نظمته السلطة املحلية باملحافظة

مأرب تشهد حفالً خطابياً وفنياً «كبيراً»
احتفا ًء بثورة  26سبتمبر «المجيدة»
 -الفاطمي يدعو الشعب اليمني لالصطفاف يف مواجهة أحفاد اإلمامة
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أحيــت الســلطة المحليــة
بمحافظــة مــأرب ،يــوم
الخميــس ،حفــا ً خطابيــاً
وفنيـاً كبيراً بمشــاركة رســمية
احتفــاء
وشــعبية واســعة
ً
بالعيــد الـــ 56لثــورة الـــ 26مــن
ســبتمبر المجيــدة.
ورفــع وكيل محافظة مأرب
الشــيخ علــي محمــد الفاطمي
تهانــي الســلطة المحليــة إلــى
القيــادة السياســية ممثلــة
برئيــس الجمهوريــة المشــير/
عبــد ربــه منصــور هــادي
وإلــى نائبــة الفريــق الركــن/
علــي محســن صالــح ودولــة
رئيــس الــوزراء أحمــد عبيــد
بــن دغــر وإلــى كافــة الشــعب
اليمنــي بأعيــاد الثــورة الـــ26
مــن ســبتمبر و 14اكتوبــر و30

نوفمبــر.
ودعــا الفاطمــي فــي
الفعاليــة التــي حضرهــا عضــو
تنظيــم الضبــاط األحــرار لثــورة
 26ســبتمبر المحافظ االســبق
لمحافظــة مــأرب اللــواء احمــد
قرحــش ومحافــظ محافظــة
ريمــة اللــواء محمــد علــي
الحــوري الشــعب اليمنــي إلــى
االصطفــاف خلــف القيــادة
السياســية والجيــش الوطنــي
صفــاً واحــداً فــي مواجهــة
أحفــاد اإلمامــة واســتعادة مــا
تبقــى مــن مؤسســات الدولــة
وإنهاء انقالب مليشــيا الحوثي
المدعومــة إيرانيــا وإقامــة
اليمــن االتحــادي بأقاليمــه
الســتة.
وأكــد أن أبنــاء اليمــن

وحكومتهــم الشــرعية تتطلــع
إلــى الســام القائــم علــى
المرجعيــات الثــاث المعتــرف
بهــا دوليــاً ووفقــاً لقــرار
مجلــس االمــن رقــم .2216
رحــب وكيــل المحافظــة
بجميــع المســتثمرين الذيــن
قدمــوا إلــى محافظــة مــأرب
الواعــدة بالخيــرات.
وأكــد أن المحافظــة تتوفــر
فيهــا كل مقومــات االســتثمار
وفــي مقدمتهــا االمــن
واالســتقرار وأجهــزة الدولــة
القضائيــة واألمنيــة والخدمية
التــي تعمــل وفــق خطــط
مرســومة مــن قبــل حكومــة
الشــرعية التــي تتابــع وتشــرف
علــى أداء مكاتبهــا وأجهزتهــا
كل وفــق اختصاصــه.
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ودعــا الفاطمــي المنظمات
الدوليــة للنــزول الميدانــي إلــى
محافظــة مــأرب وفتــح مقرات
لهــا بالمحافظــة واالطــاع عن
قــرب علــى أوضــاع
النازحيــن وتقديــم
الدعــم والخدمــات
االنســانية للنازحيــن
الذيــن اســتقبلتهم
المحافظــة والذيــن
فــروا مــن بطــش
مليشــيات االنقــاب
الحوثــي ،وأال تظــل
مقيمــة فــي مقراتها
تحــت
بصنعــاء
وتأثيــر
ضغــوط
المليشــيات والتــي
تســتخدمها لرفــع
تقاريــر غيــر صحيحة
عــن المحافظــة.
وكان مديــر عــام
الثقافــة
مكتــب
بالمحافظــة علــي
بقــان قــد أكــد فــي
كلمة لــه االصرار على
المضــي قدم ـاً بــدرب
الكفــاح والنضــال
حتــى يتــم اســتعادة
مؤسســات الدولــة
المنهوبــة والقضــاء
علــى مخلفــات الفكر
اإلمامــي الرجعــي والكهنوتــي.
ولفــت إلــى أن ثــورة 26
ســبتمبر المجيــدة ســوندت
مــن إخوانهــا العــرب وفــي
مقدمتهــم جمهوريــة مصــر
العربيــة بقيــادة الزعيــم جمال
عبــد الناصــر ،واألن بعــد عــودة
مخلفــات االمامــة البائــد عبــر
مليشــيات الحوثــي االنقالبيــة
بدعــم ايرانــي ،وقــف األشــقاء
العــرب فــي دول التحالــف
العربــي مســانداً للشــعب

اليمنــي فــي الدفــاع عــن ثورتــه
المجيــدة والمكتســبات التــي
حققتهــا علــى مــدى أكثــر مــن
خمســة عقــود ،والحفــاظ علــى

الهويــة اليمنيــة العروبيــة،
بقيــادة المملكــة العربيــة
الســعودية وعلــى رأســها خادم
الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز.
إلــى ذلــك ألقيــت كلمتيــن
فــي االحتفــال عــن األحــزاب
والتنظيمات السياسية ألقاها
عبدالحكيــم القيســي وعــن
المــرأة ألقتهــا رئيــس اتحــاد
نســاء اليمن بالمحافظة فندة
العمــاري ،والتــي أكــدا فيهــا

وقــوف األحــزاب والتنظيمــات
السياســية والشــعب اليمنــي
بــكل فئاتــه وقطاعاتــه خلــف
القيــادة السياســية للدفــاع
عــن الهويــة الوطنيــة
ثــورة
ومكتســبات
 26ســبتمبر وإنهــاء
انقــاب مليشــيا الحوثي
الكهنوتيــة المدعومــة
واســتعادة
إيرانيــا،
التــي
المؤسســات
وإعــادة
اختطفتهــا
بنــاء اليمــن االتحــادي
التــي اختارهــا اليمنيــون
واجمعــوا عليهــا فــي
مؤتمــر الحــوار الوطنــي.
القيســي
وشــدد
والعمــاري علــى أهميــة
الوطنــي
االصطفــاف
خلــف القيــادة الشــرعية
والجيــش الوطنــي فــي
هــذه المعركــة المصيرية
ضــد مليشــيا االنقــاب
االيرانيــة
الحوثيــة
الدولــة
واســتعادة
ا لمنهو بــة .
تخلــل الحفــل تقديــم
فقرات إنشــادية ووصالت
غنائيــة وقصيــدة شــعرية
عبــرت عــن المناســبة
استحســان
ونالــت
الحاضريــن.
حضــر االحتفــال نائــب وزيــر
المغتربيــن محمــد العديــل
وقائــد المنطقــة العســكرية
الثالثــة اللــواء فيصــل حســن،
ووكالء وزارات الداخليــة،
والنفــط ،والشــباب والرياضــة،
ووكالء عــدد مــن المحافظــات
وعــدد مــن القيــادات األمنيــة
والعســكرية ومــدراء عمــوم
المكاتــب التنفيذيــة ومديريات
المحافظــة.

بينها إيقاد الشعلة وعرض عسكري

مأرب تحتضن جملة من الفعاليات
االحتفائية بالعيد الـ 56لثورة سبتمبر
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احتضنــت محافظــة
مــأرب جملة مــن الفعاليات
االحتفائية بمناســبة الذكرى
والخمســين
السادســة
لثــورة الســادس والعشــرين
مــن ســبتمبر  1962ضــد
النظــام االمامــي ،وســط
انتشــار واســع ألعــام
الجمهوريــة فــي الشــوارع
العامــة والمحــال التجاريــة
والمنــازل والســيارات.
وبدأت فعاليــات االحتفاء
بيــوم الســادس والعشــرين
مــن ســبتمبر المجيــدة
بإيقــاد رئيــس هيئــة األركان
العامــة بالقــوات المســلحة

اللــواء الركــن /طاهــر
العقيلــي للشــعلة ،وإطــاق
األلعــاب النارية ليلــة الثالثاء
الماضــي إيذانــاً بانطــاق
فعاليــات اإلحتفــال بهــذه
المناســبة المجيــدة.
وفــي صبــاح الســادس
والعشــرين مــن ســبتمبر
2018م نظمــت رئاســة
األركان العامــة بالقــوات
المســلحة عرضــاً عســكريا
شــاركت فيــه وحــدات مــن
قــوات المنطقــة العســكرية
الثالثــة.
وقبــل انطــاق العــرض
العســكري ،ردتــت قــوات

الجيــش واألمــن المشــاركة
فــي العــرض بالحفــاظ
علــى الجمهوريــة اليمنيــة
ومبــادئ الثــورة ،والدفــاع
عــن أمــن واســتقرار الوطــن
وحمايــة الســيادة الوطنيــة،
والحفــاظ علــى مكتســبات
الثــورة والجمهوريــة ،كمــا
جــددت العهــد باســتعادة
الدولــة وتطهيــر اليمــن
مــن االنقالبييــن الحوثييــن
المواليــن إليــران.
وأكــد رئيس هيئــة األركان
اللــواء /الدكتــور طاهــر
العقيلــي فــي كلمــة خــال
العــرض أن قــوات الجيــش
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باتــت اليــوم تشــكل قــوة
ضاربــة وقــادرة علــى تحقيق
النصــر ،وردع كل من تســول
لــه نفســه العودة بالشــعب
اليمنــي إلــى مــا قبــل 26
ســبتمبر .1962
وأشــار إلــى أن النصــر
علــى الجماعــة الحوثيــة
بــات وشــيكاً ،وإلــى أن
القــوات الحكوميــة ســتكون
قريبــاً فــي كل مناطــق
البالد ،وســتلتحم بالشــعب
لتحقيــق الحلــم وتطهيــر
العاصمــة صنعــاء ممــا
وصفــه بـــ رجــس االنقــاب
الكهنوتــي اإلرهابــي.

وفــي حيــن أقامــت
المحليــة
الســلطة
بمحافظــة مــأرب حفــا
فنيــاً وخطابيــا كبيــراً
فــي قاعــة المحافظــة،
أقامــت الســلطة المحليــة
بمحافظــة المحويــت ،يــوم
الســبت ،نــدوة سياســية
(26ســبتمبر
بعنــوان
و14أكتوبــر تــوأم الثــورة
و ا النتصــا ر ) .
وألقــى وكيــل وزارة
الداخليــة اللــواء محمــد
ســالم بــن عبــود الشــريف
خــال النــدوة كلمــة أكــد
فيهــا أن مــا قام به الشــعب

اليمنــي مــن نضــاالت ومــا
قدمــه مــن تضحيــات قبــل
ثــورة الحــادي عشــر مــن
فبرايــر 2011م ،ومــا بعدهــا
إنمــا كانــت بهــدف الحفــاظ
علــى ثــورة ســبتمبر األم
واســتكمال تحقيق أهدافها
الخالــدة.
ومــن المقــرر أن تتوالــى
اإلحتفائيــة
الفعاليــات
الســادس
بمناســبة
والعشــرين مــن ســبتمبر
والتــي ســتقيمها الفعاليات
السياســية واإلجتماعيــة
المختلفــة خــال هــذا
األســبوع.

بالتزامن مع األعياد الوطنية

األحد  30سبتمبر  2018العدد ( ) 28

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

شرطة مأرب تحتفي بتخرج دفعة ثانية
من منتسبي األمن العام
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حضــر وكيــل وزارة
الداخليــة اللــواء محمــد
ســالم بــن عبــود الشــريف
ووكيــل محافظــة مــأرب
علــي محمــد الفاطمــي
حفــل تخريــج دفعــة ثانيــة
مــن قــوات األمــن العــام

بمحافظــة مــأر ب قوامهــا
140خريجــاً .
ويأتــي تخريــج هــذه
الدفعــة التــي أطلــق عليهــا
(دفعــة شــهداء الفلــج) فــي
إطــار االحتفــاء بالذكــرى
الـــ 56مــن ثورة  26ســبتمبر

والخطــط
المجيــدة
الهادفــة إلــى اســتكمال
بنــاء االجهــزة االمنيــة
والشــرطية بالمحافظــة
لتعزيــز االمــن واالســتقرار.
وفــي الحفــل هنــأ وكيــل
المحافظــة علــي محمــد

احتفــت مؤسســة «وثــاق»
للتوجــه المدنــي بإعــادة تأهيــل
 26طفـا ً مجنــداً ومتأثــراً بالحــرب,
فــي إطــار مشــروع إعــادة تأهيــل
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منتســبي
الفاطمــي
الشــرطية
االجهــزة
بالمحافظــة
واالمنيــة
بحلــول الذكرى الـــ  56لثورة
 26ســبتمبر والـــ 55لثــورة
 14اكتوبــر المجيدتيــن.
وأكــد أن بنــاء أجهــزة
أمنيــة قويــة لحمايــة
كرامــة وحقــوق المواطنين
وأرواحهــم وممتلكاتهــم،
واحــدة مــن أهــداف الثــورة
 26ســبتمبر ،ومســئولية
ملقــاة علــى عاتــق االجيــال
ومنهــا هــؤالء الخريجيــن
الذيــن هــم مــن أبنــاء هــذه
الثــورة الســبتمبرية التــي
ســيظل وهجهــا مشــتعال
مــدى الحيــاة وســتنتقل
الشــعلة مــن جيــل الــى
جيــل.
وأكــد الوكيــل الفاطمــي
أن مشــروع بقايــا العهــد
االمامــي وأبنــاء الكهنوتيــة
المتمثــل فــي المليشــيا
الحوثيــة االنقالبيــة أصبــح
يحتضــر وباتــت نهايتهــا
قريبــة ،وســيرفع العلــم
الوطنــي علــى جبــل مــران
بصعــدة ونقــم بصنعــاء
وكل جبــال وأوديــة وتــراب
اليمــن الطاهــر.
وقــال وكيــل محافظــة
مــأرب« :ســتمضي اليمــن
فــي تنفيــذ مخرجــات
الحــوار الوطنــي وإقامــة

اليمــن االتحــادي المكــون
مــن ســتة أقاليــم».
الفاطمــي
وأشــاد
بالجهــود األمنيــة ومــا
حققتــه األجهــزة االمنيــة
مــن نجاحــات ..متمنيــا
أن تكــون هــذه الدفعــة
إضافــة نوعيــة لزمالئهــم
مــن منتســبي االمــن العام
لتعزيــز االمــن واالســتقرار
وأداء المهــام االمنيــة
باحترافيــة عاليــة.
مــن جانبــه أشــار مديــر
التدريــب والتأهيل بشــرطة
المحافظــة العقيــد /صالح
التنانــي أن الخريجيــن
خضعــوا لبرامــج تدريبيــة
لياقيــة وقتاليــة وأمنيــة
وإداريــة وفنيــة خــال
الــدورة بمــا يعــزز مــن
قدراتهــم وكفاءتهــم فــي
أداء مهامهــم بأحســن
وجــه والحفــاظ علــى االمــن
وســكينة
واالســتقرار
ا لمجتمــع .
وكان الخريجــون قــد
قدمــوا خــال الحفــل
اســتعراضاً رمزيــاً لعــدد
مــن المهــارات التــي تلقوها
خــال التدريــب الرياضيــة
والقتاليــة والعســكرية.
حضــر مديــر عــام
شــرطة المحافظــة العميد
عبدالملــك المدانــي وعــدد
مــن القيــادات االمنيــة.

المجنديــن
األطفــال
والمتأثريــن بالحــرب فــي
اليمــن ,الممــول مــن مركز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
واألعمــال اإلنســانية.
وفــي الحفــل الــذي
حضــره عــدد من مســؤولي
المحليــة
الســلطة
بمحافظــة مــأرب ورئيــس
دائــرة التوجيــه المعنــوي
اللــواء محســن خصــروف
األطفــال
اســتعرض
المجنــدون فــي فقــرات
إبداعيــة متنوعــة حالتهــم
النفســية قبــل وبعــد
عمليــة التأهيــل.
وشــكر اللــواء محســن
خصــروف القائميــن علــى
عمليــة التأهيــل وعلــى
لفتــة مركــز الملك ســلمان
الكريمــة ألطفــال اليمــن,
واعتبــر هــذه المهمــة ال
تقــل عــن جبهــات القتــال
ضــد المليشــيا الحوثيــة.
وتعــد هــذه الــدورة
هــي الثالثــة مــن المرحلــة
والسادســة
الخامســة
التــي اســتهدفت تأهيــل
 80طفــا ً مجنــداً ومتأثــراً,
وبذلــك يكون المشــروع قد
اســتكمل إعــادة تأهيل 241
طفـا ً مجنــداً ضمــن خطــة
مركــز الملــك ســلمان
لإلغاثــة التــي تســتهدف
 2000طفــل يمنــي.

6

يف اجتماع للسلطة املحلية وشركة النفط

إقرار إجراءات جديدة للحد من التالعب
بالمشتقات النفطية
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أقــر اجتمــاع مشــترك
بيــن الســلطة المحليــة
بمحافظــة مــأرب وشــركة
النفــط إيقــاف حصــص
والمناطــق
المديريــات
الواقعــة تحــت ســيطرة
الحوثــي
مليشــيات
االنقالبيــة ســواء التابعــة
لمحافظــة مــأرب علــى
حــدود صنعــاء أو التابعــة
الجــوف
لمحافظتــي
و ا لبيضــا ء .
وأكــد االجتمــاع أن هــذه
الخطــوة تأتــي بســبب
المشــتقات
تعــرض
النفطيــة للنهــب مــن
قبــل المليشــيا والمتاجــرة
بهــا فــي الســوق الســوداء
بأســعار تفــوق أضعــاف
األســعار
أضعــاف
المعتمــدة رســمياً وفــي
فواتيــر الشــراء.
وأقــر اإلجتمــاع الــذي
ترأســه الدكتــور عبدربــه
مفتــاح وكيــل محافظــة
مــأرب اســتمرار شــركة

النفــط اليمنيــة فــي
محافظتــي مــأرب والجــوف
بالعمــل وفــق آليــة التوزيــع
المعتمــدة ،وإيقــاف أيــة
إجــراءات قــد تخــل بهــذه
اآلليــة مهمــا كان مصدرهــا
؛ إلــى جانــب فــرض غرامــة
مخالفــة علــى مــن يتالعــب
النفطيــة
بالمشــتقات
مبلــغ خمســة مالييــن ريال
عــن المخالفــة الواحــدة إلى
جانــب اإليقــاف لمــدة ثالثــة
أشــهر عــن منحــه تصريــح
بتعبئــة المحروقــات.
واتفــق الجانبــان علــى
ضــرورة تعزيــز الرقابــة
لشــركة النفــط علــى
مقطــورات النقــل مــن
صافــر إلــى المحطــات
المخصصــة بالمحافظــات
 ،وتفعيــل عمــل المراقبيــن
للشــركة وإجــراء عمليــة
تغييــر للمراقبيــن فــي
مديريــات الجوبــة ومدغــل
وحريــب ومجــزر والــوادي
والخطــوط الريئســية مــن

صافــر -حريــب ،وصافــر-
الرويــك ومنــح  20في المائة
مــن قيمــة المخالفــة
المضبوطــة نســبة مكافــأة
لــكل منــدوب يضبــط
مخا لفــة .
كمــا أقــر االجتمــاع علــى
أن المشــتقات الموزعــة
لمحطــات التوزيــع  ،ومنهــا
محطــات شــركة النفط هي
للمواطنيــن الذيــن يحصــل
كل منهــم علــى حصتــه
وفــق دوره فــي (بحســب
التريــب) ،فيمــا االطقــم
والســيارات
العســكرية
الحكوميــة التــي لديهــا
مخصصــات ومحطــات
حصصهــا فــي المحطــات
المخصصــة لهــا.
حضــر اللقــاء مديــر عــام
مكتــب النفــط والثــروة
المعدنيــة بالمحافظــة
حســين العباب ومســئولي
فــرع شــركة النفــط
با لمحا فظــة .

مأرب تحيي اليوم العالمي للسياحة
بأمسية تراثية وشعبية
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أقــام مكتــب الســياحة
بمحافظــة مــأرب ،مســاء
الخميــس ،أمســية تراثيــة
احتفــاء باليــوم
وشــعبية
ً
للســياحية
العالمــي
الــذي يصــادف الـــ 27مــن
ســبتمبر مــن كل عــام
وحلــول الذكــرى الـــ 56لثورة
 26ســبتمبر والـــ 55مــن
ثــورة  14أكتوبــر.
األمســية
وقدمــت
التــي حضرهــا وكيــل وزارة
الســياحة أحمــد البحيــح
ووكيــل محافظــة مــأرب
علــي محمــد الفاطمــي،
أنموذجــاً مبســطاً مــن
حيــاة البــداوة والفلكلــور
للمجتمــع
الشــعبي
المأربــي.
المكتــب
وأنشــأ

خيمــة مصنوعــة مــن
وبــر المواشــي ،تظهــر
حيــاة التعايــش مــع
الجمــال والخيــول واأللفــة
واإلنســجام بينهمــا إلــى
جانــب الحيــاة المعيشــية
مــن إيقــاد النــار ،والقهــوة
البدويــة ،وطحــن الحــب،
وجلــب المــاء.
فرقــة
وقدمــت
مــن مكتــب الثقافــة
بالمحافظــة مقطوعــات
مــن األهازيــج واألغانــي
الشــعبية ،بالربــاب واإليقاع
والعــود إلــى جانــب
الرقصــات البدويــة ،والتــي
تعبــر عــن األفــراح فــي
الحيــاة البدويــة وتراثهــم
ا لثقا فــي .

وأوضــح نائــب مديــر
عــام مكتــب الســياحة
بالمحافظــة ياســر األغبــري
لوكالــة االنبــاء اليمنيــة
ســبأ أن الفعاليــة تهــدف
إلــى التعريــف بالمــوروث
الثقافــي للحيــاة البــدوي،
فــي الصحــراء كجــزء مــن
التــراث اليمنــي والفلكلــور
الشــعبي ومقصــد مــن
مقاصــد الســياحة.
حضــر األمســية وكيــل
وزارة الشــباب والرياضــة
ناديــة عبداللــه  ،ووكيــل
محافظــة ذمــار محمــد
معوضــة وجمــع مــن
المواطنيــن والمثقفيــن
والمهتميــن والقيــادات
ا لمجتمعيــة .

8

يف لقاء مشترك

السلطة المحلية وصافر تقفان أمام ضبط
إنتاج ونقل وتسويق الغاز
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ناقــش لقــاء مشــترك
بيــن الســلطة المحليــة
بالمحافظــة ،ودائــرة الغــاز
بشــركة صافر والمؤسســة
االقتصاديــة اليمنية ،ســبل
التعــاون المشــترك لضبط
عمليــات إنتــاج ونقــل
وتســويق الغــاز المنزلــي
وفــق الالئحــة المنظمــة
لذلــك وردع المتالعبيــن بها
والمخالفيــن مــن الــوكالء
والمورديــن واحتكارهــم
لهــا.
وفــي اللقــاء الذي ترأســه
وكيــل المحافظــة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح ،اطلــع
وكيــل المحافظــة علــى
الالئحــة المنظمــة لعمليــة
إنتــاج الغــاز المنزلــي
ونقلــه وتوزيعــه ،والتــي
تبــدأ بصافــر وتنتهــي فــي
المحافظــات والرقابــة على
وصولهــا إلــى محطــات

التوزيــع للمواطنيــن.
وتضمنــت الالئحــة التــي
صــدرت مؤخــراً واعتمدهــا
وزيــر النفــط والثــروات
المعدنيــة  ،ورفعهــا
إلــى مجلــس الــوزراء،
الغرامــات والعقوبــات بحق
المخالفيــن والمتالعبيــن
بهــذه المــادة ســواء مــن
المورديــن او الــوكالء.
وأكــد اللقــاء علــى
ضــرورة إعــادة تفعيــل دور
المؤسســة االقتصاديــة
فــرع مــأرب وتجميــع
أســطولها لنقــل مشــتقات
الغــاز ،وتجديــد العقــود
لهــا للعمــل فــي النقــل
كونهــا جــزء مــن االقتصــاد
وممتلــكات
الوطنــي
الدولــة ،ولهــا دور فــي
تخفيــف أعبــاء النقــل علــى
المواطنيــن وتحــد مــن
عمليــات تالعــب المورديــن

وأصحــاب المقطــورات فــي
عمليــة نقــل وتفريــغ مــادة
الغــاز ومنــع احتــكار الوكالء
لهــا وضمــان وصولهــا.
وأكــد الوكيــل مفتــاح
أن الســلطة المحليــة
ســتقدم كل العــون لتنفيــذ
وتطبيــق الالئحــة وضبــط
المتالعبيــن ومنــع االحتكار
لمــادة الغــاز المنزلــي التــي
تمثــل جــزء أساســيا مــن
حيــاة المواطنيــن وقوتهم،
وتطبيــق الغرامــات التــي
تضمنتهــا الالئحــة علــى
المخالفيــن دون اســتثناء.
وعبــر وكيــل محافظــة
مــأرب عــن شــكره لألجهــزة
والوحــدات
األمنيــة
العســكرية فــي المحافظــة
التــي بذلــت جهــوداً خــال
الفتــرة الماضيــة مــع
الســلطة المحليــة وشــركة
النفــط فــي مكافحــة

مفتاح يدعو المنظمات
الدولية للكف عن تجاهل
جرائم المليشيا بحق الطفولة
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دعــا وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح المنظمــات الدوليــة
فــي مجلــس حقــوق
اإلنســان لاللتفــات إلــى مــا
تقوم بــه مليشــيات الحوثي
االنقالبيــة االيرانيــة ،مــن
انتهــاكات بحــق الطفولــة،
والكــف عــن تجاهــل هــذه
االنتهــاكات وادانتهــا بشــكل
واضــح.
خــال
ذلــك
جــاء
قيــام الســلطة المحليــة
بمحافظــة مــأرب بتســليم
ســبعة أطفــال زجــت بهــم
مليشــيات الحوثــي االيرانية
للقتــال فــي المتــارس
األماميــة ،بعــد أســرهم مــن
قبــل الجيــش الوطنــي.
ويتــوزع األطفــال الذيــن
تــم إعادتهــم إلــى أهاليهــم
بعــد إخضاعهــم لعمليــة
إعــادة تأهيــل فــي دورات
تدريبيــة ،علــى محافظــات
صعــدة ،واب ،وذمــار،
والحديــدة ،حيــث جــرى
التســليم فــي اإلدارة العامــة
لشــرطة المحافظة بحضور
مديرعام شــرطة المحافظة
العميــد عبدالملــك المداني
 ،وممثلــي عــدد مــن
المنظمــات الحقوقيــة.
وأشــار الدكتــور مفتــاح
إلــى أن هــذه الدفعــة هــي
السادســة ،التــي تــم توثيقها
بشــكل قانونــي ،وســلمت
الدوليــة
للمنظمــات
الحقوقيــة المعنيــة والتــي

لــم تلتفــت اليهــا مــع انهــا
مــن الجرائــم التــي ترتقــي
الــى جرائــم الحــرب.
وطالــب مفتــاح بإدانــة
هــذه الجرائم بحــق الطفولة
والــزام مليشــيا الحوثــي
بالكــف عــن حشــد االطفــال
والــزج بهــم الــى محــارق
المــوت بالجبهــات واخــاء
مقاعدهــم فــي المــدارس.
ونــوه مفتــاح إلــى أن
العــدو األول لمليشــيا
الحوثــي الكهنوتيــة االيرانيــة
هــو العلــم ثــم كل مــن
يدافــع عــن وطنــه وحريتــه
وجمهوريتــه ..داعيــا أوليــاء
األمــور إلــى الحفــاظ علــى
أبنائهــم واالســتمرار فــي
تعليمهــم وعــدم الســماح
لمليشــيا الحوثي الكهنوتية
االنقالبيــة المدعومــة مــن
ايــران بســلبهم اطفالهــم
والــزج بهــم الــى محــارق
المــوت ليعــودوا لهــم
جثاميــن هامــدة.
مــن جانبــه أشــار مديــر
عــام شــرطة المحافظــة
إلــى أن األطفــال تســلمتهم
شــرطة المحافظــة مــن
التحالــف العربــي بعــد
أن تــم أســرهم مــن قبــل
الجيــش الوطنــي فــي عــدة
جبهــات وهــم يقاتلــون مــع
مليشــيا الحوثية الكهنوتية
المدعومــة مــن ايــران ،وتــم
إعــادة تأهيلهــم والتواصــل
مــع اهاليهــم الســتالمهم.
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وضبــط
،
التهريــب
المتالعبيــن بالمشــتقات
النفطيــة والغازيــة رغــم أن
العمــل كان قائمـاً علــى مــا
تقتضيه المصلحــة العامة
ويحتــاج إلــى الئحــة تنظــم
والعقوبــات
الغرامــات
والتــي اعتمدتهــا وزارة
النفــط مؤخــرا.
وحمــل الدكتــور مفتــاح
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
االيرانيــة مســؤلية التالعــب
ورفــع
الغــاز
بمــادة
أســعارها واحتــكار حصــص
الواقعــة
المحافظــات
تحــت ســيطرتها واإلتجــار
بهــا فــي الســوق الســوداء
لتحميــل المواطنيــن أعباء
مضاعفــة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس
دائــرة الغاز بصافر محســن
بــن وهيــط أن الغــاز الــذي
تنتجــه الشــركة مــن صافــر
تقــوم بتوزيعــه علــى كافــة
محافظــات الجمهوريــة
وتعبئــة المقطــورات وفقــا
للســعر المعتمد مــن وزارة
النفــط والمعــادن ســابقا
ولــم ايطــرأ أي تغييــر عليــه
تقديرا للظروف المعيشــية
الصعبــة التــي يعشــها
المواطنيــن والعمــل علــى
تخفيــف االعبــاء عليــه.
يذكــر أن اللقــاء ضــم
رئيــس دائــرة الغــاز بصافــر
محســن بــن وهيــط،
ومديــر عــام المؤسســة
االقتصاديــة فــرع مــأرب
العميــد احمــد الشــهاري
 ،ومســئولين مــن مكتــب
النفــط والثــروة المعدنيــة
بمــأرب  ،وفــروع شــركة
منشــات مــأرب للغــاز
وشــركة النفــط اليمنيــة
بمــأرب والشــئون القانونية
بشــركة صافــر.

مأرب تسلم سادس دفعة من األطفال
املجندين ألهاليهم باملحافظات
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لجنة التعليم بالمملكة تناقش في
مأرب االحتياجات التربوية بالمحافظة
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اســتقبل وكيل محافظة
مأرب الدكتــور عبدربه مفتاح
،يــوم األحــد ،لجنــة التعليــم
بــوزارة التربيــة بالمملكــة
العربيــة الســعودية ومركــز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
واألعمــال اإلنســانية برئاســة
عبداللــه ســلطان االســعري،
والتــي تــزور المحافظــة
حاليــا.
وجــرى خــال اللقــاء -
الــذي حضــره مديــر عــام
مكتــب التربيــة والتعليــم
بالمحافظــة الدكتــور علــي
العبــاب والمختصيــن فــي
مكتــب التربيــة  -مناقشــة
االحتياجــات التعليميــة
للمحافظــة فــي مختلــف
الجوانــب ومــا يمكــن أن
تقدمــه المملكــة العربيــة
الســعودية لدعــم التعليــم
فــي المحافظــة عبــر مركــز
الملــك ســلمان فــي إطــار
الدعــم الــذي تقدمــه لليمــن.
وقــدم مديــر عــام مكتــب
والمختصــون
التربيــة
دراســات متكاملــة عــن
االحتياجــات مــن الفصــول

الدراســية والــكادر التعليمي
والتدريــب
والمناهــج
والمعامــل
والتأهيــل
والتجهيــزات المدرســية
وغيرها من االحتياجات التي
مــن شــأنها المســاعدة فــي
االرتقــاء بالعمليــة التعليمة
ومواجهــة التحديــات.
وعبــر وكيــل المحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح عــن
شــكر الســلطة المحليــة
ممثلــة بالمحافــظ اللــواء
ســلطان بــن علــي العــرادة،
لقيــادة المملكــة العربيــة
الشــقيقة
الســعودية
ممثلــة بخــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده
محمــد بــن ســلمان ومركــز
الملــك ســلمان علــى
مــا يقدمونــه مــن دعــم
للمحافظــة فــي مختلــف
المجاالت.وأكــد أن هــذه
الجهــود ســواء المتمثلــة
فــي دعــم الجيــش الوطنــي
وأبنــاء المحافظــة فــي دحــر
المليشــيات أو إعادة تفعيل
مؤسســات الدولــة وتعزيــز

االمــن واالســتقرار أو االعمال
االنســانية واالغاثية سمحت
بتجــاوز كثيــر مــن التحديات
وفــي مقدمتهــا التحديــات
التعليميــة والصحيــة ،ورفد
مــدارس المحافظة بكميات
مــن المقاعــد الدراســية
والمســتلزمات المدرســية
قبــل بــدء العــام الدراســي.
وكانــت لجنــة التعليــم
الســعودية قــد زارت برفقــة
مديــر عــام مكتــب التربيــة
والتعليــم مدرســتي الســام
أساســي ثانــوي  ،وخولة بنت
االزور للبنــات ،فــي أطــراف
مديريــة مدينــة مــأرب،
لالطــاع علــى مــا تعانيــه
المــدارس مــن اكتظــاظ
وفصولهــا
بالطــاب،
ومســتوى
الدراســية
المطلوبــة
االحتياجــات
للعمليــة
المكملــة
ا لتعليميــة .
حضــر اللقــاء مديــر
مكتــب مركز الملك ســلمان
بالمحافظــة عبدالرحــن
ا لصيعــري .

فيما تخضع البقية للعالج

عالج  %37من حاالت اإلصابة بسوء
التغذية خالل ستة أشهر
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تمكــن مكتــب الصحــة
بمحافظــة مــأرب خــال
النصــف األول مــن العــام
الحالــي  2018مــن معالجــة
مايزيــد عــن  %37مــن
الحــاالت المصابــة بســوء
التغذيــة ،بدعــم مــن
منظمــة اليونيســيف.
وأكــد الدكتــور عبدالعزيز
الشــدادي مديــر عــام
مكتــب الصحــة العامــة
والســكان أن المكتــب
تمكــن مــن عــاج  700حالــة
مصابــة بســوء التغذيــة
مــن إجمالــي الحــاالت

المســجلة البالغــة 1852
خــال النصــف األول .2018
وأوضــح خــال اجتمــاع
عقــده يــوم الخميــس
بمســؤولي التغذيــة فــي
مديريــات المحافظــة أن
بقيــة الحــاالت المصابــة
بـ»ســوء التغذيــة» ،تخضــع
حاليــا للعــاج فــي عيــادات
 OTPبالمرافــق الصحيــة.
وقــال الشــدادي إن
المكتــب يعمــل بــكل جهــد
مــن أجــل معالجــة ســوء
التغذيــة عنــد األطفــال
دون ســن الخامســة مــن

العمــر .مشــيراً إلــى أن
خطــة األنشــطة التــي يقوم
بهــا المكتــب فــي جانــب
الصحــة والتغذيــة يســعى
للقضــاء علــى مــرض ســوء
التغذيــة.
وشــدد علــى مســؤولي
بالمديريــات
التغذيــة
ضــرورة االلتــزام برفــع
التقاريــر الشــهرية والربعية
ومتابعــة
والســنوية
الصحييــن
العامليــن
مقدمــي خدمــات التغذيــة
العالجيــة بعيــاداتOTP
فــي المرافــق الصحيــة .

12

مخيم طبي يجري  140عملية جراحية في
خمسة تخصصات
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دشــن وكيــل محافطــة
مــأرب علــي محمــد
الفاطمــي ،يــوم الثالثــاء،
ومعــه رئيــس هيئــة
مستشــفى مــأرب العــام
الدكتــور محمــد القباطــي،
المخيــم الطبــي الجراحــي
المجانــي الثانــي الــذي
تقيمــه النــدوة العالميــة
اإلســامي
للشــباب
بالتعــاون مــع هيئــة
مستشــفى مــأرب العــام
وشــركة يميــن العربيــة
الســعودية علــى مــدى
تســعة أيــام.
ويســتهدف المخيــم
الــذي يقــام بالتزامــن مــع
االحتفــال باالعيــاد الوطنية
لثورتــي  26ســبتمبر
و 14اكتوبــر ،إجــراء ١٤٠
عمليــة جراحيــة مجانيــة
فــي خمســة تخصصــات
الجراحــة
تشــمل:
«الوجــه
التجميليــة
والفكيــن» ،جراحــة العظام
جراحــة
والمفاصــل،
العيــون ،جراحــة المســالك
البوليــة ،ومناظيــر الجهــاز

الهضمــي ،الــى جانــب
تقديــم الكشــف و المعاينــة
الســريرية لـــ  ١٢٠٠مريــض
وصــرف العــاج المجانــي.
ويهــدف المخيــم إلــى
تخفيــف األعبــاء والمعانــاة
علــى المرضــى فــي هــذه
االســتثنائية
الظــروف
الصعبــة التــي يمــر بهــا
الوطــن إلــى جانــب نقــل
الخبــرات إلــى الكــوادر
ا لمحليــة .
التدشــين
وخــال
ثمــن الوكيــل الفاطمــي
الجهــود اإلنســانية التــي
يقــوم بهــا منظمــي مثــل
هــذه المخيمــات الطبيــة
المجانيــة
الجراحيــة
للتخفيــف مــن معانــاة
والمرضــى
المواطنيــن
فــي ظــل هــذه الظــروف
االســتثنائية التــي يمــر
بهــا الوطــن بســبب
انقــاب مليشــيات الحوثــي
المدعومــة
االماميــة
ايرانيــا وشــنها حربــا علــى
الشــعب اليمنــي ورفــع

أعــداد الجرحــى والمرضــى
لمثــل
والمحتاجيــن
هــذه المخيمــات الطبيــة
والعنايــة الطبيــة ..
وأعــرب عــن شــكره
للنــدوة العالميــة للشــباب
وهيئــة
اإلســامي
مستشــفى مــأرب العــام
علــى تعاونهمــا فــي تنظيم
هــذه المخيمــات المجانيــة
والتــي يجــب أن تتكــرر
بأوقــات متقاربــة لزيــادة
المحتاجيــن لهــا.
وأكــد الوكيــل الفاطمــي
أن هــذا الوضــع يتطلــب
بــذل المزيــد مــن الجهــود
هــذه
مثــل
إلقامــة
المخيمــات اإلنســانية ،
وتقديــم الخدمــات الطبيــة
المجانيــة التــي يحتاجهــا
اآلالف مــن المرضــى
وجرحــى الجيــش الوطنــي
والمقاومــة خاصــة فــي
التخصصــات النــادرة مــن
اجــل التخفيــف مــن أعبــاء
الســفر عــن كاهــل المرضى
والجرحــى.

مأرب تكتسي أعالم الجمهورية
وصور الرئيس هادي
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