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في حوار مع صحيفة الشرق األوسط محافظ مأرب:

جتاوزنا املحنة

في سلسلة لقاءات خالل األسبوع الماضي..

الوكي ــل مفت ــاح يلتق ــي ممث ــي
مخـــس منظـــات أمميـــة
ودوليـــة بمحافظـــة مـــأرب

بدء التحضري للمرحلة الثانية من مرشوع
تعزيز املرونة املؤسسية واالقتصادية

مدرسة بلقيس الثانوية للبنات تفوز باملركز
األول يف املحافظة

اســتفادة 165ألــف طفــل وطفلــة مــن حملــة
التحصيــن ضــد شــلل األطفــال بمــأرب

مناقشة آليات توزيع املشتقات النفطية عىل
املحطات والرقابة عليها
افتتاح وحدة صحية يف مديرية الوادي
بتمويل كويتي

إصابــة مواطــن ونجلــه بجــروح خطيــرة فــي
انفجــار لغــم حوثــي فــي حريــب

اختتــام بطولــة المـدارس للســباحة الحــرة
بمحافظــة مــأرب وتتويــج الفائزيــن
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في حوار مع صحيفة الشرق األوسط

حمافظ مأرب :جتاوزنا املحنة

>
>صحيفة الشرق األسط

مأرب :عبد الهادي حبتور

األســـباب األمنيـــة َّ
أخـــرت لقـــا ًء حرصـــت -وهو شيخ قبيل وقيادي عمو ما ً .

واإلجراءات الشديدة التي «الــرق األوســط» عــى عس ــكري -يعك ــس عادة

املحاف ــظ ال ــذي نج ــا

يتخذهــا محافــظ مــأرب إجرائـــه؛ لكنـــه تـــم يف عربي ــة أصيل ــة يش ــتهر مــن محاولة اغتيــال قبل
اللــواء ســلطان العــرادة ،النهايــة .ترحــاب العرادة بهــا أبنــاء مــأرب واليمن أشهر بصواريخ باليستية
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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أطلقهــا الحوثيون صوب
منزلــه ،بدا واثق ـا ً عندما
شــدد عــى تجــاوز مأرب
املحنــة التــي مــرت بهــا
خــال العامــن املاضيني.
مرتديـــا ً الخنجـــر
اليمني الشهري ،وبسحنته
الس ــبئية ،ولغ ــة جس ــد.
رجل كأنه لم يقارع املوت
ولم يواجهه ،قال العرادة:
إن مــا قامــت بــه «ألوية
العمالقـــة» الجنوبيـــة
بمســـاندة التحالـــف يف
شبوة ،كان إنجازا ً كبرياً،
ورافدا ً خف ــف عىل مأرب
الضغط الحوثي .وش ــكر
«العمالقة» بعدما أوضح
أن الحوثيـــن يعرفـــون
جيــدا ً أن مأرب هي اللبنة
األساسية يف مرشوع بناء
دولتهم التي قال إنها «لن
تق ــوم إال بمأرب».
مـــى املحافـــظ
يتحدث ع ــن «رس صمود
م ــأرب» طيل ــة األش ــهر
الـ 16املاضية :إنه «معرفة
النــاس بهــذه املليشــيات
وأفكارها التـــي تفرضها
عىل الن ــاس ...األمر الذي
جعــل اليمنيني ينتفضون
ويقفـــون وقفـــة رجـــل
واحد».
ينـــس العـــرادة
لـــم
َ
الــدور الكبري الذي قام به
التحالف بقيادة السعودية
يف مساندة مأرب ،معتربا ً

ذلــك دور األخ مــع أخيــه
بمــا يملك ..مشــرا ً إىل أن
دور التحالف ال يقف عند
حــد الطــران الــذي كان
حاسماً؛ بل يمتد إىل الدعم
اللوجس ــتي واإلنساني.
ورغ ــم امل ــآيس الت ــي
أحدثهـــا الحوثيـــون يف
املحافظـــة واملســـتمرة
إىل اليــوم ،يؤكــد العــرادة
أن مــأرب ما زالــت تزود
جميــع املناطــق القابعــة
تحــت ســيطرة الحوثيني
بالغ ــاز املن ــزيل م ــن دون
أي تميي ــز ،معت ــرا ً ذل ــك
واجبا ً أخالقيا ً وإنس ــانياً،
ال عالق ــة ل ــه بالح ــرب.
وقــال إن «الخدمات تصل
إىل كل مـــكان ،تصـــل إىل
مران ،وإىل كهف عبد امللك
الحوثي» .وي ــرى العرادة
أن عــى الحوثيــن ومــن
خلفه ــم إدراك أمر مفاده
أن اليمنيــن «لن ُيح َكموا
بقوة السالح» ،وقال« :لن
ُنح َكــم إال عــر الدســتور

اليمنـــي والتوافـــق بـــن
كل أبناء اليم ــن» ،مطالبا ً
إيــران بالتوقف عن إراقة
دماء الع ــرب ،وخصوصا ً
يف اليمـــنَّ ،
وذكـــر بـــأن
التاريــخ «لــن ينــى هذا
العــدوان الــذي تقــوم به
إيران عىل حساب شعوب
أمتن ــا العربية».
تحــدث املحافــظ عــن
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كثري من امللفات األخرى،
منها :النازح ــون ،وأدوار
املنظمـــات اإلنســـانية
واألمميــة ،ودور مرشوع
«مسام» الس ــعودي لنزع
األلغ ــام ،إىل جانب الحياة
االقتصاديــة والتجارية يف
املدينة .وفيما ييل تفاصيل
الحوار:
> بدايـــ ًة ،ضعنـــا يف
ص ــورة الوض ــع الح ــايل
لجبه ــات م ــأرب ،بعدم ــا
تعرضت لهجمات حوثية
مســتمرة خــال األشــهر
املاضيــة.
 بدايـ ًة ،نرحــب بكم،الوض ــع يف م ــأرب كم ــا
تــرى ،الحرب ليســت منذ
عــام ولكنها منــذ ،2015
ولكنها اشتدت يف العامني
األخريي ــن؛ خصوصــا ً يف
 .2021وكان ــت املعرك ــة
شــديدة إىل أبعــد الحدود؛
حيــث اســتطاع الحوثــي
أن يحشـــد مـــن جميـــع
املحافظ ــات والجبه ــات،
ويتجه بهذه الحش ــود إىل
مأرب جميعها؛ لكن بحمد
الله كان هناك صمود من
الجيش الوطني والقبائل
واملقاومــة بشــكل عــام.
وقفــوا وقــوف الرجــال،
وصمـــدوا بمســـاندة
التحالـــف ،وتجاوزنـــا
املحن ــة .الح ــرب ال ت ــزال
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مستمرة وتتطهر املناطق
تلو األخــرى .ما حصل يف
شبوة كان رافدا ً كبريا ً لنا
من خالل ما حققته «ألوية
العمالق ــة» م ــع املقاومة
الشــعبية ،واستطاعوا أن
يحققوا أهدافا ً ممتازة يف
شبوة وحريب ،وبإذن الله
سيس ــتكملون م ــا تبقى،
والجيــش الوطنــي يقوم
ب ــدوره يف ه ــذا الجان ــب
م ــع القبائ ــل واملقاوم ــة
الشـــعبية ،بمســـاندة
األشــقاء يف التحالــف.
> م ــاذا ع ــن تحري ــر
بقيــة مديريــات مــأرب؟
هــل ال تــزال مســتمرة؟
 ال شــك يف أن عمليةالتحريــر مســتمرة؛ لكــن
تركيز الحوثي عىل مأرب
يختلــف عــن أي منطقــة
أخ ــرى ،ويعتربه ــا اللبنة
األساســية لبنــاء دولتــه،
وإذا ظل ــت ه ــذه اللبن ــة
خارج بناء مرشوعه فلن
تقــوم له دولــة .هذه هي
الحقيقــة التــي يعيشــها
الحوثي ،ونراها وندركها
جميعاً ،فهو يركز جهوده
مــن حيث نوعية املقاتلني
واملعـــدات والتشـــبث،
والدفــع بما لديه من قوة
يعتــد بهــا ،ويرســلها إىل
مــأرب؛ لكن مــا تحقق يف
شــبوة يعترب عمـ ً
ـا كبريا ً
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Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  5مارس  2022العـــــدد ( )170

جـــداً ،ومنجـــزا ً ُتشـــكر
عليــه «ألويــة العمالقــة»
وداعميهــا مــن التحالف.
>«العمالقـــة» خففت
الضغط عىل مأرب؟
 ال شـــك يف ذلـــك.أي جبهــة ُتفتــح تخفــف
الضغــط عىل مأرب ،حتى
إذا تحركت حرض أو تعز
فإنهــا تخفــف عنــا ،أمــا
شــبوة فحــدث وال حرج،
فه ــي الجوار.
> ما رس صمود مأرب
كل هذه الفرتة يف مواجهة
هجمات الحوثيني املركزة
والكبرية؟
 ال ــر ه ــو معرف ــةالنـــاس بهـــذه املليشـــيا
وأفكارها التـــي تفرضها
عــى النــاس ،ومــا رأيناه
من عمل وهدم مؤسسات
الدولـــة ودور العبـــادة
واملؤسســـات التعليميـــة
وكل يشء يف البلــد ،جعــل
الناس ينتفضون جميعاً،
ويقفـــون وقفـــة رجـــل
واحــد .هو صمود ينطلق
مــن فهــم للعملية.
> مــاذا عــن النازحني
يف م ــأرب؟ ك ــم عدده ــم
وع ــدد املخيم ــات؟ وم ــا
العبء الذي يشكلونه عىل
الس ــلطة املحلية؟
 النازح ــون أعدادهمكبرية جداً ،كانوا بحسب
إحصائيــة العام املايض يف

حدود مليونني و 300ألف،
إضافة للس ــكان املحللني،
لكــن أعدادهــم زادت منذ
منتص ــف الع ــام امل ــايض
وحتــى اآلن ،قادمــن من
كل املحافظـــات ،ناهيـــك
ع ــن الن ــزوح الداخيل من
مديري ــات املحافظة ،وما
ترونـــه مـــن املخيمـــات
ال يمثـــل كل النازحـــن،
فكثري منهم مندمجون يف
املجتمع .مجتمعنا يختلف
عــن الغــرب الــذي يضــع
النازحـــن يف مخيمـــات
معــدة ومحصــورة ،هنــا
يعيشون يف منازل ومزارع
ومتاجر واحدة .بالنســبة
للعـــبء ،ال شـــك يف إن
ذلك يشــكل ضغطـا ً كبريا ً
جدا ً عىل الس ــلطة املحلية
تعج ــز عن ــه حكوم ــات؛
لكن هــذا قدرنا وقدرهم،
ونواجـــه مـــا اســـتطعنا
بمســاندة الحكومــة بمــا
استطعنا ،وكذلك التحالف
العربي؛ خصوصا ً «مركز
امللك ســلمان» الذي يؤدي
دورا ً كبرياً ،وهناك بعض
املنظمات الدولية واملحلية
تساعد بما تستطيع؛ لكن
تظل مســـاعدة محدودة.
> شـــيخ ســـلطان،
األحيــاء املدنيــة يف مأرب
تتعـــرض للصواريـــخ
الباليســـتية الحوثيـــة
باســـتمرار ،برأيـــك مـــا
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الهـــدف؟
 يف الحقيق ــة ،نعانيجميعا ً من هذا املوضوع.
الصواريخ تقت ــل األبرياء
واألطفـــال والنســـاء،
وتخرب املباني واألسواق.
ماذا ننتظر من الصواريخ
الباليســتية! ويف النهايــة،
هـــذه هـــي ســـلوكيات
الحوثي.
> كي ــف ه ــي الحي ــاة
املعيشـــية والتجاريـــة يف
مـــأرب حالياً؟
 مـــن حيـــثاالســـتقرار :النـــاس يف
استقرار ولله الحمد؛ لكن
من ناحية املعيشة :مأرب
ج ــزء م ــن البل ــد ،وه ــو
يعان ــي يف ه ــذه املرحل ــة
مــن الوضــع االقتصادي،
وبالذات من انهيار العملة
اليمنيــة ،وهو مــا نتمنى
مــن الحكومــة ،بالتعاون
مع األشقاء يف السعودية
واإلم ــارات وغريهما من
الدول العربية واألصدقاء،
الوقـــوف معنـــا فيـــه،
للخروج من ه ــذه األزمة
الخانقــة.
> كيـــف تـــرون دور
التحالـــف والطـــران يف
العمليـــات العســـكرية
األخــرة ملســاندة مأرب؟
 ال ش ــك يف أن ــه دورواضـــح وبـــارز .دور أخ
مــع أخيه بما يمتلك .دور
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التحال ــف ال يق ــف عن ــد
ح ــد الط ــران يف دعم ــه
اللوجس ــتي واإلنس ــاني،
فالدور اإلنساني كبري جداً،
بالــذات يف الفرتة األخرية،
هناك دعم كبري ومستمر،
ونتمنى أن يستمر ويزيد،
ودعم الطريان يكاد يكون
عنرصا ً أساسيا ً يف املعركة،
منذ بدايتها حتى اللحظة.
> مـــاذا عـــن دور
الحكومة الرشعية يف دعم
مــأرب؟
 الحكومـــة تقـــفإىل جانبنـــا يف حـــدود
إمكاناتها ،وهي إمكانات
ضعيفة يف األصل ،وبالتايل
ال يملك ــون حيل ــة؛ لك ــن
القيــادة السياســية تدعم
مأرب ب ــكل ما تس ــتطيع
أن توف ــره وتدف ــع ب ــه.
> م ــا التحدي ــات التي
تواجــه مأرب اليوم؟
 التحديـــات كبـــرةجداً :النازحون تح ٍّد كبري،
والحـــرب ،والتحديـــات
األمنيـــة والتنمويـــة،
والخدمات أيضاً ،فالناس
يحتاجـــون التوســـع يف
املجال التعليمي ،وإنشــاء
مــدارس جديــدة ،وترميم
واســتحداث مستشفيات،
وتوسيع الطرقات ،ومياه
ال ــرب ،والكهرب ــاء ،كل
الخدم ــات تظ ــل تحديــا ً
Mareb_gov
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أمامنــا حتــى تتحقق.
> املالحــظ أن مــأرب
تمــد كل اليمن بالغاز بما
فيهــا مناطق الحوثيني؟
 هـــذه عمليـــةإنس ــانية ،وواج ــب علينا
كحكومــة يمنية أن نوفر
الطاقة لكل أفراد الشعب
اليمنــي ،بغض النظر عن
املسؤول السيايس عنهم.
صحيــح أن أكثرهم تحت
س ــيطرة الحوث ــي؛ لك ــن
تأبــى أخالقيــات الشــعب
اليمنــي ممثلــة بقيادتــه
السياســية مــن الرئيــس
عبــد ربه منصــور هادي
إىل أدنــى موظــف لدينــا،
أن نقــف حاجزا ً يف إيصال
الخدمـــات للمواطـــن
اليمني ،فهي تصل إىل كل
مكان ،إنها تصل إىل مران،
وحتــى إىل كهف عبد امللك
الحوثي.
> تعرضـــت لهجـــوم
شــديد مــن الحوثيني بعد
ترصيحاتك األخرية حول
عدم قدرتهم عىل السيطرة
عىل مأرب؟
 القضيـــة قضيـــةوطـــن ودولـــة ،الدولـــة
اليمنية مســلوبة ،واليمن
بحاجة إىل استقرار وإيجاد
حكومة يس ــتطيع الناس
العي ــش فيه ــا .املواط ــن
يمني أيـا ً كان توجهه ،ال

نحارب أحدا ً من أجل فكرة
داخل قلبه ،فهذا موضوع
يعنيه؛ لكنن ــا نحارب من
يحمـــل الســـاح علينـــا،
ويريد فرض أفكاره بقوة
الس ــاح ،ع ــى الحوث ــي
ومـــن وراءه أن يدركـــوا
تماما ً أننا لن ُنح َكم بقوة
السالح ،لن ُنح َكم إال عرب
الدستور اليمني والتوافق
بني كل أبن ــاء اليمن.
> كيـــف تـــرون دور
مــروع «مســام» لنــزع
األلغام يف األرايض اليمنية،
والذي يقع مقره الرئييس
يف مأرب؟
 هـــذا املـــروعواملنظمـــة اإلنســـانية
تحقــق لإلنســان اليمنــي
مــا ال يحققــه أي طــرف
آخ ــر مهم ــا كان ،فه ــي
تواجه عرشات اآلالف من
األلغــام يف املناطــق ،آخــر
تقريــر وصلنــا من رشق
مأرب (البلق وخلف البلق
حتى قرب حريب) أوضح
أن هنــاك ما يزيــد عىل 5
آالف لغم ،وهي متنوعة،
ماذا يعني هذا؟! يعني أن
هــذه املنظمة تقوم بعمل
إنساني كبري ُتش َكر عليه،
هــي تنقذ حيــاة أمة ،وال
يســعنا إال أن ندعــو لهــم
ونشكرهم ،وستشكرهم
األجيال كلها ،وس ُيذكرون
عىل م ــر التاريخ.
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وجــه الخصوص ،لغرض

> هل م ــأرب أصبحت التوســـع وأذى هـــذه
اليوم آمنة؟
الش ــعوب ،التاري ــخ ل ــن
 الضغط بدأ يخف عنمــأرب منذ أشــهر ،عندما ينىس هذه املش ــكلة ،ولن
صمد أبنــاء املحافظة من ينــى هذا العــدوان الذي
الجيش الوطني والقبائل تقوم به إيران عىل حساب
واملقاومـــة ،وبـــدأت
ش ــعوب أمتن ــا العربية.
املليش ــيات تش ــعر بأنه ــا
> يؤك ــد املس ــؤولون
مهما ضغط ــت فلن تصل
للمرام املقص ــود ،ثم جاء اليمنيون أن مأرب تدافع
تحرير شبوة ،وكان رافدا ً عن العــرب جميع ـاً؛ لكن
كبــرا ً للمعنويــة ،الحرب
البعــض ال يــزال يقلل من
مس ــتمرة؛ لك ــن الصمود
أوقفهــم عنــد حــد معني ،خطورة املرشوع اإليراني
واآلن أستطيع أن أقول لك يف املنطقــة ،مــا رســالتك
إن الجيــش الوطني انتقل لهم؟
من الدف ــاع إىل لهجوم.
 ال شـــك يف أن أي> كان الحوثيـــون
وبعض الق ــادة اإليرانيني مقاتل للمرشوع اإليراني
العام املايض يتحدثون عن يدافــع عــن األمة ،ســواء
إفطارهم من تمر مأرب ،يف مـــأرب أو يف غريهـــا،
كيف تعلق؟
لألســف الرؤيــة ال تــزال
 يف الواقع ،املشكالتالتــي نراهــا معظمها من فيهــا ضبابيــة عنــد كثري
تخطي ــط إيران ــي ،ه ــذه مــن أبناء الــدول العربية،
الصواريـــخ الباليســـتية وعليهم أن يدركوا ويعوا
ال تســـتطيع املليشـــيات
سواء األنظمة والحكامالحوثيــة صناعتهــا لــوال
التكنولوجيـــا اإليرانيـــة ،أو الشـــعوب وبالـــذات
وتساندها بعض األحزاب النخبة املثقفة والواعية-
املوالي ــة إلي ــران ،وه ــي مس ــؤوليتهم التاريخي ــة
معروفــة لــدى الجميــع.
تجــاه هــذا املــد القومــي
نقول إليران :كفى ،كفى
إراقة للدماء يف الش ــعوب املُلَ َّب ــس بالدين.
العربيــة ويف اليمــن عــى
Mareb gov
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في سلسلة لقاءات خالل األسبوع الماضي..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثيل مخس منظامت أممية
ودولية بمحافظة مأرب

التق ــى وكي ــل محافظ ــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
خـــال األســـبوع املنـــرم
ممثيل خمس منظمات أممية
ودوليــة ملناقشــة تدخالتهــا
اإلنســـانية  ،ومشـــاريعها
للمرحل ــة القادم ــة ،وس ــبل
تعزيـــز التعـــاون املشـــرك
بــن الســلطة املحليــة وهذه
املنظمــات.
يف لقائـــه مـــع مديـــر

مكت ــب املفوضي ــة الس ــامية
لشــؤون الالجئني باملحافظة
نزار الرشقاوي ناقش الوكيل
مشاريع وتدخالت املفوضية
املرتقبة يف املحافظة ..مطلعا
عىل مشــاريعها املنفذة خالل
الفـــرة املاضيـــة وخطتهـــا
لتوسيع برامجها وتدخالتها
القادمــة يف املحافظــة يف عدة
مجــاالت وخاصــة يف مجــال
الحمايـــة التـــي تســـتهدف

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

Mareb_gov

مخيمات وتجمعات النازحني
يف مديريتــي مــأرب والوادي.
وتحـــدث الوكيـــل
مفت ــاح يف ه ــذا اللق ــاء ع ــن
الوض ــع اإلنس ــاني واإلغاثي
يف املحافظـــة وأوضـــاع
النازحـــن واحتياجاتهـــم
امللحــة وظروفهم اإلنســانية
واملعيشـــية يف مخيمـــات
وتجمعـــات النازحـــن
باملحافظـــة.
Mareb gov

Mareb_gov

ودعــا املنظمــات األممية
والدوليــة وكل رشكاء العمل
اإلنســـاني يف املحافظـــة إىل
مضاعف ــة حج ــم تدخالته ــا
اإلنســانية واإلغاثية الطارئة
للمســـاهمة يف تقليـــص
الفجوة اإلنســانية القائمة يف
ظل اســتمرار تدفق النازحني
والالجئـــن األفارقـــة إىل
املحافظــة بشــكل يومــي.
وأك ــد وكي ــل محافظ ــة
Mareb_gov
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م ــأرب أن قي ــادة املحافظ ــة
تعول علی مفوضية الالجئني
الكثــر يف تحســن مســتوى
وجودة مشاريع اإليواء ،بما
يتناسب مع التغريات املناخية
يف املحافظـــة باعتبـــار أن
مكتب املفوضية هو املسؤول
عن كتلة اإليــواء باملحافظة.
وأب ــدى اس ــتعداد قي ــادة
الس ــلطة املحلي ــة واملكات ــب
التنفيذيـــة املعنيـــة لتقديـــم
التســهيالت الالزمــة ملكتــب
املفوضيــة يف املحافظــة ،بما
يمكن ــه م ــن القي ــام ب ــدوره
اإلنســـاني واملســـاهمة
يف التخفيـــف مـــن معانـــاة
النازحني وتلبية احتياجاتهم
وتوفــر الخدمات الرضورية
يف مخيماته ــم الت ــي تفتق ــر
ألبس ــط مقوم ــات الحي ــاة.

أوكسفام وأطباء بال حدود

كمـــا بحـــث الوكيـــل
مفتــاح ،يــوم األربعــاء ،مع
مدير مكتب منظمة أوكسفام
بمــأرب محمــد ُغــام ونائب

رئيــس بعثــة منظمــة أطباء
العالم ماجد عبده ،مش ــاريع
املنظمتني ُ
وخطط تدخالتهما
القادمة يف املحافظة.
وتحــدث الوكيــل مفتــاح
خالل لقائه بممثيل املنظمتني،
كل عىل ِحدة ،عن مســتجدات
الوضع اإلنساني واإلغاثي يف
محافظة مأرب ،وعن أوضاع
النازحني وظروفهم اإلنسانية
واملعيشية الصعبة ومعاناتهم
املتواصلة يف املخيمات نتيجة
ضع ــف التدخالت اإلنس ــانية
للمنظمـــات الدوليـــة يف
املحافظة ،وتباطؤ استجابتها
الطارئـــة تجـــاه النازحـــن
واحتياجاتهـــم األساســـية..
داعي ــا قي ــادة املنظمت ــن إىل
مضاعفة جهودهما وتوسيع
حجم تدخالتهم ــا القادمة يف
املحافظة.
م ــن جانب ــه ،اس ــتعرض
مدير مكتب منظمة أوكسفام
بمــأرب مشــاريع وتدخــات
منظمته خالل الفرتة املاضية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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أبرزهـــا تنفيـــذ مـــروع
متكامل يف قطاع املياه ،وكذا
مــروع املســاعدات النقدية
الــذي اســتهدف  2300أرسة
نازحة يف املحافظة ،باإلضافة
إىل مشاريع اإلصحاح البيئي،
شــملت توزيــع  220حمامـا ً
متنقـ ً
ـا ،وكذا توزيع حقائب
النظافة الشخصية يف مخيمات
النازحــن باملحافظة.
إىل ذلك ق ــدم نائب رئيس
بعثــة منظمــة أطبــاء العالم
الفرنســية نبــذة موجزة عن
منظمتـــه ومجـــال عملهـــا
وخطط مش ــاريعها القادمة
لدع ــم القط ــاع الصح ــي يف
املحافظــة ،أبرزهــا دعم عدد
مــن املستشــفيات واملرافــق
الصحيــة التي تقــدم خدمات
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة
األمومــة والطفولة والصحة
اإلنجابيــة وخدمــات الصحة
النفســـية واالجتماعيـــة،
وبعض التدخ ــات الجراحية
للنازح ــن يف املحافظ ــة.
Mareb gov
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الربنامجاإلنامئي

وناقــش وكيــل املحافظة
الدكتور عبدربه مفتاح ،يوم
الخميس ،مع املدير التنفيذي
ملــروع املرونــة املؤسســية
واالقتصادية يف برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي بيرت فان دي
بول ،مستوى تنفيذ مشاريع
الربامـــج املنفـــذة يف قطـــاع
التعليــم وامليــاه يف املحافظة،
بتمويل من االتحاد األوروبي.
وأوضـــح مفتـــاح ،أن
محافظـــة مـــأرب بحاجـــة
ماســة للمشــاريع التنمويــة
املســتدامة ،وتطويــر البنيــة
التحتية لقط ــاع التعليم التي
تفتقر لها املحافظة ،بس ــبب
استيعابها ألكثر من  2مليون
و 500ألــف نازح ،موزعني يف
 186مخيمــا وتجمعــا .
وأكــد وجــود أكثــر مــن
 14ألــف طالــب وطالبــة من
النازحــن واملهجريــن قرسيا
يف م ــأرب خ ــارج الصف ــوف
الدراس ــية ،بس ــبب االزدحام
Mareb_gov
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الكب ــر يف امل ــدارس ،وع ــدم
وج ــود م ــدارس و فص ــول
كافيــة الســتيعابهم ..معربا
عـــن أملـــه يف أن يســـاهم
برنامـــج األمـــم املتحـــدة
اإلنمائــي يف تنفيــذ مشــاريع
تعليميــة وخدميــة تســهم يف
اســتيعاب الطــاب املترسبني
مــن التعليــم ،وتخفــف مــن
االزدحام الحاصل يف املدارس
.
مــن جانبه أوضــح املدير
التنفي ــذي مل ــروع املرون ــة
املؤسســـية واالقتصاديـــة
يف برنامـــج األمـــم املتحـــدة
اإلنمائي ،ب ــأن زيارته تهدف
لتقييم مستوى تنفيذ مشاريع
الربنامـــج خـــال املرحلـــة
األوىل مــن مــروع املرونــة
املؤسسية واالقتصادية ،عرب

رشكاء محليـــن  ..مؤكـــدا
بــأن الربنامــج ســيعمل عىل
حشــد املزيــد مــن املنظمــات
الدوليــة واملمولــن لتســاهم
يف تموي ــل و تنفي ــذ الخط ــة
التنمويــة للســلطة املحلية يف
قطــاع التعليم خــال املرحلة
الثانيــة مــن املرشوع.

أطباء بال حدود اهلولندية

ويـــوم الثالثـــاء ناقـــش
الوكيــل مفتــاح مع رئيســة
بعثة منظمة أطباء بال حدود
الهولنديــة يف اليمن فيديريكا
فرياريس آلية تعزيز الرشاكة
مــع املنظمــة لدعــم القطــاع
الصح ــي يف املحافظة.
اس ــتعرض اللق ــاء وضع
القطــاع الصحي يف املحافظة
ومــا يعانيــه مــن صعوبــات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وتحدي ــات كب ــرة يف س ــبيل
اســـتمرار تقديـــم خدماتـــه
الطبيــة األساســية ألكثر من
 2مليــون و 500ألــف نــازح
يف املحافظـــة ،باإلضافـــة إىل
املجتمع املضيف يف املحافظة.
ودعـــا الوكيـــل مفتـــاح
منظمة أطباء بال حدود وكل
املنظم ــات املعني ــة بالصح ــة
العامة إىل مضاعفة جهودها
وتوس ــيع حج ــم تدخالته ــا
لدع ــم القط ــاع الصح ــي يف
محافظــة مــأرب ملســاعدتها
عىل مواجه ــة الضغط الكبري
الــذي يواجهــه هــذا القطاع
املهــم يف ظل اســتمرار حركة
النــزوح إىل املحافظة بشــكل
يومي.
م ــن جانبه ــا أوضح ــت
رئيــس وفــد منظمــة أطبــاء
Mareb gov

Mareb_gov
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بـــا حـــدود الهولنديـــة أن
زيارتها ته ــدف لالطالع عىل
وض ــع القط ــاع الصح ــي يف
محافظــة مــأرب عــن كثــب
وتقيي ــم تدخ ــات املنظم ــة
السابقة ،واالطالع عىل حجم
االحتيــاج القائم لدى القطاع
الصحــي باملحافظــة لحشــد
املزيــد مــن الدعــم والرشكاء
لتموي ــل مش ــاريع املنظم ــة
التــي تســتهدف النازحــن يف
املحافظــة.
وأشــارت إىل أن منظمتها
تقــدم خدماتهــا الصحيــة يف
تســعة مخيمــات وتجمعــات
للنازحني باملحافظة باإلضافة
إىل الدعــم الــذي تقدمه لهيئة
مستشــفى مأرب العام.
Mareb_gov
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بدء التحضير للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز
المرونة المؤسسية واالقتصادية

عقــد بمحافظــة مأرب،
يوم الثالثاء ،لقاء تحضريي
لتنفيــذ املرحلــة الثانيــة من
مـــروع تعزيـــز املرونـــة
املؤسســية واالقتصاديــة يف
اليمــن ،والــذي تنفذه وزارة
اإلدارة املحليـــة بالرشاكـــة
مع الربنامج اإلنمائي لألمم
املتحدة.

وخـــال اللقـــاء الـــذي
ترأســـه وكيـــل املحافظـــة
الدكت ــور عبدرب ــه مفت ــاح،
وضـــم فريـــق الربنامـــج
اإلنمائـــي لألمـــم املتحـــدة،
ومــدراء عــدد مــن املكاتــب
الخدمية املعنية باملحافظة ،
قدم منســق املرشوع ،باسم
الصقــر رشحا موجــزا ً عن
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أنش ــطة ومج ــاالت خط ــة باملحافظـــة ،والرتتيبـــات
املشـــاريع القادمـــة للعـــام الالزمـــة لتنفيـــذ الربامـــج
2022م ومس ــتوى التنفي ــذ
واملشـــاريع التـــي يعمـــل
واإلنجاز للمشاريع الجاري
تنفيذها يف املحافظة بتكلفة عليهــا برنامج األمم املتحدة
( )600ألـــف دوالر ضمـــن اإلنمائي بتمويل من االتحاد
املرحلــة األوىل من املرشوع .األوربــي.
واســـتعرض اللقـــاء
خطـــط التنميـــة الخاصـــة
Mareb gov
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الباكري والشيخ يكرمان  60حافظا وحافظة
لكتاب اهلل الكريم يف مأرب

كـــ ّرم وكيـــل وزارة
األوقــاف حســن عبداللــه
الشــيخ ووكيــل محافظة
مأرب عبدالله الباكري 60
حافظـا ً وحافظــة لكتاب
اللـــه الكريـــم منهـــم 13
حافظا وحافظة مجازين
بالقـــراءات الســـبع.

وخــال حفــل التكريم
الــذي نظمه مركــز البيان
لتعليم القرآن الكريم أشاد
الوكيالن الباكري والشيخ
بــدور مراكــز وجمعيــات
تعليــم القــران الكريــم يف
تحصني النشء والشــباب
من األفكار املتطرفة التي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تسعى مليشــيات الحوثي األوق ــاف واإلرش ــاد ه ــو
والجماعـــات اإلرهابيـــة الســبيل الوحيــد ملحاربــة
لتفخيخ عقول الشباب بها
ونرش ثقافة املوت والدمار الغلو والتطرف واإلرهاب
يف أوساط املجتمع.
ونــر الثقافة الوســطية
مشــرين إىل أن تعليــم
واملعتدلة.
القــرآن الكريــم والعلــوم
الرشعية املقرة من وزارة
Mareb gov
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مدرسة بلقيس الثانوية للبنات تفوز بالمركز
األول في المسابقة العلمية بين مدارس المحافظة

كـــرم مكتـــب الرتبيـــة
والتعلي ــم بمحافظ ــة مأرب
وبحضـــور نائـــب وزيـــر
الرتبي ــة والتعلي ــم الدكت ــور
عيل العباب ،ي ــوم الخميس،
مدرس ــتي بلقي ــس الثانوية
للبنــات ،وعمر بــن الخطاب
بمديري ــة ال ــوادي لفوزهما
باملركزيــن األول والثانــي يف
املســابقة العلمية والثقافية
واملنهجيــة التــي أقيمت عىل
مســتوى مدارس املحافظة.
وخــال حفــل التكريــم
أك ــد نائ ــب وزي ــر الرتبي ــة

والتعليــم يف كلمــة لــه عــى
دور املســـابقات العلميـــة
بـــن املـــدارس يف تشـــجيع
وتحفيــز الطالب والطالبات
وتطويــر مهاراتهــم ،وإبراز
أهمية املنافسة يف التحصيل
العلمي ،وتعزيـــز تحصيلهم
العلمـــي والدرايس.
وأشــاد الدكتــور العباب
بالجهـــود التـــي بذلتهـــا
إدارة األنشـــطة املدرســـية
بمكتب الرتبي ــة يف محافظة
مــأرب من أجــل إنجاح هذه
املس ــابقة برغ ــم املعوق ــات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الكبرية الناجمة عن النزوح
املس ــتمر ،وزي ــادة الطاق ــة
االستيعابية ..مؤكدا حرص
وزارة الرتبيــة والتعليم عىل
تطوي ــر وتحس ــن العملي ــة
التعليميــة ،والحصــول عــى
مخرجــات تعليميــة جيدة.
ودعـــا نائـــب وزيـــر
الرتبي ــة والتعلي ــم املنظمات
الدولية إىل مســاندة السلطة
املحليـــة ومكتـــب الرتبيـــة
بمحافظة مأرب عىل التغلب
عــى الضغــوط الناجمة عن
استقبال عرشات اآلالف من
Mareb gov
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الطـــاب الجـــدد مـــن
املحافظـــات الخاضعـــة
للمليشيا ،يف ظل بنية تحتية
ضعيفة ،وقــدرات محدودة.
وكانـــت املســـابقة
العلميـــة التـــي شـــاركت
فيه ــا امل ــدارس الحكومي ــة
والخاصـــة ،قـــد شـــهدت
منافس ــة كبرية بني مدارس
املحافظـــة خـــال مراحـــل
التصفيــات التــي اســتمرت
ألســـابيع يف املديريـــات
وصــوال إىل املرحلة النهائية.
Mareb_gov
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اجتامع بمأرب يناقش آليات توزيع املشتقات
النفطية عىل املحطات والرقابة عليها

عق ــد األربع ــاء يف فرع
رشكــة النفــط بمحافظــة
مــأرب ،اجتمــاع ملناقشــة
آلي ــات توزي ــع املش ــتقات
النفطي ــة ع ــى محط ــات
الرشكـــة ووكالئهـــا يف
املحافظة ومعالجة جوانب
القص ــور واالخت ــاالت يف
آليـــة التوزيـــع الســـابقة
وتشــديد الرقابــة عليهــا.

واســتعرض االجتمــاع
الــذي ترأســه مديــر عــام
فــرع مــأرب عــى محمــد
جالل وضم مدراء اإلدارات
واألقســام املختصــة بفرع
الرشكة ،أسباب وتداعيات
أزمــة املشــتقات النفطيــة
يف املحافظ ــة واملقرتح ــات
والحلول الكفيلة إلنهائها،
وضمان تغطية احتياجات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املواطنني من تلك املشتقات
خالل الفــرة القادمة دون
انقطـــاع ..مشـــددا ً عـــى
رضورة تفعيــل آلية رقابة
جدي ــدة تضم ــن معالج ــة
أوجه القصور واالختالالت
يف اآللية السابقة ومحاربة
عمليات تهريب املش ــتقات
إىل خ ــارج املحافظة ومنع
انتشار األســواق السوداء،
Mareb gov

Mareb_gov
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وااللتـــزام بتمويـــن
محطات الرشكة ووكالئها
يف املحافظـــة بانتظـــام،
وتش ــديد الرقاب ــة عليه ــا
بمــا يضمن عدم ظهور أي
أزمــة محتملــة والتنســيق
مــع الجهــات ذات العالقة
لضب ــط املتالعب ــن.
Mareb_gov
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افتتاح وحدة صحية يف مديرية الوادي بمأرب
بتمويل كويتي

افتتـــح مديـــر مكتـــب
الصح ــة العام ــة والس ــكان
بمحافظ ــة م ــأرب الدكت ــور
عبدالعزي ــز الش ــدادي ،ي ــوم
االثن ــن ،وح ــدة صحي ــة يف
منطقـــة الكولـــة بمديريـــة
الوادي بتمويل من مؤسسة
تراح ــم الكويتي ــة.
واســـتمع الدكتـــور

الش ــدادي م ــن املعني ــن ،إىل
رشح موجــز عــن الخدمــات
الطبيـــة والعالجيـــة التـــي
ســتقدمها الوحــدة الصحية
ألبنــاء املنطقــة ودورهــا يف
تخفيف الضغط عىل املنشآت
واملرافق الصحية يف املديرية..
مثمناً دعم مؤسس ــة تراحم
الكويتي ــة وتمويله ــا لبن ــاء

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الوحدة الصحية وتجهيزها ،وتزويدها باألدوية واملعدات
باإلضافـــة إىل مســـاهمة واملستلزمات الطبية املتوفرة
منظم ــة الوصول اإلنس ــاني
التي تكفلت بنفقات تشغيلها ل ــدى املكت ــب ،بم ــا يضم ــن
وأجور الكادر الصحي العامل اســتمرار تشــغيلها وتقديــم
فيهــا ملدة ثالثة أشــهر.
خدماتها الطبي ــة والعالجية
وأكد الش ــدادي ،استعداد
مكتب الصح ــة لتقديم مزيد للمواطنــن دون انقطــاع.
مــن الدعم للوحــدة الصحية
Mareb gov
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تدشني مرشوع توزيع صناديق إسعاف أولية
يف  80مدرسة بمأرب

دش ــن ي ــوم االثن ــن يف
مكتـــب الرتبيـــة والتعليـــم
بمحافظ ــة م ــأرب ،مرشوع
توزيع صناديق اإلس ــعافات
األوليــة ،الذي ينفــذه مكتب
الصحة العامة والس ــكان يف

 80مدرســـة بمديريتـــي
مدين ــة م ــأرب وال ــوادي.
تنفـــذ املـــروع إدارة
الصح ــة املدرس ــية بمكت ــب
الرتبيــة بمأرب بالتعاون مع
جمعي ــة األم ــن للمس ــاندة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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اإلنس ــانية ،بتموي ــل مرك ــز
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية.
ويهـــدف إىل توفـــر
احتياجـــات املـــدارس
املســتهدفة بـ  15صنفا من
Mareb gov

Mareb_gov

PA G E

األدويـــة واملســـتلزمات
الطبيـــة الالزمـــة لتقديـــم
اإلســعافات الطبيــة األولية،
بما يمكنهــا من التعامل مع
أي ح ــاالت طارئ ــة.
Mareb_gov
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استفادة 165ألف طفل وطفلة من محلة
التحصني ضد شلل األطفال بمأرب

بل ــغ إجم ــايل ع ــدد
األطفـــال املطعمـــن
باللق ــاح ض ــد فريوس
شـــلل األطفـــال يف
محافظــة مــأرب نحو
165ألفـــا و 83طفــ ً
ـا
وطفلـــة دون ســـن
الع ــارشة م ــن العم ــر
يف جميـــع املديريـــات

املستهدفة يف املحافظة.
وأوض ــح مدير عام
مكتب الصح ــة بمأرب
الدكتـــور عبدالعزيـــز
الشدادي لوكالة األنباء
اليمنية (سبأ) أن نسبة
األطفـــال الذيـــن تـــم
تطعيمهم باللقاح ضد
فريوس شــلل األطفال

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

Mareb_gov

بلغــت  %83من إجمايل
األطف ــال املس ــتهدفني
خـــال الجولـــة األوىل
مــن حملــة التحصــن
الطارئـــة يف خمـــس
مديريات مســتهدفة يف
املحافظ ــة.
وأشــار إىل أن فــرق
التطعيــم املتنقلــة مــن
Mareb gov

Mareb_gov

منــزل إىل منزل وصلت
خــال أيــام الحملة إىل
نحو  80ألفا ً و  42منزالً
مس ــتهد ًفا ،منترشة يف
جميــع القــرى والعزل
والتجمعات الس ــكانية
ومخيمـــات وتجمعات
النازحــن يف املديريــات
املســتهدفة باملحافظة.
Mareb_gov
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إصابة مواطن ونجله بجروح خطرية يف انفجار لغم
حوثي بسيارهتام يف حريب

أصي ــب مدني ــان اثن ــان
بجـــروح خطـــرة  ،يـــوم
الخميـــس ،جـــراء انفجـــار
لغــم أريض زرعتــه مليشــيا
الحوثـــي اإلرهابيـــة أثنـــاء
م ــرور س ــيارتهما بطري ــق
فرعي يف منطقة «الفـرشة»
مديريــة حريــب يف محافظة

مأرب.
وذك ــر املرص ــد اليمن ــي
لأللغام ومص ــادر محلية أن
اللغــم الــذي زرعته مليشــيا
الحوث ــي تس ــبب يف إصاب ــة
املواطن أحمد صالح حســن
عبدالكريــم إصابــات بليغــة
يف قدميــه ،فيما أصيب نجله

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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مبارك البالغ من العمر عرش واألماكــن العامــة واملــزارع
س ــنوات بج ــروح يف الرأس ،ومنـــازل املواطنـــن قبـــل
فيمــا دمــر اللغم ســيارتهما
دحرها من حريب ،متســببة
بشكل شبه كيل.
وأكـــدت املصـــادر أن يف سقوط العديد من الضحايا
مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة
أقدمــت عــى زراعــة األلغام املدنيني خالل األيام املاضية.
بشـــكل مكثـــف يف الطـــرق
Mareb gov
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اختتام بطولة املدارس للسباحة احلرة
بمحافظة مأرب وتتويج الفائزين

اختتـــم فـــرع االتحـــاد
اليمنــي للســباحة واأللعــاب
املائيـــة بمحافظـــة مـــأرب
الخميــس منافســات بطولة
امل ــدارس للس ــباحة الح ــرة
التي جرت عىل مســابح يمن
النــد بمدينة مأرب عىل مدى
يو مني .
ويف البطولة التي شــارك
فيه ــا  80العبــاً مثل ــوا 20

مدرســة يف فئتــي األســايس
والثانــوي تمكنــت مدرســة
امليثاق من الفوز باملركز األول
يف فئــة الثانــوي ،ومدرســة
املعــايل يف فئة األســايس.
ويف ختـــام البطولـــة
قــام وكيل املحافظــة محمد
املعويض ومع ــه مدير مكتب
الشـــباب والرياضـــة عـــي
حشــوان بتكريــم الفائزيــن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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باملراكـــز األوىل بالـــدروع
وامليداليات الذهبية والفضية
وتكريم املساهمني يف إنجاح
البطولة.
وفــاز باملركــز األول عن
فئة الثانوي السباح الخطاب
عايض ،وجاء زميله السباح
عبدالرحمــن واصل يف املرتبة
الثانيـــة وحصـــل الســـباح
عبدالرحمن ربيع عىل املرتبة
Mareb gov
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الثالثة.
ويف فئــة األســايس تــوج
الس ــباح أن ــس عبدالرحم ــن
باملركــز األول عــن مدرســة
املع ــايل ،ج ــاء بع ــده س ــابح
مدرس ــة النموذجي ــة أحم ــد
غيــاث ،ليأتــي ثالث ـاً ســباح
مدرســـة العامليـــة شـــاكر
مع ــروف.
Mareb_gov
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