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من أنشطة المحافظ: 

رفع قدرات 30 ضابطًا بشرطة مأرب حول« 
حماية المدنيين في النزاعات«

اختتام المخيم الصيفي الثالث لطالبات 
الثانوية بمدينة مأرب

مناقشــة سيـــر عمـل المحاكـم والنيابــات بمأرب «
تفقد سير العمل فــي مشـــروع إصالحيــة السجــن المركــزي «
االطـــالع علــــى تنفـــيذ المرحلة الثانية من الدائري الجنوبــي والغربي  «
افتتاح ورشة عمل تناقش متطلبات إنشاء كليـــــة الطب والعلـــوم الصحيــــة «

31 قضية تنظرها املحكمة اجلزائية املتخصصة منذ نقلها إىل مأرب

املحافـظ العـرادة: املؤمتـر الشعبــي 
العــام »حزب الــوطن«



السبت   3  اغسطس   2019م   العــــــدد ) 71 (
2نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

نائب وزير الداخلية: تطورات ملموسة 
يف تثبيت النظام والقانون بمأرب

أشــاد نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن علــي ناصــر خلشــع مبــا تشــهده حمافظــة مــأرب مــن تطــورات 
ملموســة يف تثبيــت النظــام والقانــون ، وكــذا التقــدم يف البنيــة التحتيــة بفضــل جهــود الســلطة التنفيذيــة 

واحملليــة بقيــادة حمافــظ احملافظــة اللــواء ســلطان العــرادة.
وأكــد خلشــع أن حمافظــة مــأرب وحمافظــات إقليــم ســبأ لعبــت دورًا وطنيًا كبــرًا يف احتضان جميــع األطياف 
اليمنيــة، بعــد أن دفعــت مليشــيا احلوثــي مباليــن اليمنيــن للنــزوح والتهجــر نتيجــة ســلوكياتها اإلجراميــة، 

القمعيــة، وســيطرتها بالقــوة علــى مؤسســات الدولة.
ونــوه إىل حــرص واهتمــام قيــادة وزارة الداخليــة ممثلــة مبعــايل نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
املهنــدس أحمــد امليســري بدعــم األجهــزة األمنيــة بإقليم ســبأ وتذليل كافــة الصعوبــات التي تواجهها وتســخر 

اإلمكانيــات املتاحــة لهــذا الغــرض.
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قــال محافــظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان بن عيل 
ــه لقاًء  العرادة خالل ترؤس
ــادات وأعضاء  موســعاً لقي
وكــوادر املؤتمــر الشــعبي 
العــام يف املحافظة وفروعه 
باملديريات إن »حزب املؤتمر 
هــو حــزب الوطــن وحزب 

بأكملها«. األمة 
وأكد أن املؤتمر الشعبي 
العــام يف مــأرب كان لــه 
موقفه الوطني منذ الوهلة 
األوىل يف مســاندة الرشعيــة 
الدســتورية ممثلة بفخامة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهوريــة 
رئيس املؤتمر الشعبي العام، 
وأن هــذا املوقــف الناصــع 
سيســجله التاريــخ بأحرف 

نور. من 
ــك  ــس ذل ــاف: لي وأض
فحسب بل أن املؤتمر الشعبي 
العام يف محافظة مأرب كان 
إىل  التضحيات  ومازال يقدم 
جانــب كل القــوى الوطنية 
الخــرة يف املحافظــة لدفــع 
مليشــيا الحوثية اإلنقالبية 
ــذه  ــل ه ــة ، وبفض اإلمامي
والبطــوالت  التضحيــات 
واملواقــف الوطنيــة تصدت 
مــأرب للمــرشوع اإلمامــي 
الســاليل، وكل مــن يحــاول 
املساس بأمنها واستقرارها.

وأشار املحافظ يف كلمته 
إىل دور األحزاب والتنظيمات 
السياسية يف املرحلة الحالية 
رضورة  عــى  مشــدداً   ..
تضافر الجهود من قبل كافة 
القوى واملكونات السياسية 
ملواجهة املليشيا االنقالبية.

ويف اللقــاء أشــاد نائــب 
الشعبي  املؤتمر  رئيس فرع 
ــعود  ــة س ــام باملحافظ الع
اليوســفي بجهــود محافظ 
ــواء ســلطان  املحافظــة الل
العــرادة يف توحيــد الجهــود 
، ولــم الصفــوف لكافــة 
املكونات املجتمعية والقوى 
أطيــاف  وكل  السياســية 
الوطنية  والقيادات  املجتمع 
ملواجهة املليشــيا االنقالبية 
وكرس جمــوح املد الفاريس 

بمساندة أخوية صادقة من 
قبل قــوات التحالف العربي 
ــة  ــة العربي ــادة اململك بقي

السعودية.
واســتمع املحافظ خالل 
اللقاء إىل جملة من القضايا 
املتصلة بتفعيل دور املؤتمر 
الشعبي العام من قبل قيادات 
ــة  فــروع املديريــات وأهمي
العمل  الحقيقية يف  الرشاكة 
اإلداري والتنمــوي واملالحم 
ــذه  ــة يف ه ــة خاص الوطني
املرحلة االســتثنائية ؛ حيث 
ثمن الجميع جهود السلطة 
ــظ  ــادة املحاف ــة بقي املحلي
العرادة يف املجاالت التنموية 
والنهوض باملحافظة يف شتى 
نواحــي الحيــاة والجوانــب 
األمنية والســلم االجتماعي 

وتوفــر املناخــات والبيئــة 
الجاذبة  لالستثمار  والتطور 
املســتمر، مما جعلهــا قبلة 

لــكل أبناء الوطن .
وكان اللقــاء قــد خــرج 
القــرارات  مــن  بجملــة 
العامــة  والتوجيهــات 
والتوصيات التي من شأنها 
االرتقــاء بمســتوى العمــل 
اإلداري والتنظيمــي ، وبمــا 
يعــزز الجهــود الراميــة إىل 
ــات الدولة  استعادة مؤسس
املليشيا  الوطن من  وتحرير 
ــا  ــي قدم ــة وامل االنقالبي
إىل جانــب قيــادة املحافظــة 
يف  السياســية  والقيــادة 
ترســيخ األمن واالســتقرار 
والنظــام والقانــون وبنــاء 

اليمــن االتحــادي.

ترأس لقاء لقيادات وكوادر املؤمتر

املحافظ العرادة: املؤمتر الشعبي العام 
»حزب الوطن«
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ناقش محافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان بن عيل 
العرادة - يوم الخميس - سر 
العمــل يف املحاكــم والنيابات 
واالســتئنافية  االبتدائيــة 
ــات  ــة والصعوب يف املحافظ
والتحديــات التــي تواجههــا 

معالجتها. وسبل 
ويف اجتماعني منفصلني 
حرضهــا رئيــس محكمــة 
االستئناف باملحافظة القايض 
محمد العريقي ورئيس نيابة 
االســتئناف القــايض عارف 
ــة  ــس النياب ــاليف، ورئي املخ
ــد  ــايض أحم ــة الق الجزائي

ــاء وأعضاء  الحيدري ورؤس
املحاكم والنيابات االستئنافية 
ــظ  ــد املحاف ــة أك واالبتدائي
العــرادة عــى دور الســلطة 
القضائيــة يف تعزيــز األمــن 
واالستقرار وحفظ الحقوق 
ــم  ــاء قي ــات، وإرس والحري
العدالة واملساواة أمام القانون 
بني أبناء املجتمع .. منوها إىل 
ــلطة القضائية تمثل  أن الس
املالذ اآلمن لجميع املواطنني 
لحمايتهم وحفظ حقوقهم 
ورعايــة مصالحهــم وفقــاً 

للنظــام والقانون.
أمــام  أن  إىل  وأشــار 

السلطة القضائية العديد من 
التي فرضتها  امللفات املهمة 
املرحلــة الراهنــة، مما يحتم 
عليها رسعــة البت والفصل 
املنظورة أمامها،  القضايا  يف 
وقضايــا املوقوفني عى ذمة 

االشتباه.
وأبــدى املحافــظ العرادة 
ــة  اســتعداد الســلطة املحلي
واملديريــات  املحافظــة  يف 
ومكاتبها التنفيذية للتعاون 
مع املحاكم والنيابات للقيام 
ــذ  ــهيل تنفي ــا، وتس بدوره
مهامها عى مختلف األصعدة، 
بما يعزز من ســلطة النظام 

والقانــون ويضمــن تحقيق 
العدل واملساواة بني الجميع .
ــس  ــدم رئي ــم ق بدوره
محكمة االســتئناف القايض 
محمد العريقي ورئيس نيابة 
ــايض عارف  ــتئناف الق االس
املخاليف رشحاً موجزاً عن أداء 
والجهود  والنيابات،  املحاكم 
ــل  ــإرساع يف ح ــة ل املبذول
القضايا والفصل يف النزاعات، 
وخططها املستقبلية لالرتقاء 
بعمــل الســلطة القضائيــة 
وافتتــاح محاكــم ونيابــات 

جديدة.

املحافظ العرادة يناقش سري عمل املحاكم 
والنيابات بمأرب
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محافظة  محافظ  تفقد 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
- يوم الخميس - سر العمل 
يف مــرشوع بنــاء إصالحية 
السجن املركزي باملحافظة ، 
ومستوى اإلنجاز يف املرشوع، 
ومدى مطابقته للمواصفات 

واملعاير املطلوبة. 
املحافــظ  واســتمع 
املــرشوع  عــن  رشح  إىل 
ومكوناته التي تضم سجناً 
وآخــر  بالرجــال  خاصــاً 
إىل سجن  للنساء، باإلضافة 

محافظة  محافظ  اطلع 
مــأرب اللــواء ســلطان بــن 
عيل العــرادة - يوم األربعاء 
- عى ســر العمــل يف تنفيذ 
املرحلــة الثانية من مرشوع 
شق وتعبيد وسفلتة شارع 
األربعني والذي يربط املدخل 
الجنوبي ملدينة مأرب باملدخل 
الغربــي عــى خــط رصواح 
بطول خمســة كيلو مرتات 
ــه إىل املدخــل الشــمايل  ومن

للمدينة.
 وتفقــد املحافــظ خالل 
الزيــارة امليدانيــة املفاجئــة 
مســتوى األعمال وجودتها 
ونســب اإلنجــاز يف شــارع 
األربعــني والشــارع املتفرع 
منه إىل شارع هيئة مستشفى 
مــأرب العام، واســتمع من 

مخصص لألحــداث، إضافة 
إىل مستوصف، وورش عمل 
للتدريــب املهنــي ، ومكتبــة 
ثقافيــة، وأماكــن ترفيهية، 

ــإدارة. ومبنى ل
ــدد املحافظ العرادة  وش
عى رضورة اإلرساع يف إنجاز 
املــرشوع، واســتيعاب كافة 
ــة، ومراعاة  املتطلبات الفني
كافــة الجوانــب اإلنســانية 
والصحية والتأهيلية للسجن 
ليقوم بدوره يف إعادة تأهيل 

نزالئه.

املسؤولني يف الرشكة املنفذة 
إىل األعمــال املنفــذة والتــي 
ــع الردميات  وصلت إىل وض
وطبقة البسكورس استعداداً 

للسفلتة.
ــدد املحافظ العرادة  وش
االلتــزام  رضورة  عــى 
واملقاييــس  باملواصفــات 
املحددة .. مؤكداً أن السلطة 
ــتمرار  ــل باس ــة تعم املحلي
عــى تطوير البنيــة التحتية 
ــي  ــات الت ــة التحدي ملواجه
فرضتهــا اســتمرار حركــة 
النــزوح إىل املحافظــة التــي 
تعانــي من شــحة املــوارد ، 
يف ظل تدني مســتوى البنية 
التحتيــة خاصــة الشــوارع 
والطرق التي تشهد اختناقات 

ــديدة. مرورية ش

ويتفقد سري العمل يف 
مرشوع إصالحية السجن 

املركزي

المحافظ يطلع على 
تنفيذ المرحلة الثانية من 
الدائري الجنوبي والغربي
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افتتح محافظ محافظة 
مــأرب اللــواء ســلطان بــن 
عــيل العــرادة ومعــه رئيس 
جامعــة إقليم ســبأ الدكتور 
محمد القديس، ورشة العمل 
األكاديمية الخاصة بمناقشة 
متطلبات إنشاء كلية الطب 
ــي  ــة والت ــوم الصحي والعل
نظمتهــا الجامعة بالتعاون 
مع الســلطة املحليــة تحت 
ــعار« تطلعات اإلنشاء ..  ش
ومتطلبات التأسيس والبناء«

الورشــة  افتتــاح  ويف 
كشــف املحافظ العرادة عن 
الربنامج السعودي  موافقة 
ــار اليمن عى  للتنمية وإعم
تمويل مرشوع إنشاء مبنى 
كلية الطب والعلوم الصحية 
يف جامعة إقليم سبأ .. مؤكداً 
أن إنشــاء الجامعــة جاء يف 
مرحلة اســتثنائية لتشــكل 
رصحاً تعليمياً من شأنه سد 
الفجــوة يف الكــوادر املؤهلة 
ــل  ــوق العم ــات س ومتطلب
ورفد القطاع العام والخاص 
بالكفــاءات الشــابة القادرة 
عى اإلسهام الفاعل يف الدفع 

بعجلة التنميــة إىل األمام.
ــظ العرادة:  وقال املحاف
»كنــت حريصــاً منــذ اليوم 
األول لتكليفــي بمســؤولية 
إدارة هــذه املحافظــة عــى 
إيجــاد جامعــة تليــق بهذه 

املحافظة املعطاءة وسكانها 
األحــرار ، ونحــن وأنتــم 
ــة  أمــام مســؤولية تاريخي
للحفاظ عى تلك املكتسبات 
وإدارتها بكفاءة عالية بعيداُ 
عــن املصالــح الشــخصية، 
ــات  ــات، والعصبي واملناكف
ــكالها  ــتى أش ــة بش الضيق
وأنواعهــا، وتوفــر األجواء 
املناسبة للتطوير والتحديث 
املستمر واالستفادة العملية، 
بعد أن عانت املحافظة طويال 
من غياب مؤسسات التعليم 

العايل«.
كان  »مــا  وأضــاف: 
ــم أن  ــاز العظي ــذا اإلنج له
يتحقــق يف املحافظــة لــوال 
االهتمام الخاص الذي توليه 
القيــادة السياســية ممثلــة 

بفخامــة رئيس الجمهورية 
عبدربــه  املشــرالركن  
منصور هــادي والحكومة« 
مثمناً الدعم األخوي املستمر 
ــف  ــقاء يف دول التحال لألش
العربي بقيادة اململكة العربية 

السعودية.
ــى  ــظ ع ــدد املحاف وش
املشاركون  أن يخرج  أهمية 
بالنتائــج  الورشــة  يف 
والتوصيات التي من شأنها 
تحديــد خطوات التأســيس 
وفــق خطــة دقيقــة تراعي 
املعاير وتواكــب الجامعات 
والدولية مع ضمان  املحلية 
تلبية االحتياجات املستقبلية.
 وأكــد املحافــظ العرادة 
اســتمرار الســلطة املحليــة 
باملحافظــة يف تقديــم الدعم 

والتســهيالت والعــون بمــا 
يســاعد يف تحقيــق الربامج 
الهادفة إىل االرتقاء والتطوير 
املســتمر للجامعــة وجودة 

مخرجاتها.
وكانــت الورشــة التــي 
ــون  ــا أكاديمي ــارك فيه ش
ــاع الصحي  ــادات القط وقي
باملحافظــة قــد ناقشــت 
أربعة محاور تناولت أهمية 
إنشاء وتأسيس كلية الطب 
والعلــوم الصحية للمجتمع 
ــاع  ــتفادة القط ــدى اس وم
ــا،  ــم منه ــي باإلقلي الصح
والفــرص املتاحــة إلنشــاء 
الكلية، والتخصصات الطبية 
ــرز  ــب أب ــة إىل جان املطلوب
متطلبات اإلنشاء والتشغيل.

املحافظ يفتتح ورشة عمل تناقش متطلبات 
إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية

كشف عن موافقة البرنامج السعودي على إنشائها
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مدرســة  يف  اختتــم 
مــأرب  بمدينــة  اقــرأ 
فعاليــات املخيــم الصيفي 
الثالــث لطالبــات املرحلــة 
الثانويــة الــذي أقيم تحت 

ــر«. ــعار«بصمة غ ش
وخــالل االختتــام أكد 
ــأرب  ــة م ــل محافظ وكي
ــه مفتاح  ــور عبدرب الدكت
عــى أهميــة إقامــة مثــل 
هــذه املخيمــات الصيفية 
للبنــني والبنــات، ودورها 

يف صقل مواهبهم وتعزيز 
وتحصــني  قدراتهــم 
عقولهم وإكسابهم بعضا 
ــة  ــارات الحياتي ــن امله م
ــم  ــز القي ــب تعزي إىل جان
واألخالق الفاضلة واملحبة 
والوســطية والتســامح 
االبتــكارات  وتشــجيع 
واملبــادرات  واإلبــداع 
والجماعيــة  الفرديــة 
الهادفة إىل خدمة املجتمع.

وأكــد الوكيــل مفتــاح 

الســلطة  قيــادة  دعــم 
املحليــة لكافــة األنشــطة 
والربامــج التي تســتهدف 
ــة  ــل الرتبي ــز عوام تعزي
ــشء  ــدى الن ــم ل والتعلي
والشباب وخلق متنفسات 
لهــم إلبــراز مواهبهــم 
وإبداعاتهــم يف مختلــف 
بالنفع  يعود  بما  املجاالت 
ــع  ــن واملجتم ــى الوط ع

ــتقبال. ــارضا ومس ح
وكانــت مديــرة املخيم 

فاطمة محرم قد أشــارت 
إىل أن املخيم الذي اســتمر 
ســتة أيام بمشاركة مائة 
النازحــات  طالبــة مــن 
مــن عــدد مــن محافظات 
إىل  هــدف  الجمهوريــة، 
تعزيــز قيم ومبادئ ومثل 
وتقديم  الفتيات  لدى  عليا 
دعم نفيس وترفيهي فضال 
عن تنميــة روح املبادرات 

املجتمعية.

مفتاح حيرض اختتام املخيم الصيفي الثالث 
لطالبات الثانوية بمدينة مأرب
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31 قضية تنظرها املحكمة اجلزائية 
املتخصصة منذ نقلها إىل مأرب

قال رئيس الشــعبة االستئنافية للمحكمة 
الجزائية املتخصصة القايض محمد قائد حميدان 
إن 31 قضية تسلمتها املحكمة، يف مقر عملها 
الجديــد بمحافظــة مــأرب بدالً عــن العاصمة 

صنعاء ، بينها قضية واحدة استئنافية.
ــة  ــدان أن املحكم ــايض حمي ــح الق وأوض
الجزائية أصدرت قبل أيام أول حكم قضائي يف 
واحدة من تلك القضايا التي تنظرها ضد مدان 
بتجارة املخدرات، فيما تواصل النظر واملداوالت 

يف بقية القضايا.
وأشار القايض حميدان إىل أن مجلس القضاء 

األعى كان قد اتخذ القرار رقم )15( لسنة 2018 
بنقل مقر املحكمة الجزائية املتخصصة والنيابة 
الجزائية املتخصصــة إىل محافظة مأرب ، جراء 
استخدام مليشيا الحوثي االنقالبية للمحكمة يف 
استصدار أحكام اإلعدام الجماعية والفردية ضد 
كل خصومها، ومن يخالفها ويرفض مرشوعها 

بشكل يتناىف مع معاير وقيم العدالة.
ولفــت إىل جملــة مــن التحديات التــي تواجه 
عمــل املحكمة ، بعد نقل مقرها إىل مأرب ترتكز 
يف اإلمكانــات املاديــة والكــوادر البرشية والبنى 

التحتية.
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رفع قدرات 30 ضابطاً برشطة مأرب 
حول« محاية املدنيني يف النزاعات«

هيئة مستشفى مأرب 
تدرب 30 عامالً حول 

»مهارة االتصال 
والتواصل الفعال«

اختتمــت رشطــة محافظــة 
ــاء - دورة  ــوم األربع ــأرب - ي م
تأهيليــة ثانيــة لعــدد 30 ضابطــاً 
وصــف ضابــط مــن منتســبيها يف 
مجال »حماية املدنيني يف النزاعات« 

والتــي اســتمرت ثالثــة أيام.
إطــار  يف  الــدورة  وجــاءت 
مرشوع تدريبــي وتأهييل متكامل 
ملنتســبي رشطــة املحافظة، تنفذه 
رشطــة املحافظــة بالتعــاون مــع 
ــراع  ــل ال ــني يف ظ ــز مدني مرك
)ســيفك( - مكتــب اليمــن- بهدف 
إكســاب ضبــاط وأفــراد الرشطــة 
الطــرق املثى للتعامل مــع املدنيني 
الحماية  التفتيش وتوفر  نقاط  يف 

أثنــاء الراعــات املســلحة.
وتلقــى املشــاركون يف الــدورة 
من منتســبي قوات األمن الخاصة 
وحمايــة  املنشــآت  وحراســة 
الشــخصيات ورشطــة الدوريــات 
ــائية،  وأمن الطرق والرشطة النس
معلومات ومعارف حول الترشيعات 

بــدأت بهيئة مستشــفى مأرب 
ــوم  ــأرب - ي ــة م ــام بمحافظ الع
الخميــس - دورة تدريبيــة حــول 
تنميــة مهارات االتصال والتواصل 
الفعــال بمشــاركة 30 متدربــاً 

ومتدربــة مــن موظفــي الهيئة.
ــدورة حث رئيس  ال ويف افتتاح 
الهيئــة الدكتــور محمــد القباطــي 
املشــاركني عــى االســتفادة ممــا 
ــات تنمــي  ــيتلقونه مــن تدريب س
مهارات التواصل .. مؤكداً الحرص 
عــى االرتقاء بقــدرات العاملني يف 
املستشــفى بمــا يحقــق التطلعات 
واألهــداف الراميــة إىل تحســني 

مســتوى الخدمــات الطبية.
ــون خالل ثالثة  ويتلقى املتدرب
أيــام تدريبــات حول فــن التواصل 
والتخاطــب مع املجتمــع، ملا يمثله 
التواصل من أهمية يف تشكيل الوعي 
الصحــي، وتعزيز دور املؤسســات 
الصحية يف تقديــم خدمات صحية 

املجتمعية. االحتياجات  تلبي 

املتعلقة  واملحلية  الدولية  والقوانني 
بحقوق اإلنســان والقانــون الدويل 

اإلنساني.
ــام  ــر ع ــث مدي ــام ح ويف الخت
رشطــة املحافظــة العميــد عبدامللك 
املدانــي املشــاركني عى االســتفادة 
مما تلقوه مــن معلومات ومعارف 
يف صعيــد العمــل امليدانــي .. الفتــاً 
إىل مــا توليه قيادة الســلطة املحلية 
ممثلــة بمحافــظ املحافظــة اللــواء 
ــة يف  ــن أولوي ــرادة م ــلطان الع س
االهتمــام والرعاية لتدريب وتأهيل 
منتســبي األجهزة األمنية ، ملا لذلك 
من دور يف تعزيز األمن واالستقرار 
ــام والقانون والرفع  وتحقيق النظ

مــن كفاءاتهــم يف األداء.
ــى  ــي ع ــد املدان ــدد العمي وش
ــدورات يف اكتمــال  ال ــة هــذه  أهمي
بناء الشــخصية القانونية واألمنية 
ملنتسبي رشطة املحافظة وتمكينهم 
مــن أداء مهامهم عــى أكمل وجه.


