
رئيس الوزراء حييي جهود قيادة السلطة 
املحلية بمأرب رغم الظروف االستثنائية

ترأس اجتماعا للسلطة احمللية واطلع على األوضاع التنموية واخلدمية..

مدير مكتب اإلعالم اعتبر ذلك إرهابا ممنهجا ضد النازحين والمدنيين..

مليشيا احلوثي تستهدف مدينة مأرب 
بأربعة صواريخ بالستية خالل 72 ساعة

مدير مكتب رئاسة اجلمهورية: معركة 
مأرب حمورية وال سبيل فيها اال االنتصار

وزارة الدفاع وحمافظو املحافظات يناقشون بمأرب 
آليات التعبئة واإلسناد للجيش الوطني واملقاومة

والبيضـــاء « مـــأرب  فـــي  األمنيـــة  األوضـــاع  علـــى  يطلـــع  الداخليـــة  وزيـــر   
بمـــأرب  « الـــوزارة  فـــرع  نشـــاط  علـــى  يطلـــع  والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر   

بمـــــأرب  « العــــــــربـــــــي  المـــرور  أسبــــــــــــوع  فعاليـــــــــات  تدشيـــــــن 
بمـــأرب  « كورونـــا  لقـــــــــاح  مــــــن  مستفيــــــد  آالف  خمســــــة  مــــــن  أكثـــــــر 
العالمـــي « العمــــــال  يــــوم  بمناسبـــــــة  وعاملـــــــة  عامـــــــال   260 تكريــــــم 
فريـــق بريطانـــي يختتـــم برنامـــج الطبيـــب الزائـــر بهيئـــة مستشـــفى مـــأرب  «
ملتقــــــــــــى الفنانيــــــــن واألدبــــــاء يعقـــــــد اجتماعــــــــه الثالــــــــــث بمــــــأرب  «

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

  األحد   9  مايـــــــــو 2021م  العـــــدد ) 153 ( 

لمواجهة المشروع اإليراني وتحرير صنعاء ..

 أكد أن زيارته تأتي للوقوف إلى جانب السلطة المحلية وإسناد جهودها  «
 أشاد بالنموذج الذي تقدمه مأرب في الجوانب الخدمية والتنموية واألمنية  «
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الـــوزراء  تـــرأس رئيـــس 
الدكتـــور معني عبـــد امللك، يوم 
الثالثـــاء، يف محافظـــة مـــأرب، 
ــلطة  ــادة السـ لقيـ ــاً  اجتماعـ
ـــدارس  ـــة باملحافظـــة، لت املحلي
العسكرية  األوضاع  مستجدات 
واألمنية واإلنسانية والتنموية 
ـــل  ـــات التكام ـــة، وآلي والخدمي
ـــتوى املركزي واملحيل  عىل املس

لتجـــاوز التحديـــات القائمـــة.
ــاع،  ــتهل االجتمـ ويف مسـ
نقـــل رئيـــس الـــوزراء إىل قيادة 
وأعضاء السلطة املحلية تحيات 
فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املســـلحة، مؤكدا 
ـــأداء الفاعل  تقدير الحكومة ل
ـــة، يف  ـــلطة املحلي ـــادة الس لقي
تسيري العمل الخدمي والتنموي 
واإلنســـاني وتكريـــس أجـــواء 
االســـتقرار وترتيـــب أولوياتها 
بشـــكل ناجـــح والعمـــل وفـــق 
طـــرق وآليـــات مختلفة لتجاوز 

التحديات.
االجتمـــاع  وتنـــاول 
األوضـــاع اإلنســـانية للمدنيـــني 
الهجمات  والنازحني عىل ضوء 
ملليشيات  املتصاعدة  العسكرية 
واستهدافها  االنقالبية  الحوثي 
املتكرر بالصواريخ الباليســـتية 
والطائـــرات املســـرية للمدنيـــني 
ومخيمات النازحني، وما نفذته 
السلطة املحلية من برامج إيواء 
املطلوبة  واالحتياجات  وإغاثة، 
وآليات توفريهـــا من الحكومة 

واملنظمات الدولية.
كمـــا تـــم التطـــرق إىل 
األوضـــاع األمنيـــة والخدميـــة، 
واألولويـــات املاثلـــة خاصـــة 
ـــم  ـــي، ودع ـــب الصح يف الجان
ـــتمرار يف  األجهزة األمنية لالس
أداء أعمالها بكفـــاءة وفاعلية، 
والتي أثمرت يف تحقيق استقرار 
ـــة إىل  ـــة، إضاف ـــري باملحافظ كب
األوضـــاع امليدانيـــة يف جبهـــات 
القتـــال عـــىل أطـــراف محافظة 
مأرب وأهمية حشـــد املزيد من 
الدعم الحكومي ومن األشـــقاء 
يف تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف 
هـــذه املعركـــة املصرييـــة عـــىل 
ــاض املـــرشوع  ــق إجهـ طريـ
ـــتعادة  ـــتكمال اس اإليراني واس

ـــاء االنقالب. ـــة وإنه الدول
ــني  ــور معـ ــا الدكتـ وحيـ
عبدامللك، جهود قيادة ومسؤويل 
الســـلطة وما يبذلونه من عمل 
ـــروف  ـــذه الظ ـــل ه ـــري يف ظ كب
االســـتثنائية واملهمـــة، لخدمـــة 
ـــا إىل أن هـــذه  املواطنـــني.. الفت
إىل جانب  للوقوف  تأتي  الزيارة 
السلطة املحلية وإسناد جهودها 

واالطـــالع بشـــكل مبـــارش عىل 
ـــام واالحتياجات. الع الوضع 

الـــوزراء  وأشـــار رئيـــس 
إىل أن الحكومـــة ســـتكون عونا 
لقيـــادة الســـلطة املحلية يف كل 
ـــة  ـــج الهادف ـــط والربام الخط
إىل ضمـــان اســـتمرار اســـتقرار 
ـــة والتنموية  األوضـــاع الخدمي
واألمنيـــة .. منوهـــا بالنمـــوذج 
الـــذي تقدمه محافظة مأرب يف 

هـــذا الجانب.
ــظ  ــدم محافـ ــدوره قـ بـ
مـــأرب اللـــواء ســـلطان العرادة 
وقيـــادات الســـلطة املحليـــة 
رشحاً عـــن الجوانـــب التنموية 
واألمنية  واإلنسانية  والخدمية 
يف املحافظـــة .. منوهـــني بهـــذه 
الزيـــارة لدولـــة رئيـــس الوزراء 
املحلية واالطالع  السلطة  لدعم 
عـــن قـــرب عـــىل االحتياجـــات 
والعمـــل املشـــرك عـــىل تلبيتها 
وفـــق األولويات وبمـــا ينعكس 
ـــة املواطنني. عىل حياة ومعيش

مجلـــس  رئيـــس  وكان 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
قـــد اطلع خـــالل زيارتـــه ملأرب 
ــكرية  ــاع العسـ ــىل األوضـ عـ

والخدمية  واإلنسانية  واألمنية 
والتنموية يف املحافظة.

ـــوزراء  ال ـــس  ـــد رئي وتفق
ـــال  ـــن أبط ـــني م ـــوال املقاتل أح
ـــة  ـــي واملقاوم ـــش الوطن الجي
الشـــعبية ورجال القبائل الذين 
يســـطرون مالحـــم أســـطورية 
ضد مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
يف أطـــراف مـــأرب، وناقـــش 
واملتطلبـــات  االحتياجـــات 
العاجلـــة لدعـــم هـــذا الصمـــود 
ــتعادة  ــتكمال اسـ ــى اسـ حتـ
بإسناد  االنقالب  وإنهاء  الدولة 
مـــن األشـــقاء يف تحالـــف دعـــم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية 

الســـعودية.
ـــس  ـــتقبال رئي وكان يف اس
الـــوزراء لدى وصولـــه محافظ 
مـــأرب اللـــواء ســـلطان العرادة 
وقيـــادات الســـلطة املحليـــة 
والتنفيذيـــة وعدد من القيادات 
العســـكرية واألمنية واملشـــايخ 
والشـــخصيات  واألعيـــان 
االجتماعيـــة وممثلـــو األحزاب 

ـــية. ـــات السياس والتنظيم

أشاد ببطوالت الجيش والمقاومة..

رئيس الوزراء حييي جهود قيادة السلطة املحلية 
بمأرب رغم الظروف االستثنائية

 أكد أن زيارته تأتي للوقوف إلى جانب السلطة المحلية وإسناد جهودها  «
 أشاد بالنموذج الذي تقدمه مأرب في الجوانب الخدمية والتنموية واألمنية  «
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أكـــد مديـــر مكتـــب 
الجمهوريـــة  رئاســـة 
ـــه العليمي  الدكتور عبدالل
أن معركة مأرب وجودية 
ومحورية بالنسبة للشعب 
اليمني وال ســـبيل فيها إال 

االنتصار.
ـــه  ـــالل حديث ـــال خ وق
يف مؤتمـــر صحفـــي عـــرب 
ـــه  ـــي نظم ـــال املرئ االتص
مركز صنعاء للدراســـات، 
صحفيـــني  بمشـــاركة 
ـــاء  ـــن أنح ـــلني م ومراس
ـــكل  ـــة ب ـــم إن الدول العال
مكوناتهـــا السياســـية 
واالجتماعية  والعسكرية 
الغـــايل والنفيـــس  ســـتبذل 
وتوفـــر كل أشـــكال الدعم 
للجيـــش الوطنـــي يف هذه 

املعركـــة.
مأرب  معركة  أن  وأكد 

»أخـــذت طابـــع املواجهـــة 
بـــني النظـــام الجمهـــوري 
الذي هـــو هـــدف وجوهر 
ـــي  ـــعب اليمن ـــال الش نض
الدينية  الثيوقراطية  وبني 
اإلماميـــة املدعومة إيرانيا 
ـــدة املحركـــة  وهـــي العقي
للحوثـــي«.. مضيفـــا بـــأن 
أوهام الحوثيني يف إسقاط 
مـــأرب بعيدة املنـــال ألنها 
ـــعب بأكمله،  ـــة الش معرك
وأن الدولـــة لديها خيارات 
كثرية عـــىل جبهات أخرى 

ـــود مأرب. دعما لصم
ـــه  ـــم كل ـــال »العال وق
مجمـــع عىل وقـــف إطالق 
الحديدة  النار وفتح ميناء 
باستثناء  صنعاء،  ومطار 
الحوثـــي الـــذي يـــرى عدم 
ـــار يف  الن الحاجـــة لوقـــف 
الدولة  أن  مؤكدا  مأرب«.. 

الرفض  استمرار  ويف حال 
ـــا  ـــل أمامن ـــي فالح الحوث
واضـــح يف دعـــم الجيـــش 
لالنتصار  اإلمكانيات  بكل 
الدولة  استعادة  يف معركة 
وإنهـــاء االنقـــالب، بدعـــم 
مـــن األشـــقاء يف تحالـــف 
دعـــم الرشعيـــة وهو دعم 
فاعـــل ومقدر ويف مختلف 

املجاالت.
وأردف: »كمـــا نذهـــب 
إىل أبعد مدى ســـيايس من 
أجل مصالح شـــعبنا فإننا 
ـــنذهب  ـــدر س ـــس الق بنف
إىل أبعـــد مـــدى يف املعركـــة 
العسكرية ومن أجل نفس 

املصالح«.
وحمـــل مديـــر مكتـــب 
الجمهوريـــة،  رئاســـة 
مليشيا الحوثي مسؤولية 
التعثر الحاصل يف استئناف 

املفاوضـــات، باســـتمرار 
التعنـــت ووضـــع العراقيل 
أمـــام أي مقرحـــات أو 
تقدم سيايس.. مستعرضا 
ـــأن  ـــة بش ـــف الدول مواق
ـــادرات املتتالية إلعادة  املب
فتح مطـــار صنعاء الدويل 
ـــرح الرحـــالت  ـــدءا بمق ب
الداخلية، وانتهاء باملوافقة 
عـــىل مبـــادرة تشـــمل فتح 
املطـــار إىل رحـــالت دولية 
ـــكالية  متعددة ، لكن اإلش
هي يف تســـييس الحوثيني 
للملـــف اإلنســـاني.. مبديا 
اســـتعداد الحكومـــة ملنـــح 
أي ترخيـــص ويف أي وقت 
من أجل وصول السفن إىل 
ـــدة، رشيطة  موانئ الحدي
باإلجـــراءات  االلتـــزام 

املعتمدة.

مديـــر مكتـــب رئاســـة اجلمهوريـــة: معركـــة 
االنتصار اال  فيهـــا  ســـبيل  وال  حموريـــة  مـــأرب 
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ـــع  ـــاع موس ـــش اجتم ناق
لقيـــادة وزارة الدفـــاع وقيادة 
الســـلطات املحليـــة يف عدد من 
املحافظات الوضع العســـكري 
وآليـــات التعبئـــة واإلســـناد 
ـــاق  ـــات وااللتح ـــد الجبه لرف
باملعســـكرات ملســـاندة الجيش 
واســـتكمال تحريـــر العاصمة 
ــة  ــدة وبقيـ ــاء وصعـ صنعـ
ـــت  ـــة تح ـــات الواقع املحافظ
ســـيطرة مليشـــيا الحوثـــي 

ـــة. اإلرهابي
ـــر  ـــاع وزي ـــرأس االجتم ت
الدفـــاع الفريق الركـــن محمد 
املقديش، بحضور رئيس هيئة 
األركان العامـــة الفريق الركن 
صغري بن عزيز، واملفتش العام 
الركن  اللواء  بالقوات املسلحة 
عـــادل القمـــريي ومحافظـــي 
مـــأرب اللواء ســـلطان العرادة 
ـــوي  ـــواء عبدالق ـــاء الل وصنع
ـــواء أمني  رشيف والجـــوف الل
ـــواء  ـــاء الل ـــي والبيض العكيم
الخرض السوادي وريمة اللواء 
عيل الحوري، وعدد من وكالء 

املحافظات.
حيـــث رحب وزيـــر الدفاع 
ـــلطات  ـــادات الس ـــالن قي بإع
املحليـــة يف املحافظات تدشـــني 
مرحلـــة جديـــدة مـــن التعبئـــة 
واإلســـناد لرفـــد الجبهـــات 
باملعســـكرات  وااللتحـــاق 
ملســـاندة الجيـــش الوطنـــي يف 
حربه ضـــد املـــرشوع اإليراني 
للقادة تحيات  اليمن.. ناقال  يف 
ـــة  ـــية ممثل ـــادة السياس القي
بفخامـــة رئيـــس الجمهوريـــة 
املشـــري الركن عبدربه منصور 
هـــادي، القائد األعـــىل للقوات 

. ملسلحة ا
باملواقـــف  وأشـــاد 
الرســـمية  والفعاليـــات 
والشعبية والعربية وااللتفاف 
الوطني الذي يســـجله األحرار 
ـــق والفئات  من مختلف املناط
ـــش  ـــم الجي ـــاءات لدع واالنتم
واملقاومة من خالل التعزيزات 

والدعم املايل وتســـيري القوافل 
الغذائية والعالجية للمقاتلني.

إن   « املقـــديش  وقـــال 
ـــا  ـــلحة وانطالق ـــوات املس الق
ـــتورية  ـــا الدس ـــن واجباته م
تحمل  الوطنية  ومسؤولياتها 
عىل عاتقهـــا واجب اســـتعادة 
أمـــن واســـتقرار اليمن واألمن 
اإلقليمـــي وأمـــن خطـــوط 
الدولية، وهي  املالحة البحرية 
مســـتمرة يف جهـــود محاربـــة 
ـــرف بالرشاكة  اإلرهاب والتط

ـــدويل«. مـــع املجتمع ال
وأضـــاف » نقف اليوم عىل 
أرضية صلبة بفضل تضحيات 
األوفياء ودعم القيادة الرشعية 
بقيادة الرئيس عبدربه منصور 
ـــاندة  ـــاف ومس ـــادي، والتف ه
إشقائنا العرب، ونحن قادرون 
عىل تحرير األرض واســـتعادة 
الكرامـــة وانتزاع الحق اليمني 
األصيـــل مـــن عيـــون العمـــالء 

البغاة«.
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس 
ــة »إن  ــة األركان العامـ هيئـ
املرحلـــة التي يمر بهـــا الوطن 
ـــتدعي من الجميع تضافر  تس
الجهـــود ومواصلـــة النضاالت 
ـــة  ـــول املعرك ـــوااللتفاف ح س
ــوت  ــد الكهنـ ــة ضـ الفاصلـ
واإلرهـــاب لتحريـــر اليمن من 
ـــياته  املرشوع اإليراني ومليش

ـــة«. اإلرهابي
ـــز » أن  ـــن عزي وأضـــاف ب
اليمنيني باتوا يدركون حقيقة 
املليشـــيا الحوثيـــة وأنها دمية 

ـــن طهران«. يتم تحريكها م

فيما أشـــار محافظ مأرب 
إىل أن املليشـــيا الحوثية تسعى 
لطمس الهوية الوطنية وهدم 
كل مـــا هـــو يمنـــي وترتكـــب 
الجرائم بحق الشعب وتاريخه 
الشعب  أن  وحضارته.. مؤكدا 
اليمنـــي لـــن يفـــرط بقضيتـــه 
وهويته ولن يقبل باالستسالم 

ملـــرشوع التمدد الفاريس.
ـــرادة »إن الدعوة  وقال الع
للتعبئة واإلسناد ليست خوفا 
عـــىل مـــأرب وإنما لالســـتنفار 
ـــاء  ـــة صنع ـــر العاصم لتحري
السلطة  وإن  املحافظات،  وكل 
املحلية بمحافظة مأرب تقوم 
بواجباتها يف مســـاندة القوات 
املســـلحة وإعـــالن التعبئـــة يف 
نطاق صالحياتها، وإن جميع 
األحـــرار يف مأرب وإقليم ســـبأ 
مســـتمرون يف بذل التضحيات 
دفاعا عن الكرامة والجمهورية 

تحت قيـــادة الجيش«.
ـــادة  ـــون ق ـــا املجتمع وحي
ــن  ــش واألمـ ــال الجيـ وأبطـ
واملقاومـــة امليامـــني الذيـــن 
ـــالة يف  ـــات وبس ـــون بثب يقف
ـــن  ـــع وامليادي ـــف املواق مختل
الجمهورية  راية  يدافعون عن 
اليمنيـــة ومكتســـبات وثوابت 
ـــة الوطـــن، ويتصـــدون  وهوي
للمليشـــيا الحوثيـــة وداعمتها 
اإليرانية التي تنتقم من الشعب 
اليمني وترتكب أبشع الجرائم 
ـــني  ـــق املواطن ـــة بح اإلرهابي
يف مناطـــق الخضـــوع، وتعمل 
عـــىل محاولة طمس وتجريف 
الهوية اليمنية األصيلة وفرض 

األفـــكار املنحرفة الدخيلة عىل 
املجتمع.

بتضحيـــات  وأشـــادوا 
ومواقف أبناء القبائل يف مأرب 
والجـــوف والبيضـــاء وســـائر 
ـــم  ـــبيل القي ـــات يف س املحافظ
واملبادئ السبتمربية واألهداف 

النبيلة.
ودعـــا املجتمعـــون كل 
أحـــرار الوطن وقواه الحية إىل 
االنضمـــام لصفـــوف الجيـــش 
باملعســـكرات  وااللتحـــاق 
ملســـاندة املقاتلـــني يف جبهـــات 
العزة والكرامة واملشـــاركة يف 
رشف النضـــال الوطنـــي ونبـــذ 
الخالفات واملناكفات وااللتفاف 

حـــول املعركـــة الوطنية..
وأشـــاد املجتمعـــون بدعم 
وجهـــود القيـــادة الرشعيـــة يف 
سبيل اســـتعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب وحرصها الكبري عىل 
إحالل الســـالم الدائم املســـتند 
إىل املرجعيات األساســـية الذي 
الشعب ويحمي  تطلعات  يلبي 
خياراته.. مؤكدين عىل رضورة 
تسخري كل الجهود واإلمكانات 
لصالح املعركـــة وتوفري كامل 

احتياجاتها.
وثمـــن االجتمـــاع جهـــود 
ومواقـــف األشـــقاء يف تحالـــف 
ـــادة اململكة  دعم الرشعية بقي
العربيـــة الســـعودية إىل جانب 
الشعب اليمني وقواته املسلحة 
يف معركـــة الدفـــاع العربـــي 
املشـــرك التـــي تجســـدت فيها 
معاني التكافل وروابط اإلخاء.

وزارة الدفاع ومحافظو المحافظات يناقشون بمأرب 
آليات التعبئة واإلسناد للجيش الوطني والمقاومة

لمواجهة المشروع اإليراني وتحرير صنعاء ..
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وزير الداخلية يطلع عىل األوضاع األمنية يف 
مأرب والبيضاء

ـــة  ـــر الداخلي ـــع وزي اطل
اللـــواء الركـــن إبراهيـــم عيل 
حيدان، عىل األوضاع األمنية 
والعســـكرية بمحافظتـــي 
مـــأرب والبيضـــاء والوضـــع 
امليداني العسكري وخطوط 
التمـــاس يف الجبهـــات ضـــد 
ـــي  ـــيات الحوث ـــدد مليش تم
ـــة إيرانيا. اإلرهابية املدعوم

وأشـــاد وزيـــر الداخليـــة 
خـــالل لقائـــه عدد مـــن قادة 

الوحدات األمنية والعسكرية 
يف رشطتـــي مأرب والبيضاء 
ـــل أول وزارة  ـــور وكي بحض
الداخلية اللواء محمد ســـالم 
الرشيـــف، بضبـــط عمليـــات 
التهريب لكافة أنواع األسلحة 
واملخدرات والحد من انتشار 
ـــع  ـــا برف ـــة، موجه الجريم
الجاهزية القصوى يف ضبط 
جميع أنواع القضايا الجنائية 

واإلرهابية.

ــد  ــىل حشـ ــدد عـ وشـ
ـــة واملادية  ـــات البرشي الطاق
لتعزيـــز الجبهـــات لدحـــر 
املليشيات االنقالبية وتحرير 
العاصمة صنعاء وتعزيز دور 
الوحدات األمنية يف الكشـــف 
عـــن الخاليـــا النائمـــة التـــي 
تخدم تمدد الحوثي وإفشال 

. ته مخططا
ـــدان  ـــر حي ـــد الوزي وأك
حـــرص وزارة الداخليـــة 

عـــىل متابعـــة الحكومـــة 
يف انتظـــام رصف رواتـــب 
ومعالجة  الداخلية  منتسبي 
اســـتحقاقات الرقيات وحل 
الصعوبات واإلشكاليات التي 
تواجه ســـري العمل األمني يف 
ـــم الوحدات  املحافظات ودع
البرشية  باإلمكانات  األمنية 

واملادية.
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اطلـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة محمد األشـــول، ومعه 
وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، عىل سري العمل بمكتب 
الصناعة والتجارة يف مأرب، وجهوده الرقابية عىل األســـواق، 

والصعوبات التي يواجهها املكتب وُسبل معالجتها.
وأكد الوزير األشـــول، اعتـــزام وزارة الصناعة افتتاح فرع 
للهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط الجودة يف مأرب، 
لتعزيـــز جهـــود الرقابة عىل جودة الســـلع واملنتجات وحماية 

املستهلك.
والتقى األشـــول والباكري مدير مكتب الصناعة يف مأرب 
يارس الحاشـــدي ومديري اإلدارات يف املكتب، واســـتمعا منهم 
إىل رشح حـــول آليات وســـري العمل واإلنجازات املحققة خالل 
الفـــرة املاضيـــة، والتحديات التي تواجههم وُســـبل تحســـني 

وتطويـــر األدوار الرقابيـــة عىل األســـواق والقطـــاع الصناعي 
واملشـــاريع االستثمارية ومواكبة التوسع العمراني والنهضة 

التي تشهدها مأرب. التنموية 
وأشـــاد األشـــول، بجهود مكتـــب صناعة مـــأرب يف ضبط 
األسعار والتأكد من سالمة وجودة املنتجات والسلع املختلفة 
وضبـــط املخالفـــني .. داعيا إىل تكثيف حمالت الرقابة امليدانية 
عىل األســـواق ومخازن التجار ومســـتودعاتهم بشـــكل دوري 
والسيما يف املواسم واملناسبات، وإلزام جميع التجار وأصحاب 
املهن والحرف املختلفة ببيع منتجاتهم وخدماتهم للمستهلك 

بالريال اليمني واتخاذ العقوبات القانونية بحق املخالفني.
حـــرض اللقاء رئيس الغرفة التجارية والصناعية يف مأرب 

محمد الخراز.

األشول يطلع عىل نشاط مكتب الصناعة 
والتجارة بمأرب

أكد اعتزام الوزارة على فتح فرع لهيئة المواصفات..
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مدير مكتب اإلعالم اعتبر ذلك إرهابا ممنهجا ضد النازحين والمدنيين..

اعتـــرب مدير عام مكتب 
اإلعـــالم بمحافظـــة مـــأرب 
استهداف  الحويسك  عوض 
مليشـــيا الحوثـــي للمدينـــة 
بأربعـــة صواريخ بالســـتية 
خالل 72 ســـاعة األســـبوع 
املنـــرم إرهابـــاً ممنهجـــاً 
ضـــد مئـــات اآلالف مـــن 
والنازحني  املدنيني  السكان 
ـــن  الذي ـــراً  ـــن ق واملهجري

تحتضنهم محافظة مأرب.
ــك أن  ــد الحويسـ وأكـ
استمرار مليشيا الحوثي يف 
هـــذا النهـــج اإلرهابي يمثل 
للمجتمـــع  تحديـــاً واضحـــاً 
الـــدويل ولـــكل الترشيعـــات 
واملعاهـــدات  واملواثيـــق 
الصلـــة  ذات  الدوليـــة 
بحقوق اإلنســـان، ويكشف 
اســـتهتارها بالحرص الذي 

يبديـــه املجتمـــع الـــدويل من 
ـــالم يف  ـــق الس ـــل تحقي أج

. ليمن ا
مليشـــيا  إن  وقـــال 
ـــف باستمرار  الحوثي تكش
ينتج عن  بما  اكراثها  عدم 
استهدافها ملدينة مأرب من 
خســـائر برشيـــة وماديـــة، 
وترويع لأطفال والنســـاء 
ـــوا  ـــن نزح الذي ـــني  واآلمن

ـــش الحوثيني  فراراً من بط
مايتطلب  وهو  وإجرامهم، 
الـــدويل اتخاذ  مـــن املجتمع 
مواقـــف حازمـــة ضـــد هذا 
اإلرهاب، وتطبيق القرارات 
القرار  الدولية وعىل رأسها 
معانـــاة  إلنهـــاء   2216
الشعب اليمني جراء انقالب 

هذه املليشـــيا اإلرهابية.

مليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب 
بأربعة صواريخ بالستية خالل 72 ساعة



8نشرة 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

األحد   9   مايــــــــو    2020م   العـــــدد ) 153(

أكثر من مخسة آالف مستفيد من لقاح كورونا 
بمأرب حتى اآلن

الصحة  مكتب  أكد 
ــكان  ــة والسـ العامـ
ـــدد  ـــة أن ع باملحافظ
املستفيدين من حملة 
ـــة  ـــني الوقائي التحص
ضد فـــريوس كورونا 
ـــغ 5373  ـــأرب بل بم
مستهدفا بنسبة %39 
مـــن إجمـــايل 16110 

مـــن  مســـتهدفني 
ـــني  ـــني الصحي العامل
وكبار السن واملصابني 

بأمـــراض مزمنـــة.
ـــب  ـــح املكت وأوض
ـــادر  ـــره الص يف تقري
عـــن عمليـــات املكتب 
ـــدد  ـــة أن ع باملحافظ
املســـتفيدين مـــن 

املنتمـــني للقطـــاع 
الصحـــي يف املحافظة  
2614 كادرا صحيـــا 
ـــاع  ـــون يف القط يعمل
الحكومـــي والخاص، 
و2759 مـــن كبـــار 
السن وذوي األمراض 

املزمنة. 
املكتـــب  وأكـــد 

استمرار تقديم اللقاح 
للمستهدفني يف املرافق 
الثابتة عىل  ـــة  الصحي
ـــة  ـــتأنف حمل أن تس
ـــع  ـــح يف املواق التلقي
ــة  ــة واملتنقلـ الثابتـ
ـــات  ـــع مديري يف جمي
املحافظة عقب إجازة 
عيـــد الفطـــر املبارك.
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كرمت الســـلطة املحلية 
بمحافظـــة مـــأرب ومكتب 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والعمل 260 عامالً وعاملة 
يف القطـــاع العام والخاص، 
ـــي  ـــوم العامل الي ـــبة  بمناس
األول  الذي يصادف  للعمال 

مـــن مايـــو يف كل عام.
ـــذي  ال ـــل  ـــالل الحف وخ
أقيم باملناسبة ألقيت كلمات 
مـــن قبـــل وكيـــل املحافظة 
ـــؤون املديريات الغربية  لش
محمد املعويض ومدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 

عبدالحكيـــم  والعمـــل 
ـــال  ـــأت العم ـــي، هن القي
العاملي. يومهم  يف  املكرمني 
املعويض  الوكيل  وأشاد 
ــام الشـــؤون  ــر عـ ومديـ
القيـــي  االجتماعيـــة 
ـــود واألدوار الكبرية  بالجه
التـــي يقدمهـــا العمـــال من 
البنـــاء والتنمية، وما  أجـــل 
يبذلونه مـــن جهود لتقديم 
محافظـــة مـــأرب بالصورة 
التـــي  الناصعـــة واملرشقـــة 
تليق بتاريخهـــا الحضاري، 
حتـــى باتـــت اليـــوم تشـــكل 

نموذجـــا لحضـــور الدولـــة 
ـــة والبناء. والتنمي

وأكـــدا أن إقامـــة حفـــل 
ـــوى تعبري  التكريم ليس س
رمـــزًي عـــن مـــدى تقديـــر 
الســـلطة املحليـــة ومكتـــب 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والعمل للجهود التي يبذلها 
العاملون وتفانيهم من أجل 
خدمة وطنهم ومحافظتهم 
املجـــاالت  مختلـــف  يف 
الوظيفية والعملية.. داعني 
جميع العاملني إىل املزيد من 
الجد واالجتهاد بما يســـهم 

التنميـــة  يف إنجـــاح خطـــط 
ـــودة يف املحافظة. املنش

وألقيـــت يف االحتفـــال 
كلمة عن العمال، أثنت عىل 
ـــة بتكريمهم  اللفتة الكريم
.. مشرية  العاملي  يف يومهم 
ـــي  الت ـــة  ـــة الخصب البيئ إىل 
باتـــت تتمتـــع بـــه محافظة 
ــل  ــاع العمـ ــأرب لقطـ مـ
وفئـــات العمـــال نظـــرا ملـــا 
تشـــهده من حالة استقرار 
وحراك تنموي واقتصادي، 
وحضور ملؤسســـات الدولة 

ـــاع الخاص. والقط

تكريم 260 عامال وعاملة بمناسبة يوم 
العمال العالمي
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تدشني فعاليات أسبوع املرور العريب بمأرب 
وافتتاح معرض توعوي فوتغرايف

ــام  ــر عـ ــن مديـ دشـ
مـــأرب  رشطـــة محافظـــة 
ُحميد،  العميـــد يحيى عـــيل 
الخميس، ومعه مدير  يوم 
باملحافظة  الســـري  رشطـــة 
العقيد غانم مرح، فعاليات 
العربي يف  املـــرور  أســـبوع 

ــة. املحافظـ
العميـــد  وافتتـــح 
ــرح  ــد مـ والعقيـ ــد  حميـ
تضمـــن  معرضـــا توعويـــاً 
توثق  ـــورا فوتوغرافية  ص
املرورية  الحـــوادث  بعـــض 
لوحـــات وملصقات  وكـــذا 
إرشـــادية متنوعة للتوعية 
ـــري  الس ـــة  ـــد وأنظم بقواع
إىل  باإلضافـــة  املختلفـــة، 
املســـموح  املواعيد  تحديـــد 
ـــاحنات  ـــرور ش بم ـــا  فيه

الكبـــرية. النقـــل 
أشاد  ـــني  التدش وخالل 
ـــة  ـــة محافظ ـــر رشط مدي
ـــة  ـــود رشط ـــأرب بجه م
ـــة  ـــم حرك تنظي ـــري يف  الس
السري وتسيريها ومعالجة 
االزدحـــام واالختناقـــات 
املرورية يف شـــوارع مدينة 
ـــة  الثانوي ـــدن  وامل ـــأرب  م
ــل  والتعامـ ــة  املحافظـ يف 
بكفاءة عالية مع الحوادث 

الطارئـــة. املروريـــة 
ـــة  ـــد كاف ـــه حمي ووج

يف  األمنيـــة  األجهـــزة 
مـــع  بالتعـــاون  املحافظـــة 
ـــهيل  ـــرور وتس امل ـــال  رج
ـــة  ـــم كاف ـــم وتقدي مهامه
أشكال الدعم لهم والنزول 
ـــي واإلرشاف معهم  امليدان
ــاح  إلنجـ ــاً  والعمـــل معـ
ـــرور  امل ـــبوع  أس ـــات  فعالي
التوعوية  أهدافه  وتحقيق 
ـــني  املواطن ـــع  ـــا جمي داعي
بقواعـــد وأنظمة  لاللتـــزام 
السري حرصاً عىل سالمتهم 

وتأمـــني حياتهـــم.
أكـــد مدير  مـــن جهتـــه 
ـــأرب،  بم ـــري  الس ـــة  رشط
أهمية  العقيـــد غانم مـــرح 
الرســـمية  الجهود  تضافـــر 
والشعبية لتحسني الحركة 

ـــة وتطويرها نحو  املروري
التوعية  األفضـــل وتعزيـــز 
ـــاهمة يف  للمس ـــة  املجتمعي
التقليل من نسبة الحوادث 
الناجمة  املروعة  املروريـــة 
بعـــض  ـــزام  الت عـــن عـــدم 
وأنظمة  بقواعد  السائقني 

اآلمنة. السري 
أن رشطـــة  وأوضـــح 
إجازة  بعـــد  الســـري ســـتبدأ 
بتنفيذ  ـــارك  املب الفطر  عيد 
ترقيـــم شـــاملة،  حملـــة 
تســـتهدف جميـــع مركبات 
تنفيذا  املرقمة  غري  األجرة 
األمنية  اللجنة  لتوجيهـــات 
الرقيم  باســـتكمال حملـــة 
املحافظـــة..  الســـابقة يف 
رشطـــة  أن  إىل  مشـــرياً 

تواجـــه صعوبـــات  الســـري 
ـــراء  ـــرية ج ـــات كب وتحدي
ــة  املروريـ ــات  االزدحامـ
اســـتمرار  نتيجة  الخانقـــة 
املركبـــات  توافـــد عـــرشات 
إىل  الخصوصيـــة واألجـــرة 
مأرب من كافة محافظات 
الجمهورية بشـــكل يومي.
التدشـــني كـــرم  ويف 
مدير عام رشطة محافظة 
مأرب ومدير رشطة السري 
يف املحافظـــة رجـــال املرور 
املربزيـــن يف عملهـــم خالل 
ـــهادات  ـــايض بش امل ـــام  الع
ومكافـــأة  تقديريـــة 
تحفيزيـــة نظـــري جهودهم 

امليـــدان. املتميـــزة يف 
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درب 33 اختصاصيا وطبيبا في مجال جراحة الحرب..

اختتـــم يـــوم الثالثاء يف 
هيئة مستشفى مأرب العام، 
برنامج الطبيب الزائر الذي 
الهيئة بالرشاكة مع  نفذته 
مؤسســـة ديفيـــد اإلغاثيـــة 
الطبية  واللجنة  الربيطانية 

ـــة. يف املحافظ
تضمـــن الربنامـــج الذي 
ـــا  ـــام تدريب أي ـــتمر 10  اس
نظريـــا وعمليـــا مكثفـــا 
مـــن جميـــع  لــــ33 طبيبـــاً 
مستشـــفيات املحافظة من 
ـــي  ـــق الربيطان ـــل الفري قب
ـــأرب  ـــة م ـــر ملحافظ الزائ
برئاســـة رئيـــس املؤسســـة 
الربوفســـور ديفيـــد وثالثة 
أطباء مستشـــارين آخرين، 
أجـــرى املشـــاركون خاللها 
46 عمليـــة جراحية معقدة 
نوعية  طبية  تخصصات  يف 
أبرزهـــا جراحـــة التجميـــل 
والرميـــم وجراحة العظام 

والجراحـــة  واملفاصـــل 
ـــة. العام

الربنامـــج  وهـــدف 
إىل تأهيـــل فريـــق طبـــي 
متخصـــص يف التعامـــل مع 
ـــم  ـــرب وتقدي ـــا الح ضحاي
الخدمـــات الطبيـــة الطارئة 
واملنقذة للحياة لهم يف عدة 
ـــة. ـــفيات باملحافظ مستش
اختتـــام  وخـــالل 
الربنامج أكد وكيل املحافظة 
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
أهمية هـــذا الربنامج لرفع 
قـــدرات ومهـــارات األطباء 
ـــفيات  ـــني يف مستش العامل
مـــأرب يف التخصصـــات 
ـــل  ـــة يف ظ ـــة املهم النوعي
اســـتمرار الحرب الرشســـة 
ـــيات  ـــنها املليش ـــي تش الت
ـــة  ـــىل محافظ ـــة ع الحوثي
مأرب واســـتهدافها املتكرر 
لأحياء السكنية ومخيمات 

املكتظـــة  النازحـــني 
بالســـكان مخلفـــة عرشات 
القتىل والجرحى يف صفوف 

املدنيـــني.
ــاد  ــه أشـ ــن جهتـ مـ
ـــفى  ـــة مستش ـــس هيئ رئي
مـــأرب الدكتـــور محمـــد 
القباطي بمستوى الرشاكة 
والتنســـيق مـــع مؤسســـة 
ديفيـــد الربيطانية يف الكثري 
ـــاريع  ـــج واملش ـــن الربام م
ــا  ــي تنفذهـ التـ ــة  الطبيـ
املؤسسة يف محافظة مأرب 
ـــاع  ـــا للقط ـــار دعمه يف إط
ــة..  ــي يف املحافظـ الصحـ
معتـــربا أن تنفيـــذ مثـــل 
هـــذه الربامـــج املتخصصـــة 
تمثل إضافـــة نوعية مهمة 
للقطاع الصحي يف محافظة 
ـــهم يف تخفيف  مأرب ستس
العـــبء الكبري الـــذي تعاني 
منه املستشفيات واملنشآت 

يف  الطبيـــة  واملراكـــز 
املحافظـــة يف هذه الظروف 

ـــة. الراهن
بـــدوره أكد الربيفســـور 
الربيطانـــي ديفيد أن تنفيذ 
هـــذا الربنامـــج هـــو بدايـــة 
لتدشـــني عـــدة برامج طبية 
نوعيـــة أخـــرى، تعتـــزم 
مؤسســـة ديفيـــد اإلغاثيـــة 
مأرب  محافظة  يف  تنفيذها 

خـــالل الفـــرة القادمة.
ـــعادته  ـــن س ـــرب ع وع
ـــأرب  ـــة م ـــارة محافظ لزي
وتنفيـــذ هـــذا الربنامـــج 
النوعـــي املهم فيها مشـــيدا 
بمســـتوى التعاون من قبل 
والتفاعل  املختصة  الجهات 
مـــن قبـــل املشـــاركني يف 
ـــاهم  ـــذي س ـــج وال الربنام
الربنامج وتحقيق  نجاح  يف 

ـــل أهدافه. كام

فريق بريطاني يختتم برنامج الطبيب 
الزائر في هيئة مستشفى مأرب العام
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أعلن تلبيته لدعوة التعبئة وإسناد الجيش..

الجمعيـــة  عقـــدت 
العموميـــة مللتقـــى الفنانني 
واألدباء اليمنيني اجتماعها 
الثالـــث بمحافظـــة مـــأرب، 
ناقشـــت فيـــه دور الفنانني 
واألدبـــاء يف دعـــم وإســـناد 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشعبية يف معركة استعادة 
الوطن من مليشيا الحوثي 
االنقالبيـــة التابعـــة إليران.

االجتمـــاع  وخـــالل 
الـــذي حـــرضه مديـــر دائرة 
ـــه املعنـــوي للقوات  التوجي
ـــن  ـــد الرك ـــلحة العمي املس
أحمد األشول، أعلن امللتقى 
اســـتجابته وتلبيتـــه لدعوة 
التعبئة التي أطلقها محافظ 
اللـــواء ســـلطان بن  مـــأرب 
عيل العرادة إلسناد الجيش 
الوطني ومعركة اســـتعادة 

الدولة.
ـــع  ـــى جمي ـــا امللتق ودع
ـــاء اليمنيني  الفنانني واألدب
مختلـــف  يف  واملبدعـــني 
ــة إىل  ــات اليمنيـ املحافظـ
مســـاندة الجيـــش الوطنـــي 
واملقاومـــة الذيـــن يدافعون 
عـــن الوطـــن والجمهوريـــة 
والثـــورة ومكتســـباتها 
وكرامة الشعب اليمني التي 
دنســـتها إيـــران، مـــن خالل 
أعمالهـــم الفنيـــة واألدبية، 
وتسجيل دورهم يف صناعة 
النـــر املنتظر الـــذي تلوح 

تباشـــريه يف األفـــق.
ويف كلمـــة لـــه أكد مدير 
ـــوي  ـــه املعن ـــرة التوجي دائ
ـــة  ـــلحة أهمي ـــوات املس للق
دور الفنانـــني واألدبـــاء 
واملبدعـــني  والشـــعراء 

ـــال  ـــناد أبط ـــم وإس يف دع
الجيـــش الوطنـــي ورجـــال 
املقاومة الشـــعبية البواسل 
ورفـــع معنوياتهـــم وإبراز 
ـــم وتضحياتهم يف  بطوالته
ـــر الوطن من  معركة تحري

ـــيات إيران. مليش
ودعـــا العميـــد األشـــول 
جميـــع الفنانـــني واألدبـــاء 
والشـــعراء واملبدعـــني إىل 
القيـــام بدورهـــم يف حملـــة 
التعبئـــة العامـــة واإلســـناد 
واملقاومة  الوطني  للجيش 
ومواكبـــة  الشـــعبية 
العظيمـــة  االنتصـــارات 
وتخليـــد املالحـــم البطولية 
التـــي يســـطرها أبطـــال 
الجيـــش الوطني يف ميادين 
الرشف والبطولة بأعمالهم 
ـــي واألدبي. وإنتاجهم الفن

مـــن جهتـــه أكـــد رئيس 
ملتقـــى الفنانـــني واألدبـــاء 
اليمنيـــني طـــه الرجـــوي 
واألدبـــاء  الفنانـــني  أن 
واملبدعـــني اليمنيني يقفون 
ـــي  ـــهم الوطن ـــف جيش خل
الباســـلة  ومقاومتهـــم 
ــال يف  ــاندون األبطـ ويسـ
الجبهـــات بكامـــل قدراتهم 
وإمكانياتهـــم وإنتاجهـــم 
الفني واألدبي حتى تحقيق 
النر الذي تلوح تباشـــريه 
يف األفق وتحرير آخر شـــرب 
من تراب الوطن من سيطرة 
التمـــرد واالنقالب  مليشـــيا 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم الحوثي

إيران.

ملتقى الفنانين واألدباء يعقد 
اجتماعــــــه الثالـــــــث بمــــــــــــــأرب


