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خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة

اختتام تدريب 15 
قياديا في السلطة 

المحلية حول التخطيط 
االستراتيجي

لجنة النفط بالمحافظة 
تناقش الوضع التمويني 

للمشتقات النفطية 
للعام 2020م

الناشطة المأربية 
ياسمين القاضي 

تتسلم الجائزة الدولية 
للشجاعة

خالل األسبوع املاضي ..

مــأرب تشــهد افتتــاح خمســة مشــاريع بكلفــة 774 مليــون ريــال

المبعوث األممي يعقد سلسلة 
لقاءات ويزور مخيم الجفينة

السلطة المحلية والمنظمات اإلنسانية يناقشون آلية االستجابة للنازحين الجدد

فريق حكومي يف مأرب ملتابعة جهود استكامل حترير اليمن
 الفريـــق الحكومـــي يعقــد لقــاء موسعــًا مـع السلطـة المحليــة بمـــأرب «
 الوزيــــر فتــــح يتــرأس لقــاء موسعــًا للمنظمـــات الدوليـــة والمحليــة  «
 نائـــب وزيـــــر الصحــــة يناقــــش وضـــــع القطاع الصحــــــــي بمــــــأرب «

المحافظ: الســـالم في ظـــل المليشيـــــا ســـالم كـــاذب «
غريفيث: مـــــــأرب مثــلت جزيـــــرة مـــــن اإلستقــرار «

ستظل  مأرب  أن  يؤكد  الرئيس  نائب 
عىل النهج حتى استكامل حترير اليمن

ـــرات ـــىل كل املؤام ـــة ع ـــتظل عصي ـــت وس ـــأرب كان ـــد أن م ـــوزراء يؤك ـــس ال رئي

مبعـوث األمم املتحدة لليمن يـزور مأرب

بتوجيهات رئاسية، وبرئاسة الوزير فتح

العرادة وغريفيث يستعرضان الوضع اإلنساين باملحافظة
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نائـــب رئيـــس  أكـــد 
الفريـــق  الجمهوريـــة 
صالح  محسن  عيل  الركن 
التي  التاريـــخ  بأن مـــأرب 
اليمنيـــن  احتضنـــت كل 
اإليجابي  الدور  لها  وكان 
للكهنـــوت،  واملقـــاوم 
رضبـــت نموذجـــاً رائداً يف 
البنـــاء ويف االلتفاف حول 
االتحادية  الدولة  مرشوع 
النهج  وســـتظل عىل هـــذا 
حتـــى اســـتكمال تحريـــر 

. ليمن ا
ــال  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
ـــراه  أج ـــي  ـــال هاتف اتص

الفريق محســـن بمحافظ 
ـــواء  الل محافظـــة مـــأرب 
العرادة لاطاع  ـــلطان  س
ـــن  املواطن ـــوال  أح ـــىل  ع

املحافظـــة. وأوضـــاع 
نائـــب  واســـتمع 
إىل  االتصال  الرئيس خال 
البناء  املبذولة يف  الجهـــود 
ـــطره  ـــا يس ـــة وم والتنمي
أبطال الجيش واألمن من 
ماحـــم خالدة وتضحيات 
املحافظة  يف ســـبيل تأمن 
وتثبيت األمن واالستقرار.

الرئيس  نائـــب  وأشـــاد 
والثبات  املبذولة  بالجهود 

ألبطـــال  األســـطوري 
الـــذي  الجيـــش والتاحـــم 
الجبهات  تشـــهده مختلف 
لردع املليشيات االنقابية 
إيـــران،  املدعومـــة مـــن 
ـــه  ـــا يتجرع إىل م ـــاً  منوه
اليمنيون جراء ممارسات 
ــة  الكهنوتيـ ــيات  املليشـ
يف مناطـــق ســـيطرتها 
ومـــا يتعرضـــون لـــه مـــن 
ونهب  وتضييق  انتهاكات 

ـــكات. للممتل
الرئيـــس  نائـــب  وعـــر 
ـــقاء  ـــره لألش ـــن تقدي ع
يف دول تحالـــف دعـــم 

الرشعيـــة بقيـــادة اململكة 
الســـعودية  العربيـــة 
ـــاندتهم املستمرة يف  ومس
ـــتعادة الرشعية  سبيل اس
ودحـــر املـــرشوع اإليراني 

التخريبـــي.
محافـــظ  وتطـــرق 
ـــال  ـــال االتص ـــأرب خ م
القضايـــا  إىل عـــدد مـــن 
ـــة  املرتبط ـــات  واملوضوع
ـــن  ع ـــراً  ـــة، مع باملحافظ
ومتابعة  الهتمام  تقديره 

ـــية. السياس ـــادة  القي

ــتظل  ــأرب س ــد أن م ــس يؤك ــب الرئي نائ
علــى النهــج حتــى اســتكمال تحريــر اليمن

خالل اتصال هاتفي باحملافظ العرادة



3نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

األحد  8 مــــــارس   2020م   العـــــدد ) 97 (

ــظ  ــتعرض محافـ اسـ
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
سلطان العرادة، اليوم، مع 
لألمم  العام  األمن  مبعوث 
اليمـــن مارتـــن  إىل  املتحـــدة 
ـــه  ـــال زيارت ـــس خ غريفث
املحافظـــة، تطـــورات  إىل 
ـــاحة  الس ـــىل  ـــاع ع األوض
ـــة  ـــرص عملي ـــة وف اليمني
اإلنساني  والوضع  السام 

ـــة. املحافظ يف 
ـــذي  ال ـــاء  اللق ـــال  وخ
الحكومي  ـــق  الفري حرضه 
املحافظـــة  املكلـــف بزيـــارة 
اإلدارة  برئاســـة وزيـــر 
املحليـــة عبدالرقيـــب فتـــح 
وعضويـــة وزيـــر األوقاف 

الدكتـــور أحمـــد  واإلرشـــاد 
الدولة أمن  عطية ووزيـــر 
جميل،  عبدالغني  العاصمة 
أكـــد املحافـــظ العـــرادة، أن 
الشعب اليمني شعب مسالم 
الحقيقي  ـــوق للســـام  ويت
ـــات  املرجعي ـــىل  ـــم ع القائ
املعرتف بها محليا وإقليميا 
ودوليا واملتمثلة يف املبادرة 
الخليجيـــة ومخرجـــات 
والقرارات  الوطني  الحوار 
ـــة ويف  الصل ـــة ذات  األممي
القـــرار األممـــي  مقدمتهـــا 

رقـــم 2216.
محافـــظ  ورحـــب 
ـــارة  ـــأرب بزي ـــة م محافظ
لألمم  العام  األمن  مبعوث 

..مؤكداً  للمحافظة  املتحدة 
أن ما يســـعى إليه الشـــعب 
اليمنـــي قيادة وشـــعباً هو 
السام الحقيقي واملستدام 
والعادل الذي يحفظ لليمن 
سيادته واستقاله ووحدة 
العدالـــة  أراضيـــه ويحقـــق 
ـــاوية بن  املتس ـــة  واملواطن
الدولة  أبنائـــه ويجعل مـــن 
محتكـــرًة للســـاح ..مبينـــاً 
الوصول  الصعـــب  أنه مـــن 
إىل ســـام مـــع مليشـــيا 
مرتهنـــة بقرارهـــا ملرشوع 
والتدمريي  التوسعي  إيران 
للمنطقة وأن مأرب ستظل 
الصامدة  الجمهورية  قلعة 

. الحرب والســـلم  يف 

وقـــال محافـــظ مـــأرب 
»نحـــن نعمـــل يف إطـــار 
حكومـــة رشعيـــة وتحـــت 
ـــع  ـــتورية، وم ـــة دس مظل
ـــام،  الس ـــد  ـــام ونري الس
ـــدوء وال  ـــه ال ه أن ـــم  ونعل
ـــل  إال يف ظ ـــة  ـــن وتنمي أم
ســـام،لكن الســـام يف ظل 
إنه  ليـــس بســـام  املليشـــيا 

ســـام كاذب«.
وأضـــاف« نحـــن نريـــد 
آمنـــة تكـــون عضوا  دولـــة 
الـــدويل  املجتمـــع  فاعـــا يف 
وهـــذا لن يتأتـــى إال بعودة 
اليمنية وســـلطتها  الدولـــة 
إىل  الرشعية«..مشـــريا 
الوهلـــة األوىل  أنـــه منـــذ 

مبعوث األمم المتحدة 
لليمــن يــــزور مـــــأرب

العرادة وغريفيث يستعرضان الوضع اإلنساني باحملافظة

المحافـــــــــــــظ: الســـــــــالم فـــــــي ظل المليشيــــا سالم كاذب «
غريفيث: مــــــــــأرب مثلــــــــــت جزيـــــــرة من اإلستقـــــــــــرار «
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ـــة  ـــىل الرشعي لانقـــاب ع
ـــأرب  ـــة م ـــت محافظ ظل
قائمـــة بمؤسســـات الدولة 
ـــت  ـــقط وحافظ ـــم تس ول
عليهـــا وعملت من خالها، 
رغم ما واجهته من هجمة 
رشســـة يف مختلـــف الصعد 
االنقابية  املليشيا  قبل  من 

إيران. ـــن  املدعومة م
املحافـــظ  وقـــدم 
العـــرادة عرضـــاً توضيحيا 
الوضـــع اإلنســـاني يف  عـــن 
املحافظـــة التـــي اســـتقبلت 
أعـــدادا كبرية من النازحن 
ـــات  ـــف محافظ ـــن مختل م
أضعاف  فاقت  الجمهورية 
املحافظـــة قبـــل  ســـكان 
االنقـــاب وآخرها موجات 
ـــام  األي ـــال  ـــن خ النازح
ـــات  ـــن محافظ ـــة م املاضي
الجـــوف وصنعـــاء وبعض 
أطـــراف مديريـــات مـــأرب 
ـــي  الحوث ـــد  التصعي ـــراء  ج
األخـــري ومـــا فرضتـــه مـــن 
تحديات كبرية عىل السلطة 

املحليـــة يف مواجهـــة هـــذه 
ــانية يف  ــات اإلنسـ التحديـ
املتصلة  الجوانـــب  مختلـــف 
باألمـــن والحمايـــة والغذاء 
والتعليم  والصحة  واملأوى 
التحتيـــة وغريهـــا  والبنـــى 
مـــن الخدمـــات التـــي كانت 

ضعيفـــة يف األســـاس«.
املحافـــظ عـــن  وأعـــرب 
ـــاني  ـــدور اإلنس لل ـــكره  ش
ـــك  املل ـــز  ـــه مرك ـــذي لعب ال
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
ومســـاعدة  اإلنســـانية 
السلطة املحلية يف مواجهة 
التحديات اإلنســـانية  هـــذه 
الدور  والتنموية، إىل جانب 
املنظمات  املحـــدود لبعـــض 
املنظمات  ـــال  الدولية وإغف
العاملة يف صنعاء  ـــة  الدولي
ــيا  تحـــت ســـلطة مليشـ
اإلنساني  للوضع  االنقاب 
يف محافظـــة مـــأرب ونرش 
تقاريـــر مغلوطة عن واقع 

املعاناة.
أعـــرب  مـــن جانبـــه 

ــن  ــي عـ ــوث األممـ املبعـ
شـــكره لحسن االســـتقبال 
أن  ــدا  ــة.. مؤكـ والضيافـ
زيارتـــه إىل مأرب تهدف إىل 
بحث فرص السام وآفاقه 

.
ـــائل  ـــح لوس ويف ترصي
ــاء  اللقـ ــب  ــام عقـ اإلعـ
ـــي »  ـــوث األمم املبع ـــال  ق
، يف رأيـــي يمـــر  اليمـــن  إن 
بمنعطـــف حـــرج، فإمـــا أن 
ونستأنف  األسلحة  ُنسكت 
أننا  أو  السياســـية،  العملية 
ســـننزلق مجـــدًدا يف رصاع 

النطاق.« ـــع  واس
غريفيثـــس  وأشـــاد 
بحالة االستقرار واالزدهار 
ـــي تشـــهدها محافظـــة  الت
مـــأرب وقـــال » منذ اندالع 
النـــزاع كانت مـــأرب ماًذا 
ملئـــات اآلالف مـــن اليمنين 
النازحن ، سواء من داخل 
املحافظـــة أو من أي مكان 
ـــت  ـــن، ومثل اليم ـــر يف  آخ
ـــتقرار  ـــن االس ـــرة م جزي

النســـبي وســـط  والهـــدوء 
جنون الحرب، ويف األسبوع 
املايض فقط ، وصلت آالف 
ـــن  ـــا م ـــا هرًب إىل هن األرس 

القتـــال يف الجوف«.
املبعـــوث األممي  وأكـــد 
اليمن ال يمكن  أن الحـــل يف 
وإنما  عسكريا،  يتحقق  أن 
حـــل ســـلمي وبالحـــوار 

السيايس.
ـــب  نائ ـــاء  اللق ـــرض  ح
االجتماعية  الشؤون  وزير 
ـــور صـــادق  الدكت والعمـــل 
الجماعي ووكيا املحافظة 
الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح 
وعبداللـــه الباكـــري وقائـــد 
الثالثة  ـــكرية  العس املنطقة 
اللواء ركن محمد الحبييش 
وقائـــد محور بيحان اللواء 
ركـــن مفرح بحيبح، وقائد 
العربـــي بمـــأرب  التحالـــف 
ـــد  ـــن عبدالحمي ـــواء رك الل

املزيني.
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املبعـــوث األممي  عقـــد 
إىل اليمـــن مارتـــن غريفـــث 
خال زيارته،أمس السبت، 
مـــأرب،  محافظـــة  إىل 
ـــت  ـــاءات ضم لق ـــلة  سلس
ـــزاب  ـــروع األح ـــادات ف قي
ـــية،  السياس ـــات  والتنظيم
املجتمـــع  ومنظمـــات 
املدنـــي والشـــباب واملـــرأة، 
والشـــخصيات االجتماعية 

ـــة. باملحافظ
اللقـــاءات  ـــم خـــال  وت
ــن  ــدد مـ ــتعراض عـ اسـ
بتطورات  املتعلقة  القضايا 
ـــاحة  الس ـــىل  ـــاع ع األوض
املليشـــيا  الوطنية وتصعيد 
لعملياتهـــا  الحوثيـــة 
التي  العسكرية والتحديات 
الســـام والوضـــع  تواجـــه 

ـــة. املحافظ ـــاني يف  اإلنس
مختلـــف  وأكـــدت 
السياســـية  املكونـــات 
ــا  ، دعمهـ ــة  واالجتماعيـ

ـــية  السياس للقيادة  الكامل 
الرئيـــس  ـــة بفخامـــة  ممثل
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
الجمهوريـــة،  رئيـــس 
العادل  بالسام  وتمسكهم 
القائـــم عـــىل  والشـــامل 
املتمثلة  ـــاث  الث املرجعيات 
الحـــوار  مخرجـــات  يف 
الوطني واملبادرة الخليجية 
ـــة ذات  ـــرارات األممي والق
القرار  مقدمتها  ويف  الصلة 
وقف  عىل  2216..مشددين 
التدخات اإليرانية يف اليمن 
االنقـــاب  إنهـــاء  ورضورة 
واســـتعادة مؤسســـات 
العملية  الدولة واســـتكمال 
السياســـية وفقا ملخرجات 
الحـــوار الوطني الذي اقره 
اليمنيـــون وأجمعـــوا عـــىل 
ـــة  ـــم االتحادي ـــاء دولته بن
ـــي  الت ـــم  أقالي ـــتة  ـــن س م
تضمـــن املســـاواة للجميـــع 
ـــة يف  ـــة والرشاك املواطن يف 

الســـلطة والثروة والتنمية 
املتوازنة.

أن  ــد  التأكيـ ــددوا  وجـ
املســـلحة  الحوثي  مليشـــيا 
املدعومـــة من إيران، أثبتت 
للعالـــم أجمع أنها مليشـــيا 
ال تؤمن بالسام وأضاعت 
كل فرصـــة وال تحـــرتم أي 
عهـــود أو اتفاقـــات وتعمل 
دائمـــا عـــىل إضاعـــة فرص 
الحرب  أمد  واطالة  السام 
اليمنيون  التي عانى منهـــا 
أن  إىل  كثريا..مشـــريين 
أثبتـــت  التجـــارب الســـابقة 
املليشـــيا تســـتفيد مـــن  أن 
الســـام للحصول  دعـــوات 
ـــل  أج ـــن  ـــت م الوق ـــىل  ع
التحشـــيد لجـــوالت جديدة 
يف  واالستمرار  الرصاع  من 
االنتهاكات  أبشع  ممارسة 
والجرائـــم اإلنســـانية بحق 
الشـــعب اليمنـــي والتنكيـــل 
بكل من يعارضها أو يرفض 

االنقابي. مرشوعها 
ــام مبعـــوث  ــا قـ كمـ
األمـــن العام لألمم املتحدة 
إىل اليمـــن مارتـــن غريفيث 
ومعـــه محافـــظ محافظـــة 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة بزيارة ميدانية إىل 
للنازحن  ـــة  الجفين ـــم  مخي
الواقـــع جنـــوب مدينـــة 
مأرب، باعتباره أكر مخيم 
ـــة  الجمهوري ـــن يف  للنازح
حيث يضم أكثر من خمسة 
آالف أرسة مـــن مختلـــف 

ـــة. الجمهوري ـــات  محافظ
املبعـــوث  ـــع  ـــث اطل حي
الزيارة عىل  األممي خـــال 
النازحـــن ووضع  أوضـــاع 
املخيـــم، واســـتمع مـــن 
النازحـــة  عـــدد مـــن األرس 
إىل توضيحـــات عـــن ســـبب 
نزوحهـــم ومـــا تعرضوا له 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
انتهاكات. االنقابيـــة مـــن 

المبعوث األممي يعقد سلسلة 
لقاءات ويزور مخيم الجفينة
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رئيس الوزراء يؤكد أن مأرب كانت وستظل 
عصية عىل كل املؤامرات

ـــوزراء  ال ـــس  ـــاد رئي أش
ـــك،  ـــن عبداملل ـــور مع الدكت
باألداء املتميز لقيادة السلطة 
املحليـــة بمحافظـــة مأرب يف 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
الراهنـــة، ومـــا تحظـــى بـــه 
ـــعبي لتحقيق  من التفاف ش
أولوياتهـــا يف الحفـــاظ عـــىل 
األمن واالســـتقرار وتحقيق 
ـــود. النهوض التنموي املنش

ـــوزراء،  ال ـــس  ـــد رئي وأك
 ، اتصال هاتفي أجراه  خال 
أمس السبت، بمحافظ مأرب 
اللواء ســـلطان العرادة، دعم 
الحكومـــة وبتوجيهـــات من 
فخامـــة رئيـــس الجمهورية 

لجهـــود وأنشـــطة الســـلطة 
املحليـــة ومـــا تقـــوم بـــه من 
إجـــراءات للتعاطـــي مـــع 
التحديـــات الراهنـــة عـــىل 
ــد األخـــري  ــوء التصعيـ ضـ
االنقابية يف  الحوثي  ملليشيا 
ـــوف املجاورة،  محافظة الج
النازحـــن مـــن  واســـتضافة 

ـــيات. بطش املليش
ـــن  ـــك ع ـــرب عبداملل وأع
ثقته أن مأرب كانت وستظل 
عصيـــة عـــىل كل املؤامـــرات، 
بفضل يقظة أبنائها وحكمة 
ـــال  ـــاف رج ـــا والتف قيادته
القبائـــل الداعمـــن للرشعية 
الجمهـــوري،  والنظـــام 

لانقـــاب  والرافضـــن 
ومرشوعه العنرصي الدخيل 

عـــىل اليمن وشـــعبها.
ـــأرب  ـــظ م ـــدم محاف وق
الـــوزراء رشحـــا  لرئيـــس 
األوضاع  مجمل  عن  مفصا 
ـــف  ـــىل مختل ـــة ع يف املحافظ
األصعـــدة، بمـــا يف ذلك نتائج 
اللقـــاء مع املبعـــوث األممي 
إىل اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 

الـــذي يـــزور مـــأرب حاليا..
ولفـــت املحافظة العرادة 
إىل أنه وضع املبعوث األممي 
أمـــام الوضع اإلنســـاني عىل 
ضوء موجة النزوح الجديدة 
جـــراء التصعيـــد العســـكري 

األخـــري ملليشـــيا الحوثـــي 
ـــن  ـــي ال تؤم الت ـــة،  االنقابي

بالسام.
كما اطلع رئيس الوزراء 
عـــىل األوضـــاع الخدميـــة 
والتنمويـــة والرتتيبـــات التي 
تـــم إنجازهـــا بالتنســـيق بن 
املختصة  الحكومية  الجهات 
ـــب  ـــة لرتتي ـــلطة املحلي والس
أوضاع النازحن إىل محافظة 
ـــتجابة  ـــدى اس ـــأرب، وم م
ـــة والدولية  املنظمات األممي
ـــانية إلغاثة  ـــداءات اإلنس للن

ـــؤالء النازحن. ه
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فريق حكومي يف مأرب ملتابعة جهود استكامل 
حترير اليمن

إىل محافظـــة  وصـــل 
مـــأرب، يوم الثاثـــاء، فريقاً 
برئاســـة وزيـــر  حكوميـــاً 
ـــب  ـــة عبدالرقي اإلدارة املحلي
فتح ، بناء عىل توجيهات من 
فخامـــة رئيـــس الجمهورية 
املشري الركن عبدربه منصور 

هادي.
وأكـــد الوزيـــر فتـــح فور 

الزيارة  أن  إىل مأرب  وصوله 
تأتي يف إطار اهتمام القيادة 
والحكومـــة  السياســـية 
باألوضاع يف محافظة مأرب 
ومحافظة الجوف، واإلطاع 
عىل جهود اســـتكمال تحرير 
اليمن من مليشـــيا الحوثي.

اإلدارة  وزيـــر  وقـــال 
املحلية :إن الفريق الحكومي 

ـــيلتقي يف مأرب بالسلطة  س
املحليـــة، وســـيناقش معهـــا 
عىل  سواء  املعركة  متطلبات 
مســـتوى االســـتعداد أو عىل 
ـــتوى امليداني، مشيداً يف  املس
الكبري  باإلسناد  السياق  ذات 
لتحالـــف دعـــم الرشعية من 
أجـــل تحريـــر مـــا تبقـــى من 
محافظـــات تحـــت ســـيطرة 

ـــيا الحوثي. مليش
ــح أن وزراء  ــد فتـ وأكـ
ـــيتواجدون  ـــة س يف الحكوم
تباعـــاً يف محافظـــة مـــأرب ، 
بناء عـــىل توجيهـــات رئيس 
متابعة  إطار  يف  الجمهورية، 
املعركة الوطنية الســـتكمال 

ـــة التحرير. عملي

بتوجيهات رئاسية، وبرئاسة الوزير فتح
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عقــد الفريــق الحكومي 
ــة  ــارة محافظ ــف بزي املكل
مأرب برئاســة وزير اإلدارة 
املحلية عبدالرقيب فتح لقاء 
موســعا  بالســلطة املحليــة 
ــادة  ــأرب بقي ــة م بمحافظ
اللواء ســلطان بن  املحافــظ 

عــيل العرادة.
ويف اللقاء الذي ضم وزير 
ــاد الدكتور  األوقاف واإلرش
ــظ  ــة، ومحاف ــد عطي أحم
العرادة  اللواء سلطان  مأرب 
، ونائب وزير الصحة العامة 
ــور عبدالله  والســكان الدكت
دحان، ونائب وزير الشؤون 
الدكتور  والعمل  االجتماعية 
ــب  ــي، ونائ ــادق الجماع ص
ــة  ــباب والرياض ــر الش وزي
منــري الوجيه، ووكيل وزارة 
اإلعام احمد ربيع، أشار وزير 
اإلدارة املحليــة إىل أن زيــارة 
ــي للمحافظة  الوفد الحكوم
تأتــي كمقدمة لزيــارة بقية 
الوزراء بنــاء عىل توجيهات 
القيــادة السياســية من أجل 
إســناد الجيــش الوطنــي يف 
الحوثي  مليشيا  املعركة ضد 
االنقابيــة لانطــاق نحــو 
ــوف  ــة الج ــر محافظ تحري
ــة صنعاء. ومن ثم العاصم

الفريــق  أن  إىل  وأشــار 
الحكومــي ســيعمل عــىل 
ــلطة  ــود الس ــاندة جه مس
املحليــة بمحافظــة مأرب يف 
التنميــة ومواجهــة  عمليــة 
ــا  ــي فرضته الت ــات  التحدي
املرحلــة خاصــة مــا يتعلــق 
النازحــن  باحتياجــات 
ــتمرة  وموجات النزوح املس
إىل جانب االرتقاء بمســتوى 
ــة  ــة املقدم ــات العام الخدم

. فيها
أن  إىل  فتح  الوزير  ولفت 
محافظة مأرب مثلت حائطاً 

الحوثي  لتمدد مليشيا  منيعاً 
ــا  ــب انقابه ــية عق الفارس
ــا  ــة واحتاله ــىل الرشعي ع
2014م  يف  الدولة  مؤسسات 
ــش  للجي ــاً  ــت منطلق ومثل
الوطني والرشعية لانطاق 
نحو العاصمة صنعاء، وهذا 
قدرهــا لتقوم بــدور ريادي 
تاريخــي وحمــل  وطنــي 
رســالة الدفــاع عــن الوطن 
والعروبــة  والجمهوريــة 
ومواجهة االنقاب واملرشوع 
اإليرانــي، وأن تكــون مأرب 
رمــزا للتعايش والتســامح.

اإلدارة  وزيــر  وشــدد 
املحلية عــىل رضورة تكاتف 
الجهــود مــن أجــل مواجهة 
حاليــاً  املاثلــة  التحديــات 
وتشــمل التحدي العســكري 
واألمني، والتحدي التنموي، 
ــاني  والتحدي اإلغاثي اإلنس
والتــي تتطلب تظافــر كافة 
الجهود املحلية من الحكومة 
واألشقاء يف التحالف العربي 
بقيــادة اململكــة العربيــة 

السعودية الشقيقة.
وأكــد الوزيــر فتــح عىل 
أهمية وحدة الصف ملواجهة 
املــرشوع اإليرانــي يف اليمن 
عــر ذراعــه الحوثــي الــذي 
انقلــب عــىل خيــار اليمنين 
يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
بإقامــة دولة اتحادية تحكم 
بقوة القانون وليس بقانون 

القوة.
اإلدارة  وزيــر  وعــر 
املحليــة والفريــق الحكومي 
عن تقدير وشــكر الحكومة 
والشــعب اليمنــي للموقــف 
الشــجاع للمملكــة العربيــة 
ــادم  ــادة خ ــعودية بقي الس
 ، الرشيفــن  الحرمــن 
بوقوفهــا إىل جانب الشــعب 
اليمني ورشعيته يف مواجهة 
املــرشوع اإليرانــي يف اليمن 
إلدراكهــم العميــق أن مصري 
البلدين مشــرتك وأن التهديد 
الحوثي ليس لليمن فحســب 
بل للمملكة والخليج وتهديد 
إيراني للبحر األحمر وطريق 

التجارة العاملية.
وأكد وزير اإلدارة املحلية 
أن مأرب عصية وعتية ، وال 
تؤثــر عليهــا أراجيــف اآللــة 
اإلعاميــة الضخمة ملليشــيا 
االنقاب وداعميهم من دول 

املنطقة.. يف  ومنظمات 
وكان محافــظ مــأرب 
الحكومي  بالفريق  رحب  قد 
ــىل أن  ــد ع ــة وأك باملحافظ
ــت  ــأرب قطع ــة م محافظ
التنميــة وتطوير  شــوطاً يف 
الخدمــات والبنــى التحتية.. 
مشرياً إىل التحديات اإلنسانية 
التــي تواجهها جــراء زيادة 
تدفق النازحن والتي تحتاج 
إىل تظافــر جهــود الجميع.. 
مؤكــداً أن محافظــة مــأرب 
ســتظل ثابتة ثبــوت الجبال 
ــروايس وســتقدم كل مــا  ال
لديها من أجل تأمن روعاتهم 
وتغطية  معاناتهم  وتخفيف 

احتياجاتهم.

الفريق احلكومي يعقد لقاء موسعاً مع السلطة 
املحلية بمأرب
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الوزير فتح يرتأس بمأرب لقاء موسعاً 
للمنظامت الدولية واملحلية

دعـــا وزيـــر اإلدارة 
ـــة  ـــس اللجن ـــة رئي املحلي
العليا لإلغاثة الدكتور عبد 
الرقيب فتح منظمات األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية 
العاملة يف املجال اإلنساني 
إىل تحمل مســـؤولياتها يف 
مواجهة املأساة اإلنسانية 
التي تتســـبب بهـــا انقاب 
مليشيات الحوثي املدعومة 
إيـــران، واالســـتجابة  مـــن 
بصورة عاجلة الحتياجات 
ـــزوح الجديدة  الن موجات 

إىل محافظـــة مـــأرب مـــن 
ـــوف  ـــزم بالج ـــة الح مدين
ـــة نهـــم بصنعـــاء  ومديري
مأرب،  محافظة  وأطراف 
وأن يكـــون العمل اإلغاثي 
فاعـــًا ويـــوازي حجـــم 
النزوح الكبـــري واملتواصل 
إىل محافظـــة مأرب والذي 
فـــرض عليهـــا أعبـــاء أكر 
ـــا وإمكانياتها. من قدرته

ــر  ــا الوزيـ ــا دعـ كمـ
فتـــح خال ترؤســـه، يوم 
الخميـــس، لقـــاء موســـعا 

الدوليـــة  باملنظمـــات 
املجال  يف  العاملة  واملحلية 
ــطة يف  ــاني الناشـ اإلنسـ
محافظة مأرب إىل إداناتها 
الرصيحـــة ملـــا تقـــوم بـــه 
مليشيا الحوثي االنقابية 
املدعومـــة مـــن إيـــران من 
اســـتهداف للمدنيـــن إمـــا 
ـــل أو إجبارهـــم عىل  بالقت
النـــزوح الجماعـــي إىل 
ـــار  ـــا بإجب ـــب قيامه جان
أرس وعوائـــل املناوئـــن 
ـــة  ـــة العاصم ـــا يف أمان له

ــة  ــات الواقعـ واملحافظـ
تحت ســـيطرتها بالتهجري 
ومصـــادرة  القـــري 
منازلهـــم وآخرهـــا أرس 
أعضاء الرملان الـ35 التي 
حكمـــت عليهـــم باإلعـــدام 
ـــم. ـــادرة ممتلكاته ومص

اإلدارة  وزير  كما شدد 
ـــات  ـــىل املنظم ـــة ع املحلي
األمميـــة العاملة يف املجال 
اإلنســـاني برضورة إعادة 
ـــي  ـــا اإلغاث ـــم عمله تقيي
املقـــدم إىل محافظة مأرب 

طالبها بإعادة تقييم األداء  وإنهاء المركزية وإدانة جرائم التهجير
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التـــي تحوي أكر عدد من 
ـــن والذين يمثلون  النازح
كل محافظات الجمهورية 
وإنشاء مركز يف املحافظة 
ـــتقال املايل  ـــع باالس يتمت
املخازن  وإنشاء  واإلداري 
ـــا  ـــي يمكنه الت ـــة  الكافي
مـــن االســـتجابة الريعة 
ــة  ــات الطارئـ لاحتياجـ
ــتمرار  ــتمرة باسـ واملسـ
إىل  النـــزوح  موجـــات 

. فظة ملحا ا
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة 
ـــة أن الوضع  العليا لإلغاث
اليمـــن  يف  اإلنســـاني 
ـــب تقارير  كارثي وبموج
املنظمات األممية نفسها، 
فيمـــا املنظمـــات األمميـــة 
العاملة يف املجال اإلنساني 
تدير األمـــوال التي تجتهد 
الحكومـــة الرشعيـــة مـــع 
لجمعها من  املتحدة  األمم 
أجـــل العمـــل اإلنســـاني ، 
ـــن صنعاء تحت  تديرها م
ســـلطة مليشـــيا الحوثـــي 
ـــتويل  االنقابية والتي تس
ـــب  ـــا وتذه ـــىل معظمه ع
مجهـــود حربـــي وفـــق 
تقاريـــر املنظمات األممية 

. . نفسها
وشـــدد عـــىل املنظمات 
األممية عىل رضورة إعادة 
تقييـــم نفســـها وتصحيح 
االختال يف الجانب اإلداري 
لهـــذه املنظمـــات، وإنهـــاء 
مركزية العمـــل واالنتقال 
ـــة يف  ـــام الامركزي إىل نظ
العمـــل اإلنســـاني وفتـــح 
مراكـــز لهـــا يف محافظات 
أخـــرى واالســـتفادة مـــن 
كافـــة املنافـــذ اليمنيـــة 
والجوية  والرية  البحرية 

الواقعة يف املناطق املحررة 
وفـــق الرؤيـــة املقدمة من 
وإعطاء  اليمنية  الحكومة 
ـــات الكاملة لكل  الصاحي

مركز.
وطالـــب الوزيـــر فتـــح 
الدولية  املنظمات  بانتقال 
يف عملهـــا اإلنســـاني إىل 
الثانية من خطة  ـــة  املرحل
ــانية  ــتجابة اإلنسـ االسـ
واملتمثلة يف تحســـن سبل 
العيـــش وعمـــل مشـــاريع 

ـــق  ـــة وخل ـــة العمال كثيف
فرص عمـــل للنازحن بما 
ـــر  ـــة ويوف التنمي ـــق  يحق

فـــرص عمـــل لهم.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة 
العليـــا لإلغاثـــة »إن بعض 
املنظمـــات تنـــرش بيانـــات 
عن سوء الوضع اإلنساني 
يف اليمـــن وهي محقة وال 
تشـــكيك فيهـــا، ولكنها ال 
توضـــح أســـباب املشـــكلة 
أو تســـأل ملـــا حـــدث هـــذا 

ـــاني؟. الوضع اإلنس

هـــذا  وأضـــاف« 
نتج عن  اإلنساني  الوضع 
انقاب مليشـــيا مســـلحة 
ـــس  ـــة ورئي ـــىل الرشعي ع
ـــىل  ـــب وع ـــة املنتخ الدول
الوطني  الحوار  مخرجات 
الـــذي اختـــار  لليمنيـــن 
ـــة  ـــه االتحادي ـــاء دولت بن
باألقاليم التي تحكم بقوة 
ـــرض عليهم  القانون، لتف
املليشـــيا حكمهـــا بقانون 
القـــوة والقتـــل والتدمـــري 

ومرشوعهـــا الفكـــري 
ـــي وحقها اإللهي  واملنهج
بحكم الناس واستعبادهم 
وسلب أموالهم واستباحة 
دمائهم وأعراضهم وبدعم 

كبـــري من إيـــران«.
واســـتطرد الوزيـــر 
إذا أردنـــا معالجـــة  فتـــح« 
الكارثي  اإلنساني  الجانب 
يف اليمـــن يجـــب معالجـــة 
ـــاب  ـــو االنق ـــبابه وه أس
املليشـــاوي املسلح وإعادة 
الدولة وتسليم  مؤسسات 

الساح وإقامة سام قائم 
ـــاث  الث ـــات  ـــىل املرجعي ع
املعرتف بها محليا وإقليميا 
العملية  الستكمال  ودوليا 
السياســـية وبنـــاء الدولـــة 
االتحاديـــة وفق مخرجات 
ـــي  ـــي والت ـــوار الوطن الح
تضمـــن للجميع املســـاواة 
ــوق  ــة والحقـ يف املواطنـ

والواجبـــات«.
ــذي  الـ ــاء  اللقـ وكان 
ــر  ــب وزيـ ــرضه نائـ حـ
الشـــؤون االجتماعيـــة 
والعمـــل الدكتـــور صـــادق 
الجماعي ووكيل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح ومدير عام مكتب 
الشـــؤون االجتماعيـــة 
والعمل باملحافظة حســـن 
الشبواني ومدير عام فرع 
ـــيايس قد  جهاز األمن الس
استعرض الوضع اإلنساني 
يف املحافظـــة وموجـــات 
التـــي  ـــرية  النـــزوح األخ
وصلـــت املحافظـــة ومدى 
ــانية  ــتجابة اإلنسـ االسـ
أطلقته  التي  اإلغاثة  لنداء 
السلطة املحلية باملحافظة 
إىل جانـــب كيفيـــة تعزيـــز 
ـــلطة  ـــع الس ـــيق م التنس
املحلية ووضع آلية ناجحة 
باملحافظة  اإلغاثي  للعمل 
تعزز من قـــدرة املنظمات 
ـــتجابة، وتسمح  عىل االس
التقييم  للســـلطات املحلية 
املوضوعـــي للمنظمـــات 
تقارير  يف  ورفعه  اإلغاثية 
ـــا لإلغاثة. إىل اللجنة العلي
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نائب وزير الصحة يناقش وضع القطاع الصحي 
بمحافظة مأرب

تـــرأس نائـــب وزيـــر 
الصحـــة العامة والســـكان 
ـــان،  ـــه دح ـــور عبدالل الدكت
اجتماعـــا موســـعا للقطاع 
ـــي بمحافظة مأرب،  الصح
ـــاع  ـــع القط ـــة وض ملناقش
واحتياجـــات  الصحـــي 
االرتقـــاء بمســـتواه ورفـــع 
كفاءتـــه ملواجهة التحديات 
ـــاع  ـــا األوض ـــي تفرزه الت
التـــي يمر بها  االســـتثنائية 
استقبال  واستمرار  الوطن 
املحافظة ملوجات النازحن 
مـــن مختلـــف املحافظـــات.

ـــر  ـــب الوزي ـــع نائ واطل
ـــذي ضـــم  ال اللقـــاء  خـــال 
ـــفى  ـــة مستش ـــس هيئ رئي
الدكتور محمد  العام  مأرب 
القباطي ومدير عام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور 
الشـــدادي ومـــدراء عمـــوم 
العاملـــة  املستشـــفيات 
يف املحافظـــة والوحـــدات 
الصحية ومدراء اإلدارات يف 
مكتب الصحة، عىل التحديات 
ـــاع  ـــا القط ـــي يواجهه الت
ــات  ــي واالحتياجـ الصحـ

ـــاع  ـــر القط ـــة لتطوي امللح
ومواجهـــة التحديات ودور 
اإلنسانية  املنظمات  رشاكة 
مـــع القطـــاع الصحـــي من 
أجل تعزيـــز دوره يف تقديم 
والصحية  الطبية  الخدمات 
للنازحن واملجتمع املضيف 

ـــواء. عىل حد س
ـــور دحـــان  وأكـــد الدكت
الـــوزارة عىل تقديم  حرص 
الدعـــم يف الحـــدود املمكنـــة 
للقطـــاع الصحي مـــن أجل 
االرتقـــاء بـــأداء املرافـــق 
الطبيـــة وتحســـن وتجويد 

الخدمات والســـعي ملعالجة 
ــي  التـ ــات  ــة التحديـ كافـ
تواجـــه القطـــاع الطبي من 
ـــل وتعزيز العمل  أجل تفعي
 ،... املواطنـــن  لخدمـــة 
مشـــيدا بجهـــود اإلدارات 
والكـــوادر الطبية التي كان 
لهـــا دور فاعـــل وملمـــوس 
يف تقديـــم خدمـــات جليلـــة 
ســـواء لجرحى الحـــرب أو 
للنازحن أو ألبناء املحافظة 
يف ظروف صعبة وعســـرية 

وبإمكانيـــات محـــدودة.
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مــأرب تشــهد افتتــاح خمســة مشــاريع خدميــة 
ريــال مليــون   774 بكلفــة  واســتثمارية 

شـــهدت محافظة مأرب 
ـــن  ـــايض تدش ـــبوع امل األس
وافتتاح خمســـة مشـــاريع 
خدمية واستثمارية يف مدينة 
مـــأرب عاصمـــة املحافظـــة 
ومديرية حريب بلغت كلفتها 
اإلجمالية 774 مليون ريال.

وتوزعت املشـــاريع التي 
تـــم افتتاحها عىل مرشوعي 
مياه بكلفة 282 مليون ريال 
و240 ألـــف، وأربـــع وحدات 
صحية تم ترميمها بكلفة 19 
مليون و840 ألـــف ريال، إىل 
جانب مرشوعن استثمارية 

بكلفة 472 مليون ريال.

مرشوع مياه الروضة
ـــن وكيل محافظة  ودش
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ومعـــه مدير عام مؤسســـة 

ـــي  ـــرصف الصح ـــاه وال املي
فرع مأرب حسن بن جال 
يـــوم األربعاء، مرشوع مياه 
الروضة والذي تستفيد منه 
يف مرحلته األوىل 700 أرسة.
ـــرشوع الذي  ويتكون امل
نفذته مؤسسة بناء للتنمية 
بتمويل من األوتشـــا بكلفة 
270 ألف دوالر أمريكي، من 
بناء خزان مياه بســـعة 200 
مرت مكعب إىل جانب شبكة 
تســـييل وتمديدات رئيســـة 
ـــرتكن  ـــات للمش وتوصي

بطـــول 40 ألف مرت.
وخـــال التدشـــن أكـــد 
الوكيـــل مفتـــاح عىل أهمية 
ـــاريع التي توسع  هذه املش
من مستوى التغطية بمياه 
ـــة  ـــة والنقي ـــرشب اآلمن ال
للســـكان يف أحياء ومناطق 

ـــن  ـــة م ـــة املحروم الروض
ـــاريع املياه الحكومية..  مش
وحـــث بقيـــة املنظمـــات 
اإلنســـانية إىل اإلســـهام 
الفعال يف استكمال مشاريع 
ـــاء  ـــاه لألحي ـــبكات املي وش
التغطية  التي مازالت خارج 
ـــدة يف مدينة  واألحياء الجدي
الروضة التي تكتظ بالسكان 

خاصـــة النازحـــن منهم.

وحـــث الوكيـــل مفتـــاح 
املســـتفيدين  الســـكان 
باإلسهام الفعال يف الحفاظ 
عىل املرشوع واستمراره من 
خال االلتزام يف دفع ماعليهم 
مـــن فواتري قيمة اســـتهاك 
ـــرص  ـــب الح ـــاه إىل جان املي
عىل ترشـــيد اســـتخدام املياه 
باعتبارها ثروة لنا وألجيالنا 

القادمة.
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مياه ووحدات صحية
إىل ذلـــك دشـــن، يـــوم 
األحـــد، مديـــر عـــام الهيئـــة 
الريف  مياه  العامة ملشاريع 
فرع مأرب الدكتور عيل سيف 
هـــذال ومديـــر عـــام مديرية 
حريب نارص القحاطي، ضخ 
املياه من مرشوع مياه جبارة 
والعادي ، يف مديرية حريب 
والبالغ كلفة مرحلته األوىل 
140 ألـــف دوالر ويســـتفيد 

منه نحو 10 آالف نســـمة.
ــذال  ــح هـ ــا افتتـ كمـ
والقحاطي العمل يف مشاريع 

مرافـــق امليـــاه والـــرصف 
الصحـــي التـــي جـــرى إعادة 
ـــدات  ـــع وح ـــا يف أرب تأهيله
صحية بعزل ملعا، الهوش، 
ـــدارة والتي  القحاش، والص
ـــا 31 ألف دوالر. بلغ كلفته

وخال التدشـــن أشـــارا 
إىل أهمية هذه املشاريع التي 
نفذتهـــا جمعيـــة اإلصـــاح 
االجتماعـــي الخرييـــة فـــرع 
مـــأرب بتمويـــل من منظمة 
مشاريع  ضمن  اليونيسيف 
االســـتجابة املتكاملة إلدارة 
ـــات النازحن،  مواقع تجمع
ـــكان  يف تخفيف معاناة الس
يف املناطـــق الواقعة يف نطاق 
هـــذه املشـــاريع مـــن معاناة 
جلـــب امليـــاه وتوفـــري ميـــاه 
الـــرشب اآلمنـــة والنقيـــة إىل 

جانـــب تفعيـــل عمـــل وأداء 
ـــي  ـــة الت ـــدات الصحي الوح
تعتر املرافق الصحية جزءا 
أساسيا من تكوينها وعملها 

ـــا الصحية. وأداء وظائفه
حـــرض التدشـــن املديـــر 
ـــة  ـــرع جمعي ـــذي لف التنفي
ـــح  ـــأرب صال ـــاح بم اإلص

قاســـم .
جممع العرب التجاري

ــل  ــن وكيـ ــا دشـ كمـ
محافظـــة مـــأرب للشـــؤون 
اإلداريـــة عبداللـــه أحمـــد 
الباكـــري، يـــوم الثاثـــاء، 
بعاصمـــة املحافظة، مجمع 

العرب التجاري االستثماري 
ـــال  ـــون ري بكلفـــة 200 ملي

. يمني
وبعـــد أن قـــص الوكيـــل 
الباكري رشيط االفتتاح طاف 
بأقســـام املجمـــع واســـتمع 
ـــة  ـــرع الرشك ـــر ف ـــن مدي م
االستثمارية للمرشوع خالد 
ـــاريع  الرشجبي ومدير املش
ـــرادي إىل  ـــارس الج ـــا ي فيه
ـــذي  ـــرشوع ال ـــن امل رشح ع
ـــه األول 37  ـــم يف طابق يض
محـــا تجاريـــا متنوعـــا ويف 
الطابـــق الثانـــي اســـرتاحات 
ـــاالت  ـــة وص ـــة وعام خاص
اجتماعات وندوات.. وأشارا 
إىل أن املرشوع وفر يف مرحلة 
االفتتاح أكثر من 200 فرصة 

عمل.

وقد أكد الوكيل الباكري 
ـــة القطاع  عىل أهمية رشاك
الخـــاص ورأس املـــال املحيل 
يف تنميـــة وتطوير املحافظة 
واالرتقـــاء بالبنـــى التحتيـــة 
والخدمـــات املتنوعـــة التـــي 
مـــن شـــأنها خدمـــة رغبات 
املواطنـــن يف كل املجـــاالت.. 
الفتا إىل أن الســـلطة املحلية 
تقدم كل الدعم والتسهيات 
لتفعيل الرشاكة مع القطاع 
الخاص وتنفيذ استثماراته.

فندق تاج السالم
ــل  ــح وكيـ ــا افتتـ كمـ
محافظـــة مـــأرب للشـــؤون 
اإلداريـــة عبداللـــه أحمـــد 
عاصمـــة  يف  الباكـــري، 
املحافظة، يوم االثنن، فندق 
وقاعة تاج السام السياحي 

البالـــغ كلفته االســـتثمارية 
ـــتمائة ألف ريال  مليونا وس

ســـعودي.
ـــاح طاف  وخـــال االفتت
ـــل الباكـــري بأقســـام  الوكي
ـــتمع  ـــة الفندق واس وأجنح

الدكتور  التنفيذي  املدير  من 
عيل قايد عدالن إىل رشح عن 
ـــتوى التجهيز والتأثيث  مس
ـــي  ـــات الت ـــدق والخدم للفن
ـــي  ســـيقدمها للزبـــون والت
ـــىل  ـــول ع ـــعى إىل الحص تس
رضـــاه وراحته.. منوها بأن 
ـــة التابعة له  الفندق والصال
وفرت عند االفتتاح نحو 20 
فرصـــة عمل قابلـــة للزيادة 

ذلك. بعد 
ــار الوكيـــل  ــد أشـ وقـ
ــة  ــري إىل أن الحركـ الباكـ
االســـتثمارية النشـــطة التي 
ـــهدها املحافظة تأتي يف  تش
ظل األمن واالســـتقرار التي 
تنعم بهـــا املحافظة والدعم 
والتســـهيات التـــي تقدمها 

قيـــادة الســـلطة املحليـــة 
للمســـتثمرين يف مختلـــف 
الخدمية وفق مبدأ  املجاالت 
الرشاكـــة يف تحقيق التنمية.
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جلنة النفط باحملافظة تناقش الوضع 
التمويني للمشتقات النفطية للعام 2020م

ـــة النفـــط  ناقشـــت لجن
يف  مـــأرب  بمحافظـــة 
ـــاء،  اجتماعهـــا، يـــوم الثاث
ـــل املحافظـــة  برئاســـة وكي
الدكتور عبدربه مفتاح خطة 
العمـــل للعـــام 2020م، التي 
تضمن اســـتمرار االستقرار 
التمويني للمشتقات النفطية 
يف السوق املحلية باملحافظة 

وأقرتها.
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع 
املعالجات املطلوبة عىل آلية 
التوزيع للمشتقات النفطية 
ملواجهـــة  املحافظـــة  يف 

زيادة الطلب عليها الناشـــئ 
ـــة  ـــتقبال املحافظ ـــن اس ع
النازحن  ملوجات كبرية من 
واســـتمرار تدفـــق النازحن 
ـــوف  ـــات الج ـــن محافظ م
ـــاء، بما يضمن  ونهم بصنع
عـــدم إحـــداث أي إخاالت يف 

مســـتوى التموين.
ويف االجتماع أكد الوكيل 
مفتـــاح عـــىل أن املحافظـــة 
تواجـــه تحديـــات كبـــرية 
واستثنائية يف هذه املرحلة يف 
مجال الخدمـــات العامة ويف 

مختلـــف القطاعـــات ومنها 
املشتقات النفطية والغازية، 
األخرية  التطورات  فرضتها 
يف املواجهات يف جبهات نهم 
والجوف مع مليشيا الحوثي 
االنقابية املدعومة من إيران 
وتهجريها آلالف األرس التي 
اســـتقبلت محافظـــة مأرب 
أغلبهـــا ومازالـــت تســـتقبل 

منهم. املزيد 
ــىل رضورة  ــدد عـ وشـ
ـــود يف  ـــة الجه ـــف كاف تكات
املحليـــة  الســـلطة 
ووضـــع  ومضاعفتهـــا 

ـــبة  الخطط والرامج املناس
ـــات  ـــذه التحدي ـــة ه ملواجه
ويف مقدمتهـــا االســـتقرار 
التمويني للمشتقات النفطية 
والغازية يف املحافظة وتوفري 
احتياجـــات املواطنـــن منها 
وفقـــا ملا هو متاح وفق آلية 
منظمة تضمن العدالة لجميع 
املواطنـــن يف الحصـــول عىل 
بشكل  التموينية  حصصهم 
متســـاو وميـــر وبالســـعر 

الرسمي.
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اختتام تدريب 15 قياديا 
يف السلطة املحلية حول 

التخطيط االسرتاتيجي

ـــوم الخميس،  اختتمت، ي
بمحافظة مأرب دورة تدريبية 
لعـــدد 15 قياديا مـــن قيادات 
الســـلطة املحليـــة باملحافظة 
والوحدات التنفيذية يف مجال 
التخطيط االسرتاتيجي والتي 
نظمها مكتب الخدمة املدنية 
ضمن  باملحافظة  والتأمينات 
خطة تدريبية عامة تستهدف 
ـــن  ـــة م ـــا ومتدرب 94 متدرب
ـــلطة املحلية عىل  قيادات الس
مـــدى 24 يومـــا يف مجـــاالت 
ــرتاتيجي،  ــط االسـ التخطيـ

ـــداد  ـــة، وإع ـــوارد البرشي وامل
املوازنـــات ونظـــم املعلومات.

ـــون  ـــى املتدرب ـــث تلق حي
ـــام  ـــة أي ـــدى خمس ـــىل م ع
معلومـــات نظرية وتطبيقية 
االسرتاتيجي  التخطيط  حول 
، مفهومه وأهميته، وطرقه، 
وكيفية تحليل البيئة الداخلية 
ـــة وتحديد عنارص  والخارجي
القـــوة والضعـــف والفـــرص 
كيفية  جانب  إىل  والتهديدات، 
ـــالة  ـــا والرس ـــة الرؤي صياغ

واألهداف

بــدأ مركــز امللــك 
سلمان لإلغاثة واألعمال 
ــة  ــانية بمحافظ اإلنس
مــأرب، يــوم الثاثــاء، 
توزيع مساعدات طارئة 
غذائية وإيوائية تستفيد 
ــا 60 أرسة نازحة  منه
من محافظة الجوف إىل 
مخيم الســويداء البديل 
غرب مدينة مأرب والتي 
رشدتها مليشيا الحوثي 

االنقابية املدعومة من 
إيران ضمن آالف األرس 

. مؤخرا 
املساعدات  وشملت 
التي قدمت عر ائتاف 
الخري لإلغاثة اإلنسانية 
60 خيمة إيــواء ، و60 
ســلة غذائيــة، و240 
بطانية، و 120 بساط.

   

مركز الملك سلمان يبدأ توزيع 
مساعدات لنازحين من الجوف إلى مأرب
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الناشطة املأربية ياسمني القاضي تتسلم 
جائزة اخلارجية األمريكية للشجاعة

الناشـــطة  تســـلمت 
الحقوقية ياســـمن القايض 
ــة  ــرأة الدوليـ ــزة املـ جائـ
ــام 2020  ــجاعة للعـ للشـ
الخارجية  تخصصها  والتي 
األمريكية لتشـــجيع النساء 
اللواتـــي يعملن عـــىل تعزيز 
حقـــوق اإلنســـان يف مناطق 

ـــن. تواجده

وأقامـــت الخارجيـــة 
األمريكيـــة باملناســـبة حفاً 
ـــيدة  ـــه س ـــاً حرضت تكريمي
البيت األبيض ميانيا ترامب، 
والتي قامت بتسليم الناشطة 
جائزة املرأة للشجاعة ضمن 
13 امـــرأة مـــن مختلف دول 

العام فـــزن بالجائزة.
ســـفارة  وأعربـــت 

الواليات املتحـــدة األمريكية 
يف   اليمـــن عن فخرها بفوز 
ياســـمن القـــايض الحائـــزة 
عىل الجائـــزة الدولية للمرأة 
:إن  وقالـــت  الشـــجاعة، 
الناشـــطة ياســـمن القايض 
فخر لجميع النساء اليمنيات 

ـــف املحافظات. يف مختل
الناشـــطة  وتـــرتأس 

املأربيـــة ياســـمن القـــايض 
مؤسسة فتيات مأرب، والتي 
تعمل من خالها عىل تعزيز 
حضـــور املـــرأة يف املحافظة، 
ـــد األطفال،  ومكافحة تجني
ـــات  ـــاء النازح ـــم النس ودع
بالتنسيق مع املجتمع املحيل 

والدويل.


