خالل اتصال هاتفي بمحافظ مأرب..

نائب الرئيس يشيد بدور قيادة حمافظة مأرب ومؤسساهتا ومكاتبها التنفيذية يف هذه املرحلة
نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب
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خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

رئيــس اجلمهوريــة يؤكــد قــدرة الشــعب اليمنــي
ويف املقدمــة مــأرب عــى حتقيــق النــر

التحضير لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية واالقتصادية ..

الوكيـــل مفتـــاح يناقـــش مـــع
األوتشـــا واليونيســـيف تفاقـــم
الوضـــع اإلنســـاين بمـــأرب

تدشــين مشــروعي توزيــع مســاعدات إيوائيــة
وغذائيــة مقدمــة مــن مركــز الملــك ســلمان

فريــق حقوقــي يوثــق جرائــم قصــف مليشــيا الحوثي طبيــب زائــر يجــري  30عمليــة جراحيــة نوعيــة
لمنــازل المدنييــن فــي رحبة
بمستشــفى هيئــة مــأرب العــام
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خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

رئيــس اجلمهوريــة يؤكــد قــدرة الشــعب اليمنــي ويف املقدمة
مــأرب عــى حتقيــق النرص

أجـــرى فخامـــة
الرئيــس عبدربــه منصــور
هــادي رئيــس الجمهورية
اتصــاالً هاتفي ـا ً بمحافــظ
مـــأرب اللـــواء ســـلطان
العــرادة اطلــع مــن خالله
ع ــى مس ــتجدات األوضاع
امليدانية والعسكرية وروح
املقاومـــة والتضحيـــات
التي يســطرها أبناء مأرب
الرشفــاء جنبا إىل جنب مع
الجيــش الوطنــي يف خندق
الدفاع عن األرض والعرض
وصـــد جحافـــل التمـــرد
واالنقالب الحوثي املدعوم
إيرانيا التي تقصف األعيان
واملن ــازل واألرس واألبرياء
ومناطــق النــزوح كعادتها

الهمجيــة اإلجراميــة التــي
ال تمــت لليمن واإلنســانية
بصلة .
وأش ــاد فخامة ألرئيس
باالنتصارات التي يسطرها
أبط ــال الجي ــش الوطن ــي
واملقاومة يف معارك التحرير
واســتعادة الدولــة ،وإنهاء
االنقــاب وتخليص الوطن
مــن رشورها وما تســببت
به من معاناة ألبناء الوطن
عامة.
وأكد عىل قدرة وتالحم
الشــعب اليمنــي يف جميــع
املحافظ ــات ويف مقدمته ــا
مــأرب عىل تحقيــق النرص
عـــى مليشـــيات الحوثـــي
اإليرانية ،بدعم وإسناد من
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دول تحالــف دعم الرشعية
بقي ــادة اململك ــة العربي ــة
السعودية.
ولفـــت فخامتـــه إىل
بشــائر النرص القادمة لكل
اليمن لينعم الشعب باألمن
والســـام واالســـتقرار
املنش ــود  ..مرتحم ــا ع ــى
أرواح الشــهداء  ،ومتمنيــا
الشــفاء العاجــل للجرحى.
مـــن جانبـــه أعـــرب
محافظ مــأرب عن تقديره
لفخامة رئيس الجمهورية
عـــى متابعتـــه الدائمـــة
ألوضاع املحافظة وتلمسه
ألوضاعه ــا ع ــى مختل ــف
األصع ــدة والوق ــوف ع ــى
احتياجاته ــا.
Mareb gov

Mareb_gov

وأطلـــع املحافـــظ

العــرادة رئيس الجمهورية
عـــى التطـــورات التـــي
تشهدها الجبهات التي تقف
ســدا ً منيعـا ً أمام ميليشــيا

الحوثي التي تزج باألبرياء
يف حروبهــا الهمجيــة عــى

الشـــعب اليمنـــي خدمـــة
ملرشوع إيــران التدمريي يف
املنطقة والذي لن تجني من

ورائه إال الرساب مهما قدم

اليمني ــون م ــن تضحيات.

Mareb_gov

Mareb.gov
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التقى البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الـ(..)UNDP

الوكيل مفتاح يناقش مع األوتشا واليونيسيف تفاقم
الوضع اإلنساين بمأرب

ناقــش وكيــل محافظــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
خالل لقائه بمكتبه  ،كال عىل
حدة وفدي مكتب األمم املتحدة
لتنســيق الشــؤون اإلنسانية
(األوتشــا) ،ومنظمــة األمــم

املتحــدة لألمومــة والطفولة
(اليونيســـيف) ،القادمـــن
م ــن العاصمة املؤقت ــة عدن،
تفاقــم الوضــع اإلنســاني يف
املحافظـــة التـــي اســـتقبلت
أكثــر مــن  60يف املائــة مــن

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

Mareb_gov

النازحــن يف اليمــن إىل جانب
اســتمرار عمليــة النزوح من
مختلف املحافظات واملناطق
الواقعة تحت سيطرة مليشيا
الحوث ــي ،واتس ــاع الفج ــوة
بــن االحتياجــات اإلنســانية
Mareb gov

Mareb_gov

املتزاي ــدة للنازحني واملجتمع
املضيف.
حيـــث ناقـــش الوكيـــل
مفتــاح مــع وفد (األوتشــا)
برئاســة مســؤول الشــؤون
اإلنس ــانية نيل ــز دينج ــوول،
Mareb_gov

Mareb.gov
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أهميــة تعزيــز جهــود ودور
املنظمات األممية يف مساعدة
الس ــلطة املحلي ــة ملواجه ــة
التحدي ــات اإلنس ــانية الت ــي
فرضته ــا موج ــات الن ــزوح
الكبــرة إىل محافظــة مــأرب
ومازالـــت مســـتمرة حتـــى
اليـــوم ،والتخفيـــف مـــن
الوضــع املأســاوي للنازحني
واملجتم ــع املضي ــف ،وتوفري
الحد األدنــى من االحتياجات
اإلنســانية الطارئة ..وتفعيل
آليــة تتبــع حركــة النازحني
واحتياجاتهم بما يس ــاعد يف
رسعــة االســتجابة الطارئــة
للمنظمـــات وتدخالتهـــا،
مـــع االلتـــزام باســـتقاللية
العمــل اإلنســاني وحياديتــه
وشــفافيته وضمــان التبادل
اآلمـــن لبيانـــات النازحـــن
حماية للنازحـــن وأقربائهم
الذيــن مازالــوا تحت ســلطة
مليش ــيا الحوثي من البطش
والتنكيــل.
كمـــا اســـتعرض
اللقــاء تحســن دور منظمــة
(األوتشا) عقب فتح مكتبها
يف املحافظـــة ،والحاجـــة إىل
تفعي ــل أكثر للمكت ــب ليقوم
بــدوره حســب املؤمــل منــه
يف تنس ــيق وترتي ــب العم ــل
اإلنســاني يف املحافظــة كمــا
هو مؤمل منــه ،بما ينعكس
يف تحسن التدخالت اإلنسانية
واالســـتجابة لتغطيـــة
االحتياجـــات اإلنســـانية
الطارئ ــة يف مختلف املجاالت
الصحي ــة والتعليمي ــة واملياه
والــرف الصحي ويف الغذاء
واإلي ــواء وامل ــأوى واألم ــن
والحماي ــة إىل جان ــب البن ــى
التحتيــة.
إىل ذل ــك ناق ــش الوكي ــل
مفت ــاح م ــع منس ــق كتل ــة
التغذية بمكتب منظمة األمم

املتحــدة لألمومــة والطفولة
بالعاصم ــة االقتصادية عدن
الســـيد هنـــري ،مســـتوى
التدخــات اإلنســانية ملنظمة
اليونيسيف يف محافظة مأرب
وأهمية توس ــعتها وتنوعها،
وتعزيز الرشاكة مع السلطة
املحليــة باملحافظة.
كمــا ناقش اللقــاء توجه
منظمة اليونيســيف إلنشــاء
كتلة التغذيــة ملختلف رشكاء
العمــل اإلنســاني العاملني يف
املجــال الصحــي باملحافظــة،
لتعزيز جهود مواجهة ســوء
التغذي ــة ال ــذي ينت ــر ب ــن
األطفال واألمهات سواء بني
النازحــن أو املجتمع املضيف
وتزايــده مع تدهور األوضاع
االقتصاديـــة واملعيشـــية
للمواطنني.
الربنامــج اإلنمائي لألمم
املتحدة
إىل ذلــك عقــد ،بمحافظة
مأرب ،لقاء تحضريي لتنفيذ
مـــروع تعزيـــز املرونـــة
املؤسس ــية واالقتصادي ــة يف
اليمــن والــذي تنفــذه وزارة
اإلدارة املحليـــة بالرشاكـــة
مع الربنامــج اإلنمائي لألمم
املتح ــدة ( )undpيف تس ــع
محافظـــات يمنيـــة بينهـــا
محافظــة مــأرب ،عــى مدى
ثالث س ــنوات.
وخـــال اللقـــاء الـــذي
ترأســـه وكيـــل املحافظـــة
الدكتور عبدربه مفتاح وضم
فريـــق الربنامـــج اإلنمائـــي
لألمم املتحدة ،ومدراء عموم
عــدد مــن املكاتــب الخدميــة
املعنيــة باملحافظــة ،ومــدراء
عم ــوم وممث ــي الس ــلطات
املحلية يف املديريات املستهدفة
باملحافظة ،قدم مدير املرشوع
بيرت فانتي بول ،نبذة تعريفية
عــن مــروع تعزيــز املرونة
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املؤسســـية الـــذي يمولـــه مليشيا الحوثي املدعومة من
االتحــاد األوربــي بمبلــغ  82إيران عىل الرشعية واحتاللها
مليون دوالر ،ويهدف إىل تعزيز
مؤسســات الدولــة وحربهــا
ق ــدرات الس ــلطة املحلي ــة يف
املحافظة واملديريات الخمس اإلجرامية عىل الشعب اليمني
املســتهدفة يف كل محافظــة ،والتنكيــل والبطش باليمنيني
عـــى مواجهـــة التحديـــات
يف مناطق سيطرتها ..مشريا
التنمويــة واإلنســانية.
وأشـــار إىل أنـــه تـــم إىل أن عمليـــة النـــزوح إىل
اختيــار محافظة مــأرب بني املحافظــة ما تزال مســتمرة
املحافظات التسع املستهدفة م ــن املحافظ ــات واملناط ــق
يف املرحل ــة األوىل بن ــاء ع ــى
تقييم االتح ــاد األوربي ألداء الواقعـــة تحـــت ســـيطرة
الســلطة عــام 2019م؛ حيث مليش ــيا الحوث ــي ووصل ــت
كانــت من أفضــل املحافظات عــدد املخيمــات والتجمعــات
اليمنية ..منوها إىل أن املرشوع
للنازحني يف املحافظة إىل 150
يس ــتهدف مديريات (املدينة،
الـــوادي ،حريـــب ،الجوبـــة ،مخيمــا وتجمعــا ،إىل جانــب
والعبدية) ،يف املحافظة خالل انخ ــراط أع ــداد كب ــرة م ــن
هــذه املرحلة..
النازحــن يف املجتمع املضيف
ولفت بيرت إىل أن املرشوع
يضــم ثالثة مكونات تشــمل من خــال الســكن يف شــقق
بناء القدرات ،التخطيط ألهم ومنــازل باإليجار أو التمليك.
االحتياجات وفق األولويات،
وأك ــد الدكت ــور مفت ــاح
والتمويل لتلك االحتياجات.
عـــى أهميـــة دور املجتمـــع
وأكـــد اللقـــاء عـــى
رضورة أن ترف ــع كل جه ــة الـــدويل واألمـــم املتحـــدة يف
بأهــم احتياجاتهــا التنمويــة مس ــاعدة الس ــلطة املحلي ــة
وفـــق األولويـــات ليتســـنى
ملواجهة االحتياجات الكبرية
لفري ــق امل ــروع النظ ــر يف
إمكاني ــة تدش ــن امل ــروع للنازحــن واملجتمــع املضيف
والبدء بتمويل تنفيذ عدد من التي تفوق قدرات وإمكانات
املشــاريع خالل الربع األخري الس ــلطة املحلي ــة والحكومة
مــن العــام الجــاري.
وكان الوكيـــل مفتـــاح الرشعي ــة ،يف ظ ــل محدودية
قد اســتعرض يف بداية اللقاء قدرة القطاعات واملؤسسات
التحديات اإلنسانية والتنموية الخدميـــة باملحافظـــة مثـــل
التي تواجهها السلطة املحلية
الصح ــة ،الرتبي ــة والتعلي ــم،
يف املحافظـــة واملديريـــات
جراء اســتقبال أعــداد كبرية املياه والرصف الصحي ،املأوى
مــن النازحــن مــن مختلــف واإليــواء ،الحمايــة واألمــن،
محافظـــات الجمهوريـــة ،النظافــة ،الكهربــاء ،الطــرق
واســتوعبت أكثر مــن  60يف
املائــة من حجــم النازحني يف والبن ــى التحتي ــة األخرى.
الجمهوريــة ،جــراء انقــاب
Mareb gov

Mareb_gov
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مقدمة من مركز الملك سلمان..

تدشني مرشوعي توزيع مساعدات إيوائية وغذائية

دشــن وكيــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتاح ،ومعه مدير مكتب
مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمـــال اإلنســـانية
باملحافظـــة عبدالرحمـــن
الصيعـــري ،مرشوعـــي
توزيع املساعدات اإليوائية
والغذائيــة الطارئــة لألرس
النازحة مؤخرا من مديرية
رحبــة ،وتوزيــع مالبــس
نسائية للفئات األشد فقرا
واأليتــام مــن النازحني إىل
محافظة مأرب ،واملقدمة
مــن مركــز امللــك ســلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
عرب ش ــبكة النماء اليمنية
للمنظمات األهلية وائتالف
الخــر لإلغاثة .
ويتضمـــن مـــروع
املســـاعدات اإليوائيـــة
والغذائيـــة الـــذي دشـــن
يف ح ــي الرشك ــة بمدين ــة
مـــأرب ،تقديـــم مائـــة
خيم ــة إي ــواء كل خيم ــة

م ــزودة ببطانيتني وفرش
إىل جان ــب س ــلة غذائي ــة،
ويستفيد منها مائة أرسة
نازحــة مــن مديرية رحبة
جن ــوب غ ــرب محافظ ــة
مـــأرب نزحـــت مؤخـــرا
جـــراء القصـــف املبـــارش
من قبــل مليشــيا الحوثي
بالصواريـــخ والقذائـــف
مـــن األســـلحة الثقيلـــة
والطائرات املسرية مؤخرا
ملنــازل املدنيــن اآلمنني يف
قرى املديرية والبعيدة عن
خــط املواجهــات.
فيمـــا يســـتهدف
مــروع توزيــع املالبــس
النســـائية الـــذي جـــرى
تدشينه يف مخيم اسطنبول
للنازحــن يف حي الروضة،
عرشة آالف مســتفيدة من
النساء والفتيات من فئات
األيت ــام واألش ــد فقرا.
وخــال التدشــن ثمن
الوكيل مفتاح االســتجابة
الرسيعة ملركز امللك سلمان
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للنـــداء اإلنســـاني الـــذي
أطلقتــه الســلطة املحليــة
ملس ــاعدة النازح ــن م ــن
مديرية رحبة والذين باتوا
يف العــراء تحــت األشــجار
بــدون أي مقومات للحياة
اإلنســـانية األساســـية
والذي ــن أجربتهم مليش ــيا
الحوثـــي عـــى التـــرد
والنزوح هربا من قصفها
املبـــارش واملســـتمر عـــى
قراهــم ومنازلهم اآلمنة..
مشريا إىل أن هذه املساعدة
ستخفف جزءا من معاناة
بع ــض األرس النازح ــة.
ودعــا الدكتــور مفتاح
املنظمـــات اإلنســـانية
اإلرساع يف تقديم تدخالتها
العاجلة ملواجهة احتياجات
األرس النازحــة التي يتزايد
أعدادها بشكل يومي جراء
اســتمرار قصــف مليشــيا
الحوثي ملنازلهم وقراهم..
مشـــرا إىل أن النازحـــن
يحتاجون لتدخالت عاجلة
Mareb gov
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يف مجاالت املأوى واإليواء
واملياه والصحـــة والتعليم
والكهرب ــاء وغريه ــا م ــن
االحتياجات األساس ــية.
مـــن جانبـــه أشـــار
الصيعـــري إىل أن هـــذه
املســـاعدات تأتـــي يف
إط ــار االس ــتجابة للن ــداء
اإلنس ــاني ال ــذي أطلقت ــه
السلطة املحلية باملحافظة
ملســاعدة النازحني مؤخرا
مــن مديرية رحبــة ..الفتا
إىل أن هــذه الكميــة التــي
جرى تدشــينها اليوم ،هي
مرحلــة أوىل مــن التدخــل
وس ــيعقبها مراحل أخرى
مــن املســاعدات.
حـــر التدشـــن
مديــر الوحــدة التنفيذيــة
إلدارة مخيم ــات النازحني
باملحافظــة ســيف مثنــى،
ومديــر عام شــبكة النماء
اليمنيــة عبدالوهــاب نرص
عبدالجليــل وممثلــون عن
ائتــاف الخــر لإلغاثــة.
Mareb_gov
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فريق حقوقي يوثق جرائم قصف مليشيا الحوثي
لمنازل المدنيين في رحبة

نفـــذ فريـــق حقوقـــي
مــن مكتب حقوق اإلنســان
بمحافظة م ــأرب وعدد من
املنظمـــات املحليـــة نـــزوالً
ميدانيــا لتوثيــق جانــب من
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا
مليشــيا الحوثــي األســبوع
املايض بحق املدنيني اآلمنني
يف مديري ــة رحب ــة جن ــوب
غرب املحافظة ،باستهدافها
املب ــارش واملمنه ــج ملن ــازل
املواطنـــن والنازحـــن
بالصواريخ واملدافع الثقيلة
والطائـــرات املســـرة مـــا
تســبب يف مقتــل عــدد مــن
املدنيـــن وإصابـــة آخريـــن
وإجبــار البقية عــى النزوح
إىل املديري ــات البعي ــدة.
وســـجل الفريـــق
الحقوق ــي ش ــهادات لع ــدد
مــن املواطنــن النازحــن يف
مديريـــة الجوبـــة حتـــى ال
تس ــقط ه ــذه االنته ــاكات
التي ترتقي إىل جرائم حرب

بالتقادم وإف ــات مرتكبيها
من العقاب.
وانتقــد مدير عام مكتب
حقــوق اإلنســان باملحافظة
عبدربه جديع الصمت الدويل
إزاء الجرائ ــم واالنته ــاكات
اإلنســـانية التـــي ترتكبهـــا
مليشيا الحوثي بحق املدنيني
مــا يشــجعها عــى التمادي
يف ارت ــكاب ه ــذه الجرائ ــم
اإلنســـانية ،واســـتهدافها
مؤخرا منازل املدنيني اآلمنني
يف القرى البعيدة عن مناطق
املواجهـــات بالصواريـــخ
والقذائف والطريان املســر.
ونـــوه جديـــع إىل أن
هـــذه األعمـــال الوحشـــية
تكشــف مــدى قبــح إجــرام
مليشــيا الحوثــي وحقدهــا
عــى أبنــاء محافظــة مأرب
خصوصـــا وأبنـــاء اليمـــن
عمومــا وأنــه ال أحد يســلم
مــن بطشــها والتنكيــل بــه
ســواء استســلم ملرشوعهــا
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التدمريي والكهنوتي ووقع
تحت ســلطتها أو اســتمر يف
مقاومته ــا والتص ــدي له ــا
وملرشوعهــا اإليرانــي الــذي
يســتهدف اليمــن واملنطقــة
بأكملها.
وأشـــار جديـــع إىل أن
مأس ــاة النازحني املس ــتمرة
مـــن مختلـــف املحافظـــات
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة
مليشيا الحوثي إىل محافظة
مأرب التــي باتت تضم أكثر
م ــن مليوني نازح ،تكش ــف
بجــاء حقــد هــذه املليشــيا
الساللية الكهنوتية املدعومة
مــن إيــران عىل أبنــاء اليمن
عامة وأبناء محافظة مأرب
والرشفــاء فيها من مختلف
محافظـــات الجمهوريـــة
لوقوفهــم ســدا منيعــا ضد
مخططاته ــا واالنج ــراف يف
املرشوع اإليران ــي ،ووقوف
املحافظــة حصنــا جمهوريا
وعربيــا منيعــا تتحطم عىل
Mareb gov
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أســـوارها كافـــة جحافـــل
الحقد لهذه املليشــيا ،وتمثل
منطلقا إلنهاء مرشوع هذه
املليشــيا واســتعادة الدولــة
والرشعيـــة والجمهوريـــة
والقيم الســامية لثورتي 26
سبتمرب و 14أكتوبر والقيم
األصيلــة للقبيلة واإلنســان
اليمنــي الســبئي الحمريي.
وطالـــب مديـــر عـــام
مكتـــب حقـــوق اإلنســـان
املجتم ــع ال ــدويل بالخ ــروج
عــن صمته وتعاملــه الرخو
مع هذه املليشــيا ،والوقوف
بح ــزم أم ــام ه ــذه امل ــآيس
اإلنســـانية املتكـــررة يف
محافظ ــة م ــأرب ،واتخ ــاذ
ق ــرارات عقابي ــة صارم ــة
تجاه املليشــيا وقياداتها ويف
مقدمته ــا تصنيفها جماعة
إرهابية ومالحق ــة قياداتها
ومرتكبـــي االنتهـــاكات
والجرائم يف املحاكم الدولية.
Mareb_gov
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طبيب زائر جيري  30عملية جراحية نوعية
بمستشفى هيئة مأرب العام

اختتــم اليــوم يف هيئة
مستشــفى مأرب برنامج
املخي ــم الطب ــي للطبي ــب
الزائــر أجريــت خالله 30
عملي ــة جراحي ــة نوعي ــة
لجرحـــى مـــن الجيـــش
الوطنـــي واملقاومـــة
كان مق ــررا س ــفرهم اىل
الخــارج ،والــذي نظمتــه
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع

اللجنة الطبية العس ــكرية
عىل مدى  14يوما.
وأوضــح رئيــس هيئة
مستشــفى مأرب الدكتور
محمــد القباطــي لوكالــة
األنب ــاء اليمني ــة (س ــبأ)
أن الطبيـــب الزائـــر مـــن
جمهوريــة مــر العربية
االستشـــاري يف جراحـــة
املســالك واملثانــة باملناظر
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والفتـــح عبدالباســـط
عبداللـــه ،تمكـــن خـــال
 14يومــا مــن اجــراء 30
عمليــة جراحيــة معقدة..
كم ــا اس ــتفاد  75مريضا ً
مـــن عمليـــات املعاينـــة
واالستشـــارة الطبيـــة
ورصف االدوية املناسبة.
وأش ــار إىل أن التعاون
بني هيئة مستشفى الثورة
Mareb gov
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واللجنة الطبية العسكرية
أثمر عن إقامة العديد من
املخيمــات ألطبــاء زائرين
يف مختل ــف التخصص ــات
إلجــراء عمليــات جراحية
معقـــدة ،لعـــرات مـــن
الجيش الوطني واملقاومة
ووفر عليهم عناء الســفر
للعــاج يف الخارج.
Mareb_gov
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