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رئيس اجلمهورية يعزي يف اتصال هاتفي 
املحافظ العرادة بوفاة نجله

فخامـــة  أجـــرى 
املشـــرالركن  الرئيـــس 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
رئيـــس الجمهوريـــة القائد 
األعـــى للقـــوات املســـلحة، 
ـــاالً هاتفياً  يوم األحد، اتص
ـــواء  الل ـــأرب،  ـــظ م بمحاف

ـــرادة. ـــلطان الع س
رئيـــس  وعـــر 
الجمهوريـــة خـــال اتصاله 
عـــن أحر التعـــازي وصادق 
املواســـاة للمحافظ العرادة 
وجميـــع أفـــراد أرستـــه 
الكريمـــة بوفـــاة نجلـــه 
الله تعاىل  املغفور له بـــإذن 

الذي  العرادة،  أمني سلطان 
إثـــر حـــادث  وافـــاه األجـــل 
مؤلم.. سائاً املوىل عز وجل 
أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع 
رحمتـــه ويســـكنه فســـيح 
ـــه  ـــم أهل ـــه، وأن يله جنات
ـــلوان.   ـــه الصر والس وذوي
ـــس  ـــة رئي وكان فخام
الجمهوريـــة قد بعث برقية 
عزاء ومواســـاة إىل محافظ 
مـــأرب عـــر خالهـــا عـــن 
العـــزاء واملواســـاة  خالـــص 
ـــع  ـــأرب وجمي ـــظ م ملحاف
ـــه الكريمة بهذا  أفراد أرست

ـــاب الجلل. املص

ـــب  ـــرى نائ ـــك أج إىل ذل
رئيـــس الجمهورية الفريق 
الركـــن عيل محســـن صالح 
اتصـــاالً هاتفيـــاً بمحافـــظ 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العرادة عـــزاه خاله بوفاة 
نجله أمني سلطان العرادة.
عن  الرئيس  نائب  وعر 
أصـــدق التعازي واملواســـاة 
ــد  ــارب الفقيـ ألرسة وأقـ
ومحبيـــه، ســـائاً الله العيل 
القديـــر أن يتغمده بواســـع 
رحمتـــه ويســـكنه فســـيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصر والســـلوان.

ـــظ  ـــى محاف ـــا تلق كم
مأرب برقية عزاء من رئيس 
الـــوزراء الدكتـــور  مجلـــس 
معـــني عبدامللـــك  بوفـــاة 
نجله عـــر خالها عن أحر 
التعـــازي وعظيم املواســـاة 
ـــع  ـــأرب وجمي ـــظ م ملحاف
ـــه الكريمة بهذا  أفراد أرست
الله  املصاب األليم.. ســـائاً 
ـــده  ـــر أن يتغم ـــيل القدي الع
بواســـع رحمتـــه ويســـكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويـــه الصر والســـلوان.

المحافظ تلقى التعازي من عدد من قيادات الدولة
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ــس  ــب رئيـ نائـ ــد  أكـ
الركن  الفريق  الجمهوريـــة 
عـــيل محســـن صالـــح بـــأن 
ـــة  ـــاء محافظ أبن ـــام  التح
مـــأرب بمختلف مكوناتهم 
املجتمعيـــة  وأطيافهـــم 
ــم  ــية ووقفتهـ والسياسـ
أبطال  إىل جوار  ـــجاعة  الش
الجيـــش ســـتظل جميعهـــا 
مواقف ناصعـــة وتاريخية 
تحتفـــظ بهـــا صفحـــات 
الجمهوريـــة وســـفرها 

الخالـــد.
اتصال  ـــال  جاء ذلك خ
الفريـــق  هاتفـــي أجـــراه 
مأرب  محافظ  مع  محسن 

ـــرادة  الع ـــلطان  ـــواء س الل
لاطـــاع عـــى املســـتجدات 
وســـر األوضـــاع وجهـــود 

التنميـــة والبنـــاء.
الرئيـــس  نائـــب  وأشـــاد 
واملاحم  املبذولة  بالجهود 
التـــي يســـجلها  الخالـــدة 
الجيـــش بمســـاندة  أبطـــال 
رجـــال القبائـــل يف مواجهة 
اعتداءات وصلف املليشيات 
املدعومـــة مـــن  االنقابيـــة 

إيران.
ـــس  الرئي ـــب  نائ ـــوه  ون
إىل مـــا  خـــال االتصـــال 
املحافظـــة  لـــه  تتعـــرض 
املناطـــق  وعـــدد مـــن 

اعتـــداءات  اليمنيـــة مـــن 
إجراميـــة بالطران املســـر 
ــتية  البالسـ ــخ  والصواريـ
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
االنقابية، مطمئناً عى أرس 
الضحايا املدنيني املترضرين 
ـــتهداف  ـــذا االس ـــراء ه ج
الجبان كامتداد  اإلجرامـــي 
اإليراني  وتنفيـــذ للمخطط 
للعبث  يف محـــاوالت حثيثة 

اليمـــن واملنطقـــة. بأمـــن 
ـــس  الرئي ـــب  نائ وأدان 
الحوثية  ـــيا  املليش استمرار 
للصواريـــخ  إطاقهـــا 
والطـــران  البالســـتية 
املســـر باتجاه األشـــقاء يف 

الســـعودية  العربية  اململكة 
يف حـــوادث متكـــررة تؤكد 
املليشـــيات  تبعيـــة هـــذه 
ـــي ورفضها  اإليران للنظام 

الســـام. لـــكل مبـــادرات 
مـــن جانبه أكد محافظ 
أبناء مأرب  ـــأن  ب املحافظة 
الجيـــش واألمـــن  وأبطـــال 
سيظلون نموذجاً يف الوفاء 
الوطني  والقيـــام بواجبهم 
والذود  املكتسبات  وحماية 
ـــراً  ـــة، مع الجمهوري ـــن  ع
التقدير الهتمام  ـــغ  بال عن 
ومتابعة القيادة السياسية.

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



األحد  19  يوليو   2020م   العـــــدد ) 114 (
4نشرة 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

مليشيا احلوثي تستهدف حيا سكنيا بمدينة 
مأرب بصاروخ باليستي

مليشـــيا  جـــددت 
ـــران  ـــة إلي التابع ـــي  الحوث
اســـتهدافها ملدينـــة مـــأرب 
ـــد  ـــكان عن ـــة بالس املكتظ
الثامنة من مساء  الســـاعة 
يـــوم الثاثـــاء بقصـــف أحد 
األحياء الســـكنية بصاروخ 

بالســـتي.
اإلعام  عام  مدير  وأكد 
بمحافظـــة مـــأرب عـــوض 
الحويســـك أن الصـــاروخ 
البالستي الذي سقط وسط 
حـــي ســـكني بمدينة مأرب 
تســـبب يف إحـــداث أرضار 

باملنـــازل وأثـــار الخـــوف 
ـــني  ـــاط املدني ـــع أوس والهل
اآلمنني.. الفتاً إىل اســـتمرار 
مليشـــيا الحوثـــي اإليرانية 
املدنية  يف استهداف األعيان 
ـــاء  وترويع األطفال والنس
يف مدينـــة مـــأرب التي باتت 
تحتضـــن مئـــات اآلالف 
مـــن النازحني مـــن مختلف 

ـــات اليمنية. املحافظ
وطالـــب الحويســـك 
ـــع  ـــدة واملجتم ـــم املتح األم
الـــدويل بإيقـــاف هـــذا 
ـــذي  ال ـــي  ـــف اإلجرام الصل

ـــيا الحوثي  ـــه مليش تمارس
ملدينة  املستمر  باستهدافها 
ـــة  ـــان املدني ـــأرب واألعي م
بالصواريـــخ املحرمة دولياً 
ـــا  ـــب ضحاياه ـــي يذه والت

األبريـــاء مـــن املدنيـــني.
واعتـــر مديـــر عـــام 
اإلعـــام بمـــأرب أن لجـــوء 
مليشـــيا الحوثـــي لتعويض 
هزائمهـــا وخســـائرها يف 
ـــتهداف  جبهات القتال باس
املدنيـــني اآلمنـــني ، يكشـــف 
ـــذي  ال الســـلوك اإلجرامـــي 
جبلت عليه مليشيا الحوثي، 

كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً 
واملعاهـــدات  للمواثيـــق 
الدوليـــة، وجريمـــة حـــرب 

التســـقط بالتقـــادم.
اســـتهداف  ويأتـــي 
ـــاروخ  ـــأرب بص ـــة م مدين
بالســـتي بعـــد أســـبوع من 
ـــة  ـــي الرشك ـــتهداف ح اس
بصـــاروخ بالســـتي تســـبب 
يف إصابـــة طفلتـــني بجروح 
ــداث أرضار  ــة، وإحـ بليغـ
ـــازل واملمتلكات  كبرة باملن

يف الحـــي.

الحويسك طالب المجتمع الدولي بإيقاف الصلف الحوثي تجاه مأرب
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حتالف دعم الرشعية جيدد إدانته الستهداف 
مليشيا احلوثي مدينة مأرب بالبالستي

جـــدد تحالـــف دعـــم 
الرشعيـــة يف اليمـــن إدانتـــه 
الحوثي  مليشيا  الستهداف 
اإلرهابية لألحياء واألعيان 
املدنيـــة بمدينـــة مـــأرب 
املكتظـــة بالســـكان مـــن 
ـــة والنازحني  أبناء املحافظ
الذيـــن قدمـــوا مـــن مختلف 
املحافظـــات الخاضعـــة 
لســـيطرة مليشـــيا الحوثي 
هربا من انتهاكاتها لحقوق 

اإلنسان.

وقال املتحدث الرســـمي 
باسم قوات التحالف العقيد 
ـــي إن  ـــي املالك ـــن ترك الرك
املليشـــيا الحوثية اإلرهابية 
أطلقت  إيران  من  املدعومة 
مســـاء الثاثاء املوافق )14 
يوليـــو 2020م ( صاروخـــاً 
بالســـتيا من الداخل اليمني 
ـــان  ـــط األعي ـــقط وس وس
ـــة واملدنيـــني بمدينـــة  املدني

مأرب.
وأكـــد املالكي اســـتمرار 

املليشـــيا الحوثيـــة بانتهاك 
القانـــون الـــدويل اإلنســـاني 
بإطاق الصواريخ البالستية 
وســـقوطها عشـــوائياً عى 
املدنيـــني وكذلـــك التجمعات 
الســـكانية التـــي تهدد حياة 
ـــني، وأن  ـــن املدني ـــات م املئ
عملية اإلطاق هذه تصعيد 
متعمد ضد املدنيني األبرياء 
الـــذي يأتـــي يف ســـياق نهج 
املليشـــيا الحوثية اإلرهابية 
باستهداف املدنيني واألعيان 

ـــي  ـــل اليمن ـــة بالداخ املدني
ودول جـــوار اليمـــن.

وأكـــد اســـتمرار قيـــادة 
القوات املشرتكة للتحالف يف 
اتخاذ اإلجـــراءات الصارمة 
والرادعـــة لتحييـــد وتدمـــر 
البالســـتية  هـــذه القـــدرات 
لحمايـــة املدنيـــني بالداخـــل 
اليمنـــي ، وحمايـــة األمـــن 

ـــي والدويل. اإلقليم
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ــخ  ــفرت الصواريـ أسـ
وصواريـــخ  البالســـتية 
التـــي أطلقتهـــا  الكاتيوشـــا 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
التابعـــة إليران عـــى مدينة 
ـــر  ـــة ألكث ـــأرب املحتضن م
مـــن مليونـــي مواطـــن عن 
مااليقل  وإصابة  استشهاد 
عن 689 مدنيـــا، بينهم 92 
طفـــا وامـــرأة منـــذ مطلع 
إبريـــل 2015 وحتـــى 14 

يوليـــو 2020م.
وبلـــغ عـــدد الصواريـــخ 
وصواريـــخ  البالســـتية 
الكاتيوشـــا التي استهدفت 
األحياء الســـكنية واألعيان 
ـــة مأرب 244  املدنية بمدين
صاروخـــا توزعت بني 112 
صاروخـــا بالســـتيا، و131 
صاروخـــا نـــوع كاتيوشـــا، 
وصـــاروخ واحـــد نـــوع 

أورجان.
ووفـــق إحصائية أعدها 
موقـــع »محافظـــة مأرب« 
بالتعاون مع مكتب حقوق 
اإلنســـان بمحافظة مأرب، 
فقد بلغ عدد الشهداء الذين 
ـــخ  ـــراء الصواري ـــوا ج قض
التـــي اســـتهدفت  الحوثيـــة 
املدينـــة 251 مدنيـــا، بينهم 
ـــرأة، يف  ـــا و12 ام 25 طف
حني بلغ عدد الجرحى 438 
مدنيـــا، بينهـــم 47 طفا، 8 

ومسنني. نساء 
وتصـــدت منظومـــة 
التابعـــة لتحالف  باتريـــوت 
دعم الرشعية لـ 85 صاروخا 
بالستيا منذ 2015، وسقط 
26 صاروخا آخرا عى أحياء 
ســـكنية متفرقـــة تســـببت 
ـــا،  ـــهاد 174 مدني يف استش
ـــال وامرأتني،  بينهم 3 أطف

وجـــرح 231 مدنيـــا، بينهم 
ـــدة  ـــرأ واح ـــا وام 16 طف

ـــنني. وعدد 2 ُمس
صواريـــخ  أمـــا 
الكاتيوشا فقد أودت بحياة 
69 مدنيـــا بينهـــم 12 طفا 
ـــببت يف  ـــرأة، وتس و 12 ام
آخرين،  شخصا   198 جرح 
بينهـــم 21 طفا و4 نســـاء 
و4 ُمســـنني، بينمـــا تســـبب 
صـــاروخ واحـــد مـــن نـــوع 
أورجـــان أطلقتـــه املليشـــيا 
ليلة عيد الفطر املبارك عام 
2016 يف استشهاد 8 مدنيني 
جميعهم أطفال، وإصابة 8 

ـــال وامرأة. أطف
وتكتـــظ مدينـــة مـــأرب 
بمئات اآلالف من الساكنني 
أبنـــاء املحافظـــة  مـــن 
ـــوا  ـــن قدم الذي ـــني  والنازح
إليها من مختلف املحافظات 

لســـيطرة  الخاضعـــة 
مليشـــيا الحوثـــي هربـــا 
ـــة  ـــاكات الفتاك ـــن االنته م
التـــي يرتكبهـــا الحوثيـــون 
بحـــق املواطنـــني يف مناطق 
ســـيطرته، والتي تسببت يف 
أكر عملية نزوح داخلية يف 

. ليمن ا
مأرب  محافظة  وتعتر 
املحافظـــة اليمنيـــة األوىل 
يف اســـتيعاب النازحـــني من 
مناطق ســـيطرة الحوثيني، 
ـــا  ـــن بداخله ـــث تحتض حي
ـــاً  ـــن 90 مخيم ـــد ع مايزي
للنازحني،  سكانيا  وتجمعاً 
وتضم أكر مخيم للنازحني 
داخـــل اليمـــن وهـــو مخيم 

. لجفينة ا

مخـس ســـنــوات من اإلرهاب ..
مدنيو مأرب يدفعون فاتورة باهظة للصمت الدولي عن إرهاب الحوثي البالستي

689 مدنيا قتلتهم وجرحتهم صواريخ الحوثي على مدينة مأرب وأحيائها
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فريق سويسري يزور مأرب لالطالع 
على االحتياجات اإلنسانية بالمحافظة

التقـــى وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــوم  ـــه، ي ـــاح يف مكتب مفت
األربعاء، فريق منظمة ميدير 
الـــذي يزور   ، الســـويرسية 
املحافظة حاليا برئاسة بن 
ـــار رغبتها  ريونالدز، يف إط
ـــطة وتدخات  ـــذ أنش لتنفي
مأرب  محافظة  يف  إنسانية 
التـــي تســـتوعب أكـــر عدد 
ـــن  ـــني يف اليم النازح ـــن  م
ـــات  ـــف محافظ ـــن مختل م

الجمهوريـــة.
اللقاء اســـتمع  وخـــال 
الوكيل مفتـــاح من الفريق 
إىل رشح تعريفي عن طبيعة 
ـــاني  ـــة اإلنس ـــل املنظم عم
وتدخاتهـــا يف تنفيذ العديد 
مـــن املشـــاريع يف عـــدد من 
ــررة يف  ــات املحـ املحافظـ

اليمـــن، ورغبتهـــا يف تنفيـــذ 
مأرب  محافظة  يف  تدخات 
الخاصة  لاحتياجات  وفقا 
واملجتمـــع  بالنازحـــني 
ـــمل  ـــي تش ـــف، والت املضي
ـــة والتغذية  مجاالت الصح
واإلصحاح  والتعليم  واملياه 

لبيئي. ا
ورحـــب الوكيـــل مفتاح 
ــر  ــة ميديـ ــد منظمـ بوفـ
الزائـــر، وقـــدم لهـــم صورة 
موجـــزة عن مجمل الوضع 
اإلنســـاني يف املحافظـــة 
النازحـــني يف  خاصـــة لـــدى 
املخيمـــات والتجمعـــات 
السكانية وآخرين انخرطوا 
يف املجتمـــع، و األوضـــاع 
ـــي  الت ـــة  ـــية الصعب املعيش
ــل دور  ــونها يف ظـ يعيشـ
ـــات  ـــدا للمنظم ـــدود ج مح

اإلنسانية الدولية.
ـــة  ـــح أن محافظ وأوض
مـــأرب تضـــم أكـــر مخيـــم 
اليمـــن  يف  للنازحـــني 
ـــات اآلالف  ـــتوعب مئ وتس
مـــن النازحني منـــذ انقاب 
مليشـــيا الحوثـــي املدعومة 
مـــن إيـــران عـــى الرشعيـــة 
وحربها عى الشعب اليمني 
ــرى  ــات والقـ يف املحافظـ
والعـــزل .. مؤكدا أن مأرب 
ـــا  ـــتقبل يومي ـــت تس مازال
نازحني جدد، ما مثل تحديا 
كبـــرا للســـلطة املحليـــة 
ومواردها املحدودة يف تلبية 
ـــداد الكبرة  احتياجات األع
النـــاس مـــن الخدمات  مـــن 

لعامة. ا
وقال إن السلطة املحلية 
ـــة  ـــودا مضاعف ـــت جه بذل

لتعزيـــز وتطويـــر الخدمات 
مايمكن  وتقديم  األساسية 
ـــاعدات  ـــن مس ـــه م تقديم
طارئة للنازحني بمســـاعدة 
عدد من املنظمات اإلقليمية 
والدولية، ولكـــن التحديات 
مازالت كبرة واالحتياجات 
يف تزايد مستمر وتحتاج إىل 
تضافر كافة الجهود املحلية 

والدولية. واإلقليمية 
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
أن الســـلطة املحلية ستقدم 
ـــهيات  ـــة الدعم والتس كاف
ملنظمـــة ميديـــر لتنفيـــذ 
أنشـــطتها اإلنســـانية كمـــا 
تقدمهـــا لكافـــة املنظمـــات 
األخرى العاملـــة بما يخدم 
وينسجم  اإلنساني  الجانب 
ـــني  ـــح والقوان اللوائ ـــع  م

النافذة.

الوكيل مفتاح استمع إلى شرح تعريفي عن طبيعة الزيارة ..
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دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عام 
فرع املؤسسة العامة للمياه 
والـــرف الصحي حســـني 
بن جال يـــوم األحد العمل 
بمرشوع مياه حي الفرقان 
منطقـــة الروضـــة بمدينـــة 

مـــأرب الـــذي نفـــذه إئتاف 
من  بتمويل  والبناء  اإلغاثة 

جمعيـــة الخر الريطانية.
املـــرشوع  ويتكـــون 
الـــذي من املقـــرر أن يغطي 
احتيـــاج )750( أرسة مـــن 
ارتوازي وخزان برجي  بئر 
سعة خمسة وسبعني مرتا 

مكعبـــا مـــن امليـــاه، إضافة 
إىل مضخـــة ومنظومـــة 
طاقـــة كهربائية وتمديدات 

. هل للمنا
تدشـــني  وخـــال 
ـــل  ـــار الوكي ـــرشوع أش امل
ـــاح إىل أهمية املرشوع  مفت
يف توفـــر امليـــاه النقيـــة 

للمواطنـــني يف حي الفرقان 
ـــني..  النازح ـــن  ـــم م أغلبه
مشدداً عى رضورة الحفاظ 
بما  وصيانته  املرشوع  عى 
إىل جانب  ديمومته،  يضمن 
ـــتهاك للمياه  ـــيد االس ترش
ـــع  ـــا، ودف ـــدم إهداره وع
فواتر قيمة استهاك املياه.

الوكيل مفتاح يدشن العمل بمشروع 
مياه حي الفرقان في مدينة مأرب
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دورة لتعزيز قدرات السلطة المحلية في 
مديرتي المدينة والجوبة بمأرب

افتتـــح وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــة يف  ـــاح دورة تأهيلي مفت
مجال التخطيـــط التنموي، 
ـــادات  ـــدرات قي ـــز ق لتعزي
السلطة املحلية يف مديريتي 
ـــة،  ـــأرب والجوب ـــة م مدين
والتي تنفذها مؤسسة رنني 
اليمن بالرشاكة مع جمعية 
أجيال مأرب ضمن مرشوع 

)مســـاهمتي تنمية( املمول 
من املفوضية األوروبية.

وتهـــدف الـــدورة إىل 
ــس  ــدرات رئيـ ــز قـ تعزيـ
وأعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة 
للمجالس املحلية ومسؤويل 
التنموية  التنفيذية  املكاتب 
يف املديريتني، يف مجال إعداد 
ـــا  ـــة وفق التنموي ـــط  الخط
ملخرجات تحديد احتياجات 

املجتمعـــات املحليـــة .

االفتتـــاح  وخـــال 
ـــاح إىل  ـــل مفت ـــار الوكي أش
التـــي تمثلها هذه  األهميـــة 
أداء  ــني  ــدورة يف تحسـ الـ
الســـلطة املحلية باملديريات 
ـــات  ـــتجابة الحتياج واالس
املجتمعات املحلية التنموية 
وأولوياتها وفقا لدراســـات 
ـــة  ـــة وعملي ـــط علمي وخط

قابلـــة للتطبيـــق .
وحـــث الوكيـــل مفتـــاح 

املشـــاركني عى االســـتفادة 
القصـــوى من هـــذه الدورة 
واملعارف  املهارات  وتطبيق 
ـــي  الت ـــة  ـــة والعملي النظري
ـــع  ـــى الواق ـــيتلقونها ع س
العمـــيل امليدانـــي يف وضـــع 
ــي  ــة تلبـ ــط تنمويـ خطـ
للمواطنني  الفعيل  االحتياج 

.
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الباكري يفتتح دورة تأهيلية لـ75 شاباً وشابة 
بمأرب يف »فن اجلرافيك«

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــري،  الباك ـــد  ـــه أحم عبدالل
يـــوم األحـــد، دورة تأهيلية 
لـ75 شابا وشابة يف مجال 
ـــي  ـــك« والت ـــن الجرافي »ف
تنفذها مؤسســـة استجابة 
لإلغاثـــة اإلنســـانية ضمـــن 
مرشوع يمكن الشباب فنيا 
ومهنيـــا بدعم من الجمعية 

الكويتيـــة لإلغاثة.
االفتتـــاح  وخـــال 
الباكـــري  اســـتمع الوكيـــل 
من رئيس املؤسسة نسيبة 
ــن  ــاني إىل رشح عـ الغسـ
مـــرشوع تمكـــني الشـــباب 
ـــعى املؤسسة من  الذي تس
مساعدات  تقديم  إىل  خاله 
ـــن  ـــتدامة م ـــانية مس إنس
ــة  ــل وتنميـ ــال تأهيـ خـ

قدرات الشـــباب والشـــابات 
وإكســـابهما مهـــارات فنية 
ومهنيـــة يف عدد مـــن املهن 
التـــي  والحـــرف والفنـــون، 
تمكنهـــم مـــن االنخـــراط يف 
ـــاق  ـــل واالنط ـــوق العم س
يف بنـــاء مشـــاريع شـــبابية 
ـــاعدهم  ـــم، تس ـــة به خاص
عى تحســـني مستوى دخل 
أرسهم إىل جانب اإلســـهام 

ـــة. ـــة املجتمعي التنمي يف 
الغســـاني  ونوهـــت 
إىل أن هـــذه الـــدورة تهـــدف 
ـــدرات  ـــز ق ـــا إىل تعزي أيض
أداء املؤسســـات الحكومية 
ـــع املدني  ومنظمات املجتم
ـــا  ـــاج يف أعماله ـــي تحت الت
اســـتخدام فـــن الجرافيـــك، 
ــباب  ــل الشـ ــث يمثـ حيـ
ـــاركون يف  ـــابات املش والش

الـــدورة العديد مـــن املكاتب 
الحكوميـــة يف الســـلطة 
املحلية باملحافظة والوحدة 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحـــني، و جامعـــة إقليم 
ســـبأ، ومنظمـــات مجتمـــع 

. ني مد
وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
باملشـــاريع اإلنســـانية التي 
تنفذها مؤسســـة استجابة 
يف مختلف املجاالت اإلغاثية 
والصحة  واملياه  واإليوائية 
والرتبية.. مؤكدا عى أهمية 
اإلنسانية  املنظمات  انتقال 
املحليني  ورشكائها  الدولية 
إىل تنفيـــذ مشـــاريع ذات 
ومشـــاريع  اســـتدامة، 
والتدريب  والتأهيل  تنموية 
النازحـــني عـــى  ومســـاعدة 
تحســـني ســـبل معيشـــتهم 

وتحويلهـــم إىل منتجني بدال 
منتظرين  عالة  بقائهم  من 
الغذائيـــة،  املســـاعدات 
ـــن  ـــي م الثان ـــق  ـــو الش وه
ـــانية  ـــة اإلنس ـــل اإلغاث عم
للمنظمـــات الدوليـــة والذي 
يجب أن يسر بالتوازي مع 
الشق األول وهو املساعدات 
للنازحني واملجتمع املضيف 
تلبيـــة لاحتياجات العاجلة 
مـــن ســـكن وإيـــواء وغذاء 
وميـــاه  وتعليـــم  ودواء 

وغرها.
حـــرض االفتتـــاح مديـــر 
ــؤون  ــب الشـ ــام مكتـ عـ
االجتماعية والعمل حســـن 

ـــبواني. الش
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مأرب.. البوابة الرئيسيـة 
لتحرير صنعاء من الحوثيين

تحتـــل محافظـــة مأرب 
أهميـــة اســـرتاتيجية بالغة 
ومتعددة األنساق؛ سياسّياً 
ــاً،  ــكرّياً واقتصادّيـ وعسـ
ـــرة  الدائ ـــرب  ـــار الح يف إط
ـــة  ـــيا االنقابي ـــد املليش ض

الحوثيـــة يف اليمـــن منـــذ 
ـــرتاكها  ـــام 2015م. فاش ع
ـــع  ـــة م ـــدود اإلداري يف الح
محافظة البيضاء، ســـيتيح 
لقـــوات الرشعيـــة،، التقدم 
نحـــو صنعـــاء، عـــن طريق 

ـــان وتحريرها  مديرية ردم
من بطش الحوثيني.

ــة  ــد بوابـ ــأرب تعـ مـ
ـــى  ـــة ع ـــرتاتيجية مهم اس
ـــا  ـــاء، أهميته ـــوم صنع تخ
االقتصاديـــة كبـــرة لليمن، 

ـــي يف  ـــعى الحوث ـــك س لذل
اليد  إىل وضع  انقابه  بداية 
عليهـــا، الحتوائها عى أهم 
منشـــآت اســـتخراج النفط 
البـــاد، لكنـــه  وتحويلـــه يف 
فشـــل يف العديد من املرات.

نقال عن �صحيفة البيان الإماراتية
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ـــق  وتمثل املحافظة نس
الدفاع األول عن محافظتي 
وحرضمـــوت  شـــبوة 
ـــني  ـــاحليتني الخاضعت الس
للحكومة الرشعية، واللتني 
يوجد فيهمـــا منابع النفط 
والغاز، وموانئ تصديرهما، 
وطـــرق املواصـــات الريـــة 
ـــعودية  ـــع الس ـــة م الدولي

وعمان.
كمـــا تضـــم مقـــر 
مركـــز القيادة والســـيطرة 
العســـكرية  للمنطقـــة 
ـــمل مأرب  الثالثة، التي تش
مؤقت  تمركز  مع  وشبوة، 
ـــكرية  لقيادة املنطقة العس
ـــوع  لوق ـــراً  ـــابعة، نظ الس
سيطرة  تحت  ذمار،  مدينة 

ـــني. الحوثي
وإضافـــة لذلـــك يتمركز 
ـــادة التحالف  فيها فرع لقي
العربـــي، ومراكـــز تدريـــب 
قـــوات الجيـــش، ومخـــازن 
وتمويناتـــه  إمداداتـــه 

املختلفـــة.

أمهية  جيوسرتاتيجية
خـــراء  ويوضـــح 

عســـكريون لـ»البيـــان« أن 
األهميـــة الجيوســـرتاتيجية 
ملـــأرب تتمثـــل يف كونها من 
اليمنية  كـــرى املحافظـــات 
ـــة،  ـــة الجغرافي الناحي مـــن 
ـــات  ـــد محافظ ـــي تح والت
والبيضاء  وصنعاء  الجوف 
وشـــبوة وحرضموت، وأن 
املتحكم بها يستطيع التحرك 
باتجـــاه أكثـــر مـــن محـــور، 
باتجاه هذه املحافظات وأن 
ـــر املحافظة  يؤمنها. وتعت
الوحيـــدة التي يخضع %90 
مـــن مســـاحتها للحكومـــة 
الرشعيـــة، واشـــرتاكها مع 
محافظـــة صنعـــاء يف أطول 
حـــدود إداريـــة تمتـــد عـــى 
مسلحة  مواجهات  نقاطها 
مستمرة، منذ اندالع الحرب 
ـــاً يف  ـــام 2015، خصوص ع
ـــاء،  ـــم بصنع ِنْه ـــي  مديريت
ـــني  اللت ـــأرب،  وِصواح بم
ـــرتاب  ـــي اق ـــان نقطت تمثِّ
ـــة  ـــن العاصم ـــارشة م مب
صنعـــاء.  وأن اشـــرتاكها 
ـــع  ـــة م ـــدود اإلداري يف الح
محافظة البيضاء، ســـيتيح 
لقوات الرشعية التقدم نحو 

مديرية  طريق  عن  صنعاء، 
ردمان.

مســـتحيل مل  أ
ملليشـــيا  بالنســـبة 
الحوثـــي فإنها لم تســـتطع 
دخـــول مـــأرب وهـــي يف 
أوج قوتهـــا وتحالفهـــا مع 
الرئيـــس الســـابق عـــيل عبد 
الله صالح وكان ال زال لديه 
الجمهوري  الحرس  قدرات 
والصواريخ واأللوية وعدم 
ـــي  ـــف العرب ـــود التحال وج
أو طـــران أو إســـناد، ولـــم 
تســـتطع رغم ذلك مواجهة 
مـــأرب أو الســـيطرة عليها 
أبناؤهـــا إخراج  واســـتطاع 
الحوثـــي مـــن أطرافهـــا 

مدحوراً.

ـــاد استنفــــــ
العقيـــد  ويقـــول 
ـــم  ـــو حات أب ـــى  ـــن يحي رك
الخبـــر واملحلل العســـكري 
لوزير  اإلعامي  واملستشار 
الدفـــاع اليمنـــي لـ»البيان« 
مـــأرب عصيـــة والحوثيون 
اآلن غـــر قادريـــن عـــى 

ــداً،  ــراً واحـ ــدم شـ التقـ
فالحوثـــي اســـتهلك الكثـــر 
ـــكرية  ـــه العس ـــن قدرات م
خصوصاً البرشية واملعدات 
عى أطراف مـــأرب، وكذلك 
التـــي ال  يف جبهـــة نهـــم 
اآلن وحـــدات  إىل  زالـــت 
الجيش الوطني تقاتل فيها 
وتســـيطر عى أجزاء كبرة 
منهـــا )صلـــب، حريب نهم، 

ـــد العتق(. نج
أبـــو حاتـــم:  ويشـــدد 
الحوثي غرق وأصبح يدفع 
فاتورة مكلفة جداً يف جبهة 
مأرب، يف الجوف ويستنزف 
بشكل هائل، وهو يعلم أنه 
يف حـــال ما تقدم وانكرست 
حشـــوده يف تقدمـــه فإنهـــا 
ـــتكون الرضبة القاضية  س
له، فحينها سيكون الجيش 
اليمنـــي قد امتـــص هجمته 
كمـــا امتـــص الهجمـــات 
السابقة، وسيقوم بهجومه 
املضـــاد، والذي لـــن يتوقف 

إال بانتهـــاء املليشـــيا.
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تحولـــت قنـــوات ســـد مـــأرب التحويليـــة هـــذه األيـــام إلـــى 
مقصـــد ســـياحي ومتنفـــس لســـكان مدينـــة مـــأرب والمديريـــات 
المجـــاورة لهـــا الذيـــن يتوافـــدون يوميـــا بالمئـــات مصطحبيـــن 
عوائلهـــم وأصدقائهـــم لقضـــاء أوقـــات جميلـــة وممتعـــة بعيـــدا 
عـــن ضوضـــاء المدينـــة وأجوائهـــا الحـــارة مـــع حلـــول فصـــل الصيـــف.

موقـــع محافظـــة مـــأرب أعـــد ملفـــًا مصـــورًا لجانـــب مـــن اإلقبـــال 
ــه،  ــة منـ ــوات القريبـ ــي )أ( والقنـ ــد التحويلـ ــى السـ ــياحي علـ السـ
والـــذي يغـــص بالزائريـــن، خصوصـــا خـــالل فتـــرة المســـاء بعـــد خـــروج 

النـــاس مـــن أعمالهـــم ووظائفهـــم.

قنوات سد مأرب مقصد سياحي 
ومتنفس للسكان )ملف مصور(
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