
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبت  7  أغسطس  2021م  العـــــدد ) 160 (

جباري يناقش مع وزير الدفاع ورئيس األركان 
وحمافظ مأرب األوضاع العسكرية واخلدمية

ــول إىل  ــد التح ــأرب يؤك ــظ م حماف
اهلجــوم ويقــول إن منبــع العروبــة 
الفقيــه لواليــة  التســليم  اليمكنــه 

مـــأرب صامـــدة أمـــام المشـــروع الحوـثــي   اإليراـنــي منـــذ 2015. 	فـــــــي لقـــــــاء مــــــع قنـــــاة الشـــرق..

نكـــراء. 	 وهزائـــم  مجـــازر  مـــأرب  جبهـــات  ـفــي  واجـــه  الحوـثــي 

اتفـــاق الريـــاض مـــن أهـــم المنعطفـــات التـــي ينبغـــي التمســـك بهـــا. 	

المملكـــة علـــى مـــدى تاريخهـــا تســـعى لـــرأب الصـــدع داخـــل اليمـــن. 	

نأســـف للتماهـــي الدولـــي أمام الشـــرذمة الحوثيـــة المدعومـــة إيرانيا. 	

جـــدا. 	 ممتـــاز  مـــأرب  تجـــاه  األمريكـــي  المبعـــوث  موقـــف 

وقـــوف التحالـــف هـــو مـــا ســـاعدنا لنصمـــد لهـــذه الفتـــرة كاملـــة. 	
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أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..

ــس  ــب رئيـ ــى نائـ التقـ
ـــز  ـــواب عبدالعزي الن ـــس  مجل
جباري، بوزيـــر الدفاع الفريق 
الركـــن محمـــد عـــي املقـــديش 
ـــة األركان العامة  ورئيس هيئ
ـــركة  ـــات املش ـــس العملي رئي
ـــن  ـــر ب ـــن صغ ـــق الرك الفري
اللواء  عزيـــز ومحافظ مـــأرب 
سلطان العرادة، وناقش معهم 
املســـتجدات العســـكرية وآخر 
التطـــورات امليدانية يف مختلف 

الجبهـــات.
ـــتمع  ـــاء اس اللق ـــال  وخ
ـــر  ـــن وزي ـــاري م ـــب جب النائ
ـــس هيئة األركان  الدفاع ورئي
إىل رشح موجـــز عـــن ســـر 
والقتالية  العسكرية  العمليات 
ـــطرها  ـــي يس الت ـــوالت  والبط
ـــي يف  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
كافـــة الجبهـــات، ومـــا يتمتـــع 
بـــه أبطـــال الجيـــش واملقاومة 
مـــن معنويات عاليـــة وإرصار 
عىل تطهر اليمن من مليشـــيا 
ـــة  ـــاب الحوثي ـــرد واالنق التم
املدعومـــة مـــن إيـــران، مثمنني 
دور التحالـــف العربـــي بقيادة 
املليشيا  مواجهة  يف  السعودية 

االنقابية ودعم أبطال الجيش 
الوطنـــي واملقاومـــة الشـــعبية 
وإســـنادهم النوعـــي املســـتمر 
يف مختلـــف مياديـــن البطولـــة 

والكرامة.
 كما اســـتمع من املحافظ 
العـــرادة إىل تقريـــر موجـــز عن 
الجوانـــب الخدميـــة والتنموية 
يف محافظة مأرب ومستجدات 
الوضع اإلنســـاني يف املحافظة 
ومـــا تبذلـــه الســـلطة املحليـــة 
مـــن جهـــود لتوفـــر الخدمات 
ـــة  ـــاء املحافظ ـــية ألبن األساس
والنازحني فيها .. مســـتعرضاً 
التـــي  الصعوبـــات والتحديـــات 
تواجه قيادة املحافظة يف إيواء 
النازحني وتأمـــني احتياجاتهم 
ومتطلباتهم الرضورية يف كافة 
املجاالت يف ظل استمرار حركة 

ـــكل شبه يومي. النزوح بش
ـــاري  ـــل جب ـــاء نق اللق ويف 
ـــية  ـــادة السياس ـــات القي تحي
ممثلة بفخامة الرئيس املشـــر 
ـــه منصور هادي  الركن عبدرب
رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املســـلحة إىل منتســـبي 
ـــة  ـــلحة واملقاوم ـــوات املس الق

الذيـــن يســـطرون  الشـــعبية 
أروع املاحـــم البطولية للدفاع 
عـــن الهويـــة اليمنيـــة وحماية 
ومواجهة  الوطنية  املكتسبات 
صلـــف مليشـــيا الحوثـــي 
الكهنوتيـــة يف كل الجبهـــات 

وامليادين.
السياسية  القيادة  أن  وأكد 
لـــن تألـــو جهـــداً يف تقديـــم كل 
أشكال الدعم واملساندة ألبطال 
الجيـــش واملقاومـــة املرابطـــني 
ــة  ــتكمال معركـ ــى اسـ حتـ
اليمـــن والقضـــاء عىل  تحريـــر 
ـــتعادة  ـــرد واالنقاب واس التم

ـــات الدولة. مؤسس
وأشـــاد جبـــاري بـــاألدوار 
البطولية للقيادات العســـكرية 
ـــة  ـــة الوطني ـــادة املعرك يف قي
والتصـــدي للمـــروع اإليراني 
وأطماعه التوســـعية، وإفشال 
ـــي  الت ـــة  ـــه اإلرهابي مخططات
اليمـــن واملنطقـــة..  تســـتهدف 
ـــعب  ـــاء الش أبن إىل أن  ـــراً  مش
اليمنـــي بكافـــة انتماءاتهـــم 
ـــف  ـــداً خل ـــاً واح ـــون صف يقف
ـــة  ـــي واملقاوم ـــش الوطن الجي
الشـــعبية يف هـــذه املعركـــة 

املصريـــة حتـــى دحر املليشـــيا 
وإنهـــاء االنقـــاب وتحرير كل 

ـــن. أرايض الوط
ـــد نائب رئيس  إىل ذلك تفق
ـــز  ـــواب عبدالعزي الن ـــس  مجل
جبـــاري ومعـــه رئيـــس هيئـــة 
األركان الفريـــق الركـــن صغر 
ـــة  ـــد املنطق ـــز وقائ ـــن عزي ب
الركن  اللواء  الثالثة  العسكرية 
منصـــور ثوابة أبطـــال الجيش 
الوطنـــي واملقاومـــة الشـــعبية 
املرابطني يف الخطوط األمامية 
يف جبهتـــي املشـــجح ورصواح 
غرب محافظـــة مأرب. واطلع 
ـــىل  ـــني ع ـــادة الجبهت ـــن قي م
املعارك،  وسر  املقاتلني  أحوال 
وآخـــر االنتصـــارات امليدانيـــة، 
ومجمـــل العمليات العســـكرية 
بالروح  يف الجبهتـــني.. مشـــيداً 
املعنويـــة والجاهزيـــة القتالية 
التـــي يتمتع بها أبطال الجيش 
واملقاومـــة ومـــا يحققونه من 
ـــة  ـــة يف كاف ـــارات متتالي انتص

الجبهات.

جبــاري يناقــش مــع وزيــر الدفــاع ورئيــس األركان وحمافــظ جبــاري يناقــش مــع وزيــر الدفــاع ورئيــس األركان وحمافــظ 
مــأرب األوضــاع العســكرية واخلدميــةمــأرب األوضــاع العســكرية واخلدميــة
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دعا أبناء الوطن للسعي الستعادة الدولة اليمنية

يف لقاء مع قناة الرشق.. حمافظ مأرب يؤكد التحول إىل اهلجوم 
ويقول إن منبع العروبة اليمكنه التسليم لوالية الفقيه

ـــد  ـــرق عن ـــاة ال ـــت قن بث
الثانيـــة من ظهر يـــوم الجمعة 
ـــواء  الل ـــع  ـــا م ـــاء تلفزيوني لق
ســـلطان العرادة محافظ مأرب 
ضمـــن برنامـــج مـــدارات الذي 
يقدمـــه اإلعامـــي عضـــوان 
األحمـــري، ناقـــش العديـــد مـــن 
القضايـــا ذات الصلـــة باملعركة 
الوطنيـــة، والوضـــع يف مـــأرب، 
الذي يخوضه  الرصاع  وطبيعة 
الشـــعب اليمنـــي مـــع مليشـــيا 
إيـــران  الحوثـــي ومـــن ورائهـــا 
والعديـــد مـــن القضايـــا املهمة.

ـــظ  ـــد املحاف ـــاء أك اللق ويف 
العـــرادة أن مـــأرب تعيـــش منذ 
أســـابيع مرحلة الهجـــوم، وأن 
حشود الحوثي التي جمعها من 
مختلـــف جبهاته وزج بها نحو 
مـــأرب يف تصعيـــد مســـتمر منذ 
بدايـــة 2020 ، واجهـــت مجازر 

وهزائـــم نكراء عـــىل يد الجيش 
الوطنـــي واملقاومـــة الشـــعبية 

وطـــران التحالـــف العربي.
إنـــه ليـــس بمقدور  وقـــال: 
ـــيا الحوثي أن تعمل أكثر  مليش
ممـــا عملـــت، وإنما هـــي تطيل 
من أمد الحرب ونزيف الدماء .. 
مطمئنا الجميع بأن الحوثي لن 

ينـــال مايريد يف مأرب.
ـــدة  ـــأرب صام ـــاف: م وأض
منـــذ العـــام 2015 وأوقفـــت 
الحوثـــي عنـــد حـــده، ممـــا حال 
دون تحقيقه للسيطرة الكاملة 
عىل اليمن، ومنعه من تشـــكيل 
ضغط عىل دول الجوار.. مرجعا 
ســـبب صمود محافظـــة مأرب 
ـــق للمـــروع  إىل فهمهـــا الدقي
املليشـــاوي اإليرانـــي، وإدراكها 
ملـــا يريد أن يصنعـــه بالبلد، وملا 
رأته من هدم ملؤسسات الدولة، 

ـــي، وللتاريخ،  ـــان اليمن ولإلنس
وللهوية.

العـــرادة  وأعـــرب املحافـــظ 
ـــأن  ـــه ب ـــه واطمئنان ـــن ثقت ع
اليمنيني سيســـتعيدون دولتهم 
عاجـــا أم آجـــا، وأن مـــروع 
الحوثـــي ســـينهار وينتهي، ألن 
مروعـــه تدمـــري ، ومروع 
مـــوت، لـــن يقبـــل بـــه الشـــعب 
اليمنـــي، ولـــن يقبل به إنســـان 
يريد الحياة بكل معاني الحياة.

ـــأرب أن  ـــظ م ـــد محاف وأك
مليشيا الحوثي تقوم بزج أبناء 
النـــاس إىل املحـــارق، وأخذهـــم 
عىل أســـاس املشاركة يف دورات 
ثقافيـــة، ومن ثـــم تحملهم عىل 
ظهـــور الســـيارات والقاطـــرات 
ـــم، إىل محارق  واآلليات واألطق
الحرب لكي ينتهوا.. مشـــرا إىل 
التي  اإلكراه والقوة  أساليب  أن 

اســـتخدمتها لجمـــع مقاتلـــني، 
جعـــل عنارصهـــا تتقاتـــل فيما 
بينها يف الجبهات وبعضها يفر؛ 
مادفعهـــا لتخصيص أشـــخاص 
ــخاص  ــل األشـ ــني بقتـ معنيـ

الهاربـــني مـــن املعركة.
وأشـــار املحافظ العرادة إىل 
أن مجموعة من الحوثيني تصل 
إىل 35 عنرصا فروا من املعركة، 
املناطق  إحدى  ودخلوا منزال يف 
مليشيا  فقامت  ملأرب،  املحاذية 
الحوثي بتفجره، ونســـبوا ذلك 

إىل طران التحالف.
وردا عـــىل ســـؤال حـــول 
ـــذي تملكـــه مليشـــيا  ال ـــاد  العت
الحوثـــي أكـــد املحافـــظ العرادة 
املليشـــيا اســـتخدمت مقـــدرات 
ـــة  ـــة اليمني وســـاح الجمهوري
بأكمله بما فيها األســـلحة التي 
الـــدول الصديقـــة  منحـــت مـــن 
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والشـــقيقة ملكافحـــة اإلرهاب، 
واســـتخدمتها ضـــد الشـــعب 

. ليمني ا
ـــأرب  ـــظ م ـــاد محاف وأش
بدور قبائـــل املحافظة جميعها 
بـــا اســـتثناء، واملحافظـــات 
اليمنيـــة يف الشـــمال والجنـــوب 
التـــي وقفت بإخـــاص ودفعت 
برجالهـــا إىل مـــأرب، إضافة إىل 
النازحـــني يف  رشفـــاء اليمـــن 
املحافظـــة .. مؤكـــداً أن املعركة 
ال تهـــم مأرب لوحدهـــا ؛ وهي 
ومسألة  ووطن،  شعب  معركة 

ـــة، وتاريخ. هوي
وأعـــرب عن الشـــكر الكبر 
للتحالـــف العربـــي ووقوفـــه 
ـــي يف  ـــعب اليمن ـــب الش إىل جان
ـــي  ـــروع اإليران ـــة امل مواجه
وذراعـــه الحوثيـــة.. مؤكـــدا أن 
ـــف وصموده مع  وقوف التحال
الهوية اليمنية والشعب اليمني 
هو ما ساعد مأرب لتصمد هذه 
الفـــرة كاملة وحتى اســـتعادة 

الدولـــة اليمنية بـــإذن الله.
ودعـــا محافـــظ مـــأرب 
ــة أن  ــم إىل إدراك حقيقـ العالـ
مليشـــيا الحوثـــي ال ترغـــب 
يف الســـام بعـــد أن رفضـــت 
املبـــادرة الســـعودية، ألنها تريد 
أن تســـيطر وتفـــرض أفكارها 
ورؤيتها بقوة الساح.. مشرا 
إىل أهميـــة املبـــادرة الســـعودية 
لتحقيق سامة الشعب اليمني، 
لكـــن الجانب اآلخـــر – كما قال 
- ال يعـــرف معنى الســـام أبداً، 
وشـــعاره املـــوت، وال يريـــد إال 
التدمر واملوت ، ولم يرك وراءه 
خط رجعة للتفاهم أو الســـام 
؛ ولـــم يشـــكل نفســـه كمكـــون 
من املكونات اليمنية التي تقبل 

بالعيـــش والســـام أبدا.
وأردف: تحركـــت عمـــان 
وبعض القوى الدولية والجهات 
األمميـــة يف اتجـــاه مســـاندة 
ـــادرة الســـعودية،  وإنجـــاح املب
لكنهـــا قوبلـــت مـــن الحوثيـــني 
البالســـتية  بإرســـال الصواريخ 
عىل املدنيني واألطفال والنساء، 

وإرســـال الطـــران اإليرانـــي 
املفخـــخ، ألنها ترى أن الســـام 

ســـينهي ما تبقـــى منها.
ـــأرب  ـــظ م ـــر محاف واعت
أي خافـــات بـــني مناهـــي 
مليشـــيا الحوثي يهيئ الفرصة 
ـــتمر  للمروع الحوثي بأن يس
يف غيـــه وطغيانـــه.. معربـــاً 
عـــن أملـــه أن تحـــل الخافـــات 
مـــن خـــال االتفـــاق والحـــوار، 
وفهم مســـؤوليات الناس تجاه 
املـــروع الحوثـــي الـــذي يهـــدد 
ويهدد مستقبل  وتاريخه،  البلد 

األجيال.
ودعـــا محافظ مأرب خال 
إىل توضيح  التلفزيونية  املقابلة 
الحقائق بخصوص الطرف الذي 
يعرقـــل تنفيذ اتفـــاق الرياض.. 
مؤكـــدا أن اتفـــاق الريـــاض من 
التـــي ينبغـــي  أهـــم املنعطفـــات 
التمســـك به وأن يلقـــى طريقه 

للتنفيذ.
وأشـــاد محافـــظ مـــأرب 
ــة  ــة العربيـ ــرص اململكـ بحـ
الشعب  السعودية عىل مصلحة 
اليمنـــي. وقـــال: إن اململكـــة 
ـــة يف  ـــة الوطني ـــذ املصالح ومن
سبعينيات القرن املايض تسعى 
ـــن،  ـــل اليم ـــدع داخ ـــرأب الص ل
وتصـــر وتتحمل، والعقاء من 
اليمن يدركون تماماً هذه  أبناء 

املســـاعي عـــر تاريخهـــا.
وبشـــأن املواقـــف الدوليـــة 
مـــن األحـــداث يف اليمـــن أعـــرب 
املحافظ العرادة عن أســـفه من 
التماهي أمام الرذمة الحوثية 
املدعومـــة إيرانيـــا.. مؤكـــدا أنه 
ـــم  ـــىل األم ـــل ع ـــن املؤم كان م
املتحـــدة أن تقف عنـــد قراراتها 
ـــط عىل الحوثي  األممية بالضغ

ومن ورائـــه لتنفيـــذ قراراتها.
ـــأرب  ـــظ م ـــرب محاف وأع
عـــن اســـتغرابه واحتجاجـــه 
عىل صمـــت املنظمـــات األممية 
ـــوم  ـــر املفه ـــانية - غ واإلنس
الســـبب - تجـــاه مايتعـــرض 
لـــه املدنيـــون والنازحـــون يف 
محافظـــة مأرب من اســـتهداف 

ـــيا  ـــل مليش ـــن قب ـــج م ممنه
ـــة بالصواريخ  الحوثي اإلرهابي
البالستية والطائرات املفخخة.. 
ـــا املنظمـــات والجمعيـــات  داعي
سواء كانت محلية أو إقليمية أو 
 ، إىل تحمل مسؤولياتها  دولية، 
االنتهاكات  حقائق  توضح  وأن 
الحوثيـــة خاصة وأنها تشـــاهد 

مايحصـــل بأم عينها.
ــا محافـــظ مـــأرب  ودعـ
الواليـــات املتحـــدة األمريكية - 
كدولة لها حجمها الكبر داخل 
األمم املتحدة - إىل أن تقف عند 
الـــدويل املســـؤول تجاه  دورهـــا 
ـــة..  ـــي اإلرهابي مليشـــيا الحوث
مشيدا باملوقف األمريكي خال 
مليشيا  تجاه  األخرة  األسابيع 

الحوثـــي اإلرهابية.
ـــه  ـــرادة لقائ الع ـــف  ووص
باملبعـــوث األمريكـــي إىل اليمـــن 
ـــه كان  ـــج بأن ـــدر كين ـــم لين تي
ممتـــازاً. وقـــال إن كينـــج عزى 
ـــخ  ـــهداء الصواري ـــأرب يف ش م
الحوثيـــة، وتحدث باســـتهجان 
عـــن أعمـــال املليشـــيا الحوثيـــة 
وكثـــرة هجماتهـــا ومحاوالتها 
للسيطرة عىل مأرب والتي رأى 

أنها لـــن تتم.
وأكـــد محافـــظ مـــأرب أنـــه 
التوجد أي مصلحة لدول العالم 
مع مليشـــيا الحوثـــي عدا إيران 
ـــيات دمار  وأمثالها ألنها مليش
ـــا  ـــي يف أحضانه ـــوت ؛ ترب وم
اإلرهـــاب ؛ وتؤثر عـــىل املمرات 

ـــح الدولية.. الدولية واملصال
ــال  ــني قـ النازحـ ــن  وعـ
محافظ مـــأرب: كان البد علينا 
من مواجهة موضوع النازحني 
برغم البنيـــة التحتية التي تكاد 
تكـــون منعدمـــة، والحمـــد للـــه 
تحملنا هذا بمساعدة حكومتنا، 
وما يقوم به األخوة يف التحالف 
العربي عر مركز امللك ســـلمان 
، واملراكـــز اإلنســـانية وبعـــض 
التـــي تقدم  املنظمـــات الدوليـــة 
بعـــض املعونات البســـيطة جدا 

ـــؤدي دورها. لكنها ت
ــا محافـــظ مـــأرب  ودعـ
اليمنيني جميعا إىل السعي نحو 

اســـتعادة الدولة اليمنية حفظا 
لكرامـــة اليمـــن ودول الجـــوار، 
تربطهم  ملن  الدولية  وللعاقات 
باليمن مواثيق واتفاقات دولية.
وأكـــد أن اليمـــن يتســـع 
لـــكل أبنائه بمختلف مناطقهم، 
ـــل  ـــي الظ ـــة ه ـــة اليمني والدول
الذي سيســـتظل بـــه الكل بدون 
اســـتثناء؛ يف ظـــل الدســـتور 
ـــام. ـــل النظ ـــون، ويف ظ والقان

وقـــال: إن الحوثـــي إذا ظل 
متمســـكا بالفكرة التي يريد أن 
يفرضها بقوة الساح ، فا شك 
نهاية سيئة  نهايته ستكون  أن 
جـــدا ، وإن اغتنم الفرصة لكي 
ينخـــرط يف الســـام وينخرط يف 
الشـــعب اليمني فسيكون جزءاً 

اليمني. الشعب  أبناء  من 
ـــدث  ـــن ال نتح وأردف: نح
عـــن مواطنة الحوثـــي، الحوثي 
عندمـــا نتحـــدث عـــن املواطنـــة 
ـــي، لكن عندما  هو مواطن يمن
نتحدث عن انقاب عىل الدولة، 
وأفكار مستوردة ويريد فرضها 
بقوة الســـاح، ويريد أن يجعل 
الشـــعب اليمنـــي ســـيدا وعبدا ؛ 
هنـــا اإلشـــكالية الكبرة التي ال 

يفقهها الكثـــر من الناس.
ـــام  ـــني أم ـــد أن اليمني وأك
مشـــكلة عويصـــة وكبـــرة جدا 
تتمثـــل يف عـــدم فهـــم مـــا يريـــد 
ـــي  ـــن، فالحوث اليم ـــي يف  الحوث
يقـــول: أنا أمتلك الصلة اإللهية، 
ويل الحق أن أحكم لوحدي، ويل 
الحق أن أكـــون مرفاً عىل كل 
يشء، وأن يظل الناس تحت ظل 

البلد. قدمي يف هـــذا 
واعتر محافـــظ مأرب من 
الصعوبة التســـليم لحكم والية 
ـــعب  ـــدا أن الش ـــه.. مؤك الفقي
ـــع العروبة اليمكنه  اليمني منب
أبدا أبدا أن يسلم، وهذه حقيقة 

أرجـــو كتابتها عني.
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تـــرأس نائـــب وزيـــر 
ـــم الدكتور  ـــة والتعلي الربي
عـــي العبـــاب يف محافظـــة 
مأرب اجتماعـــاً ضم قيادة 
مكتـــب الربيـــة باملحافظة 
ـــش  ـــدراء اإلدارات، ناق وم
الجارية للعام  االستعدادات 
ـــد 2021 –  ـــدرايس الجدي ال
2022، وجهـــود اســـتيعاب 
الطاب الذين نزحوا مؤخرا 
مـــن املحافظـــات الخاضعة 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  ملليش

ـــن إيران. املدعومة م
االجتمـــاع  وخـــال 
ـــاب  ـــور العب ـــتمع الدكت اس

من نائـــب مدير عام مكتب 
الربيـــة عبدالعزيز الباكري 
إىل تقرير عن االســـتعدادات 
ـــجيل  ـــدء التس ـــة لب القائم
ـــد،  ـــدرايس الجدي ال ـــام  للع
ـــاب  ـــة الكت ـــود طباع وجه
ـــراءات التي  املدريس، واإلج
ـــداد  ـــتيعاب األع ـــت الس تم
الطاب يف ظل  الجديدة من 
اســـتمرار اســـتقبال مـــأرب 
ـــا  ـــني يومي النازح ـــداد  ألع
نتيجة الحرب التي تشـــنها 
مليشيا الحوثي عىل الشعب 

. ليمني ا
أشـــاد  الســـياق  ويف 

نائـــب وزيـــر الربيـــة 
ـــود الكبرة  والتعليم بالجه
ملكتب الربيـــة بمأرب، وما 
يبذلـــه من جهـــود لارتقاء 
التعليميـــة يف  بالعمليـــة 
ـــىل  ـــداً ع ـــة.. مؤك املحافظ
أهميـــة اســـتمرار األداء 
املتميـــز للمكتـــب، وتجـــاوز 
ــات  ــات والصعوبـ املعوقـ
ـــن ارتفاع أعداد  الناجمة ع
نحو  إىل  باملحافظة  الطاب 
أربعـــة أضعـــاف عمـــا كان 

ـــل 2015. ـــه قب علي
وشـــدد نائـــب وزيـــر 
ــزام  ــىل االلتـ ــة عـ الربيـ

الوظيفـــي  باالنضبـــاط 
يف جميـــع مكاتـــب الربيـــة 
باملحافظـــة، وحل مشـــكلة 
وثائق الطاب القادمني من 
املحافظات التي تقبع تحت 
الحوثية  املليشيات  سيطرة 
عنـــد بـــدء التســـجيل للعام 
ـــدرايس الجديـــد، ورسعة  ال
رفـــع ماتبقـــى مـــن بيانات 
املسح الربوي الشامل الذي 
نفـــذه املكتـــب يف مديريـــات 

املحافظة.

الدكتور العباب يناقش مع مكتب التربية 
بمأرب االستعدادات للعام الدراسي الجديد

إقامة ورشة عمل لمناقشة واقع القطاع الصحي ..
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ـــة  ـــل محافظ ـــش وكي ناق
مـــأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
، مـــع قيـــادة الســـلطة املحلية 
ملديريـــة رحبـــة برئاســـة مدير 
عام املديرية حســـن أبو عشـــة 
ـــة  ـــة، عملي ـــب الخدمي واملكات
تطبيـــع األوضـــاع يف مديريـــة 
رحبـــة بعـــد تحريرهـــا مؤخراً 
من مليشـــيا الحوثي املدعومة 
مـــن إيـــران، وإعـــادة الخدمات 
ـــاعدة  ـــا ومس إليه ـــية  األساس
النازحني يف العودة إىل ديارهم.

وخـــال االجتماع اســـتمع 
ــم  ــاح إىل حجـ ــل مفتـ الوكيـ
األرضار التي خلفتها مليشـــيا 
الحوثـــي باملديريـــة والخدمات 
التدخات  واحتياجات  العامة، 
ـــات  ـــادة الخدم ـــة إلع الطارئ
العامـــة، ومنهـــا إعـــادة تأهيل 
ـــل  ـــة، وتفعي املبانـــي الحكومي

املستشـــفى الريفـــي وتزويـــده 
باالحتياجـــات إىل جانب تأهيل 
ـــتقبال  ـــدارس وتهيئتها الس امل
العـــام الـــدرايس الجديد وإعادة 
خدمـــات الكهربـــاء وامليـــاه 
وإصـــاح الطرقـــات إىل جانـــب 
ـــتقات  ـــن املش ـــم م احتياجاته

ـــة والغازية. النفطي
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع 
األوضاع اإلنســـانية يف املديرية 
واالحتياجات الطارئة ملساعدة 
النازحـــني من أبنـــاء املديرية يف 
العـــودة الطوعيـــة إىل منازلهم 
يف أرسع وقـــت ممكـــن.. داعياً 
املنظمات اإلنســـانية إىل رسعة 
التحـــرك واالســـتجابة الطارئة 
لاحتياجـــات امللحـــة مـــن أجل 
تمكـــني املواطنـــني مـــن العودة 
الطوعيـــة ومســـاعدتهم يف 
ــاكنهم  ــة مسـ ــادة تهيئـ إعـ

ومزارعهم.
وحث االجتمـــاع املواطنني 
إىل توخـــي الحيطـــة والحذر يف 
املناطـــق التي زرعتها مليشـــيا 
الحوثـــي باأللغـــام باعتبارهـــا 
مناطـــق خطـــرة عـــىل حياتهم 
وأطفالهـــم ومواشـــيهم، حتى 
ـــول  ـــن حق ـــا م ـــم تطهره يت
التـــي زرعتها  االلغـــام الكثيفة 
املليشـــيا املدعومـــة مـــن ايران 
وبشـــكل عشـــوائي، بهـــدف 
إيقـــاع أكر قدر مـــن الضحايا 
األبرياء،  املدنيني  املواطنني  من 
وهـــو مـــا يعكـــس حقدها عىل 
ـــا يف  ـــي ورغبته ـــعب اليمن الش

إبـــادة أكـــر قدر ممكـــن منه.
وخـــال االجتمـــاع أكـــد 
ــرص  ــاح، حـ ــل مفتـ الوكيـ
ـــة  الحكومـــة والســـلطة املحلي
باملحافظـــة عىل رسعـــة إعادة 

تطبيـــع األوضـــاع يف هـــذه 
املديريـــة املهمة بعـــد تحريرها 
وانتفاضـــة أهلهـــا لتطهـــر 
منازلهم وأرضهم من مليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة املدعومـــة 
إيـــران ورغبتهم يف العيش  من 
بسام وأمان يف منازلهم وتحت 
ـــة  ـــة الرعي ـــة الحكوم مظل
والنظـــام والقانـــون.. مشـــدداً 
عـــىل رضورة رسعـــة التحـــرك 
للمكاتب الخدمة كل بما يخصه 
إلعـــادة الخدمـــات األساســـية 
والعامة ويف مقدمتها الكهرباء 
ـــم  ـــم وتقدي ـــة والتعلي والصح
املســـاعدات الازمـــة من إغاثة 
وغرهـــا لتمكني املواطنني من 

ـــودة إىل ديارهم. الع

مناقشة تطبيع األوضاع في مديرية رحبة 
بعد تحريريها من المليشيات الحوثية



11نشرة 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

السبت   7  أغسطس 2021   العـــــدد ) 160(

نظمـــت جامعـــة إقليـــم 
ســـبأ الورشـــة العلميـــة 
الخاصة بمناقشة مخرجات 
التعلم املســـتهدفة لرنامج 
)فيزياء علوم( التي أقامها 
قسم الفيزياء بكلية الربية 
ـــوم بإرشاف  واآلداب والعل
مركـــز التطويـــر األكاديمي 
وضمان الجودة بالجامعة.

افتتاحـــه  وخـــال 
للورشة أكد وكيل محافظة 
ـــري  الباك ـــه  ـــأرب عبدالل م
الذي تقوم به  الدور  أهمية 
جامعة إقليم سبأ يف إحداث 
التنميـــة، مـــن خـــال بنـــاء 

قدرات وتحســـني مســـتوى 
ـــن  ـــة م ـــات العلمي املخرج
الكـــوادر العلميـــة املتميـــزة 
وتركيز  وتوجيه  والكفؤة، 
الدراســـات  مركـــز  أداء 
الظواهر  لدراسة  والبحوث 
واملشاكل املجتمعية وإيجاد 

حلـــول علميـــة لها .
ــري إىل  الباكـ ــار  وأشـ
ــة  ــام الجامعـ رضورة قيـ
أداء مـــدريسِّ املواد  بتقييـــم 
العلميـــة يف مختلف مدارس 
ـــداد برنامج  املحافظة، وإع
لرفـــع قدراتهـــم وتحديـــث 
معارفهـــم بهـــدف تحســـني 

أدائهم.
مـــن جانبـــه أكـــد نائـــب 
رئيـــس الجامعـــة الدكتـــور 
ــاي إىل أن  ــني املوسـ حسـ
ـــز التطوير  من أهداف مرك
الجودة  وضمان  األكاديمي 
واالعتماد العلمي، التنسيق 
والتشـــاور العلمـــي مـــع 
والجهات  التعليمي  القطاع 
العلميـــة األخـــرى .. مثمنـــاً 
ـــلطة  ـــجيع الس ـــم وتش دع
املحلية للجامعة ما ســـاهم 
ــات  ــا للنجاحـ يف تحقيقهـ
والتوســـع يف التخصصـــات 
املختلفـــة واســـتيعاب آالف 

الطاب الجدد النازحني من 
مناطق ســـيطرة املليشيات 

التابعـــة إليران. الحوثيـــة 
مـــن جانبـــه لفـــت مدير 
محطـــة البحـــوث الزراعية 
أبـــو أصبع  املهنـــدس قائـــد 
ـــم  ـــوث قس ـــة بح إىل أهمي
الفيزياء الرتباطه بمختلف 
ــة  ــات االقتصاديـ القطاعـ
وإحـــداث نقـــات نوعية يف 

الشاملة.  التنمية 
حـــرض الورشـــة عميـــد 
كلية الربية واآلداب والعلوم 
الدكتور صالح الذيب، وعدد 
من األكاديميني والباحثني.

الوكيل الباكري يفتتح ورشة مخرجات 
التعلم المستهدفة لبرنامج فيزياء علوم
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محافظة  وكيل  اطلع 
ـــؤون اإلدارية  مأرب للش
عبداللـــه الباكـــري ، عـــىل 
ســـر العمـــل يف مـــروع 
ـــد«  ـــن الن ـــة »جري حديق
الرفيهيـــة النموذجيـــة 
غرب مدينة مأرب ونسبة 
اإلنجـــاز يف املروع التي 

بلغـــت 60 باملائة.
وخـــال الزيـــارة التي 
رافقه فيها مدير صندوق 
النظافة والتحسني محمد 
عطيـــة اســـتمع الوكيـــل 
الباكري من املهندسني إىل 

رشح موجز عن مخطط 
الحديقة وما تتضمنه من 
ومرسح  ومسابح  ألعاب 
فني ومسطحات خرضاء 
ونهر صناعي واسراحات 

خاصة بالعوائل.
الباكري  الوكيل  وأكد 
عىل أهمية تنفيذ مثل هذه 
املشـــاريع وتشـــييد مزيد 
واملتنفسات  الحدائق  من 
ـــة  ـــياحية والرفيهي الس
التـــي  املحافظـــة  يف 
تشـــهد ازدحاماً ســـكانياً 
ـــاً  تنموي ـــراً وحـــراكاً  كب

واســـتثمارياً كبراً يف ظل 
تشـــجيع ودعم الســـلطة 
ــتثمرين  ــة للمسـ املحليـ
التسهيات  وتقديم كافة 
لهـــم باإلضافـــة إىل حالة 
األمـــن واالســـتقرار التي 
تنعم بها محافظة مأرب.. 
أن محافظـــة  موضحـــاً 
ـــوم  الي ـــت  ـــأرب أصبح م
ـــة  ـــة وجاذب ـــة خصب بيئ
لاستثمار نظراً ملا تملكه 

ـــات كبرة. من مقوم
وكيـــل  ودعـــا 
ـــال  ـــال األعم ـــأرب رج م

واملســـتثمرين وأصحـــاب 
رؤوس األموال يف الداخل 
زيـــارة  إىل  والخـــارج 
ـــاف  ـــة واستكش املحافظ
االســـتثمارية  البيئـــة 
الخصبة والفرص الواعدة 
لاستثمار فيها يف مختلف 
ـــتفادة  ـــاالت، واالس املج
من كل التســـهيات التي 
ـــلطة املحلية  تقدمها الس
للمســـتثمرين إلنجـــاح 

مشـــاريعهم.

االطالع على سير العمل ونسبة االطالع على سير العمل ونسبة 
اإلنجاز في مشروع حديقة جرين النداإلنجاز في مشروع حديقة جرين الند


