احتفـــاء  عرضـــاً كرنفاليـــاً 
بالذكـــرى الــــ58 لثورة 26 
ســـبتمرب املجيـــدة والذكرى 
الـ 57 لثورة الـ 14 أكتوبر 
الخالـــدة بمشـــاركة 400 
كشـــاف ومرشـــدة مـــن 

جميـــع مـــدارس املدينـــة.
حيـــث انطلقـــت الفرقة 
املوســـيقية العســـكرية 
ـــاع  ـــوزارة الدف ـــة ل التابع
ومعهـــا الفـــرق الكشـــفية 
املشـــاركة يف العـــرض مـــن 
ـــت  ـــاق وجاب ـــة امليث مدرس
شـــوارع املدينـــة يف عـــرض 
ـــن  ـــج حامل ـــايل بهي كرنف
األعـــام الوطنيـــة وصـــور 
فخامة رئيـــس الجمهورية 

عبدربـــه  املشـــرالركن 
منصـــور هـــادي .

الفرقـــة  وعزفـــت 
الغنائيـــة  املقطوعـــات 
ــة و  ــادية الوطنيـ واإلنشـ
الفرائحيـــة املعـــربة عـــن 
ـــاج  ـــط ابته ـــبة وس املناس
جماهـــري الفـــت مـــن قبل 
الذيـــن اصطفوا  املواطنـــن 
املدينة  شوارع  جوانب  عىل 
أثنـــاء مرور العـــرض منها، 
ـــن ارتياحهم لهذه  تعبرا ع
املبـــادرة التـــي أحيت ذكرى 
ـــر  ـــبتمرب وأكتوب ـــورة س ث
التـــي ســـتظل  ونوفمـــرب 
حتى  نفوسهم  يف  متوهجة 
ـــل أهدافها  يتم تحقيق كام
وتلبـــي كافـــة تطلعاتهـــم.

يف  املشـــاركون  وردد 

العـــرض شـــعارات وطنيـــة 
وهتافـــات حماســـية عربت 
ــم  ــدق انتمائهـ ــن صـ عـ
ووالئهم لثـــورة الـ 26 من 
ـــددوا  ـــبتمربالخالدة وج س
العهـــد ألرواح شـــهدائها 
األبـــرار بالســـر يف دربهـــم 
ـــة ثورتهـــم الخالدة  وحماي
ـــباتها  والحفاظ عىل مكتس

الوطنيـــة .
تمســـك  مؤكديـــن 
األجيـــال جيـــا بعـــد جيـــل 
ـــادس  ـــورة الس ـــداف ث بأه
ـــبتمرب  ـــن س ـــن م والعرشي
املجيـــدة ومبادئها العظيمة 
وغايتهـــا الســـامية وامليض 
قدمـــا حتـــى تحقيـــق كافة 
تطلعـــات الشـــعب اليمنـــي.
العـــرض  واختتـــم 

بـــأداء الفرقـــة املوســـيقية 
العسكرية والفرق الكشفية 
املشـــاركة فيـــه للنشـــيد 
الوطني يف جولة إقليم سبأ 
وســـط حضـــور جماهري 
وتغطية إعامية كبرة من 
مراســـيل مختلـــف القنوات 

ـــائل اإلعامية. ووالوس
رافق العرض الكشـــفي 
ــرة  ــس دائـ ــن رئيـ كل مـ
التوجيـــه املعنـــوي العميـــد 
أحمد االشـــول، ومدير عام 
مكتـــب الشـــباب والرياضة 
باملحافظـــة عـــيل حشـــوان 
ومدير عـــام مكتب اإلعام 
عوض الحويســـك وحضور 

جماهـــري حاشـــد .

عرض كرنفايل يف شوارع مدينة مأرب 
احتفاًء بذكرى ثوريت سبتمرب وأكتوبر
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افتتـــح فـــرع الهيئـــة 
العامة ملياه الريف بمحافظة 
مأرب، يوم الخميس، ودشن 
تسعة مشاريع مياه يف ريف 
مديريـــة املدينـــة، ومديريتي 
ـــد  ـــوادي ورصواح« لتزوي ال
أكثر من عرشة آالف مستفيد 
ـــع  ـــن واملجتم ـــن النازح م
املضيـــف بامليـــاه النقيـــة 
الصالحـــة للرشب، اىل جانب 
توزيـــع 1230 خـــزان ميـــاه 
باســـتيكي ســـعة كل واحد 
ـــة  ـــأرس النازح ـــرت ل 500 ل
ـــيول،  ـــن الس ـــررة م واملت
وبكلفة إجمالية بلغت 315 
ألفـــا و 800 دوالر بتمويـــل 
من املنظمة الدولية للهجرة 

والبنـــك الدويل.
حيث شـــملت املشـــاريع 
التـــي افتتحهـــا مديـــر عـــام 
فـــرع الهيئـــة العامـــة مليـــاه 
الريـــف الدكتـــور عـــيل هذال 

ـــاء  ـــع االحتف ـــن م بالتزام
بالعيـــد الوطني الـ58 لثورة 
والعيد  الخالدة،  26 سبتمرب 
ـــر  أكتوب ـــورة 14  لث الــــ57 
املجيـــدة، يف مديريـــة الوادي 
إعـــادة تأهيـــل وتطوير عدد 
من مشاريع املياه يف عدد من 
املناطق التي تخدم مخيمات 
النازحـــن املتواجـــدة فيهـــا، 
تضمنت افتتاح مرشوع مياه 
الخســـيف بعد إعادة تأهيله 
وخطوط  الشبكة  وتحسن 
توزيـــع املياه إىل املخيمات يف 
ـــغيل مرشوع  املنطقة، وتش
ميـــاه الخشـــعة عقب توفر 
خـــزان توزيع ميـــاه رئييس 
باستيكي للمرشوع وبسعة 
عـــرشة آالف لرت مع شـــبكة 
توصيـــل وتوزيـــع للمياه إىل 

مخيم الخشـــعة للنازحن.
كمـــا جـــرى افتتـــاح 
ـــاه  ـــرشوع مي ـــغيل مل التش

املعاشـــر بمديريـــة الـــوادي 
بعد توفر خزان مياه رئييس 
باستيكي بسعة عرشة آالف 
ـــالة رئيسية  لرت وشبكة إس
ـــة  ـــع فرعي ـــوط توزي وخط
للمياه إىل مخيمات النازحن 
يف املعاشـــر، وافتتاح أعمال 
خـــط ضخ امليـــاه يف مرشوع 
آل هجـــان وشـــبكة توزيع 
للمســـتفيدين وســـط مخيم 

هجان.
وجـــرى تدشـــن خزاني 
مياه برجيـــة جرى بناؤهما 
بســـعة 50 مـــرتا مكعبا لكل 
خـــزان يف مرشوعـــي ميـــاه 
خشعة العبيدي وخشعة آل 
مســـاعد مع شـــبكتي إسالة 
ـــي  ـــخ وغرفت ـــي ض وغرفت
ـــب  ـــاه، إىل جان ـــورة للمي كل
افتتـــاح مرشوع مياه الراكة 
بعد انتهاء أعمال بناء خزان 
برجي سعة 30 مرتا مكعبا 

وغرفـــة كلـــورة وخط ضخ 
وإســـالة للميـــاه مـــع عمـــل 
خمس نقـــاط توزيـــع املياه 
للمســـتفيدين مـــن املجتمع 

املضيف.
أمـــا يف مديريـــة املدينـــة 
ـــاح  ـــادة افتت ـــم إع ـــد ت فق
مرشوع ميـــاه منـــن الحدد 
بعد استكمال أعمال تأهيله 
والتي شملت توفر مضخة 
مياه وغرفة ضخ مع تأهيل 
خط الضخ وتحسن شبكة 
ـــزان  ـــم الخ ـــالة وترمي اإلس

الربجي.
ـــغيل  ـــرى تش ـــا ج فيم
خط نقـــل املياه الجديد الذي 
تـــم إضافته ملرشوع مياه آل 
هيال يف منطقة ذنة بمديرية 
رصواح، من خزان املرشوع 
الرئيس إىل تجمعات النازحن 
باملنطقـــة بطول 1300 مرت.

افتتاح مشاريع مياه بكلفة 315 ألف دوالر 
تزامنا مع االحتفاء باألعياد الوطنية
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ـــذور  ـــدى ج ـــم منت نظ
للفكـــر والثقافـــة والتنمية 
ـــوم  ـــأرب، ي ـــة م بمحافظ
ـــة  ـــدوة فكري ـــاء، ن األربع
بعنـــوان )ثـــورة ال26 مـــن 
ـــبتمرب... حتمية النضال  س
حتى تحقيق األهداف وقيام 
مرشوع اليمن الحضاري( .

األول  املحـــور  ويف 
للنـــدوة قـــدم رئيـــس مركز 
التـــام، قراءة  جذور عمـــار 
لكتـــاب »القيمـــة التاريخية 
ـــبعن« للمؤلف  مللحمة الس
الســـيايس املخـــرم يف 
ـــرتاكي اليمني  الحزب االش
ـــر،  ـــه عم ـــهيد جارالل الش

والـــذي أكـــد أن التضحيات 
الثوار األحرار  التي قدمهـــا 
ـــبعن  ـــة الس ـــال ملحم خ
أعـــادت االعتبـــار للعاصمة 
صنعاء بعدمـــا حل بها من 
الهزيمـــة إثـــر فشـــل الثورة 
ـــام 1948م،  ـــتورية ع الدس
ــا  ــة إىل حفاظهـ باإلضافـ
ـــوري  ـــام الجمه ـــىل النظ ع
التي هانت يف ســـبيل بقائه 
أرواحهـــم ودماؤهم، وقدم 
اليمنيون من خالها برهاناً 
ملموســـاً عـــىل أنهم شـــعبا 
يعشـــق الحياة وغـــر قابل 

لإلذالل.
فيمـــا ســـلط األكاديمي 

والباحـــث يف القانون الدويل 
الدكتور عيل القهايل يف املحور 
الثاني، الضوء عىل املرشوع 
الظامـــي والعنرصي الذي 
اإلماميون، وكرس  انتهجه 
اليمنية  لتجريف الحضـــارة 
التاريخية  ـــة  وطمس الهوي
وحرص الحكم يف سالتهم، 
وادعائهـــم الحـــق اإللهي يف 
الحكـــم.. وجعـــل اليمنيـــن 
مجـــرد تابعـــن ال يحق لهم 
الوصـــول للســـلطة وحكـــم 

. أنفسهم 
وأكـــد الدكتـــور القهـــايل 
أن اإلمامـــة عـــرب مراحلهـــا 
املتعاقبـــة تبنـــت املشـــاريع 

واملناطقيـــة  الطائفيـــة 
والسالية يف اليمن وعمدت 
عىل نرش الفتن والرصاعات 
بن القبائل اليمنية وهو ما 
مكنها من البقاء حتى قيام 
ثورة ال26 من سبتمرب عام 

م.  1962
هـــذا وقد أثريـــت الندوة 
ـــات  بالعديـــد مـــن املداخ
ـــن  ـــاءة م البن ـــات  والنقاش
ـــاركن فيها الذين  قبل املش
ـــة  ـــادات حزبي ـــون قي يمثل
وباحثـــن متخصصـــن 
وإعاميـــن  وناشـــطن 

ـــن. ومهتم

ندوة فكرية بمأرب حول ثورة 26 
سبتمرب 1962م اخلالدة
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مســـاء  أقيمـــت، 
الســـبت، بمدينـــة مأرب 
مبـــاراة كرويـــة جمعت 
ـــبأ  ـــال س ـــي أجي فريق
والبرصة يف إطار فعاليات 
احتفاء محافظة مأرب 
الوطني  العيد  بمناسبة 
الثامن والخمسن لثورة 
السادس والعرشين من 

سبتمرب املجيدة، بإرشاف 
ـــباب  ـــب الش ـــن مكت م
ـــة باملحافظة. والرياض

وشـــهدت املبـــاراة 
ـــل  التـــي حرهـــا وكي
محمـــد  املحافظـــة 
ـــار  ـــويض، ومستش املع
وزير الشباب والرياضة 
داوود علـــوة، ومديـــر 

ـــباب  ـــب الش ـــام مكت ع
والرياضة عيل حشوان، 
منافســـة محمومة بن 
ـــت بفوز  الفريقن انته
أجيال ســـبأ عـــىل فريق 
ـــرصة بحريب بهدف  الب

دون مقابـــل.
ـــاراة  ـــة املب ويف نهاي
تم تكريم الفريق الفائز 

بـــكأس املبـــاراة املقامة 
ـــة  ـــن مجموع ـــم م بدع
)أبوالحســـن التجارية(، 
يف إطـــار الفعاليـــات 
ـــتقام  الرياضية التي س
يف املحافظـــة بمناســـبة 
العيد الوطني لثورة 26 

ـــبتمرب املجيدة. س

مباراة كروية جتمع فريقي أجيال سبأ 
والبرصة بمناسبة 26 سبتمرب
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ملف مصور خاص باحتفال مأرب بالذكرى 
58 لثورة 26 سبتمرب
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