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برعاية رئيس الجمهورية

مأرب حتيي حفالً خطابياً وفنياً بمناسبة
ذكرى اإلستقالل  30نوفمرب

األحد  2ديسمبر  2018العدد ( ) 37

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

3

نظمــت الســلطة املحليــة
بمحافظة مأرب ،يوم السبت ،حفالً
خطابيـا ً وفنيـا ً بمناســبة الذكــرى
ال 51لعيد الجالء  30نوفمرب املجيد
بحضــور نائب رئيــس الجمهورية
الفريق الركن عيل محســن صالح،
واملناضــل الســبتمربي اللــواء
أحمــد قرحــش ،وعدد مــن الوزراء
واملحافظــن ووكالء الــوزارات
والقيــادات العســكرية واألمنيــة.
ويف الحفــل الــذي أقيــم برعاية
رئيــس الجمهوريــة املشــر الركن
عبدربــه منصور هــادي ألقى نائب
الرئيــس كلمــة نقــل يف مســتهلها
تحيــات وتهانــي الرئيــس هــادي
بمناســبة عيد االســتقالل العظيم.
وقال« :إنه ملــن دواعي الرسور
االحتفــال يف مــأرب الحضــارة
والتاريخ ،مأرب التعايش والسالم،

بهــذه املناســبة املباركــة التــي تعد
مــن أهــم أيــام الوطــن الخالــدة
وتمثــل تتويجـا ً تاريخيـا ً لنضاالت
الشعب اليمني العظيم لنيل حريته
واستقالله والتخلص من االستعمار
واالستعباد إحدى أهم أهداف الثورة
اليمنية الســتة».
وأشــار إىل أن الرشعيــة بقيادة
فخامــة رئيــس الجمهورية تحقق
تقدمـا ً ونجاحــات عــى أكثــر مــن
مســتوى ،حيــث أبطــال الجيــش
الوطني يحققون انتصارات كبرية
يف كل الجبهــات وحيــث تتواجــد
الحكومة بكل أعضائها يف العاصمة
املؤقتــة عدن ،وتعمل عىل تحســن
االقتصــاد والحفــاظ عــى العملــة
الوطنية وتحسني مستوى الخدمات
وتطبيع األوضاع يف املناطق املحررة.
وعرب نائب الرئيس عن الشــكر

والتقديــر لــكل الجهــود الوطنيــة
ولألشقاء يف التحالف بقيادة اململكة
العربية الســعودية ومساندة دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل دعمهم
الكبري للرشعية يف مختلف املجاالت
العســكرية واألمنيــة والسياســية
واالقتصادية.
ووجه الدعوة لكل أبناء وأحرار
اليمن بمختلف توجهاتهم للوقوف
صفـا ً واحدا ً ضد ميليشــيا الحوثي
اإليرانية الطائفية التي دمرت اليمن
وبنيته التحتية ونسيجه االجتماعي
وهويته ،مؤكدا ً بأن اليمن لن تقبل
باستنســاخ حزب اللــه والمجال يف
اليمن لوالية الفقيه وللميليشــيات
التي ال تؤمن بالعمل الســيايس وال
بالتــداول الســلمي للســلطة وكل
مرشوعها أنها تستند عىل خرافات
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الوطنية.
وأكــد نائــب الرئيــس بــأن
املســتقبل القــادم مبــر بالخــر
والنــر واســتعادة الدولة عىل كل
تراب اليمن وانتهاء حكم ميليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة ،وأن الرشعية
بقيــادة فخامة رئيــس الجمهورية
تعمل عىل ترجمة مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الشامل ومن أهمها
بناء اليمن االتحادي املكون من ستة
أقاليم وبما يحقق مشاركة واسعة
يف السلطة والثروة يف وطن تسوده
مبــادئ الحرية والعدالة واملســاواة
وسيادة القانون.
وجــدد التأكيــد عــى الوقــوف
مع الحــوار والســام الدائم القائم
عــى املرجعيات الثــاث ورفض أي
انتقاص أو تجاوز لهذه املرجعيات
أو للرشعية ،كون هذه املعاناة التي
تســبب االنقالب الحوثــي والحرب
التــي يخوضهــا اليمنيــون حرب ـا ً

منصور هادي والقيادة السياســية
والحكومة واىل كافة أبناء الشــعب
اليمني بمناســبة عيد االستقالل.
وعــر العــرادة عــن الشــكر
والعرفان لدول التحالف العربي ويف
مقدمتها اململكة العربية السعودية
ودولــة االمــارات العربيــة املتحدة
عــى مواقفهــم العربيــة األصيلــة
والتضحيات الحسيمة الخالدة التي
يقدمونهــا لدعــم الرشعيــة وإنقاذ
اليمن.
قــال محافــظ محافظــة مأرب
اللــواء ســلطان بن عيل العــرادة أن
يوم اإلستقالل املجيد  30م نوفمرب
يؤكد عظمة الشعب اليمني ورفض
أبنائه األحرار لكل القوى التي تسعى
ملصادرة حرياتهم او استعمارهم.
وأكد خــال الحفل الذي أقامته
الســلطة املحلية بمحافظــة مأرب
بماسبة الذكرى  51لعيد اإلستقالل
املجيد وجــاء آخر جندي بريطاني

نتفيــأ ظاللها اليوم ،وهذا ما يؤكد
واحدية األهداف واملصري املشرتك ،
وأن إرادة شعبنا ال تخبو حتى تتوج
بالنرص املؤزر».
وجــدد املحافــظ العــرادة العهد
باســم محافظــات إقليــم ســبا
بمواصلة النضال الســتعادة الدولة
مــع كل األحــرار من أبناء الشــعب
 ،وتحــت قيادة رئيــس الجمهورية
القائد األعىل للقوات املسلحة املشري
عبدربه منصــور هادي.
وأكــد أن النضال ســيصل حتما ً
إىل نهايــة مرشفــة باالنتصــار عىل
فلــول اإلمامــة ونســختها املدجنة
باملدخــات االيرانيــة التــي تســعى
للتوســع والتمــدد يف املنطقة.
ولفــت محافــظ مــأرب إىل أن
مــا آلت إليــه االوضــاع يف بالدنا يف
مختلف املجاالت هي نتيجة حتمية
للسياســات العبثيــة واألخطــاء
املرتاكمــة واملوروثــة منــذ عقــود،
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املــازم والحــق اإللهــي املزعــوم
بالحكم.
وتوجه بالشــكر لــكل القيادات
الرتبويــة واألكاديميــة والثقافيــة
واملــرأة اليمنيــة الذيــن وقفــوا يف
وجه الخرافات والدجل والشــعوذة
وحافظــوا عــى مناهــج التعليــم

دفاعية لــم تكن أبدا ً خيــار الدولة.
إىل ذلــك ألقى محافظ محافظة
مأرب اللواء سلطان بن عيل العرادة
كلمة رفع يف مستهلها أسمى آيات
التهاني والتربيكات اىل فخامة رئيس
الجمهوريــة القائد األعــى للقوات
املســلحة املشــر الركــن عبــد ربــه

أن أعيادنــا الوطنيــة هــي هويتنــا
وعناوين فخــر أمتنا اليمنية.
وقــال :يف 26ســبتمرب دحــر
شعبنا اإلمامة وكرس شوكتها ويف
 14أكتوبر اندلع الكفاح املســلح يف
جنوب الوطن ضد املستعمر وتوج
ذلــك الكفــاح بهــذه الذكــرى التــي
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ويمكــن تجاوزهــا بالعمل يــدا بيد
وبــكل صــدق ومســؤولية لرســم
معالــم املســتقبل وتجــاوز املايض
بــكل مآســيه وأخطائه
وقــال« :يجــب عــى الجميــع
إخالص النوايا من أجل اليمن وكف
أيــدي العابثــن بمصالــح الشــعب
والوطن من دعاة العنف واإلرهاب
وااللتفاف حول مرشوع اســتعادة
الدولةمنقبضةاملليشياتاالنقالبية
التي مارســت أبشع الجرائم يف حق
الشعب.
وأكــد محافــظ املحافظــة أن
شــعب اليمن قطع شــوطا ً كبريا ً يف
معركته ضد اإلنقالب ،وأن التاريخ
لن يرحم من لم يقف يف صف الشعب
يف الظروف االســتثنائية والصعبة.
ودعــا يف كلمتــه كل املكونــات
الرســمية والسياسية والشعبية إىل
التعاون والتالحم والتعاضد بني كل
أبناء الشعب .وقال»:إننا يف إقليم سبأ
نمد أيدينا إىل كافة األقاليم اليمنية،
وكل رشكاء املصــر ولــن نبخــل يف
تقديم العون واملساندة بالدم واملال
بتجرد وإخالص يف ســبيل تخليص
شــعبنا اليمنــي من هــذه الجائحة

التي أهلكت الحرث والنسل وأصاب
رشهــا كل فرد يف هذا الوطن».
وحيــا العــرادة ابطــال الجيــش
الوطني من القوات املسلحة وأفراد
االمــن البواســل عىل ما يســطروه
من بطــوالت وتضحيات جســيمة
الســتعادة الدولــة والحفــاظ عــى
الرشعية.
وأكــد أن مخرجــات الحــوار
الوطني ومرشوع الدولة االتحادية
الــذي توافقــت عليــه كافــة القوى
اليمنيــة يف مؤتمر الحــوار الوطني
الشــامل ويناضــل فخامــة رئيــس
الجمهورية املشري عبد ربه منصور
هــادي مــن أجلــه يف كافــة املحافل
اإلقليميــة والدولية  -يمثل انتصارا ً
لــإرادة الشــعبية التواقــة إىل يمن
اتحــادي تمــأ أرجائــه الحريــة
والســام والوئام والتطور والنماء
وخــال مــن كل أشــكال الفســاد
واالســتبداد والنزاعــات املناطقيــة
واملذهبيــة وتحكمــه مؤسســات
مدنيــة وعســكرية والؤهــا لله ثم
للوطن.
وأضــاف «إن مخرجــات الحوار
الوطنــي هي جــر العبــور اآلمن

لليمن نحــو غ ٍد مرشق ومســتقبل
مزدهــر يســوده العــدل واملواطنة
املتســاوية والحكم الرشــيد ونعلنا
للجميع بأننا لن نقبل بأي محاولة
لاللتفــاف عليهــا أو إفراغهــا مــن
مضمونها.
وأشــار العــرادة إىل أن إقليــم
ســبأ يعمل عىل تجســيد املخرجات
واقعـا ً ملموسـا ً مــن خــال تعزيز
التعــاون والرشاكــة والعمل املوحد
بني محافظات االقليم يف إطار رؤية
اســراتيجية تســترشف املســتقبل
وتؤســس للخلــم االتحادي.
مــن جانبهــا اســتعرضت
الدكتــورة بدور املــاوري يف كلمتها
عن املرأة مسرية نضال املرأة اليمنية
إىل جانب أخيها الرجل من اجل نيل
االستقالل  ..معددة أسماء عدد من
رائــدات النضال الوطني يف الشــطر
الجنوبي من الوطن ممن كان لهن
بصمة يف مقارعة االســتعمار.
هــذا وكان قــد تخلــل الحفــل
القاء فقرات فنية وقصائد شعرية
معربة عن املناسبة نالت استحسان
الحارضين.

افتتح وأطلق عدد من املشاريع

املحافظ العرادة  ..أسبـــوع حافـــل
بالنشــــاط واللقــــاءات

حفــل برنامــج محافــظ محافظــة مــأرب اللــواء ســلطان بن علــي العــرادة خالل
أســبوع بالعديــد من األنشــطة توزعــت ىلع إطالق وافتتاح مشــاريع ،واســتقبال
لجــان وفــرق إنســانية أمميــة ويمنيــة ،وقيــادات وطنيــة ،ووزراء ،وناشــطات يف
ثــورة الجيــاع بصنعاء.
كمــا تــرأس محافــظ املحافظــة اجتماعــات للجنــة األمنيــة وشــركتي صافــر
والغــاز واللجنــة االشــرافية العليــا ملشــروع ربــط مــأرب بالكهربــاء الغازيــة.

أوجــــه األجهـــزة األمنيــة والعسكرية بتحديث قائمة املطلوبني أمنيا

الوجـــــــود ألي سجـــــــون خــــارج نطـــاق الدستــــور والقانون

سمــــــــــو أهـــــــداف ثــــــورة سبتمبــــر منحهــــا جتدداً وألقاً

إطــاق املخطــط العــام
ملدينــة مــأرب الحديثــة

أطلق محافــظ محافظة مأرب
اللواء سلطان بن عيل العرادة ،يوم
الخميــس ،املخطط العــام لعاصمة
املحافظة (املســر بالن) ،بالتزامن
مــع احتفــاالت الشــعب اليمنــي

بالذكــرى الـ 51لعيد الجالء.
وتبلغ مساحة املخطط  20ألفا ً
و 750هكتــارا ،يضــم  110وحــدة
جــوار يف  33منطقــة منضويــة يف
ثمانية قطاعات رئيســة .
واســتمع املحافظ العــرادة من
مدير عام هيئة األرايض واملســاحة

والتخطيــط العمرانــي باملحافظــة
املهندس عبدالله صالح أبو بكر ،إىل
رشح توضيحــي للمخطط.
وقــال :إن املخطــط أعــد عــى
ثالثة مستويات ،واعتمد اإلحداثيات
العاملية عرب الـ  G.P.S؛ أثناء إعادة
الرتقيــم الجديــد والربــط ،حيــث
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أدعو املجتمع الدويل للوقوف بجدية أمام جرائم مليشيا احلوثي اإلرهابية
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املحافظ:
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المخطط يستوعب توسع عاصمة المحافظة لـ 30سنة قادمة
تبلغ مساحة المخطط  20ألف هكتار ويضم  110وحدة جوار
المخطط اعتمد إحداثيات الجي بي إس أثناء إعادة الترقيم
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سيســتوعب توســع املدينــة لـــ30
سنة قادمة.
وعــر املحافــظ العــرادة عــن
ســعادته النجــاز هــذا املــروع
االســراتيجي الــذي بدأ اإلعــداد له
منذ سنوات ،وبدعم وتوجيهات من
فخامــة رئيــس الجمهوريــة .
وعرب املحافظ عن شكره لدولة
رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك
الذي عمــل عىل ترأس لجنة اإلعداد
لهذا املخطط واإلرشاف عليه عندما
كان نائبا ً لوزير األشــغال ثم وزيرا ً
لألشغال حتى تم انجازه فنيا.
وأوضــح اللــواء العــرادة أن
هــذا املخطط ســيمكن من إنشــاء
مدينة حديثــة لعاصمة املحافظة ؛
تمكن الســلطات املحلية من إيصال
الخدمات لكافة املواطنني إىل جانب

القضاء عىل البناء العشوائي ،وجذب
املستثمرين  ،وإنعاش حركة التنمية
والبناء بشــكل متواز وعادل.
وشــدد املحافــظ عــى مكتــب
األشــغال العامــة وهيئــة األرايض
يف الرقابــة والتطبيــق الحــازم لهذا
املخطــط  ،ومنــع أي اعتــداء عليه،
وضبــط املخالفــات  ،وإحالتهــا إىل
النيابــة وبكل حزم ورصامة ،حيث
أن أي تخريــب للمخطط هو اعتداء
عــى التنميــة يف املحافظة.
حرض فعالية إطــاق املرشوع،
رئيــس النيابــة االســتئنافية
باملحافظــة القايض عارف املخاليف،
ورئيس املكتــب الفني الدكتور عيل
الجبل  ،ومدير عام مكتب االشغال
العامة والطرق املهندس عبدالودود
املذحجــي  ،وممثــل عــن الســلطة

املحلية بمديرية املدينة نارص مثنى.

إفتتاح مشاريع
جامعية بـ  169مليون
ريال

إىل ذلك افتتح محافظ محافظة
مــأرب اللواء ســلطان العرادة ،يوم
الخميس ،عددا ً من املشاريع يف البنى
التحتيــة لجامعة إقليم ســبأ بكلفة
 169مليون ريال يمني بتمويل من
السلطة املحلية.
ودشــن املحافظ العــرادة ومعه
رئيــس جامعة إقليم ســبأ الدكتور
محمد حمود القديس ،مبنى قاعات
دراســية يضــم  8قاعات ،وتتســع
لـ 640طالب وطالبة ،بكلفة إنشائية
 89مليــون ريال.
كمــا دشــن املحافــظ العــرادة
البوابة الرســمية الجديدة للجامعة
مع إصالحات السور وغرف حراسة
بكلفــة عــرة ماليــن ريــال إىل
جانب السفلتة للباحات والشوارع
الداخلية يف حرم الجامعة  ،وتشجري
حدائقهــا بكلفة  70مليــون ريال .
وزار املحافــظ العــرادة مبنــى
الدراســات العليــا والبحث العلمي ،
ومركز التطوير األكاديمي وضمان
الجــودة يف الجامعة ،حيث اســتمع
من نائب رئيس الجامعة للدراسات
العليا الدكتور حســن املوســاي إىل
رشح عــن برامج الدراســات العليا
التي أطلقتها الجامعــة هذا العام ،
والتي اســتقبلت أول دفعة لدراسة
املاجستري يف أربعة تخصصات تضم
 103طالب وطالبة.
وتعــرف املحافــظ العــرادة من
عميــد مركــز التطويــر االكاديمــي
الدكتور /سمري الشمريي إىل رشح
عن أهميــة املركز وجهود إنشــائه
 ،واملهــام التي يقــوم بها يف ضمان
تطابق شــهادة االعتماد االكاديمي
مــع مختلــف الجامعــات االقليمية
والدوليــة بمــا يجعــل الشــهادة

إىل ذلــك اســتقبل محافــظ
محافظــة مأرب اللواء ســلطان بن
عيل العــرادة يف مكتبه ،يوم الثالثا،
املناضــل الســبتمربي اللــواء احمد
قرحــش .
وخــال اللقــاء أشــاد املحافــظ
العرادة باألدوار الوطنية والنضالية

للواء قرحش  ،والذي كان من الرعيل
األول ملناضــي ثــورة  26ســبتمرب
1962م ،ضــد النظــام الكهنوتــي
االمامــي الرجعــي ،وأحــد الضباط
األحــرار للثورة .
وأكد محافظ مــأرب أن عظمة
ثــورة  26ســبتمرب تكمن يف ســمو

أجل إزالة النظــام الكهنوتي ،حيث
تصدر القردعي إشعال ثورة 48م ،
والتخلص من اإلمام الطاغي يحيى
حميد الدين.
كما أشــاد بموقف أبنــاء مأرب
وقياداتها وقبائلها وأبنائها الرافض
لالنقــاب وعــودة النظام الســايل

استقبال مناضلني
ووزراء وناشطات بثورة
الجياع
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الصــادرة عــن جامعــة اقليم ســبأ
مقبولــة ومعرتف بها يف كافة دول
العالــم.
وخــال الزيــارة نقــل محافــظ
مأرب اللواء سلطان العرادة تحيات
فخامة رئيس الجمهورية املشــر/
عبدربه منصور إىل رئاسة الجامعة
 ،وهيئــة التدريس فيها والعاملني،
ومتابعتــه باهتمام بالغ للتطورات
والخطوات الرائعــة التي تخطوها
الجامعة  ،واالنجازات التي تحققها
خــال فرتة قياســية من إنشــائها،
مثنيـا ً عــى دعــم فخامــة الرئيس
إلنشاء هذه الجامعة ودعم برامجها
التطويرية.
وأشــاد باالنجازات الرائعة التي
تحققــت بالجامعــة عــى مختلــف
الصعــد لتأهيل األجيــال ،وصناعة
العقــول الرائــدة التي يعــول عليها
يف إعــادة إعمار الوطــن ومحافظة
مأرب.
وأكد املحافظ العرادة اســتمرار
دعم قيادة السلطة املحلية للجامعة
واالســهام يف تعزيــز البنى التحتية
فيها حتى تصل الجامعة إىل األهداف
املنشــودة لهــا  ،وتصبــح رصح ـا ً
علميا ً رائدا ً يشار له بالبنان داخليا ً
وخارجياً.
رافقــه خــال الزيــارة رئيــس
املكتــب الفني الدكتــور عيل الجبل.

أهدافهــا وداللــة معانيها ،وعمقها
الفكري ومحتواها اإلنســاني الذي
يسعى للحفاظ عىل كرامة املواطن
 ،وتحقيق املساواة يف املجتمع وإزالة
التمييز الطبقي والســايل ،وهذا ما
يمنح هذه الثورة استمرارية وتجددا ً
وألقا ً جيالً بعد جيل .
وقــال :إن انقــاب مليشــيات
الحوثــي عــى الرشعية وانكشــاف
أهدافها ومرشوعها يف طمس معالم
ثــورة  26ســبتمرب وعــودة النظام
الكهنوتــي البغيض الســايل بثوب
أســوأ من النظــام الكهنوتي االول،
خلــق صحــوة لدى الشــعب اليمني
 ،وزاد مــن تمســكه بأهــداف ثورة
 26ســبتمرب ،وأدراك ســمو معاني
األهــداف التي حملتها هــذه الثورة
وتقدير تضحيات الثوار ومسريتهم
النضالية.
مــن جانبــه أشــاد املناضــل
الســبتمربي اللواء قرحــش بالدور
الوطنــي ملحافظــة مــأرب وأبنائها
يف ثورة  26ســبتمرب ،ونضالهم من

8
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الكهنوتــي  ،ووقــوف محافظــة
مأرب شامخة أمام اآللة العسكرية
للمليشــيات الكهنوتيــة ،ماجعلهــا
تمثــل قلعــة حصينــة للحفاظ عىل
الجمهوريــة واالنطالق الســتعادة
الدولة.
ويف الســياق اســتقبل املحافــظ
العــرادة بمكتبه ،يوم اإلثنني ،وزير
األوقاف واإلرشاد القايض الدكتور
أحمد عطية.

 ،ومديــر عــام فــرع جهــاز االمــن
الســيايس العميد ناجــي حطروم ،
ونائــب مديــر عام مكتــب االوقاف
حســن القييس  ،وقائد قوات االمن
الخاصة باملحافظة العقيد عبدالغني
شعالن.
كما اســتقبل محافظ محافظة
مــأرب يف مكتبــه ،الناشــطتني
الحقوقيتني آزال عيل ،وهاجر الرشيف
اللواتي تعرضن لإلعتقال والرضب

وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز
التعــاون والتنســيق بــن الســلطة
املحلية باملحافظة ،ووزارة األوقاف
واالرشاد يف مجال تفعيل دور مكتب
األوقاف باملحافظة ،وتنظيم أعمال
مكاتب الحج والعمرة.
حــر اللقــاء وكيــل وزارة
األوقــاف طــارق غالــب القــريش ،
ووكيــل محافظة مأرب عيل محمد
الفاطمــي  ،ومديــر عــام رشطــة
املحافظــة العميــد عبدامللــك املداني

املربح من قبل مليشــيا الحوثي إثر
مشاركتهن يف ثورة الجياع بصنعاء
يف سبتمرب املايض.
وأكــد محافــظ املحافظة خالل
اللقــاء أن مــا تعرضــت له النســاء
اللواتــي خرجن يف ثورة الجياع من
انتهاكات ؛ يدينها كل صاحب خلق ،
أو إنسان سوي ،وأن هذه اإلنتهاكات
تكشف وحشية هذه املليشيا ،وعدم
امتالكها للقيم واألخالق.
ودعا املحافظة العرادة املجتمع

الدويل إىل تحمل مسئولياته  ،والنظر
إىل االنتهاكات التي ترتكبها املليشيا
االنقالبيــة بحــق الشــعب اليمنــي.
مؤكــدا ً أن هذه اإلنتهاكات تؤكد أن
مليشــيا الحوثي مليشيا إرهابية ال
تؤمن بالســام والتعايش وحقوق
اإلنسان.
وقــال« :انتهكــت املليشــيا
اإلنقالبية القوانني املحلية والدولية
والترشيعــات الســماوية واألعراف
االنســانية  ،وهذا األمر يســتوجب
عــى املجتمع الدويل الوقوف بجدية
إلنقــاذ الشــعب اليمنــي مــن هــذه
املليشــيا اإلرهابيــة ومرشوعهــا
اإليرانــي مــن خالل تحريــر الوطن
واســتعادة مؤسســات الدولــة».
واستمع املحافظ العرادة خالل
اللقاء من الناشطتني آزال وهاجر،
إىل حجم االنتهاكات التي مارستها
املليشــيا الحوثية بحق املتظاهرات
اللواتي شاركن يف الثورة.
وأكــدن أن املليشــيا الحوثيــة
اقتحمت جامعة صنعاء بعنارصها
النســائية ،واعتــدت عــى الطالبات
بالســاح والهــراوات  ،واعتقلــت
أكثر من مائة ناشــطة بعد االعتداء
عليهن ،وترصفت بوحشية مفرطة
بهــدف قمع أي حركــة احتجاج أو
صــوت مناهض لوجود املليشــيا.
وأشــارتا إىل أنهمــا تعرضــن
للــرب املــرح ،واقتيدا إىل أقســام
الرشطــة  ،وتــم التحقيــق معهــن
بأســاليب تكرس مــن خاللها النيل
مــن كرامتهــن  ،ومحاولة تشــويه
سمعتهن وابتزاز أهاليهن  ،واإلفراج
عنهن بعد ضغوط داخلية وخارجية
 ،وأخذ تعهــدات منهن بعدم القيام
بأي أفعال  ،أو أقوال رافضة لوجود
املليشــيا أو تنتقد سلوكياتها.
ولفتتــا إىل االنتهــاكات
والتعســفات التــي يتعرضــن لهــا
أمهــات وزوجــات املختطفــن يف
ســجون املليشــيا ،وما يتعرضن له

واســتقبل املحافــظ ســلطان
العــرادة يف مكتبــه ،يــوم الثالثــاء،
الفريــق املشــرك
من مفوضية األمم
املتحــدة الســامية
لحقــوق اإلنســان
ومكتــب النائــب
العــام ووزارة
الداخليــة.
وخــال اللقاء
استمعاملحافظمن
الفريق املشرتك إىل رشح عن مهامه كانت شبه منعدمة ،للقيام بدورها
وطبيعــة الزيارة التــي تأتي ضمن لحفظ االمن واالستقرار  ،وتطبيق
الزيارات التــي تقوم بها املفوضية ســيادة القانــون وتحقيــق العدالة
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لعــدد مــن محافظــات الجمهورية
لالطــاع عــى أوضــاع الســجون
واالصالحيات يف املحافظات ومدى
تطابقها مع املعايري اإلنســانية.
وأكد الفريق املشــرك أنه يقوم
ضمــن زياراتــه بتقييــم احتياجات
املحافظات لوضعهــا ضمن خطط

وصــون حقــوق وكرامة االنســان
اليمني.
ولفــت املحافــظ العــرادة إىل أن
الســلطة املحليــة باملحافظة عملت
خــال املرحلــة املاضية عىل إنشــاء
إصالحية مركزية خاصة بالنســاء
لم تكن موجودة من قبل إىل جانب

إصالحهم وتطبيق سيادة القانون.
وكان الفريــق املشــرك قد قام
بزيارة إىل الســجن املركزي وسجن
النســاء وســجن البحــث الجنائي ،
والتقوا السجناء ومسئويل السجون
إىل جانــب زيارة األعمال الجارية يف
إنشــاء إصالحية الســجن املركزي

وفريــق أممــي وآخــر
مــن اللجنــة الوطنيــة
الدعــاءات حقوق اإلنســان
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من ابتــزاز للحصول عىل معلومات
عــن أقاربهن املختطفــن لديهم أو
الســماح بزيارتهــم ،يف ظــل صمت
وتجاهــل دويل مطبــق عــن هــذه
االنتهــاكات التــي تتناىف مــع كافة
قوانــن ومواثيــق حقوق اإلنســان
والرشائــع الســماوية واألعــراف
ا لقبلية .

املفوضية للعــام 2019م وتقديمها
للمانحني ضمن خطط االســتجابة
االنسانية لليمن.
ويتكون الفريق من رئيس فريق
املفوضيــة مهدي بالغيث  ،ورئيس
شعبة السجون بمكتب النائب العام
الدكتور نــارص الصبيحي ،وممثلة
مكتــب املفوضيــة معــن العبيدي،
وممثلة وزارة الداخلية منال مهيم.
ويف اللقــاء رحــب املحافــظ
العرادة بالفريق املشرتك ،مشريا ً إىل
الجهود التي تبذلها السلطة املحلية
يف املحافظة لالرتقاء بالبنى التحتية
لألجهــزة األمنيــة والقضائية التي

العمــل الجاري يف إنشــاء إصالحية
مركزيــة للمحافظــة تتطابــق مع
املعايري االنسانية والقانونية حيث
لــم تكــن يف املحافظــة إصالحيــة
مركزية من قبل ،وهذه اإلصالحيات
تحت إرشاف االجهزة القضائية من
نيابات ومحاكم.
وأشــار اللــواء العــرادة إىل أن
الســلطة املحلية باملحافظة اتفقت
مؤخرا ً مع قيادة األجهزة القضائية
عــى إنشــاء دور لرعايــة األحــداث
الذين يقعون يف خالف مع القانون
 ،وتحــت إرشاف القضــاء وبتمويل
من الســلطة املحلية .
وأعرب
املحافظ عن أمله
يف أن تكــون هذه
الزيــارة للفريــق
املشــرك فاتحــة
خــر يف الوقــوف
عــى حقيقــة
أوضاع الســجون
يف محافظة مأرب
 ،وفتــح نافذة رشاكة مع الســلطة
املحلية ملساعدتها يف تحسني أوضاع
الســجون والســجناء  ،وإعــادة

10
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للمحافظــة واطلعوا عىل التصاميم
ومــدى تطابقهــا مــع املعايــر
واالشرتاطات القانونية واالنسانية.
رافقهــم خــال الزيــارة رئيس
النيابة االســتئنافية القايض عارف
املخــايف ،ورئيس النيابــة الجزائية
املتخصصة القايض أحمد الحيدري
 ،ورئيس املكتــب الفني باملحافظة
الدكتــور عــي الجبــل  ،ومدير عام
رشطــة املحافظة العميــد عبدامللك
املدانــي  ،ومديــر عــام فــرع األمن
الســيايس العميد ناجــي حطروم.
كما اســتقبل محافظ املحافظة
،يوم األحد ،فريــق اللجنة الوطنية
للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات
حقوق االنسان املكون من القايض
نــارص العــوذيل والقــايض طاهــر
الفائق واملحقق املساعد عبدالعزيز
العبيدي.
ورحــب املحافــظ بالفريــق يف
زيارتــه ملحافظة مــأرب ،مؤكدا ً أن
الســلطة املحلية باملحافظة تسعى
إىل تفعيل مؤسسات الدولة وبسط
النظام والقانــون الذي يحفظ أمن
املجتمع وحقوق املواطنني ويصون
كرامتهــم ،وعملــت عــى تفعيــل
مؤسســات الســلطة القضائية من
النيابــات واملحاكــم ،كما قدمت كل
الدعــم والتســهيالت لتقوم بعملها
يف اقامــة العدل والفصل يف القضايا
وتنفيــذ القانــون وردع مخالفيه.
وجدد اللواء العرادة التأكيد عىل
أن السلطة املحلية يف محافظة مأرب
بكافــة أجهزتها ،تعمل تحت مظلة
الدســتور والقانــون للجمهوريــة
اليمنية ،وال توجد فيها أي سجون
غري سجون الدولة ممثلة بالجهات
التي خولها الدستور والقانون بذلك.
وأشــار املحافــظ إىل أن مــأرب
كانت من أوائل املحافظات املحررة
التــي فعلــت فيهــا دور الســلطة
القضائيــة وفتح املحاكم والنيابات
االســتئنافية واملتخصصة من أجل

صــون حقــوق وكرامــة املواطنني
وممتلكاتهــم وتعزيــز االمــن
واالستقرار وترسيخ مبدأ القانون
وقيــم العدالة.
ودعا محافظ مأرب فريق لجنة
التحقيــق الوطنية إىل القيام بزيارة
كافة الســجون واماكــن االحتجاز
يف املحافظــة واجــراء اللقاءات مع
السجناء وكافة املسئولني واملعنيني
الذيــن يــرى الفريق الحاجــة للقاء
بهــم يف مختلــف االجهــزة االمنيــة
والقضائيــة واملدنية وغريها.
وأكد اللواء العرادة ان االنقالب
الــذي قامت به مليشــيات الحوثي
عىل الرشعية الدســتورية تسبب يف
انهيار كافة مؤسســات الدولة ويف
مقدمتها مؤسسات االمن والقضاء
إجتمــعباللجنـةاالشــرايف
والجيــش ،منوهــا اىل ان الحكومة
العليـــا ملرشوع ربــط
الرشعيــة تحــاول اعادة بنــاء هذه
الكهرباء الغازية
املؤسســات يف املحافظــات املحررة
كمــا التقــى محافــظ محافظة
ومنها محافظة مأرب والنستطيع
يف هذه املحافظة الوصول اىل اعادة مأرب اللواء سلطان بن عيل العرادة
بنــاء مؤسســات الدولــة بالشــكل بمكتبه ،يوم اإلثنني ،أعضاء اللجنة
املطلــوب اال بتجــاوز االخطــاء اإلرشافية العليا ملرشوع ربط مأرب

وســنقوم بتنفيذهــا وندعــم أيضا
تصويب األخطاء وتحقيق العدالة،
ولن يستقيم لنا حال يف اليمن حتى
تحكمنا دولة من الصخر اىل البحر».
وأشــاد أعضــاء فريــق لجنــة
التحقيــق الوطنيــة بالتســهيالت
التي تقدمها قيادة السلطة املحلية
لتســهيل عمــل الفريــق اىل جانــب
التعاون والتســهيالت التي تقدمها
اجهــزة الســلطة القضائيــة وعــى
راســها رئيس النيابة االســتئنافية
القــايض عــارف املخــايف ورئيــس
النيابــة الجزائيــة االســتئنافية
املتخصصة القايض احمد الحيدري
ووكيل جهاز االمن السيايس العميد
احمد حنشــل.

واملماحــكات والعمــل الجماعــي
وبروح الفريــق الواحد.
وقــال املحافظ« :هنــاك أخطاء
قــد تكــون حدثــت بعــد ســقوط
مؤسســات الدولــة ..لكن توصيات
فريــق لجنــة التحقيــق مطلوبــة

بالكهرباء الغازية.
واســتمع املحافــظ مــن اللجنة
اإلرشافية إىل رشح عن ما تم إنجازه
من أعمال بعد وصول محولني بقوة
 40ميجــا ،وانتظــار وصــول بقية
مستلزمات الربط والقواطع.

األحد  2ديسمبر  2018العدد ( ) 37

االمنيــة مــن أجــل توفــر األمــن
والحمايــة الالزمة ألداء الرشكات ،
وإنتاج النفط ونقله وتوزيعه ومنع
تهريبه ومالحقــة املطلوبني امنياً.
وشــدد عــى مكافحــة عمليــة
التهريــب للمشــتقات النفطيــة
والغازية والتالعب بأقوات املواطنني
وضبط املتالعبني سواء من التجار
أو أصحــاب مقطــورات النقل وفق
اليــة متفــق عليهــا بني الــركات
واالجهــزة االمنية والعســكرية.
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وقــدم أعضــاء اللجنــة ممثلــة
بوكيــل وزارة الكهربــاء عبداللــه
هاجر ،ومستشــار وزيــر الكهرباء
حسني درجان  ،ومدير عام كهرباء
مأرب عبدالهادي الشبواني ،رشحا ً
عــن املعوقــات التــي تواجــه ســر
العمل ومقرتحات التجاوز والحلول
مــن أجل اســتكمال تنفيــذ األعمال
املتبقية.
وشــدد املحافــظ العــرادة عــى
رضورة بــذل مزيــد مــن الجهــود
من أجل اســتكمال بقيــة االعمال،
وتعزيز التنسيق مع وزارة الكهرباء
واملؤسســة العامــة للكهربــاء،
واملتابعــة الحثيثــة لوصــول بقيــة
املســتلزمات الخاصــة باســتكمال
اعمــال الربــط الكهربائي.
وأشــار املحافــظ إىل أن عمليــة
ربــط محافظــة مــأرب بالكهربــاء
الغازية مرشوع اسرتاتيجي وحيوي
ويحظــى باهتمــام ،ودعــم القيادة
السياســية ممثلــة بفخامــة رئيس
الجمهورية املشري عبدربه منصور
هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور
عبدامللــك ووزير الكهربــاء عبدالله
االكوع مــن اجل تعويض محافظة
مــأرب عن مــا فاتها مــن الجوانب
التنمويــة التي حرمــت منها خالل
العقود املاضية.
حــر اللقــاء نائب مديــر عام
كهربــاء مــأرب املهنــدس عبداللــه املهنــدس ســالم الكعيتــي ومديــر
عــام الرشكــة اليمنيــة للغــاز أنور
دغيش.
ســالم ،خــال اللقــاء رشحـا ً عــن
ترأس اجتماع ًا لرشكتي أعمــال الرشكتني يف إنتــاج وتوزيع
صافر والغاز واللجنة
ونقل املشــتقات النفطية والغازية
االمنية
 ،والرقابــة عليها من أجل وصولها
وجــه محافــظ محافظة مأرب للمواطنني.
اللــواء ســلطان بــن عــي العــرادة
وتطرقــا إىل بعــض املشــكالت
االجهــزة االمنيــة والعســكرية التي تواجه عمليات نقل املشتقات
بتحديــث قائمــة املطلوبــن أمنيــا النفطية والغازية أحيانا من بعض
والتعميم بأسمائهم يف كافة النقاط العنــارص الخارجــة عــن النظــام
واملنافــذ الداخليــة والخارجيــة.
والقانــون ســوا ًء من خــال أعمال
وأكــد عىل الرضب بيد من حديد القطاعات وغريها من اإلختالالت.
عــى كل من يحاول اإلخالل باألمن
والتأثــر أمنيا عىل عمــل الرشكات
 ،أو إعاقــة نقل املشــتقات النفطية
والغازية  ،وتأمني الطرقات يف كافة
خطوط ومناطق املحافظة.
جــاء ذلــك خــال ترأســه ،يوم
اإلثنني ،لقا ًء مشرتكا ً للجنة األمنية
 ،ورشكــة صافــر لالستكشــافات
النفطيــة ،والرشكــة اليمنية للغاز.
وكرس اللقاء ملناقشــة عدد من
القضايااألمنيةاملتصلةبتعزيزتأمني
منشــآت النفــط والغــاز وخطوط
النقل وطرق مرور املقطورات ،من
أي أعمال تخل باألمن فيها ،وآليات
التنســيق بــن الرشكتــن واللجنــة
االمنية لضبــط ومكافحة التهريب
للمشتقات النفطية والغازية.
وقــدم مدير عــام رشكة صافر

ويف اللقــاء نقــل املحافــظ
العــرادة توجيهــات فخامــة رئيس
الجمهورية املشري عبدربه منصور
هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور
معــن عبدامللــك الخاصــة بالقضاء
عىل أية اختالالت إدارية أمنية تعيق
عملية االرتقــاء باإلنتاج والتوزيع
للمشــتقات النفطيــة والغازيــة
خاصة يف هذه املرحلة التي تمر بها
البالد ،نتيجــة االنقالب الذي قامت
به مليشــيات الحوثي املدعومة من
إيران.
وأشــاد اللواء العــرادة بالجهود
التي تبذلهــا رشكتي صافر والغاز،
يف تغطية السوق املحلية باملشتقات
النفطية والغاز املنزيل ،وحثهم عىل
مضاعفــة الجهــود يف زيــادة االداء
والتعــاون مــع مختلــف االجهــزة
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خالل إحياء اليوم العاملي للخدج

الوكيل الفاطمي :توجيهات بتجهيز
مستشفى لألمومة والطفولة
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أكــد وكيــل محافظــة مــأرب
عــي محمــد الفاطمــي أن محافظ
املحافظــة اللــواء ســلطان بن عيل
العــرادة وجــه بتجهيز مستشــفي
أمومــة وطفولــة ،وإعــداد دراســة
متكاملــة لرشاء حضانات لألطفال
يف املرافــق الصحيــة باملحافظــة.
جــاء ذلك خالل حضورة فعالية
توعويــة اقامهــا مكتــب الصحــة
بمحافظــة مــأرب حــول األطفــال
الخــدج  ،ومخاطر الــوالدة املبكرة
عــى صحــة األم والطفــل ،احتفا ًء
باليوم العاملــي للخدج الذي يحتفل
به العالم يف  17نوفمرب من كل عام.
وهدفــت الفعاليــة التي شــارك
فيهــا عــدد مــن أطبــاء أخصائيــي
األطفال إىل أهمية التوعية الصحية
باملشاكل التي تواجه األطفال الخدج
وسبل تجنبها.

وأشــار الوكيــل الفاطمــي إىل
أهميــة إقامــة مثل هــذه الفعاليات
التوعويــة الصحية حــول االهتمام
باألطفال الخدج ،مشــيدا ً بالجهود
التــي يبذلها مكتــب الصحة العامة
والسكان باملحافظة يف هذا الجانب،
معربـا ً عــن شــكره ملنظمــي هــذه
الفعالية.
مــن جهته أوضح مدير الرعاية
الصحيــة األوليــة بمكتــب الصحة
أن املكتــب وضمــن خطته يســعي
إىل توســعة أقســام الحاضنــات يف
املرافق الصحية ،ورفدها باألجهزة
واملســتلزمات الطبيــة األزمة.
إىل ذلــك أشــار الدكتــور عبدالله
جديب يف كلمة عن اللجنة التحضريية
للفعالية إىل ماتمثله مشكلة األطفال
الخدج من تحدي عاملي.
وقــال« :يوجد نحــو  15مليون

طفل ،بما يمثل واحد إىل عرشه حول
العالــم كل عام ،فيما يموت مليون
طفل بسبب مضاعفات الخداجة».
وأشــاد بجهــود مكتــب الصحة
واملرافــق الصحيــة باملحافظة التي
تقــدم خدمــات الرعايــة لألطفــال
الخــدج كمستشــفي كــرى العــام
ومستشــفى 26ســبتمرب بالجوبة.
تخلــل الفعاليــة محــارضات
توعويــة عــن التعريف باملشــكالت
التــي يعاني منها األطفــال الخدج،
ومعالجتها من خالل حلول ناجحة،
وغري مكلفــة ،وزيــادة الوعي لدى
األم الحامــل مــن حيــث التغذيــة
الجيدة واملباعدة بني الوالدات قدمها
الدكتــور يحيــى علــوان والدكتورة
ابتهــال باخرمة ،والدكتــور لطفي
أخصائــي األطفال.

لقاء موسعاً لرؤساء
يفتتح
الباكري
الوكيل
ً
أقسام التحفيظ بمديريات املحافظة

افتتــح وكيــل محافظــة مأرب
للشــئون اإلدارية عبداللــه الباكري
،يوم األحد ،اللقاء املوســع لرؤساء
أقسام التحفيظ بمديريات املحافظة
الذي عقد ،بمكتب الرتبية والتعليم.
وأكــد وكيــل املحافظــة خــال
االفتتاح عىل أهمية توحيد املناهج
وتأطــر جميــع املدارس بمــا فيها
مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم
تحــت إدارة وإرشاف مكتب الرتبية

واختيار أفضل املدرسني املتخصصني
واملجيديــن للعمل بها.
مــن جانبــه أشــار مديــر عــام
مكتــب الرتبية باملحافظــة الدكتور
عــي العبــاب إىل أن إدارة التحفيــظ
باملكتــب قامــت بتجهيــز املنهــج
 ،وســيتم توزيعــه عــى املــدارس
باملديريــات.
وأكــد العباب انه ســيتم ترتيب
أوضــاع مدارس التحفيظ  ،وتوفري

متطلبــات تفعيلهــا  ،وتشــجيع
الطالب فيها عــى حفظ كتاب الله
مــن خــال األنشــطة واملســابقات
والجوائــز التحفيزية.
ويهدف اللقاء إىل تفعيل أنشطة
مــدارس تعليــم وتحفيــظ القــرآن
الكريم ،بما للرتبية وتهذيب األجيال
من أثــر عىل تعميــم مفاهيم الدين
الصحيحــة والقويمة وتشــجيعهم
عىل حفظ كتــاب الله تعاىل.

حضره الوكيل الباكري

مؤسسة سد مأرب ختتتم مؤمتر املساءلة املجتمعية
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اختتمــت مؤسســة ســد مأرب
للتنمية االجتماعية بمأرب ،مؤتمر
املســاءلة املجتمعيــة  ،بمشــاركة
 100مــن ممثــي الســلطة املحليــة
باملحافظــة  ،ووســائل اإلعــام ،
واللجــان املجتمعيــة .
املؤتمــر حرضه وكيل املحافظة
عبدالله الباكــري ؛ وأقيم بالتعاون
مــع الوكالة األملانية للتعاون الدويل

( ، )GIZضمــن أنشــطة املرحلــة
الثالثــة ملــروع خيمــة املجتمــع
والتنمية الذي نفذته مؤسســة سد
مأرب خــال  2018-2017بمأرب.
واســتعرض املؤتمر الذي دشن
،صبــاح الثالثــاء ،أهــم مخرجــات
مرشوع خيمــة املجتمــع والتنمية
الذي اســتمر ملدة عــام يف مديريات
«حريــب  -جبــل مــراد  -رغــوان -

الجوبــة  -مــأرب الــوادي  -مــأرب
املدينة «.
وتنــاول املؤتمــر مجموعــة
مــن أوراق العمــل التــي تطرقت إىل
دور اإلعــام والجهات الحكومية ،
واملجتمع يف تطبيق أدوات املساءلة
املجتمعيــة  ،وآلية تنفيذها بغرض
تحســن جــودة الخدمــات العامــة
ضمن برنامــج املرشوع.

14

جلنة التحقيق يف ادعاءات انتهاك حقوق املوسيقا العسكرية
جتوب شوارع
اإلنسان تزور عدد من السجون
مأرب فرحاً بعيد
االستقالل
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زارت اللجنــة الوطنية للتحقيق
يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان
،يــوم األربعــاء ،ســجني الرشطــة
العسكرية واالســتخبارات بمأرب،
واطلعت عىل أحوال الســجناء .
وخــال الزيــارة التقــى فريــق
اللجنــة املكون من القــايض طاهر
الفائق والقايض نارص العوذيل ،مع
ك ٍل مــن قائــد الرشطة العســكرية
بمــأرب العميد ناجي منيف ،ومدير
االســخبارات العســكرية ،العميــد
عبدامللــك املحمدي .
وناقــش اللقــاء الصعوبــات

والتحديــات التــي تواجههــا هــذه
األجهــزة يف أداء مهامهــا وأعمالها
وأوضــاع الســجناء ،ومــا يتعلــق
بحقوقهــم أثنــاء فــرة االحتجاز .
كمــا تحققــت خــال زيارتهــا
إىل الســجون من بعــض االدعاءات
بحصــول انتهــاكات بالتعذيــب .
وضمن زيارة اللجنة امليدانية إىل
محافظة مأرب قام الفريق بزيارة
هيئــة مستشــفى مــأرب ،للتحقق
أيضا ً من بعض االدعاءات ومعاينة
عدد من الحاالت والضحايا.

إحالة  8من جتار اجلملة بمدينة مأرب
إىل النيابة لتالعبهم باألسعار

أحالت السلطة املحلية بمديرية
مدينــة مأرب  -عاصمــة املحافظة
 عــددا ً مــن تجــار املــواد الغذائيــةاملخالفــن إىل النيابة العامة.
وأكدت السلطة املحلية باملديرية
أنــه تم ،يوم االثنــن ،إحالة ملفات
عــدد  8مــن تجــار الجملــة للمواد
الغذائية إىل النيابة العامة لتالعبهم
باألسعار ،وسوء تخزين بضاعتهم.
من جهته أكــد مكتب الصناعة

والتجارة بمديرية مأرب أن الحملة
تأتــي اســتمرارا ً للنــزول امليدانــي
املســتمر ملوظفي مكتــب الصناعة
باملدينــة ومراقبــة حركــة الســوق
التجارية.
وقال املكتب إن إحالة املخالفني
إىل النيابــة العامــة تــم بعــد اتخــاذ
اإلجــراءات اإلداريــة القانونيــة
الالزمــة ،وأن املكتــب ســيواصل
الرقابــة اليوميــة عــى الســوق.

جابــت الفرقــة املوســيقية
العســكرية ،يــوم الخميــس ،عــددا ً
من شــوارع مدينة محافظة مأرب
ومعهــا فــرق كشــفية مــن البنــن
والبنات من مدارس املدينة ،عازفة
عــددا مــن املقطوعــات الغنائيــة
واالنشــادية الوطنيــة والفرائحيــة
ابتهاجا ً بحلول الذكرى الـ  51لعيد
االستقالل من االستعمار الربيطاني
ِيف  30نوفمــر 1967م .
وانطلقــت الفرقــة املوســيقية
والكشــفية يف هــذه التظاهــرة من
شارع صنعاء مرورا ً بشارع رصواح
ثــم شــارع األربعــن حتــى جولــة
الجامعة  ،والشارع العام  ،وشارع
 26ســبتمرب  ،وشــارع الحديقــة،
ملشــاركة املواطنــن افراحهم بهذه
املناسبة الغالية عىل قلوب اليمنيني.
وقوبلــت الفرقــة املوســيقية
يف هــذه التظاهــرة التــي نظمتهــا
الســلطة املحليــة بارتيــاح شــعبي
كبــر والتفــاف واســع مــن قبــل
املواطنني حول الشوارع لالستمتاع
بمــا تقدمــه الفرق املوســيقية من
معزوفــات ،والفرق الكشــفية من
عروض كشــفية.
رافــق الفرقــة املوســيقية
والكشــفية رئيــس دائــرة التوجيه
املعنوي اللواء محســن خرصوف ،
ومدير عام مكتــب الرتبية الدكتور
عــي العبــاب  ،وعــدد من مســئويل
مكتبــي الرتبية والتعليم والشــباب
والرياضــة باملحافظــة.

محلة التحصني ضد شلل األطفال يف جولتها الثانية
حتقق نجاحا فاق %100
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مأرب  -خاص
قالــت غرفــة عمليــات مكتــب
الصحة العامة والسكان باملحافظة
إن نســبة مــن حصلــوا عــى لقاح
التحصني ضد شلل األطفال يف الجولة
الثانيــة من الحملــة بلغ .%113
وأكــدت غرفــة العمليــات يف
إحصائية صادرة عنها  -حصل عليها
موقع املحفظــة  -أن عدد األطفال
املحصنني بلــغ  61ألف و 227طفل
وطفلة ما دون الخامسة من العمر،
مــن إجمــايل األطفــال املســتهدفني
البالغ عددهــم  54ألف و 129طفل
وطفلة.
وذكــرت غرفــة العمليــات يف
إحصائيتهــا أن الفــرق زارت خالل

أيام الحملة املعتمدة بثالثة أيام 42
ألف و  284منزل يف عموم مديريات
املحافظــة ،وتم تمديد الحملة ليوم
رابع لضمان وصول الفرق إىل جميع
مناطق وقرى املديريات.
مــن جهتــه شــكر الدكتــور
عبدالعزيــز الشــدادي مديــر عــام
مكتب الصحة ،جميع مرشيف الفرق
والعاملــن بالحملــة وهنأهم بهذا
النجــاح الــذي حققوه.
وثمــن الشــدادي الجهــود التي
بذلــت  ،واألداء الذي وصفه املمتاز
 ،وجديــة عمــل الفــرق يف جميــع
قري ومناطــق مديريات املحافظة،
وجهود مرشيف املحافظة واإلرشاف
املركــزي.

وكان وكيــل محافظــة مــأرب
عيل محمد الفاطمي قد دشن ،يوم
االثنني ،بمجمع الشهيد محمد هائل
الحملة الوطنية ضد شــلل األطفال
من منــزل إىل منزل  29-26نوفمرب
2018م.
وأشــار الوكيــل الفاطمي خالل
التدشني إىل أهمية تحصني األطفال
وحمايتهــم مــن فــروس شــلل
األطفــال ،والدفــع باألطفــال دون
سن الخامسة للحصول عىل اللقاح.
وأكد وكيل املحافظة أن السلطة
املحليــة وجهت املجالــس املحلية يف
املديريات بالتعاون الكامل من أجل
إنجاح الحملة.

16

ملوك سبأ حيققون
مدير رشطة املحافظة يستقبل وفد
فضيتني يف
مهرجان املهرة مفوضية األمم املتحدة السامية
الدويل للشطرنج
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حقــق نجما منتخــب مأرب
للشطرنجالالعبانبسامالبحري
 ،ومعتــز الجائفــي فضيتــن
يف منافســات مهرجــان املهــرة
الدويل للشــطرنج الذي اختتمت
منافساته مســاء الخميس.
واســتطاع الالعــب بســام
البحــري الحصــول عــى املركز
الثاني عىل مستوى فئة الناشئني
 ،برصيد  5نقاط ـ ونجح زميله
الالعب معتز الجائفي يف خطف
املرتبــة الثانيــة يف فئــة الرباعم
برصيد  4نقاط.
ويعــزز هــذا االنجــاز الــذي
حققه نجوم ملوك سبأ يف لعبة
الشطرنج من تصنيفهم الدويل
يف اللعبــة  ،ويقوي من حضور
محافظــة مــأرب يف املحافــل
الرياضيــة عىل املســتوى املحيل
والدويل.
وأقيــم مهرجــان املهــرة
الــدويل للشــطرنج بمشــاركة ،
وخمس دول عربية هي( :مرص
والبحريــن وســلطنة عمــان
والصومــال ولبنــان) ،وبرعاية
مــن وزارة الشــباب والرياضة.

اســتقبل مديــر عــام رشطــة
محافظة مــأرب العميــد /عبدامللك
املداني  ،وفد مفوضية األمم املتحدة
الســامية لحقوق اإلنسان ،برئاسة
مهــدي بالغيث ممثــل املفوضية يف
املحافظــة ،ومعني العبيــدي ممثلة
بعثــة املفوضيــة ،والدكتــور نارص
الصبيحي رئيس شــعبة الســجون
بالنيابــة العامة ممثل النائب العام،
ومنال مهيم ممثلة وزارة الداخلية.
ورحب العميد /عبدامللك املداني
بوفد املفوضية الســامية ،وبممثيل
وزارة الداخليــة ونيابــة الســجون،
شــاكرا ً جهودهم التــي يبذلونها يف
ظــل الظروف الصعبة التي تمر بها
البالد.

وقام وفــد املفوضية الســامية
لحقوق اإلنسان والداخلية والنيابة
 ،يوم أمس الثالثاء ،بزيارات ميدانية
إىل الســجن املركزي وسجن البحث
الجنائي وسجن النســاء ،والسجن
املركــزي الجديد الذي مــا يزال قيد
اإلنشاء ،والتقوا السجناء واطلعوا
عــى أحوالهــم وأوضاع الســجون
واســتمعوا اىل همــوم وشــكاوى
النزالء.
رافقهــم خــال الزيــارة رئيس
نيابــة االســتئناف القــايض عــارف
املخــايف ،ورئيس النيابــة الجزائية
املتخصصة القايض أحمد الحيدري،
ورئيــس أركان القــوات الخاصــة
العقيد عبدالــه الصربي.
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