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تأهيل 225 مـــن منتسبـــي الشرطــة على حماية المدنييــن فــي النزاعـات

إحياء أربعينية الشهيد كهالن 
نمران مدير أمن مديرية اجلوبة

الوكيل الباكري يؤكد أمهية تفعيل 
دور مكتب الرضائب باملحافظة
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تكريم الفائزين ببطولتي تنس 
الطاولة والشطرنج بمدينة 

مأرب

قراءة في احتفاء محافظة 
مأرب بثورتي سبتمبر وأكتوبر

ضبط 13 مخالفة تجارية في حملة 
تفتيش بمديرية مدغل

 تكريم نجمي الكرة اليمنية »النونو وشريان« ««
 االحتفاء بتأهيل أول فريق غوص في سد مأرب ««
 لقاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان««

من جدول لقاءات املحافظ هذا األسبوع: 

خالل اتصال هاتفي بمحافظ المحافظة

رئيس الوزراء يطلع عىل خطوات 
استئناف تصدير نفط مأرب
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ــس  ــس مجل ــدد رئي ش
ــن  ــور مع ــوزراء الدكت ال
رضورة  عــى  عبدامللــك، 
تهيئــة كل العوامل الالزمة 
الســتئناف إنتــاج وتصدير 
النفــط يف محافظــة مأرب، 
بمــا ينعكــس إيجابــاً عــى 
الوطني وتحسن  االقتصاد 
حيــاة ومعيشــة املواطنــن 
املحلية  واملجتمعات  عموماً 
يف مناطق اإلنتاج خصوصا.

جــاء ذلك خــالل اتصال 
هاتفي أجراه رئيس الوزراء، 
يــوم األحــد، مــع محافــظ 
ــرادة،  ــلطان الع ــأرب س م
ــوات  ــى الخط ــالع ع لالط
املنجــزة الســتئناف تصدير 
النفــط الخــام، بمــا يف ذلك 
الرتتيبــات األمنيــة وجهود 
األجهزة األمنية والعسكرية 
يف ردع العنارص املشــبوهة 
ــام  ــن النظ ــة ع والخارج
ــاول  ــي تح ــون والت والقان

يائســة عرقلة دوران عجلة 
االقتصاد والتنمية يف مأرب.
الدكتــور  وحيــا 
معــن عبدامللــك، جهــود 
ــلطة املحلية بمحافظة  الس
مــأرب واألجهــزة األمنيــة 
تصديهــا  يف  والعســكرية 
الحــازم والــرادع للعنــارص 
النظــام  عــن  الخارجــة 
والقانــون.. موجهــاً بعــدم 
يف  املهادنــة  أو  التهــاون 
مالحقة العنارص اإلجرامية 
ومــن يقــف وراءهــم حتى 
الــرادع  العقــاب  ينالــوا 
والعــادل.. مؤكــداً دعــم 
الحكومــة الكامــل لخطــط 
الســلطة املحليــة مــن أجل 
اســتئناف إنتــاج وتصديــر 
النفــط بشــكل كامــل وفق 
الجداول الزمنية املعدة بهذا 

الخصــوص.
وأشــار رئيس الــوزراء، 
إىل أن هناك مؤرشات إيجابية 

لتواصل الحكومة القائم مع 
بقيــة الــركات العاملة يف 
مجال النفط والغاز يف اليمن 
لعودتها الستئناف عمليات 
ــاف يف  ــاج واالستكش اإلنت
مناطــق عملها باملحافظات 
ــا إىل حرص  املحــررة.. الفت
الحكومة عى تأمن األجواء 
املالئمة والجاذبة الستغالل 
يف  الواعــدة  اإلمكانيــات 
قطــاع النفــط واملعادن بما 
يعود بالنفع عى املواطنن، 
وذلــك بجــذب املســتثمرين 
والــركات االســتثمارية 
لالستفادة من هذه الفرص، 
وتقديم كل أشــكال الرعاية 
والدعــم إلنجــاح نشــاطها 

واستثماراتها.
رئيــس  واســتمع 
الوزراء مــن محافظ مأرب 
األوضــاع  مســتجدات  إىل 
يف املحافظــة يف املجــاالت 
الخدمية والتنموية واألمنية، 

ومســتوى التنســيق القائم 
لتنفيذ  املعنية  الوزارات  مع 
املشــاريع املجدولــة يف هذه 

الجوانب.
وعــر محافــظ مــأرب 
عــن تقديــره الكبــر لدولة 
عــى  الــوزراء  رئيــس 
أوالً  املســتمرة  متابعتــه 
بــأول ملســتجدات األوضاع 
يف املحافظــة، وحرصه عى 
ــدم  ــازات تخ ــق إنج تحقي
الجوانــب  يف  املواطنــن 
املعيشية والخدمية.. مؤكداً 
أن السلطة املحلية واألجهزة 
والعســكرية  األمنيــة 
وبالتعــاون مــع جميــع 
املواطنــن لــن يتهاونــوا يف 
ــة  ــارص خارج ردع أي عن
عن النظام والقانون تحاول 
إثارة املشــاكل يف املحافظة.

رئيس الوزراء يطلع عىل خطوات استئناف 
تصدير نفط مأرب

خالل اتصال هاتفي مبحافظ احملافظة
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التقى محافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
ــق  ــس، فري ــوم الخمي ، ي
اللجنة الوطنية للتحقيق يف 
ــاكات حقوق  ادعاءات انته
اإلنسان التي تزور املحافظة 
حالياً برئاسة الدكتور محمد 
طليان بحضور وكيل وزارة 
ــور  ــواء الدكت ــة الل الداخلي
أحمــد املوســاي ومديــر 
العقيد طه  السجن املركزي 

الضبيبي.
ويف اللقــاء رحــب اللواء 
ســلطان بــن عــي العــرادة 

بفريــق اللجنــة الوطنية يف 
يف  دورها  مثمناً  املحافظة.. 
تعزيز حالة حقوق اإلنسان.
وأكــد املحافــظ العرادة 
حرص السلطة املحلية، عى 
االهتمام بالســجون ومدى 
مالءمتهــا وتطابقهــا مــع 
معاير حقوق اإلنســان، إىل 
جانب االهتمام بنزالئها من 
املوقوفــن أو الســجناء من 

حيــث التغذية والصحة.
ــظ العرادة  ولفت املحاف
إىل جهــود الســلطة املحلية 
ــات  ــز دور املؤسس يف تعزي

ــة واالرتقــاء بأدائها  األمني
وتأهيل منتسبيها يف الجوانب 
 ، واإلنســانية  القانونيــة 
بمــا يمكنها مــن أداء املهام 
للقانون  طبقاً  إليها  املوكلة 
ــاء  ــت إرشاف القض ، وتح
وبمــا يعــزز حالــة حقــوق 
اإلنســان، إىل جانــب تمويل 
تشــييد إصالحيــة مركزية 
للمحافظة تســتوعب كافة 
واملحتجزيــن،  الســجناء 
ويجري اســتكمال إنشائها 
حاليــا وبمــا يتوافــق مــع 
املعايــر اإلنســانية الدولية 

واملحلية.
مــن جانبه عــر رئيس 
فريق اللجنة الدكتور محمد 
طليــان عــن شــكر اللجنــة 
ــلطة  وتقديرها لجهود الس
ــبيل  ــأرب يف س ــة بم املحلي
تعزيز قيــم ومبادي حقوق 
اإلنسان، مشراً إىل زيارتهم 
السجون  لعدد من  الناجحة 
ولقائهــم  واملحتجــزات، 
ــتماع إىل  ــجناء واالس بالس

ــاكلهم. قضاياهم ومش

املحافظ يؤكد حرص السلطة املحلية عىل 
مالءمة السجون للمعايري اإلنسانية

أشاد بدور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان
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ــلطان  ــواء س ــرم الل ك
بــن عــي العــرادة محافــظ 
ــي  ــأرب نجم ــة م محافظ
الكــرة اليمنيــة واملنتخبات 
الوطنية الكابتن عي النونو 
والكابتــن عبدااللــه رشيان 
ــام  ــرا يف اختت ــن ح الذي
الفعاليــات الرياضيــة التي 
أقامتهــا محافظــة مــأرب 
بمناســبة األعيــاد الوطنية 
26 ســبتمر و 14 أكتوبــر 
بنــاء عى دعــوة من مكتب 

الشــباب والرياضــة.
وقــام املحافــظ العرادة 

ــو  ــن النون ــم النجم بتكري
ورشيــان بــدرع املحافظة، 
إلســهاماتهما  تقديــراً 
الرياضيــة وخدمــة الكــرة 
اليمنية، وبحضور مدير عام 
ــباب والرياضية  مكتب الش

ــوان. عي حش
وخــالل التكريــم أعرب 
املحافظ العرادة عن سعادته 
وترحيبــه بوجود اثنن من 
أبــرز نجــوم الكــرة اليمنية 
الوطنيــة،  املنتخبــات  يف 
واللــذان رفعــا علــم اليمــن 
عاليا يف الكثــر من املحافل 

الرياضية العربية والعاملية.. 
مشيداً بإسهاماتهما الكبرة 
يف حضــور الكرة اليمنية يف 
خالل  الخارجية  املشاركات 

مســرتهما الرياضية.
ــأرب  ــظ م ــد محاف وأك
ــة  ــلطة املحلي ــام الس اهتم
ــباب  بالرياضة وتنمية الش
، وإيالئهــا الرعاية الكبرة، 
ملــا لها من دور هام يف نر 
قيــم املحبــة والوئــام بــن 
املجتمــع ، ومــا تمثلــه من 
جســور تواصل عابرة فوق 
كل االختالفات والرصاعات.

مــن جانبهما عر نجما 
الكرة اليمنية النونو ورشيان 
عــن شــكرهما وامتنانهما 
لحسن االستقبال والضيافة 
مــن قبــل الســلطة املحلية 
األطــر  وكل  باملحافظــة 

الرياضية والشــبابية.
اســتعدادهما  وأكــدا 
ــة  ــع املحافظ ــاون م للتع
ــرات  ــة الخ ــم كاف وتقدي
الرياضيــة ، بمــا يســهم يف 
الرياضة  بمستوى  االرتقاء 

املحافظــة. يف 

حمافظ مأرب يكرم نجمي الكرة اليمنية »عيل 
النونو وعبداإلله رشيان«
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كرم محافــظ محافظة 
ســلطان  اللــواء  مــأرب 
العــرادة، أول فريــق للدفاع 
ــوص  ــال الغ ــي يف مج املدن
والســباحة التابــع لقــوات 
بالشهادات  الخاصة،  األمن 
الرمزية  والهدايا  التقديرية 
عــى تمكنهــم مــن إنقاذ 8 
حــاالت غرق يف ســد مأرب 
مــن بــن الزائريــن للســد، 
وذلــك خالل فــرتة التدريب 
واإلعــداد للفريق عى مدى 
شهرين عى قواعد السباحة 
والغطس والغوص واالنقاذ 
واختتمــت  واالنتشــال 

برنامجهــا هذا األســبوع.
وخــالل التكريــم أشــار 
املحافــظ العــرادة إىل املهمة 
اإلنســانية الكبــرة امللقــاة 
عــى عاتــق فريــق الغوص 
املكون من 12 فرداً يف الحد 
مــن حوادث الغــرق يف مياه 
ســد مــأرب مــن املواطنن 
الذين يرتادون بمفردهم أو 
السد كمنتجع  مع عوائلهم 
ــد  ــي، وق ــياحي ترفيه س
يتعرضــون للمــوت غرقــا 
وصعوبــة انتشــال جثثهــم 
بسبب عدم وجود غواصن 
محرتفن لالنقاذ أو انتشال 

الجثث.
وأشــاد محافــظ مأرب 
بالجهود التي بذلها شــباب 
الفريــق خــالل عمليــات 
التدريب والغوص وتمكنهم 

مــن انقــاذ ثمــان حــاالت 
غرق مــن املواطنــن كادت 
أن تحــول حيــاة أرسهم إىل 
ــة  ــم فرص ــآيس، ومنحه م

جديــدة يف الحيــاة..
ــة دور  ــار إىل أهمي وأش
الفريق يف تقديم التوجيهات 
للمواطنــن  اإلرشــادية 
وتوعية الزائرين لسد مأرب 
الرئيس أو السدود املتفرعة 
عنــه عــن األماكــن اآلمنــة 
للسباحة واألماكن الخطرة 

ــرق  ــم للغ ــي تعرضه والت
واملــوت والحــد مــن اندفاع 
األطفال إىل املياه دون وعي 
إجادتهــم  ودون  إدراك  أو 

للسباحة.
ــواء العــرادة  ولفــت الل
إىل أن هــذا الدور اإلنســاني 
الكبــر لفريــق الغــوص يف 
إنقــاذ حياة النــاس، ال يقل 
أهمية عن دور أولئك الجنود 
يف امليدان الذين يعملون عى 
املحافظة،  يف  املواطنن  أمن 

وحماية حياتهم وأمالكهم.. 
ــل  ــم مح ــداً أن دوره مؤك
اهتمــام وتقديــر قيــادة 
املحافظة والسلطة املحلية.
ــر  ــم مدي حــر التكري
ــن  ــاز األم ــرع جه ــام ف ع
العميد  باملحافظة  السيايس 
ناجــي حطروم، وقائد فرع 
العميد  الخاص  األمن  قوات 

ــعالن. عبدالغني ش

العرادة يكرم أول فريق غوص أنقذ 8 
حاالت غرق بسد مأرب خالل شهرين
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 تعلــن هيئــة مستشــفى مــأرب العــام عــن رغبتهــا فــي إنــزال 
ــة: ــات التالي المناقص

- المناقصة رقم 10 لعام 2019 الخاصة بتوريد مواد قرطاسية وأحبار وطابعات.
- المناقصة رقم 11 لعام 2019 الخاصة بطباعة نماذج للهيئة.

- المناقصة رقم 12 لعام 2019 والخاصة بتوريد مواد صيانة.
ودعــت هيئــة المستشــفى المورديــن الراغبيــن فــي دخــول المنافســة علــى هــذه 
المناقصــات إلــى تقديــم طلباتهــم الخطيــة خــالل أوقــات الــدوام الرســمي لشــراء وثائق 
المناقصــات مــن إدارة المشــتريات والمخــازن والمقــر الرســمي بهيئة مستشــفى مأرب.
ــح  ــم فت ــى أن يت ــاءات، عل ــع العط ــد لبي ــر موع ــر 2019 آخ ــوم 11 نوفمب ــة ي ــددت الهيئ وح

العطــاءات المقدمــة يــوم 17 نوفمبــر 2019م.

لالستفسار االتصال على األرقام التالية: )06/304033 أو 06/301003(.

إعـــــــالن مناقصـــــــــة
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الوكيل الباكري يؤكد أمهية تفعيل دور 
مكتب الرضائب باملحافظة

ــة  ــل محافظ ــد وكي أك
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
الباكــري، عــى  اللــه  عبــد 
أهميــة تفعيــل دور مكتب 
باملحافظــة  الرائــب 
ــة عمل تحصيل  آلي ووضع 
ــزز  ــيابية تع ــي انس رضيب
ثقــة الجمهــور باملصلحــة 
ومحصليها وتضمن تحفيز 
التحصيــل  يف  العاملــن 
الريبي ومكافأة املرزين 
ومحاسبة املقرصين منهم.

جــاء ذلك خــالل تفقده 

ومعه مدير عام فرع الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاسبة 
شوقي الجويف ، سر العمل 
ــة الرائب  بمكتب مصلح
ومســتوى  باملحافظــة 

االنضبــاط واألداء.
وخالل الزيارة اســتمع 
الوكيــل الباكــري من مدير 
عي  عبدالكريم  املكتب  عام 
حميــد ومدراء اإلدارات، إىل 
رشح حــول خطــة املكتــب 
لتحســن مســتوى األداء 
ــات  ــي، واالحتياج الريب

ــداً  ــة.. مؤك ــذ الخط لتنفي
دعم قيادة الســلطة املحلية 
للمكتــب ومديــره الجديــد 
بما يمكنــه من تفعيل دور 
املكتــب الريبــي وتنفيــذ 
رؤاه وخططه التي تنعكس 
ــاء باملكتب  ــا لالرتق إيجابي
ومســتوى أداء املوظفن يف 

مختلــف اإلدارات.
الباكري  وشــدد الوكيل 
مكتــب  منتســبي  عــى 
ــروح  ــل ب ــب ،العم الرائ
ومضاعفة  الواحد،  الفريق 

ــة اإليرادات  الجهــود لتنمي
ــن  ــل م ــة التحصي ومتابع
املكلفــن بشــكل صحيــح ، 
ووفقا للقانــون وتوريدها 
إىل طرف البنك املركزي أوأل 
والرتكيز  تأخر،  دون  بأول 
ــة  ــة الريبي ــى التوعي ع
ــة  ــوارد املالي ــل امل وتحصي
للمكلفــن باعتبار تســديد 

ــف ماعليه. املكل
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ناقــش مكتــب الصحــة 
بمحافظة  والسكان  العامة 
مــأرب ، يــوم األربعــاء، 
الرامج واألنشطة الصحية 
ــة  ــا مؤسس ــي تقيمه الت
»بناء« للتنمية بالتعاون مع 
ــات الدولية  عدد من املنظم
ــب الصحة يف  وإرشاف مكت
مجــاالت الرعايــة الصحية 
األولية والطوارئ التوليدية 
ــة  ــق الصحي ــم املراف ودع

باملحافظة.
الــذي  االجتمــاع  ويف 
ضــم مديــر مؤسســة بناء 
ــارص  ــه ن ــور عبدرب الدكت
مفتاح أكد مدير عام مكتب 

الدكتور  باملحافظة  الصحة 
عبدالعزيز الشــدادي أهمية 
الرامج الصحية والتدخالت 
التي تنفذها مؤسسة »بناء« 
يف املجــاالت الصحيــة، وما 
تقدمه مــن جهود يف تقديم 
ــب  ــالزم يف الجان ــم ال الدع
الصحي، وتحسن الخدمات 

الطبيــة املقدمة .
حــرص  إىل  وأشــار 
مكتب الصحة عى الراكة 
ــات  ــع منظم ــاون م والتع
املجتمــع املدني الوســيطة، 
بما يســهم يف تعزيز جهود 
مكتــب الصحــة يف الوصول 
إىل املجتمع، وتقديم الرعاية 

الصحية .. مشراً إىل أهمية 
تعزيز التنســيق بن املكتب 
ومؤسسة »بناء« بما يحقق 
التكامــل وعــدم التكــرار يف 
تقديــم الخدمــات الطبيــة، 
وتلبيــة االحتياجــات وفــق 

ــة والرورة. األهمي
قــام  االجتمــاع  ويف 
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب الدكت
الرامــج  باســتعراض 
ــذ  واألنشــطة الصحيــة من
مطلــع العــام الحــايل، ومن 
أبرزهــا مشــاريع الطوارئ 
واالســتجابة  التوليديــة، 
الطارئــة للمترريــن مــن 
الرصاعات، وتشغيل أقسام 

ــة،  ــوء التغذي ــة س معالج
وخدمــات التغذية العالجية 
ــوء  ــاالت س ــة لح الوقائي
ــج  ــذا الرام ــة، وك التغذي
التدريبية، ومشاريع التأثيث 
الدوائي. والتجهيز واإلمداد 
املؤسســة  أن  وأكــد 
ستعمل عى تنفيذ مشاريع 
ــا  ــتفيد منه ــتدامة تس مس
املحافظة، وتسعى لبناء دور 
ثان ملستشفى الشهيد محمد 
هايــل، وعدد من املشــاريع 
أفضل  بشكل  ستسهم  التي 
يف تقديــم الخدمــات الطبية 

والعالجية.

مكتب الصحة يناقش الربامج الصحية 
ملؤسسة »بناء« للتنمية
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 ناقــش مكتــب الصحة 
والســكان بمحافظة مأرب 
الدكتور عبدالعزيز  برئاسة 
الشدادي مع مكتب منظمة 
أطباء بال حدود يف املحافظة 
بــورش  فرنــز  برئاســة 
ــي  الت ــة  ــاريع الصحي املش
ســتنفذها املنظمة يف إطار 
برامج الدعم اإلنساني التي 
تنوي تنفيذها يف املحافظة.

اللقــاء ،  واســتعرض 

اليــوم بمكتب  الــذي عقــد 
الصحــة ، أبرز االحتياجات 
ــاع  ــا القط ــي يواجهه الت
الصحــي بمــأرب يف مجــال 
والتجهيزات  التحتية  البنية 
الطبية، والخدمات العالجية 
الصحيــة  والرعايــة   ،
الطــوارئ  وخدمــات   ،
املدرســية،  والصحــة   ،
يف  الوبائيــة  واألمــراض 

ــن. النازح ــات  مخيم

وأكد الدكتور الشــدادي 
خــالل اللقــاء أهمية تعزيز 
ــن  ــاون ب ــة والتع الراك
مكتــب الصحــة وأطباء بال 
حــدود الهولندية لتحســن 
الصحية  الخدمات  مستوى 
الرامــج  يف  خصوصــا   ،
املستدامة التي تعود بالنفع 
العام واملستمر عى رشائح 

املجتمــع املختلفة.
من جهته أشار فرنز إىل 

أن منظمة أطباء بال حدود 
الهولندية بصدد تنفيذ عدد 
ــج  ــاريع والرام ــن املش م
األشــهر  األربــع  خــالل 
القادمــة عــى رأســها دعم 
مستشــفى مدغــل الريفي، 
وعمل عيادات طبية متنقلة 
النازحــن،  مخيمــات  يف 
إىل جانــب الدعــم يف مجــال 
الرعايــة الصحيــة األوليــة 

واألمومــة والطفولــة.

مكتب الصحة وأطباء بال حدود اهلولندية 
يناقشان برامج التعاون
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رشطة املحافظة تؤهل 225 من منتسبيها 
عىل محاية املدنيني يف النزاعات

رشطــة  احتفلــت 
ــوم  ــأرب ، ي ــة م محافظ
الرنامج  باختتام  األربعاء، 
التدريبــي لحمايــة املدنين 
أثنــاء النزعــات الــذي أقيم 
بالتعاون مع مركز مدنين 
يف ظــل الرصاع )ســيفيك( 
ــى  ــنطن ، ع ــره واش ومق
أشــهر،  خمســة  مــدى 
ضابطــا   225 بمشــاركة 
وصف ضابــط من مختلف 
الفــروع والوحدات األمنية 

ــة. ــة باملحافظ والرطي
الرنامــج  وشــمل 
التدريبــي ســبع دورات تم 
ــن،  ــى مرحلت ــا ع تنفيذه
وتلقــى خاللهــا املتدربــون 
معلومــات ومعــارف عــن 
والتريعــات  القوانــن 

املحليــة والدوليــة املتعلقة 
والقانون  اإلنسان  بحقوق 
الدويل اإلنســاني وأســاليب 
ــع  ــي م ــل النموذج التعام
املدنيــن يف نقــاط التفتيش 
النزاعات  ــاء  أثن وحمايتهم 

املســلحة.
ويف الحفــل الــذي أقيــم 
الــدورة الســابعة  يف ختــام 
واألخــرة أكــد مديــر عــام 
رشطــة املحافظــة العميــد 
ــرص  ــي ح ــك املدان عبداملل
وقــادة  العامــة  اإلدارة 
الفــروع والوحدات األمنية 
ــم  ــى تقدي ــة ع والرطي
لرجــل  املثــايل  النمــوذج 
أداء  الرطــة القــادر عــى 
دوره بــكل اقتــدار، ووفــق 
التريعات املحلية والدولية 

ــانية. ــر اإلنس واملعاي
وزارة  إن  وقــال 
ــلطة املحلية  الداخلية والس
بمحافظــة مــأرب توليــان 
ــاط  ــل ضب ــب وتأهي تدري
ــة  ــة أهمي ــراد الرط وأف
ــان عى أن  كبرة، وتحرص
يكــون رجــل الرطة ملماً 
الوطنيــة،  بالتريعــات 
والدوليــة ملا لذلــك من دور 
تعزيــز األمن واالســتقرار، 
وتأمــن املمتلــكات العامة 

ــة. والخاص
بالتعاون  املداني  وأشاد 
القائم بن رشطة املحافظة، 
الدولية  ومنظمة »سيفيك« 
أفــراد  تأهيــل  يف مجــال 
الرطة عى حماية املدنين 
أن  مؤكــداً  النزاعــات،  يف 

ستستمر  املحافظة  رشطة 
يف تأهيل وتدريب منتســبي 
األجهــزة األمنيــة والعمــل 
ــر أداء ومهارات  عى تطوي
وبنــاء الشــخصية األمنيــة 

ــراد األمن. املتكاملة ألف
الحفــل  ختــام  ويف 
قــام مديــر عــام الرطــة 
ــب  ــر مكت ــور مدي وبحض
مركــز »ســيفيك« يف مأرب 
األدور،  والجــوف صــدام 
التقدير  ــهادات  ــليم ش بتس
واملشــاركة للمشــاركن يف 
املرحلة  من  األخرة  الدورة 
الثانية وعددهم 40 ضابطاً 

ــف ضابط. وص
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أحيــت رشطــة محافظــة مــأرب 
،يوم الخميس، أربعينية شهيد الواجب 
باملحافظة  الجوبة  أمن مديرية  مدير 
العقيــد كهالن بن عــي القبي نمران 
الــذي استشــهد وهــو يــؤدي واجبه 
الوطنــي يف التاســع والعريــن مــن 

املايض. أغسطس 
وأشــاد الدكتــور عبدربــه مفتاح 
وكيــل املحافظة باملواقــف البطولية 
التــي خاضها الشــهيد نمران ســواًء 
يف التصــدي والدفاع عــن مأرب أثناء 
الحرب التي شــنتها مليشيا االنقالب 
الحوثيــة عى املحافظة، أو يف إرســاء 
األمن واالســتقرار أثنــاء تقلده إدارة 

األمــن بمديرية الجوبة.
ونــوه الوكيــل مفتــاح إىل املناقب 

التــي تحــى بهــا الفقيــد وشــجاعته 
واستبســاله يف التضحيــة يف خدمــة 
الوطن وتأمــن املحافظة، ومالحقة 
عصابــات التهريــب والتخريــب حتى 
بــذل روحــه مــن أجل تحقيــق األمن 
يف مديريــة الجوبــة وأمــن املحافظة 

بأكملها.
من جهته ألقى مدير عام رشطة 
املحافظــة العميــد/ عبدامللــك املداني 
كلمة أشــار فيها إىل األدوار البطولية 
والنضالية للشــهيد نمــران، ومامثل 
رحيلــه مــن خســارة عــى مســتوى 
مديرية الجوبــة واملحافظة .. مؤكداً 
للقيادي األمني  أن الشهيد كان مثاالً 
الذي أفنى حياته يف الحفاظ عى األمن 
واالســتقرار مــا جعلــه محــل تقدير 

الجميع أفــراداً وقيادات.
وألقيت يف الفعالية التأبينية كلمة 
عــن أرسة الشــهيد ألقاهــا عبدالحق 
عــي كهــالن أكدت الســر عى خطى 
الشهيد الذي لم يتوان يوماً يف الدفاع 
ــه، رغم فقدانه  عن وطنه ومحافظت
إحدى قدميه جراء إصابته أثناء أدائه 

الوطنية. ملهامه 
حــر الفعاليــة وكيــل محافظة 
ــه  ــة عبدالل ــؤون اإلداري ــأرب للش م
الباكــري ، وقائد محور بيحان اللواء 
مفــرح بحيبح ، ومديــر جهاز األمن 
الســيايس فرع مــأرب العميــد ناجي 
حطــروم وعدد من القيــادات األمنية 
والعسكرية وأقارب وأصدقاء الشهيد.

إحياء أربعينية الشهيد كهالن نمران مدير 
أمن مديرية اجلوبة
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إتالف كميات من املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية بمديرية مدينة مأرب

 ضبط فرع مكتب الصناعة والتجارة يف مديرية مدغل 
بمحافظة مأرب 13 مخالفة تجارية خالل حملة تفتيش 
ميدانية نفذها املكتب عى السلع واملواد الغذائية املنتهية 

الصالحية والغر صالحة لالستخدام اآلدمي.
وأكــد مدير فــرع مكتب الصناعة والتجــارة باملديرية 
عادل اآلنيس أن السلع تم ضبطها يف سوق الكمب باملديرية، 

وهــي عبارة عــن مروبات منتهيــة الصالحية وتمور 
ومواد غذائية مخزنة تخزيناً ســيئا ما أدى إىل تلفها.

ــب قــام باتخــاذ اإلجــراءات  وقــال: إن فــرع املكت
القانونية الالزمة، فيما تستمر فرق التفتيش يف النزول 
امليداني حتى استكمال جميع األسواق واملحال التجارية 

باملديرية.

تكريم الفائزين ببطولتي تنس الطاولة والشطرنج 
بمدينة مأرب

ضبط 13 خمالفة جتارية يف محلة تفتيش عىل 
األسواق بمديرية مدغل

 تــم يف مديريــة مدينــة 
ــن  ــم الفائزي ــأرب تكري م
ــة  ــس الطاول ــي تن ببطولت
والشطرنج التي نظمها فرع 
ــب الشــباب والرياضة  مكت
ــاركة 104  ــة بمش باملديري
العبــن والعبــات، بحضور 
محمد صالــح فرحان مدير 

عــام املديرية.
وفــاز بالبطولتــن التي 
اســتمرت ملــدة تســعة أيام 
العبو فريق ملوك سبأ جابر 
عقــار الذي تغلــب يف نهائي 

بطولة التنس عى منافســه 
العب فريــق النهضة محمد 
أمــن، وجريــر فاضــل الذي 
ــة  ــي بطول ــب يف نهائ تغل
الشطرنج عى منافسه العب 
فريــق العن عــوض منيف.

هاتــان  وجــاءت 
البطولتان التي شارك فيهما 
104 العبــن والعبــات يف 
ــطة  إطار الفعاليات واألنش
ــا  ــي نظمته ــة الت الرياضي
ــب  ــة ومكت الســلطة املحلي
الشباب والرياضة باملحافظة 

ومديرية 
مدينة 
مأرب 

بمناسبة 
األعياد 

الوطنية 
 26

سبتمر 
و   ،1962
14 أكتوبر 
و   ،1963
30 نوفمر 
. 1م 9 6 7
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شــهدت وتشــهد محافظة مأرب 
سلســلة مــن االحتفــاالت يف ذكــرى 
ــر  ــبتمر وأكتوب ــي س ــاد ثورت أعي
املجيدتــن تتبناهــا وترعاهــا قيادة 
الســلطة املحليــة باملحافظــة ممثلة 
اللواء سلطان بن  بالسلطان السبئي 
عــي العــرادة يف ظل احتفاء رســمي 

وشــعبي واســع هذا العام.
ــة  ــى دالالت واضح ــا تتج وهن
املعالــم ملــأرب الحضــارة والتاريــخ 
لتؤكد أن احتفائها بثورتي ســبتمر 
املجيدتــن وإعطائهمــا  وأكتوبــر 
حقهمــا مــن األهمية ليســت وليدة 
اللحظــة بــل أن هــذه املحافظة التي 
ــن  ــورة وحص الث ــة  ــل حاضن تمث
الجمهوريــة وقلعتها املنيعة هي من 

النــواة األوىل ومثلت  تشــكلت فيهــا 
نقطة انطالقة نحو التحرر واالنعتاق 
مــن التبعية والعبوديــة وكرس قيود 
الظلم ورفض االســتبداد واالستعباد 
ونبذ كل أشــكال العنرصية البغيضة 

ــة والجهوية. الســاللية واملناطقي
كمــا أن هــذه االحتفــاالت تؤكد 
– كما أشــار محافظ املحافظة الذي 
شــدد يف أكثــر من خطــاب له يف هذه 
االحتفاالت – عى رضورة اســتلهام 
الثوار األبطال لثورتي  روح وعظمة 
ــة  ــد راي ــر وتوحي ــبتمر وأكتوب س
النضــال الوطني لتخليص اليمن من 
آفة اإلمامة الســيما وقــد عادت من 
جديــد بثــوب إيرانــي ال يهــدد اليمن 
ومصالحهــا وحســب وإنمــا يهــدد 

هويتهــا وتاريخها ومجدها ويهدف 
للعبث بأمــن املنطقة خدمة ملروع 
الــويل الفقيــه يف طهــران، ولتؤكــد 
أن نجــاح ثورتــي ســبتمر وأكتوبر 
كانتــا إيذاناً مليالد اليمن الحديث بعد 
أن تخلصــت مــن ثنائــي االســتبداد 
ــات  ــتعمار ، وأن كل التضحي واالس
ــع  ــذ مطل ــدة من ــاالت املمت والنض
الســتينيات وحتــى اليوم مــا هي إال 
لتحقيــق ذلك اإلعــالن الخالــد مليالد 
األمــة اليمنية من جديــد بفضل تلك 

الهبــات الثوريــة العظيمة .
االحتفــاالت  هــذه  تأتــي  وال 
واهتمام الســلطة املحلية بها لتؤكد 
الداعم ملروع  اســتمرارية التوجــه 
أن  اعتبــار  أو  والكرامــة  الحريــة 

قراءة يف احتفاء حمافظة مأرب بثوريت 
سبتمرب وأكتوبر

كتب /  إبراهيم اجلحدبي
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اليــوم  مــروع االنقــالب 
هــو الوجه اآلخــر لإلمامة 
واالســتعمار فحســب بــل 
للتأكيد عى واحدية أهداف 
الثورتــن وواحدية النضال 
الوطنــي يف شــمال اليمــن 
وجنوبــه عــى حــد ســواء 
من راجح بــن غالب لبوزة 
، ومن  إىل عي نارص هادي 
القردعــي والزبــري وعي 
ــد املغنــي إىل القشــيبي  عب

والشدادي
ألبنــاء  كان  وكمــا 
الجنوب دوًر بارز يف انتصار 
ثــورة 26 ســبتمر1962م 
ضــد  الوطــن  شــمال  يف 
اإلمامة وحكمها الكهنوتي 
املســتبد ، فقــد أضيــف إىل 
ــبتمر آنذاك  نجاح ثورة س
نجاحا آخــر للثوار األحرار 
إذ أنه بعــد انتصارها وجد 
منطلقا  األبطال  املناضلون 
آمنا وأرضية صلبة لإلعداد 
واالنطــالق  والتخطيــط 
الجتثــاث واحد مــن أطول 
عهود االســتعمار يف العالم 
والــذي اســتمر 129 ســنة 
الـ 14  من جــذوره بثــورة 
ــر 1963م، بدعم  من أكتوب
ــبتمر  ــوار س ــاندة ث ومس
ــق  ــت بتحقي ــي تكلل ، والت
الناجز  االســتقالل الوطني 
يف الـ30 من نوفمر 1967م 

.
ــأرب  ــن م أرض الجنت
األصالــة واملعــارصة التــي 
الثــوار  اليــوم  تحتضــن 
والجمهوريــون  األحــرار 
ــم  ــا احتضنته ــرار كم األب
ــا  ــدر كم ــس وتتص باألم
تصــدرت باألمــس مواطن 
الرف ومواقــع التضحية 
والبطولــة واإلبــاء وتتبــوأ 

القيــادة  ســنام  ذروة 
رشف  بخطــام  وتمســك 
دون  وتتحمــل  الجنديــة 
تضجر وتململ ، وال من أو 
أذى عــبء مســؤولية دعم 
مشــاريع الحريــة والعــزة 

ــة .. والكرام
ــت  ــي تحول الت ــأرب  م
د.  توصيــف  بحســب   –
مســي بحيبــح- من عرص 
االقتتــال الداخي إىل املعرتك 
ــايس  ــل أس ــي كفاع الوطن
عــى الســاحة الوطنيــة 
ــة  ــة وحنك ــل حكم بفض
قيادتها السياســية لتصبح 
وامللجأ  الوظيفية  العاصمة 
اآلمــن لــكل أبنــاء الوطن ، 
ــات  ــا يف كري ــردد صداه ت
العاملية كمحافظة  الصحف 
اســتثنائية ناقضــت واقــع 
ــال وغياب  الحــرب واالقتت
الحكومــة،  فأضحت األمل 
والوجهة حتــى للمنظمات 
الدولية والزيارات اإلقليمية 

والدولية.
الريــادي  الــدور  إن 
الــذي تنفــرد بــه محافظة 
اليــوم يف  كمــأرب ويتجــى 
هــذه املرحلــة االســتثنائية 
واملنعطــف  واملفصليــة 
الــذي يمــر بــه  التاريخــي 
اليمن حكومة وشــعبا وما 
يرتتــب عليه من مســتقبل 
أبنــاء  ووقــوف  للبــالد 
هــذه املحافظــة منحازيــن 
لخيارات الشعب وحكومته 
الرعيــة موقــف يحســب 
لهــم وقيادتهــم املوغلــة يف 
الوطنية والشــموخ واإلباء 
التاريخ بأحرف  وســيدونه 

مــن نور .


