
أشادت بتعاون اجملتمع

الباكـــــــري: تعليــــــم املــــرأة كفيـــــل بحصولهــــا على كامـــل حقوقهــا

80 خميـــم وجتمـع للنازحيـن بمـأرب وسط حضور خجول للمنظامت الدولية

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبــت  30 نوفمبــر  2019م  العدد ) 86 (

ضبــط عدد مـن العناصـر التخريبيـة المطلوبة ومالحقـة البقية «

املحافظ العرادة يبحث يف الرياض 
مشاريع مركز امللك سلامن ملأرب

اللجنة األمنية تؤكد نجاح التعامل مع األعامل 
التخـــــريبيـــــة بمنطقــــــة العرقيـــن

وجه بالتعامل بحزم مع العصابات التخريبية

مفتـــاح يبحــث مع اهلجــرة الدوليـة مساعداهتــا للنازحيـن

مــــأرب تبـــدأ إصـدار كشــوف املرتبــات وفـــــق الرقــــــــم الوطنـــي

رئيس الوزراء: لن نسمح بتشويه 
النموذج املتميز الذي قدمته مأرب 

مكتب التربية يناشد األمم 
المتحدة وقف اختطاف 

الحوثيين للمعلمين 

نقطة أمنية تضبط 220 
كيلو حشيش في ثالث 
عمليات خالل نوفمبر 

دورات تدريبية تستهدف 
120 قياديًا إداريًا بمأرب 

خالل ديسمبر 

اختتام بطولة 30 
نوفمبر للفرق الشعبية 

بمأرب اليوم

 نثق في وقوف أبناء مأرب األبطال وقبائلها الشرفاء مع الدولة

أشاد بالمواقف العروبية األصيلة لقيادة المملكة وشعبها
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ــس  ــس مجل ــد رئي أك
ــن  ــور مع ــوزراء الدكت ال
عبدامللك أن محافظة مأرب 
ــزاً  ــاً متمي ــت نموذج قدم
يف  والتنميــة  لالســتقرار 
ظــل الظروف االســتثنائية 
التي يمر بهــا الوطن، ولن 
يتم الســماح بتشــويه هذا 
النمــوذج من قبــل ضعفاء 

. س لنفو ا
الــوزراء  ووجــه رئيس 
أجراه  هاتفي  اتصال  خالل 
مساء الخميس مع محافظ 
اللــواء ســلطان  املحافظــة 
العرادة، األجهزة العسكرية 
ــة بمحافظة مأرب  واألمني
التعامــل بحــزم وقــوة مع 

التخريبيــة  العصابــات 
والعنــارص الخارجــة عــن 
ــي  الت ــون،  ــام والقان النظ
تحــاول تعكري أجواء األمن 
والســكينة  واالســتقرار 
للمواطنــن  العامــة 

ــة. باملحافظ
الــوزراء  وأكــد رئيــس 
ثقتــه الكاملــة يف قــدرة 
العســكرية  األجهــزة 
واألمنية وبالتفاف شــعبي 
أبنــاء محافظــة مأرب  من 
ــال كل  ــى إفش ــال ع األبط
املســاعي الرامية إىل افتعال 

الفــوىض.
وجــدد الدكتــور معــن 
ــوف  ــده وق ــك تأكي عبداملل

مــع  الكامــل  الحكومــة 
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس قي
بمحافظــة مــأرب لتعزيــز 
وثقتها  واالستقرار،  األمن 
أبنــاء مأرب  الكاملــة بــان 
ــال وقبائلها الرشفاء  األبط
ــاً  ــنداً وعون ــيكونون س س
للدولــة واألجهــزة األمنية 
والعسكرية يف الحفاظ عى 
أمن واستقرار محافظتهم.
الــوزراء  وشــدد رئيس 
عى رضورة تفويت األجهزة 
األمنية والعسكرية الفرصة 
عــى العصابــات التخريبية 
ــن  ــتهدف املدني ــي تس الت
ورسعة  السكنية  واألحياء 
الــدويل لعبور  فتــح الخــط 

ــيارات والشاحنات. الس
وضــع  جانبــه  مــن 
محافــظ مــأرب رئيــس 
الوزراء، أمام األحداث التي 
شــهدتها منطقــة العرقن 
ــة، والجهود التي  باملحافظ
ــة  ــزة األمني ــا األجه تبذله
والعســكرية للتعامــل مــع 
ــى  ــة ع ــارص الخارج العن

النظــام والقانــون.
وأكــد اللــواء العرادة أن 
ــلطة املحلية واألجهزة  الس
واألمنيــة  العســكرية 
وبالتفاف شــعبي من أبناء 
املحافظة عازمة عى إفشال 
تحاول  التي  املخططات  كل 
واالستقرار. األمن  زعزعة 

رئيــس الـــوزراء: لــن نسمـــــح بتشويـــه 
النمـــــوذج املتميـــز الــذي قدمتــه مأرب 

وجه بالتعامل بحزم مع العصابات التخريبية

نثـــق فــي وقـــوف أبنـــــاء مأرب األبطـــــال وقبائلهــا الشرفـــاء مــع الدولـــة
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املحافـــظ يبحـــث يف الريـــاض مشاريــع 
مركـــــز امللك سلمــــان ملـــــأرب

بحــث محافــظ مــأرب 
ــرادة  ــلطان الع ــواء س الل
ــوان  ــار بالدي ــع املستش م
امللكــي املرشف العــام عى 
مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
اإلنســانية  واألعمــال 
الدكتــور عبداللــه الربيعــة 
الســعودية  العاصمــة  يف 
ــدداً من الربامج  الرياض ع
محافظــة  يف  التنفيذيــة 
الصحية  واملشاريع  مأرب، 
والغذائيــة واإليوائيــة التي 

ــز باملحافظة. ينفذها املرك
أكــد  اللقــاء  وخــالل 
عــى  العــرادة  املحافــظ 
الــدور اإلنســاني واالغاثي 
الكبــري الــذي يضطلــع بــه 
مركــز امللك ســلمان يف ظل 
ــي  الت ــة  ــروف الصعب الظ
يعيشــها املواطــن اليمنــي 
ــيا  ــالب مليش ــة انق نتيج
الحوثي املدعومة من إيران 
، وماخلفه ذلك من أوضاع 
إنسانية سيئة، دفعت مئات 

إىل  اليمنيــن  مــن  اآلالف 
خصوصاً  والهجرة  النزوح 
إىل مأرب فــراراً من جرائم 
مليشــيا الحوثي وبحثاً عن 

أوضــاع أكثر اســتقراراً.
املحافــظ  وأعــرب 
العــرادة عن شــكره لخادم 
الحرمــن الرشيفــن امللــك 
وويل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
عهــده األمــري محمــد بــن 
ســلمان ملا تقدمــه اململكة 
من خدمات جليلة للتخفيف 

مــن معانــاة ســكان مأرب 
ــي عموماً،  ــعب اليمن والش
ــانية  ــة اإلنس ــالل األزم خ
التــي يعيشــونها  الصعبــة 
أن هــذه املواقف  .. مؤكــداً 
العروبيــة األصيلــة ليســت 
بغريبــة عى قيــادة اململكة 
ــذي  ال ــم  ــعبها العظي وش
كان ومازال يجســد معاني 
اإلخــاء وحســن الجــوار يف 

ــى صورها. أبه

أشاد باملواقف العروبية األصيلة لقيادة اململكة وشعبها
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أكــدت اللجنــة األمنيــة 
بمحافظة مأرب أن الوحدات 
ــد  ــكرية ق ــة والعس األمني
ــع  ــل م ــت يف التعام نجح
ــي  ــة الت ــال التخريبي األعم
ــارص خارجة  قامت بها عن
والقانــون  النظــام  عــن 
بزعامة املدعو هادي مثنى، 
يف منطقة العرقن بمديرية 
الــوادي بمحافظــة مــأرب 
وأنهــا اســتعادت األمــن 

ــتقرار. واالس
وقالــت اللجنــة األمنية 
يف بيان صادر عن اجتماعها 
االستثنائي أمس الجمعة إن 
الوحدات األمنية والعسكرية 
تمكنت مــن ضبط عدد من 
العنارص التخريبية املطلوبة 
وقامت بإحالتهم إىل الجهات 
ــزال  ــا ال ت ــة، فيم املختص
عمليــة مالحقــة الفاريــن 
مســتمرة إللقــاء القبــض 
عليهــم وتســليمهم للعدالة 

لينالــوا جزاءهم العادل.
األمنية  اللجنة  وشددت 
عــى أنهــا لــن تســمح ألي 
جهة مهما كانت وتحت أي 
مسمى كان، اإلرضار باألمن 
العــام ومصالــح املواطنن، 
وأنها سوف ترضب بيد من 
حديد كل متطاول أو غاشم 
يرفــض االنصيــاع للنظــام 

والقانون.
األمنية  اللجنة  وأشادت 
يف بيانها بتعاون رجال قبائل 
مــأرب، ويف مقدمتهم قبيلة 
عبيــدة، مــع أجهــزة األمن 
ورفضهــم لتلــك املحاوالت 
ــة وحرصهم عى  الفوضوي
األمــن واالســتقرار وحقن 
دمــاء املواطنــن والحفاظ 
عى وحدة الصف وإجهاض 
ــبوهة التي  املخططات املش
كانت تسعى بعض األطراف 

الستغاللها. املرتبصة 
اللجنــة  ثمنــت  كمــا 
األمنيــة بمحافظــة مــأرب 
ــف وأدوار  ــان بمواق يف البي
األشــقاء يف اململكة العربية 
لوقوفهــم  الســعودية 
ومساندتهم ملحافظة مأرب، 
ــزة  ــناد األجه ــم وإس ودع
لتعزيز  والعسكرية  األمنية 

والتنمية  واالستقرار  األمن 
ــة. يف املحافظ

األمنية  اللجنة  وأشارت 
إىل مــا قامــت بــه العنارص 
أعمــال  مــن  التخريبيــة 
حرابة وتقطع للمســافرين 
وقطــع الخط الــدويل مأرب 
– حرضموت واالســتهداف 
ــة  ــاط األمني ــارش للنق املب
بمختلــف  والعســكرية 
أنواع األســلحة املتوســطة 
ــة، واالعتداء ونهب  والثقيل
وإحــراق ســيارات وناقالت 
املواطنــن األبريــاء بإطالق 

ــار املبــارش والقذائف. الن
وأكــدت أن هذه األعمال 
عنهــا  نتــج  التخريبيــة 
استشــهاد وجــرح عدد من 
محاولة  يف  وذلك  املواطنن، 
يائسة لوقف الحركة العامة 
واالستقرار  األمن  وزعزعة 

والتنميــة بمحافظة مأرب.
وذكــرت أن العنــارص 
التخريبيــة ســعت للتمركز 
عــى الخــط الــدويل مــأرب 
ــرتس  ــوت والتم - حرضم
ــق  ــى الطري ــع ع يف مواق
العــام لــإلرضار باملصالــح 
العامــة والخاصــة بزعم أن 
لهــم مطالــب لــدى الدولــة 
مستخدمن السالح والعنف 

والفــوىض.
: إن قوات األمن  وقالت 
ــت بواجباتها  والجيش قام
والقانونيــة  الدســتورية 
ملالحقة وتعقب تلك العنارص 
للحفــاظ عــى األمــن العام 
ــظ  ــرق وحف ــة الط وحماي
ــكينة العامة وســالمة  الس
املســافرين .. مضيفــة أنــه 
وبناء عى توجيهات القيادة 
العليا فقد بارشت الوحدات 

أشادت بتعاون اجملتمع

ضبـــط عـــــدد مــــن العناصــــر التخريبيـــــة المطلوبـــــة ومالحقــــة البقـيـــــــــة

اللجنة األمنية تؤكد نجاح التعامل مع األعامل 
التخريبية بمنطقة العرقني
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األمنية والعسكرية مهامها يف التصدي 
لتلك العنــارص اإلجراميــة التي قامت 
باالعتــداء عــى املواطنن واســتهداف 

ــكرية. النقاط األمنية والعس
وأشــادت اللجنــة األمنية يف بيانها 
بمســتوى اليقظة واالستعداد للقوات 
األمنيــة والوحــدات العســكرية التــي 
تعاملت مع تلــك العصابات بقدر عاٍل 
مــن الحــرص والحيطــة حفاظــاً عى 
ــح املواطنــن  ــاء ومصال أرواح األبري
.. مشــرية إىل أن تلــك العنارص ســعت 
للتمرتس وســط التجمعات السكانية 
واالحتمــاء باملدنيــن، لخلــط األوراق 
وإشــعال الفتــن والفوىض وتوســعة 
رقعــة املواجهــات وتوريــط األبرياء، 
األمــر الذي وضعتــه القــوات األمنية 
ــت  والعســكرية يف الحســبان وتعامل
معــه بمســؤولية عالية إلفشــال تلك 

املخططات.

نص البيان

وقفــت اللجنة األمنيــة بمحافظة 
مأرب يف اجتماعها االســتثنائي اليوم 
2019/11/29م،  املوافــق  الجمعــة 
أمــام تداعيات األعمال التخريبية التي 
قامــت بها عنارص خارجة عن النظام 
والقانون بزعامة املدعو هادي مثنى، 
يف منطقــة العرقــن بمديريــة الوادي 

مأرب. بمحافظة 
حيث قامت تلــك العنارص بأعمال 
حرابة وتقطع للمسافرين وقطع الخط 
الدويل مأرب – حرضموت واالستهداف 
املبــارش للنقــاط األمنية والعســكرية 
بمختلــف أنواع األســلحة املتوســطة 
والثقيلة، كمــا قامت باالعتداء ونهب 
وإحراق ســيارات وناقــالت املواطنن 
األبرياء بإطالق النار املبارش والقذائف، 
ونتــج عــن تلــك األعمــال اإلجراميــة 
استشــهاد وجرح عدد مــن املواطنن، 
وذلك يف محاولة يائسة لوقف الحركة 
العامــة وزعزعــة األمن واالســتقرار 

والتنمية بمحافظة مأرب، وقد سعت 
تلــك العصابــة للتمركــز عــى الخــط 
الدويل مأرب - حرضموت والتمرتس 
يف مواقــع عى الطريق العام لإلرضار 
باملصالح العامــة والخاصة بزعم أن 
لهم مطالب لدى الدولة مســتخدمن 

الســالح والعنف والفوىض.
وقد قامت قــوات األمن والجيش 
بواجباتهــا الدســتورية والقانونيــة 
ملالحقة وتعقب تلك العنارص للحفاظ 
عى األمن العام وحماية الطرق وحفظ 
الســكينة العامة وسالمة املسافرين، 
وبناء عى توجيهات القيادة العليا فقد 
بارشت الوحدات األمنية والعسكرية 
مهامهــا يف التصــدي لتلــك العنــارص 
اإلجرامية التي قامــت باالعتداء عى 
املواطنن واســتهداف النقاط األمنية 

والعسكرية.
وتشــيد اللجنة األمنية بمســتوى 
اليقظة واالســتعداد للقــوات األمنية 
والوحدات العسكرية التي تعاملت مع 
تلك العصابات بقدر عاٍل من الحرص 
والحيطــة حفاظاً عى أرواح األبرياء 
ومصالح املواطنن، حيث ســعت تلك 
العنارص للتمرتس وســط التجمعات 
لخلط  باملدنين،  السكانية واالحتماء 
ــن والفــوىض  األوراق وإشــعال الفت
وتوســعة رقعة املواجهــات وتوريط 
األبرياء، األمر الــذي وضعته القوات 
ــبان  ــكرية يف الحس ــة والعس األمني
وتعاملــت معــه بمســؤولية عاليــة 

إلفشــال تلك املخططات.
وتؤكد اللجنة األمنية أن الوحدات 
األمنيــة والعســكرية قــد نجحــت يف 
التعامل مــع تلك األعمــال التخريبية 
واســتعادة األمــن واالســتقرار، وتم 
ضبط عدد من تلك العنارص وإحالتهم 
إىل الجهات املختصة، وال تزال عملية 
مالحقــة الفاريــن مســتمرة إللقــاء 
القبــض عليهــم وتســليمهم للعدالة 

لينالــوا جزاءهم العادل.
وتشــيد اللجنــة األمنيــة بتعاون 

رجال قبائل مأرب، ويف مقدمتهم قبيلة 
عبيدة، مع أجهزة األمن ورفضهم لتلك 
املحــاوالت الفوضويــة وحرصهم عى 
األمن واالستقرار وحقن دماء املواطنن 
والحفاظ عــى وحدة الصف وإجهاض 
املخططات املشبوهة التي كانت تسعى 

املرتبصة الستغاللها. بعض األطراف 
ــكرها  كما توجه اللجنة األمنية ش
لكل أبناء محافظــة مأرب، ومواقفهم 
الوطنيــة وانحيازهــم إىل جانب الدولة 
لفرض هيبة النظام والقانون وتحقيق 

العامة. والسكينة  االستقرار 
وتثمــن اللجنــة األمنيــة بمحافظة 
مــأرب مواقــف وأدوار األشــقاء يف 
اململكــة العربيــة الســعودية لوقوفهم 
ومســاندتهم ملحافظــة مــأرب، ودعم 
وإســناد األجهزة األمنية والعســكرية 
لتعزيــز األمن واالســتقرار والتنمية يف 

املحافظة.
وتؤكــد اللجنــة األمنيــة بمحافظة 
مــأرب أنها لن تســمح ألي جهة مهما 
كانت وتحت أي مســمى كان، اإلرضار 
باألمن العــام ومصالح املواطنن. كما 
تؤكد أنها ســوف ترضب بيد من حديد 
كل متطاول أو غاشم يرفض االنصياع 

والقانون. للنظام 
وتعــرب اللجنة األمنيــة عن تعازيها 
ألرس وذوي الشــهداء مــن املواطنــن 
الذيــن وقعــوا ضحيــة هــذه األعمــال 
اإلرهابية، وكذلك ألرس وذوي الشهداء 
مــن منتســبي الجيــش واألمــن الذين 
ضحــوا بأرواحهم فــداء للوطن وأمنه 
واســتقراره.. والتحيــة لــكل الرجــال 
األوفيــاء يف كل موقــع وجبهــة، ولكل 
رجــال الجمهوريــة والثــورة.. الرحمة 
للشــهداء األبرار .. الشــفاء للجرحى .. 

للوطن. املجد 
صــادر عن اللجنة األمنية محافظة 

مأرب
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وكيــل  اســتقبل 
محافظــة مــأرب الدكتــور 
عبدربــه مفتــاح يف مكتبــه 
برنامج  مدير  االثنن،  ،يوم 
املهاجريــن  مســاعدات 
الدوليــة  باملنظمــة 
ســارة   )  iom(للهجــرة
بكاليتو، ومنســقة برنامج 
املخيمــات  تنســيق  إدارة 

كارولــن لوجــان.
اللقاء اســتمع  وخــالل 
الوكيــل مفتاح من بكاليتو 
عــن  رشح  إىل  ولوجــان 
املشــاريع التــي ســتقدمها 
للمهجريــن  املنظمــة 
ــا  ــن ويف مقدمته والنازح
تقديــم مســاعدات طارئــة 

لليمنيــن العائديــن مــن 
ــالل  ــن خ ــوار م دول الج
فتــح مكتــب خدمــات لهم 
يف منفــذ الوديعة إىل جانب 
البحــث يف املســاعدات التي 
يمكــن تقديمهــا للســلطة 
ــن  ــة م ــة باملحافظ املحلي
أجــل التغلــب عى مشــكلة 
القــرن  مــن  املهاجريــن 
األفريقــي، الذيــن يعتربون 
مــأرب مــن أهــم محطــات 
هجرتهــم، ومــا يخلفونــه 
أمنية  ومشكالت  أعباء  من 

ــة. واجتماعي
كارولــن  وأشــارت 
لوجان إىل مرشوع املساعدة 
الشتوية التي ستبدأ بتنفيذه 

الهجرة الدولية، ويستهدف 
ــة  ــاعدات مالي ــم مس تقدي
وعينيــة لعــدد 3700 أرسة 
نازحــة يف مخيمات النزوح 
ــم 2000  ــة، منه باملحافظ
أرسة سيتم تقديم مساعدة 
بمبلغ  مبارشة  لهم  شتوية 
للتغلــب عــى  160 دوالر 
بــرد الشــتاء، فيمــا ســيتم 
اســتهداف 1700 أرسة من 
ــة  ــات املحلي ــالل املنظم خ
عينية  بمساعدات  الرشيكة 

شتوية.
الوكيــل  أشــاد  وقــد 
منظمــة  بــدور  مفتــاح 
ــي  ــة والت ــرة الدولي الهج
كانــت من أوائــل املنظمات 

التــي تفتتــح لهــا مكتبا يف 
املحافظــة وهو ما ســاهم 
يف رفــع مســتوى تدخلهــا 
اإلنســاني.. مؤكــدا عى أن 
ــة ســتقدم  الســلطة املحلي
والتســهيالت  الدعــم  كل 
مــن أجــل نجــاح الربامــج 
ــانية التي  واملشاريع اإلنس
ــة  ــة وكاف ــا املنظم تنفذه
بما  فيها،  الربامج  مسؤويل 
يخفف من معاناة النازحن 
واملجتمــع  واملهجريــن 

املضيــف عــى حد ســواء.
حرض اللقــاء مدير عام 
العالقات العامة باملحافظة 

جمال شاجرة.

الوكيل مفتاح يبحث مع اهلجرة الدولية 
مساعداهتا اإلنسانية للمهجرين والنازحني
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دشن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النوع اإلجتماعي

ــة  ــل محافظ ــد وكي أك
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
عبداللــه الباكــري أن تعليم 
املرأة هو الكفيل بحصولها 
حقوقهــا  كامــل  عــى 
والســبيل للقضــاء عــى ما 
تبقى من الظواهر السلبية 
ــن مكانتها  التي تنتقص م

يف املجتمــع.
جاء ذلك خالل تدشــينه 
فعاليات حملة ال)16( يوما 
ملناهضــة العنف ضد النوع 
التــي ينفذهــا  االجتماعــي 
ــالح  ــة اإلص ــرع جمعي ف
بمأرب  الخريية  االجتماعي 
ــي  ــوم العامل الي ــبة  بمناس
للقضــاء عــى العنــف ضــد 
ــادف  ــذي يص ال ــاء،  النس

ال)25 ( من نوفمرب من كل 
عــام، بالرشاكة مــع املركز 
االجتماعــي للنازحن تحت 
شــعار )ال للعنــف يف بيئــة 
الرجل  نعم لرشاكة  العمل- 
واملــرأة ( بدعــم املفوضيــة 
السامية لشــؤون الالجئن 
ــدوق األمــم املتحــدة  وصن

للسكان.
وأشــار الوكيل الباكري 
إىل أن املــرأة اليمنيــة أثبتت 
أنها رشيكة فاعلة يف التنمية 
الترشيعــات  ودعمتهــا 
املجاالت  اليمنية يف مختلف 
ــة  ــية واالجتماعي السياس

واالقتصادية.
كما أشارت كلمتا مدير 
عام تنمية املرأة باملحافظة 

ــس  ــاري، ورئي ــدة العم فن
فــرع جمعيــة اإلصــالح 
بمأرب  الخريية  االجتماعي 
صالــح قاســم إىل االهتمام 
التي تحظى بهما  والرعاية 
املــرأة اليمنيــة عمومــا ويف 
ــأرب خصوصا  محافظة م
من قبل القيادة السياســية 
والســلطة  والحكومــة 
املحلية، ومــا يقدم لها من 
مشــاريع و برامج وتأهيل 
ــات  ــرب املنظم ــب ع وتدري
العمــل  الدوليــة ورشكاء 
اإلنساني أبرزها يف التمكن 
االقتصــادي، وتوفري ســبل 
العيــش، الــذي يجعــل مــن 
املرأة منتجة وتدير مشاريع 

تــدر الدخل عــى األرسة .

تدشن  وقدمت يف حفل 
فعاليات حملة الـ 16 يوما 
ــم  ــف القائ ــة العن ملناهض
ــي  ــوع االجتماع الن ــى  ع
ــكتش  ــة واس ــرات فني فق
مرسحي معــرب عن معاناة 
املــرأة اليمنيــة، باإلضافــة 
إىل عرض أنشــطة مرشوع 
وأنشطة  االجتماعي  النوع 
ــاريع دعم املرأة التي  ومش
ــز االجتماعي  يقدمها املرك

للنازحــن يف مــأرب .
حــرض التدشــن مديــر 
الشــؤون  مكتــب  عــام 
االجتماعية والعمل حســن 
الشبواني ومدير فرع جهاز 
ــد  ــيايس العمي ــن الس األم

ناجــي حطــروم.

الباكـــري : تعليــم املـرأة هـو الكفيـــل 
بحصوهلــا علـى كامـل حقوقهــا
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اخلدمة املدنية بمأرب تبدأ إصدار كشوف 
املرتبات وفق الرقم الوطني

أكــد مديــر عــام مكتب 
الخدمــة املدينة والتأمينات 
سعود ســعيد اليوسفي أن 
املكتب بدأ يف إصدار كشوف 
رواتــب موظفــي محافظة 
الرقــم  بحســب  مــأرب 
الوطني للبطائق الشخصية 
االلكرتونيــة ، وأن املكتــب 
مــاض يف اســتكمال إصدار 
كشــوف كامــل الوحــدات 

اإلدارية.
يف  اليوســفي  وقــال 
ــب  ــه: إن املكت ــح ل ترصي
وزارة  لتعميــم  وتنفيــذاً 

الخدمــة املدنية وتوجيهات 
اللــواء  محافــظ املحافظــة 
ــدر  ــرادة، أص ــلطان الع س
التوايل  الثاني عــى  للشــهر 
كشــوف املرتبــات الخاصة 
بموظفــي مكتــب الرتبيــة 
لعــدد6280   ، والتعليــم 
موظفــاً وموظفة بحســب 
ــاز  ــي يف إنج ــم الوطن الرق
نوعــي، رغــم الظــروف 
التــي تمر بها  االســتثنائية 

لبالد. ا
عــام  مديــر  وأكــد 
الخدمــة املدنيــة أن توحيد 

الرقم  الوظيفي وفق  الرقم 
الوطني للبطاقة الشخصية 
ــح  ــار تصحي ــي يف إط يأت
كشــوف رواتــب موظفــي 
االزدواج  الدولــة، ومنــع 
يف  والتكــرار  الوظيفــي 
مختلــف الوحدات اإلدارية، 
االنضباط  مستوى  وتعزيز 
واالرتقــاء  الوظيفــي، 
ــتوى األداء يف املكاتب  بمس

ــة. ــدات اإلداري والوح
وشــدد يف ذات الســياق 
عــى الجهــات املتأخــرة 
رسعــة موافــاة املكتــب 

البطاقة الشخصية  بصورة 
لبقيــة موظفيهــم ليتمكن 
إصــدار  مــن  املكتــب 
كشــوفات الراتــب الخاصة 
ــتمرار  اس ــداً  ــم .. مؤك به
املكتــب يف عملية التصحيح 
لالختــالالت واإلربــاكات 
املرتاكمــة منــذ ســنوات 
طويلــة حتــى الوصــول إىل 
كشــوفات نظيفــة وخالية 

االزدواج. مــن 
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80 خميم وجتمع للنازحني بمأرب ، 
وحضور خجول للمنظامت الدولية

ارتفــع عــدد مخيمــات 
النازحــن  وتجمعــات 
واملهجريــن يف محافظــة 
مخيمــاً   80 إىل  مــأرب 
وتجمعاً ، تتوزع عى مدينة 
ــن مديريات  مأرب وعدد م
املحافظــة، وســط حضور 
خجــول للمنظمات الدولية 
يف تقديم الرعاية األساسية 
للنازحن يف محافظة مأرب 
التي تحتضن أكرب تجمعات 
النازحــن بــن محافظــات 

الجمهوريــة.
وأشــاد الشبواني خالل 
افتتــاح دورة تأهيلية حول 
»إدارة مواقــع تجمعــات 
النازحــن« يــوم األربعــاء 
التنفيذية  بجهــود الوحــدة 
إلدارة مخيمــات النازحــن 
باملحافظة وامليض بخطوات 
جيــدة لتوفــري االســتجابة 
الالزمــة لتغطيــة االحتياج 
البيانــات  ، وكــذا إعــداد 
وتحديثهــا ورفــع تقاريــر 

ــاج والتنســيق مــع  االحتي
مختلــف املنظمــات.

مــن جانبه أشــار مدير 
ــن  النازح ــات  إدارة مخيم
التنفيذيــة خالــد  بالوحــدة 
الشجني إىل ارتفاع مخيمات 
النازحــن  وتجمعــات 
)80( مخيماً  إىل  باملحافظة 
للنازحن  ــكانياً  وتجمعاً س

يف مختلــف املديريــات.
ولفت إىل أن النازحن يف 
هــذه املخيمات والتجمعات 

يعيشــون ظروفــاً صعبــة 
وأوضاعــاً غايــة يف البؤس 
موجات  ويقاسون  والعوز 
ــات  ــا املنظم ــربد.. داعي ال
إىل  واإلقليميــة  األمميــة 
باملأوى  الكايف  الدعم  تقديم 
وكســوة الشــتاء ومختلف 
أشــكال اإلغاثــة للتخفيــف 

مــن معانــاة النازحن.
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مكتب الرتبية يناشد األمم املتحدة وقف 
اختطاف احلوثيني للمعلمني 

الرتبيــة  مكتــب  دان 
ــم بمحافظة مأرب  والتعلي
ــيا  ــاف مليش ــدة اختط بش
املعلمن  االنقالبية  الحوثي 
مــدارس  يف  العاملــن 
أبناء  محافظــة مأرب مــن 
املحافظات األخرى ومنعهم 
مــن الوصــول إىل محافظة 
مأرب بهدف عرقلة العملية 
التي  املحافظة  يف  التعليمية 
بلغت نســبة الزيادة يف عدد 
الطالب هذا العام إىل 300 يف 
املائة بسبب موجات النزوح 
الكبــرية إىل املحافظــة مــن 
املحافظــات الواقعــة تحت 
ســيطرة مليشــيا الحوثي.

وقــال بيان صــادر عن 
ــة باملحافظة:  مكتب الرتبي
مســلحة  عنــارص  إن   «
تابعــة ملليشــيا الحوثــي يف 
التفتيش بمحافظتي  نقاط 

ــاء عى الخط  ذمار والبيض
ــؤدي إىل محافظة مأرب  امل
اختطفــت عــددا كبــريا من 
املعلمن العاملن يف مدراس 
ــأرب منذ بداية  محافظة م
ــد،  ــدرايس الجدي ال ــام  الع
ومنعهــم مــن الوصــول إىل 
املحافظة ، وأجربت آخرين 
مــن املعلمــن عــى العودة 
إىل محافظاتهــم بعــد أخــذ 
تعهدات منهــم بعدم تكرار 
إىل  الوصــول  محاولتهــم 
أعمالهم يف مأرب، رغم أنهم 
موظفــون رســميون لــدى 
مكتــب الرتبيــة باملحافظة 
منذ سنوات ما قبل الحرب«.
وناشــد مكتــب الرتبية 
بمحافظــة  والتعليــم 
الــدويل ويف  مــأرب املجتمع 
مقدمتهــم املبعوث الخاص 
لألمــن العام لألمم املتحدة 

إىل اليمــن مارتــن غريفيث 
اليونســكو  ومنظمــة 
املعنية،  الدولية  واملنظمات 
بالتدخــل الرسيع والضغط 
الحوثــي  مليشــيا  عــى 
لإلفــراج عن املعلمن الذين 
تــم اختطافهــم، وضمــان 
عدم التعرض لهم أو منعهم 
مــن الوصــول إىل أعمالهم، 
املؤسســات  وتحييــد 
التعليميــة والعاملــن فيها 

ــرصاع. من ال
وأكــد مكتــب الرتبية يف 
بيانه عى أن إعاقة العملية 
التعليميــة بهــذه الطريقــة 
املمنهجة، ومعاملة املعلمن 
ــون وثائقهم  - الذين يحمل
الرســمية - بشكل همجي، 
وإخفاؤهــم ومنعهــم مــن 
ممارســة حقهــم الطبيعي 
ورســالتهم املقدســة أمــر 

ــن  ــة القوان ــه كاف تجرم
والنصــوص  الدوليــة 
الدســتورية والقانونيــة، 
اعتداء مبارشا  يعد  أنه  كما 
عى حق األطفال يف التعليم 
ورضب يف صميــم العمليــة 
التــي يجب علينا  التعليمية 
إبعادها عن الحرب وضمان 

اســتمرارها بكل الســبل.
ــف  مشــدداً عــى أن مل
ــل  ــب أن يعام ــم يج التعلي
بنفس الطريقة التي تقدمها 
السلطة املحلية يف محافظة 
التــي  مــأرب والتســهيالت 
تقدمها فيما يتعلق بامللفات 
والخدميــة  اإلنســانية 
ــات املواطنن من  واحتياج
الخدمات األساسية وتأمن 
وصولهــا لــكل الجمهورية 

اليمنية.
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نقطة أمنية تضبط 220 كيلو حشيش يف 
ثالث عمليات خالل نوفمرب احلايل

إحــدى  تمكنــت 
التابعة  ــة  النقاط األمني
الدوريــات  لرشطــة 
بمحافظــة مــأرب مــن 
ــط 220 كيلوغراما  ضب
من الحشــيش املخدر يف 
ثــالث عمليــات متفرقة 
خــالل شــهر نوفمــرب، 
أثناء ماكانت يف طريقها 
الحوثــي  مليشــيا  إىل 
االنقالبيــة يف العاصمــة 

. ء صنعا
وأكــد املصدر أن آخر 
شــحنات املخــدرات تــم 
ضبطها، يــوم األربعاء، 
عى متن سيارة صالون 
تبلــغ 40 كيلــو غرامــا، 
ــا يف  ــم ضبطه ــث ت حي
نقطــة التفتيش األمنية 
التابعة لرشطة الدوريات 
بمديرية ماهلية املحاددة 

ملحافظــة البيضاء.

وقال املصدر إن هذه 
الكميــة كانــت مخفيــة 
بطريقة مموهة لتضليل 
رجــال األمــن يف نقــاط 

التفتيش.
 مؤكداً أنه تم تسليم 
ــائق  ــات والس املضبوط
للجهات املختصة بإدارة 
أمن املحافظة الستكمال 

القانونية. اإلجراءات 
املصــدر  وبحســب 

التي  الضبط  فإن عملية 
تمت اليوم تعد الثالثة من 
نوعهــا يف نفس النقطة 
ــرب  ــهر نوفم ــالل ش خ
الجــاري، حيث ســبقها 
ــحنتي  عمليتا ضبط لش
األوىل)100(  حشــيش 
ــة )  ــرام والثاني كيلوغ

ــو غراما. 80( كيل
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دورات تدريبية لتعزيز قدرات 120 من 
القيادات اإلدارية بمأرب خالل ديسمرب

ــة  ــزم اإلدارة العام تعت
للبحــوث والتنمية اإلدارية 
ــذ  ــأرب تنفي ــة م بمحافظ
دورات تدريبيــة تســتهدف 
التنفيذية  قيــادات املكاتــب 
ــهر  ــالل ش ــة، خ باملحافظ
ديســمرب القادم يف مجاالت 
التخطيــط االســرتاتيجي ، 
وإعــداد املوازنــات العامة، 
وإدارة املــوارد البرشيــة، 
والتدريــب عــى النظــام 

املحاســبي.
ــم  ــال قاس ــد جم وأك
عــام  مديــر  الجعفــري 

البحوث والتنمية يف ترصيح 
ملوقــع »محافظــة مــأرب« 
املحافظــة  محافــظ  أن 
ــلطان العرادة أقر  اللواء س
تدريبية  دورات  أربع  تنفيذ 
تســتهدف 120 مشــاركاً 
من مــدراء عمــوم املكاتب 
التنفيذيــة ومــدراء املــوارد 
البرشيــة، واملــدراء املالين 
ــار  ــمرب يف إط ــالل ديس خ
ــة  ــادة املحافظ ــرص قي ح
القيادات  قدرات  تنمية  عى 
اإلداريــة والــكادر البرشي 
التطور  يف املحافظة تواكب 

التقنــي والفنــي يف العلــوم 
اإلداريــة الحديثــة.

البحوث  إدارة  إن  وقال: 
تحــرص مــن خــالل هــذه 
الــدورات عى تعزيز قدرات 
التي  الجوانب  يف  املشاركن 
تحتاجهــا الســلطة املحلية 
باملحافظــة، ومنهــا رســم 
الخطــط الســنوية، وإعداد 
ــط  ــر األداء، والخط تقاري
املاليــة، والتنميــة اإلدارية، 
نظراً ملا لذلك من أثر مبارش 
عى تعزيز مســتوى األداء، 
وتفادي الوقوع يف األخطاء.

وأشــار الجعفري إىل أن 
ــة والتدريب  التنمية اإلداري
يف محافظة مــأرب حظيت 
مؤخراً بالكثري من االهتمام 
والرعايــة مــن قبــل قيادة 
الســلطة املحلية باملحافظة 
التــي أكدت الحرص عى أن 
التنميــة يف عاصمة  تكــون 
إقليم سبأ شاملة ومتوازنة، 
ــة  التنمي ــك  ــى رأس تل وع
ــادات  ــدرات القي ــز ق تعزي
اإلداريــة والــكادر البرشي 
التنميــة  الــذي هــو أس 

وأساسها.
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اختتام املرحلة الثالثة من النشاط اإليصايل لـ29 ألف طفل وطفلة

ــة  ــبت يف مديري ــوم الس ــدت ي عق
الجوبة، جلسة توعية حول مخرجات 
الحوار الوطني نفذها مكتب وزير الدولة 
لشؤون مخرجات الحوار بالرشاكة مع 

االجتماعية. روافد  جمعية 
وناقشــت الجلســة بمشــاركة 28 

مشــاركة، مخرجــات الحــوار الخاصة 
بحقــوق املــرأة، واملــواد ذات الصلــة يف 

مســودة الدســتور الجديد.
وركــزت الجلســة حــول الحقــوق 
التي كفلتها مخرجات الحوار يف جوانب 
الصحة والتعليم وتأهيل املرأة وتمكينها 

يف املجاالت املختلفة، ودورها 
املأمــول يف قيادة مؤسســات 
الدولــة وفــق االســتحقاقات 
التي كفلتها مخرجات الحوار 

الوطني.

تنظيم جلسة توعوية حول حقوق املرأة باجلوبة

مكتــب  اختتــم 
الصحة العامة والسكان 
ــأرب أمس  بمحافظة م
الجمعــة تنفيــذ املرحلة 
الثالثة خــالل هذا العام 
مــن )النشــاط اإليصايل 
لألطفــال  التكامــي( 
والــذي يســتمر ملــدة 
خمســة أيــام يف جميــع 
املديريــات، بتمويــل من 
ــم املتحدة  ــة األم منظم

)اليونيسيف(. للطفولة 
النشــاط  وهــدف 
ــي إىل  ــايل التكام االيص
تقديم خدمات التحصن، 
والتغذية، وصحة الطفل 
الصحــة  وخدمــات   ،
ألفا   29 لعدد  اإلنجابية، 
و212 طفــال وطفلــة 
الخامسة من  تحت سن 
النساء  إىل  إضافة  العمر 
الحوامــل واملرضعــات.
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اختتام بطولة 30 نوفمرب للفرق 
الشعبية بمأرب

اليــوم الســبت  تختتــم 
التــي  بطولــة 30 نوفمــرب 
ــرع االتحاد العام  نظمها ف
لكــرة القــدم بلقــاء يجمع 
فريق النرص بمدينة مأرب، 
وفريــق البــرصة بمديريــة 
حريــب، واللذيــن تأهــال يف 
ــي  الت ــة  ــات البطول تصفي
ــبوع املايض. ــت االس أقيم

بــدأت  قــد  وكانــت 

بمدينة مأرب، يوم الثالثاء، 
مباريات التصفيات لبطولة 
الثالثن من نوفمرب ألبطال 
الفــرق الشــعبية ، يف إطار 
الفعاليــات الرياضيــة التي 
أقامتهــا محافظــة مــأرب 
بمناســبة األعيــاد الوطنية 
26 ســبتمرب و 14 أكتوبــر 

و30 نوفمــرب.
البطولــة  يف  وشــارك 

ــة  ــات مدين ــال مديري أبط
مــأرب، والجوبة، وحريب، 
والــوادي، حيــث افتتحــت 
البطولــة بلقاء جمع فريق 
النرص بطل املدينة ، وفريق 
الوحدة بطل الجوبة، انتهى 
ــريه  ــى نظ ــوز األول ع بف
بثالثة أهداف مقابل هدفن.
كمــا  فاز فريق البرصة 
بطــل مديريــة حريــب عى 

فريق النســيم بطل مديرية 
الوادي يف املباراة التي جمعت 
الفريقــن، يــوم األربعــاء، 
حيــث كانــت قــد شــهدت 
املباراة لقاًء محموماً انتهى 
بفوز منتخب البرصة بثالثة 

أهــداف مقابل هدفن.


