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مأرب تنظم حفالً خطابياً 
وفنياً بمناسبة العيد 

الوطني الـ)57( 

إدارة املرأة ومنظمــات مدنيــة مبأرب ينظمن ندوة مبناسبة سبتمرب

املوسيقى العسكرية والكشافة 
جيوبون مأرب ابتهاجاً بسبتمرب

د. مفتاح: المرأة مثلت شريكًا 
فاعاًل في إشعال ثورة 26 سبتمبر

 سبتمبر أعاد االعتبار لعظمة اإلنسان اليمني  <
 اليمن سيظل شامخًا شموخ شمسان وعيبان <
 لن تستطيع العصابات كسر إرادة اليمنيين     <

املحافظ العرادة:
 26 سبتمرب يوم من أيام 

الكــرامة اليمنيـــة 

57
2019 1962

5726
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أوقــد وزيــر الدفــاع 
محمــد  الركــن  الفريــق 
ــظ  ــديش، ومحاف ــي املق ع
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ســلطان بــن عــي العــرادة 
الشعلة األم  األربعاء  مساء 
لثورة الســادس والعرشين 
ــاحة  ــبتمرب يف س ــن س م
ــاالت بمدينة مأرب  االحتف
بحضور رســمي وشــعبي 
كبري، احتفــاء بالذكرى الـ 

ــا. 57 لقيامه
ــاد  ــل إيق ــهد حف وش
حــره  الــذي  الشــعلة 
اللواء محمد  ريمة  محافظ 
ــد العمليات  ــوري وقائ الح
املشــركة اللــواء صغري بن 
عزيــز ووكالء محافظــة 

مــأرب وعدد مــن القيادات 
واألمنيــة  العســكرية 
تقديــم العديد من العروض 
والفلكلوريــة  الكشــفية 
باإلضافة إىل تقديم أوبريت 
فنــي عــربت جميعهــا عن 
املناســبة ، وأكــدت عظمــة 
ثورة 26 سبتمرب ومكانتها 
يف قلوب اليمنيني وتمسكهم 
يف  ومضيهــم  بمبادئهــا 
تحقيق ما تبقى من أهدافها 
القضــاء  مقدمتهــا  ويف 
النظــام  مخلفــات  عــى 
اإلمامــي الكهنوتي وأذناب 

االســتعمار البغيــض.
وتخلــل الحفــل عرضــا 
شــبابياً وكشــفياً يف أفواج 
ــة  ــالم الوطني ــل األع تحم

وصــورة فخامــة الرئيــس 
عبدربــه  املشــريالركن 
منصــور هــادي، وأهــداف 
ثــورة الســادس والعرشين 
مــن ســبتمرب ، تصاحبهــم 
موســيقية  معزوفــات 
لألناشــيد الوطنيــة للفرقة 
العســكرية  املوســيقية 
ــه  ــرة التوجي ــة لدائ التابع

. ــوي  املعن
ــرات  ــت زه ــا قدم كم
وبراعــم مــدارس محافظة 
مأرب لوحات اســتعراضية 
ــعار  ــي وش ــم الوطن للعل
األقاليــم الســتة ، ومــرور 
فوج يحمل سبعة وخمسني 
شــعلة تمثــل عمــر الثورة 
اليمنيــة، فضال عــن تقديم 

ــة متنوعة من  عروض فني
الــراث املأربــي وأوبريــت 
فني ورقصات من الفلكلور 
ــون  ــة الفن ــعبي لفرق الش
الشعبية التي تمثل األقاليم 

ليمنية. ا
وقام شــباب الكشــافة 
ــليم وثيقة  واملرشدات بتس
معمــدة بالدم لوزير الدفاع 
ليقــوم بتســليمها لرئيــس 
الجمهوريــة، تؤكــد مــي 
ــق  ــن يف طري ــباب اليم ش
عــى  للقضــاء  النضــال 
مخلفــات اإلمامة وتحقيق 
ــة  ــورة اليمني الث أهــداف 
وحماية مكتســباتها وبناء 
اليمــن االتحــادي الجديــد.

وزير الدفاع وحمافظ مأرب يوقدان الشعلة األم 

لثـــــــورة 26 سبتمبـــــــر

في ذكراها السابعة واخلمسني

  عروض كشفية ولوحات استعراضية عبرت عن عظمة املناسبة< 
  )لوحة أمل( .. أوبريت يجسد املوروث الشعبي لألقاليم الستة< 
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مأرب تنظم حفالً خطابياً 
وفنياً احتفاء بالذكرى الـ 57 

لثورة 26 سبتمرب

بحضور عدد من القيادات المدنية 
والعسكرية واألمنية

نظمت السلطة املحلية بمحافظة مأرب ، يوم الخميس 
، حفالً خطابياً وفنياً احتفاًء بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 
من ســبتمرب الخالدة ضد نظــام الحكم اإلمامي الكهنوتي 

البائد املتخلف.
ويف الحفل ألقى محافظ املحافظة اللواء سلطان العرادة 
كلمة رفع يف مستهلها أسمى آيات التهاني والتربيكات إىل 

القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس املشري الركن/ عبد 
ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعى للقوات 
املسلحة ، ونائبه الفريق الركن/ عي محسن صالح ، ودولة 
رئيس الــوزراء الدكتور معني عبد امللك ، ورئيس وأعضاء 
مجلس النواب ، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد 

الثورة املجيدة 26 سبتمرب و14 أكتوبر و30 نوفمرب.
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وقــال العــرادة إن »يوم 
الـــ 26 مــن ســبتمرب يوماً 
مــن أيــام الكرامــة اليمنية 
ولحظــة فارقــة صنعتهــا 
سواعد الثوار األحرار إيذاناً 
انترصت  بميالد فجر جديد 
فيه اإلرادة الشعبية وأعادت 
االعتبــار لعظمــة اإلنســان 

. اليمني« 
وأضــاف يف الحفل الذي 
حره محافظا محافظتي 
الحوري  اللواء محمد  ريمة 
هــادي  اللــواء  وصعــدة 
طرشــان ورئيــس املحكمة 
االســتئنافية عبــده محمــد 
العريقــي ورئيــس جامعــة 
إقليم ســبأ الدكتــور محمد 
ووكالء  القــديس  حمــود 
السلطة  وقيادات  املحافظة 
املحلية والقيادات العسكرية 
واألمنيــة وقيــادات فــروع 
والتنظيمــات  األحــزاب 
ومنظمــات  السياســية 
املجتمــع املدنــي والقيادات 

النسوية يف املحافظة »إن 
ثورة 26 سبتمرب كانت 
نقطــة تحول تاريخية 

أســندت فيهــا عــدن 
وتوحدت   ، صنعاء 
ــداف  ــا األه خالله
ــرر  ــامية للتح الس
االســتبداد  مــن 

واالستعمار يف ملحمة 
قضت عى اإلمامة شماالً 

ودحــرت املســتعمر مــن 
جنــوب الوطــن وصــوال 
آخــر جنــدي  لجــالء 

بريطانــي«.
املحافــظ  ونــوه 
العــرادة إىل أن األعياد 
الوطنية تعترب محطة 

تقييم ومراجعة ومناسبات 

ــة  ــم والهوي ــز القي لتعزي
الوطنية والتكاتف والتالحم 
والتصدي للمخاطر املحدقة 
بالوطــن .. مناشــداً كافــة 
ــن  ــاء الوط ــات وأبن مكون
تغليــب املصلحــة الوطنيــة 
والرفــع عــن املماحــكات 
وااللتفــاف حــول القيــادة 
الدولة  الستعادة  السياسية 
من مليشــيا االنقــالب التي 
تمثــل خطراً عــى الجميع.

ولفــت العــرادة إىل أن 
ــهدها  ــي تش ــداث الت األح
املنطقــة برمتها هي نتيجة 

التوســع اإليرانــي 
رعــى  الــذي 
انقــالب  ومــول 
ــيا الحوثية  املليش
الرشعيــة  عــى 

واإلجماع 

الوطنــي ، ولم تعد تشــكل 
كارثــة عى اليمن وحســب 
بكاملها  املنطقة  عى  وإنما 
، وتهديــداً للســلم واألمــن 
الدوليني خاصة فيما يتعلق 
ــة  ــة والطاق ــن املالح بأم

ــي. ــالم العامل والس
ودعــا محافــظ مــأرب 
املجتمــع الــدويل إىل الــردع 
جديــة  وبــكل  الحــازم 
ــؤولية لهذه العصابة  ومس
الدولــة  واســتعادة   ،
اليمنيــة القويــة والضامنة 
أمــام  ملســؤولياتها 
شعبها والعالم .. 
مثمنا املواقف 

األخوية 
لدول  األصيلة 
التحالف العربي 
بقيــادة اململكة 

العربية 

الســعودية.
الحفــل  يف  وألقيــت 
كلمتان من قبل مدير مكتب 
ــي  ــة ع ــة باملحافظ الثقاف
بقــالن ، ومديــر عام تنمية 
املــرأة فندة العماري أشــارا 
أن 26 ســبتمرب  إىل  فيهــا 
ــية  ــزة األساس ــل الركي مث
لنضال اليمنيني نحو الحرية 
والعدالــة واملســاواة لتتوج 
املباركة يف  اليمنية  بالوحدة 

الـــ 22 من مايــو 1990.
األدوار  إىل  وأشــار 
النضاليــة للمــرأة اليمنيــة 
إىل جانب أشــقائها األحرار 
الحكــم  مــن  للتخلــص 
الكهنوتــي يف شــمال اليمن 
واالســتعمار الربيطانــي يف 

جنوبــه.
هــذا وشــهد االحتفــال 
العديد من القصائد الشعرية 
والوصالت الفنية والغنائية 
املعــربة عــن املناســبة 
والتي نالت استحسان 

الحارضين.
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كلمة حمافظ مأرب بمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 سبتمرب املجيدة

رئيس الجمهورية <
نائب الرئيس  <
رئيس الوزراء <
رئيس مجلس النواب <
الشعب اليمني  <

قضــوا  الذيــن  األبــرار  الشــهداء  أرواح 
نحبهــم فــي ســبيل الدفــاع عــن الوطــن 
وثوابتــه ومكتســباته فــي كافــة مراحــل 
النضــال الوطنــي ، ســائلين هللا أن يمــن 
علــى جرحانــا المياميــن بالشــفاء العاجــل

لــدول  األصيلــة  األخويــة  المواقــف 
تحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
ــز آل ســعود ملــك المملكــة  عبــد العزي

الســعودية. العربيــة 

أرفع أسمى آيات التهاني إلى: 

أتقدم بأصدق عبارات الشكر الجزيل لـ:

أترحم في هذه المناسبة على: 

يوم السادس والعشرين من سبتمبر 1962م يوٌم من أيام الكرامة اليمنية «
ثورة 26 سبتمبر أعادت االعتبار لعظمة اإلنسان اليمني «
ثورة سبتمبر كانت نقطة تحول تاريخية ، اسندت فيها عدن صنعاء «
في ثورة 26 سبتمبر امتزج النضال الوطني فقضى على اإلمامة ودحر المستعمر «
االحتفال بـ26 سبتمبر محطة للتقييم والمراجعة وتعزيز القيم والهوية الوطنية. «
اليمن سيظل شامخا شموخ شمسان وعيبان في وجه األعاصير. «
لن تستطيع عصابات التمرد والتخريب واإلرهاب كسر إرادة اليمنيين الفوالذية «
أناشد الجميع بتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المماحكات وتناسي الخالفات. «
لننطلق جميعًا من الثوابت الوطنية الجامعة وااللتفاف حول القيادة السياسية. «

 المليشيات تمثل خطرًا على الجميع ولن تقبل بأحد أو تكف أذاها عن احد. «
 لنؤجل كل ما نختلف عليه في هذه المرحلة إلى ما بعد استعادة الدولة الوطنية. «
ما نشهده اليوم من أحداث على مستوى المنطقة هو نتيجة توسع النفوذ اإليراني. «
إيران رعت ومولت انقالب المليشيات الحوثية على الشرعية واإلجماع الوطني. «
مليشيا الحوثي اإلرهابية باتت كارثة على المنطقة، وتهديدا للسلم واألمن الدوليين «
خطر مليشيا الحوثي يتطلب ردعا وحزما جادًا ، واستعادة الدولة اليمنية. «
لننظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل والعمل بعزيمة ال تلين ورؤية ثاقبة وواثقة «
أتقدم بالشكر لكافة الفرق العاملة في لجنة االحتفاالت ولكل من شارك في إنجاحها «
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في ندوة نسوية احتفاء باألعياد الوطنية

 نظمــت اإلدارة العامــة 
ــة  ــرأة بمحافظ ــة امل لتنمي
مأرب بالتعاون مع منظمات 
املجتمــع املدني ندوة ثقافية 
بعنوان« الرشاكة واملســاواة 
ــع املنشــود لتحقيق  والتطل
الســالم« وذلــك يف إطــار 
ـ 57  االحتفــاء بالذكــرى الــ
ــبتمرب الخالدة،  لثورة 26 س
ـ 56 لثــورة 14  والذكــرى الــ

اكتوبــر املجيدة.
النــدوة  افتتــاح  ويف 
أكد وكيــل محافظــة مأرب 
الدكتور عبدربه مفتاح عى 
دور املرأة اليمنية يف إشــعال 
ثورة 26 سبتمرب ضد النظام 
الكهنوتــي الســاليل اإلمامي 
ــتمرار دورها ونضالها  واس
الوطنــي حتــى اآلن كرشيك 
ــب  أســايس وفاعــل إىل جان

أخيهــا الرجل .
مشريا إىل أن املرأة هي من 
صنعت األجيال التي أشعلت 
ــبتمرب1962م  ــورة 26 س ث
ومازالت تصنع األجيال الذين 
يدافعــون عــن مكتســباتها 
والذيــن يدافعــون اليوم عن 
حياضها ضد السالليني الجدد 
الذين انقلبوا عى الجمهورية 
والرشعيــة واســتولوا عــى 
مؤسســات الدولة يحاولون 
بكل الوســائل إعادة التاريخ 

ــاليب  ــكل األس ــوراء ب إىل ال
الوحشــية واالنتهاكات التي 
يرتكبونهــا بحــق املواطنني 
إىل جانــب أعمالهم يف طمس 
معالم الثورة السبتمربية من 
تغيري يف املسميات واالنتقام 
ــبتمربيني  ــوار الس ــن الث م
وإحــداث  والجمهوريــني 
تغيــريات فكريــة يف املناهج 
الدراســية لتجريــف عقــول 
ــة  ــب إقام ــال إىل جان األجي
املحــارضات الثقافيــة لنرش 
فكرهم الساليل رغم الرفض 
الشعبي الكبري لهم ولفكرهم 

الدخيــل عى اليمن.
وأكــد الوكيل مفتــاح أن 
املشــاريع الصغرية ستفشل 
وســتنترص مبــادئ وأهداف 
ثورة ســبتمرب واكتوبر ضد 
الكهنوت اإلمامي واالستعمار 

البغيــض وســتبقى جــذوة 
الثورة مشــتعلة وســتذهب 
املشــاريع الصغرية إىل مزبلة 

التاريخ.
مــن جانبهــا مديــر عام 
املرأة باملحافظة فندة  تنمية 
أشارت  ألقت كلمة  العماري 
فيهــا إىل أهداف النــدوة التي 
تزامن انعقادها مع االحتفاء 
ــة،  ــورة الوطني ــاد الث بأعي
لتســليط الضــوء عــى دور 
املــرأة الوطنــي وأهمية رفع 
مستوى رشاكتها الفاعلة يف 
القضايا الوطنية والسياسية 
والتنمويــة،  واإلداريــة 
وتمكينها مــن إبراز قدراتها 

ومواهبها.
قــد  النــدوة  وكانــت 
استعرضت أربع أوراق عمل 
تناولت الورقة األوىل املقدمة 

من ياســمني القايض تكافؤ 
ــني ،  ــني الجنس ــرص ب الف
خاصة يف الوظائف والتعليم 
والفــرص االقتصادية، فيما 
تناولت فاطمة عقار يف الورقة 
الثانيــة »معاناة املــرأة خالل 
سنوات الحرب الجارية« فيما 
تطرقت صبــاح بامطرف يف 
الورقة الثالثة إىل تعزيز دور 
املــرأة يف الجوانب اإلعالمية، 
ــة  ــدوة بورق ــت الن واختتم
سعدية املحفي حول أهمية 
ــة بأهمية  التوعية املجتمعي
دور املــرأة ورشاكتهــا.. وقد 
أثريــت أوراق العمــل باآلراء 
والنقاشات من قبل املشاركني 

الندوة. يف 
حر مديــر عام مكتب 
الثقافة باملحافظة عي بقالن.

د. مفتاح: املرأة اليمنية مثلت رشيكاً فاعالً يف 
إشعال ثورة 26 سبتمرب
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املوسيقى العسكرية والكشافة جيوبون 
شوارع مأرب ابتهاجاً باألعياد الوطية

الفرقــة  جابــت 
العســكرية  املوســيقية 
ــه  ــرة التوجي ــة لدائ التابع
ــلحة  ــوي للقوات املس املعن
اليــوم عــددا مــن شــوارع 
عاصمــة محافظــة مأرب، 
ومعهــا الفــرق الكشــفية 
البنــني والبنــات مــن  مــن 
مــدارس املحافظة، مقدمة 
ــبابية  ــة وش ــا فني عروض
كشــفية يف إطار الفعاليات 
االحتفاليــة التــي تنظمهــا 
الســلطة املحلية باملحافظة 
الـــ57  الذكــرى  بمناســبة 
لثورة 26 ســبتمرب الخالدة 
ضد النظام اإلمامي املستبد 
والذكــرى الـ 56 لثورة 14 
اكتوبر املجيدة ضد االحتالل 

الربيطانــي البغيــض.
الفرقــة  وانطلقــت 
املوسيقية والفرق الكشفية 

من شارع صنعاء يف عرض 
ــي تحمل األعالم  بهيج وه
الوطنية وتعزف املقطوعات 
واإلنشــادية  الغنائيــة 
الوطنيــة والفرائحيــة التي 
ألهبــت مشــاعر املواطنــني 
الذين اصطفوا عى جوانب 
شــارع صنعــاء، والشــارع 
العــام للمحافظــة، وجولة 
الجامعة ، وشارع األربعني 
إىل جامعــة إقليــم  وصــوالً 
سبأ، معربني عن ارتياحهم 
لهذا العرض الكرنفايل الذي 
يعكــس مــدى التالحم بني 
القــوات املســلحة واألمــن 

واملجتمع.
اســتقبال  يف  وكان   
الفرقة املوســيقية والفرق 
الكشفية يف محطتها األخرية 
يف جامعة إقليم ســبأ وكيل 
محافظــة مــأرب الدكتــور 

ــس  ــاح ورئي ــه مفت عبدرب
الجامعــة الدكتــور محمــد 
حمــود القــديس، ورئيــس 
ــوي  ــه املعن ــرة التوجي دائ
العميــد أحمــد األشــول، 
ومدير عام مكتب الشــباب 
والرياضــة باملحافظــة عي 
أكدوا عى  والذين  حشوان، 
أهمية االحتفــاء بثورة 26 
ــبتمرب 1962م والعظمة  س
ــبة  التي تحتلها هذه املناس
ــون  ــي، ك ــب كل يمن يف قل
الثــورة جــاءت مــن  هــذه 
اليمني  اإلنسان  إحياء  أجل 
ــام  ــة نظ ــه وإزاح وكرامت
ســاليل إمامــي ظالــم جثم 
لعقــود عى صــدر اليمنيني 
وعمق فيهم الجهل والفقر 

واألمــراض والتخلــف.
ونوهــوا إىل أن مرشوع 
ــد  ــاليل الجدي ــة الس اإلمام

الــذي عــاد ليطــل برأســه 
حاليــاً مــن خــالل مليشــيا 
الحوثــي االنقالبيــة والتي 
إنجازات  كل  طمس  تحاول 
ثــورة ســبتمرب واالنتقــام 
من الشعب اليمني وإعادته 
الذلــة واملهانــة وســلبه  إىل 
أموالــه وقراراتــه وإدخاله 
يف ظلمــات الجهــل والفقر 
الوحشــية  بأســاليبها 
والقمعيــة التــي تمارســها 
ــا  ــني، جميعه ــد اليمني ض
عــززت مــن عظمــة ثــورة 
26 ســبتمرب وقيم أهدافها 
الســامية لــدى املواطنــني، 
نفوســهم  يف  وحفــزت 
العزيمة يف استمرار النضال 
مــن أجــل إنهــاء االنقــالب 
واستعادة مؤسسات الدولة 
ــورة 26  ــة وث والجمهوري
سبتمرب التي وجدت لتبقى.
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مناقشة تغطية خدمتي الكهرباء 
والغاز يف مجيع مديريات املحافظة

اجتمــاع  ناقــش 
ــني،  ــوم اإلثن ــع ،ي موس
ــة وكيل محافظة  برئاس
مــأرب الدكتــور عبدربه 
مفتاح عدداً من املواضيع 
بتغطيــة  املتعلقــة 
املواطنــني  احتياجــات 
ــي الكهرباء و  من خدمت
الغاز املنــزيل يف مديريات 

ــة. املحافظ
ــذي  ال ــاع  ويف االجتم
ضــم مؤسســة الكهرباء 
ورشكــة صافــر ومدراء 
ــد  ــات، أك ــوم املديري عم
الوكيــل مفتــاح حــرص 
ــى  ــة ع ــلطة املحلي الس
تغطية وإيصال الخدمات 

األساســية للمواطنني إىل 
جميع مديريات املحافظة 
، ويف مقدمة تلك الخدمات 
الكهربــاء والغــاز املنزيل 
التي لهــا عالقة مبارشة 

بحيــاة الناس.
جملــة  إىل  وأشــار 
التحديــات التي تواجهها 
واملكاتب  املحلية  السلطة 
ــات  ــة واملؤسس التنفيذي
الخدميــة يف املحافظــة 
تأمــني  يف  واملديريــات 
االحتياجــات األساســية 
ــة،  والخدمــات الروري
ــبة الطلب  مع ازدياد نس
ــراء  ــات ج ــك الخدم لتل
املحافظة ملئات  استيعاب 

النازحــني  مــن  اآلالف 
النزوح  حركة  واستمرار 

. ليها إ
مفتاح  الوكيل  ووجه 
مدراء املديريات بالتعاون 
مــع مؤسســة الكهرباء 
الغاز بما يسهم  ومنشأة 
مســتوى  تحســني  يف 
، وإيصالهــا  الخدمــات 
مديرياتهم  يف  للمواطنني 
املواطنني  حاثاً  بسهولة. 
ــم  ــديد املنتظ ــى التس ع
لفواتري الكهرباء لضمان 
ــة دون  ــتمرار الخدم اس

انقطاع.
االجتمــاع  وأقــر 
اعتمــاد الزيادة يف نســبة 

االحتيــاج املرفوعــة يف 
املديريات  لبعض  التقرير 
ــرص  ــج الح ــا لنتائ وفق
امليدانــي، وكــذا اعتمــاد 
نظام الرشيحة ملستهلكي 

خدمــة الكهربــاء.
ــد  ــاع ق وكان االجتم
اســتعرض تقرير اللجنة 
الفنيــة املكلفــة بالنزول 
املديريــات  إىل  امليدانــي 
لدراســة  الجنوبيــة 
، لتلك  االحتيــاج الفعــي 
املديريــات من مادة الغاز 

املنزيل.
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يف  األحــد  يــوم  تــم 
مظاريــف  فتــح  مــأرب 
ــي مرشوعي مياه  مناقصت
ملنطقــة  صحــي  ورصف 
الجفينــة تنفــذه مؤسســة 
بناء للتنمية بالتنســيق مع 
ــاه  ــة للمي املؤسســة املحلي
، بتمويل  والرصف الصحي 
مــن مكتــب األمــم املتحدة 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 

ــا(. )األوتش
وخــالل االجتمــاع الذي 
ــة  ــل املحافظ ــره وكي ح
الدكتــور عبدربــه مفتــاح ، 
تم إحالة عطاءات املتقدمني 
املستوفية للرشوط إىل لجنة 
فنية خاصة تابعة للمرشوع 
ــائها  لتحليلها تمهيداً إلرس

املنفذين. عى 
ــح العطاءات  وخالل فت

ــور مفتاح أهمية  أكد الدكت
املرشوعني الذين سيسهمان 
يف تحســني البيئــة الصحية 
يف الجفينــة، يف ظل ازدحام 
ــني ، وازدياد األعداد  النازح
الوافدة إليه بشكل مستمر. 
مشــيداً بدعم األوتشــا ملثل 
هذه املشــاريع التي تتســم 

باالســتدامة واألهمية.
وتبلغ تكلفة املرشوعني 

ــي  ــف دوالر ويأت )364( أل
ضمن مشــاريع االستجابة 
الطارئة متكامل القطاعات 
يف مجاالت املياه واإلصحاح 
البيئي والتعليم التي تنفذها 
مؤسســة بنــاء بتمويــل 

األوتشا.

فتح عطاءات مرشوعي مياه ورصف 
صحي ملنطقة اجلفينة
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العمــل  رشكاء  أكــد 
اإلنساني يف محافظة مأرب 
يف ختام اجتماعهم الدوري 
، يوم األربعــا ، عى أهمية 
والشفافية  الرشاكة  تعزيز 
الــرشكاء  مختلــف  بــني 
االســتجابة  لتحقيــق 
اإلنسانية وااللتزام بمعايري 
العمــل اإلنســاني وحقوق 

اإلنســان وعــدم التمييز.
وشــدد االجتمــاع الذي 
استمر خمســة أيام، وضم 
ممثلــني عــن املنظمــات 
ــة و الجهات  الدولية املانح
العالقــة  الحكوميــة ذات 

واملنظمات املحلية وممثلني 
ــكان املحليني، عى  عن الس
بيانات  قاعدة  إيجاد  أهمية 
اكرونية موحدة ومشركة 
بني رشكاء العمل اإلنساني 
ــادل  ــع الع ــان التوزي لضم
للمســاعدات وعدم حرمان 

بعض املســتفيدين.
ــى  ــاع ع ــد االجتم وأك
أهمية البدء بتشــكيل لجنة 
إلعداد خطة العمل اإلنساني 
مأرب  بمحافظة  والخدمي 
للعــام املقبــل 2020م عــى 
املديريــات  كل  مســتوى 
باإلضافة إىل تدشــني مركز 

خــاص بتبادل املعلومات يف 
الجانب اإلنساني بالتنسيق 
املحليــة،  الســلطة  مــع 
الســتقبال الشــكاوى عــرب 

االنرنت.
هــدف  وقــد  هــذا 
االجتماع الذي أدارته اللجنة 
املشركة لتعزيز االستجابة 
ــن  ــة م ــانية واملكون اإلنس
الثقايف  ملتقى طالب مأرب 
 FSMCD( والتنمــوي 
التخطيــط  مكتبــي  و   )
والتعاون الدويل والشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل، إىل 
التي  للمشاكل  حلول  إيجاد 
ــاني  ــل اإلنس ــه العم تواج

باملحافظة وتعزيز الرشاكة 
بني الجهات الرســمية ذات 
الصلة باألعمال اإلنســانية 
ــع املدني  ومنظمات املجتم
املشاركة يف مرشوع رشكاء 

مــن أجل اإلنســانية .
وكان رئيــس ملتقــى 
بشــري  مــأرب  طــالب 
ــار إىل أن  ــد أش ــان ق عيش
هــذا االجتمــاع يأتي ضمن 
ــلة اجتماعات دورية  سلس
ــرشوع رشكاء  ــار م يف إط
مــن أجل اإلنســانية املمول 
ــي  ــدوق الوطن ــن الصن م
.)NED( للديمقراطيــة 

جهات حكومية ومنظامت دولية 
خيتتمون اجتامعاً دورياً هلم بمأرب
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أكــد مكتــب الربيــة 
بمحافظــة  والتعليــم 
مــأرب اعتمــاد الصنــدوق 
االجتماعي للتنمية يف مأرب 
عقداً   235 تمويل  والجوف 
املعلمني  العجز من  لتغطية 
يف مــدارس مديريات مأرب 
الــوادي ، والعبدية، ورحبة 

،وماهلية.
ــده  ــاع عق ــر اجتم وأق
مديــر عــام مكتــب الربية 
باملحافظــة الدكتــور عــي 
العباب، مع ممثل الصندوق 
االجتماعي للتنمية يف مأرب 
والجــوف محمــد العرصي 
آليــة القبــول للمتقدمــني ، 

أتلــف مكتــب الصناعــة والتجــارة بمحافظة 
مأرب كميات من الحليب املجفف املخزنة تخزيناً 
سيئاً تم ضبطها لدى أحد بائعي املواد الغذائية يف 
مديرية املدينة، أثناء حملة تفتيش ميدانية للجان 

والرقابة والتفتيش باملكتب.
وقــال مديــر إدارة حمايــة املســتهلك باملكتب 
عبدالله الياجوري إن الكمية هي عبارة عن 800 
كرتون من الحليب املجفف التي تم ضبطها بأحد 
املخازن الغري مجهزة تجهيزاً فنياً، فضالً عن سوء 
نقل هذه الكميات التي تعرضت ألشعة الشمس.

وأكــد أنه بعد فحــص عينات من الحليب تبني 
تلــف الكميــات املخزنة، مــا دفع املكتــب التخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة بتلك الكميــات وإتالفها يف 
إطــار اإلجــراءات التي يقوم بهــا املكتب لحماية 

املستهلكني.
ونوه الياجوري إىل اســتمرار اللجان امليدانية 
التابعــة للمكتب يف أعمــال التفتيش عى املخازن 
التجاريــة ومحــال بيــع املــواد الغذائيــة لضمان 
ســالمة املعــروض التجاري خصوصــاً من املواد 

الغذائية واالســتهالكية.

مــن خــالل تشــكيل لجــان 
ــول والتســجيل وفتح  للقب
بــاب التنافــس يف املديريات 
واســتقبال   ، املســتهدفة 
امللفــات وفحــص مــدى 
مطابقتهــا ملعايــري القبول 
ــني  ــح والقوان اللوائ ــق  وف
ــة للعملية. الربوية املنظم
كمــا أقــر االجتمــاع 
توزيع عقــود املعلمني عى 
املديريات بحسب االحتياج، 
حيــث تم اعتماد 133 عقداً 
الوادي، و36  ملديرية مأرب 
عقــدا ملديرية العبدية، و36 
عقدا ملديــرة ماهلية ، و30 

عقــدا ملديرية رحبة.

الصندوق االجتامعي للتنمية يعتمد 
متويل 235 عقداً للمعلمني

إتالف كميات من احلليب 
املجفف املخزنة ختزيناً سيئاً

لتغطية العجز في الكادر التعليمي
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تدشني مرشوع توزيع شهادات امليالد 
ألطفال النازحني

اإلثنــني  يــوم  دشــن 
ــة  ــأرب املرحل ــة م يف مدين
األوىل مــن مــرشوع توزيع 
ــال  ــالد ألطف ــهادات املي ش
الجفينة  مخيم  يف  النازحني 
بمدينة مأرب ، بتمويل من 
لشؤون  السامية  املفوضية 

الالجئني.
املــرشوع  ويقــام 
بالرشاكــة والتنســيق مــع 
ــة  ــوال املدين ــب األح مكت

والســجل املدنــي، والوحدة 
للنازحــني  التنفيذيــة 
ــذ مــن  باملحافظــة ، بتنفي
املركز االجتماعي للنازحني 
- مأرب، حيث يستهدف يف 
ــل  ــة األوىل 779 طف املرحل
ــم الجفينة. وطفلة يف مخي
وخــالل التدشــني أكــد 
ــة  التنفيذي ــدة  ــر الوح مدي
للنازحني باملحافظة ســيف 
مثنــى أهميــة املــرشوع يف 

ــني  النازح ــال  ــح األطف من
ــالك الوثيقــة  حقهــم بامت
الوثيقة  الثبوتية باعتبارها 
ــة  ــت هوي ــي تثب الت األوىل 
الفــرد ، ويتطلــب وجودها 
املعامــالت  مختلــف  يف 

الروتينيــة.
أوضــح  جهتــه  مــن 
ــر املركــز االجتماعــي  مدي
للنازحــني عبداللــه محمــد 
جابــر أن املــرشوع يأتي يف 

إطــار أنشــطة املســاعدات 
ــا  ــي يقدمه الت ــة  القانوني
املركز لألطفال النازحني يف 

محافظــة مــأرب.
وأشــار إىل أن املــرشوع 
يســعى يف مرحلته القادمة 
إىل استكمال توزيع ماتبقى 
من شــهادات امليالد لجميع 
األطفــال يف كافة مخيمات 

املحافظة. يف  النزوح 

بتمويل مفوضية الالجئين


