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ـــخريب ..نعم لألمن واألمان
الزايدي:مأرب لن تكون ساحة للرهانات الخاسرة
دعا رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام
بمحافظة مأرب ناجي بن علي الزايدي أبناء المحافظة
إلى االلتفاف الوطني والتآخي للحفاظ على مكتسبات الثورة
والوحدة ونبذ ثقافة الكراهية والتحريض .والحفاظ على ما
تحقق للمحافظة من انجازات تنموية على مختلف األصعدة :تعليم
وصحة وطرق ومياه وسدود وحواجز مائية وكهرباء واتصاالت
وغيرها من الخدمات األساسية .
وق��ال ف��ي كلمته إل��ى المهرجان
الجماهيري ال��ذي أق��ام��ه المؤتمر
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني
في المحافظة :إذ نشيد بما تحقق
للمحافظة من منجزات تنموية منذ
إعادة تحقيق الوحدة بقيادة األخ علي
عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية..
فإننا ال ننفي أيضاً حاجتها إلى الكثير
من المشاريع الخدمية والتنموية لتلبية
االحتياج في مختلف المجاالت وأهمها
استكمال شبكة الكهرباء إلى مختلف
المديريات حسب االتفاق مع وزارة
الكهرباء وتوظيف كافة المؤهلين
من أبناء المحافظة وفقًا للكشوفات
المرفوعة إلى وزارة الكهرباء بحسب
طلبهم وتغطية كافة المناطق والقرى
بمياه الشرب النقية ورفع سقف الدعم
المالي للتنمية المستديمة أسوة
بالمحافظات النفطية.
وأشار الزايدي إلى أهمية أن يدرك
ا لجميع مقتضيا ت ا لمر حلة ا لتي
يعيشها ال��وط��ن ،وق��ال  :إننا أمام
مسؤولية وطنية كبيرة ينبغي أن
نتحملها ب��ج��دارة من خ�لال تكاتف
الجهود كما تعودناها م��ن أبناء
ا لمحا فظة ا لمنتمين إ ل��ى تنظيم
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وأح���زاب
التحالف الوطني والشرفاء من أحزاب
المعارضة األخ��رى ،فال نتوانى عن
تحمل المسؤولية فالشعب يعلق علينا
آماال كبيرة.
ولفت إل��ى ره��ان��ات بعض القوى
السياسية الخاسرة في المعارضة في
أن تكون مأرب هي الساحة المناسبة
لهم لخلق الفتن وقطع الطرقات
واإلضرار بالمصالح العامة من كهرباء
وغ��از وبترول  ..وح��ذر ال��زاي��دي في
الوقت ذاته من محاوالت اإلضرار بأية
مصلحة عامة او خاصة بالمحافظة .
وتابع  :سنكون له بالمرصاد ولن تكون
هذه المحافظة ساحة لمن يريد العبث
او خلق الفتن وإنما ساحة للمناضلين
الشرفاء األوفياء الذين بذلوا دماءهم
فداء للثورة والوحدة ولن يكون من
أبنائهم وإخوانهم إال تقديم المزيد
من الدماء لحماية مكتسبات الثورة

احتياجات المحافظة:

شبكة الكهرباء إلى
مختلف المديريات
توظيف كافة المؤهلين
تغطية القرى بمياه
الشرب النقية
رفع سقف الدعم
المالي للتنمية
المستدامة

والوحدة.
وج��دد محافظ م��أرب دعوته أبناء
المحافظة إلى مساندة كل الجهود
الرامية إلى تثبيت األمن واالستقرار
فيها ،ونبذ األعمال اإلجرامية التي
تضر با ليمن و سلمه ا ال جتما عي
ووحدته .

ــــــــــقاصد الدين
جوانبها).
وحذر من عواقب الفوضى قائ ً
ال( :أنتم يا
أبناء اليمن الذين ستتحملون عواقب خيار
الفوضى إن اخترتم خيار الفوضى ،وأنتم
الذين ستخرب دياركم وترمل نساؤكم،
وتتضرر مصالحكم وتجف مزارعكم)
ناصحاً إياهم بعدم التهور.
وطالب الحزب الحاكم والمعارضة
بتجسيد ال��ح��ك��م��ة ال��ي��م��ان��ي��ة لحل
خالفاتهم .كما طالب رئيس الجمهورية
بزيادة أجور ومرتبات جميع موظفي
الدولة ،لمواجهة غالء األسعار ومعاناة
المواطنين ،قائ ً
ال( :فإن ذلك سيوفر على
الدولة أموا ً
ال كثيرة ستنفق في محاربة
الفوضى والشغب).
كما حث أبناء محافظة مارب على التعاون
مع السلطة المحلية ومحاربة ظاهرة قطع
الطرقات ،وتقوى اهلل في الدماء المحرمة
والمصالح باعتبار ذلك واجباً دينياً ووازعاً
إيمانياً.

واستعرض محافظ مارب عددا من
االنجازات التى شهدتها المحافظة
منها في مجال الطرقات ،طريق مأرب
سيئون وطريق صرواح جحانة وطريق
الجوبة السوادية وطريق مأرب البيضاء
الجاري تنفيذها باإلضافة الى الطرقات
المؤدية الى مراكز بعض المديريات

وال��ط��رق الداخلية لبعض ش��وارع
مر كز ا لمحا فظة بتكلفة إ جما لية
(.)38.700.000.000
مشيراً الى ان العمل يجري حالياً في
ربط الشبكة الكهربائية من المحطة
الغازية التي تعتبر من أكبر المنجزات
الوطنية بقدرة  341ميجاوات وبتكلفة
إجمالية  159مليون دوالر حيث بلغ
تكلفة ربط المديريات بهذه الشبكة
مبلغ  21مليون دوالر كما سيتم
تدشين مشروع األب���راج ومحطات
التحويل م��أرب -صافر بتكلفة 40
مليون دوالر.
وتطرق محافظ م��أرب ال��ى انجاز
منشآت رياضية بتكلفة ( )372مليون
ريال  ،وانشاء معهد الصالح للتنمية
البشرية بتكلفة مليار ومائتي مليون،
إضافة إلى حوالي خمسين مشروعاً في
مجال الزراعة والسدود وتنمية المرأة
الريفية بتكلفة تصل الى ستة مليارات
ريال ..مشيراً الى تنفيذ ( )60مشروعاً
في مجال االتصاالت بتكلفة تصل
الى أربعة مليارات ومائتين وخمسين
مليون ريال حيث وصل عدد خطوط
الهاتف الثابت الى حوالي ثالثين الف
خط.
وق��ال (:ت��م تشكيل لجنة للقيام
بالتجهيز إلعداد دراس��ات وتصاميم
( )450وح��دة سكنية منها ()150
وحدة سكنية للطالبات والتي سيتم
تنفيذها على ثالث مراحل كل مرحلة
 150وحدة).
وأض�����اف م��ح��اف��ظ م����أرب  (:تم
رص��د ( )54مشروعًا في البرنامج
االستثماري لعام 2011م بتكلفة
تصل الى ستة مليارات وخمسمائة
مليون ريال بدعم محلي ومركزي).
وك��ش��ف ع��ن توفير ف��رص عمل
للشباب في الشركات حيث يتم تشغيل
عدد ( )1028عام ً
ال في ( )12شركة
تعمل حالياً بالمحافظة.
وف��ي مجال التوسع ف��ي شبكة
الضمان االجتماعي وص��ل عدد
الحاالت المستفيدة إلى ()17348
ح��ال��ة بمبلغ مستحق ل��ك��ل رب��ع
( )175.195.200ري��ال ،إضافة
ال��ى اعتماد ح��االت جديدة بحسب
المسح الميداني االخير حيث سيصل
إجمالي عدد الحاالت الى ()29000
حالة ،كما تم تحسين ومضاعفة
األجور والمرتبات لمعظم الموظفين
وتوظيف كافة أب��ن��اء المحافظة
المؤهلين والحاصلين على شهادة
البكالوريوس والدبلوم في مختلف
األجهزة التنفيذية.

نساء مأرب يطالبن التصدي
لدعاة الفوضى
ط��ال��ب ال��ق��ط��اع
النسائي للمؤتمر
وأحزاب التحالف بمحافظة
م��أرب أبناء الشعب الى
التصدي لألصوات الداعية
لنشر الفوضى والخراب
وتستهدف ضرب السلم
االجتماعي الذي تنعم به
بالدنا.
وقال القطاع النسوي إنه
يتابع ما يدور في الساحة
اليمنية من تصعيد غير
مبرر تقوم به بعض االح��زاب ودعت
االخ���ت ص��ب��اح ع��ب��داهلل ال��زاي��دي في
كلمتها التي ألقتها في المهرجان الجميع
ال��ى التعاون والحفاظ على مصالح
الوطن العليا  ..مشددة على ضرورة

توعية الشباب بأهمية
المنجزات والمكاسب
ا لو طنية با عتبا ر هم
جيل المستقبل وأساس
التنمية لنهوض اليمن
الحديث.
م��ع��رب��ة ع���ن شكر
ال���ق���ط���اع ال��ن��س��ائ��ي
بمحافظة مأرب لفخامة
األخ على عبداهلل صالح
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
رئيس المؤتمر الشعبي
العام والذي يولي المرأة اهتماماً خاصاً
وإعطائها كوتا مميزة على مستوى
المنطقة أي أن المرأة تمكنت في عهده
من الوصول الى مراكز متقدمة في
كافة مناحي الحياة.

في البيان الصادر عن المهرجان

مأرب تطالب األحزاب بتفويت الفرصة
على المتربصين بالوطن
ثمن مهرجان
ج��م��اه��ي��ري
ألبناء محافظة
م�����أرب ف���ي ال��ي��م��ن
تثمينًا عاليًا دعوات
المؤتمرالشعبي العام
ال��م��ت��ك��ررة وآخ��ره��ا
دع��وة اللجنة العامة
للمؤ تمر ا لشعبي
ال��ع��ام ف��ي االجتماع
األخ��ي��ر برئاسة األخ
علي ع��ب��داهلل صالح
رئيس الجمهوريةورئيس المؤتمر الشعبي العام أحزاب
المعارضة العودة إلى الحوار في إطار
لجنة األربعة إلنهاء الخالفات الحزبية
التي تجر الوطن إل��ى االنقسامات
وال��ف��وض��ى وتفويت الفرصة على
المتربصين بالوطن وإجراء التعديالت
الدستورية بتوافق وطنى مستوعب
ا لمصلحة ا لعليا للو طن و مصلحة
المواطن.
ودعا بيان صادر عن مهرجان المؤتمر
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني
بمحافظة مارب أبناء المحافظة إلى
االلتفاف الوطني والتآخي للحفاظ
على مكتسبات الثورة والوحدة ونبذ
ثقافة الكراهية والتحريض ،كما دعا
البيان الى احترام حق الشعب وخياره
الديمقراطي في اختيار ممثليه بمجلس
النواب انتصاراً إلرادة الشعب وللمبادئ
الديمقراطية (التي تقضي أنه ال مجال

ل��ل��ت��داول السلمي
ل��ل��س��ل��ط��ة إال عبر
صناديق االقتراع).
واكد المشاركون في
المهرجان على أهمية
إفساح المجال للمرأة
للمشاركة في البناء
و ا لتنمية و ا عتما د
نظام الكوتا المقترح
ب�����ـ 44م��ق��ع��د في
مجلس النواب باعتبار
المرأة نصف المجتمع
و ال يمكن أ ن يظل
نصف المجتمع ناخبه غير منتخبة.
وأي����د ال��م��ش��ارك��ون االص�لاح��ات
الدستورية المتعلقة باالنتقال نحو
الحكم المحلي واسع الصالحيات.
جاء في البيان الصادر امس األول:
( إننا في محافظة مأرب سنقف صفًا
واحداً ضد كل من يتآمر على الوطن
وأمنه واستقراره )
وفي المهرجان الذي أُقيم في الصالة
الرياضية بمدينة مأرب وشهد حضوراً
جماهيريًا حاشداً طالب المشاركون
ب��ف��رض هيبة وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون
والتصدي للفوضى والتطرف الديني
والمذهبي.
كما دعا ابناء مأرب إلى نبذ األعمال
اإلجرامية التي تضر باليمن وسلمه
االجتماعي ووحدته والتمسك بالمبادئ
والثوابت الوطنية والسعي نحو التآخي
وتعزيز الوحدة الوطنية.

توحيد الصف للحفاظ على
المكاسب الوطنية
فرض هيبة الدولة
وسيادة القانون
نبذ األعمال اإلجرامية

