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أشاد برؤوس األموال التي بادرت لإلسهام يف تنمية مأرب

الوكيل الفاطمي يفتتح فندقاً سياحياً بمدينة
مأرب بكلفة مليار ريال

افتتــح وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
بمدينة مأرب  -يوم الثالثاء
 فندق اسطنبول السياحي؛ بكلفــة اســتثمارية بلغت
مليار ريال يمني .
واطلــع الوكيــل عــي
الفاطمــي خــال االفتتــاح
عــى مكونــات الفنــدق ،
وتجهيزاتــه التــي تواكــب
تنامــي التطــور والتوســع
الذي تشهده محافظة مأرب

يف مختلف املجــاالت ومنها
مجال الخدمات الســياحية.
وأعــرب الفاطمــي عــن
رسوره بافتتاح هذا املرشوع
االســتثماري  ،والــذي يعــد
واحدا ً من عدد من املشاريع
االســتثمارية يف املجــاالت
الفندقيــة واملرصفيــة
والصناعية والتجارية التي
تــم افتتاحهــا يف املحافظــة
مؤخرا ً .
وأشــاد الفاطمــي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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بــرؤوس األمــوال الوطنية
التي استشعرت مسئولياتها
خالل هذه الفرتة التاريخية،
وبادرت لإلســهام يف تنمية
املحافظة  ،واالستفادة من
الفرص االستثمارية الواعدة
التــي تتمتع بهــا املحافظة
يف مختلــف املجــاالت يف ظل
األمن واالستقرار الذي تنعم
بــه  ،والتســهيالت الكبرية
التي تقدمها السلطة املحلية
للمستثمرين.
Mareb gov
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مــن جانبــه أوضــح
املستثمر مالك املرشوع فؤاد
الجماعي أن الفندق سيكون
رافــدا ً لخدمــات التنميــة
واالســتثمار يف املحافظــة،
حيث يوفر يف مرحلته األوىل
العديــد مــن فــرص العمــل
قابلــة للزيادة إىل الضعف يف
الفــرة القادمة.
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بتمويل مركز امللك سلمان

د .مفتاح يشهد تدشني برنامج محاية أرس
األيتام يف ست حمافظات

حرض الدكتــور عبدربه
مفتــاح وكيــل محافظــة
مــأرب  -يــوم الخميــس -
تدشــن برنامــج الحمايــة
ألرس األيتام يف اليمن (لست
وحــدك) بمحافظــة مأرب،
والــذي يمولــه ويرعــاه
مركز امللك ســلمان لالغاثه
واألعمال االنسانية يف ست
محافظــات يمنية.
وأشــاد الدكتــور مفتاح
 خالل التدشــن  -بأعمالمركــز امللــك ســلمان الــذي
يقــدم الدعــم واالغاثة لكل
املحافظــات اليمنيــة ،ويف

مختلــف املجــاالت ؛ منــذ
انطالق إعادة األمل يف 2015
وحتــى اليوم.
وأكــد الدكتــور مفتــاح
بأن مرشوع «لست وحدك»
يمثــل لفتة إنســانية مهمة
ألرس األيتــام وأبنائهــم،
وتخفيفـا ً من معاناة األرس
واألطفــال الذيــن فقــدوا
عائلهــم ؛ خصوصـا ً يف ظل
األوضــاع التــي تشــهدها
البــاد حالياً.
وقال :إن هذه املشاريع
التــي ينفذهــا مركــز امللــك
ســلمان بن عبدالعزيز تأتي
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يف ســياق الوقفــة األخوية
الصادقــة للمملكــة العربية
الســعودية مــع الشــعب
اليمنــي ،والتي سيســجلها
التاريــخ بأحرف مــن نور.
من جانبها أكدت مديرة
مــروع (لســت وحــدك)
إيمــان الزبــري بــأن هــذا
العمل اإلنســاني ؛ ســيقدم
الحمايــة لأليتــام ملــدة عام
؛ من خــال توفري الســكن
لهــم ؛ باإلضافة إىل خدمات
التعليم  ،والصحة  ،والغذاء،
والدعم النفيس  ،واألنشطة
املصاحبــة ؛ إلعادة دمجهم
Mareb gov

Mareb_gov

يف املجتمع.
ويســتهدف املــروع
اإلنســاني  -الــذي دشــن
بحضــور وفــد مــن املركــز
الرئييس ملركز امللك ســلمان
 ســت محافظــات هــي:مــأرب  ،وصنعاء ،والجوف
 ،والبيضــاء  ،ومناطــق
الســاحل الغربــي ؛ حيــث
ســيقوم برعايــة  420يتيم
ويتيمة مــن النازحني ممن
فقدوا ابائهم بسبب الحرب.
يذكر أن املــروع ينفذ
بالرشاكــة مع ائتالف الخري
لألعمال اإلنسانية .
Mareb_gov

Mareb.gov
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الباكري يؤكد أن الدفعة تمثل رافدًا مهما للقطاع الصحي

سوق العمل بمأرب يستقبل دفعة جديدة من مساعدي األطباء

احتفــل املعهــد العــايل
للعلــوم الصحية بمحافظة
مأرب ،يوم اإلثنني ،بتخريج
دفعة جديدة من مســاعدي
األطبــاء مســاق الدبلــوم
العــايل بعد الثانويــة العامة
 ،وعددهــم  24خريجــا
وخريجــة .
ويف الحفــل هنــأ وكيــل
محافظــة مــأرب للشــئون
اإلداريــة عبداللــه الباكــري
الخريجــن والخريجــات
بهذه املناسبة  ..مؤكدا ً أنهم
يمثلون رافدا ً مهما ً للقطاع
الصحــي باملحافظــة الــذي
يحتــاج إىل كثري من الكوادر
يف قوامــه .
الباكــري
وتمنــى
للخريجــن التوفيــق يف
حياتهــم العمليــة  ..مهيبـا ً
بهــم أن يواصلــوا تطويــر
معارفهم ومتابعة كل جديد

وبــذل قصــارى جهدهــم
لتطبيق مــا تلقوه يف امليدان
العميل من أجل تقديم أفضل
خدمــة صحيــة للمجتمع .
وأكــد اســتمرار دعــم
السلطة املحلية للمعهد العايل
للعلوم الصحية باملحافظة ؛
بما يمكنه من القيام بدوره
الريــادي يف رفــد القطــاع
الصحي بالكوادر الوسطية
التي يحتاج لها هذا القطاع
.
مــن جانبه أشــار عميد
املعهد العايل للعلوم الصحية
الدكتــور محمد مفتــاح إىل
أن الخريجــن قد اكتســبوا
مهارات  ،ومعارف تؤهلهم
للعمــل يف القطــاع الصحي
لتغطية االحتياج يف املرافق
الطبيــة العامة والخاصة .
ولفــت إىل أن املعهــد
أهــل  500كادرا ً يف مختلــف
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التخصصــات خــال الفرتة
املاضيــة  ،وال يــزال يقــوم
بدوره بفضل دعم ومساندة
محافــظ املحافظــة اللــواء
ســلطان العــرادة ؛ رغم ما
تعرض له من أرضار وتوقف
جــراء حــرب املليشــيات
االنقالبيــة الحوثية.
وناشــد مديــر عــام
مكتــب الصحــة العمــة
والســكان باملحافظــة
الدكتور عبدالعزيز الشدادي
منظمــات املجتمــع املدنــي
املحليــة والدوليــة بدعــم
برامــج التأهيــل والتعليــم
باملعهــد لتوفــر الكــوادر
الالزمــة لتقديــم الخدمــات
الطبية يف مختلف املديريات
باملحافظــة .
كمــا ألقيــت يف الحفــل
كلمــة عــن الخريجــن من
قبــل أمــن العقــاب عــرت
Mareb gov
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عن ســعادة الخريجني بهذا
اليــوم  ..وتوجــه بالتحيــة
لكل من ساندهم ووقف إىل
جانبهم بعد مسرية الكفاح
والتحصيــل العلمي .
وتعهــد الخريجــون
بــأن يــرون بالقســم الذي
أقسموه يف تقديم الخدمات
والرعاية الصحية بكل أمانة
ومسئولية.
وكان الحفــل قــد
شــهد تقديــم فقــرات فنية
وإنشادية وقصيدة شعرية
نالــت اعجــاب الحارضين .
حــر الحفــل مديــر
عــام مكتب الخدمــة املدنية
ســعود اليوســفي  ،وعــدد
مــن مــدراء عمــوم املكاتب
التنفيذية والقيادات األمنية
والعســكرية.
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فريق حكومي لدراسة تنفيذ املرحلة الثانية

الطريق الدويل صافر العرب  ..بني اإلنجاز والدراسة
 -تأهيل  60يف املائة من املرحلة األولى

بلغــت نســبة االنجاز يف
تنفيذ أعمــال إعادة التأهيل
الشــامل للطريــق الــدويل
صافر  -العرب بطول  40كم
(املرحلــة األوىل) نحــو %60
بكلفــة إجماليــة للمرشوع
 2.5مليــار ريال.
وأوضــح مديــر عــام
مكتــب األشــغال العامــة
والطــرق بمحافظــة مأرب
املهندس عبدالودود املذحجي
أن العمــل جــار الســتكمال
بقيــة األعمــال واملتوقــع
االنتهــاء منها قبل منتصف
العام الجاري ،كمرحلة أوىل
إلعــادة تأهيل طريق مأرب
 العــر االســراتيجي.وأشــار مديــر عــام
األشــغال خــال زيارتــه
امليدانيــة للمــروع إىل أن
رئيــس الــوزراء الدكتــور
معني عبدامللك كلــف فريقا ً

من وزارة األشــغال العامة
والطــرق للنزول إىل الطريق
لدراسة تنفيذ املرحلة الثانية
مــن إعادة التأهيل الشــامل
للطريق وتشمل غويربان-
العرب.
ونوه املهندس املذحجي
إىل أنــه رغــم األهميــة
االسرتاتيجية لطريق مأرب
 العرب ،والذي أصبح خاللالســنوات األخــرة الطريق
الرئيــس الرابــط باملنافــذ
الربيــة مع اململكــة العربية
الســعودية وسلطنة عمان،
إال أنــه لم يشــهد أي عملية
ترميم خالل السنوات السبع
املاضيــة ؛ فضالً عــن زيادة
مرور الشاحنات بحموالت
زائــدة فــوق قــدرة تحمــل
الطريق ؛ ما تسبب يف تهالك
طبقــة اإلســفلت وازديــاد
الحفــر عىل طــول الطريق.
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وأشاد املذحجي بمبادرة
الســلطة املحلية بمحافظة
مأرب  ،وعىل رأسها املحافظ
اللــواء ســلطان العــرادة يف
التواصل مع فخامة رئيس
الجمهورية املشــر عبدربه
منصــور هــادي  ،ونائبــه
 ،ودولــة رئيــس الــوزراء
والتنســيق معهــم للبــدء يف
رسعة تنفيــذ املرحلة األوىل
مــن إعــادة تأهيــل الطريق
الــدويل وذلــك استشــعارا ً
لألهمية االسرتاتيجية لهذا
الطريق.
وكان املديــر التنفيــذي
لرشكــة «ســبأ» للمقاوالت
املنفذة للمــروع املهندس
عبداللــه محمــد غالــب قــد
أشــار إىل أن عمليــة إعــادة
التأهيل للمرحلة االوىل التي
يجري تنفيذها تتطلب إعادة
تأهيــل طبقة البســكورس
Mareb gov
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املنفــذة ســابقا ومعالجتها
بمــواد مثبتــة لتتطابــق ،
واملواصفــات العامليــة مــن
أجــل اســتدامة الطريــق
وتحمــل األوزان الثقيلــة،
ثــم إضافــة طبقة إســفلت
بســماكة  5ســم  ،وعرض
 7امتــار ،إىل جانب توســيع
أكتاف الطريق بمسافة 5ر2
مــر يف كل جانب.
وأشــار إىل أن الرشكــة
تحــاول مضاعفــة جهدها
من أجل إنجاز التنفيذ خالل
الفــرة الزمنيــة املحــددة
بالعقد وهي عرشة اشهر .
وأعــرب عــن شــكره
لقيــادة الســلطة املحليــة
باملحافظــة ،ومكتــب
االشغال عىل دعمهم وتذليل
الصعوبــات التــي تواجــه
التنفيــذ.
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فريق من الربنامج السعودي إلعامر اليمن يطلع عىل
طريق مأرب العرب الدويل

قــام فريق من الربنامج
الســعودي لتنميــة وإعمار
اليمــن بالنــزول امليداني إىل
الطريــق الــدويل (مــأرب -
العــر) الــذي يعــد الرشيان
الوحيــد الرابــط بــن
الجمهورية اليمنية واململكة
العربية السعودية والعالم.

وخــال الزيــارة اطلــع
الفريــق عــى الجهــود التي
بذلتهــا الســلطة املحليــة
بمحافظة مأرب ؛ يف إصالح
وإعادة تأهيل الطريق ،وما
تم إنجــازه يف املرحلة األوىل
من مرشوع إعادة التأهيل ،
والتي تصــل إىل  60يف املائة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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من نســبة اإلنجاز.
وجــاءت زيــارة الفريق
لطريــق مــأرب  -العــر
بتكليــف مــن ســفري خادم
الحرمــن الرشيفــن محمد
آل جابر  -املرشف العام عىل
الربنامج الســعودي لتنمية
وإعمــار اليمــن  -يف إطــار
Mareb gov

Mareb_gov

إمكانية قيام الربنامج بعمل
التدخــات الالزمة إلصالح
الطريــق  ،والرفــع بهــا إىل
الجهــات ذات العالقة.
رافقهــم خــال الزيارة
رئيس املكتب الفني الدكتور
باملحافظــة الدكتــور /عيل
الجبل.
Mareb_gov

Mareb.gov
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إحياء أربعينية مدير عام مديرية مدغل
الشهيد عيل عميسان

أقامــت قيــادة املنطقــة
العسكرية الثالثة بمحافظة
مأرب ،يوم األحد ،أربعينية
شــهيد الواجــب مديــر عام
مديرية مدغل  -قائد جبهة
املخدرة والضيق العميد عيل
عميســان األجدعــي الــذي
استشــهد وهــو يدافــع عن
الوطن يف معركة اســتعادة
الدولــة والرشعيــة وانهــاء
االنقــاب بتاريخ20نوفمرب
املايض .
ويف أربعينيــة الشــهيد
التــي حرضهــا مستشــار
رئيس هيئة االركان العامة
اللواء أحمد حســان جربان
أشاد وكيل محافظة مأرب
الدكتــور /عبدربــه مفتــاح
بمناقــب الشــهيد وأدواره
البطوليــة يف الدفــاع عــن

الوطــن  ،ودحــر عصابــة
االنقالب الحوثية ،وســطر
هــو ورفاقــه الشــهداء من
أبنــاء مــأرب ومــن مختلف
املحافظــات مالحم بطولية
لقنــوا خاللهــا املليشــيات
الغازية دروس ـا ً قاســية .
وأضــاف« :إن ذكــرى
أربعينيــة الشــهيد عــي
عميســان األجدعي محطة
لشــد العــزم ومواصلــة
مســرة االنتصــارات التــي
مهرهــا األحــرار بدمائهــم
 ،ودحــروا قــوى البغــي يف
مختلف الجبهات يف الجوف
ومــأرب والبيضاء  ،وكانت
مــأرب وســتظل شــوكة يف
حلــوق االنقالبيــن الغــزاة
ومقربة ملليشياتهم وستظل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تقــود مســرة النرص حتى
يتم إنهاء اإلنقالب الســايل
والكهنوتــي البغيــض «.
كمــا ألقيــت كلمات عن
أرسة الشــهيد ألقاها عامر
عميســان  ،وعــن املنطقــة
العســكرية الثالثــة ألقاهــا
العميــد الدكتــور طاهــر
املخــايف  ،وعــن املقاومــة
الشــعبية ألقاهــا مبخــوت
الرشيف تطرقت إىل مسرية
الشــهيد األجدعي ومناقبه
وأخالقــه الفاضلــة .
وثمنــت الكلمــات
البطوالت والتضحيات التي
قدمها يف ســبيل الدفاع عن
الوطــن ودحــر مليشــيات
االنقالبيــة الغاشــمة ،
ومذكــرة بما عــرف به من
Mareb gov
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شجاعة نادرة  ،ورأي سديد
يف مختلف املعارك  ،واملواقف
واملحطــات ومكانتــه
االجتماعيــة  ،ودوره يف
تقديــم ومتابعــة الخدمات
وإصــاح ذات البــن .
تخلل الفعالية أناشــيد
وقصيدة معربة عن الشهيد
وبطوالته نالت استحســان
الحارضين.
حرض مدير عام رشطة
محافظــة مــأرب العميــد
عبدامللــك املدانــي وعدد من
القيادات العسكرية واالمنية
ومــدراء عمــوم املديريــات
واملكاتب التنفيذي وقيادات
فــروع االحزاب وعــدد من
مشائخ ووجهاء محافظات
مأرب.
Mareb_gov

Mareb.gov
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توزعها منظمة اإلغاثة اإلسالمية

الغذاء العاملي يقدم مساعدات غذائية ألكثر من 13
ألف أرسة بمأرب

بــدأت منظمــة اإلغاثــة
اإلسالمية بمحافظة مأرب
يــوم الخميــس  -توزيــعمســاعدات الغذاء الشهرية
املقدمة مــن برنامج الغذاء
العاملــي لشــهر ديســمرب
للنازحــن واملجتمــع محيل
باملحافظة ؛ بحضور القائم
بأعمــال مدير عــام مديرية
املدينــة نــارص مثنى .
وتســتهدف املســاعدات
الغذائية  13ألف و  724أرسة
نازحة يف ست مديريات هي:

مأرب  ،والجوبة  ،وحريب،
وجبــل مــراد ،والعبديــة ،
ووبدبدة «.
وأكــد ضابــط مــروع
التوزيــع يف منظمة اإلغاثة
االســامية بشــر مهتم أن
املنظمــة تعمل عــى توزيع
املســاعدات الغذائيــة تحــت
إرشاف الســلطة املحليــة
باملحافظــة  ،وتســتقي
بياناتهــا من عقال الحارات
 ،ومندوبــي املخيمــات
املعتمديــن .

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأشــار إىل أن برنامــج
الغذاء العاملي بدأ اســتهداف
النازحني منذ شهر سبتمرب
املــايض ،بعــد أن كانــت
املساعدات تستهدف املجتمع
املحــي بصورة شــهرية .
وأعــرب مهتــم عــن
شــكره ملنظمــة الغــذاء
العاملــي ،وللســلطة املحلية
باملحافظة ،وكل املتعاونني
يف إيصال املساعدات الغذائية
إىل الفئــات املســتهدفة ،بما
يســهم يف تخفيــف أعبــاء
Mareb gov

Mareb_gov

النــزوح  ،وغالء املعيشــة ؛
خصوصا ً مع تراجع أسعار
الــرف وارتفــاع أســعار
املــواد الغذائية .
وتتكــون املعونــات
الغذائية من  75كيلو دقيق،
و 8لــرات زيــت  ،وعــرة
كيلــو فاصوليــا  ،و()2.5
كيلو سكر  ،وهي عبارة عن
ســال غذائية توزع بشكل
شهري .

Mareb_gov
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الصليب األمحر يعرف الصحفيني يف مأرب
عىل أنشطته وبراجمه

نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر بمحافظة مأرب
 يوم األربعاء  -لقا ًء موســعا ً للصحفيني واإلعالميني يفمحافظة مــأرب للتعريف بمهام وأنشــطة اللجنة وآليات
تعزيز التعاون املشرتك بني اللجنة الدولية للصليب األحمر
 ،وممثيل وسائل اإلعالم.
وتطرق اللقاء الذي شارك فيه  22إعالميا ً من مختلف
الوسائل اإلعالمية إىل التعريف بنشأة اللجنة الدولية للصليب
األحمر  ،واألنشــطة اإلنسانية واالغاثية التي تقوم بها يف

مختلف دول العالم والتعريف بالقانون الدويل اإلنساني.
وقــدم ممثل اللجنة الدولية للصليب األحمر إســكندر
املعمري رشحاً ،عن حماية الصحافيني يف النزاعات  ،وتقديم
املساعدات لهم ضمن القانون الدويل اإلنساني.
كمــا أشــار إىل املهام واألنشــطة التي ســتنفذها وكذا
التعريف باملبادئ التــي تلتزم بها اللجنة الدويل كالحيادية
واالســتقاللية وعدم االنحياز والتطــوع والوحدة .

تدريب أولياء
األطفال بعدة
محافظات ىلع
مخاطر التجنيد

دفعة جديدة
من األطفال
املجندين
تتعرف عىل
اآلثار التارخيية
بمأرب
تعرفت دفعة جديدة من
األطفال املجندين واملتأثرين
بالحــرب ؛ ممــن يخضعون
إلعــادة التأهيــل النفــي
يف مــأرب بدعــم مــن مركز
امللك ســلمان لإلغاثة ؛ عىل
عدد مــن املعالم الســياحية

والتاريخيــة باملحافظة .
وهدفــت الرحلــة التــي
ســرتها مؤسســة وثــاق
للتوجــه املدنــي الجهــة
املنفــذة ملــروع إعــادة
تأهيــل األطفــال املجنديــن
واملتأثرين بالحرب يف اليمن
يــوم الخميــس؛ إىل تقديــم
الدعــم النفيس واالجتماعي
لألطفال املستهدفني ؛ بهدف
تخليصهــم مــن الصدمــات
النفســية وإعادتهــم إىل
حياتهــم الطبيعيــة .
واســتهدفت الرحلــة
 26طفـاً مجنــدا ً ومتأثــرا ً
بالحرب يخضعــون إلعادة
التأهيــل ضمــن الــدورة
الثالثة من املرحلة السابعة
والثامنة ,من املرشوع الذي
يســعى إلعــادة تأهيــل 80
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طفـ ُ
ا مجنــدا ً ومتأثــرا من
عــدة محافظــات يمنية .
يذكر أن األطفال تعرفوا
خــال الرحلة عــى املواقع
السياحية  ،والتاريخية التي
تزخر بهــا محافظة مأرب,
إضافــة إىل ســدي مــأرب
القديــم والحديث .
إىل ذلك نفذت مؤسســة
«وثــاق» للتوجــه املدنــي
بمدينة مأرب ،يوم السبت،
دورة توعيــة ألوليــاء أمور
األطفــال عــن املســؤولية
القانونيــة إزاء تجنيــد
األطفال ،وواجــب الحماية
لهم  ،ومخاطر الزج بهم يف
املعارك.
واســتهدفت الــدورة
 29أبـا ً وويل أمــر مــن عدد
مــن املحافظــات اليمنيــة،
Mareb gov
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ضمن مرشوع إعادة تأهيل
األطفال املجندين واملتأثرين
بالحرب يف اليمن ؛ يف دورته
الثالثة من املرحلة السابعة
والثامنــة ,والــذي يمولــه
مركز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنســانية.
وهدفــت الــدورة إىل
استمرارية التأهيل النفيس
االجتماعــي لألطفــال
املجنديــن ,وإرشاك املجتمع
يف عملية التأهيل ,وتوعيتهم
القانونيــة إزاء التجنيــد
القرسي لألطفال ومخاطر
ذلك عليهم وعىل مستقبلهم.
يذكــر أن الــدورة هــي
الـ 12التي نفذتها املؤسسة
ألكثــر مــن  375أرسة وويل
أمر منذ انطالق املرشوع يف
أغسطس من العام املايض.
Mareb_gov
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