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تشييع رسمي وشعبي تقدمه وزير الدفاع وشخصيات عسكرية ومدنية..

رئيــس اجلمهوريــة ونائبــه وقيــادات الدولــة
يعــزون يف رحيــل العميــد البطل ســيف الشــدادي
> الرئيس :املؤسسة العسكرية فقدت برحيله قائدا عسكريا شجاعا ومقداما

> وزير الدفاع :عرفناه شجاعا مقداما كما كان والده الشهيد عبدالرب الشدادي

> تدشـــن العمـــل مبشـــروع دوار الشـــهيد القائـــد عبدالـــرب الشـــدادي

في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

نائــب الرئيس :مــأرب ســتظل عند مســتوى الوالء
والوفــاء هلل والوطــن والثــورة واجلمهوريــة
في لقاء مع قناة العربية الحدث  ..المحافظ العرادة

احلوثـــي وكيل للمـــروع الفـــاريس ونحن
والتحالـــــف جيمعنـــــا مصيـــــر واحـــد

>يجب أن يفهم احلوثي أن املســـألة هوية ووطن وتاريخ الميكننا التفريط فيه
>نفخـــر مبوقف التحالـــف بقيادة اململكة إلـــى جانب اليمن ضـــد املد اإليراني
أقامته املنظمات املدنية بالشراكة مع مكتبي الشؤون االجتماعية وحقوق اإلنسان..

مؤمتــر مــأرب األول حلقــوق اإلنســان يطالــب بمحاكمة
مليشــيات احلوثــي عــى جرائمهــا بحــق املدنيــن

تفقد العمل مبنشأة مأرب للغاز وناقش تطوير شبكة مياه اجلفينة ..

الوكيل مفتاح يدشن محلة التحصني
ضد كورونا ويلتقي منظمتني دوليتني

اجتماع أمني يناقش سير تنفيذ
الخطة األمنية خالل شهر رمضان

تسليم سبع وحدات
سكنية لذوي االحتياجات
الخاصة بمأرب
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تشييع رسمي وشعبي تقدمه وزير الدفاع وشخصيات عسكرية ومدنية

رئيــس اجلمهوريــة ونائبــه وقيــادات الدولــة
يعــزون يف رحيــل العميــد البطــل ســيف الشــدادي
> الرئيــس :املؤسســة العســكرية فقــدت برحيلــه قائــدا عســكريا شــجاعا ومقدامــا
> وزيــر الدفــاع :عرفنــاه شــجاعا مقدامــا كمــا كان والــده الشــهيد عبدالــرب الشــدادي

بعـــث فخامـــة الرئيـــس
عبدربــه منصور هــادي رئيس
الجمهوريةبرقيةعزاءومواساة
إىل أرسة العميد ســيف عبدالرب
الشدادي ،قائد اللواء  159مشاة،
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة
بالنض ــال والتضحي ــة والعطاء
لخدمــة وطنه ومجتمعه.
وأشــاد فخامتــه بمواقــف
وبس ــالة وتضحي ــات العمي ــد
الشــدادي يف مواجهــة املليشــيا
االنقالبية الحوثية املدعومة من
إيــران ،الفتــا إىل أدواره املرشفة
كمــا هــي كانت لوالده الشــهيد
العميــد عبدالــرب الشــدادي مع
بقية أبطال الجيــش الوطني يف
تقديــم التضحيــات دفاعــا عن
الث ــورة والجمهورية.
وأكـــد أن املؤسســـة
العســكرية فقدت برحيله قائدا
عسكرياشجاعاومقداما،مخلفا
مآثره وتاركا بصماته يف مختلف
الجبهـــات ومياديـــن الـــرف
والفداء لالنتصار ملرشوع اليمن
االتح ــادي وهزيم ــة مش ــاريع
الظ ــام والكهنوت.
وعــر فخامته عــن صادق
العــزاء وعظيم املواســاة ألرسة
وذوي الفقيــد وأقاربه ولجميع
أبطال القوات املســلحة ..سائال
اللهالعيلالقديرأنيتغمدهبواسع
الرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان.
كم ــا بع ــث نائ ــب رئي ــس
الجمهورية الفري ــق الركن عيل

محس ــن صال ــح برقي ــة ع ــزاء
ومواساة إىل أرسة العميد سيف
عبدالرب الشــدادي ،قائــد اللواء
 159مشــاة.
وأشـــار نائـــب الرئيـــس
يف الربقيــة ،إىل مناقــب الفقيــد
وبطوالته مــع إخوانه من أبناء
الجيــش الوطني وما مثلوه من
قيــادة وجنديــة واستبســال يف
سبيل استعادة الرشعية والدفاع
عــن الجمهوريــة والثورة.
وعــر نائــب الرئيــس ،عن
أصدق التعازي واملواساة ألرسة
الفقيــد وأقاربه ومحبيه وكافة
آل الشــدادي ،ســائالً اللــه العيل
القدير أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والســلوان.
وبعـــث رئيـــس مجلـــس
النواب سلطان الربكاني ورئيس
الوزراء الدكت ــور معني عبدامللك
ورئيس مجلس الشورى الدكتور
أحمد عبيد بن دغر برقيات عزاء
مماثلة ألرسة الفقيد الشدادي..
معربين عن بالغ حزنهم لرحيله
يف وقــت كانــت اليمــن بأمــس
الحاجــة ألمثالــه مــن القيادات
العسكرية الوطنية والشجاعة.

تشييع رسمي وشعبي

إىل ذلــك جرت بمدينة مأرب
يوم األحد مراسم تشييع جثمان
العميد سيف عبدالرب الشدادي،
قائــد اللــواء  159مشــاة ،الــذي
تــويف بعد حياة زاخــرة بالعطاء
والتضحيــة يف ســبيل الوطن.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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وتق ــدم مراس ــم التش ــييع
الرســـمية والشـــعبية وزيـــر
الدفاع الفريق الركن محمد عيل
املقــديش ،وعــدد مــن القيــادات
العسكريةواألمنيةوالشخصيات
االجتماعيــة وعــدد مــن أقارب
الفقيد.
وأش ــاد الفري ــق املق ــديش
بتضحي ــات الفقي ــد الش ــدادي
وأرسة الشدادي وقبيلة بني عبد
وكل قبائل مأرب وقبائل اليمن،
يف مواجهــة املــروع الحوثــي
اإليرانــي الدخيل عــى اليمن.
وقـــال «نعـــزي شـــعبنا
وقيادتناوقواتنااملسلحةونعزي
أنفســنا يف رحيــل هــذا البطــل
الذي عاش وفيا مخلصا للوطن
والجمهورية وعرفن ــاه وعرفه
كل رفاقه ش ــجاعا مقداما كما
Mareb gov

Mareb_gov

كان والده الشهيد البطل الفريق
الركنعبدالربالشداديرحمهما
الله».
وأضــاف الفريــق املقــديش
«نحن وكل الشعب اليمني عقدنا
العــزم عــى اســتكمال معركــة
تحريرواستعادةاليمنوالتصدي
للمرشوع اإليراني ومليش ــياته
الحوثيـــة التـــي ال يمكـــن أن
تســتقيم حياة اليمنيــن يف ظل
هــذه الجرثومــة العنرصية».
وأكــد وزير الدفاع أن رحيل
األبطــال لــن ُيثني رفاقــه وكل
قادة وأبط ــال القوات املس ــلحة
وكل أبنــاء الشــعب اليمنــي عن
امليض عىل درب الشــهداء األبرار
حتى تحقيق كامل األهداف التي
ناضلوا من أجلها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

نائب الرئيس :مأرب ستظل عند مستوى الوالء
والوفاء هلل والوطن والثورة واجلمهورية

أجــرى نائــب رئيس
الجمهوريـــة الفريـــق
الركن عيل محسن صالح
اتصاالً هاتفيا ً بمحافظ
مــأرب اللــواء ســلطان
العــرادة لالطــاع عــى
املســتجدات واألوضــاع
املختلفــة يف املحافظــة.
واســـتمع نائـــب
الرئيس ،خالل االتصال،
إىل الجهـــود املبذولـــة
يف تلبيـــة احتياجـــات
املواطنـــن وتفقـــد
أحوالهـــم وأوضاعهـــم
خ ــال ش ــهر رمض ــان
املب ــارك ،مهنئ ـا ً قي ــادة
الســـلطة املحلية وأبناء
املحافظـــة واملقاتلـــن
األبطــال بهذه املناســبة
الديني ــة العظيم ــة.
وحيا نائ ــب الرئيس
املالحـــم والبطـــوالت
الخالـــدة للمقاتلـــن
األبطـــال يف جبهـــات
العزة والرشف وردعهم
العتـــداءات املليشـــيات
االنقالبيـــة اإليرانيـــة
اإلرهابيــة ،مؤكــدا ً بأن
هذه املالحم والتضحيات

الجســـيمة ألبنـــاء
اليمــن وأبطــال الجيش
واملقاومـــة ســـتفتح
صفحـ ًة للنــر والعزة
والكرامــة والجمهورية
الخالـــدة ،وســـتطوي
صفحـــات القهـــر
والكهنـــوت والدجـــل.
واطمـــأن نائـــب
الرئيـــس عـــى أحـــوال
النازح ــن يف املحافظ ــة
جراء االعتداءات الجبانة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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مـــن قبـــل املليشـــيات رمضان املبارك ،منوها ً
االنقالبيـــة ،مشـــرا ً إىل جمل ــة م ــن القضايا
إىل أن مـــأرب التاريـــخ املرتبطـــة باملحافظـــة
والحضارة س ــتظل عند ويف مقدمتها استبســال
مستوى الوالء والوفاء األبطـــال وتكبيدهـــم
للــه والوطــن والثــورة
للمليش ــيات االنقالبي ــة
والجمهوريـــة.
خسائر فادحة وتلقينها
مـــن جانبـــه رفـــع
ال ــدروس الالزمة جراء
محافظ املحافظة تهاني
أبناء املحافظ ــة للقيادة األعمال الطائشــة تجاه
السياســية بحلول شهر املدني ــن والنازحني.
الرحمــة والنرص شــهر
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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في لقاء مع قناة العربية الحدث  ..المحافظ العرادة

الحوثي وكيل للمشروع الفارسي ونحن
والتحالف يجمعنا مصير واحد

>يجــب أن يفهــم احلوثــي أن املســألة هويــة ووطــن وتاريــخ الميكننــا التفريــط فيــه

>نفخــر مبوقــف التحالــف بقيــادة اململكــة إلــى جانــب اليمــن ضــد املــد اإليرانــي
أج ــرت قن ــاة العربي ــة
الحـــدث لقـــاء تلفزيونيـــا
مــع محافظ مــأرب اللواء
س ــلطان الع ــرادة تح ــدث
فيه عــن املعركــة الوطنية
التــي تخوضهــا محافظــة
مــأرب ومعها أبنــاء اليمن
الســتكمال مهمة استعادة
الدولـــة وصـــد املـــروع
الفــاريس الــذي يقف خلف
مليشيا الحوثي اإلرهابية،
والــدور التاريخــي لتحالف
دعـــم الرشعيـــة بقيـــادة
اململكة العربية السعودية.
وأك ــد محاف ــظ م ــأرب
أن مليش ــيا الحوثي ليست
س ــوى وكيــ ًل للم ــروع
الفاريس الذي يسعى إلقامة
إمرباطوريــة فارســية عرب
وكالء له يف الوطن العربي
ســواء يف العراق أو سوريا
أو لبنان أو اليمن ..مشــرا
إىل الدور اإليراني يف معركة
مــأرب الذي قــال إنه تجىل
بوضـــوح يف ترصيحـــات
املســـؤولني اإليرانيـــن
ووســـائل إعالمهـــم،
ومايقــوم بــه إيرلــو مــن
اجتماعات متكررة لتوجيه
جميع الفصائل املليشاوية،
وترصيح ــات حس ــن نرص
الل ــه الت ــي اع ــرف فيه ــا
بمشــاركته يف قتال الشعب

اليمنــي وتقديــم قتــى من
الحزب إىل جانب الحوثيني.
وجــدد املحافظ العرادة
دعوت ــه ألبن ــاء القبائ ــل يف
املحافظـــات الخاضعـــة
للمليش ــيا بع ــدم تصدي ــق
مليشيا الحوثي التي تسوق
أبناءه ــم إىل املح ــارق م ــن
أجــل املــروع الفــاريس..
مؤكـــدا أنـــه ليـــس أمـــام
الجيــش الوطني واملقاومة
إال أن يصدوا هذه املليشــيا
«الغوغائي ــة الت ــي تس ــوق
األطفــال والشــباب املغــرر
بهــم إىل الجبهــات».
وتابــع :يجــب أن يفهم
الحوثـــي ومـــن وراءه أن
املســألة أكــر وأعمــق من
مديريــة أو جبل أو تبة ،بل
املسألة مسألة هوية ووطن
وتاريخ اليمكنن ــا التفريط
في ــه  ،أو أن تف ــرط في ــه
األجيال مــن بعدنا.
وأشــاد اللــواء العرادة
يف لقائـــه مـــع العربيـــة
الحدث بدور القبائل البارز
والتاريخـــي واملـــرف يف
إس ــناد الجي ــش الوطن ــي
تحـــت قيـــادة الجيـــش،
والتضحيات التي يقدمونها
يف سبيل الدفاع عن الوطن
ومكتس ــباته.
وأكــد محافظ مأرب أن
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التحال ــف يق ــدم مجه ــودا
كب ــرا إىل جان ــب الجي ــش
الوطنــي واســتعادة الدولة
اليمنيـــة لحفـــظ األمـــن
واالســـتقرار يف اليمـــن..
معربا ً عن االعتزاز والفخر
بموقــف التحالــف بقيــادة
اململكة إىل جانب اليمن ضد
املــد اإليراني الــذي يريد أن
يقلب هوية الشعب اليمني.
وأردف« :لـــو نعلـــم
أن التحالــف يســعى لقلــب
هويــة اليمن ،أو للســيطرة
عــى اليمــن ألي أمــر مــن
األمـــور لقلنـــا ال وألـــف
ال ،لك ــن املس ــألة تختل ــف
جملــة وتفصيــا ،بــل هي
Mareb gov
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النرصة واألخوة والروابط
واملواثي ــق املش ــركة».
وتطـــرق املحافـــظ
العـــرادة إىل الـــدور الـــذي
لعبتـــه مـــأرب يف 2015
عندمــا وقفــت صامدة من
بني املحافظات اليمنية ضد
االنقالب الحوثي وحافظت
ع ــى الس ــيادة والرشعي ــة
قبـــل التدخـــل األخـــوي
للتحالــف ..مؤكــدا أن أبناء
مـــأرب ورشفـــاء اليمـــن
الذين هجرتهم املليشيا من
محافظاتهم وقفوا موقفا
صلبـــا وقاتلـــوا ودافعـــوا
بقوة من أجل الحفاظ عىل
الســيادة اليمنيــة.
Mareb_gov
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أقامته المنظمات المدنية بالشراكة مع مكتبي الشؤون االجتماعية وحقوق اإلنسان..

مؤمتر مأرب األول حلقوق اإلنسان يطالب بمحاكمة مليشيات
احلوثي عىل جرائمها بحق املدنيني

طالـــب املشـــاركون يف
مؤتمر م ــأرب األول لحقوق
اإلنسان ،الذي أقيم يوم األحد
بمدينة مأرب بإدراج جماعة
الحوثــي كمنظمــة إرهابيــة
ومحاكمـــة قياداتهـــا عـــى
جرائمهــم بحــق املدنيني.
ويف افتتــاح املؤتمــر الذي
نظمتــه منظمــات املجتمــع
املدنــي بالرشاكــة مع مكتب
الشؤون االجتماعية والعمل
ومكت ــب حق ــوق اإلنس ــان
بمأرب،أوضحوكيلاملحافظة
الدكتــور عبدربه مفتاح « أن
محافظة مأرب تستضيف 3
ماليني نسمة ،منهم أكثر من
اثنني مليــون نازح يتوزعون
يف  145تجمعــا ومخيما ،من
مختلف املحافظات».
داعيــا املنظمــات الدولية
ورشكاء العمـــل اإلنســـاني
تقديم الدعم للسلطة املحلية
حتى تستطيع توفري الخدمات
األساسيةللنازحنييفمجاالت
الصحة والتعلي ــم والكهرباء
وامليــاه والرصف الصحي.
وح ــذر الوكي ــل مفت ــاح
مــن أن التصعيد الحوثي ضد
مأرب يشــكل خطرا ً حقيقيا ً
عىل حياة املدنيني والنازحني

يف املحافظــة ،ما ينذر بكارثة
إنسانية ال يستطيع املجتمع
الــدويل معالجــة تداعياتهــا..
مطالبــا مــن املجتمــع الدويل
بتصني ــف جماع ــة الحوث ــي
جماعة إرهابي ــة ،ملا اقرتفته
م ــن جرائ ــم بح ــق املدني ــن
واستهداف مخيمات النازحني
واملدنيــن بمحافظــة مــأرب
بالقصفبالصواريخالبالستية
والقذائف العش ــوائية.
وأكد مفتاح أن مليشيات
الحوثــي االنقالبيــة تواصــل
ممارسة انتهاكاتها الجسيمة
ضــد أبنــاء الشــعب اليمنــي
للسنة السادسة علی التوايل
سواء يف مناطق سيطرتها أو
يف املناطق املحــررة التي نزح
إليها املالي ــن الذين فروا من
بطشها وهجرتهم بوسائلها
القمعية واإلرهابية.
مشــرا إىل أن املليشــيات
الحوثيــة ال تؤمــن بالســام
وال يمكن أن تخضع له طاملا
والسالح اليزال بيدها ويصل
إليها عرب داعميها اإلقليميني.
وتط ــرق الوكي ــل مفتاح
إلی ما تتعــرض له املخيمات
التي تؤوي آالف األرس النازحة
من قصف متعمد بالصواريخ
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واملقذوفــات والتــي تســببت
بقتل وإصابة عدد من النساء
واألطف ــال وتك ــرار الن ــزوح
وإغالق  45مخيما منذ بداية
العام امل ــايض وحتی اآلن.
وعرب عــن أملــه أن ينقل
هذا املؤتمر رس ــائل واضحة
إلــی املجتمــع الــدويل والرأي
الع ــام العامل ــي ع ــن واق ــع
انتهاكات املليشيات الحوثية
ضــد املدنيــن مــن النازحــن
واملجتمــع املضيــف وفضــح
ممارسات املليشيات الحوثية
وجرائمهــا املســتمرة بحــق
املدنيــن مــن زراعــة األلغام
وتجنيـــد األطفـــال وطلبـــة
املدارس والزج بهم يف املعارك
وغريهــا من االنتهــاكات.
وناق ــش املؤتم ــر ع ــددا
من املح ــاور أبرزها التعريف
بمأرب وسياســات الســلطة
املحليـــة يف مجـــال حقـــوق
اإلنس ــان ،وانتهاكات حقوق
اإلنســان التــي يتعــرض لها
املدنيــون والنازحون بمأرب،
ودور املنظمات الدولية املعنية
بحق ــوق اإلنس ــان يف الح ــد
مــن االنتهــاكات ،ومخاطــر
الحمايــة يف محافظــة مأرب
وأثرها عىل حقوق اإلنســان،
Mareb gov
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إضافـــة إىل محـــور املـــرأة
والطفل بمأرب ،واملســؤولية
الجنائية يف الدستور والقانون
اليمنــي ،ومحــور انتهــاكات
تجنيـــد األطفـــال ،ودور
اللجنة الوطني ــة للتحقيق يف
انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
وخــرج بمجموعــة مــن
التوصي ــات أبرزه ــا الدع ــوة
إىل محاكمــة جماعة الحوثي
عــى جرائمها يف اســتهدافها
املتعم ــد واملمنه ــج لألحي ــاء
السكنية ومخيمات النازحني
بمحافظة مأرب بالصواريخ
البالستيةوالقذائفالعشوائية
والطائرات املس ــرة ،وزراعة
األلغام والعبوات واملتفجرات
يف األعيــان املدنية والطرقات
العامة.
كمــا طالــب املشــاركون
يف املؤتم ــر ب ــإدراج جماع ــة
الحوثــي يف قوائــم املالحقــة
والعقوبات املحلية والدولية،
ودعوة مجلــس األمن للعمل
عىل وقــف الحــرب ومعاقبة
املنتهكــن لحقــوق اإلنســان
وااللتزام بالحيادية يف تصنيف
املجرم ــن وفق ــا لالتفاقيات
واملعاهداتوالقراراتالدولية.
Mareb_gov
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تفقد العمل بمنشأة مأرب للغاز وناقش تطوير شبكة مياه الجفينة ..

الوكيل مفتاح يدشن حملة التحصين ضد
كورونا ويلتقي منظمتين دوليتين

دش ــن وكي ــل محافظ ــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
يوم األربعاء املرحلة األوىل من
حملة التحصني ضد فريوس
كورون ــا يف عم ــوم مديريات
املحافظة والتي ينفذها مكتب
الصحة العامة والسكان.
وخــال تدشــن الحملــة
أكــد الوكيــل مفتــاح أهميــة
اســتهداف األطباء والعاملني
الصحيني وإعطائه ــم اللقاح
يف املرحل ــة األوىل من الحملة
بهدف حمايتهم من الفريوس
باعتبارهم خط الدفاع األول
يف مواجهة هــذه الجائحة.
وشدد الوكيل مفتاح عىل
رضورة اســتمرار اإلجراءات
االحرتازية والوقائية يف مراكز
العزلواملستشفيات،وااللتزام
بكافة التعليمات الوقائية ضد
الفريوس كون املوجة الثانية
من هذه الجائحة تختلف عن
املوجة األوىل.
مــن جهته أوضــح مدير
عام مكت ــب الصح ــة بمأرب
الدكتور عبدالعزيز الشــدادي
أن الحملـــة تســـتهدف يف
مرحلتهــا األوىل  4210أطباء
وعاملني صحي ــن باإلضافة
 11900من كبار السن وذوي

األمراض املزمنة يف املحافظة.
وأشـــار إىل أن الحملـــة
ينفذهــا  116عامــا صحيــا
موزعون عىل  25فريقا ثابتا
ومتحركا سينفذون الحملة يف
عموم مديري ــات املحافظة.

منظمة أوكسفام

إىل ذل ــك ناق ــش الوكي ــل
مفت ــاح م ــع وف ــد منظم ــة
أوكســـفام ،حزمة التدخالت
اإلنسانية ومشاريع املنظمة
القادمــة يف محافظــة مأرب،
وكـــذا تقييـــم برامجهـــا
ومشـــاريعها وأنشـــطتها
الســـابقة التـــي اســـتهدفت
النازحني خالل الفرتة املاضية.
ويف اللق ــاء أش ــاد الوكيل
مفتـــاح بالـــدور اإلنســـاني
ملنظمة أوكسفام يف محافظة
مأرب وبمشــاريعها اإلغاثية
واإليوائيـــة للنازحـــن يف
املحافظة وتوفري احتياجاتهم
خــال الفرتة املاضية  ..ودعا
إىل تكثيــف وتوســيع حجــم
تدخالتها القادمة واستهداف
نحـــو  657أرسة نزحـــت
مؤخرا مــن مخيمات (الخري
وتواصل وامليل) ضمن خطة
مشـــاريعها القادمـــة مـــن
خــال تنفيــذ مشــاريع املياه
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واإلصحــاح البيئــي وتوفــر تنمويــة وخدمية مســتدامة
باقي االحتياجات والخدمات ومتنوعة تساهم يف التخفيف
األساســـية للنازحـــن يف من معاناة النازحني وتحسني
ظروفهم املعيشية .
مخيماتهــم البديلــة.
وأكـــد أهميـــة تنفيـــذ
أطباء بال حدود
مثل هذه املش ــاريع التنموية
ناقــش وكيــل محافظــة
واملســـتدامة التـــي تخـــرج مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
النازحني مــن دائرة االحتياج مع رئيس ــة عمليات منظمة
إىل دائـــرة اإلنتـــاج وكـــذا أطبــاء بال حــدود كورين بن
املساهمة يف تحديث وتطوير نازش ورئيسة بعثة املنظمة
البنيــة التحتية ملدينــة مأرب يف اليمــن إليزابيــث بيــت الر،
التــي تحتضــن أكثــر مــن  2آلية توسيع تدخالت املنظمة
مليــون نازح باعتبارها باتت يف املحافظة وتعزيز الرشاكة
املالذ اآلمن ملعظ ــم اليمنيني .اإلنســانية معها خالل الفرتة
م ــن جانبه ــا أوضح ــت القادمة.
املنســقة اإلقليميــة ملنظمــة
واســـتعرض الوكيـــل
أوكسفام للشؤون اإلنسانية مفتــاح مســتجدات الوضــع
روث جيمـــز أن منظمتهـــا اإلنســاني يف محافظة مأرب
تعت ــزم تنفيذ حزم ــة برامج وما يعاني ــه القطاع الصحي
وتدخــات إنســانية جديــدة مـــن صعوبـــات وتحديـــات
تســـتهدف النازحـــن يف كبرية يف ظل انتشار األمراض
محافظة مــأرب عرب مكتبها والحمياتويفمقدمتهاجائحة
يف املحافظــة الذي هي بصدد كورونا ..مشددا عىل رضورة
االنتهاء من إجراءات افتتاحه أن تضاعف منظمة أطباء بال
خــال األســابيع القادمــة.
حدود وكافة املنظمات املعنية
مشـــرة إىل أن خطـــة بالصحة جهودها وتكثف من
مشــاريع أوكســفام القادمة حجم تدخالتها لدعم القطاع
تشـــمل مشـــاريع اإلغاثـــة الصحــي يف محافظــة مأرب
واإليــواء الطارئــة للنازحــن لضماناستمرارتقديمخدماته
باإلضافة إىل تنفيذ مشــاريع الطبية األساس ــية ألكثر من
Mareb gov
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اثنــن مليــون وثالثمائة ألف
نازح يف املحافظة.
وتطرق وكي ــل محافظة
مـــأرب إىل اآلثـــار الكارثيـــة
للتصعي ــد العس ــكري ال ــذي
تش ــنه املليش ــيات الحوثي ــة
ع ــى املحافظ ــة واس ــتمرار
اســتهدافها لألحياء السكنية
املكتظة بالسكان ومخيمات
وتجمعات النازحني وقصفها
بالصواريـــخ البالســـتية
والطائــرات املفخخة مخلفة
عرشات القتىل والجرحى من
املدنيني غالبيتهم من النساء
واألطفال.
وأشـــار إىل أن العـــدوان
الهمجــي الــذي تتعــرض له
محافظة مأرب منذ أكثر من
شهرين تسبب بموجة نزوح
جماعيــة آلالف األرس ممــن
استهدفتاملليشياتاالنقالبية
مناطقهــم ومخيماتهم .
م ــن جانبه ــا أوضح ــت
رئيســة وفــد منظمــة أطباء
بــا حدود أن زيارة محافظة
مــأرب تهــدف لالطــاع عىل
الوضــع اإلنســاني للنازحني
وبحث مجاالت دعم القطاع
الصحي يف ظل هذه الظروف
اإلنســانية الحرجة التي تمر
بهــا املحافظــة واإلســهام يف
التخفيــف مــن معانــاة آالف
النازحني الجدد ممن تعرضوا
للنـــزوح املتكـــرر بســـبب
استهداف مخيماتهم وأماكن
تجمعاتهم.
وأشادت بتعاون السلطة

املحليــة مــع مكتــب املنظمة
يف محافظــة مــأرب ودورها
يف إغاث ــة وإي ــواء النازح ــن
والتخفيف من معاناتهم خالل
الســنوات املاضية.

منشــأة مأرب للغاز

إىل ذلـــك تفقـــد وكيـــل
املحافظــة الدكتــور عبدربــه
مفتاح ســر العمل بمنشــأة
م ــأرب للغ ــاز واطل ــع ع ــى
جهود املنشــأة لتوفــر مادة
الغاز املنزيل وتغطية االحتياج
املتزايــد عليهــا خــال شــهر
رمضــان املبــارك.
وأك ــد الدكت ــور مفت ــاح
خالل زيارته للمنشأة حرص
قيــادة الســلطة املحليــة عىل
توفــر خدمــة الغــاز املنــزيل
لجمي ــع املواطن ــن بالس ــعر
الرسمي  3200ريال للمواطن
والذي لم يطرأ عليه أي تغيري.
وشدد عىل رضورة إنهاء
االختناقات الناتجة عن زيادة
الطلــب خالل شــهر رمضان
الفضي ــل ومواجه ــة الطلب
املتزايد خاصة مع كثافة أعداد
النازحــن الذين اســتوعبتهم
محافظ ــة م ــأرب ..ووج ــه
بضب ــط ال ــوكالء املتالعب ــن
بهذه املادة األساسية وردعهم
بالعقوبات الصارمة.
وطــاف الوكيــل مفتــاح
بأقســـام محطـــة التعبئـــة
وخطــوط اإلنتــاج الجديــدة
والقديمــة وأشــاد بالجهــود
الحثيث ــة الت ــي تبذله ــا إدارة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وطواق ــم املنش ــأة لتغطي ــة
االحتياجات املتزايدة . .داعيا ً
املجالــس املحليــة باملديريات
ل ــإرشاف ومتابع ــة توزي ــع
مــادة الغاز من قبــل الوكالء
وضمان وصولها للمواطنني
والنازحــن ومنــع التالعــب
بأسعارها.
مــن جانبه أوضــح نائب
مدير منشــأة الغاز صالح بن
حســن بن جالل بــأن الكمية
املنتجــة يوميـا ً مــن املنشــأة
تصـــل إىل  8000أســـطوانة
يتم توزيعها بشكل يومي يف
محافظة مأرب واملحافظات
املجــاورة . .الفتــا إىل أن إدارة
املنشــأة بــدأت بتنفيــذ خطة
تضمن تلبية احتياج الســوق
مــن مادة الغــاز املنزيل مطلع
األســـبوع القـــادم وتوفـــر
مخزون اسرتاتيجي لعاصمة
املحافظ ــة ملواجه ــة الطل ــب
املتزاي ــد تح ــت أي ظ ــرف أو
مناسبة.
كما قــام الوكيــل مفتاح
ومعه نائب مدير منشأة مأرب
للغاز بزيــارة ميدانية ملحطة
أبو ناب التجارية للغاز واطلع
علــی ســر العمــل باملحطــة
التــي تغطي احتياج املركبات
التــي تعمل بالغــاز باإلضافة
إىل تعبئــة حصــص عــدد من
الــوكالء بمدينة مأرب.
وحـــث الوكيـــل إدارة
املحطة عىل تكثيف جهودها
لتجــاوز زيــادة الطلــب عــى
املــادة ورفــع نســبة اإلنتــاج
مش ــرا إىل أهمي ــة مس ــاندة
القط ــاع الخ ــاص للقط ــاع
الحكوم ــي يف تغطية احتياج
الســوق من مادة الغاز املنزيل
وتوفريهــا للمواطنــن بدون
عناء ومش ــقة.

شبكة مياه اجلفينة

ويف اجتمـــاع عقـــد يف
Mareb gov
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فرع املؤسســة املحلية للمياه
والرصف الصحي بمحافظة
مأرب ،حرضه وكيل املحافظة
الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح
جرى مناقشة آليات تحسني
وتطوير شبكة املياه الخاصة
بمخيــم الجفينــة للنازحــن
جنــوب مدينة مأرب.
ويف االجتمـــاع الـــذي
حـــره عقـــال املربعـــات
ومسؤويل القطاعات يف مخيم
الجفينـــة الـــذي يـــؤوي 12
ألــف أرسة نازحــة ،أكد وكيل
محافظ ــة م ــأرب الدكت ــور
عبدربه مفتاح أهمية الحفاظ
عىل شــبكة امليــاه وصيانتها
الدوريـــة ومنـــع الربـــط
العشوائي منها والحد من كل
مظاهر االختالالت التي ترض
به ــا لضم ــان ديمومتها.
ووج ــه الوكي ــل مفت ــاح
بتشكيل إدارة خاصة بالشبكة
وإسناد مهام متابعة وتنظيم
عمــل الشــبكة إليهــا ووضع
خطة لتوســيع نقاط وصول
املياه لتصل لــكل النازحني يف
املخيم وتحديد آلية مساهمة
املجتمــع ليعــود مردودها يف
تحس ــن الشبكة واس ــتمرار
خدماتها..
داعي ــا عق ــال املربع ــات
ومسؤويل القطاعات يف املخيم
إىل مس ــاندة جهود املؤسسة
وتوعيــة املواطنــن بأهميــة
الحفاظ عىل الشبكة وترشيد
اســـتخدام امليـــاه والرفـــع
بــكل املعتديــن عىل الشــبكة
واملخالفني آلليات تشــغيلها.
Mareb_gov
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اجتماع أمني يناقش سير تنفيذ
الخطة األمنية خالل شهر رمضان

ناقـــش اجتمـــاع
أمنــي بمحافظــة مأرب
برئاســـة مديـــر عـــام
رشطة املحافظة العميد
يحيـــى ُحميـــد ،ســـر
تنفيذ الخطة األمنية يف
املحافظــة خــال شــهر
رمض ــان.
واستعرض
االجتم ــاع الذي حرضه
قــادة املناطــق األمنيــة
باملحافظـــة ،آليـــة
تنفيــذ الخطــة األمنيــة
االســـتثنائية خـــال

شــهر رمضان يف عموم
مديريات املحافظة.
وأشـــاد مديـــر
عـــام رشطـــة مـــأرب
بالنجاحات واإلنجازات
الت ــي حققته ــا املناطق
األمني ــة خ ــال الف ــرة
املاضية ..داعيا إىل مزيد
م ــن اليقظ ــة األمني ــة
وتعزي ــز حال ــة األم ــن
واالســـتقرار والسكينة
العامـــة للمواطنـــن
والنازحني املتواجدين يف
املحافظـــة.

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

Mareb_gov

وش ــدد مدي ــر األمن
عـــى كافـــة املناطـــق
األمنيـــة واألقســـام
التابعــة بالتعــاون مــع
بقيــة الوحــدات األمنية
لرفــع الجاهزية األمنية
واالســتمرار يف متابعــة
أي تحرك مشبوه لخاليا
نائم ــة تابع ــة ملليش ــيا
الحوثـــي االنقالبيـــة
املدعومـــة مـــن إيـــران
وإفشـــال مخططاتهـــا
لتنفيــذ أعمــال إرهابية
ضد املدنيــن والنازحني
Mareb gov
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يف املحافظة.
وأكد أن دور األجهزة
األمنية لم يعد مقترصا ً
عىل امله ــام املنوطة بها
وحســب ،وإنمــا باتــت
تقــوم بمهــام إنســانية
وتوفري الحماية واألمان
ألكثـــر مـــن مليونـــي
نــازح رشدتهم مليشــيا
الحوث ــي م ــن مناط ــق
سيطرتها ويتوزعون يف
 145تجمعــا ومخيما يف
املحافظة.
Mareb_gov
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تسليم سبع وحدات سكنية لذوي
االحتياجات الخاصة بمأرب

ســلم ائتــاف اإلغاثة
والبنــاء ،ســبع وحــدات
سكنية لذوي االحتياجات
الخاصـــة يف محافظـــة
م ــأرب بتكلف ــة اجمالية
بغلــت  56مليــون ريــال
بتمويل من الندوة العاملية
للش ــباب اإلسالمي .
وتتك ــون كل وح ــدة
ســـكنية مـــن غرفتـــن

ومطبـــخ ودورة ميـــاه
م ــع تأثيثه ــا بالكامل.
وخـــال التســـليم
الـــذي حـــره منســـق
الشـــؤون اإلنســـانية
بمكتــب األوتشــا بمأرب
نيازي سليمان ،أكد مدير
عـــام مكتـــب الشـــؤون
االجتماعيـــة والعمـــل
عبدالحكيـــم القيـــي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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أهميــة تنفيــد مثــل هذه
املشــاريع املستدامة التي
تس ــاهم يف التخفيف من
معاناة ذوي االحتياجات
الخاصة.
ودعـــا القيـــي
املنظمــات اإلنســانية إىل
االهتم ــام برشيحة ذوي
االحتياجـــات الخاصـــة
وتوفــر برامــج الرعاية
Mareb gov
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والتدريــب والتأهيل التي
تمكنه ــم م ــن االندم ــاج
باملجتمع.
مـــن جهتهـــم عـــر
املستفيدون من املرشوع
عن سعادتهم بهذه اللفتة
اإلنســانية التي ستخفف
عنهــم الكثري من املعاناة
ويف مقدمتهـــا مشـــكلة
اإليواء.
Mareb_gov
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تدشين العمل في مشروع دوار الشهيد
القائد عبدالرب الشدادي في مدينة مأرب

دشـــن صنـــدوق
النظافـــة والتحســـن
بمحافظــة مــأرب العمل
يف مرشوع دوار الشــهيد
القائد عبدالرب الشدادي
الرابـــط بـــن شـــارعي
الستني واألربعني بمدينة
مأرب.
واســـتمع مديـــر
الصنــدوق محمد عطية،
ونائبه محمد الســعيدي،
مـــن املديـــر الفنـــي يف
الصندوق املهندس سالم

الكثريي ،إىل رشح موجز
عن املـــروع ومكوناته
وأطلعهمــا عــى املخطط
الهنـــديس للمـــروع
مواصفاته الفنية وخطة
العمل إلنجازه ..مبينا أن
املرشوع يتضمن تش ــييد
س ــارية العل ــم الوطن ــي
وســـط الـــدوار بطـــول
 50م ــراً ،باإلضاف ــة إىل
أعمال الرص ــف الجانبية
حول الدوار واملسطحات
الخــراء املحيطــة به.
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وأوضـــح عطيـــة
أن صنـــدوق النظافـــة
والتحســن ينفــذ حاليــا
عـــددا مـــن املشـــاريع
اإلنشـــائية التـــي تـــرز
دور األبطــال واملناضلني
وتخلـــد تضحياتهـــم يف
ســبيل الدفاع عن الوطن
والثــورة والجمهورية يف
ذاك ــرة األجي ــال.
وأكـــد أن الصنـــدوق
دشــن العمــل يف مرشوع
دوار الشـــهيد القائـــد
عبدالرب الشدادي وبصدد
Mareb gov
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االنته ــاء م ــن م ــروع
دوار الثائــر الشــيخ عيل
نــارص القردعــي وســط
مدين ــة مأرب.
مشــرا إىل أن أعمــال
التحسني والتشجري تسري
بوت ــرة عالي ــة يف العديد
من الشــوارع الرئيســية
والفرعيـــة والجـــوالت
يف مدينــة مــأرب بهــدف
إظهــار املدينة بمظهرها
الحضـــاري والجمـــايل
املناسب.
Mareb_gov
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