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أشــاد فخامــة الرئيــس 
عبدربه منصور هادي رئيس 
ــاالت  ــة باالحتف الجمهوري
الكبرية التي أقامتها محافظة 
مــأرب عاصمــة إقليم ســبأ 
بمناســبة الذكرى الســابعة 
والخمســن لثورة السادس 
ــبتمرب  ــن س ــن م والعرشي

ــدة 1962م. املجي
وثّمــن فخامــة الرئيس 
ــا  ــة تلقاه ــادي يف برقي ه
محافــظ املحافظــة اللــواء 
سلطان العرادة حرص قيادة 
محافظة مأرب ومن خلفها 
املكتــب التنفيــذي للســلطة 
املحليــة عىل االهتمام البالغ 
بهذا اليوم املجيد من تاريخ 

العظيم. شعبنا 
حــرص  إن  وقــال 
عــىل  مــأرب  محافظــة 
ــادس  ــوم الس ــام بي االهتم
إنما  والعرشين من سبتمرب 
يؤكــد عــىل واحديــة املصري 
مع كل أبناء شــعبنا اليمني 
بمختلــف أطيافه يف معركة 
النضــال مــن أجــل الحريــة 
ــة  ــة واملواطن والديمقراطي
املتســاوية والتوزيع العادل 
للسلطة والثروة عرب تطبيق 
مخرجــات مؤتمــر الحــوار 
بقيام الدولــة االتحادية من 

ســتة أقاليم.
وحّيــا فخامــة الرئيــس 
ــة  ــادة املحافظ ــادي قي ه
ــلطة  واملكتب التنفيذي للس
املحليــة، وكل أبناء عاصمة 
إقليم ســبأ الذين كانوا نواة 
الدفاع عن املرشوع الوطني 

االتحادي.

ــس  ــة رئي ــال فخام وق
ــأرب باتت  الجمهورية : »م
اليوم الرقم الصعب يف املعادلة 
السياســية واالقتصاديــة 
وصمــام   ، والعســكرية 

لليمن أمان 
االتحادي 
الكبري« .
من 
جهته 
أعرب 

ــة  ــظ محافظ محاف
مأرب اللواء سلطان العرادة 
عن شــكره وامتنانه الكبري 
ملتابعــة واهتمــام فخامــة 

رئيس الجمهورية بمحافظة 
الظــروف  كل  يف  مــأرب 
ــا  ــاً إىل م ــبات، الفت واملناس
يقدمه فخامــة الرئيس من 
دعم ملموس لتطوير البنية 
التحتية واملشاريع التنموية 
قدرات  وبناء 

األجهزة 
األمنية 
وتقديم 

التسهيالت 
الالزمة 
لتجاوز 

التحديــات.
وأكد 

احتفــاء  أن 
مــأرب باألعياد 
ــو  ــة ه الوطني
تأكيد عىل عظمة 
األعيــاد  هــذه 

واملناسبات، 
لحرص  وتجسيد 
القيــادة السياســية ممثلــة 
االهتمام  يف  بالرئيس هادي 
بهذه املناسبات الوطنية التي 

مثلت نقطة تحول تاريخية 
ــي  ــعب اليمن ــاة الش يف حي
ــاً، توحــدت  شــماال وجنوب
خاللهــا األهــداف الســامية 
للتحرر من االستبداد شماالً 
جنــوب  يف  واالســتعمار 

الوطــن.
وجــدد املحافــظ العرادة 
موقــف الســلطة املحلية يف 
محافظــة مــأرب واألحزاب 
السياســية  والتنظيمــات 
االجتماعيــة  واملكونــات 
الثابت والراســخ يف الوقوف 
إىل جانــب الرشعيــة بقيادة 
فخامة الرئيس املشري الركن 
ــادي،  ــور ه ــه منص عبدرب
ــى  ــه حت ــاف مع واالصطف
خــروج البالد مــن األزمات 
التي خلفها انقالب مليشــيا 
الحوثي املدعومة من إيران، 
ــي  ــداف ثورت ــق أه وتحقي
ــر،  ــبتمرب و14 أكتوب 26 س
ومخرجات الحوار الوطني، 
ــة  ــة اليمني ــق الدول وتحقي

االتحادية.

رئيس اجلمهورية: مأرب باتت الرقم الصعب 
وصامم أمان لليمن االحتادي الكبري

أشاد باالحتفاالت الكبيرة التي أقامتها مأرب مبناسبة 26 سبتمبر
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الــوزراء  أشــاد رئيــس 
ــك،  الدكتــور معــن عبداملل
بــاألداء الفاعــل لقيــادة 
الســلطة املحلية بمحافظة 
مــأرب واألجهــزة األمنيــة 
تســيري  يف  والتنفيذيــة، 
العمــل الخدمــي والتنموي 
االستقرار  أجواء  وتكريس 
وترتيــب أولوياتها بشــكل 
ناجح ســاعد عىل الترسيع 
بتحقيــق النهوض والتعايف 
من الحــرب التدمريية التي 
ــي  ــيا الحوث ــنتها مليش ش
االنقالبية، ضمن مخططها 
التخريبــي الــذي اســتهدف 
دون  واليمنيــن  اليمــن 

ء. استثنا
ــس الوزراء،  ووجه رئي
أجراه  هاتفي  اتصال  خالل 

اللواء  بمحافــظ املحافظــة 
ســلطان العــرادة، بأهميــة 
ــود  ــذه الجه ــتمرار ه اس
والحفــاظ  ومضاعفتهــا 
عــىل النمــوذج املتميز الذي 
ــا  ــأرب وأبناؤه ــه م قدمت
البطويل  التصدي  من  ابتداء 
وتلقن  لالنقالب  والشجاع 
عنــارصه املتمــردة هزيمة 
قاســية ومذلة، و االلتفاف 
ملنــارصة  واحــداً  صفــاً 
املحافظــات  يف  إخوانهــم 
األخرى الســتعادة السلطة 
ومؤسســات  الرشعيــة 
الدولــة، واحتضانهم آلالف 
النازحن الفارين من بطش 

املليشــيات االنقالبيــة.
الدكتــور  واســتمع 
معن عبدامللك، من محافظ 

مأرب إىل رشح عن األرضار 
الســيول  خلفتهــا  التــي 
التــي اجتاحــت املحافظــة 
تعرضــت  ومــا  مؤخــراً 
النازحــن  لــه مخيمــات 
واإلجــراءات  أرضار  مــن 
املتخــذة للتعامل معها، بما 
يف ذلك ممتلــكات املزارعن 
ــب األخرى خاصة  والجوان
ــة  ــذا الحال ــات، وك الطرق
املحافظــة  يف  األمنيــة 
ــن  ــز األم ــراءات تعزي وإج
والســكينة  واالســتقرار 
العامة للمجتمع، إضافة إىل 
املرتبطة  الخدمية  الجوانب 
ــة املواطنن  بحياة ومعيش

اليوميــة.
ــظ العرادة  وعرب املحاف
عــن تقديــره ملتابعــة دولة 

الــوزراء املســتمرة  رئيــس 
واملبــارشة والتــي تعكــس 
مــا يتصــف بــه مــن روح 
املســؤولية والحــرص عىل 
لكل  ومتابعته  الوطن  أبناء 
ما يهم أمورهم و شؤونهم.

وأشــار إىل الجهود التي 
تــم بذلهــا للتعامــل مع ما 
خلفته ســيول األمطار من 
دمــار وأرضار، والتنســيق 
ــن  النازح ــة  ــم إلغاث القائ
املترضريــن منها.. الفتا إىل 
الخدمية واألمنية  األوضاع 
عىل ضوء املشــاريع املنفذة 
وتطويرهــا  لتعزيزهــا 

بالتنســيق مــع الحكومة.

رئيس الوزراء يشيد باألداء الفاعل لقيادة 
السلطة املحلية بمحافظة مأرب
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ــاع  ــر الدف ــح وزي افتت
محمــد  الركــن  الفريــق 
املقــديش، ومعــه محافــظ 
ــواء  ــأرب الل ــة م محافظ
ــد  ــرادة، وقائ ــلطان الع س
ــي  ــف العرب ــوات التحال ق
الداعــم للرشعية بمحافظة 
مأرب اللــواء الركن حمدان 
قيــادة  مقــر  الشــّمري، 
العمليات املشرتكة بالقوات 
املســلحة اليمنية بمحافظة 

مأرب.
واّطلــع الفريق املقديش 
املقــر  تجهيــزات  عــىل 
،واستمع من قائد العمليات 
املشــرتكة بالقوات املسلحة 
اللــواء الركــن صغــري بــن 
عزيــز، إىل رشح حول ســري 
العمليات العسكرية امليدانية 
أبطــال  يخوضهــا  التــي 
الجيش يف مختلــف امليادين 

ــات املتمردة  ملواجهة املليش
والجماعــات اإلرهابيــة.

ونقــل وزيــر الدفــاع يف 
كلمة له للقادة تحايا فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه 
منصــور هــادي رئيــس 
الجمهوريــة القائــد األعــىل 
للقــوات املســلحة ، ونائبه 
الفريق الركن عيل محســن 
صالح..مؤكداً اهتمام ودعم 
ــادة والحكومة لجهود  القي
الوطن  بناء مؤسسة  إعادة 
الدفاعية وفق أسس علمية 
ووطنيــة صحيحــة يكــون 
والؤها للوطن وبما يضمن 
عدم تكرار أخطاء وسلبيات 

املايض.
وأشــار الفريق املقديش 
الحوثيــة  املليشــيا  أن  إىل 
استحوذت عىل كل مقدرات 
اليمني ومؤسساته  الجيش 

ــخريها لخدمة  وتقوم بتس
التدمرييــة  مشــاريعها 
اإليرانيــة  واملخططــات 
أن  إىل  الفتــاً  التخريبيــة.. 
املليشيات الحوثية سيطرت 
عــىل ممتلــكات الجيــش 
مــن ســالح وعتــاد متطور 
وتقوم باســتخدامه لتهديد 
اليمن ودول  أمن واستقرار 
ــوط  ــد خط ــوار وتهدي الج

ــة الدولية. املالح
وأوضــح وزيــر الدفــاع 
أن عملية إعادة بناء الجيش 
الوطني عىل املستوى املادي 
والبنــى التحتيــة واإلعــداد 
القتــايل واملعنــوي بــدأت 
ــروف  ــر ويف ظ ــن الصف م
اســتثنائية يف وقت يخوض 
فيه الجيش معركة استعادة 
الوطن يف أكثــر من جبهة.. 
إىل أن املســؤولية  مشــرياً 

ــن  ــتدعي م ــة تس الوطني
الجميــع مضاعفــة الجهود 
يف  والتعــاون  والتنســيق 
ســبيل الدفاع عــن الوطن.
من جهته، أشاد محافظ 
مــأرب ، بتضحيــات قيــادة 
وأبطال الجيــش الوطني يف 
هذه املعركــة الوطنية التي 
فرضتها املليشيات الحوثية 
عــىل الشــعب اليمني خدمة 
ألطمــاع إيرانيــة.. مؤكــداً 
أن الشــعب اليمني يقف إىل 
جانب قواته املســلحة حتى 
تحقيــق األهداف املنشــودة 
ــن  ــرب م ــتعادة كل ش واس
ــى يعود لليمن  الوطن وحت
أمنــه واســتقراره وترفرف 
رايــة الجمهوريــة اليمنيــة 

ــاء الوطن. عىل كل أرج

وزير الدفاع يفتتح مقر قيادة العمليات 
املشرتكة بمأرب

توديع قائد قوات التحالف باحملافظة
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حفــل جــدول محافــظ 
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
لهــذا  العــرادة  ســلطان 
مــن  بالعديــد  األســبوع 
اللقــاءات واألنشــطة، التي 
ناقشــت تحســن وتطوير 
األداء يف عدد من القطاعات 
الحكومية باملحافظة، وكذا 
اإلنسانية  التدخالت  قضايا 
لعدد من املنظمات الدولية، 
ودعــم وتشــجيع الرياضة 
رشكات  وتكريم  والشباب، 

املقــاوالت املتميــزة.

إجتامع املكتب التنفيذي
ــظ  ــرأس محاف ــد ت فق
االجتمــاع  املحافظــة 
التنفيذي  ــب  الدوري للمكت
ــث  ــأرب، حي ــة م ملحافظ
شــدد يف مســتهل االجتماع 
الذي ضــم وكييل املحافظة 
ــاح  الدكتــور عبدربــه مفت
وعبداللــه أحمــد الباكــري، 
عــىل أهمية تكثيــف جهود 

العمــل واإلنجــاز واالبتعاد 
ــن والرتابة التي  عن الروت
تتســبب يف إفشــال األعمال 

ــم اإلنجاز. ــل حج وتقلي
وأكــد املحافظ أن قيادة 
ــة  ــة عازم ــلطة املحلي الس
عــىل محاســبة كل مقــر 
وإجراء تقييمات لألداء لكل 
الثواب  مبدأ  مكتب وتفعيل 

والتحفيــز للمتميزين.
االجتمــاع  وناقــش 

ــب اإلحصاء  ــري مكت تقري
قدمــه مديــر عــام املكتــب 
سالم بليم، ومكتب الخدمة 
املدنيــة والتأمينــات قدمــه 
مديــر عــام املكتب ســعود 
ــن تضمنا  اللذي ــفي،  اليوس
ســري العمــل خــالل الفرتة 
املاضية واإلنجازات املحققة 
ــه  ــي تواج الت ــات  والتحدي
ــات  ــل وتوصي ــري العم س

ــا. ــات تجاوزه ومقرتح

توضيح  إىل  استمع  كما 
من مدير عام مكتب الرتبية 
والتعليــم الدكتــور عــيل 
العبــاب حــول اإلجــراءات 
التــي اتخذهــا املكتــب مــن 
أجــل توفــري بيئــة تعليمية 
وفصــول دراســية ألطفال 
ــم  ــة يف مخي النازح األرس 
الجفينــة للنازحــن وحجم 
الكثافــة الطالبية للنازحن 
املقبلــن عــىل التســجيل 

املحافظ العرادة .. جدول 
حافل باللقاءات اهلامة 

والفعاليات املختلفة
 ترأس االجتماع الدوري للمكتب  <

التنفيذي  للسلطة احمللية
 استقبل املنتخب الوطني  <

للناشئني بعد تأهلهم لكأس آسيا

 كرم شركة سبأ للمقاوالت  <
ومجموعة أبو ناب التجارية

 اطلع على جهود صندوق  <
النظافة والتحديثات اجلديدة

 استقبل ممثلي  <
الصليب األحمر 
ومنظمة الهجرة 

الدولية
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الحكوميــة  املــدارس  يف 
يف املدينــة والتــي وســعت 
الفجــوة بشــكل كبــري بن 
ما هو متاح وبن مستوى 
اإلقبال مــن حيث الفصول 
املدرسية  والكتب  الدراسية 

واملعلمــن وغريهــا.
ــون  ــتمع املجتمع واس
إىل توضيــح مــن مدير عام 
ــة  ــغال العام ــب األش مكت
املهنــدس داؤود املذحجــي 
حول جهود املكتب للحفاظ 
ــرضي  ــط الح ــىل املخط ع
ــماح  ــدم الس ــة وع للمدين
للعبــث به من خــالل البناء 
البيــع  أو  املــرح  غــري 
والــرشاء يف أراض بيضــاء 
ــقاطها من مكتب  دون إس
األشــغال العامــة لتطابــق 

. ملخطط ا
 استقبال وتكريم 

الناشئني
أبــرز الفعاليــات  وكان 
ــهدها املحافظ هي  التي ش
ــة  ــم بعث ــتقبال وتكري اس
املنتخب الوطني للناشــئن 

والجهازين  تحت 16 عاما، 
الفنــي واإلداري للمنتخــب 
يف إطار االحتفاء الرســمي 
ــعبي بتأهله إىل كأس  والش
آسيا للناشئن 2020 املقرر 
إقامتها يف مملكة البحرين.
وقام محافظ املحافظة 
خالل اللقاء بتكريم منتخب 
الفني  والجهازين  الناشئن 
ــدرع املحافظة،  واإلداري ب
واألوسمة التكريمية، مهنئاً 
ــزة  ــج املتمي ــم بالنتائ إياه
التي حققوها خالل مرحلة 
التصفيــات املؤهلــة لكأس 
آســيا، ومــا تحلــوا بــه من 
روح رياضية عالية عكست 
العمــق الحضــاري وعراقة 

وأصالة الشــعب اليمني.
ورحب املحافظ العرادة 
يف كلمة له خالل االستقبال 
بوجــود منتخب الناشــئن 
يف محافظــة مــأرب، وأكــد 
ــا  ــي حققه الت ــج  النتائ أن 
االســتثنائية  والعــروض 
تمثل  الالعبون  قدمها  التي 
وســاما يفخر به كل يمني 

حيــث رفعــوا علــم اليمــن 
عالياً، ورســموا لوحة أمل 
يف وجــوه أبنــاء اليمــن من 
أقصــاه إىل أقصاه، رغم كل 
ما تحيط بهــم من ظروف 
صعبة وأوضاع استثنائية .
العرادة  املحافظ  وأشار 
الرســمي  االهتمــام  إىل 
التــي  والشــعبي بالنتائــج 
الناشــئن  حققهــا منتخب 
ورعايــة فخامــة الرئيــس 
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
إياهــم،  وتكريمــه  لهــم 
ــتقبالهم  ــه باس وتوجيهات
يليــق  الــذي  االســتقبال 
بإنجازاتهــم الرياضية التي 
حققوهــا خــالل مباريــات 

. هل لتأ ا
ــتقبال  ــال: إن االس وق
الــذي قوبــل بــه  الشــعبي 
لــدى وصولــه  املنتخــب 
مدينة مأرب اليوم وخروج 
الناس إىل الشــوارع ترحيباً 
الحفاوة  بهم، يكشف مدى 
الكبــرية باإلنجاز الريايض، 
ــري  ــف الجماه ــدى تله وم

للرياضة.
وأكــد اهتمام الســلطة 
املحليــة يف محافظــة مأرب 
ــباب  بالرياضة وتنمية الش
وإيالءهــا رعايــة كبرية، ملا 
لهــا مــن دور يف نــرش قيم 
املحبة والوئام بن املجتمع 
، ومــا تمثلــه مــن جســور 
ــوق كل  ــرة ف ــل عاب تواص
االختالفــات والراعــات.

وكانــت شــوارع مدينة 
مأرب قد شهدت  استقباال 
املنتخب  لبعثة  كبرياً  شعبياً 
الوطنــي للناشــئن، وأقيم 
مهرجان احتفايل قدمت فيه 
العديد مــن الفقرات الفنية 
والقصائــد  واإلنشــادية 
الشعرية املعربة عن اإلنجاز 
املنتخــب  حققــه  الــذي 
والفرحــة التي أدخلوها إىل 

ــوب كل اليمنين. قل

 تكريم رشكتي سبأ وأبو 
ناب

كمــا كــرم محافــظ 
اللــواء ســلطان  املحافظــة 
العــرادة رشكــة »ســبأ« 
للمقاوالت ومجموعة »أبو 
التجارية، بالشهادات  ناب« 
لجهودهما  نظراً  التقديرية 
املتميــزة يف تنفيــذ عدد من 
ــة  ــة التحتي البني ــاريع  مش
وتعاونهــم   ، باملحافظــة 
الكبري مع الســلطة املحلية 
إنجاح جهودها يف  من أجل 
تنفيذ املشــاريع الخدمية يف 

البنيــة التحتية. مجــاالت 
ــد  ــم أك ــالل التكري وخ
املحافظ العــرادة أن رشكة 
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»ســبأ«، ومجموعــة »أبــو 
ــن  ــددا م ــا ع ــاب« نفذت ن
البنية التحتية يف  مشــاريع 
مجــال الطرقات وســفلتة 
الشوارع بعاصمة املحافظة 
الجــودة  بمواصفــات   ،
تأخري  من  بالرغم  املطلوبة 
تســليم مستحقاتهم املالية 
ــيولة  ــدام الس ــراً النع نظ
والوضــع االقتصادي الذي 

ــه البالد. تمر ب
محافــظ  وقــال 
املحافظة إن تعاون رشكتي 
ســبا ومجموعــة أبــو ناب 
وجهودهمــا إلخــراج هذه 
ــم  ــور رغ الن ــاريع إىل  املش
تأخر مستحقاتهم هو محل 
تقدير الحكومة والســلطة 

املحلية باملحافظة .. مؤكداً 
أن حقوقهم محفوظة وأن 
املحلية  والسلطة  الحكومة 
ستقابل تلك الجهود بالوفاء 

ــب العاجل. يف القري
ــا  ــا أعرب ــن جهتهم م
بن  مبارك  الرشكتن  ممثال 
عجيم، ومحمد أبو ناب عن 
ســعادتهما بتكريــم قيادة 
املحافظــة لهمــا ، مؤكدين 
أن هذا التكريم هو وســام 
رشف لهمــا وملشــاريعهما 

ــوا بتنفيذها. التي قام
وثمــن عجيــم وأبــو 
املحلية  السلطة  ناب جهود 
باملحافظــة وحرصهــا عىل 
ــن  خدمة املواطنن وتحس
ــة  ــة التحتي البني ــات  خدم

رغــم ضعــف اإلمكانات يف 
ظــل أوضــاع الحــرب التي 
تعيشــها البالد منذ انقالب 
مليشــيا الحوثي يف سبتمرب 

2014م.
زيارة صندوق النظافة

تحــركات  إطــار  ويف 
األداء  لتعزيــز  املحافــظ 
ــظ  ــام محاف ــي ق املؤس
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ســلطان بــن عــيل العــرادة 
بزيــارة تفقدية إىل صندوق 
النظافــة والتحســن اطلع 
خاللها عىل جهود تحســن 
املدينة والتحديثات الجديدة 
يف أعمال الصندوق، وخطط 

ــر األداء. تطوي
وخالل الزيارة اســتمع 
املحافــظ مــن مديــر عــام 
ــد  ــد أحم ــدوق محم الصن
عطية إىل رشح عن الجهود 
التــي يقــوم بهــا لتحســن 
للمدينــة  العــام  املظهــر 
ــع  ــود رف ــاء بجه واالرتق
ظل  يف  والنظافة،  املخلفات 
االتساع الكبري الذي شهدته 

عاصمة املحافظة، وانتشار 
ــييد  ــاء والتش البن ــال  أعم

ــكل واسع. بش
كمــا اســتمع املحافــظ 
األعمــال  عــن  رشح  إىل 
ألعمال  واملخططات  الفنية 
ــوارع العامة  التحسن للش
والســاحات  والفرعيــة 
والتشجري  الرصف  وأعمال 
يف  املجســمات  وتنفيــذ 
رفع  وكذا جهود  الشوارع، 

املخلفــات.
العرادة  املحافظ  وأشاد 
يف كلمتــه أمــام العمــال 
ــي  الت ــارة  ــود الجب بالجه
يبذلهــا صنــدوق النظافــة 
والتحســن والعاملــن يف 
البيئة  امليدان للحفــاظ عىل 
وتحســن املظهــر الجمــايل 
ملدينــة مــأرب، وحرصهــم 
عىل مواكبة االتساع املتزايد 
للمدينــة وأعمال اإلنشــاء، 
وازدهار األنشطة التجارية 

ــتثمارية. واالس
وأكد املحافظ اســتعداد 
ــاد  ــة اعتم ــلطة املحلي الس
خاصا  إضافيا  مبنى  إنشاء 
بإدارة الصندوق، وحرصها 
عىل االرتقاء بأدائه وتعزيز 
قدراتــه بمــا ينعكــس عىل 
صحــة وســالمة املجتمــع 
.. وحــث قيــادة الصنــدوق 
والعاملــن عىل بــذل املزيد 
مــن الجهــود، وتكريســها 
لتحســن مدينــة مأرب بما 
يظهرهــا كعاصمــة تليــق 

باملحافظــة وبإقليم ســبأ.
ــام  ــارة ق الزي ــالل  وخ
ــام  ــن نظ ــظ بتدش املحاف
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النظافة  ملعدات  اآليل  التتبع 
عرب )جــي بي إس(، والذي 
يمكــن مــن خاللــه معرفة 
ــي تتحرك فيها  الت األماكن 
معــدات النظافــة، كما قام 
ــن النظام املحاسبي  بتدش

ــدوق. واإلداري للصن
عــام  مديــر  وكان 
الصنــدوق والعاملــون قــد 
أعربــوا عــن ارتياحهــم 
ــظ املحافظة،  لزيارة محاف
ومــا مثلــت لهم مــن دفعة 
معنوية كبرية، سيكون لها 
ــي عىل أدائهم  األثر اإليجاب

ــدان. ــم يف املي وجهوده
لقاء الصليب األمحر

ــش محافظ  إىل ذلك ناق
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ســلطان العــرادة، مع وفد 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي اللجن
الــذي يزور  األحمــر الدويل 
املحافظــة برئاســة مــادز 
هنســن ، تدخالتهــا يف عدد 
مــن املجــاالت اإلغاثيــة 

ــانية. واإلنس
أشــاد  اللقــاء  ويف 
ــرادة بتدخالت  املحافظ الع
ــب  ــة للصلي ــة الدولي اللجن
األحمــر يف محافظة مأرب 
املشاريع  لعدد من  ودعمها 
اإلنسانية ..متطلعاً إىل تقديم 
للمحافظة  الدعم  من  مزيد 
، بمــا يســهم يف التخفيــف 
من معاناة النازحن يف ظل 
ــزوح  الن اســتمرار حركــة 
إليها من جميع املحافظات 
املليشيا  لسيطرة  الخاضعة 

ــة االنقالبية. الحوثي
وأكــد محافظ مأرب أن 

الســلطة املحليــة واملكاتب 
كافــة  تقــدم  التنفيذيــة 

التسهيالت 
للجنة 

الدولية 
وفرقها 

ــة ،  امليداني
بما يمكنها 
دراسة  من 

االحتياج 
ومالمسة 

هموم 
النازحن 

الواقع  من 
متمنيــاً   ..
اللجنة  من 
ــم  أن ترتج
خططها إىل 
عىل  أعمال 

ــدان. املي
املحافــظ  ولفــت 
تدخــالت  أن  العــرادة 
املنظمــات الدوليــة ال يزال 
ــي  دون املســتوى ، وال يلب
االحتيــاج القائــم، وعليهــا 
القيــام بواجبها اإلنســاني 
من خالل مالمسة االحتياج 
ــن  ــة م ــري الحقيق ، وتح
السكان املحلين ومخيمات 
النازحن وليس عرب تقارير 
مغلوطة أو من طرف واحد.
أشــار  جهتــه  مــن 
ــة  ــة الفرعي البعث ــس  رئي
أن  إىل  األحمــر  للصليــب 
اللجنــة تعتــزم فتح مكتب 
ــاً  ــة.. منوه ــا باملحافظ له
بــأن هــذه الزيــارة للفريق 
ــن  ــم متخصص ــذي يض ال
وفنيــن تهــدف إىل دراســة 

االحتياجات واللقاء بمدراء 
املكاتــب الخدميــة لالطالع 

عــىل خططهــا وبحــث آلية 
دعمهــا وخاصــة يف مجال 
ــة  ــاه والرتبي الصحــة واملي

ــانية. ــة اإلنس واإلغاث
لقاء مكتب اهلجرة 

الدولية
ــظ  ــى محاف ــا التق كم
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ــر  ــرادة، مدي ــلطان الع س
ــرة  ــة الهج ــب منظم مكت
ــول  ــة ب ــة باملحافظ الدولي

كريتشــيل.
ويف اللقــاء الذي حرضه 
وكيــل املحافظــة الدكتــور 
عبدربه مفتاح أكد املحافظ 
العرادة أن الســلطة املحلية 
ســتقدم كافة التســهيالت 
وأوجــه التعــاون ملنظمــة 
ــوم  ــة، لتق ــرة الدولي الهج

بدورها بهدف دعم املجتمع 
املحــيل والنازحــن وإيجاد 

ــكلة  ــبة ملش ــول مناس حل
الالجئــن األفارقة املقيمن 

باملحافظة.
أكــد  جانبــه  مــن 
املنظمة بصدد  أن  كريتشيل 
ــة  ــات إلقام ــداد دراس إع
مركــز إنســاني باملحافظة 
يكــون مجمعــاً يســتوعب 
كل منظمــات األمم املتحدة 
ــل  ــه العم ــن خالل ــم م ليت
ــع  ــيق م ــرتك بالتنس املش
الســلطة املحليــة ، بهــدف 
تقديــم املســاعدة للمجتمع 
ــن يف مأرب  املحيل والالجئ
املجــاورة،  واملحافظــات 
مــع  الجهــود  وتنســيق 
ــات الدولية األخرى  املنظم
ــه. ــال اختصاص كل يف مج
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ــه  ــور عبدرب أكــد الدكت
مفتاح وكيل محافظة مأرب 
أن الشــهيد الفريــق الركــن 
مؤسس  الشدادي  عبدالرب 
الجمهوريــة الثانيــة كان 
من رجــال اليمن املخلصن 
الذيــن دافعــوا عــن الوطن 
والثــورة  والجمهوريــة 
وأذاقوا مليشــيات االنقالب 
ــة وآلياتها  الحوثية اإليراني
العســكرية مرارة االنكسار 
ــا غزو مأرب  عند محاولته

ــام 2015م. يف الع
جــاء ذلك خــالل الحفل 
الخطابي والفني الذي أقامته 
وزارة الدفاع واألركان يوم 
ــة  ــة فخام ــاء برعاي الثالث
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهورية، 

الثالثــة  للذكــرى  إحيــاًء 
الستشهاد الفريق الشدادي 
الذي استشهد وهو يذود عن 
حياض الوطــن يف مواجهة 
مليشيا االنقالب الحوثية يف 
السابع من أكتوبر 2016م.
ــل مفتاح يف  وقال الوكي
كلمته عن الســلطة املحلية 
بمحافظــة مــأرب إن اليمن 
عمومــاً ومــأرب خصوصاً 
الشدادي أحد  فقدت برحيل 
أعظم رجاالتها الذين جادوا 
ومايملكونــه  بأنفســهم 
دفاعاً عن الوطن .. مشــرياً 
إىل أن اليمــن اليــوم بأمــس 
الحاجة الستحضار بطوالت 
الوطنية  الشدادي  ومواقف 
، يف ظل املشــاريع الصغرية 
الوطني  املرشوع  تعلو  التي 

الجامــع واســتعادة الدولة 
االنقالب. وإنهاء 

حرضه  الذي  الحفل  ويف 
عدد من القيادات العسكرية 
واملشائخ  واملدنية  واألمنية 
والشــخصيات االجتماعيــة 
وأقــارب ومحبــي الشــهيد 
الشــدادي ألقيــت عــدد من 
الجيــش  عــن  الكلمــات 
الوطني ألقاها قائد املنطقة 
العسكرية الثالثة اللواء ركن 
محمد الحبييش، وعن أرسة 
الشــهيد الشــدادي ألقاهــا 
نجــل الشــهيد عبدالحكيــم 
ــتعرضت يف  ــدادي، اس الش
ــهيد  ــب الش ــا مناق مجمله
وأدواره الوطنية والبطولية 

ــخصيته القيادية. وش
ــري  وأكدت الكلمات الس

عىل درب الشــهيد الشدادي 
وتحقيق حلمه يف بناء دولة 
ــدل  ــة الع ــات دول املؤسس
والنظام والقانون واملواطنة 
املتســاوية .. معتربيــن أنه 
ــدادي خرس  باستشهاد الش
ــجاعاً  ــاً ش ــن فارس الوط
وبطالً مغواراً مناضالً، رسم 
ببطوالته ومواقفه الوطنية 
لوحــة مــن النضــال التــي 
ســتنقلها األجيــال بأحرف 

نور. من 
ــد  ــة ق ــت الفعالي وكان
شــهدت عدداً من الوصالت 
والقصائــد  اإلنشــادية 
الشــعرية املعربة عن ذكرى 
ــت  ــدادي نال ــهيد الش الش

استحســان الحارضيــن.

مأرب حتيي الذكرى الثالثة الستشهاد 
مؤسس اجلمهورية الثانية 
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تزامنا مع ذكرى سبتمبر

املؤسســة  أكــدت 
املحلية للكهرباء بمحافظة 
مــأرب تدشــن خــط نقــل 
الطاقــة لشــبكات التوزيع 
للمديريــات  الكهربائــي 
ــة، ضمن  ــة الغربي الجنوبي
خطــة املحافظــة إليصــال 
التيــار الكهربائي إىل عموم 
مديريــات مــأرب، وتزامناً 
ــعب  ــاالت الش ــع احتف م
ــي  ــد الوطن ــي بالعي اليمن
الســابعة والخمسن لثورة 

ــدة. ــبتمرب املجي 26 س
عــام  مديــر  وأكــد 
باملحافظــة  الكهربــاء 

عبدالهادي جابر أن تشغيل 
خط نقل الطاقة للمديريات 
املستهدفة )رحبة - ماهلية 
- العبدية( جاء ضمن خطة 
مزمنــة عــىل مرحلتن ، تم 
تدشن األوىل يف 26 سبتمرب، 
ــيتم  ــة س الثاني ــة  واملرحل
تدشــينها خــالل احتفاالت 
الشعب اليمني بالذكرى 56 
لثــورة 14 أكتوبــر املجيدة.
مؤسســة  إن  وقــال 
ــت  ــة قام ــاء املحلي الكهرب
الرئيي  الكهرباء  بمد خط 
بطــول 70 كيلــو مــرتا عىل 
امتداد املديريات املستهدفة، 

التيار الكهربائي  ــغيل  وتش
ســكانياً  تجمعــاً   14 يف 
بمديريتــي رحبــة وماهلية 
ــة األوىل، ويف  ــالل املرحل خ
املرحلة الثانية سيتم تشغيل 
الكهرباء يف كامل املديريات 

املستهدفة.
ــغيل  ــار إىل أن تش وأش
خــط الكهربــاء للمديريات 
ــم  ، ت ــة  ــة الغربي الجنوبي
مــن  مبــارش  بــإرشاف 
اللــواء  محافــظ املحافظــة 
ســلطان العــرادة، ، ودعــم 
الســلطة املحلية باملحافظة 
يف إطار مســاعي املؤسسة 

املحليــة للكهربــاء إليصال 
التيــار الكهربائي إىل جميع 

املديريــات.
بالجهــود  وأشــاد 
التــي بذلهــا الفريــق الفني 
للمؤسســة  والهنــديس 
برئاســة نائــب مديــر عام 
املؤسســة املهندس عبدالله 
أثنــاء مــد خطوط  دغيــش 
ــية والفرعية  النقل الرئيس
املحــوالت  وتركيــب 
الكهربائيــة وكافة األعمال 
التيــار  بنقــل  املتعلقــة 

الكهربائــي.

تدشني املرحلة األوىل من إيصال التيار 
الكهربائي لثالث مديريات
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رشطــة  اختتمــت 
محافظــة مــأرب ،يــوم 
الخميس، دورتن تدريبيتن 
لعــدد 90 ضابطــاً وصــف 
ضابط وجندياً من منتسبي 
أجهــزة الرشطــة واألمــن 
ــبأ  ــم س ــات إقلي بمحافظ
)مــأرب، الجوف، البيضاء( 
يف مجــايل العالقــات العامة 
والتوجيه املعنوي، وحماية 
ــات  ــالل العملي ــن خ املدني

األمنية.
وهدفت الدورة الخاصة 
بالعالقات العامة والتوجيه 
املعنــوي التــي أقيمــت عىل 
مدى خمسة أيام إىل إكساب 
60 متدربــاً ومتدربــة مــن 
منتســبي الرشطــة واألمن 

يف محافظــات إقليــم ســبأ، 
واملهارات  املعارف  من  عدد 
يف مجــال اإلعــالم واألمن، 
الســيايس  والتوجيــه 
عــن  فضــال  واملعنــوي، 
معــارف ومهــارات حــول 
مبــادئ العالقــات العامــة، 

ومواجهــة الشــائعات.
ــدورة  ال ــت  ــا هدف فيم
الثانية التي نظمت بالتعاون 
مع منظمة سيفك - مكتب 
 30 إكســاب  إىل   - اليمــن 
ــن  ــاركة م ــاركا ومش مش
ــبي الوحدات األمنية  منتس
برشطــة محافظــة مــأرب 
واملعارف  املهارات  من  عدد 
حــول حماية املدنين خالل 
والقانون  األمنية  العمليات 

الدويل اإلنســاني.
ويف ختــام الدورتن أكد 
ــه  وكيــل املحافظــة عبدالل
الباكري ومدير عام رشطة 
ــد  ــأرب العمي ــة م محافظ
عبدامللك املداني، عىل أهمية 
االســتمرار يف بناء القدرات 
والتدريــب  والتأهيــل 
يف  الرشطة  أجهزة  ملنتسبي 
ــب املعرفية  مختلف الجوان
والقانونيــة والرشطية بما 
يعزز من بناء شــخصيتهم 
مــن  ويرفــع  األمنيــة 
كفاءاتهــم املهنيــة يف تنفيذ 

املهــام املوكلــة إليهم.
ــة  ــىل أهمي ــددا ع وش
تعزيز التعــاون والثقة بن 
ــة واملواطن  ــال الرشط رج

باعتبار أن املواطن هو رجل 
األمن األول ، وهو املستفيد 
التــي  األول مــن الخدمــات 

ــل الرشطة. يقدمها رج
ــري واملداني  الباك وأكد 
التدريــب  عــىل أن عمليــات 
والتأهيــل ستســتمر وفــق 
الخطــط والربامــج املعــدة 
بدعــم  تحظــى  وهــي 
ورعاية من قيادة الســلطة 
ــظ  ــة بمحاف ــة ممثل املحلي
املحافظة شخصيا من أجل 
ــتقرار  ــز األمن واالس تعزي

باملحافظــة.
حــرض االختتــام مديــر 
ــن  ــاز األم ــرع جه ــام ف ع
ــي  ــد ناج ــيايس العمي الس

ــروم. حط

رشطة مأرب ختتتم دورتني تأهيليتني 
يف العالقات العامة ومحاية املدنيني
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ــباب  ــى ش ــذ »ملتق نف
ــدة  ــادرة جدي ــن« مب اليم
األمــن  رجــال  بتكريــم 
املرابطن يف النقاط األمنية 
يف املحافظة تقديراً لدورهم 
يف تثبيت األمن واالستقرار 
إطــار  ويف  املحافظــة،  يف 
االحتفائيــة  الفعاليــات 
الســابعة  بالذكــرى 
السادس  لثورة  والخمسن 
ــبتمرب  ــن س ــن م والعرشي
املجيــدة ضــد أعتــى نظــام 

ــلطي. ــتبدادي تس اس
امليدانية  الزيارة  وخالل 
والتكريــم قــدم أعضــاء 

ــة  ــا الرمزي ــى الهداي امللتق
وأعالم الجمهورية، كتعبري 
عــن املكانــة التــي يحتلهــا 
ــدى املواطنن  رجل األمن ل
يف محافظة مأرب، ودورهم 
الريادي يف الحفاظ عىل أمن 
الوطن واملواطن واملمتلكات 
ثورة  لروح  العامة تجسيدا 

26 ســبتمرب العظيمة.
وأعــرب أعضاء املبادرة 
عن مدى الفخــر واالعتزاز 
باليقظة األمنية العالية التي 
يبديها رجال األمن من أجل 
املواطنن،  وطمأنينة  راحة 
ــع  ــم م ــن وقوفه مؤكدي

رجال األمــن جنباً إىل جنب 
يف كل الظــروف والتعــاون 
معهــم يف كل ما من شــأنه 
حفظ االستقرار والسكينة 

العامة.
وخــالل اســتقبال مدير 
عــام رشطــة املحافظــة 
ــك املداني،  ــد/ عبداملل العمي
ألعضــاء املبادرة أعرب عن 
شــكره إلقامة هذا النشاط 

ــريي الهام. التعب
ــذه  ــل ه ــال إن مث وق
ــدي  ــح جن ــادرات تمن املب
ــر  ــعور بتقدي ــن الش األم
املجتمــع لجهــوده، فضــالً 

عــن أنها تعبري عــن الوعي 
الذي يحملــه املواطن تجاه 
دور رجــل األمــن والجهود 

التــي يقــوم بها.
ــال  ــرب رج ــم ع بدوره
األمن عن سعادتهم الكبرية 
بهــذه املبــادرة املجتمعيــة 
دافعــا  تعطيهــم  والتــي 
معنوياً كبرياً يف أداء عملهم 
.. مؤكديــن أن فرحتهــم 
الكربى حن يجدون الوطن 
ــن  ــم باألم ــن ينع واملواط

ــتقرار والســالم. واالس

»شباب اليمن« يكرمون رجال أمن مأرب 
بمناسبة أعياد الثورة
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شــهدت شــوارع مدينة 
مــأرب عاصمــة املحافظــة 
ــتقباال  ــد، اس ــاء األح مس
شعبيا ورسميا كبريا لبعثة 
املنتخــب الوطني لناشــئي 
الــذي وصــل  كــرة القــدم 
املحافظــة يف رحلــة العودة 
ــة العربية  قادما من اململك
الســعودية بعد مشــاركته 
يف  واملتميــزة  الناجحــة 
تصفيات املجموعات لكأس 
آســيا للناشــئن تحت سن 
16 عامــا، وتأهله إىل كأس 
آسيا الذي سيقام يف مملكة 
البحريــن العــام القــادم 

2020م.
ــري  ــدت الجماه واحتش
إىل شــوارع املدينة يتقدمها 

مدير عــام مكتب الشــباب 
ــوان  ــيل حش ــة ع والرياض
ومسؤولو فروع االتحادات 
وعدد  باملحافظة  الرياضية 
من قيادات السلطة املحلية، 
ــة  ــالم الوطني ــة األع رافع
والالفتــات املعــربة عــن 
فرحتهــم باإلنجاز الكروي 
منتخــب  حققــه  الــذي 
الناشــئن لليمــن ولــكل 
اليمنين، واإلشــادة باألداء 
الرائع واملتميز الذي قدموه 
ــات  ــة التصفي ــالل جول خ
املاضيــة يف الدوحــة والتي 
مــن خاللهــا  اســتحقوا 
التأهل بالبطاقة الثانية عن 
التــي ضمت إىل  املجموعــة 
جانب اليمن منتخبات قطر 

وبوتــان وبنجالدش، وذلك 
خلف املنتخب القطري الذي 
احتــل املركــز األول بفارق 
اليمن  منتخب  عن  األهداف 

بعــد التســاوي بالنقاط.
الجماهــري  وأشــادت 
بهذا اإلنجاز الكروي ملنتخب 
التــي أضافوهــا  الناشــئن 
للكــرة اليمنيــة حيث تعترب 
التأهل  اإلنجــاز الســابع يف 
للتصفيــات قبــل النهائيــة 
للناشئن، رغم  آسيا  لكأس 
ــتثنائية التي  الظروف االس
يمر بها الوطن، وانعكاسها 
ــات  ــىل املنتخب ــلبي ع الس
اليمنية بشكل عام واألندية 
املحليــة والالعبــن بشــكل 

خاص.

وقد أعرب مدير املنتخب 
مثنــى رازح عــن فرحتهــم 
االستقبال  بهذا  وسعادتهم 
الرســمي والشــعبي الكبري 
رسمت  التي  املنتخب  لبعثة 
ــدى  ــرسور ل ــة وال البهج

الالعبن..
هــذا وقد أقيم مهرجان 
احتفايل قدمت فيه العديد من 
الفقرات الفنية واإلنشادية 
والقصائد الشــعرية املعربة 
الــذي حققه  عــن اإلنجــاز 
ــي  الت ــة  ــب والفرح املنتخ
كل  قلــوب  إىل  أدخلوهــا 

اليمنين.

استقبال مجاهريي كبري لبعثة منتخبنا 
الوطني للناشئني يف حمافظة مأرب
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الصحــة  مكتــب  بــدأ 
العامــة والســكان بمحافظــة 
مأرب ،يــوم األربعــاء، تدريب 
25 متطوعــا ومتطوعــة مــن 
ــوادي  ــة وال ــات املدين مديري
ورصواح يف مجــال الرتصــد 
الوبائــي، وإرشاك املجتمــع يف 
رصــد األوبئــة يف املناطق التي 
تبعــد عــن املرافــق الصحية يف 

ــتهدفة. ــات املس املديري
ــد  ــدورة أك ــاح ال ويف افتت

تدريب متطوعني جمتمعيني يف جمال رصد األوبئة واإلبالغ عنها

تدشني بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية املدينة 

دشــن وكيــل محافظــة 
ــة  ــؤون اإلداري ــأرب للش م
عبداللــه أحمد الباكري ،يوم 
األربعــاء، ومعــه مديــر عام 
مكتــب الشــباب والرياضــة 

عيل حشوان بمديرية املدينة 
ــطرنج وتنس  ــي الش بطولت
التي ينظمها مكتب  الطاولة 
ــباب والرياضة بمديرية  الش
مدينــة مــأرب )عاصمــة 

املحافظة(.
ويشارك 

البطولــة  يف 
104 العبــن 
يمثلــون 39 
شعبيا  فريقا 
ضمــن   ،

الفعاليات 
االحتفائية 

بأعياد الثورة 
سبتمرب 
وأكتوبر 

ــل من  بتموي
السلطة 
املحلية 

بمديرية 
املدينــة.

وخــالل التدشــن أشــار 
الوكيــل الباكــري إىل أهميــة 
والفعاليــات  األنشــطة 
تنمــي  التــي  الرياضيــة 

مدير عام مكتب الصحة العامة 
والســكان الدكتــور عبدالعزيز 
الشــدادي عــىل أهميــة الدورة 
يف إرشاك املجتمــع مــن خــالل 
ومتطوعات  متطوعن  تدريب 
لرصــد واإلبالغ عــن األمراض 
ــج  ــة برنام ــة يف قائم الوبائي

الرتصــد الوبائي.
وقــال إنــه ونتيجة لتفيش 
عــدد مــن األمــراض الوبائيــة 
ــف إىل  ــد الكثي ــة التواف نتيج

املحافظة فإنه بات يتحتم عىل 
الحكومية واملنظمات  الجهات 
املانحــة واملجتمــع مضاعفــة 
الجهود يف ســبيل القضاء عىل 

ــراض واألوبئة. األم
ــارص  ــد ن ــه أك ــن جهت م
الســعيدي مديــر إدارة الرعاية 
بمكتــب  األوليــة  الصحيــة 
الصحــة أن الــدورة تهــدف إىل 
إكســاب املشــاركن معلومات 
حــول الرتصــد الوبائــي وعن 

األمــراض واألوبئة ، ودورهم 
منســقي  وإبــالغ  رصــد  يف 
الرتصــد يف املرافق أو املديريات 
عــن تلــك األمــراض واألوبئــة 
ومنهــا الشــلل الرخــو الحــاد 
والكزاز الوليدي وحمى الضنك 
والكولريا وغريها من األمراض 

واألوبئة.

مهارات الشــباب وتكتشــف 
ــن  الذي ــن  ــب واملبدع املواه
يجب االهتمام بهم ليصبحوا 
األلعاب  مختلف  يف  محرتفن 
بمــا يؤهلهــم لتمثيــل اليمن 
يف املحافــل الدولية وينقلون 
صــورة رائعــة عــن الوطــن 

. لحبيب ا
وكيــل  كــرم  كمــا 
ــب  ــر مكت ــة ومدي املحافظ
ــياف  ــة س ــباب باملديري الش
حشوان الحكم الدويل مختار 
عــيل محمد ســنان الذي يعد 
ــاء  أبن ــن  ــم دويل م أول حك
مــأرب يف مجــال كــرة القدم 
ــدورة  ال ــاركته يف  ــد مش بع
ــكام  ــة ح ــة لنخب التحكيمي
ــي  الت ــة  ــة اليمني الجمهوري
السعودية  بالعاصمة  أقيمت 

الريــاض.
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السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السابق
بقلم أ/غمدان الشريف

مأرب بيت اليمن الكبير

ــا  ــديد وم ــف الش لألس
ــذه  ــة أن ه ــي للكتاب دفعن
تســتهدف  ال  الحمــالت 
أشــخاصا يف مــأرب بقــدر 
ماهــو اســتهداف للنموذج 
الجميــل واألجمــل يف بنــاء 
ــد  ــة بع ــات الدول مؤسس
هزيمــة املليشــيا الحوثيــة 
عنــد  شــوكتهم  وكــرس 
أســوار املحافظــة بتكاتف 
ومقاومة الجميع من أبناء 
املحافظــة واليمــن قاطبــة 
واألجمل مايف مأرب وأهلها 
ــيج  أنها حافظت عىل النس
االجتماعي الواحد، وعادات 
ــة اليمنية يف  وتقاليد القبيل
الشــهامة والكــرم وصون 
األعــراض وقبــول الضيف 

واحــرتام اآلخــر وقبوله.
تطورت مأرب حضارياً 
واقتصاديــاً  وثقافيــاً 
وسياسياً ألنها نأت بنفسها 
عــن الراعــات املناطقية 
والحزبية الضيقة ورفضت 
مــرشوع الســاللة، وقبلت 
الجميع عىل مبدأ املســاواة 
واالحتكام للقانون وفعلت 
أجهزتها األمنية والعسكرية 
والرقابيــة خدمــة للوطــن 
ــن  ــري اليم ــعارها الكب وش

ــها الرشعي فخامة  ورئيس
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هادي ونظامها الجمهوري 

والدولــة االتحادية.
مــن أجــرب عــىل القدوم 
ــن  ــأرب م ــة م إىل محافظ
ــة  ــيا الحوثي ــش املليش بط
ــا القمعي وجد  ومرشوعه
ــه  ــه وقبيلت ــه وناس مكان
ــمه  ــرف باس ــرية وع الكب
اليمانــي األصيل ولم يطلق 
عليــه نازح فهــو يعيش يف 
ــه، فهذه هي  أرضه ومحبي
مــأرب التاريــخ الــذي يريد 
ــدون  ــد أو ب ــض بقص البع
تشويهها ألغراض سياسية 
تصــب يف األول واألخــري يف 

ــة العدو. مصلح
ــت مأرب  ــري وقف للتذك
أبنائهــا يف الصفــوف  بــكل 
األوىل يف مواجهــة املليشــيا 
ومرشوعهــا  الحوثيــة 
اإليرانــي الطائفي ووقفت 
ضــد الســاللة والعنريــة 
والحكم الكهنوتي البغيض، 
شــارك يف معركتهــا الكبري 
ــىل  ــالت ع ــري وس والصغ
أبوابهــا أنهــار مــن الدماء 
أمــام جيش بربري تســلح 
األســلحة  أنــواع  بــكل 

ــع جرائمه  ــتخدم أبش واس
ضــد النســاء واألطفــال يف 

محافظــة مــارب.
ــلطان  ــواء س الل ــا  دع
العــرادة أحفــاد بلقيس إىل 
مســاندة الجيــش لحمايــة 
الدولة ومؤسساتها يف سبأ 
أو القبول بالعبودية وحكم 
ــاروا الدولة  ــيا فاخت املليش
والجمهورية  ومؤسساتها 
أبنــاء اليمن من  ونارصهم 
ــات وكان  ــع املحافظ جمي
حليفهم النر لم يكن ذلك 
االنتصــار مزروعا بالورود 
فقــد عــم الحــزن كل بيــت 
وكان أولهــم بيــت الشــيخ 
ســلطان العرادة فقــد فقَد 
أعــز أبنائــه الــذي ال تعادل 
الدنيا حبــه وفراقه  أمــوال 
وكذلــك الحــال لباقــي أرس 

الشهداء.
دعوكــم مــن مــأرب 
وشأنها فهي أرض الحضارة 
و  والحكمــة  والرســالة 
يحكمها القانون وتسودها 
العدالــة والحرية ومرتبطة 
ارتباطــا كليــاً بــكل بيت يف 
اليمــن يف الــرساء والرضاء 
يف الــرس والعلّن خريها عم 
إىل كل بيــت يف الجمهوريــة 

أهلهــا فالكهربــاء  قبــل 
ــاء  ــاءت صنع ــة أض الغازي
وعــدن وأبــن ولحــج قبل 
أن تــيء مأرب نفســها.. 
ويوم أن انترت لنفســها 
فهــي انترت لحرضموت 
واملهــرة وشــبوة واليمــن 
عامة من عدو يحمل شعار 
املوت والقتــل فكونوا خري 
ــاتها،  ــا وملؤسس ــون له ع
ــت إىل اليوم صامدة  ومازال
صمــود األبطــال وحصــن 

ــكل اليمن. منيع ل
 فالسفر إليها ال يحتاج 
إىل تكاليــف باهظــة فهــي 

يمني. كل  قبلة 
ــن  ــد اليم ــأرب تج يف م
الكبــري وتجــد الدولــة بكل 
وجــد  وإن  مؤسســاتها 
ــاء  البن ــد  ــور فالنق القص
ــح  ــاكل ويصل ــج املش يعال
والحمــالت  اإلخفاقــات، 
ــة  ــف الهم ــوهة تضع املش
ــا  ــدو، فحزبن ــوي الع وتق
الكبــري يف مــأرب حبنا لها.

الحمــالت  أوقفــوا   
ضــد مــأرب وأبنائهــا فهي 
ــن  ــود وحص ــة الصم قلع

الجمهوريــة املنيــع.

ُمنــذ أيــام ومحافظة مــأرب وســلطتها المحليــة تتعرض 
لهجــوم مــن ضعــاف النفــوس وأقــام مأجــورة للنيــل 
مــن مكانتهــا التاريخيــة وتضحياتهــا الكبيــرة وصمودهــا 
والدولــة  الجمهوريــة  علــى  الحفــاظ  فــي  األســطوري 

االتحاديــة ومؤسســات الدولــة.


