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إعداد حزمة إضافية من اإلجراءات ملنع انتقال وباء كورونا إىل املحافظة
كتلة اإليواء في مأرب تقر مشروع »المأوى البديل« للنازحين في المخيمات

مأرب تؤكد رفضها املساس بالرشعية وتدعو 
إىل تنفيــــذ اتفــــــــــاق الريــــــاض

تدشيـن توزيــع 600 خيمــة إيـــــــواء 
لمتضرري السيول من مركز الملك سلمان

املحافظ يكرم الناشطة ياسمني القايض الفائزة 
بجائزة املرأة الدولية للشجاعة

أكد أن فوزها محل فخر محافظة مأرب واليمن بشكل عام..

لقاء موسع بمأرب لقيادات الوحدات 
األمنية التابعة لفرع ديوان وزارة الداخلية

ناقش خطة العمل الخاصة بنقل أداء مهام الداخلية إلى مأرب ..
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مأرب تؤكد رفضها املساس بالرشعية 
وتدعو اىل تنفيذ اتفاق الرياض

الســـلطة  أكـــدت 
ـــة يف محافظة مأرب  املحلي
السياســـية  واملكونـــات 
ــة،  ــعبية باملحافظـ والشـ
محاولـــة  ألي  رفضهـــا 
للمســـاس بالرشعيـــة ، 
بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال 
ووقوفها الكامل مع القيادة 
ـــية ممثلة بفخامة  السياس
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 

ـــس الجمهورية. هادي رئي
واعتـــرت يف بيـــان لهـــا 
ـــايل  ـــس االنتق ـــان املجل إع
مخالفة  تصعيدية  خطوات 
التفـــاق الريـــاض، وتعيـــق 
عمـــل مؤسســـات الدولـــة، 
وتضاعف معاناة املواطنني.
ــى  ــان عـ البيـ ــد  وأكـ
الحاجـــة إىل تنفيـــذ رسيـــع 
وفـــوري التفـــاق الرياض، 

الـــذي تم توقيعه يف نوفمر 
ـــة  ـــة اململك ـــايض برعاي امل

ـــعودية. ـــة الس العربي
ودعت الســـلطة املحلية 
يف محافظة مأرب واملكونات 
السياســـية والشعبية كافة 
املكونات الوطنية إىل العمل 
بـــكل جد وإخـــاص لخدمة 
الوطـــن واملواطـــن وتغليب 
املصلحـــة الوطنية والرتفع 

ـــات واملكايدات،  عن الخاف
الستعادة  الجهود  وتسخري 
مؤسسات الدولة والوقوف 
صفاً واحداً ضد املليشـــيات 
الحوثيـــة التـــي تمثل خطراً 
عى الجميع، والتي لن تكف 
رشهـــا وحروبهـــا العبثيـــة 
ـــون أو جغرافيا  عن أي مك

سيطرتها. خارج 
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الســـلطة  كرمـــت 
املحليـــة يف محافظة مأرب 
الناشـــطة  الخميس،  ،يـــوم 
ـــي  الت ـــايض  الق ـــمني  ياس
املرأة  حصلـــت عى جائـــزة 
للعـــام  الدوليـــة للشـــجاعة 
الخارجية  قبل  من  2020م 
امرأة   12 ضمن  األمريكية 
العالـــم  مـــن مختلـــف دول 
بالجائـــزة مطلـــع  فـــزن 

املـــايض. مـــارس 
محافـــظ  وقـــام 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
العـــرادة بتقديـــم  ســـلطان 
التميـــز واملحافظة  درعـــي 
للناشـــطة ياسمني القايض 
ـــرا لتميزهـــا ودورها  تقدي
يف خدمـــة محافظـــة مأرب 
املأربـــي  ومجتمعهـــا 
وجهودهـــا يف تعزيز العمل 
املدني والجوانب الحقوقية 

للمـــرأة والطفـــل.

وأكـــد املحافـــظ العرادة 
أن تكريـــم فتـــاة من فتيات 
مـــأرب من قبـــل الخارجية 
األمريكية، وفوزها بجائزة 
دوليـــة محل فخر ملحافظة 
ـــن  ـــة، ولليم ـــأرب خاص م
ـــرتاف  بشـــكل عـــام، واع
ـــر  ـــوي واملؤث الحي ـــدور  بال
الـــذي قامـــت به الناشـــطة 
القايض  ـــمني  ـــة ياس املأربي
ــة  الحقوقيـ ــب  الجوانـ يف 
املدنـــي وتطوير  والقطـــاع 

ـــوي. النس القطاع 
بـــأن فـــوز  وأوضـــح 
املأربية ياسمني  ـــطة  الناش
ـــة  ـــزة دولي ـــايض بجائ الق
ـــة  أن محافظ ـــى  ـــل ع دلي
مـــأرب تزخـــر بالعديـــد من 
واملتميزة  الشابة  الكفاءات 
واملعـــول عليهـــا يف نهضـــة 
املحافظة واإلسهام الفعال 
يف تنميتهـــا يف مختلـــف 
ـــى  ـــداً ع ـــب، وتأكي الجوان

املـــرأة املأربية  مـــا تمتلكـــه 
ـــاءات،  ـــدرات وكف ـــن ق م
مجتمعها،  يف  حيوي  ودور 
وتعبـــرياً عـــن مســـتوى 
للمرأة  واإلنجازات  التطور 

ملأربية. ا
ـــرادة  الع ـــواء  الل ـــد  وأك
ـــة  املحلي ـــلطة  الس أن  ـــى  ع
تـــويل املـــرأة اهتماما كبريا، 
وتقـــدم كافـــة التســـهيات 
الشـــباب والشـــابات  لكافة 
إبـــراز قدراتهـــم  مـــن أجـــل 
ــف  ــم يف مختلـ ومواهبهـ
،واإلســـهام  املجـــاالت 
الفاعـــل يف خدمـــة املجتمع 

ـــا.. ـــة وتنميته واملحافظ
مـــن جانبهـــا عـــرت 
املأربية ياسمني  ـــطة  الناش
القـــايض عـــن شـــكرها 
وتقديرها للســـلطة املحلية 
بمحافظـــة مأرب وملحافظ 
اللـــواء ســـلطان  املحافظـــة 
اللفتة  العـــرادة عـــى هـــذه 

ـــر  ـــي تعت ، والت ـــة  الكريم
حافـــزاً إضافيـــاً لها لخدمة 
الجوانب  مجتمعها وتعزيز 
الحقوقية واملدنية، وتنمية 
املأربيـــة وتعزيـــز  املـــرأة 

ـــة. املحافظ ـــا يف  حضوره
شكرها  عن  عرت  كما 
للدعـــم والتســـهيات التـــي 
املحليـــة  الســـلطة  تقدمهـــا 
لألنشـــطة والرامـــج التـــي 
تنفذهـــا مؤسســـة فتيـــات 
التي ترتأسها، سواء  مأرب 
يف مجـــال تعزيـــز حضـــور 
املحافظة  ـــة يف  املأربي املرأة 
التأهيل  من خـــال برامـــج 
أو  ـــة،  ـــب والتوعي والتدري
الحد من  من خـــال برامج 
أو برامج  تجنيد األطفـــال، 
التي  النازحـــة،  املـــرأة  دعم 
تنفـــذ بالتعاون مـــع العديد 
املانحـــني  الـــرشكاء  مـــن 

الدولية. ـــات  واملنظم

المحافظ يكرم الناشطة ياسمين القاضي 
الفائزة بجائزة المرأة الدولية للشجاعة

أكد أن فوزها محل فخر محافظة مأرب واليمن بشكل عام
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لقاء موسع بمأرب لقيادات الوحدات 
األمنية التابعة لفرع ديوان وزارة الداخلية

ناقش خطة العمل الخاصة بنقل أداء مهام الداخلية إلى مأرب

عقد، يـــوم الخميس، 
ـــأرب لقاء  يف محافظة م
موسع لقيادات الوحدات 
ـــرع  التابعـــة لف ـــة  األمني
ـــة  الداخلي ـــوان وزارة  دي
برئاســـة وكيـــل الـــوزارة 
اللـــواء محمـــد ســـالم بن 
عبـــود الرشيـــف لوضـــع 
اسرتاتيجية أمنية وخطة 
عمل متكاملة ألداء مهام 
الـــوزارة من خال الفرع 
يف محافظـــة مـــأرب بعد 
ـــوزارة يف  ال تعـــذر عمـــل 
العاصمـــة املؤقتـــة عـــدن 
عقـــب انقـــاب مليشـــيا 
املجلـــس االنتقـــايل ومنع 
الحكومـــة من ممارســـة 

أعمالها.
اللقـــاء عـــى  ووقـــف 
ـــارص  ـــه العن ـــت ب ماقام
التابعة للمجلس االنتقايل 
من اقتحـــام ملبنى وزارة 
الداخليـــة يف محافظـــة 
عـــدن ونهـــب محتوياته 
والعبـــث بالســـجات 
والوثائـــق، وأدانـــوا هـــذا 
الـــذي اعتروه  الترصف، 
ــة  ــى قناعـ ــدا عـ تأكيـ

املجلـــس االنتقـــايل يف إغراق 
عـــدن يف الفـــوىض األمنية، 
ـــاب عى  ـــه االنق ومواصلت
اتفـــاق الرياض، الذي رعته 
السعودية. العربية  اململكة 
اللقـــاء  واســـتعرض 
ــن  ــة عـ ــر مفصلـ تقاريـ
ـــكل  ـــة ل ـــة األمني الجاهزي
وإمكانياتهـــا  وحـــدة 
ـــل  ـــن أج ـــا م واحتياجاته
تفعيل أكـــر لدورهـــا، كما 
اســـتمع إىل تقاريـــر مـــدراء 
العامـــة  اإلدارة  عمـــوم 
ــات  ــة يف املحافظـ للرشطـ
والتي تضمنت األعمال التي 
املاضية  الفرتة  نفذت خال 
واإلنجازات األمنية يف إطار 
ـــت األمن واالســـتقرار  تثبي
ومكافحة الجريمة املنظمة 
ـــاط  ـــة وإحب ـــري املنظم وغ
العديد من عمليات التهريب 
لألســـلحة ومادة الحشيش 
املخـــدر إىل مناطق ســـيطرة 
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
عـــر املحافظـــات املحـــررة.
اللـــواء بـــن عبود  وكان 
الرشيـــف يف بداية اللقاء قد 
نقـــل التهانـــي الرمضانيـــة 

لقيـــادات الوحـــدات األمنية 
الداخليـــة وتحيات  بـــوزارة 
فخامة رئيـــس الجمهورية 
القائـــد األعـــى للقـــوات 
ـــري  ـــن املش ـــلحة واألم املس
ركـــن عبدربـــه منصـــور 
هادي ونائبـــه الفريق ركن 
ودولة  األحمر  محسن  عيل 
ـــور  ـــوزراء الدكت ال ـــس  رئي
معني عبدامللك ونائب رئيس 
ـــة  ـــر الداخلي ـــوزراء وزي ال
املهنـــدس أحمـــد امليـــري.

وأشـــاد بتوجيهـــات 
ـــوزراء إىل  ال ـــس  ـــة رئي دول
الداخليـــة  قيـــادة وزارة 
برعة تفعيل فرع الوزارة 
يف محافظة مأرب من خال 
ـــب  ـــدم ومكت ـــب املتق املكت
الوكيـــل، الســـتئناف كافـــة 
التابعة  واإلدارات  الوحدات 
للـــوزارة عملها مـــن خاله 
من أجل الحفاظ عى األمن 
ـــتقرار يف املحافظات  واالس
ـــة أرواح  ـــررة، وحماي املح
ـــني وممتلكاتهم، يف  املواطن
إطـــار توجهـــات الحكومـــة 
العمل وفق نظام الامركزية 
بحســـب توجيهـــات فخامة 

ـــس الجمهورية. رئي
ـــن  ـــل ب ـــد الوكي وأك
ـــادة  ـــى أن قي ـــود ع عب
ـــكل  ـــتعمل ب ـــوزارة س ال
جهدها من أجل االرتقاء 
بأوضـــاع منتســـبيها 
حقوقهـــم  ومتابعـــة 
ــم  ــام بأرسهـ واالهتمـ
وأوضاعهـــم اإلنســـانية، 
بمـــا يمكنهم مـــن تنفيذ 
مهامهـــم الوطنيـــة بـــكل 
وأمانـــة،  مســـؤولية 
والتفاني يف خدمة الوطن 
واملواطن وأداء رسالتهم 
اإلنســـانية املقدســـة يف 
واالستقرار  األمن  حفظ 
وتعزيز الســـكينة العامة 
للمجتمـــع، وحمايـــة 
العامـــة  املمتلـــكات 
وأرواح  والخاصـــة 
ـــني.  ـــكات املواطن وممتل
حـــر اللقـــاء مدير عام 
الـــوزارة العقيـــد  ديـــوان 
دكتـــور طاهـــر الحـــاج.
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ـــواء  اإلي ـــة  ـــرت كتل أق
يف محافظـــة مـــأرب يف 
اجتماعهـــا برئاســـة وكيل 
املحافظـــة الدكتور عبدربه 
»املـــأوى  مفتـــاح مـــرشوع 
البديـــل« لـــألرس النازحة يف 
النـــزوح واملقدم  مخيمـــات 
التنفيذية  الوحدة  فرع  من 
النازحني  ـــات  إلدارة مخيم

باملحافظـــة.
إىل  ـــرشوع  امل ـــدف  ويه
توفـــري مـــأوى آمـــن والئق  
بالحـــد األدنـــى للنازحني يف 
النـــزوح يتمتـــع  مخيمـــات 
باســـتدامة زمنيـــة ، كبديل 
التـــي التوفر األمن  للخيام 
، فضاً  الازمة  والحمايـــة 
عـــن قرص عمرهـــا الزمني 
ـــام  الع ـــاوز  ـــذي ال يتج ال
لعـــدم  أعـــى  الواحـــد كحـــد 
أمام  قدرتها عـــى الصمود 
ـــن  ـــة م املناخي ـــريات  املتغ
وعواصف. وسيول  أمطار 

ــرشوع  املـ ــن  ويتضمـ
إنشـــاء مســـاكن مـــن 

ــون كل  ــات يتكـ الكرفانـ
مأوى مـــن غرفتني وصالة 
ـــخ، مـــزود  وحمـــام ومطب
ومنظومـــة  بالعـــوازل 
كهربائيـــة وتكييـــف، عـــى 
مســـاحة 36 مـــرتا مربعـــا، 
دوالر  بألفي  تقدر  وبكلفة 

لـــكل كرفانـــة.
املـــرشوع  ويتميـــز 
ـــث  ـــانية حي إنس ـــدوى  بج
ـــة  ـــن والحماي ـــر األم يوف
ـــال ومقاوم  لألرس واألطف
للظروف املناخية، وجدوى 
اقتصادية؛ سواء من خال 
تدخـــل املانحني ملرة واحدة 
تتطلب  التي  الخيام  بعكس 
أكثـــر  تدخـــًا ســـنويا عـــى 
تقدير لتعويضها؛ إىل جانب 
أن املـــواد األولية للمرشوع 
املحلية،  السوق  يف  متوفرة 
وســـيوفر فـــرص عمـــل 
ـــذه  ـــاء ه ـــني بإنش للنازح
الوحـــدات ضمن مشـــاريع 
ـــمى  ـــة املس املقدم ـــم  الدع

العمل«. ـــل  »النقـــد مقاب

ــة  ــاء كتلـ وكان أعضـ
املكونني من رشكاء  املأوى 
العمل اإلنساني مع السلطة 
املنظمـــات  املحليـــة مـــن 
املحلية واإلقليمية والدولية 
الحكوميـــة ذات  واملكاتـــب 
العاقـــة، قـــد اطلعـــوا عى 
عينة من املأوى البديل الذي 
التنفيذيـــة  الوحـــدة  أعدتـــه 
بدعـــم من الســـلطة املحلية 
وأشادوا بمكوناته وجودة 
خاماته وجـــدواه وواقعية 

الكلفـــة املالية.
أكـــدت وحـــدة  وقـــد 
ـــني  النازح ـــات  إدارة مخيم
أنـــه باإلمكان تجهيز دفعة 
مـــن هـــذه املســـاكن خـــال 
15 إىل 20 يومـــا مـــن أجـــل 
النازحـــة واألكثـــر  األرس 
األمطار  سيول  من  تررا 
التي  والعواصـــف الرعديـــة 
املحافظة مؤخرا  شـــهدتها 
أرسة   300 أن  خاصـــة 
متـــررة الزالـــت تســـكن 
نفقة  عى  املحافظة  فنادق 

كارثة  منذ  املحلية  السلطة 
السيول بموجب توجيهات 
محافـــظ املحافظـــة اللـــواء 
ســـلطان العـــرادة وتنتظـــر 
حصولهـــا عـــى مـــأوى 
مناســـب يف أحـــد مخيمـــات 

لنازحني. ا
أكـــد  ويف االجتمـــاع 
أن  ـــى  ـــاح ع ـــور مفت الدكت
ـــل  البدي ـــأوى  امل ـــرشوع  م
يتناســـب مـــع خصوصيـــة 
ـــظ  ـــة، ويحف اليمني األرس 
إىل جانب  ـــا وكرامتها  أمنه
ـــرص  ـــن ف ـــره م ـــا يوف م
اقتصادية..  عمل وجـــدوى 
مشـــددا عى أهميـــة تعزيز 
التنســـيق بني كافة أعضاء 
املأوى بحيـــث يكون  كتلـــة 
ـــذ  التدخـــل منظمـــا، وتنفي
ــكل  ــرشوع بشـ املـ ــذا  هـ
ـــا  ـــل بم ـــي ومتكام جماع
يحقـــق االســـتخدام األمثل 
املتاحـــة  للمخصصـــات 
اإليوائيـــة  املســـاعدات  مـــن 

ـــة. والغذائي

كتلة اإليواء في مأرب تقر مشروع 
»المأوى البديل« للنازحين في المخيمات



األحد  3  مايو   2020م   العـــــدد ) 105 (
6نشرة 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

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب الدكت ـــأرب  م
ومعه  األحد،  يوم   ، مفتاح 
التنفيذيـــة  الوحـــدة  ـــر  مدي
النازحني  ـــات  إلدارة مخيم
باملحافظـــة ســـيف مثنـــى، 
ـــة توزيع مســـاعدات  عملي
إيوائيـــة طارئـــة للنازحـــني 
املترريـــن مـــن األمطـــار 
التي  والعواصف  والسيول 
مؤخرا. املحافظة  شهدتها 

وتشـــمل املســـاعدات 
إيواء  خيمة   600 اإليوائية 
مع كل خيمة ست بطانيات 
ـــن  ـــة م ـــاطني، مقدم وبس
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز 
واألعمـــال اإلنســـانية عـــر 
الخـــري لإلغاثـــة  ائتـــاف 
اإلنسانية ومقرها الرئيس 

ـــة حرموت. محافظ

 وثمـــن الوكيـــل مفتاح 
ـــة  ـــني رسع التدش ـــال  خ
ـــتجابة من قبل مركز  االس
امللـــك ســـلمان لاحتياجات 
املتررين  إلغاثة  العاجلة 
ــار  ــيول األمطـ ــن سـ مـ
والعواصـــف التي شـــهدتها 
وتقديمـــه  املحافظـــة، 
مســـاعدات طارئـــة غذائية 
ــأنها  ــن شـ ــة مـ وإيوائيـ
التخفيـــف مـــن معانـــاة 
املترريـــن ومســـاعدة 
السلطة املحلية يف مواجهة 
ـــي  الت ـــانية  ـــاء اإلنس األعب
خلفتهـــا كارثـــة ســـيول 
والعواصـــف  األمطـــار 

ـــة. الرعدي
ودعـــا مفتاح املنظمات 
الدوليـــة  اإلنســـانية 
واإلقليميـــة إىل العمـــل مـــع 

باملحافظة  املحلية  السلطة 
لتقديـــم ما يمكـــن تقديمه 
ــاء  أعبـ ــن  ــف مـ للتخفيـ
ـــوا  بات ـــن  ـــني، والذي النازح
يعيشـــون أوضاعا إنسانية 

. صعبة
مـــن جانبه أشـــار مدير 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
النازحني بمأرب  مخيمـــات 
ـــانية  أن االحتياجات االنس
الذيـــن  للنازحـــني  الطارئـــة 
134 مخيما  يتوزعون عى 
املحافظـــة كبـــرية جداً..  يف 
ـــت  الوق ـــه يف  أن إىل  ـــا  الفت
ــدة  الوحـ ــت  ــذي كانـ الـ
املحلية  والسلطة  التنفيذية 
بالعمـــل مـــع رشكاء العمل 
ـــى  ـــون ع ـــاني يعمل اإلنس
الطارئة  االحتياجات  تلبية 
لســـد احتياجـــات موجـــات 

النازحني الجدد من مديرية 
ـــة  ـــاء ومديري ـــم بصنع نه
مجزر املحاذية لها ونازحي 
ـــة  ـــاءت كارث ـــوف، ج الج
سيول األمطار والعواصف 
ـــهدتها  ـــي ش الت ـــة  الرعدي
أيام لتعمق  ـــل  املحافظة قب
الخيام  ـــا  معاناتهم بجرفه

التـــي كانوا يســـكنونها.
أن  إىل  ونـــوه مثنـــى 
التنفيذية ســـتطلق  الوحدة 
القادمـــة مـــرشوع  ـــام  األي
ـــني  للنازح ـــل  البدي ـــأوى  امل
لتســـهيل  باملحافظـــة، 
العمـــل  تدخـــات رشكاء 
املحافظـــة،  اإلنســـاني يف 
ـــت  ـــم مازال أغلبه ـــن  والذي
ـــة  ودون  تدخاتهـــم بطيئ

ـــوب. املطل ـــتوى  املس

مفتاح يدشن توزيع 600 خيمة إيواء 
لمتضرري السيول من مركز الملك سلمان
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الفنيـــة  اللجنـــة  أعـــدت 
الطوارئ  املنبثقة عـــن لجنة 
ـــا  ـــة كورون ـــة جائح ملواجه
يف محافظـــة مـــأرب حزمـــة 
جديـــدة مـــن اإلجـــراءات 
للوقايـــة مـــن  اإلضافيـــة 
ـــا، وضمان  فـــريوس كورون
عـــدم انتقالـــه إىل مأرب، بعد 
ـــف عن تسجيل خمس  الكش

ـــدة يف  ـــة مؤك ـــاالت إصاب ح
. ن عد

اللجنـــة خـــال  وناقشـــت 
الدكتور  اجتماع لها برئاسة 
الشـــدادي مديـــر  عبدالعزيـــز 
العامة،  ـــة  عام مكتب الصح
املطلوبـــة  االحتياجـــات 
والطارئـــة الخاصـــة بتنفيـــذ 
ـــن  ـــة، م الطارئ ـــراءات  اإلج

محاليل وأدوات اســـتهاكية 
ـــرت  ـــص، وأق ـــزة فح وأجه
الطـــوارئ  رفعهـــا للجنـــة 
ملواجهـــة كورونا باملحافظة 

إلقرارها.
ناقشت  قد  اللجنة  وكانت 
محـــر اجتماعها الســـابق، 

وأقرته.

اللجنة الفنية لمواجهة كورونا تعد حزمة 
إضافية من اإلجراءات لمنع انتقال الوباء


