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مفتــاح يدشـن رفـع املخلفــات الصلبـة يف 27 جتمعـاً للنازحني 
الباكـري يدشـن محلة ملكافـحة اجلـراد بدعم من السلطة املحلية

إدخال 11 مولدًا جديدًا على 
الكهرباء 

غرس 13 ألف شجرة ورصف 
26 ألف مرت مربع من الشوارع 

واجلزر

الرتخيص لـ 145 منظمة 
وجمعية مبأرب

يتقدمهم احملافظ ووكالء الداخلية واحملافظة

 التحقيقات األولية: العناصر التخريبية مبأرب مرتبطة باملليشيا االنقالبية  

ترأس االجتماع الدوري للمكتب التنفيذي««
التقى قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية««
بحث مع المنظمة الدولية للهجرة أوجه التعاون««
استقبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات  انتهاكات حقوق اإلنسان««

المؤتمر يؤكد: مأرب أقوى من أن تنالها عناصر تخريبية  «
اإلصالح والناصري واالشتراكي .. دعم كامل للسلطة المحلية  «

الرشاد .. دعوة للوقوف جنبًا إلى جنب مع السلطة المحلية  «
حزب البعث .. تأكيد على االلتفاف حول السلطة المحلية «

أبرز أنشطــة املحافـــظ:

ام    
قـــ

األر
 ب

األحزاب حتتشد خلف السلطة املحلية وقيادهتا
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يف موكب جنائزي مهيب 
جرى يوم االثنني بمحافظة 
مأرب تشييع رسمي وشعبي 
ــهداء من  لجثامني سبعة ش
 ، املحافظة  منتسبي رشطة 
استشــهدوا األيــام املاضية ، 
وهم يؤدون واجبهم الوطني 
برصاص عصابة خارجة عن 
القانون جنوب مدينة مأرب 
أثناء الحملة األمنية إلحضار 
مطلوبــني بموجــب أوامــر 
قضائية باإلحضار القهري. 
ــييع تقدمه  موكب التش
محافــظ محافظــة مــأرب 
اللواء سلطان بن عيل العرادة، 
ووكيل وزارة الداخلية اللواء 

ــاي ،  ــد املوس ــور أحم الدكت
ــأرب  ــة م ــا محافظ ووكي
الدكتــور عبدربــه مفتــاح ، 
ومحمد عيل املعويض،ومدير 
عام رشطة املحافظة العميد/ 
عبدامللــك املداني ، وقائد فرع 
الرشطــة العســكرية العميد 
ناجــي منيــف, وقائــد فــرع 
قــوات األمن الخاصة العقيد 
عبدالغني شعان, وعدد من 
القيادات العسكرية واألمنية 
وقيادات األحــزاب وعدد من 
كبار املشــائخ والشخصيات 

االجتماعيــة باملحافظة. 
التشييع  موكب  وانطلق 
مــن معســكر قــوات األمــن 

الخاصــة باملحافظــة عقــب 
الصاة عىل الشهداء يف جامع 
املعســكر، وحملــت جثامني 
الشــهداء الطاهــرة التــي 
وشــحت بأعام الجمهورية 
عــىل أكتاف زمائهــم، حتى 
مقربة الشــهداء رشق مدينة 
مأرب حيث ووريت الجثامني 

الطاهــرة الثرى. 
وخال مراســم التشــيع 
والدفن نقل املحافظ العرادة 
ــة  ــلطة املحلي ــازي الس تع
والحكومــة إىل أهــايل وذوي 
ــود الشــهداء.. مشــيداً  الجن
ــم  ــم وتضحياته ببطوالته
الوطنيــة وتقديــم أرواحهم 

رخيصــة مــن أجل ترســيخ 
دعائــم األمن واالســتقرار ، 
املحافظة  املواطن يف  ولينعم 
بالســكينة العامــة وفــرض 
هيبة الدولة وفرض ســيادة 

القانون. 
وأشــاد املحافــظ العرادة 
بالتاحــم املجتمعــي ألبنــاء 
املحافظة ، ووقوفهم القوي 
إىل جانــب األجهــزة األمنيــة 
يف مواجهــة الخارجــني عــن 
القانون والساعني إىل زعزعة 
ــتقراره  ــن واس ــن املواط أم
وتقويــض الســكينة العامة 

للمجتمع. 

يتقدمهم احملافظ ووكال الداخلية واحملافظة 

تشييع رسمي وشعبي »مهيب« لشهداء رشطة 
املحافظة يف مالحقة املطلوبني
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ــة  ــة األمني ــت اللجن قال
إن  مــأرب:  محافظــة  يف 
ــع  ــة م ــات األولي التحقيق
العنارص التخريبية املطلوبة 
قضائيــاً الذين تــم ضبطهم 
خال الحملة األمنية األخرية 
كشــفت عــن ارتبــاط وثيق 
يجمعهم مع مليشيا الحوثي 

االنقابيــة . 
وأوضــح البيــان الصادر 
عن اللجنة األمنية، والذي تلقت 
وكالة األنباء اليمنية )ســبأ( 
نســخة منه، أن التحقيقات 
أظهرت أن الجريمة املرتكبة 
ــوم  ــن ي ــراد األم ــق أف بح
االثنــني 1 يوليــو2019م لــم 
تكــن حادثة عرضيــة وإنما 
كانت برتتيب وإعداد مسبق 
باألفراد والســاح .. مشــرياً 
إىل أن ارتباط الجناة باملليشيا 

االنقابيــة جــاء مــن خــال 
ــلحة  ــارص مس ــط عن ضب
مشاركة من بعض املديريات 
قامت  األخرى،  واملحافظات 
بمهاجمــة رجــال األمــن يف 
النقــاط واملواقــع األمنية يف 
منطقة مأرب القديم ومنطقة 
الخســيف والنقطــة األمنية 
بحي الرشكــة ونقاط أمنية 

أخرى. 
أن  إىل  البيــان  ولفــت 
الغــرض كان زعزعــة األمن 
ــة  ــكينة العام ــاق الس وإق
لصالح املليشيا االنقابية التي 
ــاندتهم بإطاق صواريخ  س
املدينــة  الكاتيوشــا عــىل 
مســتهدفة األحياء السكنية 
ومخيمــات النازحــني، وكذا 
إطاق صاروخ باليستي عىل 
منزل محافظ املحافظة اللواء 

سلطان بن عيل العرادة الذي 
يقع يف منطقة آهلة بالسكان. 
ــادت اللجنة األمنية  وأش
بكفاءة ضباط وأفراد الحملة 
األمنيــة التــي اتســم عملها 
بضبــط النفس،والتعامــل 
وفــق القانــون ، وحرصهــا 
عىل اتخاذ كافة االحتياطات 
الازمــة لتفــادي الخســائر 
ــة يف أرواح املدنيــني  العرضي
، أو إلحــاق الــرر باألعيان 
ــف  ــة  املوق ــة .. مثمن املدني
السيايس لألحزاب ومنظمات 
املجتمع املدني والشخصيات 
واملواطنــني  االجتماعيــة 
الحريص عىل أمن واستقرار 
املحافظة، واإلسهام اإليجابي 

املساند للســلطة املحلية . 
وأهابت اللجنة باملواطنني 
التعاون مع األجهزة األمنية 

واإلســهام بفاعلية للحفاظ 
عــىل الحالــة التي تنعــم بها 
ــت  ــا بات ــة، كونه املحافظ
مــاذاً آمنا ملايني اليمنيني .. 
معربــة عــن تقديرها الكبري 
الهتمــام ومتابعــة القيــادة 
السياسية والحكومة ممثلًة 
بفخامة رئيــس الجمهورية 
املشري الركن عبدربه منصور 
هادي ونائبــه الفريق الركن 
عيل محســن صالــح ودولة 
رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك ونائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية املهندس أحمد 
امليرسي، ووزير الدفاع الفريق 
الركن محمــد عيل املقديش. 

وعــربت اللجنــة عــن 
شــكرها وتقديرهــا لقيــادة 
التحالف العربي عىل مواقفهم 
أمن  األخوية وحرصهم عىل 

التحقيقات األولية: العنارص التخريبية بمأرب 
مرتبطة باملليشيا االنقالبية
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واســتقرار اليمن .. مرتحمة 
عىل أرواح الشهداء من أفراد 
الحملة املشــرتكة، ومتمنية 

للجرحى الشفاء العاجل. 
      » نص البيان« 

ــة  ــة األمني ــان اللجن بي
حــول مســتجدات األوضاع 

بمحافظــة مــأرب 
وقفــت اللجنــة األمنيــة 
بمحافظة مأرب يف اجتماعها 
املنعقد يوم االثنني املوافق ٨ 
يوليو 2019م برئاسة اللواء 
/ســلطان بــن عيل العــرادة 
محافــظ املحافظــة رئيــس 
اللجنة األمنية أمام تداعيات 
االعتداء اآلثم من قبل بعض 
ــن القانون عىل  الخارجني ع
أفراد مراقبة أمنية يوم اإلثنني 
املوافــق 1 يوليــو 2019م يف 
ســوق مفــرق الســد، ونتج 
عنــه استشــهاد الجنديــني/

قائــد يحيى عبده اســماعيل 
وبدر فــاروق عيل األهنومي 
وتــم تحديد الجناة من خال 
التحريات واالستدالالت التي 
أجريــت مــن قبــل مأموري 
الضبط القضائــي، وأصدرت 
النيابــة العامة بحقهــم أمر 
ــىل  ــاء ع ــري بن ــض قه قب
ــتدالالت املرفوعة إليها  االس
مــن إدارة البحــث الجنائــي، 
وكانــت اللجنــة األمنيــة قد 
أعطت الجناة فرصة لتسليم 
أنفســهم طواعيــة إال أنهــم 
رفضــوا ذلك ولم يكــن أمام 
أجهــزة األمن إال تنفيذ أوامر 
القضــاء وفقــاً للصاحيات 

املخولة لهــم قانوناً. 
ولكــن األجهــزة األمنية 
ــذ  ــا تنفي ــاء مبارشته وأثن

اإلجراءات فوجئت بمقاومة 
مســلحة بارشتهــم بإطاق 
ــلحة  ــف األس ــار بمختل الن
الخفيفة واملتوسطة والثقيلة 
من قبل تلك العنارص أســفر 
عن استشهاد عدد من ضباط 
وأفــراد الحملــة األمنية وتم 
ماحقــة العنــارص املطلوبة 
وتتبعهــم إىل األماكــن التــي 
تحصنوا بها يف منطقة املنني، 
التحقيقات  وتبني من خال 
األولية مع من تم ضبطهم أن 
الجريمة املرتكبة بحق أفراد 
األمــن لم تكن حادثاً عرضياً 
وإنمــا كانت برتتيــب وإعداد 
مســبق باألفــراد والســاح، 
وتبني أيضــاً ارتبــاط الجناة 
ــة، وذلك  باملليشــيا االنقابي
مــن خــال ضبــط عنــارص 
مشاركة من بعض املديريات 
واملحافظــات األخــرى، وقد 
املحافظة  قام بعض وجهاء 
ــف  ــواء املوق ــة احت بمحاول
وإعطاء فرصة للجناة لتسليم 
أنفســهم وهو ما استجابت 
لــه األجهــزة األمنيــة، إال أن 
الجنــاة واملشــاركني معهــم 
يف مقاومة الســلطات قاموا 
باســتهداف اثنــني من أطقم 
األمن أثناء مرورها يف الخط 
العام بمنطقة املنــني املؤدي 
ــد بكمني مسلح نتج  إىل الس
عنــه استشــهاد ثاثــة مــن 
ضباط وأفــراد األمن وجرح 
آخريــن، مســتخدمني يف ذلك 
الســاح الثقيل وقد صاحب 
ذلــك قيــام مجاميــع أخرى 
مسلحة بتنسيق مسبق مع 
تلك العنارص بمهاجمة رجال 
األمــن يف النقــاط واملواقــع 

األمنية يف منطقة مأرب القديم 
ومنطقة الخسيف والنقطة 
األمنية بحي الرشكة ونقاط 
أمنية أخرى، بغرض زعزعة 
األمن وإقاق السكينة العامة 
لصالــح املليشــيا االنقابية 
التــي ســاندتهم بإطــاق 
ــىل  ــا ع ــخ الكاتيوش صواري
املدينــة مســتهدفة األحيــاء 
السكنية ومخيمات النازحني، 
كما قامت املليشيا االنقابية 
ــتي  ــاروخ باليس بإطاق ص
عىل منزل محافظ املحافظة 
اللواء سلطان بن عيل العرادة 
الــذي يقــع يف منطقــة آهلة 
بالسكان، والنازحني ما أدى 
ــة يف  ــداث أرضار بالغ إىل إح
املنــزل وترويــع اآلمنني من 
سكان املنطقة، وقد تمكنت 
الحملة األمنيــة من التعامل 
مع العنارص املسلحة، وضبط 
عدد منهم والسيطرة األمنية 
عىل الوضع. وتبارش األجهزة 
األمنيــة إجراءاتهــا وجمــع 
ــتدالالت ومتابعة بقية  االس
املطلوبني تمهيداً إلحالتهم إىل 
القضاء لنيل جزائهم الرادع. 
ــة األمنية  ــيد اللجن وتش
ــة  ــة األمني ــاءة الحمل بكف
التــي اتســم عملهــا بضبط 
النفس،والتعامل وفق القانون 
،وحرصهــا عىل اتخــاذ كافة 
لتفادي  الازمة  االحتياطات 
الخســائر العرضية يف أرواح 
املدنيــني ،أو إلحــاق الــرر 

باألعيــان املدنية. 
وتثمــن اللجنــة األمنيــة 
املوقــف الســيايس لألحزاب 
ومنظمــات املجتمــع املدني 
والشــخصيات االجتماعيــة 

واملواطنــني الحريــص عــىل 
أمــن واســتقرار املحافظــة، 
ــهام اإليجابي املساند  واإلس
ــب  ــة، وتهي للســلطة املحلي
اللجنة باملواطنني التعاون مع 
األجهــزة األمنية واإلســهام 
بفاعلية للحفاظ عىل الحالة 
التــي تنعــم بهــا املحافظــة، 
كونها باتت ماذاً آمنا ملايني 

اليمنيني. 
ــة األمنية  وأعربت اللجن
عن تقديرها الكبري الهتمام 
ــية  ومتابعة القيادة السياس
والحكومــة ممثلــًة بفخامة 
رئيــس الجمهوريــة املشــري 
ــور  ــه منص ــن عبدرب الرك
هادي ونائبــه الفريق الركن 
عيل محســن صالــح ودولة 
رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك ونائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية املهندس أحمد 
امليرسي، ووزير الدفاع الفريق 
الركن محمد عــيل املقديش. 
وتشــكر قيــادة التحالف 
العربي عىل مواقفهم األخوية 
وحرصهم عىل أمن واستقرار 

اليمن. 
األمنية  اللجنة  وترحمت 
عىل أرواح الشهداء من أفراد 
الحملــة املشــرتكة ، متمنية 
للجرحــى الشــفاء العاجــل 
ومعرّبة عــن تعازيها الحارة 
ألرسهم وذويهم وزمائهم. 

صادر عن اللجنة األمنية 
مأرب- األثنني ٨ / يوليو 

/ 2019م 
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عقــد املكتــب التنفيــذي 
ملحافظــة مــأرب اجتماعــه 
ــد -  ــوم األح ــهري - ي الش
برئاسة املحافظ سلطان بن 

عيل العــرادة. 
واســتمع املجتمعون إىل 
التقرير املقدم من مدير عام 
مكتب التخطيــط والتعاون 
ــع ،  ــزام مجيدي ــدويل ح ال
واملتضمــن اإلنجــازات التي 
والصعوبات  املكتب  حققها 
والتحديات التي تواجه سري 
ــات الحلول.  األداء ومقرتح

ــب  ــتمع املكت ــا اس كم
إىل التقريــر املقدم من مدير 
عام مكتب األشــغال العامة 
والطــرق املهنــدس داؤود 
املذحجــي واملتضمــن ســري 
ــرق  ــاريع الط ــال مش أعم
ومشــاريع  والجســور 
يف  واملبانــي  اإلنشــاءات 
وعددهــا 93   ، املحافظــة 
مرشوعاً ؛ منها 31 مرشوعا 
يف مجــال الطرق والجســور 
مجــال  يف  مرشوعــا  و62 

ــي.  ــاءات واملبان اإلنش

أن  التقريــر  وأوضــح 
املشــاريع التي تــم االنتهاء 
من األعمــال فيها بلغت 19 
مرشوعاً ؛ منها ٨ مشــاريع 
يف مجــال الطرق والجســور 
مجــال  يف  مرشوعــاً  و11 
اإلنشاءات واملباني ؛ فيما ال 
يزال 22 مرشوعاً قيد التنفيذ 
؛ منهــا 12 يف مجــال الطرق 
ــاءات،  ــال اإلنش و10 يف مج
بينمــا ال يــزال 39 مرشوعا 
قيــد الدراســة، فضــا عــن 
حرص 13 مرشوعاً يف مجال 

ــاءات واملباني لغرض  اإلنش
التصفية ألســباب مختلفة. 
ــر عام مكتب  وكان مدي
الشؤون االجتماعية والعمل 
حســن الشــبواني قــد قــدم 
ــطة  ــول أنش ــاً ح توضيح
ومنظمــات  الجمعيــات 
املجتمع املدني يف املحافظة ، 

وآليــة الرقابــة عليها. 
هذا وقــد بدأ املجتمعون 
باستعراض محر االجتماع 

السابق وأقروه. 

املحافظ العرادة يرتأس االجتامع الدوري 
للمكتب التنفيذي
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بحــث محافظ محافظة 
مــأرب اللــواء ســلطان بــن 
عيل العرادة خال اســتقباله 
- يــوم األربعــاء - مــع وفد 
املنظمة الدولية للهجرة الذي 
يزور املحافظة برئاسة كبري 
ــقي املنظمــة فــراص  منس
بديــري، أوجــه الرشاكــة 
والتعــاون بــني املنظمــة 
والســلطة املحليــة يف مجال 

ــاني.  العمل اإلنس
محافــظ  ورحــب 
ــاء  ــة اللق ــة يف بداي املحافظ
ــة  ــة الدولي ــق املنظم بفري
للهجــرة ، وافتتاحهاً مكتبا 
لهــا يف املحافظــة .. مؤكــدا 
أن املكتب ســيعزز مــن دور 
ــاني  املنظمة يف العمل اإلنس
ــهدت  ــي ش ــة الت باملحافظ
زحفاً ســكانياً مــن نازحني 
ــف  ــن مختل ــن م ومهجري
محافظات الجمهورية الذين 
أجربتهم املليشــيا االنقابية 

عىل تــرك منازلهــم وقراهم 
وأعمالهم وفروا من بطشها. 
ــتقبال  ــار إىل أن اس وأش
املحافظــة لألعــداد الكبــرية 
مــن النازحــني يف ظــل بنــى 
تحتيــة ضعيفــة إن لم تكن 
منعدمة يف بعض جوانبها إىل 
جانب خدمات عامة بقدرات 
محــدودة لعدد محــدود من 
الســكان، مثل تحديــاً كبرياً 
للســلطة املحليــة يف مختلف 
الجوانــب الخدميــة والتي يف 
مجملها تفوق بكثري قدرات 
السلطة املحلية عىل مواجهتها 
وتحتــاج إىل تكاتــف جهــود 

محلية ودوليــة وإقليمية. 
أن  العرادة  املحافظ  وأكد 
السلطة املحلية ستقدم كافة 
التسهيات والتعاون من أجل 
إنجــاح مهام مكتب املنظمة 
يف العمل اإلنساني واالرتقاء 
بالتعــاون والرشاكــة وفــق 
ــح الوطنية  القوانني واللوائ

لذلك.  واملنظمة 
وخــال اللقــاء اســتمع 
املحافــظ العــرادة مــن كبري 
ــاء  ــة أعض ــقني وبقي املنس
الوفد إىل تعريف عن املنظمة 
ومجاالت عملهــا.. مؤكدين 
أن الزيارة للمحافظة بفريق 
كبري من مقر املنظمة بجنيف 
ومكتبهــا يف اليمن ومكتبها 
يف مأرب الذي أنشــأ  مؤخراً، 
تهــدف إىل بحــث حزمة من 
ــي  ــاريع الت ــج واملش الربام
تعتــزم املنظمــة تنفيذها يف 
النازحني  ملساعدة  املحافظة 
واملجتمــع  واملهجريــن 
املضيف، يف مختلف املجاالت، 
والجلوس مــع الجهات ذات 
العاقــة يف الســلطة املحلية 
ــات  ــتوى القطاع ــىل مس ع
املســتهدفة من أجل دراســة 
والتدخــات  االحتياجــات 
واملشــاريع والربامــج التــي 
ستنفذ الطارئة واملستعجلة 

منها واملســتمرة وفق خطة 
استجابة مشرتكة ومتكاملة. 
كمــا عرب فريــق املنظمة 
الدوليــة للهجرة عن إعجابه 
بالجهود التي تبذلها السلطة 
املحلية باملحافظــة ملواجهة 
التحديــات الكبــرية التــي 
ــرية  ــداد الكب ــا األع فرضته
للنازحــني واملهجريــن الذين 
استقبلتهم املحافظة، والعمل 
عىل تطوير الخدمات العامة 

لهم.  املقدمة 
وأعربــوا عــن شــكرهم 
للســلطة املحلية ملــا تقدمه 
من تســهيات وتعاون كبري 
ملكتب املنظمــة يف املحافظة 
من أجل تنفيذ أعماله ومهامه 
اإلنســانية والتي هي مدخل 
لحضور العديد من املنظمات 
إنساني  للقيام بدور  الدولية 

فاعل. 
وبعد اللقاء توزع أعضاء 
الوفد يف مجموعات عمل مع 
قيادات املكاتب املعنية ، وفق 
القطاعات واالهتمامات التي 
تتدخــل بها املنظمــة لبحث 
التعاون ووضع خطة الربامج 
واألنشطة التي ستنفذ وعىل 

مستوى كل قطاع. 
ــا  ــاء وكي ــر اللق ح
محمــد  عــيل  املحافظــة 
عبدربه  والدكتور  الفاطمي، 
مفتاح، ومديــر عام مديرية 
املدينــة محمــد فرحــان بــن 

 . ل جا

املحافــظ يبحــث مـع املنظمــة الدوليـة 
للهجرة أوجه الرشاكة
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التقى محافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان بن عيل 
ــوم  ــه - ي ــرادة يف مكتب الع
الخميــس - رئيــس اللجنــة 
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات 
انتهــاكات حقوق اإلنســان 
ــي  ــد املفلح ــايض أحم الق
وأعضاء اللجنة املرافقني له. 
وخــال اللقــاء أوضــح 
القــايض املفلحــي أن هــذه 
الزيارة تأتي يف إطار برنامج 
النزول امليداني لفريق اللجنة 
خال الربع الثالث من العام 
إىل عــدد  الجــاري 2019م 
من محافظــات الجمهورية 

ومنها محافظــة مأرب. 
وعــرب القــايض املفلحي 
وأعضاء اللجنة عن تقديرهم 
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس لقي
باملحافظة عىل التســهيات 
الكبرية والتعاون الذي تبديه 
ــد والتحقيق  مع فرق الرص
التابعــة للجنة الوطنية منذ 
ممارســة اللجنــة مهامهــا 

اإلنشاء.  عقب 
وأكــد املفلحــي أهميــة 
إيجاد آلية مشرتكة للعمل مع 
الســلطة املحلية باملحافظة 
واألجهــزة الحكومية فيها، 
من أجل تعزيــز قيم العدالة 
وحقوق اإلنســان .. مشيداً 
بحالة األمن واالستقرار التي 
اســتطاعت السلطة املحلية 

ــا  ــن إيجاده ــة م باملحافظ
للمواطنــني، وتفعيــل عمل 
مؤسسات الدولة وأجهزتها 
وتوفــري املناخــات املائمــة 

والتطوير.  للتحفيز 
كما قدم رئيس وأعضاء 
للتحقيق يف  الوطنية  اللجنة 
ادعــاءات انتهــاكات حقوق 
ــان برنامجهم العميل  اإلنس
خــال زيارتهــم للمحافظة 
التــي تســتمر بضعــة أيام، 
ويف مقدمتهــا لقاء رؤســاء 
األجهزة القضائية ومسؤويل 
والرشطية  األمنية  األجهزة 
ــجون  وعمل زيارات إىل الس
لاطــاع عــىل أوضاعهــا ، 
ــجناء والتعرف  وأحوال الس
إىل وضــع حقــوق اإلنســان 
يف املحافظة ومــدى االلتزام 
واملعايري  الوطنية  بالقوانني 
الدوليــة ووفــق اإلمكانــات 

املتاحة. 

وكان محافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
قد رحــب برئيــس وأعضاء 
للتحقيق يف  الوطنية  اللجنة 
ادعاءات انتهاك اإلنســان يف 
زيارتهم للمحافظة.. مؤكداً 
أن قيــادة الســلطة املحليــة 
وكافــة األجهــزة واملكاتــب 
التســهيات  كل  ســتقدم 
والدعــم مــن أجــل تمكــني 
ــق  ــرق التحقي ــة وف اللجن
التابعــة لها من أداء مهامها 

وتذليــل الصعــاب أمامها. 
وأكــد املحافــظ العــرادة 
أن زيارة اللجنة الوطنية إىل 
املحافظــة يعزز مــن جهود 
الســلطة املحلية يف ترســيخ 
روح الدولــة وقيــم العدالــة 
لكل املواطنني، وحقهم يف أن 
ينعموا باألمن واالســتقرار 
كرامتهــم  تصــان  وأن 
ودماؤهــم وأموالهــم تحت 

مظلــة القانون والدســتور. 
ــرادة  ــواء الع ــال الل وق
:«نحــن نحــرص عــىل امللف 
اإلنســاني وااللتــزام بأعــىل 
قدر مــن املعايري اإلنســانية 
من منطلق دينــي وأخاقي 
إىل جانــب القوانني واللوائح 

املنظمة«.. 
وأضــاف: »نحن بحاجة 
اليوم إىل أن نقف عىل أقدامنا 
وأن نســتعيد دولتنــا وأن 
نقف لحمة واحدة وننبذ كل 
املماحــكات يف هــذه املرحلة 
من أجــل الوطن، وأن نكون 
معول بنــاء ال معول هدم«. 
ــل  ــاء وكي ــر اللق ح
املحافظــة الدكتــور عبدربه 
مفتــاح ومدير عــام رشطة 
ــد عبدامللك  ــة العمي املحافظ
املدانــي وعدد مــن القيادات 
األمنيــة ومــدراء عمــوم 

املكاتــب ذات العاقــة. 

استقبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

العرادة: نحرص عىل أعىل قدر من املعايري 
اإلنسانية من منطلق ديني وأخالقي
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مفتاح يدشن أعامل رفع املخلفات الصلبة يف 
27 جتمعا  للنازحني بمأرب

دشــن وكيــل محافظة مأرب الدكتــور عبدربه 
مفتاح يف مخيــم النجاح رشق مدينة مأرب أعمال 
رفــع املخلفــات الصلبــة مــن مخيمــات النازحني 
وتوزيع 24 ألف حقيبة نظافة مستهلكة وأساسية 

النازحة.  األرس  عىل 
وينفــذ املــرشوع جمعية اإلصــاح االجتماعي 
الخريية بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسني 
باملحافظة وبتمويل من منظمة اليونيسيف ضمن 

القطاعات.  مرشوع االستجابة متعددة 
وخال التدشني استمع الوكيل مفتاح من املدير 
التنفيذي لفرع جمعية اإلصاح باملحافظة صالح 
قاســم واملختصني يف تنفيذ املرشوع، إىل رشح عن 

املرشوع ومكوناته واألعمال التي يشملها. 
وأكد أن العملية تستهدف رفع املخلفات الصلبة 
مــن 27 تجمعــا  للنازحــني يف املحافظــة إىل جانب 
توزيع 1٨ ألف حقيبة نظافة مســتهلكة و6 آالف 
حقيبة أساسية، بهدف تعزيز النظافة وخلق بيئة 
صحية يف املخيمات والتجمعات السكانية للنازحني 

بما يســهم يف تعزيز صحة األرس النازحة. 

ولفــت قاســم إىل أن هــذه األعمــال التي دشــنت 
تأتــي ضمن مكون املياه واإلصحــاح البيئي ملرشوع 
االســتجابة املتكاملة متعددة القطاعات الذي انطلق 
يف مــارس 2019م ، ويســتمر حتى فربايــر 2020م ، 
ويضــم أيضا مكوني الصحــة والتغذية، والحماية. 

وأشــاد الوكيــل مفتاح بهــذه املشــاريع النوعية 
معرباً عن تثمني السلطة املحلية لدور اليونيسيف يف 
دعــم العديــد من الربامج يف قطاعــات الصحة واملياه 

والطفولة.  والحماية  والبيئة 
وأكد أن تعزيز أعمال النظافة يف مخيمات النازحني 
ســيخفف الكثــري من األعبــاء عــىل األرس النازحة يف 
املجال البيئي ومكافحــة الحرشات الناقلة لألمراض 

واإلسهام يف توفري بيئة صحية لهم. 
وأكــد الدكتور مفتاح دعم قيادة الســلطة املحلية 
ملثــل هذه الربامج واألعمال الهادفة والنوعية.. داعياً 
املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف املجال اإلنساني 
إىل القيام بدورها اإلنســاني بشكل حقيقي من أجل 
مســاعدة النازحني يف الحصول عــىل الحد األدنى من 

الحياة الكريمة والعيش الائق. 



السبت  13 يوليو   2019م   العــــــدد ) 68 (
9نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

محلة ملكافحة اجلراد يف مأرب بدعم 
من السلطة املحلية

دشــن وكيــل محافظــة مأرب 
للشــؤون اإلداريــة عبداللــه أحمــد 
الباكــري يف مديريــة مدغــل أعمال 
الــرش باملبيــدات ملكافحــة تكاثــر 
وانتشــار الجــراد والتــي ينفذهــا 
مكتب الزراعــة والري باملحافظة. 
وخال التدشــني اطلــع الوكيل 
الباكــري عىل حجــم األرضار التي 
ــزارع  ــول وم ــا حق ــت له تعرض
املواطنــني جــراء انتشــار الجــراد 
والتهامها للمحاصيل، واستمع من 
مديــر عام مكتب الزراعة املهندس 
ســيف الولص إىل رشح عن أسباب 

ظهور الجــراد ومخاطره والجهود 
ملواجهتــه والتحديــات القائمة. 

ــم  ــري دع الباك ــل  ــد الوكي وأك
قيادة السلطة املحلية لجهود املكتب 
يف مكافحــة الجراد رغم أنها تحتاج 
إىل إمكانيــات أكــرب مــن إمكانيــات 

الســلطة املحليــة ودعمها. 
الباكري منظمــة الفاو  وناشــد 
ووزارة الزراعــة إىل رسعــة التحرك 
إلنقاذ محاصيل املواطنني من خطر 
الجــراد، ومكافحتها قبل أن تصبح 
أكــرب مــن القــدرة عــىل الســيطرة 
واالنتقال إىل العديد من املحافظات. 

ــدس  ــار املهن ــه أش ــن جهت م
الولص إىل أن األمطار التي شهدتها 
املحافظــة خــال الفــرتة املاضيــة 
ــبة  ــة ومناس ــة خصب ــت بيئ مثل
لفقس بيض الجراد املدفون يف عدد 
مــن املديريات الزراعيــة، وتطوره 
برسعــة كبرية من يرقــات ؛ حيث 
ومحافظــة مأرب مــن املحافظات 
الخصبة لظهور الجراد وتكاثره يف 
ظل توافر املزارع واملراعي للتغذية 
والرتبــة الرمليــة املناســبة لحفظ 

البيض. 

دشنها الوكيل الباكري
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األحزاب حتتشد خلف 
السلطة املحلية وقيادهتا

ــواء  ناقــش محافــظ مــأرب الل
ســلطان العــرادة خال لقائــه - يوم 
السبت املايض - قيادات فروع األحزاب 
ــية باملحافظة،  والتنظيمات السياس
تعميــق الرشاكة والتاحــم من أجل 
تجــاوز التحديات التي تفرضها هذه 
املرحلة الخطرية التي يمر بها الوطن 
والتغلــب عىل التحديــات التي تواجه 
املحافظة يف جوانب تعزيز وترســيخ 
األمن واالستقرار واللحمة املجتمعية، 
وإحداث نقلة تنموية نوعية باملحافظة 
عــىل مختلف الصعــد من بنى تحتية 

وخدمــات عامــة، وتطويــر إداري 
ملؤسســات الدولة وبناء القدرات. 

وخال اللقاء وضع املحافظ العرادة 
قيادات فــروع األحــزاب والتنظيمات 
السياسية حول األحداث األمنية التي 
جرت خــال األيام املاضية، وأســباب 
الحملــة األمنيــة املشــرتكة ملاحقــة 
املطلوبني قضائياً ، والتدابري التي اُتخذت 
لحماية املدنيني أثناء املاحقة للمطلوبني 

وفقاً للقانون اإلنساني الدويل . 
وأشــاد املحافظ العــرادة باملوقف 
ــروع  ــخ لف ــت والراس ــي الثاب الوطن

األحــزاب والتنظيمات السياســية يف 
محافظة مأرب، وتمسكهم بالرشعية 
بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، ومساندتهم لها والدفاع عنها 
وعن املحافظة ، وصد جحافل املليشيا، 
والرشاكة واملساندة للسلطة املحلية يف 

إدارة الشأن العام والتنمية. 
كمــا ثمــن دعمهــم وموقفهــم 
املبدئــي املرشف دائماً وأبداً مع األمن 
واالستقرار يف املحافظة واإلجراءات 
والجهود الهادفة إىل تعزيزه وترسيخه، 
املنطلق من وعيهم الوطني ، وحسهم 

 املحافــظ يلتقــي قيــادات فــروع األحزاب 
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العايل للمخاطــر والتهديدات 
التــي تواجه املحافظــة التي 
أوجــدت أنموذجــاً متميزاً يف 
اإلدارة والتعايش، واستقبلت 
وال زالــت أفواجــاً كبرية من 
ــن  ــن م ــني واملهجري النازح
ــات، وباتت  مختلف املحافظ
اليوم تشــهد حركــة تجارية 
واســتثمارية وتنمويــة غري 

مسبوقة. 
ــأرب  ــظ م ــد محاف وأك
أن األمــن حــق للجميــع وال 
ــاون وال  ــاومة ، وال تع مس
مهادنــة مع كل مــن يحاول 
املســاس باألمن واالستقرار 
وتقويــض ســكينة املجتمع 
كائناً مــن كان، وكل مواطن 
أو قبيلة هو جزء من النسيج 
ــذه املحافظة  املجتمعي يف ه
لهم حقوق وعليهم واجبات، 
إال مــن ارتكب أعمــاالً مخلة 
ويعاقب عليها القانون وأبى 
االمتثــال للقضــاء والقانون 

طوعاً. 
كما عرب املحافظ العرادة 
عن شكره للقيادة السياسية 
ــس  ــة الرئي ــة بفخام ممثل
عبدربــه   / املشــريالركن 
منصور هادي ونائبه الفريق 
الركن/ عيل محســن صالح، 
ودولة رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك عىل االهتمام 
الكبري الذي يولوه باملحافظة 
جانبهــا  إىل  ووقوفهــم 
ــف املواقف  ودعمها يف مختل
والظروف.. كما عرب املحافظ 
عن التقدير لقيــادة التحالف 
العربي عىل ما تقدمه من دعم 
للرشعية وملحافظة مأرب يف 
مجال تعزيز وترسيخ األمن 

فيها.  واالستقرار 
من جانبها أكدت قيادات 
فــروع األحزاب والتنظيمات 
املحافظــة  يف  السياســية 
عــىل دعمهم لكافــة الجهود 

ــا  ــاء وكي ــر اللق ح
املحافظة عيل محمد الفاطمي 
والدكتــور عبدربــه مفتــاح، 
ومدير عام رشطة املحافظة 

ــك املداني.  العميد عبداملل
املؤمتر: مأرب أقوى من أن 

تناهلا عنارص ختريبية
أكد املؤتمر الشعبي العام 
بمحافظــة مــأرب أن مأرب 
»األبية التي كانت عصية عىل 
مليشــيا االنقاب الحوثية يف 
بدايتها هي اآلن أكثر قوة من 
أن تنالها عنارص تخريبية أو 
خايا مندسة وستظل كذلك 

برجالها األبطال امليامني«. 
وأعلن فرع املؤتمر يف بيان 
لــه تأييده الكامــل للخطوات 
التي اتبعتها السلطة املحلية 

بقيادة اللواء/ سلطان بن عيل 
العــرادة محافــظ املحافظة، 
والســبل والتدابري يف التعامل 
مــع الجماعــة الخارجة عن 
النظام والقانــون ،والتزامها 
بالقواعد القانونية يف ماحقة 

املطلوبني. 
و اعتــرب البيان ما حصل 
من استهداف للدورية األمنية 
واستشــهاد جنديــني وجرح 
تلتها  التي  آخرين، واألحداث 
ومشاريعه  لانقاب  امتداداً 
ــعياً لزعزعة  التخريبية ،وس
األمن واالســتقرار وإشــاعة 
الفــوىض خدمــة لانقــاب 
الكهنوتــي وإطالــة أمده من 
خال خلق بؤر داخل املناطق 

املحررة. 
أرس  املؤتمــر  وعــزى 
ــوا يف  ــن قض ــهداء الذي الش
مهمتهــم األمنيــة الوطنيــة 
النبيلة .. مثمناً الدور البطويل 
ألبناء محافظة مأرب وكافة 
املحافظات يف الجيش واألمن 
بمختلف املحــاور والجبهات 
وتضحياتهــم ونضاالتهم يف 
سبيل دحر االنقاب الحوثي 

الكهنوتي. 
ــف  ــان موق ــدد البي وج
ــاند  ــت واملس ــر الثاب املؤتم
للرشعيــة ممثلــة بفخامــة 
رئيــس الجمهوريــة املناضل 
املشريالركن / عبدربه منصور 
هادي ، يف تحرير كامل الوطن 
وامليض صوب الدولة االتحادية 

وتنفيــذ   ، الديمقراطيــة 
مخرجــات الحــوار الوطنــي 
الكفيلــة بإنهــاء الرصاعات. 
وأكــد املؤتمــر الشــعبي 
العام بمأرب إيمانه الراســخ 
بــأن دحر االنقــاب وتحرير 
كل شرب يف الوطن هو املقدمة 
للنتائــج املنشــودة يف إقامــة 
ــة باعتبارها  الدولة االتحادي
ــاء  ــي للبن ــن الحقيق الضام
والتنمية والعدل يف الســلطة 

والثروة. 
ودعــا البيــان للمزيد من 
االحتشاد والثبات يف مواجهة 
االنقاب .. مؤكــداً أن النرص 
بات قريباً وأن هذه التضحيات 
دليل ســاطع عىل نزوع أبناء 

هذه املحافظة املعطاءة للدولة 
كمنجاة لليمنيني من مشاريع 
الترشذم و التشــظي املعطلة 

للتنمية والبناء. 
ــر  ــرع املؤتم ــدم ف وتق
الشــعبي العــام بمحافظــة 
مأرب بالشكر الجزيل للقيادة 
السياســية ممثلــة برئيــس 
الجمهورية ونائبــه ، وقيادة 
ــس  ــة برئي ــة ممثل الحكوم
الــوزراء عىل االهتمــام الذي 
أبدوه تجاه مأرب وحرصهم 

عىل األمــن واالســتقرار. 
كما ثمن املؤتمر الشعبي 
العــام بمحافظة مــأرب دور 
تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكــة العربية الســعودية 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ودول
املتحدة، وكافة الدول املشاركة 
ملا يقدموه من دعم ومساندة 
يف سبيل استعادة الجمهورية، 
ودحــر مليشــيا الحوثــي 

اإلرهابية. 
ودعا مؤتمر مأرب كافة 
املكونــات املحليــة إىل االلتزام 
بالرشاكة الحقيقية التي تزيد 
مــن اللحمــة والحفــاظ عىل 
النسيج االجتماعي، واالبتعاد 
ــة،  ــات الثانوي ــن التناقض ع
ســبيل  يف  واالصطفــاف 
اســتعادة الدولــة ، وســد كل 
الشقوق التي يسعى االنقاب 
ــتثمارها عرب  الكهنوتي الس
وسائل اإلعام املختلفة لخلق 
تصدع يف الصف الجمهوري. 

اإلصالح والنارصي 
واالشرتاكي: دعم كامل 

للسلطة املحلية 
ــزاب  ــروع األح ــدت ف أك
السياســية للتجمــع اليمني 
لإلصاح، والتنظيم الوحدوي 
الشــعبي النارصي، والحزب 
االشرتاكي اليمني، يف محافظة 
مــأرب، وقوفهــا الكامــل إىل 
جانب قيادة املحافظة وأجهزة 
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ــلطة املحلية وإجراءاتها  الس
املتخذة تجاه األعمال اإلجرامية 
ــتهدفت  والتخريبية التي اس
أمن الناس وحياتهم وعيشهم 

املشرتك. 
وجــددت األحزاب الثاثة 
يف بيــان صادر عنها تأكيدها 
ــاندتها  ــا ومس ــىل دعمه ع
والقضائية  األمنية  لألجهزة 
وإجراءاتها الهادفة إىل تعزيز 
األمن والحفاظ عىل السكينة 
العامة والســام املجتمعي.. 
املحافظة وكافة  أبناء  داعية 
أبناء الشعب اليمني املتواجدين 
ــىل  ــاظ ع ــأرب إىل الحف يف م
يف  املحققــة  املكتســبات 
مكسباً  باعتبارها  املحافظة 
وطنياً عاماً للشــعب اليمني 

قاطباً. 
أن  البيــان  وأوضــح 
تلــك األحــزاب والتنظيمــات 
السياســية وقفــت أمــام 
األحداث األمنية األخرية التي 
شهدتها املحافظة والناجمة 
ــام مجموعــة مــن  عــن قي
العنارص اإلجرامية التخريبية 
ذات عاقة بالدوائر االنقابية 
يف األول مــن الشــهر الحــايل 
باالعتداء عىل دورية أمنية عىل 
طريق سد مأرب ، وهي تقوم 
بواجباتهــا األمنية يف حماية 
املجتمع وسامة أفراده ، نتج 
عنه استشهاد اثنني من جنود 
الدورية و جــرح آخرين وما 
ترتــب عىل هذه الجريمة من 
تداعيات أمنية خطرية أقلقت 
ــة وعرضت  ــكينة العام الس

حيــاة املواطنني للخطر. 
وأعــرب البيان عــن إدانة 
األحــزاب واســتنكارها لهذه 
الجريمــة ، ومــا ترتب عليها 
مــن تداعيــات أمنيــة ، ورأت 
أنها تندرج ضمن املخططات 
العدائية املستمرة الرامية للنيل 
مــن مــأرب أرضاً وإنســاناً ، 
ويأتــي يف مقدمتها تقويض 

والتعايش  واالستقرار  األمن 
ــد أن  ــم بع ــي القائ املجتمع
شــكلت مــأرب حائــط صــد 
ــرشوع االنقابي  مقاوم للم
منــذ أيامــه األوىل ، وأضحت 

مــاذاً آمناً ملايــني النازحني 
واملهجريــن واملرشدين قرساً 

من قبــل االنقابيني . 
وأكدت األحزاب يف بيانها 
عىل موقفها املبدئي يف التمسك 
بخيــار الدولــة كأداة ناظمة 
ــع وترصيف  للحياة واملجتم
ــؤونها ويناط بها حماية  ش
النــاس وضمــان حرياتهــم 
ــهم  وصون كرامتهم وعيش
ــون..  ــاً للقان ــرتك وفق املش
مشيدة بجهود السلطة املحلية 
برئاســة محافــظ املحافظة 
اللواء ســلطان العرادة خال 
ــة رغم ظروف  الفرتة املاضي
الحرب ونتائجها وانعكاساتها 
عــىل مــأرب خاصــة والباد 

عامة. 
وشددت عىل بذل الجهود 

املضاعفة لرتسيخ قيم الدولة 
ــع  ــوق جمي ــة لحق الضامن
املواطنــني وتكريس ســيادة 
القانــون وتوفــري الخدمــات 
ــاس  ــة للن العامــة الروري
كأولوية وحاجة مجتمعية ال 

تقبل االنتظــار أو التأجيل. 

الرشاد اليمني .. دعوة 
للوقوف جنباً إىل جنب مع 

املحلية  السلطة 
ــاد  دعا حزب اتحاد الرش
اليمنــي بمحافظة مــأرب إىل 
ــم ، ورص  ــتمرار التاح اس
الصفوف والعمل صفاً واحداً 
؛ جنباً إىل جنب مع الســلطة 
املحليــة ، ورجــال األمــن 
باملحافظة يف مواجهة األعمال 
التخريبية التي تستهدف أمن 
ــتقرار املحافظة يف هذه  واس
الحاسمة  التاريخية  اللحظة 
التــي تحــاول فيها املليشــيا 
الحوثية بكل الوســائل النيل 
من أمن واستقرار املحافظات 

املحررة. 
وأشــاد حــزب اتحــاد 
الرشــاد اليمني يف بيان ينرش 
»موقــع محافظــة مــأرب« 
نصه باألدوار البطولية ألبناء 

محافظة مأرب بكل رشائحهم 
والعســكرية  السياســية 
والحزبية واملشايخ واألعيان 
ــة  والشــخصيات االجتماعي
ــب  ــتنفرت إىل جان ــي اس الت
السلطة املحلية يف بسط األمن 
واالستقرار يف هذه املحافظة 
التــي ضمت الطيــف اليمني 

ــأ للجميع.  وأصبحت ملج
حزب البعث .. تأكيد عىل 

االلتفاف حول السلطة املحلية 
أكــد فــرع حــزب البعــث 
العربــي االشــرتاكي القومي 
ــة  ــأرب أهمي ــة م بمحافظ
االلتفاف حول السلطة املحلية 
باملحافظة، ودعمه لجهودها 
بتثبيــت األمــن واالســتقرار 
ــام والقانون.  وتطبيق النظ
وشدد حزب البعث يف بيان 
صــادر عنه عىل قيــام الدولة 
والسلطة املحلية يف املحافظة 
ــن  ــت األم ــا يف تثبي ، بدوره
والسكينة العامة، ورضب كل 
من تسول له نفسه املساس 

بأمن واستقرار مأرب. 
ودان البيــان الجريمــة 
التي أقدمت عليها مجموعة 
خارجــة عــن القانون مطلع 
ــتهداف  ــايل باس ــهر الح الش
دوريــة أمنية وقتــل جنديني 
وإصابــة اثنــني آخريــن، وما 
تبعها من مقاومة لسلطات 
الدولة وقصف مليشيا الحوثي 
ملنزل املحافظ.. مؤكداً أن هذه 
األعمــال »الجبانــة« لم تكن 
لتقع لوال دعم مليشيا الحوثي 

لها. 
ــدد حزب البعث عىل  وش
الحــزم تجــاه األعمــال التي 
ــتقرار  ــن واس ــتهدف أم تس
املحافظــة، وتطبيق القانون 
حتى التتكرر مثل هذه األعمال 

املشينة. 
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أعلــن مكتــب الكهربــاء 
بمحافظة مأرب عن إضافة 
)11( مولداً جديداً يف محطات 
إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
باملحافظة ملعالجة الزيادة يف 
استهاك التيار بسبب ارتفاع 
ــل  ــرارة يف فص ــة الح درج

الصيف. 
عــام  مديــر  وقــال 
مكتب الكهربــاء باملحافظة 
يف  الشــبواني  عبدالهــادي 
ترصيح صحفي إن املولدات 
الجديــدة تــم إدخالهــا عــىل 
موقــع الطاقــة الرئيــس 
»دغوش« بعدد )٨( مولدات ، 
و )3( مولدات ملحطة كهرباء 

الدماشــقة. 
إىل  الشــبواني  وأشــار 
اإلحال قريباً لـ)10( مولدات 
جديــدة بــدالً عــن املولــدات 
املتهالكــة ، يف إطــار جهــود 
املعالجات املستمرة لتحسني 
املحافظــة،  يف  الكهربــاء 

أكــد مديــر عــام مكتــب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ــدد  ــبواني أن ع ــن الش حس
ــات التي  املنظمات والجمعي
حصلــت عــىل تراخيص من 
املكتــب بلغــت 145 منظمة 
وجمعية عاملــة يف املجاالت 
واإلنســانية  الحقوقيــة 

والخرييــة واالقتصاديــة. 
الشــبواني:إن  وقــال 
النشــاط املدنــي للمنظمات 
والجمعيات يف محافظة مأرب 
شهد خال السنوات األخرية 
نشــاطاً ملحوظــاً ومتزايداً، 
ــكل  ــات تش ــت املنظم وبات
الرديــف والرشيك األســايس 
للسلطة املحلية واملؤسسات 

ــة يف املحافظة.  الحكومي
اهتمــام  إىل  وأشــار 
السلطة املحلية يف املحافظة 

الطلب جراء  ومواكبة زيادة 
التوسع السكاني واألنشطة 
ــتمرار توافد  ــة واس التجاري

النازحني. 
ولفــت مديــر الكهربــاء 
إىل أن الفــرق الفنيــة تمكنت 
من إصــاح الخطــوط التي 
تعرضت للقطــع والتخريب 
جنوب مدينة مأرب، ويجري 
العمل عىل استبدال 13 محوالً 
للتخريب  تعرضت  كهربائياً 
ــارص  ــة العن ــاء ماحق أثن

قضائيا.  املطلوبة 
الشــبواني  وحــث 
املواطنني عىل ترشيد استهاك 
الكهرباء والتوقف عن الربط 
العشــوائي الذي يتســبب يف 
زيــادة العجــز يف الطاقة، ما 
يؤدي إىل حالة االنطفاءات ، 
يف ظل ارتفاع درجات الحرارة 
الذي يتسبب يف إضعاف قدرة 
املولدات الكهربائية عىل إنتاج 

التيار. 

بالعمــل املدنــي وتقديــم كل 
الدعــم والتســهيات لعمــل 
املنظمات والجمعيات، كونها 
ــل رديفــاً للمؤسســات  تمث
الحكوميــة، ورشيــكاً مهماً 
يف صناعة السياسات العامة 
ــة،  ــاء والتنمي ــة البن وعملي
ويعــول عليها القيــام بدور 
مهــم يف تغطيــة القصور يف 
أداء املؤسســات الحكوميــة 

باملحافظة. 
الشــبواني  وحــث 
املنظمــات والجمعيــات عىل 
تحقيــق املزيد مــن التعاون 
والتنسيق مع السلطة املحلية 
باملحافظــة ، وبمــا يحقــق 

ــرتكة.  ــداف املش األه

إدخال 11 مولداً جديداً عىل 
الكهرباء ملواجهة الزيادة يف 

استهالك التيار

الرتخيص لـ 145 منظمة 
ومجعية بمأرب

مكتب الشؤون االجتماعية:مدير عام الكهرباء
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غرس 13 ألف شجرة ورصف 26 ألف مرت 
مربع من الشوارع واجلزر

يجــري حاليــا بمدينــة مــأرب 
تنفيــذ مــرشوع رصــف وتحســني 
الرئيســة  الشــوارع  وتشــجري 
ــاحات  ــل والس ــة واملداخ والفرعي
الوسطية ومواقف  والجزر  العامة 
الســيارات، الــذي ينفــذه صنــدوق 
النظافة والتحسني بكلفة تزيد عن 

)مائــة مليــون( ريال. 
اليمنية  األنباء  ذكر ذلك لوكالة 
الصندوق محمد  /سبأ/ مدير عام 
أحمــد عطية.. مشــرياً أن املرشوع 
تمكن حتى اآلن من غرس 12 ألفا 
و707 شــجرات من أصــل 66 ألف 

شــجرة يســتهدف املرشوع غرسها 
خال مراحله املختلفة ؛ تشــمل 13 
نوعاً من أشجار النخيل والحراجيات 

والزينة. 
ونــوه عطيــة إىل أن الصنــدوق 
تمكن خال الفرتة املاضية من إنجاز 
أعمال الرصف والباط والتسوير لـ 
)26( ألفــاً و)237( مرتاً مربعا عىل 
جوانــب الشــوارع ،وبنــاء أحواض 
لألشــجار واستبدال بندورات وبناء 
ــوارع  ــة يف الش ــمات جمالي مجس
بمساحة 11 ألفا و244 مرتا طوليا. 
ولفــت مديــر عام الصنــدوق إىل 

أن االهتمام يف املرحلة الحالية لدى 
قيادة الســلطة املحلية والصندوق 
يرتكز يف إنشاء الحدائق واملتنزهات 
وتفعيــل املشــتل املركــزي إلنتــاج 
الشتات وأشجار الزينة، إىل جانب 
تأهيــل وتســوير املقلــب املركــزي 
للنفايات، وتعزيز قدرات الصندوق 
بمعــدات وآليــات جديــدة ملواكبــة 
التوســعات الســكانية وأعمــال 

النظافــة املصاحبة. 
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 نفــذ قطــاع الرعايــة 
بــوزارة الصحــة العامــة 
والســكان بالتعــاون مــع 
ــة  ــة العام ــب الصح مكت
مــأرب  باملحافظــة 
ومنظمة الصحــة العاملية 
للعاملني  التدريبية  الدورة 
مراكــز  يف  الصحيــني 
ــهاالت املائية  ــاج اإلس ع

باملحافظــة. 
الــدورة التي  وهدفــت 
أقيمــت عــىل مــدى ثاثة 
أيــام إىل تدريــب 21 عاماً 
وعاملــة مــن الكــوادر 
الطبيــة والفنية يف مراكز 
املائية  اإلسهاالت  معالجة 
بمستشــفيات كرى العام 
والشــهيد  والوحــدة،   ،
أحمــد جحزة ، يف مجاالت 
العاجيــة  السياســة 

للكولــريا. 

ــج »رواد  اختتم برنام
فعاليــات  املســتقبل« 
التصفيــات النهائيــة بــني 
الثانوية  طــاب خريجــي 
العامــة املتنافســني عــىل 
عرش منح دراسية خارجية 
تمولها مؤسســة مواهب 
عــرب شــبكة اســتجابة 
الطــاب  تســتهدف   ،
املتفوقــني يف تخصصــات 
الطب، الهندســة، والعلوم 

اإلنســانية. 
بني  التصفيات  وجرت 
البالــغ عددهم  املتقدمــني 
120 طالبــاً مــن خريجي 
محافظة   16 من  الثانوية 
 ، ــني  ــىل مرحلت ــة ع يمني
تنافس يف األوىل 99 طالباً، 
متســابقا   30 وتأهــل 
الثانية  ــات املرحلة  ملنافس

وخال تدشــني الدورة 
ــب  ــام مكت ــر ع ــد مدي أك
ــكان  الصحة العامة والس
الدكتــور  باملحافظــة 
عبدالعزيز الشدادي أهمية 
االســتفادة القصــوى من 
ــن  ــزز م ــا يع ــدورة بم ال
أداء مراكــز يف معالجــة 

ــة.  اإلســهاالت املائي
من جهته أوضح نارص 
الســعيدي مساعد الرتصد 
ــب الصحة  ــي بمكت الوبائ
أن املتدربــني ســيتعرفون 
عىل مــدى ثاثة أيام  عىل 
العاجية  السياسة  كيفية 
ــاج  ــز ع ــريا ملراك للكول
باملحافظــة  اإلســهاالت 
ومنها الحاالت التي تعاني 
من سوء تغذية أو املصابة 

بالكولريا. 

التي اســتمرت عرشة أيام 
ــج  ــدة برام ــملت ع ، وش
التقييم من خالها  يجري 
الختيــار الفائزين العرشة 
بمقاعــد املنــح الدراســية 
الخارجيــة املقدمة والذين 
سيتم اإلعان عنهم خال 

األيــام القادمة. 
ويف نهايــة فعاليــات 
منافســة  وبرامــج 
ــرى تكريم  ــات ج التصفي
املتنافســني  الطــاب 
واملنفذيــن  واملدربــني 
للربامج التقييمية، بشهائد 
الرمزية.  والهدايا  التقدير 
االختتــام  حــر 
التنفيذي  والتكريــم املدير 
ــة مواهب عبدالله  ملؤسس
جمعــان، ورئيس شــبكة 
استجابة نسيبة الغساني. 

رفع قدرات 21 عامالً صحياً 
وفنياً بمراكز عالج اإلسهاالت 

املائية

اختتام برنامج التقييم 
للمتنافسني عىل املنح الدراسية 

اخلارجية للمتفوقني


