
تشييع شهداء القصف احلوثي ملسجد 
معسكر قوات األمن اخلاصة
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املحافظ العرادة يناقش التعاون مع وزارة 
املياه ملواجهة كوارث التغريات املناخية

وزارة األوقاف تدين استهداف احلوثيني ملسجد القوات اخلاصة بمأرب

فريـق حقوقـي يوثـق جريمـة استهـداف مليشيا احلوثي ملسجد بمأرب

خالل تهاتفه مع وزير الدفاع ومحافظ مأرب ..

ثمن الدور المشرف ألبناء مأرب في 
مواجهة المشروع الحوثي اإلمامي ..

الرئيس يشيد باملواقف البطولية ألبناء 
مـــأرب وإقليـــم سبـــأ يف الدفاع عن 
الثــــــــورة واجلمهــــــوريــــــة

رئيس الوزراء يناقش مع حمافظ 
مأرب مستجدات األوضاع يف املحافظة

مفتاح يدشن أربع دورات 
نسوية حرفية لنساء 

الشهداء بمأرب

الباكري يتفقد فتح 
قنوات مياه سد مأرب 

في آل شبوان 

بدء برنامج تدريبي 
لتأهيل 500 شاب 

وشابة بدعم أوروبي

مليشيا الحوثي تستهدف بصواريخها بئر 
الشرب الوحيدة في مدغل
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الرئيس يشيد باملواقف البطولية ألبناء مأرب 
وإقليم سبأ يف الدفاع عن الثورة واجلمهورية

أشـــاد الرئيـــس عبدربـــه 
منصـــور هـــادي رئيـــس 
باملواقـــف  الجمهوريـــة 
ـــي  ـــة الت ـــة املرشف البطولي
يســـطرها ويســـجلها أبنـــاء 
محافظة مأرب وإقليم سبأ 
عـــى الـــدوام يف الدفـــاع عـــن 
الثورة والجمهورية من خالل 
اجرتاحهـــم املآثـــر، وتقديـــم 
التضحيات ســـبيالً النتصار 
راية اليمن االتحادي الجديد 
عاليـــا،ً املبنـــي عـــى العدالـــة 
واملســـاواة والحكم الرشيد.

ـــادي  ـــس ه ـــال الرئي وق
خالل اتصالـــه بوزير الدفاع 
الفريـــق الركـــن محمـــد عيل 
املقـــديش، ومحافـــظ مأرب 
اللواء ســـلطان العـــرادة: إن 
مأرب وأبناءها وإقليم ســـبأ 
ـــيظلون  ـــة س ـــورة عام بص
كمـــا عهدهم شـــعبنا صناع 
ـــورة ورواد النضال  فجر الث
والتحرر والبطولة والبسالة 
ـــف  ـــاً املواق ـــداء.. مثمن والف
ـــطرها  ـــي يس ـــة الت املرشف
أبنـــاء مأرب ومعهم الجيش 
الوطني وأحرار اليمن وبدعم 
ومســـاندة مـــن األشـــقاء يف 
التحالـــف العربـــي، واجرتاح 
املآثر، وتقديم الدماء الزكية 

ـــراب الوطن. يف مح
قـــوى  أن  وأضـــاف: 
التمـــرد واالنقالب ال يعنيها 
ـــث  ـــن حي ـــن أو املواط الوط
تقدم األبرياء من املغرر بهم 
ـــا العبثية عى  وقوًدا لحربه

شعبنا اليمني تلبية وإرضاء 
وخدمة لألجندة اإليرانية يف 

اليمـــن واملنطقة.
رئيـــس  ووقـــف 
ـــالل االتصال  الجمهورية خ
عـــى مســـتجدات األوضـــاع 
امليدانيـــة واالحتياجـــات 
الخدميـــة والتنمويـــة يف 
املحافظـــة وأهمية اســـتباب 
األمـــن واالســـتقرار بصورة 
ـــود  ـــد الجه ـــة، وتوحي عام

والصفـــوف، وشـــحذ الهمم 
لالنتصـــار إلرادة شـــعبنا يف 
العـــزة والكرامـــة والعيـــش 
الكريـــم، محييـــا صمـــود 
واستبسال منتسبي الجيش 
الوطنـــي وقبائـــل مـــأرب 
شـــيوخا وشـــبابا وكهـــوال، 
وكافة رجـــال وقبائل اليمن 
األحـــرار يف الجوف وصنعاء 
والبيضـــاء والضالـــع وتعـــز 
وكل مناطق التماس ملواجهة 

مليشيات التمرد واالنقالب.
وشـــدد فخامـــة الرئيس 
عـــى أهمية توحيـــد اللحمة 
ـــوف ملواجهة  وتعزيز الصف
ـــالب  ـــرد واالنق ـــوى التم ق
وأدواتها وأذرعها املختلفة.. 
مؤكـــداً عـــى تقديـــم كافـــة 
ـــم  ـــاندة والدع ـــكال املس أش
ميدانياً وخدمياً ويف مختلف 

املجاالت.
مـــن جانبهمـــا، عـــر 
ـــظ  ـــاع ومحاف ـــر الدف وزي
ــا  ــن تقديرهمـ ــأرب عـ مـ
وامتنانهما لفخامة الرئيس 
ـــه الدائمـــة ملختلف  ومتابعت
قضايـــا الوطـــن والتطورات 
ــاع واملســـتجدات  واألوضـ
والوطـــن  مـــأرب  يف 
الصحة  له  عموما.. متمنني 
ـــالمة.. ومؤكدين عى  والس
قوة املوقف ورباطة الجأش 
الذي يستلهمه الجميع قادة 
وأفرادا يف ميادين الرشف من 
مجد وعزة الجنود املجهولني 
واألبطـــال األشـــاوس الذين 
يقدمـــون أرواحهم رخيصة 
للدفاع عن األرض والعرض.
وثمـــن الوزيـــر املقـــديش 
واملحافـــظ العـــرادة جهـــود 
فخامة الرئيس عى حرصه 
للوقوف  املعهودة  ومتابعته 
عـــى مختلـــف االحتياجـــات 
والتفاصيـــل ملـــا مـــن شـــأنه 
تحقيق سبل االنتصار وتعزيز 

ـــاليف القصور. النجاح وت

خالل تهاتفه مع وزير الدفاع ومحافظ مأرب
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رئيس الوزراء يناقش مع حمافظ مأرب 
مستجدات األوضاع يف املحافظة

الـــوزراء  ناقـــش رئيس 
ـــك،  الدكتـــور معـــني عبداملل
خـــالل اتصـــال هاتفـــي، 
اللواء  مـــع محافظ مـــأرب 
سلطان العرادة، مستجدات 
األوضـــاع وجهـــود قيـــادة 
والتنفيذية  املحلية  السلطة 
التنمويـــة  الجوانـــب  يف 
ـــة والصحية، وما  والخدمي
تبذله املؤسســـة العسكرية 
ـــى  ـــاظ ع ـــة للحف واألمني
والســـكينة  االســـتقرار 

لعامة. ا
ـــة  ـــرى مناقش ـــا ج كم
التصعيـــد  اســـتمرار 
العسكري للمليشيا الحوثية 
املتكـــرر  واســـتهدافها 
لألعيـــان املدنيـــة واملدنيـــني 

ـــة وآخرها تدمري  باملحافظ
البئر الوحيد بمديرية مدغل 
أبنـــاء املديرية  الـــذي يـــزود 
ـــزوح باملياه،  الن ومخيمات 
وقصـــف معســـكر مســـجد 
األمن، وغريها من األعمال 
التـــي تشـــري إىل  اإلجراميـــة 
نهـــج وســـلوكيات هـــذه 
املليشيات اإلرهابية التي ال 

تؤمـــن بالســـالم.
وجـــدد الدكتـــور معـــني 
عبدامللك، التعبري عن تقديره 
التـــي تبذلها  لـــكل الجهـــود 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادة الس قي
بمحافظة مأرب وما تقوم 
ـــني  ـــة املواطن ـــه يف خدم ب
ـــا الدور  ـــني.. مثمن والنازح
املـــرشف ألبنـــاء محافظـــة 

مـــأرب الذيـــن كان لهـــم 
الســـبق بالوقـــوف يف وجـــه 
املـــرشوع الحوثـــي اإلمامي 
الكهنوتي، وقدمت والتزال 
خرية أبنائها من أجل كرامة 
اليمـــن واليمنيني والحفاظ 
عـــى الثـــورة والجمهورية.
الـــوزراء  ووجـــه رئيس 
بتعزيز الجاهزية ومضاعفة 
اإلجـــراءات لحماية املدنيني 
ـــة،  ـــيا الحوثي وردع املليش
وجرائمهـــا املتكـــررة ضـــد 
املدنيـــني.. مؤكـــدا دعـــم 
ـــراءات  ـــكل إج ـــة ل الحكوم
ـــام  ـــة للقي ـــلطة املحلي الس
بواجباتها ومسؤولياتها يف 

ـــف الجوانب. مختل

أكد محافظ  من جانبه، 
مـــأرب أن كل املحـــاوالت 
الحوثيـــة لن تنـــال من أمن 
واســـتقرار املحافظـــة، وأن 
الدمويـــة و  مجازرهـــم 
استهدافهم للمدنيني لن تنال 
من عزيمة الجيش الوطني 
ـــال القبائل  واملقاومة ورج
يف التصدي لهذه املليشـــيات 
وهزيمـــة  اإلجراميـــة 
ــي..  ــا الكهنوتـ مرشوعهـ
مســـتجدات  إىل  مشـــريا 
ــة يف  ــاع باملحافظـ األوضـ
مختلف الجوانب وما تبذله 
السلطة املحلية للتعامل مع 
كل التحديات وتجاوزها بما 
يخدم املواطنني والنازحني.

ثمن الدور المشرف ألبناء مأرب في مواجهة المشروع الحوثي اإلمامي ..
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العرادة يناقش التعاون مع وزارة املياه ملواجهة 
كوارث التغريات املناخية

ـــظ مأرب  ـــى محاف التق
ـــرادة،  الع ـــلطان  ـــواء س الل
ـــاه والبيئة  وكيل وزارة املي
عمـــار العولقـــي والفريـــق 
الـــوزاري املرافق لـــه، الذي 
ـــا،  ـــة حالي ـــزور املحافظ ي
ـــة  للمحافظات  ضمن جول
ـــى  ـــالع ع ـــة لالط الرشقي
التـــي خلفتهـــا  األرضار 
ـــي  الت ـــة  ـــف املداري العواص
شـــهدتها هـــذه املحافظات 
خـــالل الفـــرتة املاضيـــة 
ــا  ــات مواجهتهـ ومتطلبـ

ـــتقبال. مس
ـــاء  اللق ـــالل  ـــرى خ ج
ـــيق  ـــبل التنس ـــة س مناقش
ـــوزارة  ال ـــني  ـــاون ب والتع
ـــلطة املحلية ملواجهة  والس
ـــريات املناخية وآثارها  التغ
ـــة،  ـــى املحافظ ـــلبية ع الس

والوقـــوف عـــى متطلبـــات 
مواجهـــة  واحتياجـــات 
الكـــوارث الناجمـــة عـــن 
التغريات املناخية، خصوصا 
بعـــد دخول اليمـــن يف مناخ 
التـــي  العواصـــف املداريـــة، 
ـــة  ـــود قادم ـــتمر لعق ستس

بموجـــب الدراســـات.
العرادة  املحافظ  وأشار 
ـــارة  الزي ـــذه  ـــة ه إىل أهمي
عقب الســـيول الكبرية التي 
شـــهدتها املحافظـــة خـــالل 
األشـــهر املاضيـــة، وارتفاع 
منســـوب امليـــاه خاصـــة يف 
ســـد مـــأرب وفيضانه ألول 
مـــرة منـــذ إنشـــائه قبل 34 
عامـــا، وتســـببه يف الكثـــري 
ــا إىل  ــن األرضار.. الفتـ مـ
ـــة  ـــلطة املحلي ـــة الس حاج
ـــاندة وزارة  ـــود ومس لجه

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــاه والبيئ املي
ــي  التـ ــة األرضار  مواجهـ
خلفتها السيول، ومواجهة 
ـــن  ـــة م ـــوارث املحتمل الك
ـــة خـــالل  التغـــريات املناخي
الســـنوات القادمـــة وعـــى 
رأسها كوارث السيول، من 
ـــول آنية ورسيعة  خالل حل
ـــريات،  ـــذه التغ ـــة ه ملواجه
ـــرتاتيجية وعى  وحلول اس

ـــدى البعيد. امل
املحافـــظ  وشـــدد   
العرادة عـــى أهمية تكاتف 
الجهود لتشكيل وعي ثقايف 
ـــذه  ـــة ه ـــي ملواجه مجتمع
التغـــريات واآلثار الســـلبية 
والكوارث التي تخلفها عى 
حياة الناس وعى الطبيعة، 
ـــن  ـــتفادة م ـــة االس وكيفي

جوانبهـــا اإليجابيـــة.

أكـــد  جانبـــه  مـــن 
العولقي أن اليمن دخلت يف 
العواصـــف املدارية مؤخرا، 
وهـــذا لم يكن يعرفه آباؤنا 
ـــريا إىل أن  ـــل.. مش ـــن قب م
الســـنوات العـــرش املاضيـــة 
أصيبـــت فيهـــا املحافظـــات 
الرشقيـــة بأعاصري مدارية، 
وهو ما يستدعي العمل عى 
ـــبقة لهذه  إيجاد حلول مس
التغـــريات وآثارها املتوقعة 

. مستقبال
العالم رصد  أن  إىل  الفتا 
ـــار دوالر ملواجهة  100 ملي
خصص  املناخية،  التغريات 
لليمن منها مبلغ 17 مليون 

دوالر.



5نشرة 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  6  سبتمبر   2020م   العـــــدد ) 120 (

أدانـــت وزارة األوقـــاف 
اســـتهداف  واإلرشـــاد، 
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
ملسجد قوات األمن الخاصة 
بمحافظـــة مأرب بصاروخ 
باليستي ، وقت صالة فجر 
ـــفر عن  الجمعة، والذي أس
استشهاد وإصابة العرشات 
مـــن الجنـــود وهـــم يؤدون 

الصالة.
يف  الـــوزارة  وقالـــت 
بيـــان لهـــا:« إن هـــذا العمل 
اإلجرامـــي الـــذي تقـــوم به 
مليشـــيا الحوثـــي املدعومة 
مـــن إيـــران باســـتهداف 
الدين  يتناىف مع  الله،  بيوت 
اإلسالمي الحنيف واألعراف 

ـــماوية، التي  والرشائع الس
عظمـــت من حرمـــة أماكن 
املبادئ  العبادة، ويتناىف مع 

واألخالقية«. اإلنسانية 
الـــوزارة  ووصفـــت 
هـــذا االســـتهداف » بالعمل 
ـــف  ـــذي يكش ال ـــي  اإلرهاب
ـــة،  ـــذه الجماع ـــة ه حقيق
ومرشوعهـــا التدمـــريي 
لـــألرض واإلنســـان؛ فهـــي 
ال تـــرتدد عن ســـفك الدماء 
املحرمـــات  واســـتباحة 
وانتهاك قدســـية املســـاجد؛ 
بـــل ترى ذلـــك قربـــى وفقا 
لعقيدتهـــا الشـــيطانية، 
أدبياتهـــا،  يف  املتأصلـــة 
واملستنسخة عمليا من كل 

أعمـــال الفوىض الذي تقوم 
به إيران يف املنطقة«.

الـــوزارة« أن  وأضافـــت 
ـــتهداف األبرياء وبيوت  اس
الله عمـــل إرهابي وتصعيد 
خطـــري ال يمكـــن الســـكوت 
عنـــه، ونطلب مـــن املجتمع 
الدويل إدانته واتخاذ موقف 
واضح مـــن انتهـــاك حرمة 

دور العبـــادة واألبرياء«.
الـــوزارة  وحيـــت 
ـــش  ـــال الجي ـــف أبط مواق
الوطني واملقاومة الشعبية 
املعركة  وتعاضدهم يف هذه 
املصريية لليمن ضد مليشيا 
الحوثـــي االنقالبيـــة، وهـــم 
يســـطرون أنصـــع املالحـــم 

الرشف،  ميدان  البطولية يف 
ويكـــرون شـــأفة الحوثي 
الدفاع  يف  دروسا  ويلقنونه 

اليمن وكرامته. عن 
مليشـــيا  أن  يذكـــر 
ـــذ  ـــتهدفت من ـــي اس الحوث
انقالبها عى الدولة يف أواخر 
2014 وحتى أواخر 2019، 
قرابة 750 مسجدا يف اليمن 
توزعت بـــني التفجري الكيل 
والقصـــف بالســـالح الثقيل 
والنهـــب لكافة محتوياتها، 
مخازن  إىل  تحويلها  وكذلك 
لتعاطي  ومقرات  لألسلحة 
القـــات، منهـــا 79 مســـجدا 
ومدرســـة لتحفيـــظ القرآن 

ـــم تفجريها. الكريم ت

وزارة األوقاف تدين استهداف احلوثيني 
ملسجد القوات اخلاصة بمأرب
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تشييع شهداء القصف الحوثي لمسجد 
معسكر قوات األمن الخاصة

جـــرى يـــوم االثنـــني 
بمحافظـــة مـــأرب تشـــييع 
ســـتة شـــهداء استشـــهدوا 
أثنـــاء أدائهـــم صـــالة فجـــر 
الجمعـــة املايض يف مســـجد 
ـــة،  ـــن الخاص ـــوات األم ق
بصـــاروخ بالســـتي أطلقته 
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
املدعومـــة مـــن إيـــران، عى 
املســـجد وأدى إىل جرح 20 

آخريـــن مـــن املصلني.
موكـــب  وخـــالل 
التشـــييع طالب املشـــيعون 
ـــن  ـــي مارت ـــوث األمم املبع

غريفيـــث واملجتمـــع الدويل 
بالخروج عن صمتهم تجاه 
جرائم مليشيا الحوثي بحق 
املدنيـــني واألعيـــان املدنيـــة 
ودور العبـــادة يف محافظـــة 
مأرب .. مشريين إىل أن هذا 
االستهداف لدور العبادة هو 
الرابـــع يف املحافظة وســـط 
صمـــت دويل مطبـــق، رغـــم 
أن هـــذا الســـلوك اإلرهابي 
املمنهـــج ضـــددور العبـــادة 
وبمـــن فيهـــا، أثنـــاء أدائهم 
ـــاكا  ـــر انته ـــالة  يعت الص
لكافة الترشيعات واملواثيق 

واملعاهـــدات الدوليـــة، وهو 
مـــا شـــجع املليشـــيا ملزيـــد 
ـــاكات  ـــكاب االنته ـــن ارت م
والجرائـــم التـــي ترتقـــي إىل 
ـــال اإلرهابية لداعش  األعم

والقاعدة.
وأشـــاد املشـــيعون بمـــا 
ـــة  تقدمـــه األجهـــزة األمني
بمحافظـــة مـــأرب مـــن 
جهـــود كبـــرية لتأمني حياة 
املدنيني واملنشـــآت الخاصة 
والعامة، ودورهم يف إفشال 
الحوثي  مليشيا  مخططات 
اإلرهابية إلقالق الســـكينة 

واالستقرار  واألمن  العامة 
الـــذي تنعـــم بـــه املحافظة، 
التـــي تحتضـــن اليـــوم نحو 
ثالثة ماليني نازح ومهجر، 
ممن فروا من بطش مليشيا 
الحوثـــي للبحـــث عن األمن 

والخدمات.
وأكد املشـــيعون وقوف 
ـــة  ـــكان املحافظ ـــة س كاف
ومســـاندتهم  وأبنائهـــا 
الكاملة للجهود واإلجراءات 
التي تبذلها األجهزة األمنية 
لتأمني املحافظة واملمتلكات 

العامـــة والخاصة.
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ـــي  ـــق حقوق ـــذ فري نف
ـــات  ـــي منظم ـــل ثمان يمث
حقوقية محلية يف محافظة 
مأرب، يـــوم الثالثاء، نزوال 
ـــة  ـــق جريم ـــا لتوثي ميداني
ـــيا الحوثي  استهداف مليش
ـــة ملســـجد قـــوات  االنقالبي
األمن الخاصة وسط مدينة 
مـــأرب بصـــاروخ بالســـتي 
الجمعـــة املاضية، أثناء أداء 
صـــالة الفجـــر مـــا أدى إىل 
استشهاد 6 مصلني وإصابة 

آخرين.
التـــي  الزيـــارة  ويف 
نظمهـــا مكتـــب حقـــوق 
اإلنســـان باملحافظـــة قـــام 

ممثلـــو املنظمـــات بتوثيـــق 
مكان االســـتهداف والدمار 
ــه  ــذي خلفـ الـ ــع  الواسـ
ــتي يف  البالسـ ــاروخ  الصـ
ــتمعوا إىل  ــجد، واسـ املسـ
أقـــوال الشـــهود املتواجدين 
ـــاء القصف، وشـــهادات  أثن
واملصابـــني  الجرحـــى 
حيث  اإلصابات،  ومستوى 
أكـــد املصابـــون أن القصف 
وقـــع بينمـــا كانـــوا يؤدون 
صـــالة الفجـــر يف املســـجد.
الفريـــق  وأعـــرب 
الحقوقي املكون من مكتب 
ومنظمات  اإلنسان  حقوق 
ـــود -  ـــس - ه ـــن رايت )يم

حماية – شـــهود - شـــاهد 
- إرادة – منـــارصة للتنمية 
وحقوق اإلنسان- ومنظمة 
الشديدة  إدانته  رقيب(؛ عن 
ـــرر لدور  ـــتهداف املتك لالس
العبادة واألعيان املدنية من 
أحياء ســـكنية ودور عبادة 
ومنشـــآت أمنيـــة ورشطية 
ـــة  ـــأرب املكتظ ـــة م بمدين

بالسكان..
هـــذه  أن  مؤكديـــن 
الجرائـــم تتناىف مع القانون 
الـــدويل اإلنســـاني واملواثيق 
التـــي  واملعاهـــدات الدوليـــة 
تعتر دور العبادة ومنشآت 
ـــا  ـــن أعيان ـــة واألم الرشط

مدنية يحرم استهدافها.
الفريـــق  ولفـــت 
أنـــه يعمـــل عى  الحقوقـــي 
تقديم ملف متكامل وموثق 
للمحاكم واملنظمات الدولية 
بالجرائم التي طالت املدنيني 
واملنشـــآت واألعيان املدنية 
باملحافظـــة .. مشـــددا عى 
ـــل املجتمع  رضورة أن يعم
الـــدويل عـــى وقـــف الصلف 
الـــذي تمارســـه  اإلجرامـــي 
مليشـــيا الحوثـــي بحـــق 
املدنيـــني يف محافظة مأرب 
ـــف  ـــرض للقص ـــي تتع الت
بالصواريـــخ  املســـتمر 
البالســـتية املحرمـــة دوليا.

فريق حقوقي يوثق جريمة استهداف مليشيا 
احلوثي ملسجد بمأرب
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مليشيا الحوثي تستهدف بصواريخها 
بئر الشرب الوحيدة في مدغل

كشـــف مديـــر الوحـــدة 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحـــني بمحافظة مأرب 
ســـيف مثنى عن استهداف 
مليشـــيا الحوثـــي اإليرانية 
ـــاه الوحيد الصالح  لبئر املي
للـــرشب يف مديريـــة مدغل، 
والـــذي يزود أبنـــاء املديرية 
ـــزوح باملياه،  الن ومخيمات 
ــف،  ــخ والقذائـ بالصواريـ
وتدمريه، بهدف قطع املياه 
واألرس  املديرية  سكان  عن 

النازحة يف مخيمات النزوح 
باملديريـــة مـــن مختلـــف 
املديريات، وتسكن مخيمات 
)الزبرة، السمرة، آل راصع، 
والحصـــور(  الخريبـــة، 
وإجبارهـــم عى النزوح من 
املديريـــة رغـــم بعدهـــم عن 

ـــق املواجهات. مناط
أن  مثنـــى  وأوضـــح 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادة الس قي
باملحافظـــة كلفت الســـلطة 
املحليـــة باملديريـــة برعـــة 

تأهيل بريي املســـامرة، وآل 
فرحـــة، لتزويـــد املواطنـــني 
النـــزوح باملياه  ومخيمـــات 
الصالحـــة للرشب، حيث أن 
أغلب مياه اآلبـــار باملديرية 

مالحة.
ودعـــا رئيـــس الوحـــدة 
ـــه  ـــالل زيارت ـــة خ التنفيذي
النازحـــني كافـــة  ملخيمـــات 
اإلنســـانية  املنظمـــات 
والدولية إىل زيارة املخيمات 
واالطـــالع مـــن الواقع عن 

الوضـــع املأســـاوي لـــألرس 
النازحة فيها، واحتياجاتها 
الطارئـــة واألساســـية، من 
ـــدواء  ـــذاء وال ـــأوى والغ امل
ـــا  ـــا.. مبدي ـــاه وغريه واملي
أسفه عن تجاهل املنظمات 
ــني يف  ــانية للنازحـ اإلنسـ
هـــذه املديريـــة مـــن مديرية 
مجـــزر ومحافظتي صنعاء 

والجوف.
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الوكيل مفتاح يدشن أربع دورات نسوية 
حرفية لنساء الشهداء بمأرب

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح اليـــوم أربع دورات 
تدريبيـــة نســـوية يف مهـــن 
حرفية لنســـاء الشـــهداء يف 
محافظتـــي مأرب والجوف 
والتـــي يقيمهـــا ائتـــالف 
الخري لإلغاثة بالتعاون مع 
أكاديميـــة ديفرنت للتدريب 
ـــن  ـــل م ـــل، بتموي والتأهي
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 

واألعمـــال اإلنســـانية.
الـــدورات  وتســـتهدف 
إكساب 50 امرأة من نساء 
الشـــهداء مهنـــا حرفيـــة 
التصويـــر  مجـــاالت  يف 
الفوتغـــرايف واملونتـــاج، 
وصناعة البخور والعطور، 
املعجنـــات  وصناعـــة 
والحلويـــات، والخياطـــة، 

بهدف مساعدتهن يف تكوين 
الصغـــرية  مشـــاريعهن 
وتحسني  الصغر  ومتناهية 
مســـتوى أرسهـــن املعييش 
واالندمـــاج يف ســـوق العمل 

ـــاج. واإلنت
وخـــالل التدشـــني طاف 
ـــات  ـــاح بقاع ـــل مفت الوكي
التدريـــب للـــدورات األربـــع 
ـــني  ـــن القائم ـــتمع م واس
عليهـــا إىل رشح عن برامج 
التدريـــب وأهدافهـــا، ومدة 
كل دورة والتـــي تـــرتاوح 
بـــني 20 يومـــا إىل 50 يوما 
حســـب طبيعـــة كل دورة.

وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
التأهيل  بهـــذه املبـــادرات يف 
ـــاء  ـــألرس وبن ـــب ل والتدري
ــة األرس  ــا، خاصـ قدراتهـ
األكثـــر ضعفـــا مـــن األيتام 

واألرامـــل والنازحـــني بمـــا 
يمكنهم من تحســـني ســـبل 
العيـــش لهـــم ومســـتواهم 
املعيـــيش وتحويلهم إىل أرس 
منتجة قادرة عى املساهمة 
يف تنميـــة أرسهـــم وخدمـــة 
املجتمع واالندماج يف سوق 
العمل، خاصة أرس الشهداء 
ـــوا أرواحهم من  الذين قدم

أجـــل الوطـــن وحمايته.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
أن الســـلطة املحليـــة تقـــدم 
ـــهيالت  ـــة الدعم والتس كاف
إلقامة الرامج واألنشـــطة 
اآلثـــار  ذات  اإلنســـانية 
التنمويـــة بعيـــدة املدى ويف 
وبرامج  مشاريع  مقدمتها 
التأهيـــل والتدريـــب وبنـــاء 
القـــدرات للفئـــات املختلفة 
لتمكينهـــم مـــن االندماج يف 

التنمية  خطط  ويف  املجتمع 
املحلية الشاملة التي تسعى 
إليها املحافظة.. مثمنا الدور 
اإلنساني ملركز امللك سلمان 
ـــواء يف مجال املساعدات  س
اإلنســـانية الطارئة أو دعم 
الرامج اإلنسانية ذات البعد 
التنمـــوي، ومنهـــا برامـــج 
ـــل  ـــدرات والتأهي ـــاء الق بن

والتدريب.
التدشـــني  حـــر 
ـــة  التنفيذي ـــدة  ـــر الوح مدي
إلدارة مخيمـــات النازحـــني 
ـــى  ـــيف مثن ـــة س باملحافظ
ورضية النجار ممثلة مركز 
امللك سلمان لإلغاثة مكتب 

مأرب.
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الباكري يتفقد فتح قنوات مياه سد 
مأرب في آل شبوان

ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي تفق
مأرب للشؤون اإلدارية عبدالله 
أحمد الباكري، يوم الخميس، 
ومعـــه مديـــر عـــام مديريـــة 
الوادي صالح بن حمد جرادان 
التحوييل )ب( لبحرية  السد   ،
ـــد مأرب وأعمال التنظيف  س
والفتح لقنـــوات توزيع مياه 
السد املليئة باألتربة يف مناطق 
الســـاقط والركزة والديم بآل 
شبوان بمديرية الوادي والتي 
تصلهـــا مياه الســـد ألول مرة 

منذ إنشـــائه عر القنوات.
ـــري  ـــل الباك ـــد الوكي وش
عى أهمية التوسع يف الرقعة 
الزراعيـــة واســـتصالح أراض 
ـــول  ـــتغالال لوص ـــدة اس جدي
مياه الســـد، سواء عر قنوات 
ـــرى  ـــر مج ـــف أو ع الترصي
منسح السد، الذي فاض ألول 
مرة منذ إنشائه قبل 3 عقود 
ونيـــف إىل مناطـــق لم يصلها 

قبل. من 
ـــد  ـــارة للس ـــالل الزي وخ
التحويـــيل)ب( لبحـــرية ســـد 
مأرب اطلـــع الوكيل الباكري 
ــة  ــع يف منطقـ ــى الواقـ عـ
الخســـيف يف مديريـــة املدينة، 
ـــد  ـــرشوع الس ـــر م ـــن مدي م
ـــي،  ـــد العريف ـــدس أحم املهن
عـــى أوضـــاع الســـد وقدرتـــه 
االستيعابية الكلية للمياه التي 
تبلـــغ مليـــون وثمانمائة ألف 
مرت مكعب، وأداء بوابة السد 
الرئيسية لترصيف املياه التي 

تضـــخ )15( ألـــف مرت مكعب 
يف الثانيـــة الواحدة، والقنوات 
الثـــالث الرئيســـية املتفرعـــة 
عنها لتوزيع املياه إىل مناطق 
مختلفـــة يف مديريتـــي املدينة 
والـــوادي، بطـــول )50( كيلو 
مـــرتا، والقنوات الفرعية لكل 
قناة رئيسية لنقل املياه بطول 
)85( كـــم، والتي تعمل حاليا 
بنســـبة )75%( يف نقـــل امليـــاه 
التـــي تـــروي آالف الهكتارات 

ـــة. ـــن األرايض الزراعي م
كمـــا اطلـــع وكيـــل 
املحافظة خالل زيارته ملناطق 
الساقط والركزة والديم يف آل 
شـــبوان عى األعمال الجارية 
يف تنظيف القنوات الرئيســـية 
والفرعيـــة يف تلك املناطق من 
األتربـــة التي تمألهـــا وتمنع 
وصـــول ميـــاه الســـد إىل تلـــك 
املناطق، بما يعزز من وصول 
املياه إىل أماكن جديدة لم تكن 
تصلهـــا مـــن قبـــل يف مديرية 
املزارعني من  الوادي وتمكني 
التوسع يف استصالح األرايض 
الزراعية، والتوسع يف الرقعة 

الزراعيـــة يف محافظة مأرب، 
التي تعد إحدى ســـالت اليمن 

الغذائية املهمة.
الباكري  الوكيل  واستمع 
من مدير عام مديرية الوادي 
ـــال  ـــري أعم ـــن س إىل رشح ع
تنفيذ مرشوع تنظيف قنوات 
الرئيسية  السد  ترصيف مياه 
والفرعية والتوسع يف إيصال 
امليـــاه إىل أبعـــد نقطة ممكنه، 
والـــذي ينفـــذ بـــإرشاف مـــن 
ـــة  ـــة باملديري ـــلطة املحلي الس
وتمويل من الســـلطة املحلية 
باملحافظة، حيث بلغت نسبة 
األعمال املنجزة التي بدأت منذ 
شـــهر ونصف تقريبا يف إطار 
ماهو مخطط من أعمال نحو 

املائة. يف   80
ــرادان إىل أن  ــار جـ وأشـ
املزارعني يف عديد من املناطق 
التي وصلتها مياه السد بدأوا 
يف اســـتصالح أراض زراعيـــة 
جديدة، والتوسع يف املحاصيل 
الزراعيـــة خاصـــة املحاصيـــل 
ـــم  ـــتغالل املوس النقدية، واس

الزراعـــي الحايل.

وقد أكـــد الوكيل الباكري 
عى أن القطاع الزراعي يحتل 
ـــة يف اهتمامات قيادة  األولوي
ـــه وتطويره  املحافظة لتنميت
الذي  الواعد  باعتباره القطاع 
يشـــتغل فيـــه أكـــر عـــدد من 

املحافظة. سكان 
 مشـــددا عى االســـتغالل 
األمثـــل لوفرة املياه هذا العام 
بســـبب األمطـــار الغزيـــرة 
التي أنعم الله بها، والســـيول 
ـــت إىل  ـــي وصل ـــة الت الجارف
ســـد مأرب حتى فـــاض ألول 
مرة منذ إنشـــائه، ســـواء من 
خالل تنظيم عملية الري بني 
املزارعني أو من خالل التوسع 
يف املساحات الزراعية والتنوع 
يف املحاصيـــل، بما يعزز األمن 
الغذائـــي يف اليمـــن، خاصة يف 
هـــذه الظروف الصعبـــة التي 
يعانـــي منها البلد مـــن العوز 
الغذائـــي بعد انقالب مليشـــيا 
الحوثـــي املدعومة مـــن إيران 
وشـــنها حربـــا عـــى الشـــعب 
اليمني وتدمري كافة مقدراته 

ـــاع الزراعي. ومنها القط
يشـــار إىل أن محافظـــة 
مـــأرب تعتـــر إحـــدى ســـالت 
املرتبة  الغذائية وتحتل  اليمن 
ـــات،  ـــاج الحمضي األوىل يف إنت
واملراتب مـــن األوىل إىل الثالثة 
يف إنتاج املحاصيل النقدية من 
ـــم والقمح  البطاط والطماط
والشـــعري والبصل والسمسم 

وغريها مـــن املحاصيل.

شدد على توسيع الرقعة الزراعية ..
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مستشفى كرى يتسلم دفعة ثانية من 
األجهزة الطبية من مركز سلمان لإلغاثة

ـــفى كرى  تسلم مستش
ـــوادي  ال ـــة  ـــام بمديري الع
محافظـــة مـــارب، يـــوم 
اإلثنـــني، دفعـــة ثانيـــة مـــن 
األجهزة الطبية مقدمة من 
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســـانية بكلفة 
250 ألف دوالر، عر مكتب 
الصحـــة العامة والســـكان 
باملحافظة، وبحضور وكيل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 

الباكري. عبداللـــه 
ــزة  ــن األجهـ وتتضمـ
املســـتلمة: منظـــار جراحي 
حديـــث، يعمـــل عـــى ثالثـــة 
تخصصـــات يف آن واحـــد 
األذن  )األنـــف  وهـــي: 
ـــون، واملخ  الحنجرة، والعي
واألعصـــاب(، وهـــو أول 
جهـــاز يدخل اليمـــن، وهو 
صناعـــة 2020م، وتبلـــغ 
ألـــف ريـــال  كلفتـــه 680 
سعودي، إضافة إىل جهازي 
تنفـــس صناعيـــني حديثني 
خصصـــا لألطفـــال الخـــدج 
الـــوالدة.. وجهـــاز  حديثـــي 
تلفزيونـــي »النرتا ســـاوند« 
لتشـــخيص أمـــراض الكى، 
املـــرارة وأورام  وحصـــوات 
ـــن  ـــة، ويمك ـــدة الدرقي الغ
اســـتخدامه يف تشـــخيص 

أمـــراض القلـــب.
من جهتـــه ثمن الوكيل 
ـــتمر  ـــم املس ـــري الدع الباك
الـــذي يقدمـــه مركـــز امللـــك 
ســـلمان للقطـــاع الصحـــي 

الـــذي مـــن  باملحافظـــة، 
شأنه أن يساهم يف االرتقاء 
بالقطاع الصحي، وتحسني 
الخدمـــات الصحية املقدمة 
للمواطنـــني والنازحني عى 
املنظمات  داعيا  حد سواء.. 
ــانية إىل  ــة واإلنسـ الدوليـ
تقديـــم الدعـــم للقطـــاع 
الصحـــي باملحافظـــة، الذي 
ـــرية  ـــات كب ـــه تحدي يواج
بسبب ضعف البنى التحتية 
ــا وأن  ــاع خصوصـ للقطـ
املحافظة مازالت تســـتقبل 
كل يـــوم نازحـــني جدد من 
مناطـــق ســـيطرة مليشـــيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة 

مـــن إيـــران، ويحتاجون إىل 
مختلفة.. صحية  خدمات 

ـــار  ـــا أش ـــن جانبهم م
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
العامـــة والســـكان الدكتور 
ومدير  الشدادي  عبدالعزيز 
مستشـــفى كـــرى لـــؤي 
ســـليمان أن هـــذه األجهزة 
املقدمة تعتر الدفعة الثانية، 
بعد أن شملت الدفعة األوىل 
ـــة،  ـــعة مقطعي ـــاز أش جه
ســـاعدت يف تخفيف األعباء 
والنازحني يف  الساكنني  عن 
السفر إىل محافظات أخرى 
إلجراء األشـــعة املقطعية.. 
الفتني إىل أن أجهزة الدفعة 

ـــا  ـــز بحداثته ـــة تتمي الثاني
ـــام  ـــل بنظ ـــا تعم وبعضه
ـــاد،  ـــي األبع ـــي ورباع ثالث
مـــن شـــأنها أن تحدث نقلة 
نوعيـــة يف جـــودة ونوعيـــة 
ـــي  الت ـــة  ـــات الصحي الخدم
يقدمها املستشـــفى لسكان 
ــني..  ــة والنازحـ املحافظـ
ـــفى  ـــا إىل أن املستش ونوه
يســـتقبل يوميا بمتوســـط 
مريـــض،   500 إىل   400
يســـتفيد مـــن الخدمـــات 
الطبيـــة والصحية املختلفة 
التـــي يقدمهـــا املستشـــفى 

ملرتاديـــه.



األحد  6  سبتمبر   2020م   العـــــدد ) 120 (
12نشرة 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

الرنامـــج  وقـــع 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمـــن، يـــوم األحـــد، عـــى 
مذكرة تعاون مشـــرتك مع 
ـــأرب  ـــات م ـــة فتي مؤسس
لدعـــم رؤيـــة املؤسســـة يف 
تمكني دور املرأة، اقتصادياً 
مـــن خـــالل »مرشوع ســـبأ 
للمرأة  االقتصادي  للتمكني 
ـــر  ـــدف تطوي ـــة« به اليمني
دور النســـاء يف الســـاحة 

ـــة. االقتصادي
الجانـــب  ومّثـــل 
الســـعودي خـــالل التوقيـــع 
املرشف العام عى الرنامج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمـــن الســـفري محمـــد آل 
جابـــر، فيما مّثل مؤسســـة 
فتيـــات مـــأرب رئيســـة 

ـــيل  ـــمني ع ـــة ياس املؤسس
القـــايض.

وأوضـــح آل جابر خالل 
ـــاون  التع ـــرة  ـــع مذك توقي
أن هـــذا املـــرشوع يعـــد أول 
مـــرشوع يوقعـــه الرنامج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمن مع مؤسسة تنموية 
تقودهـــا امـــرأة يمنيـــة، 
سواء يف محافظة مأرب أو 
عـــى مســـتوى الجمهورية 
ـــة، وأيضاً مســـؤولة  اليمني
عن مشـــاريع لتمكني املرأة 
اقتصادياً وتمكني الشـــباب 

ـــز إمكانياتهم. وتعزي
ـــة  وأشـــار إىل أن حاضن
ـــي تم تجهيزها  الت األعمال 
وإعدادها يف مأرب ستكون 
عمال نموذجيا لكل ما يمكن 

عملـــه يف تمكـــني الفتيـــات 
والشـــباب يف مـــأرب، والتي 
ستنعكس إيجابياً عى بقية 
املحافظات.. مؤكداً أن الدعم 
ـــوي بمحافظة مأرب  التنم
ـــاالت  ـــع املج ـــي يف جمي يأت
ـــاع  ـــم للقط ـــا: الدع ومنه
الصحـــي حيـــث تـــم تجهيز 
عدة مستشفيات عر تأمني 
احتياجـــات العيـــادات مـــن 
ـــيارات  األجهزة، وتأمني س
اإلســـعاف، وتجهيـــز غرف 
ـــزة، باإلضافة  العناية املرك
إىل تجهيز العديد من املراكز 
الصحية يف مأرب باألجهزة 

الطبية. 
ـــة  ـــت رئيس ـــا ثمن  فيم
مؤسسة فتيات مأرب، دعم 
ـــعودية  اململكة العربية الس

بالرنامـــج  ممثلـــة 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمن..مشـــرية إىل أن هـــذا 
التعـــاون يهـــدف إىل خدمـــة 
ـــز  ـــرأة، وتعزي امل ـــاد  اقتص
حضورهـــا يف املجتمـــع عر 
دعـــم مشـــاريع ناشـــئة، 
ـــاء  ـــاء إلنش ـــل النس وتأهي
مشـــاريع ُحـــرة، باإلضافة 
إبـــراز مواهب نســـائية،  إىل 
ـــخصيات رائدة.  وتكريم ش
ــرشوع  ــن املـ ويتضمـ
إنشاء حاضنة سبـأ للتمكني 
اليمنية  ـــرأة  االقتصادي للم
يف محافظـــة مـــأرب، حيث 
سيعمل الرنامج السعودي 
لتنميـــة وإعمـــار اليمـــن 
عـــى تجهيز مقـــر متكامل 
مرافقها. بجميع  للحاضنة 

»إعامر اليمن« يبدأ من مأرب مرشوعا 
لتمكني املرأة اقتصادياً
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بدء برنامج تدريبي لتأهيل 500 شاب 
وشابة في ريادة األعمال بدعم أوروبي

بـــدأ، يـــوم األربعـــاء، 
بمحافظة مـــأرب الرنامج 
التدريبـــي يف مجـــال ريـــادة 
ــه  الـــذي تقيمـ ــال  األعمـ
ـــة  ـــة رواد بالرشاك مؤسس
مع مرشوع دعم الرشكات 
والتطويـــر  الناشـــئة 
بدعم  الوظيفي )ستيبس(، 
مـــن االتحـــاد األوروبـــي 
الثانية من  ضمـــن املرحلـــة 
ـــاء  ـــتهدف بن ـــرشوع يس م
قدرات )500( شاب وشابة 
بسوق  لاللتحاق  وتأهيلهم 

. لعمل ا

الرنامـــج  ويهـــدف 
ـــا  ـــتمر 12 يوم ـــذي يس ال
 20 وتدريـــب  لتأهيـــل 
ـــن  ـــاركة م ـــاركا ومش مش
شـــباب وشـــابات املحافظة 
وتمكينهـــم مـــن النهـــوض 
ـــار  ـــال كمس ـــادة األعم بري
للمســـاهمة  وطريقـــة 
التنميـــة  تحقيـــق  يف 
ـــجيعهم  ـــة وتش االقتصادي
إلطالق أفكارهم وتحويلها 
جـــدوى  ذات  ملشـــاريع 

اقتصاديـــة.
منســـق  وأوضـــح 

املرشوع محمد الشدادي أن 
الرنامج يركز اهتمامه عى 
ـــباب لتدريبهم  رشيحة الش
ـــاريع  ـــج ومش ـــى برام ع
املؤسســـة وخصوصـــا يف 
ريـــادة األعمـــال، ومواكبـــة 
التطـــورات التكنولوجية يف 
برامج ومشاريع املؤسسة. 
الفتـــا إىل أن مـــرشوع دعـــم 
الرشكات الناشئة والتطوير 
الوظيفـــي يعتـــر األول من 
نوعـــه يف االهتمـــام بريادة 
املحافظـــة  يف  األعمـــال 
ـــذ  ـــى تنفي ـــجيعهم ع وتش

مشاريعهم الخاصة.
 مـــن جانبـــه أثنى مدير 
عـــام اإلدارة الفنيـــة لدعـــم 
مبادرات املجتمع باملحافظة 
طـــه غـــالب الشـــمريي عى 
يف  رواد  مؤسســـة  دور 
تنفيـــذ مثل هذه املشـــاريع 
والرامج ملـــا لها من أثر يف 
تحسني مستوى الدخل لدى 
الشـــباب، وتمكينهـــم مـــن 
امتالك مشاريعهم الخاصة 
التنمية  ـــة  والنهوض بعملي

االقتصاديـــة يف املحافظـــة.


