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الجمهوريــة  ودعــت 
اليمنيــة عمومــاً ومحافظــة 
مــأرب خصوصــاً يــوم الجمعة 

أغســطس   3
2018 واحــداً من 
ــا األفذاذ  أعالمه
أفنــوا  الذيــن 
فــي  حياتهــم 
ــوة  ــبيل الدع س
إلــى الله ونشــر 

الفضيلة 
والتسامح 

والمحبة 
والعلــم النافــع 
أبنــاء  بيــن 
المجتمــع هــو 
العالمــة ســعيد 
بــن عبدالرحمن 

. ســهيل
وأعرب 

الرئيس  فخامة 
عبدربــه منصور 
رئيــس  هــادي 

الجمهورية 
برقيــة  فــي 
عــن  لــه  عــزاء 

والمواســاة  العــزاء  خالــص 
بهــذا المصــاب األليــم، مشــيرا 

العالمــة  الشــيخ  مناقــب 
ســعيد بن عبدالرحمن سهيل 
الوطنيــة والنضاليــة وأدواره 

االجتماعية 
بهــا  المشــهود 
ذات  إصــالح  فــي 
باعتبــاره  البيــن 
ــالم  ــن أع ــاً م علم
مــأرب،  مدينــة 
ورجــل  والوطــن 
ومميــز  مرحلــة 
المجــال  فــي 
ــوي والعلمي  الدع

المتسم 
بالتسامح 

والوسطية 
. ل ا عتــد ال ا و

جهتــه  مــن 
أشــد نائــب رئيــس 

الجمهورية 
الركــن  الفريــق 
محســن  علــي 
صالــح فــي برقيــة 
عــزاء لــه بمناقــب 
وأدواره  الفقيــد 

الكبيرة..مؤكداً 
أعــالم  مــن  علمــاً  كان  أنــه 
ــان  ــالح واإلحس ــوى والص التق
الصادقيــن. الرجــال  وأحــد 

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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االوقــاف  وزارة  نعــت 
واإلرشــاد ،يــوم الجمعــة، 
وفــاة العالمــة والداعيــة 
عبدالرحمــن  بــن  ســعيد 
وافتــه  الــذي  ســهيل 
محافظــة  فــي  المنيــة 

مــأرب.
فــي  الــوزارة  وقالــت 
ــه  ــت علي ــا حصل ــان له بي
اليمــن  إن  ســبأ  وكالــة 
جســد  عالمــاً  فقــدت 
بالتضحيــة  حياتــه كلهــا 
والعمــل والعطــاء لخدمة 
وافتــه  حتــى  مجتمعــه 

المنيــة.
البيــان »كان  وأضــاف 
ــالم  ــن أع ــاً م ــد علم الفقي
ورجــل  مــأرب،  مدينــة 
نظيــره  قــل  مرحلــة 
الدعــوي  المجــال  فــي 
لــه  يشــهد  والعلمــي، 

وقــال: فقــدت محافظــة 
مأرب واليمــن برحيل العالمة 
الشــيخ ســعيد بــن ســهيل 
المخلصيــن  العلمــاء  أحــد 
ورجــال البــر والعمــل الخيــري 
ــا  ــى م ــاً إل واالجتماعي..منوه
اللــه-  تركــه الفقيــد -رحمــه 
وثــروة  عطــرة  ســيرة  مــن 
علميــة ومــا قدمــه لوطنــه 
كان  ومــا  وشــعبه  ودينــه 
عاليــة  أخــالق  مــن  يحملــه 
وســلوك حســن ونمــوذج فــي 

واالعتــدال. الوســطية 
ــوزراء  كمــا بعــث رئيــس ال
الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر 
ــاد  ــاة أش ــزاء ومواس ــة ع برقي
فيهــا بمناقب الفقيــد وأدواره 
المشــهودة فــي ســبيل الخير 
واصــالح  الضعفــاء  وعــون 
للــه  والدعــوة  البيــن  ذات 
تعالــى بنهــج متفــرد اتســم 
والســماحة  بالوســطية 

واالعتــدال.
وقــال رئيس الــوزراء: »لقد 
رجــاالت  أحــد  اليــوم  فقدنــا 
المخلصيــن  والعطــاء  البــر 
حياتــه  جــل  كــرس  ممــن 
ذات  واصــالح  الخيــر  ألجــل 
واليمــن  مــأرب  فــي  البيــن 
بشــكل عــام بعيــداً عــن أضواء 

اإلعــالم«.

وزارة االوقاف: اليمن فقدت 
عالما جسد حياته كلها 

بالتضحية

بوســطيته  الجميــع 
واعتدالــه«. وتســامحه 
إلــى  البيــان  وأشــار 
ــالح  ــي االص ــد ف دور الفقي
ــم  ــاس، وزرع القي ــن الن بي
أوســاط  فــي  النبيلــة 
ان  المجتمع..مؤكــداً 
رحيلــه  يمثــل  رحيلــه 
كبيــرة  علميــة  خســارة 
خــاص  بشــكل  لمــأرب 

عــام. بشــكل  واليمــن 
وعبــرت وزارة االوقــاف 
تعازيهــا  عــن  واإلرشــاد 
ومواســاتها بهــذا المصاب 
االليم..ســائلة اللــه العلــي 
القديــر ان يتغمده بواســع 
رحمته وان يســكنه فسيح 
جناتــه ويلهم اهلــه وذويه 
ومحبيــه وتالمذتــه الصبــر 

والســلوان.
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المحليــة  الســلطة  قيــادة  بمشــاركة 
مــأرب بمحافظــة 

اآلالف يشيعون جثمان العالمة 
بن سهيل إلى مثواه األخيرة 

بمديرية الوادي

الوكيل الباكري 
يترأس اجتماعاً 
للكتل الفرعية 
لحماية الطفل

مــن  اآلالف  شــيع 
وقيــادات  المواطنيــن 
المحليــة  الســلطة 
عصــر  مــأرب  بمحافظــة 
الجمعــة جثمــان العالمــة 
ســعيد  الراحــل  والداعيــة 
ســهيل  عبدالرحمــن  بــن 
األجــل  وافــاه  الــذي 
مديــد  عمــر  بعــد  اليــوم 
اللــه  إلــى  بالدعــوة  عامــر 
العلــم والفضيلــة. ونشــر 

وأعــرب المشــيعون عــن 
وأســفهم  حزنهــم  عميــق 
لفــراق أحــد أعــالم محافظــة 
ــن  ــن الذي ــالم اليم ــد أع وأح

الفرعيــة  الكتلــة  عقــدت 
لحمايــة الطفــل فــي مــأرب، 
برئاســة  اســتثنائياً  اجتماعــاً 
مــأرب  محافظــة  وكيــل 
عبداللــه الباكــري، وبحضــور 
وليــد نعمــان مديــر مكتــب 
صنعــاء الميدانــي بمنظمــة 
مكتــب  ومديــر  اليونيســيف 
مجيديــع،  حــزام  التخطيــط 
الفرعيــة. الكتلــة  واعضــاء 
المحافظــة،  وأكــد وكيــل 
ألقاهــا  التــي  كلمتــه  فــي 
خــالل اإلجتمــاع علــى ضــرورة 
التنســيق مــع جميــع الجهات، 
بــروح  العمــل  أجــل  مــن 
ــق الواحــد حتــى تتمكــن  الفري
ــق  ــة مــن تحقي ــة الفرعي الكتل
منهــا. المرجــوة  األهــداف 
الشــبواني  حســن  وقــدم 
مديــر عــام مكتــب الشــؤون 
فــي  والعمــل  االجتماعيــة 
عــن  مفصــالً  شــرحاً  مــأرب، 
أعمــال الكتلــة ومــا قدمتــه 
الســابقة. المرحلــة  خــالل 

فيمــا تطــرق وليــد نعمــان 
منظمــة  مكتــب  مديــر 
إلــى  بصنعــاء،  اليونيســيف 
ــة  ــه كتل ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال
أجــل  مــن  الطفــل  حمايــة 
للطفــل  آمنــة  بيئــة  توفيــر 
احتياجاتــه. كل  وتلبيــة 

قضــوا عمرهــم وحياتهــم 
النافــع  العلــم  نشــر  فــي 
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 
الــوادي  بمديريــة  الحزمــة 
بعــد  مــأرب  محافظــة 
الصــالة عليــه عقــب صــالة 
عصــر يومنــا هــذا الجمعــة.
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أول  وكيــل  افتتــح 
اللــواء  الداخليــة  وزارة 
عبــود  بــن  ســالم  محمــد 
عــام  ومديــر   ، الشــريف 
ــد  ــة العمي ــرطة المحافظ ش
يــوم  المدانــي،  عبدالملــك 
شــرطة  مبنــى  األحــد، 
الروضــة. بحــي  الثــورة 

وزارة  وكيــل  وأشــاد 
االفتتــاح  خــالل  الداخليــة 
واالنجــازات  بالنجاحــات 
حققتهــا  التــي  األمنيــة 
األجهــزة األمنيــة بالمحافظة 
قبــل  الجريمــة  ضبــط  فــي 
كل  وإحبــاط  وقوعهــا 
الهادفــة  المخططــات 
المســاس بأمــن المحافظــة.

كلمتــه  فــي  وشــدد 
بالمزيــد  التحلــي  علــى 
لمــا  األمنيــة  اليقظــة  مــن 
مــن  مــن شــأنه ضبــط كل 
ــه نفســه المســاس  تســول ل
مــأرب. واســتقرار  بأمــن 

الشــريف  اللــواء  وأشــار 

وكيل وزارة الداخلية يفتتح قسم شرطة الثورة 
في مدينة مأرب

الداخليــة  وزارة  أن  إلــى 
تنفيــذ  علــى  حاليــا  تعمــل 
اإلجــراءات  مــن  مصفوفــة 
تطويــر  بهــدف  األمنيــة 
وبمــا   ، الشــرطة  أجهــزة 
ــاءة األداء  ــرعة وكف ــق س يحق
ــررة. ــات المح ــي المحافظ ف

الداخليــة  وزارة  أن  وأكــد 
لــن تألــو جهــداً فــي تحســين 
مهنيــاً  منتســبيها  أوضــاع 
وتفعيــل  ومعيشــياً 
حمايــة  فــي  دورهــا 
والمواطنيــن. الوطــن 

بــدوره أكــد المديــر العــام 
لشــرطة المحافظــة العميــد 
عبدالملــك المداني أن قســم 
شــرطة الثورة إضافــة نوعية، 
ــب  ــى جن ــاً إل ــيعمل جنب وس
ــرطة  ــام الش ــة أقس ــع بقي م
فــي  متكاملــة  كمنظومــة 
واالســتقرار  األمــن  حفــظ 
وتقديــم  المدينــة  فــي 
ــن. ــة للمواط ــورة نموذجي ص

التوســع  أن  إلــى  ونــوه 

والكثافــة  العمرانــي 
المتزايــدة  الســكانية 
نتيجــة  يومــي  بشــكل 
مــن  المواطنيــن  قــدوم 
إلــى  المحافظــات  مختلــف 
العامــة  اإلدارة  دفــع  مــأرب 
أقســام  لفتــح  للشــرطة 
وتوســيع  جديــدة  شــرطة 
ــة. ــي للمحافظ ــزام األمن الح
المدانــي  العميــد  وأكــد 
األمنيــة  األجهــزة  التــزام 
والقوانيــن  باللوائــح 
رجــال  لعمــل  المنظمــة 
علــى  الحفــاظ  فــي  األمــن 
األمــن واالســتقرار والســكينة 
ــل  ــي ظ ــاً ف ــة خصوص العام
الظــروف الصعبــة التــي يمــر 
ــتمرار  ــراء اس ــن ج ــا الوط به
الحوثــي. مليشــيا  انقــالب 



   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

6

) 2
1 (

د 
عد

 ال
  2

01
8 

س 
ط

س
أغ

  4
ت  

سب
ال

عبدربــه  الدكتــور  أكــد 
محافظــة  وكيــل  مفتــاح 
المــرأة  أن  مــأرب 
ــن  ــزء م ــي ج ــا ه وقضاياه
التنميــة  وبرامــج  خطــط 

المحافظــة. فــي 
ترأســه  خــالل  ودعــا 
موســعاً  اجتماعــاً 
النســوية  للقيــادات 
بمحافظــة مــأرب المــرأة 
تكــون  أن  إلــى  المأربيــة 
الكفــاءة  مســتوى  عنــد 
أداء  مــن  تمكنهــا  التــي 
بهــا. المنوطــة  األدوار 

هــي  »المــرأة  وقــال: 
 ، المجتمــع  نصــف 
ينهــض  أن  يمكــن  وال 
بتفعيــل  إال  المجتمــع 
أجنحتــه  كافــة  وتكاتــف 
ــد  ــى ح ــاث عل ــور واالن الذك

. » ء ا ســو
ــاح  ــل مفت ــاد الوكي وأش

نفــذ مديــر عــام مكتب 
الخدمــة المدنيــة بمــأرب، 
يــوم  ســعود اليوســفي، 
ميدانيــاً  نــزوالً  االثنيــن، 
ــب  ــن المكات ــدد م ــى ع إل
بالمحافظــة،  التنفيذيــة 
ســير  علــى  لالطــالع 
واالنضبــاط  العمــل 

الوظيفــي.
الزيــارات  وخــالل 
ــر  الميدانيــة اســتمع مدي
مكتــب الخدمــة المدنيــة 
إلــى  المختصيــن،  مــن 
ســير  عــن  ملخصــات 
ــل  ــي والعم األداء الوظيف
ــة  ــب التنفيذي ــي المكات ف
والمؤسســات  واإلدارات 
ومــدى  لهــا،  التابعــة 
ــأداء  ــن ب ــزام الموظفي الت

. مهــم مها
وشــدد اليوســفي علــى 
المعنييــن فــي المكاتــب 
التنفيذيــة بمتابعــة ســير 
الوظيفــي  االنضبــاط 
األنظمــة  وتطبيــق 
واللوائــح اإلداريــة بحــق 
ــدوام. ــي ال ــن ف المتالعبي

رافــق مديــر الخدمــة 
النــزول  خــالل  المدنيــة 
المعنييــن  مــن  عــددا 
ــب. ــن بالمكت والمختصي

العامــة  االدارة  بــدور 
فــي  المــرأة  لتنميــة 
وجهودهــا  المحافظــة، 
قضايــا  تبنــى  فــي 
علــى  والعمــل  المــرأة 
وتنســيق  كفاءتهــا  رفــع 
مختلــف  فــي  جهودهــا 

. ت عــا لقطا ا
الــذي  االجتمــاع  وأقــر 
عــام  بديــوان  انعقــد 
ــاء،  ــوم الثالث ــة ي المحافظ
برئاســة وكيــل المحافظــة 
مفتــاح،  عبدربــه  الدكتــور 
عمــل مصفوفــة موحــدة 
فــي  المــرأة  الحتياجــات 
المحافظــة علــى مســتوى 

قطــاع. كل 
كمــا ناقــش اإلجتمــاع 
القضايــا  مــن  عــدداً 
ورفــع  بالمــرأة  الخاصــة 
ــة  ــي التنمي ــاهمتها ف مس
ــا  ــة واحتياجاته المجتمعي
فــي مختلــف القطاعــات.

كل  فــي  المــرأة  باحتياجــات  مصفوفــة  إقــرار 
القطاعــات

الوكيل مفتاح يؤكد على 
تمكين المرأة الماربية ألداء 

األدوار المنوطة بها

مدير الخدمة 
المدنية 

يطلع على 
سير األداء 
الوظيفي 

في مكاتب 
المحافظة



) 2
1 (

د 
عد

 ال
  2

01
8 

س  
ط

س
أغ

  4
ت  

سب
ال

   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

7

لجنة متخصصة للتفتيش على المطاعم 

محافظة مأرب تبدأ المرحلة االولى من 
إزالة المباني العشوائية

مــأرب  محافظــة  بــدأت 
يــوم األربعــاء تنفيــذ المرحلــة 
المبانــي  إزالــة  مــن  األولــى 
واالعتــداءات علــى الشــوارع 
فــي  العامــة  والمتنفســات 

مدينــة مــأرب.
المرحلــة  وتســتهدف 
األولــى إزالــة 15 مخالفــة بنــاء 
فــي شــارع 10 الموازي لشــارع 

صنعــاء وحــوش المطــار.
موســع  اجتمــاع  وكان 
محافظــة  وكيــل  برئاســة 
عبدربــه  الدكتــور  مــأرب 
إزالــة  برنامجــا  أقــر  مفتــاح 
علــى  واالعتــداءات  المبانــي 
والمتنفســات  الشــوارع 
مــأرب  مدينــة  فــي  العامــة 

األربعــاء. مــن  بــدءاً 
وفــي االجتمــاع الــذي ضــم 
رئيــس النيابــة االســتئنافية 
ومديــر  المخالفــي  عــارف 
عــام مديريــة المدينــة محمــد 

ومديــر  جــالل  بــن  صالــح 
المحافظــة  شــرطة  عــام 
ــي  ــك المدان ــد عبدالمل العمي
ومديــر عــام مكتــب االشــغال 
عبدالــودود  المهنــدس 
تشــكيل  أقــر  المذحجــي 
متخصصــة  فرعيــة  لجنــة 
البيئــي  االصحــاح  مــن 
المطاعــم  علــى  للتفتيــش 
ومــدى  العامــة  والمطابــخ 
توافــر االشــتراطات الصحيــة 

. لبيئيــة ا و
ــة  ــل المحافظ ــدد وكي وش
مفتــاح  عبدربــه  الدكتــور 
التقيــد  ضــرورة  علــى 
ــح  ــج واللوائ ــارم بالبرنام الص
والقوانيــن لإلزالــة والتعامــل 
حــد  علــى  المخالفــات  مــع 
أو  مركــز  كان  مهمــا  ســواء 

مرتكبيهــا. مــكان 
هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
فــي  بــدأت  التــي  الظاهــرة 

مــن  ستشــوه  المحافظــة 
وجــه المحافظــة وتخطيطها  
الحضــري وســتؤثر مســتقبال 
علــى اداء وتوصيــل الخدمات 

للمواطنيــن. العامــة 
علــى  مفتــاح  وشــدد 
الجميــع  يلتــزم  أن  ضــرورة 
بالمخططــات العامــة وعــدم 
الشــوارع  علــى  االعتــداء 
والحدائــق  والمتنفســات 
الســيول  وأماكــن  العامــة 
مــن  الســماح  وعــدم 
ألحــد  المعنيــة  الســلطات 

بذلــك. القيــام 
كمــا شــدد علــى أهميــة 
المطاعــم  علــى  الرقابــة 
العامــة  والمطابــخ 
ومســتوى النظافــة وااللتــزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
ــى  ــا عل ــا حفاظ ــة فيه والبيئي
الصحــة العامــة للمســتهلك.
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ضبطــت األجهــزة األمنيــة 
يــوم   - مــأرب  بمحافظــة 
جديــدة  شــحنة   - االثنيــن 
الحشــيش  مــادة  مــن 
 44 علــى  تحتــوي  المخــدر، 
كيلــو جــرام ؛ كانــت مخفيــة 
أجــرة  ســيارة  متــن  علــى 

احترافيــة. بطريقــة 
شــرطة  إدارة  وأكــدت 
أن  مــأرب  محافظــة 
ــا  ــم ضبطه ــي ت ــحنة الت الش
األمنيــة  النقــاط  بإحــدى 
بيــن  الرابــط  الخــط  فــي 
تحمــل  ومــأرب،  صنعــاء 
الشــباب  مجلــس  ختــم 
ببيــروت كانــت فــي طريقهــا 
الحوثــي فــي  إلــى مليشــيا 

. ء صنعــا

وزارة  أول  وكيــل  وأشــاد 
محمــد  اللــواء  الداخليــة 
الشــريف  عبــود  بــن  ســالم 
العاليــة  األمنيــة  باليقظــة 
الــذي تتمتــع بهــا األجهــزة 
ومــا  مــأرب،  فــي  األمنيــة 
نجاحــات  مــن  تحققــه 
فــي  ومســتمرة  متواصلــة 
األمــن  تحقيــق  ســبيل 
والســكينة  واالســتقرار 
المحافظــة. فــي  العامــة 

ــر  ــه أوضــح مدي مــن جانب
ــد  ــأرب العمي ــرطة م ــام ش ع
أن  المدانــي  عبدالملــك 
تحققــت  التــي  النجاحــات 
لمــا  طبيعــي  نتــاج  هــي 
تبذلــه العيــون الســاهرة من 
جهــود عظيمــة وجبــارة فــي 

شحنة مخدرات جديدة بقبضة 
أمن مأرب تحمل ختم مجلس 

الشباب ببيروت

ــط  ــة، وضب ــن المحافظ تأمي
اإلجراميــة  العصابــات 
النظــام  عــن  الخارجــة 
والمتورطــة  والقانــون 
التهريــب  عمليــات  فــي 
مليشــيا  مــع  والتعــاون 

االنقالبيــة. الحوثــي 
األجهــزة  أن  يذكــر 
محافــظ  فــي  األمنيــة 
العديــد  أحبطــت  مــأرب 
تهريــب  محــاوالت  مــن 
واألســلحة  الحشــيش 
المنتهيــة  واألدويــة 
التــي  المزيفــة  والعمــالت 
إلــى  طريقهــا  فــي  كانــت 

الحوثــي. جماعــة 
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أقامــت قيــادة اللــواء 153 
مشــاه فــي مدينــة مــأرب ،يوم 
الثالثــاء، أربعينيــة تأبيــن لقائد 
ــح  ــد صال ــهيد احم ــواء الش الل
استشــهد  الــذي  العقيلــي 
ــي  ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي وه
عــن  الدفــاع  فــي  والدينــي 
الديــن والوطــن ضــد مليشــيا 
االيرانيــة  االنقالبيــة  الحوثــي 
فــي محافظــة البيضــاء اثــر 

ــي. ــم ارض لغ
ــم  ــذي أقي ــل ال ــي الحف وف
بجامعــة  القردعــي  بقاعــة 
الناطــق  أشــاد  ســبأ  إقليــم 
الجيــش  باســم  الرســمي 
ــه  ــده عبدالل ــن عب ــواء الرك الل
الفقيــد  بمواقــف  مجلــي 
وأدواره النضاليــة وإســهاماته 
بحمايــة  ابتــداء  الوطنيــة 
شــباب ثــورة فبرايــر 2011م إلــى 
جانــب الشــهيد اللــواء عبــد 

الشــدادي. الــرب 
أن  إلــى  مجلــي  وأشــار 
العقيلــي كان أحــد  الشــهيد 
فــي  المطــارح  مؤسســي 
محافظــة مــأرب الذيــن وقفوا 
فــي وجــه االنقــالب وثــاروا ضد 
االســتبداد وحكــم الكهنــوت، 
مشــيراً إلــى أدواره البــارزة فــي 
الوطنــي  الجيــش  تأســيس 
ــه  ــوم مالحم ــق الي ــذي يحق ال
مختلــف  فــي  البطوليــة 
جبهــات القتــال ضــد مليشــيا 
ويســطر  االيرانيــة،  الحوثــي 
ــات  ــرفة وب ــارات المش االنتص

مأرب تحيي أربعينية الشهيد )العقيلي( قائد 
اللواء 153

ــة  ــارف مدين ــى مش ــف عل يق
ســيكون  وقريبــا  الحديــدة 
محافظــة  مشــارف  علــى 

ذمــار.
مــن جهتــه عــدد وكيــل 
الدكتــور  مــأرب  محافظــة 
مناقــب  مفتــاح  عبدربــه 
وقيمــه   وأخالقــه  الفقيــد 
ــادرة  ــجاعته الن ــة وش الفاضل
وتضحياتــه الجســيمة خدمة 
للوطــن بــكل تفــان واخــالص 
وتمســكه بالثوابــت الوطنيــة 
الدســتورية  والشــرعية 
االنقــالب  لقــوى  ومقارعتــه 
ومليشــيا الحوثــي االيرانيــة 
شــبر  كل  لتحريــر  وســعيه 
مــن تــراب الوطــن واقامــة 
االتحاديــة  اليمنيــة  الدولــة 
ــة  ــم الجمهوري ــع عل وأن يرتف
اليمنيــة خفاقــاً فــي كل بقــاع 
ــران. ــال م ــا جب ــن ومنه اليم

المناســبة  فــي  وألقيــت 
لقائــد  الكلمــات  مــن  عــدد 
ــرح  ــواء مف ــان الل ــور بيح مح
األحــزاب  وكلمــة  بحيبــح 
السياســية ألقاهــا ســكرتير 
منظمــة الحــزب االشــتراكي 
ــي  ــي الحنيش ــأرب ناج ــي م ف
ســيرة  إلــى  فيهمــا  تطرقــا 
وأدواره  الشــهيد  حيــاة 
البطوليــة وصفات الشــجاعة 
والتضحيــة والعطــاء حيــث 
قاتل بشراســة كل مــن حاول 
عقيدتــه  معالــم  طمــس 
ووطنــه وشــعبه وبــث الرعب 
فــي قلــوب اعــداء الوطــن في 

كل المعــارك والجبهــات التــي 
شــارك فيهــا.

عبدالهــادي  ألقــى  كمــا 
أخــو   - العقيلــي  صالــح 
الشــهيد - كلمــة عــن أســرة 
الشــهيد، فيمــا ألقــى العميد/ 
ــرطة  ــد الش ــف قائ ــي مني ناج
ــة  ــارب كلم ــي م ــكرية ف العس
إلــى  أشــارت  زمالئــه  عــن 
مواقــف الفقيــد ومشــاركاته 
الكثيــرة فــي مختلــف جبهــات 
ــى  ــبوة إل ــوف وش ــأرب والج م
جانب ثلــة من القــادة والرموز 
أمثــال  الشــجعان  الوطنيــة 
الشــدادي  عبدالــرب  اللــواء 
وقائــد محــور بيحــان اللــواء 
ــن  ــم م ــح وغيره ــرح بحيب مف
ــن  ــم م ــن. )فمنه ــال الوط رج
مــن  ومنهــم  نحبــه  قضــى 

ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــال(.
حضــر حفــل التأبيــن وكيل 
اللــواء  الداخليــة  وزارة  أول 
عبــود  بــن  ســالم  محمــد 
ــادات  ــن قي ــدد م ــريف وع الش
والمنطقــة  الدفــاع  وزارة 
العســكرية الثالثــة والســلطة 
الفقيــد  وأســرة  المحليــة 

ومحبيــه. وزمالئــه 
وقــد تخلــل الحفــل العديد 
اإلنشــادية  الفقــرات  مــن 
وعــرض فيلــم وثائقــي عــن 
الشــهيد  نضــال  مســيرة 
محطــات  وابــرز  العقيلــي 
بالبطولــة  الحافلــة  حياتــه 

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

فــي  األربعــاء  يــوم  تــم 
مــأرب،  مدينــة  مديريــة 
العطــاءات  مظاريــف  فتــح 
ــات  ــالث مناقص ــة لث المقدم
الســلطة  عنهــا  أعلنــت 
المحليــة فــي المديريــة، فــي 
والماليــة  التربيــة  مجــاالت 

العامــة. واالشــغال 
المظاريــف  وجــرى فتــح 
مــن قبــل لجنــة المناقصات 
المجلــس  عضــو  برئاســة 
ــة منصــور  المحلــي بالمديري
ممثليــن  وبحضــور  راجــح، 
ــن  ــركات والمقاولي ــن الش ع
للمناقصــات  المتقدميــن 
 60 عددهــم  والبالــغ 

. فســا متنا
المناقصــات  وتشــمل 
قبــل  مــن  تمــول  التــي 
ــاء 30  ــة بن ــلطة المحلي الس
مــن  لعــدد  دراســياً  فصــالً 
المــدارس، إلــى جانب إنشــاء 
متنقــالً  دراســياً  فصــالً   42
لمواجهــة االزدحــام الشــديد 
فــي مــدارس المدينــة جــراء 

تفــوق  ألعــداد  اســتيعابها 
االســتيعابية  طاقتهــا 
والطالبــات  الطــالب  مــن 
مختلــف  مــن  النازحيــن 

الجمهوريــة. محافظــات 
كمــا تشــمل المناقصــات 
تحصيــل  كرفانــات  توريــد 
فــي  ماليــة  مــوارد 
وشــراء  المدينــة،  مداخــل 
لمكتــب  ســيارة  وتوريــد 
والطــرق  العامــة  األشــغال 
للمتابعــة  بالمديريــة 
فــي  للمخلفــات  الميدانيــة 
والبســط  البنــاء  أعمــال 
الشــوارع  علــى  العشــوائي 
العامــة  والمتنفســات 

. غيرهــا و
فتــح  ختــام  وفــي 
اللجنــة  قامــت  المظاريــف 
بإحالــة العطــاءات المقدمــة 
التحليــل  لجنــة  الــى 
االجــراءات  الســتكمال 
وفقــا لقانــون المناقصــات 

. ت ا يــد لمزا ا و
مبنــى  فــي  تــم  كمــا 

المجلــس المحلــي بمديريــة 
مدينــة مــأرب فتــح مظاريــف 
ــأن  ــم )6(، بش ــة رق المناقص
ــة  ــتلزمات رياضي ــد مس توري
الشــعبية  الفــرق  لدعــم 
ــة  ــل لجن ــن قب ــة م بالمديري
برئاســة  المظاريــف  فتــح 
المحلــي  المجلــس  عضــو 

. راجــح  منصــور 
مكتــب  مديــر  وأوضــح 
المديريــة  فــي  الشــباب 
هــذه  أن  حشــوان  ســياف 
إلــى  تهــدف  المناقصــة 
األنديــة  احتياجــات  تغطيــة 
اجــل  مــن  الشــعبية 
لهــا  رياضــي  دوري  اقامــة 
المقبلــة،  االســابيع  خــالل 
بهــدف االهتمــام بالشــباب 
بالرياضــة  واالرتقــاء 
المواهــب  واكتشــاف 
األنديــة  باعتبــار  الرياضيــة 
لألنديــة  رافــدا  الشــعبية 

. لمصنفــة ا
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مكتب الصحة والمنظمات الصحية 
واليونيسيف يناقشون آليات التنسيق

الصحــة  مكتــب  عقــد 
والســكان  العامــة 
يــوم  مــأرب،  بمحافظــة 
الــدوري  اجتماعــه  االحــد، 
بحضــور عــدد مــن مســؤولي 
والجمعيــات  المنظمــات 
الجانــب  فــي  العاملــة 
بالمحافظــة،  الصحــي 
فهيــم  الدكتــور  بحضــور 
الصحــة  مســؤول  الحــاج 
باليونيســيف. والتغذيــة 

الــذي  وكــرس االجتمــاع 
12 منظمــة وجمعيــة  ضــم 
الجانــب  فــي  عاملــة 
ــى  ــة، عل ــي بالمحافظ الصح
التعــاون  آليــات  مناقشــة 
منظمــة  مــع  والتنســيق 
القطــاع  لدعــم  اليونســيف 

بالمحافظــة. الصحــي 
العبــادي  أحمــد  وأكــد 
ــة،  ــة بالمحافظ ــر الرعاي مدي
علــى  االجتمــاع،  خــالل 
منظمــات  وواجــب  أهميــة 
ــة  ــي المحلي المجتمــع المدن
ــب  ــي الجان ــل ف ــي تعم والت

فــي  بالمحافظــة،  الصحــي 
ــذ  ــة وتنفي ــالت العاجل التدخ
ــم  ــي تقدي ــهم ف ــطة تس أنش
ــة  ــة والرعاي ــات الطبي الخدم

األوليــة. الصحيــة 
كمــا أكــد حــرص مكتــب 
علــى  مــأرب  فــي  الصحــة 
منظمــات  مــع  الشــراكة 
ــة  ــي، وأهمي ــع المدن المجتم
وبيــن  بينهــا  التنســيق 
ــا  ــة ومنه ــات الدولي المنظم
اليونيســيف  منظمــة 
الجانــب  دعــم  ســبيل  فــي 
المحافظــة. فــي  الصحــي 

ــور  ــد الدكت ــه أك ــن جانب م
مســؤول  الحــاج  فهيــم 
والتغذيــة  الصحــة 
أهميــة  إلــى  باليونيســيف، 
اللقــاءات  عقــد مثــل هــذه 
والــذي  واالجتماعــات، 
منظمــات  مــع  األول  يعــد 
التــي  المدنــي  المجتمــع 
تعمــل فــي الجانــب الصحــي 

مــأرب. بمحافظــة 
الحــاج،  واســتعرض 

متكاملــة  مصفوفــة 
المشــاريع  تتضمــن 
تقــوم  الــذي  والخطــط 
اليونيســيف،  منظمــة  بهــا 
واالطــار العــام الــذي ينــدرج 
المنظمــة  أهــداف  ضمــن 
العاجلــة  التدخــالت  فــي 

الصحــي. الجانــب  فــي 
ومــن  أنــه  إلــى  ولفــت 
خــالل الشــراكة بيــن منظمة 
ومكتــب  اليونيســيف 
بالمحافظــة،  الصحــة 
تنفيــذ  المكتــب  اســتطاع 
ــداد  ــطة وإع ــن األنش ــدد م ع
التــي  والمشــاريع  الخطــط 
تدعمهــا المنظمــة، مشــيراً 
ــى ان مكتــب الصحــة فــي  إل
المؤشــرات  حقــق  مــأرب، 
تنــدرج  التــي  الممتــازة 
الجــودة  معاييــر  ضمــن 
التــي  األنشــطة  وتنفيــذ 

بدعمهــا. نقــوم 
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مدير مكتب األوقاف يدشن فعالية توعوية 
لحجاج بيت الله الحرام

عــام  مديــر  دشــن 
واإلرشــاد  األوقــاف  مكتــب 
ــق  ــأرب عبدالح ــة م بمحافظ
،يــوم  الشــريف  عبــود 
ــة  ــة توعوي ــس، فعالي الخمي
لحجــاج بيــت اللــه الحــرام 
حــول مناســك الحــج وآدابــه 
علــى  الواجــب  واإلجــراءات 

اتباعهــا. الحجــاج 
وأشــاد مديــر عــام مكتــب 
وزارة  باهتمــام  األوقــاف 
بالدكتــور  ممثلــة  األوقــاف 
احمــد عطيــة وزيــر األوقــاف 
، والتــي أثمــرت فــي حصــول 
هــذا  اليمنييــن  الحجــاج 
مميــزات  علــى  العــام 

الحــاج  تســاعد  وخدمــات 
بــكل  المناســك  أداء  علــى 

ويســر. ســهولة 
ــه  ــح ل ــي تصري ــح ف وأوض
عقــب تدشــين الفعاليــة أن 
اليمنييــن  الحجــاج  عــدد 
مناســك  ســيؤدون  الذيــن 
خمســة  العــام  هــذا  الحــج 
ــي  ــاج يمن ــف ح ــرون أل وعش
خــالل  تفويجهــم  ســيتم 

القادمــة. األيــام 
وفــي الــدورة التعليميــة 
لبيــك  وكالــة  التــي نفذتهــا 
للســياحة والســفر وجمعيــة 
فــي  التنمويــة  المعرفــة 
بجامعــة  القردعــي  قاعــة 

اســتمع  ســبأ  إقليــم 
الحجــاج   مــن  الحاضــرون 
توضيحيــة  لمحاضــرات 
الشــرعية  األمــور  حــول 
ــاج  ــى الحج ــي عل ــي ينبغ الت
والســلوكيات   ، اتباعهــا 
بهــا  التحلــي  يجــب  التــي 
حجهــم. ليصــح  والتزامهــا 
ــح  ــتمعوا لنصائ ــا اس  كم
االجــراءات  حــول  إرشــادية 
الحجــاج  علــى  التــي 
التــي  والخدمــات  اتباعهــا 
خــالل  عليهــا  ســيحصلون 

الحــج.  مناســك 
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