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المحافظ تلقى التعازي من عدد من قيادات الدولة

رئيس اجلمهورية يعزي يف اتصال هاتفي
املحافظ العرادة بوفاة نجله

أجـــرى فخامـــة
الرئيـــس املشـــرالركن
عبدرب ــه منص ــور ه ــادي
رئيــس الجمهوريــة القائد
األعــى للقــوات املســلحة،
يوم األحد ،اتص ــاالً هاتفيا ً
بمحاف ــظ م ــأرب ،الل ــواء
ســـلطان العـــرادة.
رئيـــس
وعـــر
الجمهوريــة خــال اتصاله
عــن أحر التعــازي وصادق
املواســاة للمحافظ العرادة
وجميـــع أفـــراد أرستـــه
الكريمـــة بوفـــاة نجلـــه
املغفور له ب ــإذن الله تعاىل

أمني سلطان العرادة ،الذي
وافــاه األجــل إثــر حــادث
مؤلم ..سائالً املوىل عز وجل
أن يتغمــد الفقيــد بواســع
رحمت ــه ويس ــكنه فس ــيح
جناتـــه ،وأن يلهـــم أهلـــه
وذوي ــه الصرب والس ــلوان.
وكان فخامـــة رئيـــس
الجمهوريــة قد بعث برقية
عزاء ومواســاة إىل محافظ
م ــأرب ع ــر خالله ــا ع ــن
خالــص العــزاء واملواســاة
ملحاف ــظ م ــأرب وجمي ــع
أفراد أرست ــه الكريمة بهذا
املص ــاب الجلل.

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

Mareb_gov

إىل ذل ــك أج ــرى نائ ــب
رئي ــس الجمهورية الفريق
الركــن عيل محســن صالح
اتصــاالً هاتفي ـا ً بمحافــظ
مـــأرب اللـــواء ســـلطان
العرادة ع ــزاه خالله بوفاة
نجله أمني سلطان العرادة.
وعرب نائب الرئيس عن
أصــدق التعازي واملواســاة
ألرسة وأقـــارب الفقيـــد
ومحبيــه ،ســائالً الله العيل
القديــر أن يتغمده بواســع
رحمت ــه ويس ــكنه فس ــيح
جناته وأن يلهم أهله وذويه
الصرب والس ــلوان.
Mareb gov

Mareb_gov

كمـــا تلقـــى محافـــظ
مأرب برقية عزاء من رئيس
مجلــس الــوزراء الدكتــور
معـــن عبدامللـــك بوفـــاة
نجله ع ــر خاللها عن أحر
التعــازي وعظيم املواســاة
ملحاف ــظ م ــأرب وجمي ــع
أفراد أرست ــه الكريمة بهذا
املصاب األليم ..س ــائالً الله
الع ــي القدي ــر أن يتغم ــده
بواســع رحمتــه ويســكنه
فسيح جناته وأن يلهم أهله
وذوي ــه الصرب والس ــلوان.
Mareb_gov

Mareb.gov
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خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة

نائب الرئيس :التحام مأرب باجليش سيظل
موقفـاً ناصعاً حتتفظ هبا صفحات اجلمهورية

 -المحافظ :أبناء مأرب والجيش واألمن سيظلون نموذجًا في الذود عن الجمهورية

أكـــد نائـــب رئيـــس
الجمهوريــة الفريق الركن
عــي محســن صالــح بــأن
التحـــام أبنـــاء محافظـــة
مــأرب بمختلف مكوناتهم
وأطيافهـــم املجتمعيـــة
والسياســـية ووقفتهـــم
الش ــجاعة إىل جوار أبطال
الجيــش ســتظل جميعهــا
مواقف ناصعــة وتاريخية
تحتفـــظ بهـــا صفحـــات
الجمهوريـــة وســـفرها
الخالــد.
جاء ذلك خ ــال اتصال
هاتفـــي أجـــراه الفريـــق
محسن مع محافظ مأرب

اللـــواء ســـلطان العـــرادة
لالطــاع عــى املســتجدات
وســر األوضــاع وجهــود
التنميــة والبنــاء.
وأشــاد نائــب الرئيــس
بالجهود املبذولة واملالحم
الخالـــدة التـــي يســـجلها
أبطــال الجيــش بمســاندة
رجــال القبائــل يف مواجهة
اعتداءات وصلف املليشيات
االنقالبيــة املدعومــة مــن
إيران.
ون ــوه نائ ــب الرئي ــس
خـــال االتصـــال إىل مـــا
تتعـــرض لـــه املحافظـــة
وعـــدد مـــن املناطـــق

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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اليمنيـــة مـــن اعتـــداءات
إجراميــة بالطريان املســر
والصواريـــخ البالســـتية
مــن قبــل مليشــيا الحوثي
االنقالبية ،مطمئنا ً عىل أرس
الضحايا املدنيني املترضرين
جـــراء هـــذا االســـتهداف
اإلجرامــي الجبان كامتداد
وتنفي ــذ للمخطط اإليراني
يف محــاوالت حثيثة للعبث
بأمــن اليمــن واملنطقــة.
وأدان نائـــب الرئيـــس
استمرار املليش ــيا الحوثية
إطالقهـــا للصواريـــخ
البالســـتية والطـــران
املســر باتجاه األشــقاء يف
Mareb gov

Mareb_gov

اململكة العربية الســعودية
يف حــوادث متكــررة تؤكد
تبعيـــة هـــذه املليشـــيات
للنظام اإليرانـــي ورفضها
لــكل مبــادرات الســام.
مــن جانبه أكد محافظ
املحافظة ب ــأن أبناء مأرب
وأبط ــال الجي ــش واألم ــن
سيظلون نموذجا ً يف الوفاء
والقيــام بواجبهم الوطني
وحماية املكتسبات والذود
ع ــن الجمهوري ــة ،مع ــرا ً
عن بال ــغ التقدير الهتمام
ومتابعة القيادة السياسية.

Mareb_gov

Mareb.gov
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الحويسك طالب المجتمع الدولي بإيقاف الصلف الحوثي تجاه مأرب

مليشيا احلوثي تستهدف حيا سكنيا بمدينة
مأرب بصاروخ باليستي

جـــددت مليشـــيا
الحوث ــي التابع ــة إلي ــران
اســتهدافها ملدينــة مــأرب
املكتظـــة بالســـكان عنـــد
الس ــاعة الثامنة من مساء
يــوم الثالثــاء بقصــف أحد
األحياء الســكنية بصاروخ
بالســـتي.
وأكد مدير عام اإلعالم
بمحافظــة مــأرب عــوض
الحويســـك أن الصـــاروخ
البالستي الذي سقط وسط
حــي ســكني بمدينة مأرب
تســـبب يف إحـــداث أرضار

باملنـــازل وأثـــار الخـــوف
والهل ــع أوس ــاط املدني ــن
اآلمنني ..الفتا ً إىل اســتمرار
مليش ــيا الحوث ــي اإليرانية
يف استهداف األعيان املدنية
وترويع األطفال والنس ــاء
يف مدينــة مــأرب التي باتت
تحتضـــن مئـــات اآلالف
مــن النازحني مــن مختلف
املحافظـــات اليمنية.
وطالـــب الحويســـك
األم ــم املتح ــدة واملجتم ــع
الـــدويل بإيقـــاف هـــذا
الصل ــف اإلجرام ــي ال ــذي

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

Mareb_gov

تمارس ــه مليش ــيا الحوثي
باستهدافها املستمر ملدينة
م ــأرب واألعي ــان املدني ــة
بالصواريــخ املحرمة دوليا ً
والت ــي يذه ــب ضحاياه ــا
األبريــاء مــن املدنيــن.
واعتـــر مديـــر عـــام
اإلعــام بمــأرب أن لجــوء
مليشــيا الحوثــي لتعويض
هزائمهـــا وخســـائرها يف
جبهات القتال باس ــتهداف
املدنيــن اآلمنــن  ،يكشــف
الس ــلوك اإلجرام ــي ال ــذي
جبلت عليه مليشيا الحوثي،
Mareb gov

Mareb_gov

كما أنه يمثل انتهاكا ً صارخا ً
للمواثيـــق واملعاهـــدات
الدولي ــة ،وجريم ــة ح ــرب
التســقط بالتقــادم.
ويأتـــي اســـتهداف
مدينـــة مـــأرب بصـــاروخ
بالســتي بعــد أســبوع من
اس ــتهداف ح ــي الرشك ــة
بصــاروخ بالســتي تســبب
يف إصابــة طفلتــن بجروح
بليغـــة ،وإحـــداث أرضار
كبرية باملن ــازل واملمتلكات
يف الح ــي.
Mareb_gov

Mareb.gov
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حتالف دعم الرشعية جيدد إدانته الستهداف
مليشيا احلوثي مدينة مأرب بالبالستي

جـــدد تحالـــف دعـــم
الرشعيــة يف اليمــن إدانتــه
الستهداف مليشيا الحوثي
اإلرهابية لألحياء واألعيان
املدنيـــة بمدينـــة مـــأرب
املكتظـــة بالســـكان مـــن
أبناء املحافظ ــة والنازحني
الذيــن قدمــوا مــن مختلف
املحافظـــات الخاضعـــة
لســيطرة مليشــيا الحوثي
هربا من انتهاكاتها لحقوق
اإلنسان.

وقال املتحدث الرســمي
باسم قوات التحالف العقيد
الرك ــن ترك ــي املالك ــي إن
املليشــيا الحوثية اإلرهابية
املدعومة من إيران أطلقت
مســاء الثالثاء املوافق (14
يوليــو 2020م ) صاروخـا ً
بالســتيا من الداخل اليمني
وس ــقط وس ــط األعي ــان
املدني ــة واملدني ــن بمدين ــة
مأرب.
وأكــد املالكي اســتمرار

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

Mareb_gov

املليش ــيا الحوثي ــة بانتهاك املدني ــة بالداخ ــل اليمن ــي
القانــون الــدويل اإلنســاني ودول ج ــوار اليم ــن.
بإطالق الصواريخ البالستية
وأكــد اســتمرار قيــادة
ً
وســقوطها عشــوائيا عىل القوات املشرتكة للتحالف يف
املدنيــن وكذلــك التجمعات
اتخاذ اإلجــراءات الصارمة
الســكانية التــي تهدد حياة
والرادعــة لتحييــد وتدمــر
املئ ــات م ــن املدني ــن ،وأن
ه ــذه الق ــدرات البالس ــتية
عملية اإلطالق هذه تصعيد
متعمد ضد املدنيني األبرياء لحمايــة املدنيــن بالداخــل
الــذي يأتــي يف ســياق نهج اليمن ــي  ،وحماي ــة األم ــن
املليشــيا الحوثية اإلرهابية اإلقليم ــي والدويل.
باستهداف املدنيني واألعيان
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov
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مخـس ســـنــوات من اإلرهاب ..
PA G E

مدنيو مأرب يدفعون فاتورة باهظة للصمت الدولي عن إرهاب الحوثي البالستي

 689مدنيا قتلتهم وجرحتهم صواريخ الحوثي على مدينة مأرب وأحيائها

أســـفرت الصواريـــخ
البالســـتية وصواريـــخ
الكاتيوشــا التــي أطلقتهــا
مليش ــيا الحوثي اإلرهابية
التابعــة إليران عــى مدينة
مـــأرب املحتضنـــة ألكثـــر
مــن مليونــي مواطــن عن
استشهاد وإصابة مااليقل
عن  689مدنيــا ،بينهم 92
طفــا وامــرأة منــذ مطلع
إبريـــل  2015وحتـــى 14
يوليـــو 2020م.
وبلــغ عــدد الصواريــخ
البالســـتية وصواريـــخ
الكاتيوش ــا التي استهدفت
األحياء الســكنية واألعيان
املدنية بمدين ــة مأرب 244
صاروخــا توزعت بني 112
صاروخــا بالســتيا ،و131
صاروخــا نــوع كاتيوشــا،
وصـــاروخ واحـــد نـــوع

أورجان.
ووفــق إحصائية أعدها
موق ــع «محافظ ــة مأرب»
بالتعاون مع مكتب حقوق
اإلنس ــان بمحافظة مأرب،
فقد بلغ عدد الشهداء الذين
قض ــوا ج ــراء الصواري ــخ
الحوثيــة التــي اســتهدفت
املدينــة  251مدنيــا ،بينهم
 25طفـــا و 12امـــرأة ،يف
حني بلغ عدد الجرحى 438
مدنيــا ،بينهــم  47طفال8 ،
نساء ومسنني.
وتصـــدت منظومـــة
باتري ــوت التابع ــة لتحالف
دعم الرشعية لـ  85صاروخا
بالستيا منذ  ،2015وسقط
 26صاروخا آخرا عىل أحياء
ســكنية متفرقــة تســببت
يف استش ــهاد  174مدني ــا،
بينهم  3أطف ــال وامرأتني،
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وجــرح  231مدنيــا ،بينهم
 16طف ــا وام ــرأ واح ــدة
وعدد ُ 2مســـنني.
صواريـــخ
أمـــا
الكاتيوشا فقد أودت بحياة
 69مدنيــا بينهــم  12طفال
و  12ام ــرأة ،وتس ــببت يف
جرح  198شخصا آخرين،
بينهــم  21طفال و 4نســاء
وُ 4مســنني ،بينمــا تســبب
صــاروخ واحــد مــن نــوع
أورجــان أطلقتــه املليشــيا
ليلة عيد الفطر املبارك عام
 2016يف استشهاد  8مدنيني
جميعهم أطفال ،وإصابة 8
أطف ــال وامرأة.
وتكتــظ مدينــة مــأرب
بمئات اآلالف من الساكنني
مـــن أبنـــاء املحافظـــة
والنازح ــن الذي ــن قدم ــوا
إليها من مختلف املحافظات
Mareb gov

Mareb_gov

الخاضعـــة لســـيطرة
مليشـــيا الحوثـــي هربـــا
م ــن االنته ــاكات الفتاك ــة
التــي يرتكبهــا الحوثيــون
بحــق املواطنــن يف مناطق
ســيطرته ،والتي تسببت يف
أكرب عملية نزوح داخلية يف
ا ليمن .
وتعترب محافظة مأرب
املحافظـــة اليمنيـــة األوىل
يف اســتيعاب النازحــن من
مناطق ســيطرة الحوثيني،
حي ــث تحتض ــن بداخله ــا
مايزيـــد عـــن  90مخيمـــا ً
وتجمعا ً سكانيا للنازحني،
وتضم أكرب مخيم للنازحني
داخــل اليمــن وهــو مخيم
ا لجفينة .
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

7

األحد  19يوليو 2020م العـــــدد ( ) 114

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

Mareb_gov

Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
األحد  19يوليو 2020م العـــــدد ( ) 114

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

Mareb_gov

Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

8

صفحة

PA G E

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

9

األحد  19يوليو 2020م العـــــدد ( ) 114

صفحة

PA G E

الوكيل مفتاح استمع إلى شرح تعريفي عن طبيعة الزيارة ..

فريق سويسري يزور مأرب لالطالع
على االحتياجات اإلنسانية بالمحافظة

التقــى وكيــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتـــاح يف مكتبـــه ،يـــوم
األربعاء،فريقمنظمةميدير
الس ــويرسية  ،ال ــذي يزور
املحافظة حاليا برئاسة بن
ريونالدز ،يف إط ــار رغبتها
لتنفي ــذ أنش ــطة وتدخالت
إنسانية يف محافظة مأرب
التــي تســتوعب أكــر عدد
مـــن النازحـــن يف اليمـــن
م ــن مختل ــف محافظ ــات
الجمهوريــة.
وخ ــال اللقاء اس ــتمع
الوكيل مفتــاح من الفريق
إىل رشح تعريفي عن طبيعة
عم ــل املنظم ــة اإلنس ــاني
وتدخالتهــا يف تنفيذ العديد
مــن املشــاريع يف عــدد من
املحافظـــات املحـــررة يف

اليمــن ،ورغبتهــا يف تنفيــذ
تدخالت يف محافظة مأرب
وفقا لالحتياجات الخاصة
بالنازحـــن واملجتمـــع
املضيـــف ،والتـــي تشـــمل
مجاالت الصحـــة والتغذية
واملياه والتعليم واإلصحاح
البيئي.
ورحــب الوكيــل مفتاح
بوفـــد منظمـــة ميديـــر
الزائــر ،وقــدم لهــم صورة
موجــزة عن مجمل الوضع
اإلنســـاني يف املحافظـــة
خاصــة لــدى النازحــن يف
املخيمـــات والتجمعـــات
السكانية وآخرين انخرطوا
يف املجتمـــع ،و األوضـــاع
املعيشـــية الصعبـــة التـــي
يعيشـــونها يف ظـــل دور
مح ــدود ج ــدا للمنظم ــات
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اإلنسانية الدولية.
وأوض ــح أن محافظ ــة
مــأرب تضــم أكــر مخيــم
للنازحـــن يف اليمـــن
وتس ــتوعب مئ ــات اآلالف
مــن النازحني منــذ انقالب
مليشــيا الحوثــي املدعومة
مــن إيــران عــى الرشعيــة
وحربها عىل الشعب اليمني
يف املحافظـــات والقـــرى
والعــزل  ..مؤكدا أن مأرب
مازال ــت تس ــتقبل يومي ــا
نازحني جدد ،ما مثل تحديا
كبـــرا للســـلطة املحليـــة
ومواردها املحدودة يف تلبية
احتياجات األع ــداد الكبرية
مــن النــاس مــن الخدمات
العامة.
وقال إن السلطة املحلية
بذل ــت جه ــودا مضاعف ــة
Mareb gov
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لتعزيــز وتطويــر الخدمات
األساسية وتقديم مايمكن
تقديمـــه مـــن مســـاعدات
طارئة للنازحني بمســاعدة
عدد من املنظمات اإلقليمية
والدولية ،ولك ــن التحديات
مازالت كبرية واالحتياجات
يف تزايد مستمر وتحتاج إىل
تضافر كافة الجهود املحلية
واإلقليمية والدولية.
وأكــد الدكتــور مفتــاح
أن الســلطة املحلية ستقدم
كاف ــة الدعم والتس ــهيالت
ملنظمـــة ميديـــر لتنفيـــذ
أنشــطتها اإلنســانية كمــا
تقدمهــا لكافــة املنظمــات
األخرى العامل ــة بما يخدم
الجانب اإلنساني وينسجم
مـــع اللوائـــح والقوانـــن
النافذة.
Mareb_gov
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الوكيل مفتاح يدشن العمل بمشروع
مياه حي الفرقان في مدينة مأرب

دش ــن وكي ــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتــاح ومعــه مديــر عام
فرع املؤسسة العامة للمياه
والــرف الصحي حســن
بن جالل يــوم األحد العمل
بمرشوع مياه حي الفرقان
منطقــة الروضــة بمدينــة

مــأرب الــذي نفــذه إئتالف
اإلغاثة والبناء بتمويل من
جمعيــة الخري الربيطانية.
ويتكـــون املـــروع
الــذي من املقــرر أن يغطي
احتي ــاج ( )750أرسة م ــن
بئر ارتوازي وخزان برجي
سعة خمسة وسبعني مرتا
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مكعبــا مــن امليــاه ،إضافة
إىل مضخـــة ومنظومـــة
طاقــة كهربائية وتمديدات
للمنا هل .
وخـــال تدشـــن
املـــروع أشـــار الوكيـــل
مفت ــاح إىل أهمية املرشوع
يف توفـــر امليـــاه النقيـــة
Mareb gov
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للمواطنــن يف حي الفرقان
أغلبهـــم مـــن النازحـــن..
مشددا ً عىل رضورة الحفاظ
عىل املرشوع وصيانته بما
يضمن ديمومته ،إىل جانب
ترش ــيد االس ــتهالك للمياه
وعـــدم إهدارهـــا ،ودفـــع
فواتري قيمة استهالك املياه.
Mareb_gov
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دورة لتعزيز قدرات السلطة المحلية في
مديرتي المدينة والجوبة بمأرب

افتتــح وكيــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتـــاح دورة تأهيليـــة يف
مجال التخطيــط التنموي،
لتعزيـــز قـــدرات قيـــادات
السلطة املحلية يف مديريتي
مدين ــة م ــأرب والجوب ــة،
والتي تنفذها مؤسسة رنني
اليمن بالرشاكة مع جمعية
أجيال مأرب ضمن مرشوع

(مســاهمتي تنمية) املمول
من املفوضية األوروبية.
وتهـــدف الـــدورة إىل
تعزيـــز قـــدرات رئيـــس
وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة
للمجالس املحلية ومسؤويل
املكاتب التنفيذية التنموية
يف املديريتني ،يف مجال إعداد
الخط ــط التنموي ــة وفق ــا
ملخرجات تحديد احتياجات
املجتمعــات املحليــة .
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وخـــال االفتتـــاح املشــاركني عىل االســتفادة
أش ــار الوكي ــل مفت ــاح إىل القصــوى من هــذه الدورة
األهميــة التــي تمثلها هذه وتطبيق املهارات واملعارف
الـــدورة يف تحســـن أداء النظري ــة والعملي ــة الت ــي
الســلطة املحلية باملديريات
س ــيتلقونها ع ــى الواق ــع
واالس ــتجابة الحتياج ــات
العمــي امليدانــي يف وضــع
املجتمعات املحلية التنموية
وأولوياتها وفقا لدراســات خطـــط تنمويـــة تلبـــي
وخط ــط علمي ــة وعملي ــة االحتياج الفعيل للمواطنني
.
قابلــة للتطبيــق .
وحــث الوكيــل مفتــاح
Mareb gov
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الباكري يفتتح دورة تأهيلية لـ 75شاباً وشابة
بمأرب يف «فن اجلرافيك»

افتتــح وكيــل محافظة
مــأرب للشــؤون اإلداريــة
عبدالل ــه أحم ــد الباك ــري،
يــوم األحــد ،دورة تأهيلية
لـ 75شابا وشابة يف مجال
«فـــن الجرافيـــك» والتـــي
تنفذها مؤسســة استجابة
لإلغاثــة اإلنســانية ضمــن
مرشوع يمكن الشباب فنيا
ومهنيــا بدعم من الجمعية
الكويتيــة لإلغاثة.
وخـــال االفتتـــاح
اس ــتمع الوكي ــل الباك ــري
من رئيس املؤسسة نسيبة
الغســـاني إىل رشح عـــن
م ــروع تمك ــن الش ــباب
الذي تس ــعى املؤسسة من
خالله إىل تقديم مساعدات
إنســـانية مســـتدامة مـــن
خـــال تأهيـــل وتنميـــة

قدرات الشــباب والشــابات
وإكســابهما مهــارات فنية
ومهنيــة يف عدد مــن املهن
والحــرف والفنــون ،التــي
تمكنهــم مــن االنخــراط يف
س ــوق العم ــل واالنط ــاق
يف بنــاء مشــاريع شــبابية
خاص ــة به ــم ،تس ــاعدهم
عىل تحســن مستوى دخل
أرسهم إىل جانب اإلس ــهام
يف التنمي ــة املجتمعي ــة.
ونوهـــت الغســـاني
إىل أن هــذه الــدورة تهــدف
أيضـــا إىل تعزيـــز قـــدرات
أداء املؤسس ــات الحكومية
ومنظمات املجتم ــع املدني
الت ــي تحت ــاج يف أعماله ــا
اس ــتخدام ف ــن الجرافي ــك،
حيـــث يمثـــل الشـــباب
والش ــابات املش ــاركون يف
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الــدورة العديد مــن املكاتب
الحكوميـــة يف الســـلطة
املحلية باملحافظة والوحدة
التنفيذيـــة إلدارة مخيمات
النازحــن ،و جامعــة إقليم
ســبأ ،ومنظمــات مجتمــع
مد ني .
وقـــد أشـــاد الوكيـــل
باملشــاريع اإلنســانية التي
تنفذها مؤسســة استجابة
يف مختلف املجاالت اإلغاثية
واإليوائية واملياه والصحة
والرتبية ..مؤكدا عىل أهمية
انتقال املنظمات اإلنسانية
الدولية ورشكائها املحليني
إىل تنفيـــذ مشـــاريع ذات
اســـتدامة ،ومشـــاريع
تنموية والتأهيل والتدريب
ومســاعدة النازحــن عــى
تحس ــن س ــبل معيش ــتهم
Mareb gov

Mareb_gov

وتحويلهــم إىل منتجني بدال
من بقائهم عالة منتظرين
املســـاعدات الغذائيـــة،
وه ــو الش ــق الثان ــي م ــن
عم ــل اإلغاث ــة اإلنس ــانية
للمنظمــات الدوليــة والذي
يجب أن يسري بالتوازي مع
الشق األول وهو املساعدات
للنازحني واملجتمع املضيف
تلبيــة لالحتياجات العاجلة
مــن ســكن وإيــواء وغذاء
ودواء وتعليـــم وميـــاه
وغريها.
حــر االفتتــاح مديــر
عـــام مكتـــب الشـــؤون
االجتماعية والعمل حســن
الش ــبواني.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مأرب ..البوابة الرئيسيـة
لتحرير صنعاء من الحوثيين

نقال عن �صحيفة البيان الإماراتية

تحتــل محافظــة مأرب
أهمي ــة اس ــراتيجية بالغة
ومتعددة األنساق؛ سياس ّيا ً
وعســـكر ّيا ً واقتصاد ّيـــاً،
يف إط ــار الح ــرب الدائ ــرة
ض ــد املليش ــيا االنقالبي ــة

الحوثيـــة يف اليمـــن منـــذ
ع ــام 2015م .فاش ــراكها
يف الحـــدود اإلداريـــة مـــع
محافظة البيضاء ،ســيتيح
لق ــوات الرشعي ــة ،،التقدم
نحــو صنعــاء ،عــن طريق

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

Mareb_gov

مديرية ردم ــان وتحريرها
من بطش الحوثيني.
مـــأرب تعـــد بوابـــة
اس ــراتيجية مهم ــة ع ــى
تخ ــوم صنع ــاء ،أهميته ــا
االقتصاديــة كبــرة لليمن،
Mareb gov

Mareb_gov

لذلـــك ســـعى الحوثـــي يف
بداية انقالبه إىل وضع اليد
عليهــا ،الحتوائها عىل أهم
منش ــآت اس ــتخراج النفط
وتحويلــه يف البــاد ،لكنــه
فش ــل يف العديد من املرات.
Mareb_gov

Mareb.gov
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وتمثل املحافظة نس ــق
الدفاع األول عن محافظتي
شـــبوة وحرضمـــوت
الســـاحليتني الخاضعتـــن
للحكومة الرشعية ،واللتني
يوجد فيهمــا منابع النفط
والغاز ،وموانئ تصديرهما،
وطــرق املواصــات الربيــة
الدوليـــة مـــع الســـعودية
وعمان.
كمـــا تضـــم مقـــر
مركــز القيادة والســيطرة
للمنطقـــة العســـكرية
الثالثة ،التي تش ــمل مأرب
وشبوة ،مع تمركز مؤقت
لقيادة املنطقة العس ــكرية
الســـابعة ،نظـــرا ً لوقـــوع
مدينة ذمار ،تحت سيطرة
الحوثي ــن.
وإضافــة لذلــك يتمركز
فيها فرع لقي ــادة التحالف
العرب ــي ،ومراك ــز تدري ــب
قــوات الجيــش ،ومخــازن
إمداداتـــه وتمويناتـــه
املختلف ــة.

أمهية جيوسرتاتيجية

ويوضـــح خـــراء

عســكريون لـ«البيــان» أن صنعاء ،عن طريق مديرية
األهميــة الجيوســراتيجية ردمان.
ملــأرب تتمثــل يف كونها من
أمل مس ــتحيل
كــرى املحافظــات اليمنية
بالنســـبة ملليشـــيا
م ــن الناحي ــة الجغرافي ــة،
والتـــي تحـــد محافظـــات الحوثــي فإنها لم تســتطع
الجوف وصنعاء والبيضاء دخـــول مـــأرب وهـــي يف
وش ــبوة وحرضموت ،وأن أوج قوتهــا وتحالفهــا مع
املتحكم بها يستطيع التحرك الرئيــس الســابق عــي عبد
باتجــاه أكثــر مــن محــور ،الله صالح وكان ال زال لديه
باتجاه هذه املحافظات وأن قدرات الحرس الجمهوري
يؤمنها .وتعتـــر املحافظة والصواريخ واأللوية وعدم
الوحيــدة التي يخضع  %90وج ــود التحال ــف العرب ــي
مــن مســاحتها للحكومــة أو طــران أو إســناد ،ولــم
الرشعيــة ،واشــراكها مع تســتطع رغم ذلك مواجهة
محافظــة صنعــاء يف أطول مــأرب أو الســيطرة عليها
حــدود إداريــة تمتــد عــى واســتطاع أبناؤهــا إخراج
نقاطها مواجهات مسلحة الحوثـــي مـــن أطرافهـــا
مستمرة ،منذ اندالع الحرب مدحور ا ً.
ع ــام  ،2015خصوصــا ً يف
مديريت ــي ِن ْه ــم بصنع ــاء،
استنفــــــ ــاد
ِ
وصواح بمـــأرب ،اللتـــن
ويقـــول العقيـــد
ِّ
تمث ــان نقطت ــي اق ــراب رك ــن يحي ــى أب ــو حات ــم
مبـــارشة مـــن العاصمـــة الخبــر واملحلل العســكري
صنعـــاء .وأن اشـــراكها واملستشار اإلعالمي لوزير
يف الحـــدود اإلداريـــة مـــع الدفــاع اليمنــي لـ«البيان»
محافظة البيضاء ،ســيتيح مــأرب عصيــة والحوثيون
لقوات الرشعية التقدم نحو اآلن غـــر قادريـــن عـــى
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التقـــدم شـــرا ً واحـــداً،
فالحوثــي اســتهلك الكثــر
مـــن قدراتـــه العســـكرية
خصوصا ً البرشية واملعدات
عىل أطراف مــأرب ،وكذلك
يف جبهـــة نهـــم التـــي ال
زالـــت إىل اآلن وحـــدات
الجيش الوطني تقاتل فيها
وتســيطر عىل أجزاء كبرية
منهــا (صلــب ،حريب نهم،
نجـــد العتق).
ويشـــدد أبـــو حاتـــم:
الحوثي غرق وأصبح يدفع
فاتورة مكلفة جدا ً يف جبهة
مأرب ،يف الجوف ويستنزف
بشكل هائل ،وهو يعلم أنه
يف حــال ما تقدم وانكرست
حشــوده يف تقدمــه فإنهــا
س ــتكون الرضبة القاضية
له ،فحينها سيكون الجيش
اليمنــي قد امتــص هجمته
كمـــا امتـــص الهجمـــات
السابقة ،وسيقوم بهجومه
املضــاد ،والذي لــن يتوقف
إال بانته ــاء املليش ــيا.
Mareb_gov
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قنوات سد مأرب مقصد سياحي
ومتنفس للسكان (ملف مصور)

تحولـــت قنـــوات ســـد مـــأرب التحويليـــة هـــذه األيـــام إلـــى
مقص ــد س ــياحي ومتنف ــس لس ــكان مدين ــة م ــأرب والمديري ــات
المجـــاورة لهـــا الذيـــن يتوافـــدون يوميـــا بالمئـــات مصطحبيـــن
عوائله ــم وأصدقائه ــم لقض ــاء أوق ــات جميل ــة وممتع ــة بعي ــدا
عــن ضوضــاء المدينــة وأجوائهــا الحــارة مــع حلــول فصــل الصيــف.
موقــع محافظــة مــأرب أعــد ملفــاً مصــوراً لجانــب مــن اإلقبــال
الســـياحي علـــى الســـد التحويلـــي (أ) والقنـــوات القريبـــة منـــه،
والــذي يغــص بالزائريــن ،خصوصــا خــال فتــرة المســاء بعــد خــروج
الن ــاس م ــن أعماله ــم ووظائفه ــم.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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