
رئيــس الـوزراء يعقـد سلسلـة لقــاءات 
فــور وصولــه مــــأرب

حضر عملية إتالف 4 أطنان و351 كيلو من احلشيش اخملدر

الوكيــل مفتــاح يتـــرأس اجتماعـــًا لكتلـــة امليــاه التابعـــة لـ )االوتشا(

مأرب حصن اجلمهورية

حمافظ مأرب يشهد خترج الدفعة 
التاسعة من قوات األمن اخلاصة
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مناقشة احتياجات القطاع الصحي 
مع عدد من المنظمات 

تأهيل 15 فتاة مأربية في مجال 
قيادة الحاسوب

تأهيل 50 ضابطًا وصف من شرطة 
مأرب في مجال العمليات الشرطية

شهد التوقيع على مخططات مدينة مأرب احلديثة

توقيع مشروع إعادة تأهيل طريق )مأرب الجوبة حريب( بطول 83 كم «

رئيـــس الـــــــــــوزراء



رئيس الوزراء

مـــــأرب 
حصـــــن 
اجلمهورية

أكــد رئيس الــوزراء الدكتور 
مــأرب  أن  عبدالملــك،  معيــن 
وعقــب االنقــاب الحوثــي فــي 
الــذي  الحصــن  كانــت   2014
ومنهــا  الجمهوريــة،  حمــى 
األولــى  الشــرارة  انطلقــت 
الحوثــي  مليشــيا  لمقاومــة 
الكهنوتيــة المواليــة إليــران.
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جاء ذلــك يف كلمته 
ــال  ــا خ ــي ألقاه الت
زيارته ملحافظة مأرب 
يوم الثاثاء واجتماعه 
التنفيــذي  باملكتــب 
املحليــة  للســلطة 
باملحافظــة، بحضــور 
الــوزراء  نائــب رئيس 

ســالم الخنبــي.
رئيــس  وأشــاد   
الوزراء بالدور الوطني 

الكبري الذي لعبته مأرب 
تحملته من عبء  وما 
للدفاع عن الجمهورية 
ــذ 2014 بتصدرها  من
املــروع  ملقاومــة 
الحوثــي واســتقبالها 

مايــني النازحني.
وقــال »ورغــم هذا 
العــبء اإلنســاني ويف 
ــة  ــدم جاهزي ــل ع ظ
التحتيــة  البنيــة 

للمحافظة إال ان قيادة 
ووجاهاتها  املحافظة 
وأبناءهــا رضبوا مثا 
يف الوحــدة والتضحية 
الوطنيــة والحفــاظ 
الدولة  مؤسسات  عىل 

ــا«. ومقدراته
بــأن  وأضــاف 
السياســية  القيــادة 
تــويل مــأرب اهتمامــا 
خاصــا وحريصــة أن 

ــلطة  تدعم جهود الس
املحلية يف حفظ األمن 
واالســتقرار والتنمية 

ــأرب. يف م
رئيــس  ولفــت 
الــوزراء إىل أن شــبوة 
اليــوم تقــود املروع 
الوطنــي وتقــف أمام 
املشــاريع الجهويــة 
التــي تأخــذ  الضيقــة 
مــن الضــم واإللحــاق 
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والفــوىض  والقهــر 
وسيلة لتمزيق الهوية 
الوطنيــة واالســتياء 

عــىل الســلطة.
أن  إىل  وأشــار 
الهدف األول للحكومة 
الرعية بقيادة فخامة 
رئيــس الجمهوريــة 
عبدربه منصور هادي 
ــو اســتعادة الدولة  ه
االنقــاب  وإنهــاء 
الحوثــي املدعــوم من 

ايران.
ــد أن ما حصل  وأك
من تمــرد يف عدن من 
مسلحة  مجاميع  قبل 
يســمى  مــا  تتبــع 
هو  االنتقايل  باملجلس 
محاولــة بائســة لجر 
الفــوىض  إىل  اليمــن 
الحكومــة  وحــرف 
والتحالف عن مهمتهم 
ــة والعربية يف  الوطني
التصدي ملروع إيران 
الطائفــي يف املنطقــة 
ونفوذهــا وأدواتها يف 

ليمن. ا
ــاف: » التمرد  وأض
يف عــدن كاد أن يهــدم 
التــي  كافــة الجهــود 
بذلتها الحكومة إلعادة 
املؤسســات  تفعيــل 
الخدمــات  وتقديــم 
يف املناطــق املحــررة 
إجماال ويف املحافظات 
الجنوبية ومدينة عدن 
بشكل خاص، وهذا ال 

يصــب يف مصلحة أحد 
الحوثي  سوى مليشيا 

ــة إيرانيا«. املدعوم
ــور  ــرق الدكت وتط
إىل  عبدامللــك،  معــني 
الحمــات التي ســعت 
املعركــة  لتصويــر 
ــي قادتها  الت الوطنية 
رصاع  بأنــه  شــبوة 
بهــدف  مناطقــي، 
النــاس  تحشــيد 
واســتمرار نزيف الدم 
أن  إىل  مشرياً  اليمني.. 
وتماسك  شبوة  رجال 
املحليــة  الســلطة 
وقوات الجيش واألمن 
املؤامرة،  أحبطت هذه 
ــن  ــأن اليم ــت ب وأثبت
االتحادي هو املروع 
الوطني الجامع، وأهل 
شبوة هم من يقودون 
محافظتهــم وهم من 
قال كلمته أمام التمرد.
رئيــس  ولفــت 
الــوزراء إىل أن خطاب 
ــذ بداية  ــة من الحكوم
األزمــة يف عــدن هــو 
مصالحــة  خطــاب 
وتســامح، ورحبــت 
مــرارا بدعوى اململكة 
العربيــة الســعودية 
جدة،  لحوار  الشقيقة 
وحريصــة عــىل نجاح 
ومســتعدة  الحــوار 
الستيعاب كافة القوى 
واملشــاريع السياسية 
الثوابت  تحــت مظلــة 

وســلطة  الوطنيــة 
الدولة.

ــال  ــه ق ــن جانب م
مــأرب  محافــظ 
ــرادة:إن  ــلطان الع س
املحافظــة رغــم ثقــل 
املسؤولية التي أوكلت 
ــم القيادة  إليها، وبدع
ــية والتحالف  السياس
ــتطاعت أن تخطو  اس
يف  ثابتــة  خطــوات 
ــن  ــة م التنمي ــق  طري
الجامعــة  إنشــاء 
واملستشــفيات العامة 
األمــن  تثبيــت  إىل 
واالســتقرار، وحاليــاً 
يــكاد ينتهــي مروع 
الــدويل  مطــار مــأرب 
بدعــم ســخي مــن 
ــة. ــقاء يف اململك األش
اســتمع  كمــا 
إىل  الــوزراء  رئيــس 
املكتــب  مســؤويل 
للســلطة  التنفيــذي 
املحليــة يف مــأرب عن 
الواقــع االقتصــادي 
واالجتماعــي واألمني 
املحافظــة،  يف 
االحتياجــات  وكــذا 
التــي  والتحديــات 
الســلطة  تواجههــا 
املحلية، وحث الجميع 
عىل العمل بروح الفريق 
مــع قيــادة املحافظة، 
ووجه الوزارات املعنية 
ــلطة  ــل مع الس بالعم
الحلول  إليجاد  املحلية 

ذات  للقضايا  املناسبة 
األولويــة والتي تمكن 
املحافظة من أن تكون 
ــة يف  ــا للتنمي نموذج

. ليمن ا
شــدد  بــدوره 
وزيــر اإلدارة املحليــة 
فتــح،  عبدالرقيــب 
أن  رضورة  عــىل 
التنمية شــاملة  تكون 
ليــس فقــط يف مركــز 
املحافظة وإنما يف كافة 
املديريــات، وأهمية أن 
تقود الســلطة املحلية 
الــدور الريــادي. هــذا 
ــاع  ــر االجتم ح
وزراء الصحــة العامة 
الدكتــور  والســكان 
باعــوم،  نــارص 
والتعليــم  والرتبيــة 
الدكتور عبدالله مللس، 
واملعــادن  والنفــط 
أوس العــود ، ورئيس 
ــة األركان العامة  هيئ
عبدالله  الركن  الفريق 
النخعي و مدير مكتب 
ــوزراء أنيس  ال رئيس 
باحارثــة، ومستشــار 
رئيس الــوزراء مطيع 

دماج.
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ــوزراء  ال ــرأس رئيس  ت
ــك  ــني عبداملل ــور مع الدكت
ــة  ــة األمني للجن ــاً  اجتماع
بمحافظــة  والعســكرية 
مأرب بحضور نائب رئيس 
ــي  ــالم الخنب ــوزراء س ال
ــة األركان  ــس هيئ ، ورئي
الركــن  الفريــق  العامــة 
ــب  ــي ونائ ــه النخع عبدالل
رئيس هيئة األركان رئيس 
اللواء  العمليــات املشــرتكة 
الركــن صغــري بــن عزيــز 
وقيادات من وزارتي الدفاع 

والداخليــة.
وأشــاد بمــا قدمتــه 
مؤسستا الدفاع واألمن من 
تضحيات عظيمة يف الدفاع 
ــة يف  الثوابــت الوطني عــن 
مختلف املستويات القيادية 
.. ناقاً إليهم تحيات فخامة 
رئيس الجمهورية وإشادته 
بتضحيات منتسبي القوات 
املسلحة واألمن وجهودهم 
ــتعادة  لحماية الوطن واس
أمــن  وحفــظ  الدولــة 

أبناء الوطن. ــتقرار  واس
الــوزراء  وقــال رئيــس 
ــة تدرك حجم  »إن الحكوم
التي  والتعقيدات  التحديات 
يواجههــا األمــن والجيش 
ــأرب ويف مختلف  بمدينة م
ــة فيما  ــات، خاص املحافظ
باالســتحقاقات  يتعلــق 
املاليــة والدعم اللوجســتي 

واملادي«.
وأكد أن الحكومة وعرب 
املؤسسات والهيئات املعنية 
يف وزارتي الدفاع والداخلية 
ســتعمل عىل إيجاد الحلول 
املســتدامة لهذه التحديات، 
هنــاك  أن  إىل  مشــرياً 
فرصــة حقيقيــة إلصــاح 
وفقا  وبنائهما  املؤسستني 
ــط  ــة وخط ــة حديث لرؤي
أمنية سليمة بما يساهم يف 
هزيمــة االنقــاب الحوثي، 
األساس  العدو  يمثل  والذي 
والهوية  الوطني  للمروع 

اليمنية.
الــوزراء  وعــرب رئيــس 
ــة ألي  ــض الدول ــن رف ع
ــي  ــكري أو أمن ــاء عس بن
خــارج مؤسســات الدولة، 
الــذي حدث يف  وأن التمــرد 
عدن واعتداء مليشــيات ما 
يســمى باملجلــس االنتقايل 

ابــني  محافظتــي  عــىل 
ــواهد  ــراً ش ــبوة مؤخ وش
حــارضة عىل خطــورة هذا 
األمــر وتداعياتــه الكارثية 
ــة  ــات الدول ــىل مؤسس ع
ووظائفها ويفســح املجال 
للجماعات اإلرهابية للتمدد 
ــذا االزدواج. واســتغال ه
كما أشاد باألداء األمني 
ــة  ــكري يف محافظ والعس
الــذي جعلها  مــأرب، األمر 
ماذاً آمنا لليمنيني الفارين 
ــاكات  ــية وانته ــن فاش م

ــيات الحوثية. املليش
مــن جانبــه أكــد رئيس 
ــة األركان العامــة، أن  هيئ
مليشيات الحوثي االنقابية 
ومن ورائها إيران تستهدف 
ــتقرار  زعزعة األمن واالس
ــوىض  ــر الف ــل لن كمدخ
وتحقيق مروعها، وشدد 
ــود  ــة الجه ــىل مضاعف ع

للتصــدي ملا يحاك ملحافظة 
املحررة  مأرب واملحافظات 

عام. بشكل 
القيــادات  وتطرقــت 
إىل  املحافظــة  يف  األمنيــة 
رشح عــن جهــود مختلــف 
األجهزة األمنية والقضائية 
والعســكرية لحفــظ األمن 
وتحقيــق  واالســتقرار 

ــة. ــة يف املحافظ العدال
وأشــاروا إىل التحديــات 
التي تواجه األجهزة األمنية 

والعسكرية واحتياجاتها.
وكلــف رئيــس الوزراء، 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
األركان بعرض هذه املشاكل 
ومناقشــتها مــع األجهــزة 
الحكوميــة املعنية واقرتاح 

معها. للتعامل  رؤية 

رئيس الوزراء يرأس اجتامعاً للجنة األمنية 
والعسكرية يف مأرب
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في اجتماعها الدوري برئاسة احملافظ

التقــى رئيــس الــوزراء 
ــك،  الدكتــور معــني عبداملل
عــدداً من قيــادات األحزاب 
السياســية  والتنظيمــات 
ــخصيات  ــايخ والش واملش
ومنظمــات  االجتماعيــة 
محافظة  يف  املدني  املجتمع 

مأرب.
ــاء  اللق ــال  ــرى خ ج
النظــر  تــداول وجهــات 
حــول عــدد مــن القضايــا 
ــاحة  ــورات عىل الس والتط
ــة، وآليــات تعزيــز  الوطني
التنسيق والتكامل الرسمي 
الدولة  الستعادة  والشعبي 
واالصطفاف خلف الرعية 
بفخامة  ممثلة  الدستورية 

الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهورية 
إلنهــاء انقــاب مليشــيات 
إيران. من  املدعوم  الحوثي 
مناقشــة  تــم  كمــا 
محافظــة  يف  األوضــاع 
التــي  والجهــود  مــأرب 
تبذلهــا الحكومــة وقيــادة 
الســلطة املحليــة لتحســني 
الخدمات األساسية املقدمة 
للمواطنــني وتعزيــز األمن 
والســكينة  واالســتقرار 
العامة للمجتمع، واالهتمام 
إىل  النازحــني  بأوضــاع 
املحافظــة، وكذا املشــاريع 
القائمــة  واالحتياجــات 
املرســومة  والخطــط 

ــا. لتلبيته
رئيــس  ووضــع 
ــام  ــور أم ــوزراء، الحض ال
ــة للتعامل  الرؤى الحكومي
ــات  ــف التحدي ــع مختل م
ــدات التي فرضتها  والتعقي
ــرد  ــيات التم ــرب مليش ح
ــة، وكــذا األحــداث  الحوثي
العاصمــة  يف  األخــرية 
وشــبوة  عــدن  املؤقتــة 
وأبــني والجهــود التي تمت 
الحتوائها بدعم من تحالف 
دعــم الرعيــة بقيــادة 
ــعودية  اململكة العربية الس
الجميع  الشقيقة.. مطمئنا 
ــة إىل  ــور ماضي ــأن األم ب
املعركــة  وأن  األفضــل 

والوجوديــة  األساســية 
هــي  والتحالــف  لليمــن 
استئصال املروع اإليراني 
الخطري عىل أمن واستقرار 
ــع. ــم أجم ــة والعال املنطق

بما  الحارضون،  وأشاد 
تبذلــه الحكومة من جهود 
ــذه  ــل ه ــتثنائية يف ظ اس
الظروف ملواجهة التحديات 
دعمهم  مؤكدين  املختلفة.. 
لجهودهــا  ومســاندتهم 
جانــب  إىل  ووقوفهــم 
ــتورية حتى  الرعية الدس
اســتعادة الدولــة والقضاء 

عــىل املــروع االيراني.

رئيس الوزراء يلتقي قيادات األحزاب 
والشخصيات االجتامعية بمأرب
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رئيــس  حــر 
الــوزراء الدكتور معني 
ــة  ــك، بمحافظ عبداملل
مــأرب حفــل التوقيــع 
عىل مخططــات مدينة 
مأرب الحديثة، وعددها 

ــا. ٥2 مخطط
وتتضمن 

املخططات التي وقعها 
رئيــس مصلحة أرايض 

وعقارات الدولة، أنيس 
باحارثــة، ومحافــظ 
العرادة،  سلطان  مأرب 
إنشاء مرافق ومساحات 

تخــدم املجتمــع.
ــداد املخطط  وتم إع
العام لعاصمة محافظة 
مــأرب )املســرت بان(، 
ــس حرية  وفقاً ألس
تســتوعب املتغــريات 

والتطور الذي تشــهده 
املدينة.

مســاحة  وتبلــغ 
ألفــاً   20 املخطــط 
ــم  ــارا، يض و7٥0 هكت
ــوار يف  ــدة ج 110 وح
33 منطقــة منضويــة 
قطاعــات  ثمانيــة  يف 

ــة. رئيس
واعتمــد املخطــط 

العامليــة  اإلحداثيــات 
بي اس(،  الـ) جي  عرب 
ــم  ــادة الرتقي ــاء إع أثن
ــد والربط، حيث  الجدي
توســع  سيســتوعب 
ســنة  لـــ30  املدينــة 

قادمــة.

رئيس الوزراء حيرض حفل التوقيع عىل 
خمططات مدينة مأرب احلديثة
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محافظة  محافظ  شهد 
اللــواء ســلطان بن  مــأرب 
عيل العرادة ،يوم الخميس، 
حفل تخرج الدفعة التاسعة 
من قــوات األمــن الخاصة 
ــا  ــد تلقيه ــة، بع باملحافظ
دورات مكثفــة يف مختلــف 
املهارات القتالية واألمنية .

ألقــى  الحفــل  ويف 
محافــظ املحافظــة كلمــة 
نقــل يف مســتهلها تحيــات 
القيــادة السياســية ممثلة 
ــن  ــري الرك ــة املش بفخام
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
رئيــس الجمهوريــة القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة، 
وقيــادة الحكومــة ووزارة 

ــة. الداخلي
وأكــد املحافــظ العرادة 

ــن والرطة  أن قطاع األم
يأتــي يف أولويــة قائمــة 
اهتمامات الســلطة املحلية 
ملا لألمن من عاقة مبارشة 
بحياة النــاس ومصالحهم.
وحيا املحافــظ الجهود 
الكبــرية التي تبذلهــا إدارة 
باملحافظــة،  الرطــة 
يف  األمنيــة  ووحداتهــا 
تحقيق األمن واالســتقرار، 
وتأمــني املمتلــكات العامة 
وإفشــالها   ، والخاصــة 
ــث باألمن  ــات العب مخطط
واالســتقرار ، األمــر الــذي 
انعكس إيجاباً عىل مستوى 
واالســتقرار،  التنميــة 
وتعزيــز حضــور الدولــة.

وأكــد أن مــا تحقق من 

إنجــازات أمنية بــات محل 
لم  ذلك  الجميع، وأن  تقدير 
يكــن ليتحقق لوال القدرات 
التــي تتمتــع بهــا  العاليــة 
الوحدات األمنية باملحافظة 
أهميــة  عــىل  مشــدداً   ..
تأهيــل منتســبي وحــدات 
عىل  سواًء  والرطة  األمن 
التدريبي القتايل،  ــتوى  املس
التوعيــة  مجــاالت  يف  أو 
القانونيــة بمــا يحقق مبدأ 
. الشعب  الرطة يف خدمة 
وشــهد حفــل التخــرج 
عرضــاً عســكرياً مــن قبل 
تــم  حيــث  الخريجــني، 
مــن  اســتعراض بعضــاً 
ــي  الت ــة  ــارات القتالي امله
تلقوها خال فرتة الدراسة 

ــب. والتدري

قــوات  قائــد  وكان 
األمن الخاصــة فرع مأرب 
العميــد عبد الغني شــعان 
ألقــى كلمــة تطــرق فيهــا 
ــون  ــاه الخريج ــا تلق إىل م
ــارات  ــات ومه ــن تدريب م
التدريــب،  فــرتة  خــال 
والجهود املبذولة يف ســبيل 
ــزة  ــدرات األجه ــز ق تعزي
األمنية وبنائها عىل أســس 
صحيحــة قائمة عىل الوالء 
الوطنــي، مســلحة بالوعي 
الــكايف للتعامل مع مختلف 

القضايــا األمنيــة.
ــم  ــل ت ــام الحف ويف خت
ــني  ــل الخريج ــم أوائ تكري
بالشــهادات  واملربزيــن 
التقديرية والهدايا الرمزية.

حمافظ مأرب يشهد خترج الدفعة التاسعة 
من قوات األمن اخلاصة
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محافــظ  حــر 
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ســلطان بــن عــيل العــرادة 
إتاف  الخميس عملية  يوم 
4 آالف و3٥1 كيلــو مــن 
الحشــيش املخــدر حصيلة 
3٥ قضية تســلمتها النيابة 
أحكاما  وأصدرت  الجزائية 

قضائيــة فيهــا.
وتمــت عمليــة اإلتاف 
ــة  النياب ــس  ــور رئي بحض
ــارف  ــايض ع ــة الق العام
النيابــة  املخــايف، ورئيــس 
ــد  ــايض أحم ــة الق الجزائي
النيابــة  الحيــدري ووكيــل 
الجزائيــة القــايض مــروان 
النــي، وعدد مــن قيادات 
ــلطة املحلية واألجهزة  الس
والعســكرية  األمنيــة 

ــة. باملحافظ

وخــال عمليــة اإلتاف 
ــة  ــظ املحافظ ــد محاف أك
عــىل أهميــة املعركــة التي 
تخوضهــا الســلطة املحلية 
يف مكافحــة املخــدرات ، يف 
إطــار الحــرب العبثية التي 
ــي  ــيا الحوث ــنها مليش تش
اليمني إلفساد  الشعب  عىل 
األطفــال والشــباب والزج 

بهــم يف محــارق املوت.
املحافــظ  وأعــرب 
للسلطة  العرادة عن شكره 
القضائيــة لرسعــة بتها يف 
توصلت  وما  القضايا،  هذه 
ــا من نتائج  إليه تحقيقاته
ــة  ــوح عاق ــف بوض تكش
ــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
باملخــدرات واالتجــار بهــا، 
كواحــدة  واســتخدامها 
مــن وســائلها للتأثــري عىل 

األطفــال والشــباب اليمني 
لصالــح األجنــدة اإليرانية، 
فضــاً عــن كونهــا مصدراً 
أساسيا من مصادر التمويل 

لحروبهم.
وثمن املحافــظ العرادة 
ــذي تبذله األجهزة  ال الدور 
األمنية باملحافظة يف ضبط 
جرائــم تهريــب املخــدرات، 
وقدراتها الكبرية يف كشــف 
أســاليب التهريــب من قبل 
عصابــات املخدرات، ومنها 
والنساء  األطفال  استخدام 
للتمويــه عىل رجــال األمن 
والرطة يف نقاط التفتيش.
وألقــى كل مــن رئيــس 
ــس  ــة، ورئي ــة العام النياب
ــال  ــة خ ــة الجزائي النياب
ــات  ــاف كلم ــة اإلت عملي
نوهــت إىل دور األجهــزة 

ــم  ــط جرائ ــة يف ضب األمني
تهريــب الحشــيش املخدر، 
وما تشــكله هــذه القضية 
تتهــدد  خطــورة  مــن 
مســتقبل الشــعب اليمني، 
ــن  ــتخدامها م ــراً الس نظ
ــي  ــات الحوث ــل عصاب قب
لتأثريها عىل تغييب العقول 

ــان. واإلدم
وشــددت الكلمــات عىل 
أن السلطة القضائية ستتخذ 
ــة  ــراءات القضائي كل اإلج
الحازمــة والصارمــة تجاه 
املتورطــني واملتعاونني مع 
املخدرات،  تهريب  عصابات 
وأنهــا تويل قضايــا تهريب 
الحشــيش املخــدر أولويــة 
كربى كونهــا تمس حارض 

الباد ومســتقبلها.

املحافظ العرادة حيرض عملية إتالف 4 
أطنان و 351 كيلو من احلشيش املخدر

أكد أهمية املعركة التي تخوضها مأرب في مكافحة اخملدرات
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املحافظ يوقع مرشوع إعادة تأهيل طريق 
)مأرب اجلوبة حريب( بطول 83 كم

محافــظ  وقــع 
اللواء  مأرب  محافظة 
سلطان بن عيل العرادة 
، يــوم اإلثنــني، عقــد 
ــروع إعادة  تنفيذ م
ــق )مأرب  تأهيل طري
ــل -  ــة - املناق الجوب
ــة  ــب( باملحافظ حري
بطــول 83 كيلــو مرتا 
بتمويــل من الســلطة 

. ملحلية ا
ــيم  ــال مراس وخ
التوقيع مع مؤسســة 

ديمان للتجارة واملقاوالت 
العامــة - منفــذ املروع 
التــي حرهــا رئيــس   -
الدكتور عيل  الفني  املكتب 
الجبل ومدير عام األشغال 
ــرق املهندس  العامة والط
عبد الودود املذحجي ، أكد 
املحافــظ العــرادة اهتمام 
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس قي
ــرق  ــة الط ــة كاف بصيان
الرئيســية والفرعيــة يف 
إىل أن  املحافظــة، مشــرياً 
محافظــة مأرب بموقعها 

املتوسط تمثل نقطة عبور 
دوليــة تربــط املحافظات 
باملحافظــات  الشــمالية 
 ، والرقيــة  الجنوبيــة 
للتجــارة  وممــراً رئيســياً 

ــة والخارجية. املحلي
إىل  املحافــظ  ولفــت 
ــال  ــام بأعم ــة القي أهمي
ــادة  ــة وإع ــة دوري صيان
ــل مســتمرة لكافــة  تأهي
أو   ، الرئيســية  الطــرق 
يف  املتــررة  الفرعيــة 
املحافظة  مديريات  عموم 

القيام  بما يمكنها من 
تســهيل  يف  بدورهــا 
التنقــل  عمليــات 
ــة والخارجية. الداخلي
وشــدد املحافــظ 
العــرادة عــىل رضورة 
التــزام الركة املنفذة 
بكافــة  للمــروع 
املواصفــات واملعايــري 
والهندســية  الفنيــة 
أثنــاء تنفيــذ املروع 
ــت  ــليمه يف الوق وتس

. د ملحد ا
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تــرأس وكيل محافظة 
مــأرب الدكتــور عبدربــه 
األحــد  يــوم  مفتــاح 
ــة  ــا بكتل ــاً خاص اجتماع
املياه والتابعة ملكتب األمم 
ــيق الشؤون  املتحدة لتنس
)االوتشــا(  اإلنســانية 
ــة احتياجات املياه  ملناقش
النــزوح  مخيمــات  يف 
ــة 32  ــة والبالغ باملحافظ
ــكانيا. مخيما وتجمعا س
وتضــم الكتلــة مديــر 
ــة  ــة العام ــام املؤسس ع
ــرف الصحي  للمياه وال
فرع مــأرب، ومديــر عام 
الهيئــة العامــة ملشــاريع 
ميــاه الريــف ، وعــدد من 
والجمعيــات  املنظمــات 
ــة والدولية املانحة. املحلي
واســتعرض االجتماع 
الربامج والخطط لتدخات 
الركاء الدوليني واملحليني 
ــال  ــام 2019م يف مج للع
امليــاه واإلصحاح البيئي ، 
وما تــم إنجــازه وتنفيذه 
ومــا تبقــى مــن تدخات 
ــات  ــاريع واحتياج ومش

ــة إنجازها. الدفع لرسع
ــدد الوكيل مفتاح  وش
االجتمــاع  مســتهل  يف 
عــىل أهميــة مكــون املياه 
يف  البيئــي  واإلصحــاح 
ــلطة املحلية  مساعدة الس
باملحافظة التي اســتقبلت 

أفــواج النازحني ومازالت 
ــة  ــاه نظيف ــم مي يف تقدي

وآمنــة لهم.
النظيفة  املياه  أن  وأكد 
تأتي يف مقدمة احتياجات 
للمخاطر  ــراً  النازحني نظ
ــتخدام  ــىل اس ــة ع املرتتب
ــة يف انتشــار  ــاه امللوث املي
وأبرزها  للعدوى واألوبئة 
واإلســهاالت  الكولــريا 
املائيــة بمختلــف أنواعها.

إىل  مفتــاح  وأشــار 
ــي  الت ــات  ــة التدخ أهمي
ــد مــن  قامــت بهــا العدي
املنظمات املانحة والدولية 
يف  املحليــني  والــركاء 
مجــال امليــاه واإلصحــاح 
البيئــي خــال املرحلــة 

املاضيــة يف التخفيــف من 
األوبئة املنتقلة عرب املياه.. 
منوها إىل حاجة املحافظة 
يف تقديم مشاريع إنسانية 
واإلصحاح  املياه  مجال  يف 
باالستدامة  تتصف  البيئي 

ــة للتطوير. وقابل
ونــوه إىل أهمية العمل 
مع الريك الحكومي عرب 
فرعــي املؤسســة العامــة 
ــرف الصحي  للمياه وال
باملحافظة والهيئة العامة 
مليــاه الريــف ، مــن أجــل 
توســيع التغطيــة بامليــاه 
اآلمنــة إىل أكــرب عــدد من 
ــة  ــكان مدين ــاء وس أحي
مــأرب، إىل جانب األرياف 
ذات الكثافــة الســكانية 

ــات  ــات والتجمع واملخيم
للنازحــني  الســكانية 
لاستفادة عىل حد سواء، 
كحــق إنســاني يتســاوى 
فيــه الجميع مــن نازحني 

ومجتمــع مضيــف.
ولفــت إىل أن الســلطة 
املحليــة قدمــت وســتقدم 
ــهيات  كافة الدعم والتس
املنظمــات  لكافــة 
لتنفيــذ  والجمعيــات 
برامجها وفق االحتياجات 
للنازحــني  امليدانيــة 
ــا  ــف بم ــع املضي واملجتم
ــودة  يحقق األهداف املنش

املجتمعيــة. والفائــدة 

الوكيل مفتاح يرتأس اجتامعاً لكتلة املياه 
التابعة لـ )االوتشا(
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الوكيل مفتاح يناقش التدخالت 
اإلنسانية مع وفد هيئة اإلغاثة الرتكي

وكيــل  التقــى 
محافظة مأرب الدكتور 
عبدربه مفتاح يف مكتبه 
ــد  ــس وف ــوم الخمي ي
اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة 
والحريــات  للحقــوق 
 )  I.H.H  ( الرتكيــة 
برئاسة حســن إيناجي 
الــذي يــزور املحافظــة 

. لياً حا
ويف اللقــاء اســتمع 
الوكيل مفتاح من رئيس 
الوفد إىل رشح عن الهيئة 
ــطتها وتدخاتها  وأنش
اإلنسانية يف اليمن ، منذ 
ما قبــل األزمــة وزيادة 
هــذا التدخل اإلنســاني 

ــاً  ــة، خصوص ــال األزم خ
ــي  ــأرب الت ــة م يف محافظ
اســتقبلت العدد الكبرية من 

. النازحني 
ولفت حســن إيناجي إىل 
اإلنسانية  التدخات  أن هذه 
تأتي يف إطار عمق العاقات 
األخوية بني الشعبني الرتكي 

واليمني .
وكان وكيــل املحافظــة 
الدكتــور مفتــاح قــد رحب 
بالوفــد الرتكي وبتدخاتهم 
اإلنســانية والتي تعمل عىل 
تخفيف األعباء عن النازحني 
ــتعرض  ــة، واس يف املحافظ
التحديــات التــي تواجههــا 
املحافظــة جراء اســتقبالها 

ألعــداد كبرية مــن النازحني 
ــات  ــف املحافظ ــن مختل م
الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
االنقــاب الحوثيــة، وزيادة 
الخدمــات  يف  التحديــات 
األساسية من صحة وتعليم 

ــن وغريها. ومياه وأم
وأكــد الدكتــور مفتــاح 
ــلطة املحلية ستقدم  أن الس
كافــة التســهيات لألعمال 
اإلنســانية لكافــة املنظمات 
والهيئات اإلقليمية والدولية 
ــني  ــع القوان ــق م ــا يتف بم

ــح اليمنية. واللوائ
حــر اللقــاء مديــر 
الشــؤون  مكتــب  عــام 
ــن  االجتماعية والعمل حس

الشــبواني، ومديــر عام 
فــرع املؤسســة العامة 
للمياه باملحافظة حسني 
الجال، ومدير عام فرع 
هيئــة ميــاه الريف عيل 
هذال ، ونائب مدير عام 
مكتب الرتبية عبدالعزيز 
ومديــر  الباكــري، 
التنفيذية إلدارة  الوحدة 
مخيمات النازحني سيف 
مثنــى، واملدير التنفيذي 
للجنة اإلغاثة باملحافظة 
ــزي ومدير فرع  آمني ع
جمعية اإلصاح بمأرب 

قاســم صالح.
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مكتب الصحة يناقش مع عدد من 
املنظامت احتياجات القطاع الصحي

مكتــب  ناقــش 
الصحة العامة والسكان 
بمحافظــة مــأرب مــع 
ــة والتغذية  كتلة الصح
التابعــة  الفرعيــة 
الدوليــة  للمنظمــات 
املانحــة يف املحافظــة 
وتنظيم  التنسيق  أوجه 
التدخــات اإلنســانية 
ــاع  ــات القط واحتياج
الصحي يف مجال الصحة 

ــة. والتغذي
وأكــد مدير عــام مكتب 
ــور عبدالعزيز  الصحة الدكت
الشدادي خال اجتماع عقد 
يوم األربعاء أن الصحة تأتي 
عىل رأس أولويات احتياجات 
النازحــني، نظــراً للمخاطر 
الصحيــة التــي تتهدهــم 
كسوء التغذية عند األطفال 
وانتشــار العــدوى واألوبئة 
كاإلســهاالت املائية الحادة، 

الضنك. وحمى 
ونوه الشــدادي إىل الدور 
الهام لكتلة الصحة يف مساعدة 
الســلطة املحلية واملنظمات 
املانحة عىل الوصول إىل أكرب 
قــدر ممكن مــن التجمعات 
السكانية املستهدفة، وتنفيذ 
برامــج هادفــة مبنيــة عىل 
خطط تراعي التنسيق العايل 
ــات  ــات والجه ــني املنظم ب

الحكومية.

االجتمــاع  وكان 
قــد اســتعرض الربامج 
لتدخــات  والخطــط 
الدوليــني  الــركاء 
واملحليني للعام 2019م يف 
مجال الصحة والتغذية، 
وتنفيذه  إنجازه  تم  وما 
وما تبقــى من تدخات 
ــاريع واحتياجات  ومش

لرسعــة إنجازهــا.
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وزارة  وكيــل  دشــن 
الداخليــة لشــؤون الرطة 
ــور  ــواء الدكت ــن الل واألم
وكيل  ومعه  املوساي  أحمد 
محافظــة مــأرب الدكتــور 
عبدربــه مفتاح يــوم األحد 
دورة  املحافظة،  يف عاصمة 
تأهيليــة لعــدد ٥0 ضابطــاً 
منتسبي  من  ضابط  وصف 
رشطة املحافظة ووحداتها 
)العمليات  مجال  يف  األمنية 

الرطية(.
ــد  ــني أك ــال التدش وخ
ــة واملحافظة  وكيا الداخلي
ــة إقامــة مثــل هــذه  أهمي
الدورات التأهيلية ملنتســبي 

الرطــة واألمــن يف رفــع 
وكفــاءة  األداء  مســتوى 
منتسبي األمن واحرتافيتهم 
يف مختلــف املجاالت األمنية 
، بما يساعد يف تعزيز األمن 
واالســتقرار الــذي تشــهده 

ــة مأرب. محافظ
باإلنجــازات  وأشــادا 
األمنية التي تحققها األجهزة 
األمنية باملحافظة ويقظتها 
العالية واحرتافيتها يف األداء، 
ــادة  ــج قي ــط وبرام وخط
ــن  ــة م ــة باملحافظ الرط
أجل رفع كفاءة منتســبيها 
واستكمال بناء شخصيتهم 

األمنيــة واإلدارية..

وأكدا املوســاي ومفتاح 
اســتمرار دعم قيادة وزارة 
الداخليــة والســلطة املحلية 
باملحافظــة لكافــة الربامج 
إىل  الهادفــة  والخطــط 
االرتقاء باملؤسسات األمنية 
باملحافظــة  والرطيــة 

ــبيها. وكفاءة منتس
رشطة  عام  مدير  وكان 
املحافظــة العميــد عبدامللك 
املدانــي قــد أشــار يف كلمته 
الرتحيبية إىل أن هذه الدورة 
هــي واحــدة مــن سلســلة 
دورات تأهيليــة تســتهدف 
200 ضابــط وصف ضابط 
رشطــة  منتســبي  مــن 

املحافظة ووحداتها األمنية 
املختلفة لرفــع كفاءتهم يف 
مجــال العمليــات الرطية 
وإعــداد  اإلداري  واألداء 
ورفع التقارير والســجات 
واإلحصــاءات ، والتخطيط 
العلمي السليم لتعزيز الحالة 

ــة يف املحافظة. األمني
وحــث املدانــي املتدربني 
عىل االستفادة القصوى من 
الــدورة التدريبيــة وتطبيق 
مــا يتلقــوه مــن معــارف 
ومعلومــات ومهــارات يف 

ــع العميل. الواق

تأهيل 50 ضابطاً وصف من رشطة مأرب 
يف جمال العمليات الرشطية
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اختتــم يــوم الخميــس 
ــة يف  ــأرب دورة تدريبي بم
ــة  ــة الدولي ــال الرخص مج
بقيــادة الحاســوب والتــي 
ــن  ــاة م ــتهدفت 1٥ فت اس
خمــس مديريــات بمــأرب، 
يف إطــار برنامــج تدريبــي 
ــة  ــدرات اإلداري ــاء الق لبن
للمراة املأربية والذي تنفذه 

مؤسســة فتيــات مــأرب.
دورة  اختتــام  ويف 
قيادة الحاســوب أكد وكيل 
محافظــة مأرب للشــؤون 
ــد  ــه أحم ــة عبدالل اإلداري
إقامة  أهمية  عىل  الباكري، 
التأهيلية  الربامج  مثل هذه 
ــرأة املأربية  والتدريبية للم
ــن االنخراط يف  لتمكينها م
التنمية بشكل عام بفاعلية 
وتفعيــل دورها يف املجتمع 

ويف صناعــة القــرار بقدرة 
ــريا  ــة.. مش ــاءة عالي وكف
إىل أنــه اليمكــن أن يرتقــي 
مجتمــع ويحقــق التطــور 
والتقــدم بدون املــرأة التي 
تمثل نصفه وتنجب نصفه 
اآلخر وهي املدرســة األوىل 

ــع واألجيال. للمجتم
ــىل  ــري ع الباك ــدد  وش
ــم  ــام بتعلي ــة االهتم أهمي
الفتــاة ومواصلــة تعليمها 
ــا يف  ــاء قدراته ــايل وبن الع
بمــا  املجــاالت  مختلــف 
يمكنهــا مــن دور فاعــل يف 
املجتمع ويف مواقع صناعة 

القرار.
أن  الباكــري  وأكــد 
الســلطة املحلية باملحافظة 
لديهــا توجها جــادا لتنمية 
ــال  ــار األعم ــرأة يف إط امل

ــن  ــا م ــة وتمكينه اإلداري
يف  القياديــة  األعمــال 
الحكومية حتى  املؤسسات 
يكــون لهــا بــاع يف التنمية 
ــر  ــون العن ــة ويك املحلي
ــائي فاعا يف املجتمع  النس
ــرأة  ــع امل ــة، وتدف والتنمي
املأربية لانخراط يف التعليم 
ــا يف  ــرص له ــة الف وتهيئ
الوظيفة العامة والرتقيات.
مؤسسة  رئيس  وكانت 
ــمني عيل  فتيات مأرب ياس
ــارت إىل  ــد أش ــايض ق الق
الــذي تنفــذه  أن الربنامــج 
ــرتة  ــال الف ــة خ املؤسس
يهــدف  2020م،  2019م- 
إىل تأهيــل 40 امرأة مأربية 
لهــا تأثــري يف مجتمعهــا يف 
مجــال القيــادة اإلداريــة.. 
ــم الذي تحظى  مثمنة الدع

بهــا أنشــطتها وبرامجهــا 
مــن قبــل الســلطة املحلية 
باملحافظــة وقياداتهــا بما 
يســهم يف تحقيــق األهداف 
املنشــودة يف تنميــة املــرأة 

املأربية.
الفعاليــة  ختــام  ويف 
جرى تكريم الخريجات من 
برنامــج الرخصــة الدولية 
يف قيادة الحاســوب وفريق 
ــع  التاب ــام  ــات الس صانع

للمؤسســة.
عــام  مديــر  حــر 
املرأة  لتنمية  العامة  اإلدارة 
ــده العماري،  باملحافظة فن
ومدير عــام مكتب الثقافة 
عــيل بقــان وممثــل عــن 
الســلطة املحليــة باملديرية 
نارص مثنى ومدير أكاديمية 

اللغات ســعيد اليوســفي.

تأهيل 15 فتاة مأربية يف جمال 
قيادة احلاسوب


