أشاد ببطوالت اجليش واملقاومة..

رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً هاتفياً
بمحافظ مأرب
نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب
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ترأس لقاء موسعا لقيادات السلطة المحلية لمناقشة المستجدات..

املحافظ العرادة يدشن التعبئة واإلسناد للجيش
الوطني يف مواجهة مليشيات احلوثي

»»
»»
»»

دعــا شــباب اليمــن أن يهبــوا للدفــاع عــن وطنهــم واالنخــراط فــي صفــوف الجيــش
أك ــد أن القضي ــة الي ــوم ه ــي اس ــتعادة بل ــد بمؤسس ــاته وتاريخ ــه وحضارت ــه
اجتمـــاع بمـــأرب يناقـــش دور اإلذاعـــات اليمنيـــة فـــي جهـــود التعبئـــة
المجلس النرويحي يتقدم بطلب فتح مكتب له بمأرب..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثيل مفوضية األمم
املتحدة لالجئني ومنظمة اليونيسيف

مديــر الشــركة اليمنيــة للغــاز يتفقد ســير
العمــل بمنشــأة مأرب

مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة تســتهدف
مدينــة مــأرب بصــاروخ بالســتي

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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أشاد ببطوالت الجيش والمقاومة..

رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً هاتفياً بمحافظ مأرب

أجرى فخام ــة الرئيس
عبدرب ــه منص ــور ه ــادي
رئيــس الجمهوريــة ،يــوم
الثالث ــاء ،اتص ــاالً هاتفيــا ً
بمحافـــظ مـــأرب اللـــواء
ســلطان العــرادة ،لالطالع
ع ــى تط ــورات األوض ــاع
امليدانيـــة والعمليـــات
العســكرية التــي يخوضها
أبط ــال الجي ــش الوطن ــي
ورجال القبائ ــل واملقاومة
الشعبية يف مختلف املواقع
والجبه ــات.
رئيـــس
وأشـــاد
الجمهوريــة باالنتصــارات
التي يحققها أبطال الجيش

الوطن ــي يف مختلف مواقع
وجبهــات العــز والكرامــة
والدفاع ببسالة عن النظام
الجمهوري والوحدة وعزة
وكرامـــة أبنـــاء الشـــعب
اليمنــي يف مواجهــة قــوى
التمرد واالنقالب مليشيات
الحوثي ــة اإليراني ــة تج ــاه
شــعبنا وطننــا وهويتنا.
وأكــد فخامــة الرئيــس
أن التضحيـــات الكبـــرة
ألبطال املؤسسة العسكرية
التــي تتــوج باالنتصــارات
املتوالي ــة ع ــى املليش ــيات
اإليرانيـــة ســـتظل محـــل
تقديــر واعتــزاز كافة أبناء

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الشـــعب اليمنـــي التـــواق
للدولــة املدنيــة االتحاديــة
الحديثــة املبنية عىل العدالة
واملساواة والحكم الرشيد..
محمالً املحافظ العرادة نقل
تحيات ــه إىل كاف ــة املقاتلني
األبطــال يف مختلف املواقع
وجبهات البطولة والرشف.
من جانبه عرب محافظ
مــأرب عن امتنانــه ملتابعة
واهتم ــام فخام ــة الرئيس
لس ــر العمليات العسكرية
وتطــورات األوضــاع عــى
الســاحة ..مؤكــدا ً وقــوف
الجميــع صفـا ً واحدا ً خلف
قيادته الحكيمة ومرشوعها
Mareb gov

Mareb_gov

الوطني الجامع ومواجهة
املليشيا الحوثية اإليرانية..
مشريا ً إىل املعنويات العالية
التي يتمتــع بها األبطال يف
مختلف الجبهات.
وقــدم محافــظ مــأرب
رشح ــا كام ــا ع ــن س ــر
العمليـــات العســـكرية يف
مختلف خط ــوط التماس..
مثمنـــا ً دور األشـــقاء يف
التحال ــف العرب ــي يف ه ــذا
ا لصد د .
Mareb_gov

Mareb.gov
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ترأس لقاء موسعا لقيادات السلطة المحلية لمناقشة المستجدات..

املحافـــظ العـــرادة يدشـــن التعبئـــة واإلســـناد
للجيش الوطنـــي يف مواجهة مليشـــيات احلوثي
»»
»»
»»

دعــا شــباب اليمــن أن يهبــوا للدفــاع عــن وطنهــم واالنخــراط فــي صفــوف الجيــش
أك ــد أن القضي ــة الي ــوم ه ــي اس ــتعادة بل ــد بمؤسس ــاته وتاريخ ــه وحضارت ــه
اجتمـــاع بمـــأرب يناقـــش دور اإلذاعـــات اليمنيـــة فـــي جهـــود التعبئـــة

عقـــدت الســـلطة
املحليــة بمحافظة مأرب،
لقـــا ًء موســـعا ً برئاســـة
املحافظ اللواء سلطان بن
عيل العــرادة للوقوف عىل
آخــر التطــورات امليدانيــة
والعســـكرية وتدشـــن
التعبئة واإلســناد للجيش
الوطنـــي يف مواجهـــة
مليشـــيات الحوثـــي
املدعومــة مــن إيــران.
وخ ــال اللق ــاء ال ــذي
ح ــره رئي ــس جامع ــة
إقليم ســبأ الدكتور محمد

القديس ونائب وزير الرتبية
والتعلي ــم الدكت ــور ع ــي
العبــاب ووكالء املحافظة
وقيادات وأعضاء السلطة
املحلية واملكاتب التنفيذية
ومــدراء املديريــات ،نقــل
املحاف ــظ الع ــرادة تحيات
فخام ــة الرئي ــس املش ــر
الركــن عبدربــه منصــور
هادي رئيــس الجمهورية
إىل قيـــادات الســـلطة
املحليـــة واألحـــزاب
السياســـية واملكونـــات
االجتماعيـــة والقـــوى

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الوطنيـــة يف محافظـــة
مأرب ،وحيا أبطال الجيش
الوطني واألمن واملقاومة
الش ــعبية الذين يسطرون
مالحم بطولية يف مواجهة
املليشيا.
وعرب املحافظ العرادة
عـــن الشـــكر والتقديـــر
لإلسناد الشعبي املتواصل
لدعــم صمــود مــأرب من
كل املحافظ ــات من خالل
تسيري القوافل التي وصلت
تباعاً ..منوه ـا ً إىل داللتها
الكبرية وأهميتها يف تعزيز
Mareb gov

Mareb_gov

الصمـــود والتالحـــم
الشــعبي يف وجه املليشــيا
االنقالبيـــة.
وتحدث اللواء سلطان
العــرادة خــال االجتمــاع
ع ــن الح ــرب املتواصل ــة
الت ــي تش ــنها املليش ــيات
الحوثيــة االنقالبيــة عــى
محافظ ــة م ــأرب بدع ــم
مبارش من ايران ،موضحا ً
أن الحــرب الحوثيــة عــى
محافظة مأرب متواصلة
منذ بداية  ،2015ولم تقف
أبدا يف ثالثة محاور ،ولكن
Mareb_gov

Mareb.gov
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املليشـــيا كثفت هجماتها
الهســـتريية مـــن بدايـــة
 2020معتمدة يف ذلك عىل
الخـــرات اإليرانية.
وتابــع  :لكــن مــأرب
وقفــت والزالــت تقــف يف
وجــه املــروع اإليرانــي
بثبـــات ألنهـــا تحمـــل
مرشوعــا وطنيــا وقوميا
نعتز ونفتخر به ملواجهة
املــد الفاريس ،بل وتشــهد
نقل ــة تنموي ــة نوعي ــة يف
حضــور الدولة ويف شــتى
املجــاالت بالرغم من هذه
الحــرب املفروضــة عليها
منــذ بدايــة االنقالب.
ودع ــا اللواء س ــلطان
العرادة شباب اليمن إىل أن
يهبــوا للدفاع عن وطنهم
واالنخـــراط يف صفـــوف
الجيش الوطني واملقاومة
الشــعبية ورفــد الجبهات
ملواجه ــة املليش ــيات التي
جــاءت بمبــادئ مغايــرة
ملب ــادئ الش ــعب اليمن ــي
وقيمــه وهويتــه ..مؤكدا
أهميــة انخــراط الشــباب

يف مقاومـــة املليشـــيا
الستعادة دولتهم وحماية
مستقبلهم وضمان العيش
يف ظــل دولة تكفل حقهم
يف الحيــاة الكريمة.
وقـــال املحافـــظ
العــرادة :يجــب أن يفهــم
الحوثــي أن املســألة أكــر
بكثــر من جلــب مجاميع
األطفـــال واملغـــرر بهـــم
باملئــات إىل خطــوط النار
ألخــذ تبــة هنــا أو موقع
هناك ،فالقضية اليوم هي
اســتعادة بلد بمؤسســاته
وتاريخـــه وحضارتـــه..
مؤكــدا أن ما تســعى إليه
مليش ــيا الحوث ــي وم ــن
خلفهـــا إيـــران لفـــرض
مرشوعهـــا التدمـــري
وأطماعهــا التوســعية لن
يتحقق وه ــو أبعد عليهم
مــن النجــوم يف الســماء.
وأضـــاف محافـــظ
مأرب  :مــأرب قادرة عىل
الدفــاع عــن نفســها ولن
يصلها الحوثـــي ونطمئن
الجميع أن مأرب يف منعة،

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وهم يعانون من خســائر
كبـــرة  ،الفتـــا ً إىل أن
املواطن ــن يف املحافظ ــات
املحتلـــة يف ضيـــق كبـــر
وينتظرون الفرج بس ــبب
عنرصية املليشــيا وفرض
الجبايات ودفع أبنائهم إىل
محــارق املــوت دفاعا ً عن
رجل يف كهف ومرشوع ال
يمت لليم ــن بصلة.
وشـــدد عـــى رضورة
أن يقف جميع اليمنيني يف
مختلف املناطق والجبهات
صفا ً جمهوريا ً واحدا ً لوأد
هــذه املليشــيا وتخليــص
الشعب اليمني من املعاناة
التي تســببت بهــا لخدمة
خامنئـــي وســـليماني
والقيــادات اإليرانية الذين
ترفع املليشــيا صورهم يف
شــوارع صنعاء.
وأشـــار محافـــظ
مأرب خالل اللقاء املوسع
إىل سلســلة مــن اللقاءات
بالتوافـــق مـــع القيـــادة
السياس ــية حي ــث س ــيتم
عقدها م ــع وزارة الدفاع
Mareb gov

Mareb_gov
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والجهـــات املعنيـــة
ومختلف الفئات لتنســيق
الجهود يف معركة استعادة
الدولة وإنه ــاء االنقالب..
مج ــددا ً ش ــكره لتحال ــف
دع ــم الرشعيـــة بقيـــادة
اململكة العربية السعودية
عـــى إســـناده املســـتمر
للجيش الوطني واملقاومة
ونرصته ودعمه املتواصل
للشعب اليمني يف مختلف
املجاالت.
مـــن جانبهـــم أكـــد
الحـــارضون يف اللقـــاء
اســتعدادهم لدعم وإسناد
املعركـــة الوطنيـــة بـــكل
اإلمكان ــات والوق ــوف إىل
جانــب القــوات املســلحة
واألمن واملقاومة ورجال
القبائل والقيـــام بدورهم
يف التعبئ ــة العامة كل من
موقعــه وعملــه لتحقيــق
التكامـــل والتضافـــر يف
مواجهة املليشيا اإلرهابية
املدعوم ــة م ــن إيران.
Mareb_gov

Mareb.gov
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اجتماع بمأرب يناقش دور اإلذاعات اليمنية
في التعبئة واإلسناد للجيش الوطني

ج ــرى بمدين ــة م ــأرب
مناقش ــة األدوار املنوط ــة
باإلذاعــات املحليــة اليمنية
لتعزيـــز جهـــود التعبئـــة
واإلس ــناد للجيش الوطني
واملقاومــة الشــعبية التــي
دعــا لهــا محافــظ مــأرب
اللــواء ســلطان العــرادة.
وناقـــش املشـــاركون
يف االجتمــاع الــذي نظمته
دائ ــرة التوجي ــه املعن ــوي
بالقوات املســلحة بحضور
ممثـــي إذاعـــات مـــأرب
والجـــوف واالتحاديـــة،
وبمشــاركة افرتاضيــة من
مـــدراء إذاعـــات صنعـــاء
الربنامــج العام ،وســيئون
وتعز وإذاعــة وطني آليات
تعزيــز الخطــاب اإلعالمي

اإلذاعـــي وتفعيـــل دور
اإلذاعــات يف حملــة التعبئة
العامــة واإلســناد التي دعا
لهــا محافــظ مــأرب اللواء
ســـلطان العـــرادة لدعـــم
صمـــود أبطـــال الجيـــش
واملقاومــة يف هــذه املعركة
الوطني ــة املصريي ــة.
ويف االجتمـــاع أكـــد
العميـــد أحمـــد االشـــول
مديـــر دائـــرة التوجيـــه
املعنوي بالقوات املســلحة،
عــى الــدور املهــم والكبــر
لإلذاعــات يف التعبئــة ورفد
الجبهــات ،وتوجيــه أبنــاء
الشعب اليمني للحاق بركب
األبط ــال يف م ــأرب لتحرير
اليمــن واســتعادة الدولــة.
وشــدد العميد األشــول

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ع ــى رضورة أن تتضاف ــر
جهود اإلذاعات املحلية مع
الجهود الرسمية الحكومية
وجهــود الســلطة املحليــة
بمحافظة م ــأرب يف تعزيز
الوعي الوطني واملشــاركة
يف املعركــة الوطنيــة التــي
يخوضه ــا اليمنيون إلنهاء
انق ــاب مليش ــيا الحوث ــي
ومن ورائه ــا إيران.
وأشــاد العميد األشــول
بال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه
اإلذاعات يف مواجهة مليشيا
الحوثــي وفضــح جرائمها
وصلفهـــا ،وجهودهـــا يف
تعزي ــز الوع ــي الوطن ــي..
مؤكدا ً يف ذات الســياق عىل
الدور املؤمل م ــن اإلذاعات
يف إنجاح دعوة التعبئة التي
Mareb gov

Mareb_gov

تأتــي يف ظــل مــا يســطره
األبطــال يف جبهــات القتال
مــن بطــوالت سيســطرها
التاريخ يف أوسع صفحاته.
مـــن جانبهـــم أكـــد
مديــرو وممثلــو اإلذاعــات
اليمنية اســتعدادهم للقيام
بدورهم الوطني يف التعبئة
واإلس ــناد الت ــي دع ــا له ــا
محافــظ مــأرب ..مؤكدين
عىل أهمي ــة تعزيز التعاون
بني اإلذاعات اليمنية ودائرة
التوجيه املعنوي بما يسهم
يف توحيــد عمــل اإلذاعــات
وتعزيــز جهودها التعبوية
والتوعوية إلســناد املعركة
الوطنية بمختلف الوسائل.
Mareb_gov
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اجمللس النرويحي يتقدم بطلب فتح مكتب له مبأرب..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلي مفوضية األمم
المتحدة لالجئين ومنظمة اليونيسيف

التقــي وكيــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبــد ربــه
مفت ــاح األس ــبوع امل ــايض
كال عـــى حـــدة ممثـــي
املفوضية السامية لشؤون
الالجئــن ،ومنظمــة األمم
املتحدة لألمومة والطفولة
اليونيســـيف ،واملجلـــس
النرويجــي لالجئــن.
وخــال لقائــه بممثــي
مفوضي ــة الالجئ ــن دع ــا
الوكي ــل مفت ــاح املفوضية
للقيــام بــدور أكــر تجــاه
النازحني الذين تستضيفهم
محافظــة مــأرب وتوفــر
أه ــم احتياجاته ــم وتأمني
الخدمـــات األساســـية
والرضوريــة لهــم.
وأك ــد الوكي ــل مفت ــاح
خـــال لقائـــه بمســـؤولة
الحماية يف مكتب املفوضية
الس ــامية لالجئ ــن بع ــدن
ماري هيســول أن السلطة
املحليــة واملكاتب التنفيذية

تواجه صعوبات وتحديات
كبــرة الســتيعاب األعــداد
الكبـــرة مـــن النازحـــن
املتواجديـــن يف محافظـــة
مـــأرب يف ظـــل اســـتمرار
حركة النزوح إىل املحافظة
بشـــكل يومي.
وأوضـــح أن مـــأرب
كانــت والتــزال هــي املالذ
اآلمن ملاليني اليمنيني الذين
نزحــوا إليهــا مــن جميــع
املحافظات اليمنية هربا ً من
بطــش املليشــيات الحوثية
وتنكيلهــا وبحثا ً عن األمن
واالس ــتقرار الذي تنعم به
محافظ ــة م ــأرب بفض ــل
وجود الدولة ومؤسساتها
والتي عملت عىل اســتقبال
النازحـــن وحمايتهـــم
وتوفــر احتياجاتهــم منــذ
اليــوم األول مــن االنقالب.
وأش ــار إىل أن محافظة
مأرب تستوعب حاليا أكثر
من  2مليون و 300ألف نازح

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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موزعني عىل ( )145مخيما
باإلضافــة إىل وجــود أكثــر
من  20ألف الجئ أفريقي،
وتقوم الســلطات الرسمية
بدورها تجاههم بالرغم من
ش ــحة اإلمكانيات وضعف
البنية التحتي ــة ومحدودية
تدخالت املنظمات الدولية.
مـــن جانبهـــا أكـــدت
املســـؤولة يف املفوضيـــة
الس ــامية لالجئ ــن بمكتب
عدن حرص املفوضية عىل
مضاعفــة حجــم تدخالتها
اإلنسانية وحشد املزيد من
مواردها واستقطاب مزيد
مــن الــركاء للمســاهمة
يف تقليــص نســبة الفجــوة
اإلنس ــانية الناجم ــة ع ــن
األعــداد الهائلــة للنازحــن
الذي ــن تحتضنهم محافظة
م ــأرب يف الوق ــت الراهن.
وأشـــارت إىل أن
املفوضيــة ســتعمل خــال
الفـــرة القادمـــة عـــى
Mareb gov
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مضاعفــة حجــم تدخالتها
وتنفذ عدة برامج ومشاريع
إنسانية تستهدف النازحني
يف مجاالت الغــذاء واإليواء
وامليــاه والصحــة والتعليم
بما يغطي جزءا من العجز
القائم يف توفري احتياجاتهم
وتأمـــن متطلباتهـــم
الرضورية.
منظمة اليونيسيف
إىل ذلـــك اطلـــع
الوكيــل مفتــاح مــن وفــد
منظمة اليونيس ــيف الزائر
للمحافظــة عــى املشــاريع
اإلنس ــانية واإلغاثي ــة التي
نفذتها املنظمة يف محافظة
مــأرب خالل العــام املايض
واملشـــاريع التـــي تعتـــزم
املنظم ــة تنفيذه ــا خ ــال
الف ــرة القادم ــة.
واســـتمع الوكيـــل
مفتــاح خــال لقائــه بوفد
منظمة اليونيسيف إىل رشح
موجز عــن املشــاريع التي
Mareb_gov
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نفذتهــا املنظمــة للنازحني
يف محافظــة مــأرب خــال
العــام  2020أهمهــا تنفيذ
 19مرشوع مي ــاه متكامل
يف عدة مديريات باملحافظة
باإلضافـــة إىل مشـــاريع
أخ ــرى يف مج ــال التعلي ــم
والصحة واإلصحاح البيئي
وباقــي املجــاالت األخرى.
وتعـــرف مـــن رئيـــس
وفـــد املنظمـــة الزائـــر
ملحافظة م ــأرب حاليا عىل
رؤي ــة املنظم ــة لتوس ــيع
حجم تدخالتها اإلنس ــانية
التــي تســتهدف النازحــن
يف املحافظـــة وخطـــة
مشــاريعها القادمــة التــي
تعت ــزم املنظم ــة تنفيذه ــا
يف مخيمـــات النازحـــن يف
كافة املجاالت والقطاعات
الخدميـــة يف املحافظـــة.
وأش ــاد مفت ــاح ب ــدور
منظمــة اليونيســيف تجاه
النازحـــن يف محافظـــة

مـــأرب وإســـهاماتها يف
إغاثته ــم وإيوائهم وتوفري
متطلباتهـــم وتأمـــن
احتياجاتهـــم ...داعيـــا إىل
تقدي ــم مزي ــد م ــن الدع ــم
لهؤالء النازحني بما يخفف
م ــن معاناته ــم ويحس ــن
مــن ظروفهــم االقتصادية
واملعيشــية يف ظل استمرار
حركــة النــزوح اليومية إىل
محافظــة مــأرب مــن عدة
محافظ ــات.
مكتب يف مأرب
إىل ذلــك تقــدم املجلــس
النرويجــي لالجئــن بطلب
فتــح مكتب له يف محافظة
مأرب لتسهيل تنفيذ مهامه
اإلنس ــانية والت ــي تش ــمل
األمـــن الغذائـــي ،وامليـــاه
واإلصحاح البيئي ،واملأوى
وإدارة املخيمات ،والتعليم،
والحماية.
جـــاء ذلـــك خـــال
اس ــتقبال وكي ــل املحافظة
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الدكت ــور عبدرب ــه مفت ــاح يف أن تشـــكل تدخـــات
فريــق املجلــس النرويجــي املجلــس رافــدا ً لســد جــزء
الـــذي يـــزور املحافظـــة
مــن الفجــوة الكبــرة بني
برئاس ــة مدير االس ــتجابة
الطارئــة يف مكتــب املجلس االحتياجـــات والتدخـــات
بعــدن أســما ماو.
اإلنسانية ،إىل جانب تدخالت
ويف اللقاء رحب الوكيل بقيــة املنظمات اإلنســانية
مفتـــاح بفريـــق املجلـــس
النرويجي يف زيارته الثانية العاملـــة يف املحافظـــة.
مــن جانبــه اســتعرض
ملحافظــة مــأرب ،وحرصه
عىل فتح مكتب للمجلس يف رئيـــس فريـــق املجلـــس
املحافظــة  ..مؤكدا ً حرص
النرويج ــي أه ــم املج ــاالت
الســلطة املحلية عىل تقديم
الدعم والتسهيالت الالزمة واألنشطة اإلنس ــانية التي
الت ــي تمكن ــه م ــن تنفي ــذ س ــتنفذها خ ــال املرحل ــة
أنشــطته اإلنسانية.
املقبل ــة والت ــي تس ــتهدف
وناق ــش الوكيل مفتاح
مع فريق املجلس النرويجي النازحـــن والالجئـــن
برامج الرشاكة اإلنس ــانية األفارقة واملجتمع املضيف
والتدخ ــات اإلغاثي ــة التي يف املحافظـــة يف املجـــاالت
ســينفذها بنا ًء عــى نتائج
اإلغاثية والحماية والبيئية
التقييــم التــي أعدها فريق
املجلس خالل زيارة سابقة واملـــأوى وإدارة املخيمات.
للمحافظة ..معربا ً عن أمله
Mareb gov
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مدير الرشكة اليمنية للغاز يتفقد سري العمل
بمنشأة مأرب

تفقــد مدير عام الرشكة
اليمنيةللغازاملهندسمحسن
بن وهيط سري العمل بمنشأة
مأرب للغاز ،واطلع عىل آلية
اإلنتــاج والتوزيــع اليوميــة
وخطـــة املنشـــأة لتغطيـــة
احتياج ــات الس ــوق خ ــال
األيــام املتبقية مــن رمضان
وأيــام عيد الفطر.
وتعــرف املهنــدس بــن
وهيط من نائب منشأة الغاز
بمحافظ ــة م ــأرب املهندس
صالح بن حسن بن جالل عىل
آلية وكمية اإلنتاج اليومي يف
املنشــأة وآليــة التوزيع عىل

وكالء الرشكـــة يف مدينـــة
م ــأرب وعم ــوم مديري ــات
املحافظ ــة.
وأوضــح بــن وهيــط أن
الرشكة اليمنية للغاز تسعى
ضمــن خطتهــا املســتقبلية
لتأمني مخزون اســراتيجي
لفرعهايفمحافظةمأرب،بما
ال يقل عن  30ألف أسطوانة
غــاز منزيل بمــا يمكنها من
مواجهــة الطلب املتزايد عىل
مــادة الغاز يف مدينــة مأرب
وعمــوم مديريات املحافظة
التــي تحتضــن أكثــر مــن 2
ملي ــون و 300ألف نازح.
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وأشـــار إىل أن الرشكـــة مأرب وأن مادة الغاز متوفرة
تعمــل حاليـا ً عــى التقييــم
لجميــع املواطنــن بالســعر
وإعـــادة النظـــر يف نســـب
حص ــص املحافظ ــات م ــن الرســـمي املقـــدر ب 3200
مــادة الغــاز املنــزيل وتحديد ريال  ..مشــرا إىل أن املنشأة
نسبة كل محافظة بناء عىل
تقوم بتوزيع إنتاجها اليومي
الكثافــة الســكانية ونســبة
تواجد النازحني فيها لضمان املقــدر بـــ  8000أســطوانة
التوزيع العادل ملادة الغاز عىل
عىل وكالئها يف مدينة مأرب
كل املحافظ ــات.
من جهته أكد نائب مدير وجميــع املديريــات بشــكل
منشأة مأرب الغاز صالح بن يومي لتغطية احتياج السوق
ج ــال ،أن الوضع التمويني
وتاليف ح ــدوث أي أزمة.
ملادة الغاز املنزيل مســتقر يف
عم ــوم مديري ــات محافظة
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

9

األحد  2مايو 2020م العـــــدد ( )152

صفحة

PA G E

مليشيا احلوثي اإلجرامية تستهدف مدينة
مأرب بصاروخ بالستي

استهدفت مليش ــيا الحوثي االنقالبية
التابعة إليران ،يوم األربعاء ،مدينة مأرب
بصاروخ بالستي سقط يف منطقة الروضة
شمال املدينة.
وأوضح مصدر محيل ملوقع محافظة
مأرب أن الصاروخ وقع يف مكان خال من
السكان واملنازل ،متسببا ً يف خلق حالة من
الهلع والخوف أوساط األطفال والنساء
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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واملدنيني.
وأشــار املصــدر إىل اســتمرار مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة يف ارتــكاب جرائمها
بحق املدنيني واستهدافها لألحياء السكنية
بمحافظــة مأرب والتــي تحتضن مايزيد
عن  2مليــون و 300نازح يتوزعون عىل
 145مخيما.
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