دان األعمال اإلرهابية في عدن

املكتب التنفيذي يعقد اجتامعه الدوري
ويناقش الكهرباء واألداء الوظيفي
نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب
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خالل استقباله املدير اجلديد ملكتب الهجرة الدولية

املحافظ العرادة يناقش
مواجهة أعباء تزايد
املهاجرين األفارقة بمأرب

>> ا حملافظ يلتقي مدير مكتب البرنامج السعودي لإلعمار
>> ويتفقد أعمال استكمال أول ملعب أوملبي مبأرب

الفاطمي يفتتح مركزاً جتارياً بكلفة إنشائية  2مليون دوالر
الباكري يدشن توزيع مساعدات غذائية مقدمة من الكويت

تأهيل  100ضابط شرطي على حماية المدنيين في النزاعات

آلية مشتركة لتوزيع لحوم األضاحي
بمدينة مأرب

تتويج فريق الحصن ببطولة الفقيد
«عثمان حبيش»

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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برئاسة احملافظ العرادة

املكتب التنفيذي يعقد اجتامعه الدوري
ويناقش الكهرباء واألداء الوظيفي

عقــد املكتــب التنفيذي
ملحافظة مأرب ،يوم االثنني،
اجتماعــه الــدوري لشــهر
أغسطس برئاســة محافظ
املحافظة اللواء ســلطان بن
عــي العــرادة ،ملناقشــة عدد
من القضايا الخدمية واألداء
الوظيفــي يف املحافظة.
واســتعرض االجتمــاع
الذي حرضه وكالء املحافظة؛
تقريــر مكتــب الكهربــاء
باملحافظــة واملتضمــن
اإلحاطــة عن وضــع خدمة

الكهربــاء والجهــود املبذولة
لتطويرهــا  ،ومواجهــة
مشــاكلها الطارئــة جــراء
الضغط الكبري عليها وزيادة
االستهالك  ،يف ظل ما تشهده
املحافظة من توسع كبري يف
السكان واألنشطة العمرانية
والتجارية واالســتثمارية إىل
جانب ارتفاع درجة الحرارة
يف فصــل الصيف.
وتضمن التقريــر املقدم
من قبل نائب مدير عام املكتب
املهنــدس عبداللــه دغيــش

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

Mareb_gov

املشاريع املنجزة خالل العام
املايض،واملشاريعقيدالتنفيذ
،والصعوباتوالتحدياتالتي
يعانيهااملكتبنتيجةاالرتفاع
املتواصــل يف االســتهالك
والطلب عىل الطاقة  ،ما يرفع
معه العجز الناشئ من الفرق
بني الطلب واملتوفر الفعيل من
الطاقة.
وقــدم التقرير عــددا ً من
املقرتحات والحلول ملواجهة
الصعوبــات والتحديــات من
أجل تحسني خدمة الكهرباء
Mareb gov

Mareb_gov

باعتبارهــا أصبحــت اليــوم
عصب الحياة.
وناقــش املجتمعــون
عددا ً مــن القضايــا املتعلقة
باالنضبــاط الوظيفــي ،
ومستوى عدد من الخدمات
العامة والحاجة إىل تطويرها
وتحسينها وفقا لإلمكانات
املتاحة  ،بما يسهم يف تسهيل
معامالتوإجراءاتاملواطنني.
وكان املجتمعــون قــد
استعرضوا محرض االجتماع
الســابق وأقروه.
Mareb_gov

Mareb.gov
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املكتب التنفيذي ملحافظة مأرب يدين
األعامل اإلرهابية يف عدن

عــر محافــظ محافظة
مأرب اللواء سلطان بن عيل
العــرادة عــن إدانة الســلطة
املحليــة واملكتــب التنفيذي
واملكونــات السياســية
والشــعبية يف املحافظــة
للمجــازر البشــعة جــراء
األعمــال اإلرهابيــة التــي
ارتكبتهــا جماعات التطرف
واإلرهاب (مليشيا الحوثي
وداعــش اإلرهابيــة ) يف
العاصمــة املؤقتــة عــدن .
جاء ذلك خالل ترؤســه
اجتمــاع املكتــب التنفيــذي
للمحافظة لشهر أغسطس
يــوم االثنــن ،حيــث وقــف

املجتمعــون دقيقــة حــداد
لقــراءة الفاتحة عــى أرواح
شــهداء العمليات اإلرهابية
التــي اســتهدفت معســكر
الجالء وقسم رشطة الشيخ
عثمــان يف عدن.
وأكــد املحافــظ العــرادة
يف كلمتــه االفتتاحيــة أن
العمليــات اإلرهابيــة التــي
ارتكبــت بشــكل منســق
ومتزامــن ،تؤكــد االرتبــاط
الوثيق والتنسيق العميق بني
مليشــيا الحوثي االنقالبية
وجماعــة داعــش  ،وتطابق
مرشوعهــم وســلوكهم.
ودعــا محافــظ مــأرب

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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املجتمع اإلقليمي والدويل إىل
إدانة هذه األعمال اإلرهابية،
ومســاعدة اليمــن لتجــاوز
األخطــار املحدقــة بأمنــه
واســتقراره  ..الفتــا ً إىل أن
العنــف ال يولــد إال العنــف
والحقــد والكراهية.
وأكــد أن تلــك األعمــال
اإلرهابيــة وتداعياتهــا مــن
أحداث لن تنال من العاصمة
عــدن حاضنة الثــوار وقبلة
األحــرار ،وســتظل عصيــة
عىل كل التحديــات ..معتربا ً
التداعياتالتيحصلتيفعدن
مــن ســلوكيات وترصفات
أليمة ،هــي ترصفات فردية
Mareb gov

Mareb_gov

3

صفحة

PA G E

القــت كل إدانــة ورفــض
مــن املكونــات املجتمعية يف
العاصمة عدن واملحافظات
الجنوبية.
وأعرب املحافظ العرادة
يف ختــام كلمته عن التعازي
الحــارة ألرس الشــهداء
الذيــن ســقطوا يف العمليات
اإلرهابيــة ،ســائالً اللــه أن
يتقبلهــم يف الشــهداء  ،وأن
يلهم أهلهم وذويهم الصرب،
وأن يمــن عــى الجرحــى
واملصابني بالشفاء العاجل.

Mareb_gov

Mareb.gov
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خالل استقباله املدير اجلديد ملكتب الهجرة الدولية

املحافظ يناقش دور اهلجرة الدولية يف
مواجهة أعباء املهاجرين األفارقة

ناقش محافظ محافظة
مأرب اللواء سلطان العرادة
مــع املديــر الجديــد ملكتــب
املنظمــة الدوليــة للهجرة يف
املحافظــة بــاوول كرتشــي
الدور الذي يمكن أن تضطلع
به يف مساعدة السلطة املحلية
يف مواجهــة أعباء املهاجرين
األفارقــة يف املحافظة.
ونــوه خــال اســتقباله
مدير املنظمــة بمكتبه ،يوم
الخميــس ،إىل تزايــد أعــداد
املهاجرين األفارقــة ،وزيادة
األعباء عىل السلطة املحلية يف
املحافظة ،وإمكانية إعادتهم
إىل بلدانهم التي هي يف الوقت
الراهن أفضل اســتقرارا ً من

اليمن.
ويف اللقاء جرى مناقشة
الرشاكة بني السلطة املحلية
واملنظمة يف املجال اإلنساني،
ودور املكتــب يف تعزيــز دور
وفاعليــة املنظمــات الدولية
العاملــة يف املجال اإلنســاني
واالســتجابة لالحتياجــات
امللحــة لألعــداد الكبــرة من
النازحــن يف املحافظة الذين
قدموا من مختلف محافظات
الجمهوريةوضاعفوااألعباء
عىلالسلطةاملحليةيفظلبنى
تحتيــة تكاد تكــون منعدمة
يف املحافظــة ومســتوى
ضعيف من الخدمات املقدمة
واملخططــة لتغطيــة أعــداد

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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محددة من الســكان.
األمــم املتحدة فيها إىل جانب
واطلع املحافظ من املدير مخازن تفي بالغرض.
الجديد ملكتب املنظمة إىل رشح
عــن مالمح برامــج التعاون
اإلنســاني ومــا يمكــن أن
يقدمه مكتب منظمة الهجرة
لالســتجابة الحتياجــات
النازحــن يف املخيمــات التي
كمــا اســتقبل محافــظ
زارهاوفداملنظمةللمحافظة
محافظة مأرب اللواء سلطان
الشــهر املــايض لتقييــم
بن عيل العــرادة مدير مكتب
احتياجاتهم.
الربنامــج الســعودي لتنمية
كمــا تطــرق اللقــاء إىل
وإعمــار اليمــن يف املحافظة
الجهود املبذولة من قبل إدارة
ً محمــد الغريــس  ،ملناقشــة
املكتب لرتتيب املكتــب إداريا
املشاريعالتنمويةالتيينفذها
والبحــث عن مســاحة أرض
الربنامــج وســر األعمــال
مناسبة لبناء مكاتب رسمية
اإلنشائية بها.
للمنظمة وعدد من منظمات

ويلتقي مدير مكتب
الربنامجالسعودي
لإلعامر بمأرب

Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov
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ويف اللقاء استمع محافظ
املحافظــة من مديــر مكتب
الربنامج إىل رشح عن األعمال
واملشــاريع اإلنشــائية التــي
نفذهــا الربنامج واملشــاريع
قيــد اإلنشــاء ،ومصفوفــة
املشــاريع الجاري البدء فيها
بالتعاون من السلطة املحلية
باملحافظة،وفقا ًلالحتياجات
األساسية.
وعــر املحافــظ العــرادة
خــال اللقــاء عــن شــكر
الســلطة املحليــة ملــا يبذلــه
مكتب برنامج إعمار وتنمية
اليمن يف املحافظة من جهود
يف دعم وإنشاء مشاريع البنى
التحتية ،التي تأتي عىل رأس
أولويات التنمية يف املحافظة.
وأشــاد املحافــظ بمــا
يقدمــه األشــقاء يف اململكــة
العربيــة الســعودية بقيــادة
خــادم الحرمــن الرشيفــن
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
وويل عهــده األمري محمد بن
سلمان من دعم للمحافظة يف
مختلفاملجاالتويفمقدمتها
مطار مــأرب الدويل.
وأكــد املحافــظ العــرادة
أن الســلطة املحليــة يف
املحافظة ستعمل عىل تذليل

أول ملعــب
ريايض
لكرة
القــدم يف
املحافظة ،
بمواصفات
أوملبية
والبالغ
مساحته
الكليــة 23
ألــف مــر
مربــع.
واطلــع املحافــظ عــى
األعمــال املنفــذة يف املرشوع
املكــون مــن مدرجــات
الجماهــر ومنصــة خاصة
بكبــار الضيــوف وصالــة

كل الصعوبــات ،وتقديــم
التسهيالت الالزمة للربنامج
لتنفيــذ مشــاريعه.
مــن جهتــه أكــد مديــر
مكتــب الربنامــج محمــد
الغريس اهتمام قيادة اململكة
العربية السعودية بمحافظة
مــأرب ،يف
ظل التوسع
الذي تشهده
 ،واستيعابها
للنازحني
مــن مختلف
املحافظات ،
وماخلفهذلك
مــن ضغوط
شــديدة عىل
الخدمات
تدريب وصالة لإلعالميني إىل
األساســية بشــكل عــام.
جانــب غرف تغيــر مالبس
للفرق وغرف للحكام وصالة
اســراحة لكبــار الضيــوف
وملحقــات أخــرى.
وشــدد املحافــظ العرادة
خــال الزيــارة عــى أهميــة
اإلرساع يف تنفيذ واستكمال
إىل ذلــك تفقــد محافــظ ما تبقى من أعمال املرشوع
محافظةمأرباللواءسلطان الريايض الحيوي للمحافظة
بن عيل العرادة ،يوم األربعاء ،التي حرمت من كل املشاريع
سري العمل يف تنفيذ مرشوع التنمويــة الحقيقية خاصة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املحافظ يتفقد أعامل
استكامل أول ملعب
أوملبي

Mareb_gov
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القطاع الريايض.
وأشار إىل أهمية املرشوع
يف احتــواء الشــباب وتوفــر
املــكان املالئــم لهــم إلبــراز
مهاراتهــم  ،إىل جانــب الدور
املعول عليه يف تطوير الفرق
واألنديــة من قدرات العبيها
يف مختلف األلعاب الرياضية
وعىل رأســها كرة القدم.
ولفــت املحافــظ العرادة
إىل االهتمــام الخــاص الــذي
توليــه الســلطة املحليــة
بالشــباب  ،وأهميــة توفــر
املتنفســات واملرافــق التــي
توفر الرعاية لهم وتمكنهم
من تطوير ذواتهم وقدراتهم
وإبراز مواهبهم ،واالستفادة

من أوقات فراغهم بالربامج
اإليجابيةوتكوينشخصيتهم
الوطنيــة النافعــة ألرسهــم
ومجتمعاتهم.
هــذا وكان يف اســتقبال
املحافظ خالل زيارته للملعب
مديــر عــام مكتب الشــباب
والرياضــة عــي حشــوان،
ومدير عام مكتب األشــغال
العامــة والطــرق املهنــدس
عبدالــودود املذحجــي.

Mareb_gov
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الفاطمي يفتتح مركز «صنعاء مول
التجاري» بكلفة إنشائية  2مليون دوالر

افتتح وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي ،
يوم األربعاء  ،بمدينة مأرب
عاصمــة املحافظــة مركــز
(صنعاء مول) التجاري الذي
يضم  95محـاً تجاريا ً عند
االفتتاح بكلفة اســتثمارية
إنشــائية بلغــت  2مليــون
دوالر.
وبعــد قــص الرشيــط
إيذان ـا ً باالفتتــاح الرســمي
والشــعبي طــاف الوكيــل
الفاطمــي بأرجــاء املركــز
التجــاري مطلعـا ً عــى مــا
يقدمــه من ســلع وخدمات
وأســاليب عروض تجارية،
يف ظل ما تشــهده مأرب من

حــراك اســتثماري وتجاري
نشط .
وأكــد الوكيــل الفاطمي
خــال االفتتــاح ترحيــب
السلطةاملحليةباالستثمارات
الوطنيــة واألجنبيــة يف
محافظة مأرب  ،بما يسهم
يف تنميــة املحافظة  ،ويوفر
الســلع والخدمات املختلفة
وفق مبدأ املنافســة.
وأوضــح الفاطمــي أن
محافظة مأرب تمتلك فرصا ً
واعدة لالستثمار والنجاح  ،يف
ظل مناخ األمن واالستقرار
الذي تنعم به  ،والتسهيالت
التي تقدمها السلطة املحلية
بقيادة املحافظ ســلطان بن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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عيل العرادة.
الوكيــل
وأعــرب
الفاطمــي عــن أملــه يف أن
يحقــق املركز إضافة نوعية
إىل االستثمارات املوجودة يف
محافظة مأرب  ،تســهم يف
تخفيف لهيب األسعار التي
يكتوي بهــا املواطــن جراء
الظــروف االســتثنائية التي
يعيشــها الوطن.
واســتمع الوكيــل
الفاطمي من املستثمر درهم
الخوالني  -مالك املركز  -إىل
رشح عــن مكونــات املركــز
الــذي تبلغ مســاحته 1800
مرت مربع  ،ويتكون من ثالثة
طوابــق  ،إىل جانب ملحقات
Mareb gov
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مــن كــويف شــوب وألعــاب
وموقف مجاور للســيارات،
فضـاً عــن أنــه يوفــر 500
فرصــة عمــل مبــارشة يف
مرحلــة االفتتاح .
وأعــرب املســتثمر
الخوالني عن شكره للسلطة
املحلية باملحافظة  ،وقيادتها
عــى التســهيالت الكبــرة
التي تقدمها للمســتثمرين،
ومــا قدمتــه لهــم خــال
مرحلة اإلنشاء والتأسيس ،
ورعايتهم الرسمية للقطاع
الخــاص واملســتثمرين بما
يحقق لهــم املناخات اآلمنة
واملشــجعة لالســتثمار
والرشاكة يف التنمية املحلية.
Mareb_gov
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الباكري يدشن توزيع مساعدات غذائية
مقدمة من دولة الكويت

دشــن وكيــل محافظة
مــأرب للشــؤون اإلداريــة
عبداللــه الباكــري  ،بمدينة
مأرب ،يــوم االثنني ،توزيع
املرحلــة األوىل مــن مرشوع
إغاثة الشعب اليمني املقدمة
من جمعية الرتاث اإلسالمي
بدولة الكويت تحت شــعار
(الكويــت إىل جانبكم).
وتتكــون املرحلة األوىل

الخاصــة بمحافظــة مأرب
التي تنفذها جمعية الحكمة
اليمانية الخريية من ()600
سلةغذائيةمتكاملةللنازحني
واملعلمني يف مديريات مأرب
املدينة،الوادي والجوبة.
وخــال التدشــن عــر
الوكيــل الباكــري عن تقدير
الســلطة املحلية باملحافظة
لألشقاء يف الكويت لوقفتهم

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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اإلنســانية إىل جانب الشعب
اليمنــي يف الظروف الصعبة
التــي تمــر بها اليمــن ..كما
أشــاد بأعمالهــا اإلنســانية
الرائعة والتــي تعكس مدى
صدق أخوة ونقاوة األشقاء
يف الكويت حكومة وشــعبا.
من جانبه أشــار منسق
املــروع يف مــأرب محمــد
العســي إىل أن هــذا املرشوع
Mareb gov
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جــاء ضمــن االســتجابة
العاجلة من األشقاء يف دولة
الكويــت التي تتبنــى العديد
مــن املشــاريع اإلغاثيــة و
التنموية يف اليمن ومنها هذا
املرشوع اإلغاثي الذي يشمل
كل محافظات الجمهورية.

Mareb_gov
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آلية مشتركة لتوزيع لحوم
تأهيل  100ضابط برشطة املحافظة
حول محاية املدنيني يف النزاعات األضاحي على مخيمات
النازحين بمدينة مأرب
خالل املرحلة االولى

رشطــة
اختتمــت
محافظة مأرب املرحلة األوىل
مــن برنامج تدريب وتأهيل
ضبــاط منتســبي رشطــة
املحافظــة يف مجــال حماية
املدنيــن يف النزاعات ،والذي
ينفذ بالتعــاون مع منظمة
ســيفيك (مكتــب اليمن).
وشــملت املرحلــة األوىل
التــي اســتمرت عــى مــدى
شهرين إقامة ثالثة دورات
شارك فيها مائة ضابط من
مختلــف أجهــزة الرشطــة،
تلقــوا خاللهــا معلومــات
ومعــارف عــن القوانــن
والترشيعاتاملحليةوالدولية
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
والقانــون الدويل اإلنســاني
وأساليب التعامل النموذجي
مع املدنيني يف نقاط التفتيش

وحمايتهــم أثنــاء النزاعات
املسلحة.
ويف االختتام أشــار مدير
عام الرشطة العميد عبدامللك
املداني إىل أن الربنامج يهدف
إىل تدريــب وتأهيــل «»250
ضابطا من منتسبي األجهزة
األمنية باملحافظة.
وأكــد أن عمليــة
التدريــب والتأهيــل وبنــاء
قــدرات منتســبي األجهــزة
األمنيــة يف مختلف املجاالت
وبنــاء شــخصيتهم األمنية
والقانونيــة ،تحتــل أولويــة
اهتمــام قيــادة الســلطة
املحليــة ممثلــة باملحافــظ
اللواء سلطان العرادة ،بهدف
الكفــاءة والفعاليــة يف أداء
األجهــزة األمنيــة.
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أقــر اجتمــاع تنســيقي
بني الوحدة التنفيذية إلدارة
مخيمات النازحني بمأرب ،
ومنظمات عاملــة يف مجال
اإلغاثــة  ،آليــة مشــركة
لتوزيع لحــوم أضاحي عيد
األضحــى عىل  32ألف أرسة
نازحــة يف املخيمات الواقعة
يف نطاق مديريــة املدينة.
وتتضمــن اآلليــة تحديد
املربعات وأعداد املستفيدين
التي ســتغطيها كل منظمة
مــن املنظمــات اإلغاثيــة ،
بحيــث تضمــن الشــمولية
والعدالــة يف التوزيع  ،وعدم
التكــرار والعشــوائية ،إىل
Mareb gov

Mareb_gov

جانب تخصيص  20يف املائة
من األضاحي ملستفيدين من
املجتمع املضيف ومن الفئات
األشــد فقرا ً واحتياجاً.
ودعت الوحدة التنفيذية
إلدارة مخيمــات النازحني ،
خالل االجتمــاع  ،املنظمات
واملؤسســات والجمعيــات
التــي تعتــزم تنفيذ مرشوع
األضاحــي وتوزيعهــا يف
املحافظة إىل التواصل معها
إلدراجهاضمناآلليةلضمان
عدم التكرار وتحقيق الفائدة
يف عدالة التوزيع والشمولية
ألكــر عــدد مــن النازحــن
واملحتاجني.
Mareb_gov
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تتويج فريق احلصن ببطولة الفقيد
«عثامن حبيش»

تــوج مكتــب الشــباب والرياضيــة مبدينــة مــأرب فريــق احلصــن ببطولــة الفقيــد «عثمــان حبيــش»
بعــد فــوزه يف املبــاراة النهائيــة يــوم االثنــن علــى فريــق ســبأ بـــ( )3/4أهــداف.
وفاز فريق احلصن بركالت الرتجيح بعد انتهاء األشواط األصلية بالتعادل السلبي صفر لصفر.
وعقــب املبــاراة قــام مكتــب الشــباب والرياضيــة مبدينــة مــأرب بتكــرمي الفائزيــن واملربزيــن خــال
مشــوار البطولــة بالكــؤوس وامليداليــات الذهبيــة والفضيــة.
وكانــت البطولــة قــد شــارك فيهــا  12فريقــً شــعبيًا مــن خمتلــف مناطــق مديريتــي املدينــة والــوادي ،
واســتمرت لشــهر كامــل.
يذكــر أن البطولــة أقيمــت برعايــة نــادي الســد ،وتنظيــم فريــق الرشــيد بحصــون آل ســعود مبديرية
الوادي.
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