مأرب تودع العالمة والداعية
سعيد بن عبدالرحمن سهيل
بعد حياة حافلة بالعطاء

الرئيس :بن سهيل كان علماً من أعالم الوطن ورجل من رجال
المرحلة
نائب الرئيس :مأرب واليمن فقدت أحد العلماء المخلصين
ورجال البر
رئيس الوزراء :بن سهيل انتهج الدعوة إلى الله بأسلوب
متفرد اتسم بالوسطية
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الجمهوريــة
ودعــت
اليمنيــة عمومــاً ومحافظــة
مــأرب خصوصـاً يــوم الجمعة
 3أغســطس
 2018واحــداً من
أعالمهــا األفذاذ
الذيــن أفنــوا
حياتهــم فــي
ســبيل الدعــوة
إلــى الله ونشــر
الفضيلة
والتسامح
والمحبة
والعلــم النافــع
أبنــاء
بيــن
المجتمــع هــو
العالمــة ســعيد
بــن عبدالرحمن
ســهيل .
وأعرب
فخامة الرئيس
عبدربــه منصور
هــادي رئيــس
الجمهورية
برقيــة
فــي
عــزاء لــه عــن
خالــص العــزاء والمواســاة
بهــذا المصــاب األليــم ،مشــيرا

مناقــب الشــيخ العالمــة
ســعيد بن عبدالرحمن سهيل
الوطنيــة والنضاليــة وأدواره
االجتماعية
المشــهود بهــا
فــي إصــاح ذات
البيــن باعتبــاره
علمــاً مــن أعــام
مدينــة مــأرب،
والوطــن ورجــل
مرحلــة ومميــز
المجــال
فــي
الدعــوي والعلمي
المتسم
بالتسامح
والوسطية
و ا ال عتــد ا ل .
مــن جهتــه
أشــد نائــب رئيــس
الجمهورية
الفريــق الركــن
علــي محســن
صالــح فــي برقيــة
عــزاء لــه بمناقــب
الفقيــد وأدواره
الكبيرة..مؤكداً
أنــه كان علمــاً مــن أعــام
التقــوى والصــاح واإلحســان
وأحــد الرجــال الصادقيــن.

2
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وقــال :فقــدت محافظــة
مأرب واليمــن برحيل العالمة
الشــيخ ســعيد بــن ســهيل
أحــد العلمــاء المخلصيــن
ورجــال البــر والعمــل الخيــري
واالجتماعي..منوهــاً إلــى مــا
تركــه الفقيــد -رحمــه اللــه-
مــن ســيرة عطــرة وثــروة
علميــة ومــا قدمــه لوطنــه
ودينــه وشــعبه ومــا كان
يحملــه مــن أخــاق عاليــة
وســلوك حســن ونمــوذج فــي
الوســطية واالعتــدال.
كمــا بعــث رئيــس الــوزراء
الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر
برقيــة عــزاء ومواســاة أشــاد
فيهــا بمناقب الفقيــد وأدواره
المشــهودة فــي ســبيل الخير
وعــون الضعفــاء واصــاح
ذات البيــن والدعــوة للــه
تعالــى بنهــج متفــرد اتســم
والســماحة
بالوســطية
واالعتــدال.
وقــال رئيس الــوزراء« :لقد
فقدنــا اليــوم أحــد رجــاالت
البــر والعطــاء المخلصيــن
ممــن كــرس جــل حياتــه
ألجــل الخيــر واصــاح ذات
البيــن فــي مــأرب واليمــن
بشــكل عــام بعيــداً عــن أضواء
اإلعــام».

وزارة االوقاف :اليمن فقدت
عالما جسد حياته كلها
بالتضحية

نعــت وزارة االوقــاف
واإلرشــاد ،يــوم الجمعــة،
وفــاة العالمــة والداعيــة
ســعيد بــن عبدالرحمــن
ســهيل الــذي وافتــه
المنيــة فــي محافظــة
مــأرب.
وقالــت الــوزارة فــي
بيــان لهــا حصلــت عليــه
وكالــة ســبأ إن اليمــن
فقــدت عالمــاً جســد
حياتــه كلهــا بالتضحيــة
والعمــل والعطــاء لخدمة
مجتمعــه حتــى وافتــه
المنيــة.
وأضــاف البيــان «كان
الفقيــد علمــاً مــن أعــام
مدينــة مــأرب ،ورجــل
مرحلــة قــل نظيــره
فــي المجــال الدعــوي
والعلمــي ،يشــهد لــه

بوســطيته
الجميــع
وتســامحه واعتدالــه».
وأشــار البيــان إلــى
دور الفقيــد فــي االصــاح
بيــن النــاس ،وزرع القيــم
النبيلــة فــي أوســاط
المجتمع..مؤكــداً
ان
رحيلــه يمثــل رحيلــه
خســارة علميــة كبيــرة
لمــأرب بشــكل خــاص
واليمــن بشــكل عــام.
وعبــرت وزارة االوقــاف
واإلرشــاد عــن تعازيهــا
ومواســاتها بهــذا المصاب
االليم..ســائلة اللــه العلــي
القديــر ان يتغمده بواســع
رحمته وان يســكنه فسيح
جناتــه ويلهم اهلــه وذويه
ومحبيــه وتالمذتــه الصبــر
والســلوان.

الوكيل الباكري
يترأس اجتماعاً
للكتل الفرعية
لحماية الطفل

مــن
اآلالف
شــيع
وقيــادات
المواطنيــن
المحليــة
الســلطة
بمحافظــة مــأرب عصــر
الجمعــة جثمــان العالمــة
والداعيــة الراحــل ســعيد
بــن عبدالرحمــن ســهيل
األجــل
وافــاه
الــذي
اليــوم بعــد عمــر مديــد
عامــر بالدعــوة إلــى اللــه
ونشــر العلــم والفضيلــة.
وأعــرب المشــيعون عــن
عميــق حزنهــم وأســفهم
لفــراق أحــد أعــام محافظــة
وأحــد أعــام اليمــن الذيــن

قضــوا عمرهــم وحياتهــم
فــي نشــر العلــم النافــع
والدعــوة إلــى اللــه بالحكمة
الحســنة،
والموعظــة
ســائلين اللــه لــه الرحمــة
والمغفــرة وألهلــه وذويــه
والســلوان.
الصبــر
هــذا وقــد شــيع جثمــان
العالمــة بــن ســهيل إلــى
مثــواه األخيــر فــي منطقــة
الحزمــة بمديريــة الــوادي
محافظــة مــأرب بعــد
الصــاة عليــه عقــب صــاة
عصــر يومنــا هــذا الجمعــة.
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بمشــاركة قيــادة الســلطة المحليــة
بمحافظــة مــأرب

عقــدت الكتلــة الفرعيــة
لحمايــة الطفــل فــي مــأرب،
اجتماعــاً اســتثنائياً برئاســة
وكيــل محافظــة مــأرب
عبداللــه الباكــري ،وبحضــور
وليــد نعمــان مديــر مكتــب
صنعــاء الميدانــي بمنظمــة
اليونيســيف ومديــر مكتــب
التخطيــط حــزام مجيديــع،
واعضــاء الكتلــة الفرعيــة.
وأكــد وكيــل المحافظــة،
فــي كلمتــه التــي ألقاهــا
خــال اإلجتمــاع علــى ضــرورة
التنســيق مــع جميــع الجهات،
مــن أجــل العمــل بــروح
الفريــق الواحــد حتــى تتمكــن
الكتلــة الفرعيــة مــن تحقيــق
األهــداف المرجــوة منهــا.
وقــدم حســن الشــبواني
مديــر عــام مكتــب الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل فــي
مــأرب ،شــرحاً مفصــا ً عــن
أعمــال الكتلــة ومــا قدمتــه
خــال المرحلــة الســابقة.
فيمــا تطــرق وليــد نعمــان
مديــر مكتــب منظمــة
اليونيســيف بصنعــاء ،إلــى
الــدور الــذي تقــوم بــه كتلــة
حمايــة الطفــل مــن أجــل
توفيــر بيئــة آمنــة للطفــل
وتلبيــة كل احتياجاتــه.

4

وكيل وزارة الداخلية يفتتح قسم شرطة الثورة
في مدينة مأرب
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أول
وكيــل
افتتــح
اللــواء
الداخليــة
وزارة
محمــد ســالم بــن عبــود
الشــريف  ،ومديــر عــام
شــرطة المحافظــة العميــد
عبدالملــك المدانــي ،يــوم
شــرطة
مبنــى
األحــد،
الثــورة بحــي الروضــة.
وأشــاد وكيــل وزارة
الداخليــة خــال االفتتــاح
واالنجــازات
بالنجاحــات
األمنيــة التــي حققتهــا
األجهــزة األمنيــة بالمحافظة
فــي ضبــط الجريمــة قبــل
كل
وإحبــاط
وقوعهــا
الهادفــة
المخططــات
المســاس بأمــن المحافظــة.
وشــدد فــي كلمتــه
علــى التحلــي بالمزيــد
مــن اليقظــة األمنيــة لمــا
مــن شــأنه ضبــط كل مــن
تســول لــه نفســه المســاس
بأمــن واســتقرار مــأرب.
وأشــار اللــواء الشــريف

إلــى أن وزارة الداخليــة
تعمــل حاليــا علــى تنفيــذ
مصفوفــة مــن اإلجــراءات
األمنيــة بهــدف تطويــر
أجهــزة الشــرطة  ،وبمــا
يحقــق ســرعة وكفــاءة األداء
فــي المحافظــات المحــررة.
وأكــد أن وزارة الداخليــة
لــن تألــو جهــداً فــي تحســين
أوضــاع منتســبيها مهنيــاً
ومعيشــياً
وتفعيــل
حمايــة
فــي
دورهــا
والمواطنيــن.
الوطــن
بــدوره أكــد المديــر العــام
لشــرطة المحافظــة العميــد
عبدالملــك المداني أن قســم
شــرطة الثورة إضافــة نوعية،
وســيعمل جنبــاً إلــى جنــب
مــع بقيــة أقســام الشــرطة
كمنظومــة متكاملــة فــي
حفــظ األمــن واالســتقرار
فــي المدينــة وتقديــم
صــورة نموذجيــة للمواطــن.
ونــوه إلــى أن التوســع

والكثافــة
العمرانــي
المتزايــدة
الســكانية
نتيجــة
يومــي
بشــكل
قــدوم المواطنيــن مــن
مختلــف المحافظــات إلــى
مــأرب دفــع اإلدارة العامــة
للشــرطة لفتــح أقســام
شــرطة جديــدة وتوســيع
الحــزام األمنــي للمحافظــة.
وأكــد العميــد المدانــي
التــزام األجهــزة األمنيــة
والقوانيــن
باللوائــح
المنظمــة لعمــل رجــال
األمــن فــي الحفــاظ علــى
األمــن واالســتقرار والســكينة
العامــة خصوصــاً فــي ظــل
الظــروف الصعبــة التــي يمــر
بهــا الوطــن جــراء اســتمرار
انقــاب مليشــيا الحوثــي.

إقــرار مصفوفــة باحتياجــات المــرأة فــي كل
القطاعــات

الوكيل مفتاح يؤكد على
تمكين المرأة الماربية ألداء
األدوار المنوطة بها
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نفــذ مديــر عــام مكتب
الخدمــة المدنيــة بمــأرب،
ســعود اليوســفي ،يــوم
االثنيــن ،نــزوال ً ميدانيــاً
إلــى عــدد مــن المكاتــب
التنفيذيــة بالمحافظــة،
لالطــاع علــى ســير
واالنضبــاط
العمــل
الوظيفــي.
الزيــارات
وخــال
الميدانيــة اســتمع مديــر
مكتــب الخدمــة المدنيــة
مــن المختصيــن ،إلــى
ملخصــات عــن ســير
األداء الوظيفــي والعمــل
فــي المكاتــب التنفيذيــة
واإلدارات والمؤسســات
التابعــة لهــا ،ومــدى
التــزام الموظفيــن بــأداء
مها مهــم .
وشــدد اليوســفي علــى
المعنييــن فــي المكاتــب
التنفيذيــة بمتابعــة ســير
الوظيفــي
االنضبــاط
األنظمــة
وتطبيــق
واللوائــح اإلداريــة بحــق
المتالعبيــن فــي الــدوام.
رافــق مديــر الخدمــة
المدنيــة خــال النــزول
عــددا مــن المعنييــن
والمختصيــن بالمكتــب.
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أكــد الدكتــور عبدربــه
مفتــاح وكيــل محافظــة
المــرأة
أن
مــأرب
وقضاياهــا هــي جــزء مــن
خطــط وبرامــج التنميــة
فــي المحافظــة.
ودعــا خــال ترأســه
موســعاً
اجتماعــاً
النســوية
للقيــادات
بمحافظــة مــأرب المــرأة
المأربيــة إلــى أن تكــون
عنــد مســتوى الكفــاءة
التــي تمكنهــا مــن أداء
األدوار المنوطــة بهــا.
وقــال« :المــرأة هــي
،
المجتمــع
نصــف
وال يمكــن أن ينهــض
المجتمــع إال بتفعيــل
وتكاتــف كافــة أجنحتــه
الذكــور واالنــاث علــى حــد
ســو ا ء » .
وأشــاد الوكيــل مفتــاح

بــدور االدارة العامــة
لتنميــة المــرأة فــي
المحافظــة ،وجهودهــا
قضايــا
تبنــى
فــي
المــرأة والعمــل علــى
رفــع كفاءتهــا وتنســيق
جهودهــا فــي مختلــف
ا لقطا عــا ت .
وأقــر االجتمــاع الــذي
انعقــد بديــوان عــام
المحافظــة يــوم الثالثــاء،
برئاســة وكيــل المحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح،
عمــل مصفوفــة موحــدة
الحتياجــات المــرأة فــي
المحافظــة علــى مســتوى
كل قطــاع.
كمــا ناقــش اإلجتمــاع
عــدد اً مــن القضايــا
الخاصــة بالمــرأة ورفــع
مســاهمتها فــي التنميــة
المجتمعيــة واحتياجاتهــا
فــي مختلــف القطاعــات.

مدير الخدمة
المدنية
يطلع على
سير األداء
الوظيفي
في مكاتب
المحافظة
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لجنة متخصصة للتفتيش على المطاعم

محافظة مأرب تبدأ المرحلة االولى من
إزالة المباني العشوائية
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بــدأت محافظــة مــأرب
يــوم األربعــاء تنفيــذ المرحلــة
األولــى مــن إزالــة المبانــي
واالعتــداءات علــى الشــوارع
والمتنفســات العامــة فــي
مدينــة مــأرب.
المرحلــة
وتســتهدف
األولــى إزالــة  15مخالفــة بنــاء
فــي شــارع  10الموازي لشــارع
صنعــاء وحــوش المطــار.
وكان اجتمــاع موســع
برئاســة وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح أقــر برنامجــا إزالــة
المبانــي واالعتــداءات علــى
والمتنفســات
الشــوارع
العامــة فــي مدينــة مــأرب
بــدءاً مــن األربعــاء.
وفــي االجتمــاع الــذي ضــم
رئيــس النيابــة االســتئنافية
عــارف المخالفــي ومديــر
عــام مديريــة المدينــة محمــد

صالــح بــن جــال ومديــر
عــام شــرطة المحافظــة
العميــد عبدالملــك المدانــي
ومديــر عــام مكتــب االشــغال
عبدالــودود
المهنــدس
المذحجــي أقــر تشــكيل
لجنــة فرعيــة متخصصــة
مــن االصحــاح البيئــي
للتفتيــش علــى المطاعــم
والمطابــخ العامــة ومــدى
توافــر االشــتراطات الصحيــة
و ا لبيئيــة .
وشــدد وكيــل المحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح
التقيــد
ضــرورة
علــى
الصــارم بالبرنامــج واللوائــح
والقوانيــن لإلزالــة والتعامــل
مــع المخالفــات علــى حــد
ســواء مهمــا كان مركــز أو
مــكان مرتكبيهــا.
وأشــار إلــى أن هــذه
الظاهــرة التــي بــدأت فــي

المحافظــة ستشــوه مــن
وجــه المحافظــة وتخطيطها
الحضــري وســتؤثر مســتقبال
علــى اداء وتوصيــل الخدمات
العامــة للمواطنيــن.
وشــدد مفتــاح علــى
ضــرورة أن يلتــزم الجميــع
بالمخططــات العامــة وعــدم
االعتــداء علــى الشــوارع
والحدائــق
والمتنفســات
العامــة وأماكــن الســيول
مــن
الســماح
وعــدم
الســلطات المعنيــة ألحــد
القيــام بذلــك.
كمــا شــدد علــى أهميــة
الرقابــة علــى المطاعــم
العامــة
والمطابــخ
ومســتوى النظافــة وااللتــزام
الصحيــة
باالشــتراطات
والبيئيــة فيهــا حفاظــا علــى
الصحــة العامــة للمســتهلك.

شحنة مخدرات جديدة بقبضة
أمن مأرب تحمل ختم مجلس
الشباب ببيروت
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ضبطــت األجهــزة األمنيــة
بمحافظــة مــأرب  -يــوم
االثنيــن  -شــحنة جديــدة
مــن مــادة الحشــيش
المخــدر ،تحتــوي علــى 44
كيلــو جــرام ؛ كانــت مخفيــة
علــى متــن ســيارة أجــرة
بطريقــة احترافيــة.
وأكــدت إدارة شــرطة
أن
مــأرب
محافظــة
الشــحنة التــي تــم ضبطهــا
بإحــدى النقــاط األمنيــة
فــي الخــط الرابــط بيــن
صنعــاء ومــأرب ،تحمــل
ختــم مجلــس الشــباب
ببيــروت كانــت فــي طريقهــا
إلــى مليشــيا الحوثــي فــي
صنعــا ء .

وأشــاد وكيــل أول وزارة
الداخليــة اللــواء محمــد
ســالم بــن عبــود الشــريف
باليقظــة األمنيــة العاليــة
الــذي تتمتــع بهــا األجهــزة
األمنيــة فــي مــأرب ،ومــا
تحققــه مــن نجاحــات
متواصلــة ومســتمرة فــي
ســبيل تحقيــق األمــن
والســكينة
واالســتقرار
العامــة فــي المحافظــة.
مــن جانبــه أوضــح مديــر
عــام شــرطة مــأرب العميــد
عبدالملــك المدانــي أن
النجاحــات التــي تحققــت
هــي نتــاج طبيعــي لمــا
تبذلــه العيــون الســاهرة من
جهــود عظيمــة وجبــارة فــي

تأميــن المحافظــة ،وضبــط
اإلجراميــة
العصابــات
الخارجــة عــن النظــام
والمتورطــة
والقانــون
فــي عمليــات التهريــب
والتعــاون مــع مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة.
األجهــزة
أن
يذكــر
األمنيــة فــي محافــظ
مــأرب أحبطــت العديــد
مــن محــاوالت تهريــب
واألســلحة
الحشــيش
المنتهيــة
واألدويــة
والعمــات المزيفــة التــي
كانــت فــي طريقهــا إلــى
الحوثــي.
جماعــة
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مأرب تحيي أربعينية الشهيد (العقيلي) قائد
اللواء 153
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أقامــت قيــادة اللــواء 153
مشــاه فــي مدينــة مــأرب ،يوم
الثالثــاء ،أربعينيــة تأبيــن لقائد
اللــواء الشــهيد احمــد صالــح
العقيلــي الــذي استشــهد
وهــو يــؤدي واجبــه الوطنــي
والدينــي فــي الدفــاع عــن
الديــن والوطــن ضــد مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة االيرانيــة
فــي محافظــة البيضــاء اثــر
لغــم ارضــي.
وفــي الحفــل الــذي أقيــم
بقاعــة القردعــي بجامعــة
إقليــم ســبأ أشــاد الناطــق
الرســمي باســم الجيــش
اللــواء الركــن عبــده عبداللــه
مجلــي بمواقــف الفقيــد
وأدواره النضاليــة وإســهاماته
الوطنيــة ابتــداء بحمايــة
شــباب ثــورة فبرايــر 2011م إلــى
جانــب الشــهيد اللــواء عبــد
الــرب الشــدادي.
وأشــار مجلــي إلــى أن
الشــهيد العقيلــي كان أحــد
مؤسســي المطــارح فــي
محافظــة مــأرب الذيــن وقفوا
فــي وجــه االنقــاب وثــاروا ضد
االســتبداد وحكــم الكهنــوت،
مشــيراً إلــى أدواره البــارزة فــي
تأســيس الجيــش الوطنــي
الــذي يحقــق اليــوم مالحمــه
البطوليــة فــي مختلــف
جبهــات القتــال ضــد مليشــيا
الحوثــي االيرانيــة ،ويســطر
االنتصــارات المشــرفة وبــات

يقــف علــى مشــارف مدينــة
الحديــدة وقريبــا ســيكون
علــى مشــارف محافظــة
ذمــار.
مــن جهتــه عــدد وكيــل
محافظــة مــأرب الدكتــور
عبدربــه مفتــاح مناقــب
الفقيــد وأخالقــه وقيمــه
الفاضلــة وشــجاعته النــادرة
وتضحياتــه الجســيمة خدمة
للوطــن بــكل تفــان واخــاص
وتمســكه بالثوابــت الوطنيــة
الدســتورية
والشــرعية
ومقارعتــه لقــوى االنقــاب
ومليشــيا الحوثــي االيرانيــة
وســعيه لتحريــر كل شــبر
مــن تــراب الوطــن واقامــة
الدولــة اليمنيــة االتحاديــة
وأن يرتفــع علــم الجمهوريــة
اليمنيــة خفاقـاً فــي كل بقــاع
اليمــن ومنهــا جبــال مــران.
وألقيــت فــي المناســبة
عــدد مــن الكلمــات لقائــد
محــور بيحــان اللــواء مفــرح
بحيبــح وكلمــة األحــزاب
السياســية ألقاهــا ســكرتير
منظمــة الحــزب االشــتراكي
فــي مــأرب ناجــي الحنيشــي
تطرقــا فيهمــا إلــى ســيرة
حيــاة الشــهيد وأدواره
البطوليــة وصفات الشــجاعة
والتضحيــة والعطــاء حيــث
قاتل بشراســة كل مــن حاول
طمــس معالــم عقيدتــه
ووطنــه وشــعبه وبــث الرعب
فــي قلــوب اعــداء الوطــن في

كل المعــارك والجبهــات التــي
شــارك فيهــا.
كمــا ألقــى عبدالهــادي
صالــح العقيلــي  -أخــو
الشــهيد  -كلمــة عــن أســرة
الشــهيد ،فيمــا ألقــى العميد/
ناجــي منيــف قائــد الشــرطة
العســكرية فــي مــارب كلمــة
عــن زمالئــه أشــارت إلــى
مواقــف الفقيــد ومشــاركاته
الكثيــرة فــي مختلــف جبهــات
مــأرب والجــوف وشــبوة إلــى
جانب ثلــة من القــادة والرموز
الوطنيــة الشــجعان أمثــال
اللــواء عبدالــرب الشــدادي
وقائــد محــور بيحــان اللــواء
مفــرح بحيبــح وغيرهــم مــن
رجــال الوطــن( .فمنهــم مــن
قضــى نحبــه ومنهــم مــن
ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا).
حضــر حفــل التأبيــن وكيل
أول وزارة الداخليــة اللــواء
محمــد ســالم بــن عبــود
الشــريف وعــدد مــن قيــادات
وزارة الدفــاع والمنطقــة
العســكرية الثالثــة والســلطة
المحليــة وأســرة الفقيــد
وزمالئــه ومحبيــه.
وقــد تخلــل الحفــل العديد
مــن الفقــرات اإلنشــادية
وعــرض فيلــم وثائقــي عــن
مســيرة نضــال الشــهيد
العقيلــي وابــرز محطــات
حياتــه الحافلــة بالبطولــة
والعطــاء.

فتح عطاءات إنشاء  72فصالً دراسياً (ثابت
ومتنقل) بمدينة مأرب

السبت  4أغسطس  2018العدد ( ) 21

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

تــم يــوم األربعــاء فــي
مديريــة مدينــة مــأرب،
فتــح مظاريــف العطــاءات
المقدمــة لثــاث مناقصــات
أعلنــت عنهــا الســلطة
المحليــة فــي المديريــة ،فــي
مجــاالت التربيــة والماليــة
واالشــغال العامــة.
وجــرى فتــح المظاريــف
مــن قبــل لجنــة المناقصات
برئاســة عضــو المجلــس
المحلــي بالمديريــة منصــور
راجــح ،وبحضــور ممثليــن
عــن الشــركات والمقاوليــن
المتقدميــن للمناقصــات
60
عددهــم
والبالــغ
متنا فســا .
وتشــمل المناقصــات
التــي تمــول مــن قبــل
الســلطة المحليــة بنــاء 30
فصــا ً دراســياً لعــدد مــن
المــدارس ،إلــى جانب إنشــاء
 42فصــا ً دراســياً متنقــا ً
لمواجهــة االزدحــام الشــديد
فــي مــدارس المدينــة جــراء

اســتيعابها ألعــداد تفــوق
االســتيعابية
طاقتهــا
مــن الطــاب والطالبــات
النازحيــن مــن مختلــف
محافظــات الجمهوريــة.
كمــا تشــمل المناقصــات
توريــد كرفانــات تحصيــل
فــي
ماليــة
مــوارد
مداخــل المدينــة ،وشــراء
وتوريــد ســيارة لمكتــب
األشــغال العامــة والطــرق
للمتابعــة
بالمديريــة
الميدانيــة للمخلفــات فــي
أعمــال البنــاء والبســط
العشــوائي علــى الشــوارع
العامــة
والمتنفســات
و غير هــا .
فتــح
ختــام
وفــي
المظاريــف قامــت اللجنــة
بإحالــة العطــاءات المقدمــة
التحليــل
لجنــة
الــى
االجــراءات
الســتكمال
وفقــا لقانــون المناقصــات
و ا لمزا يــد ا ت .
كمــا تــم فــي مبنــى

المجلــس المحلــي بمديريــة
مدينــة مــأرب فتــح مظاريــف
المناقصــة رقــم (  ،)6بشــأن
توريــد مســتلزمات رياضيــة
لدعــم الفــرق الشــعبية
بالمديريــة مــن قبــل لجنــة
فتــح المظاريــف برئاســة
عضــو المجلــس المحلــي
منصــور راجــح .
وأوضــح مديــر مكتــب
الشــباب فــي المديريــة
ســياف حشــوان أن هــذه
المناقصــة تهــدف إلــى
تغطيــة احتياجــات األنديــة
اجــل
مــن
الشــعبية
اقامــة دوري رياضــي لهــا
خــال االســابيع المقبلــة،
بهــدف االهتمــام بالشــباب
بالرياضــة
واالرتقــاء
المواهــب
واكتشــاف
الرياضيــة باعتبــار األنديــة
الشــعبية رافــدا لألنديــة
ا لمصنفــة .

10

مكتب الصحة والمنظمات الصحية
واليونيسيف يناقشون آليات التنسيق
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عقــد مكتــب الصحــة
والســكان
العامــة
بمحافظــة مــأرب ،يــوم
االحــد ،اجتماعــه الــدوري
بحضــور عــدد مــن مســؤولي
المنظمــات والجمعيــات
العاملــة فــي الجانــب
بالمحافظــة،
الصحــي
بحضــور الدكتــور فهيــم
الحــاج مســؤول الصحــة
باليونيســيف.
والتغذيــة
وكــرس االجتمــاع الــذي
ضــم  12منظمــة وجمعيــة
الجانــب
فــي
عاملــة
الصحــي بالمحافظــة ،علــى
مناقشــة آليــات التعــاون
والتنســيق مــع منظمــة
اليونســيف لدعــم القطــاع
الصحــي بالمحافظــة.
وأكــد أحمــد العبــادي
مديــر الرعايــة بالمحافظــة،
خــال االجتمــاع ،علــى
أهميــة وواجــب منظمــات
المجتمــع المدنــي المحليــة
والتــي تعمــل فــي الجانــب

الصحــي بالمحافظــة ،فــي
التدخــات العاجلــة وتنفيــذ
أنشــطة تســهم فــي تقديــم
الخدمــات الطبيــة والرعايــة
الصحيــة األوليــة.
كمــا أكــد حــرص مكتــب
الصحــة فــي مــأرب علــى
الشــراكة مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي ،وأهميــة
التنســيق بينهــا وبيــن
المنظمــات الدوليــة ومنهــا
اليونيســيف
منظمــة
فــي ســبيل دعــم الجانــب
الصحــي فــي المحافظــة.
مــن جانبــه أكــد الدكتــور
فهيــم الحــاج مســؤول
والتغذيــة
الصحــة
باليونيســيف ،إلــى أهميــة
عقــد مثــل هــذه اللقــاءات
والــذي
واالجتماعــات،
يعــد األول مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي التــي
تعمــل فــي الجانــب الصحــي
بمحافظــة مــأرب.
الحــاج،
واســتعرض

متكاملــة
مصفوفــة
المشــاريع
تتضمــن
والخطــط الــذي تقــوم
بهــا منظمــة اليونيســيف،
واالطــار العــام الــذي ينــدرج
ضمــن أهــداف المنظمــة
فــي التدخــات العاجلــة
فــي الجانــب الصحــي.
ولفــت إلــى أنــه ومــن
خــال الشــراكة بيــن منظمة
ومكتــب
اليونيســيف
بالمحافظــة،
الصحــة
اســتطاع المكتــب تنفيــذ
عــدد مــن األنشــطة وإعــداد
الخطــط والمشــاريع التــي
تدعمهــا المنظمــة ،مشــيراً
إلــى ان مكتــب الصحــة فــي
مــأرب ،حقــق المؤشــرات
الممتــازة التــي تنــدرج
ضمــن معاييــر الجــودة
وتنفيــذ األنشــطة التــي
نقــوم بدعمهــا.

مدير مكتب األوقاف يدشن فعالية توعوية
لحجاج بيت الله الحرام
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عــام
مديــر
دشــن
مكتــب األوقــاف واإلرشــاد
بمحافظــة مــأرب عبدالحــق
،يــوم
الشــريف
عبــود
الخميــس ،فعاليــة توعويــة
لحجــاج بيــت اللــه الحــرام
حــول مناســك الحــج وآدابــه
واإلجــراءات الواجــب علــى
الحجــاج اتباعهــا.
وأشــاد مديــر عــام مكتــب
األوقــاف باهتمــام وزارة
األوقــاف ممثلــة بالدكتــور
احمــد عطيــة وزيــر األوقــاف
 ،والتــي أثمــرت فــي حصــول
الحجــاج اليمنييــن هــذا
مميــزات
علــى
العــام

وخدمــات تســاعد الحــاج
علــى أداء المناســك بــكل
ســهولة ويســر.
وأوضــح فــي تصريــح لــه
عقــب تدشــين الفعاليــة أن
عــدد الحجــاج اليمنييــن
الذيــن ســيؤدون مناســك
الحــج هــذا العــام خمســة
وعشــرون ألــف حــاج يمنــي
ســيتم تفويجهــم خــال
األيــام القادمــة.
وفــي الــدورة التعليميــة
التــي نفذتهــا وكالــة لبيــك
للســياحة والســفر وجمعيــة
المعرفــة التنمويــة فــي
قاعــة القردعــي بجامعــة

اســتمع
ســبأ
إقليــم
الحاضــرون مــن الحجــاج
توضيحيــة
لمحاضــرات
حــول األمــور الشــرعية
التــي ينبغــي علــى الحجــاج
اتباعهــا  ،والســلوكيات
التــي يجــب التحلــي بهــا
والتزامهــا ليصــح حجهــم.
كمــا اســتمعوا لنصائــح
إرشــادية حــول االجــراءات
الحجــاج
علــى
التــي
اتباعهــا والخدمــات التــي
ســيحصلون عليهــا خــال
مناســك الحــج.
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