
رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً هاتفياً 
بمحافظ مأرب

أشاد ببطوالت اجليش واملقاومة..

مديــر الشــركة اليمنيــة للغــاز يتفقد ســير 
العمــل بمنشــأة مأرب

تســتهدف  اإلرهابيــة  الحوثــي  مليشــيا 
مدينــة مــأرب بصــاروخ بالســتي

المجلس النرويحي يتقدم بطلب فتح مكتب له بمأرب..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثيل مفوضية األمم 
املتحدة لالجئني ومنظمة اليونيسيف

املحافظ العرادة يدشن التعبئة واإلسناد للجيش 
الوطني يف مواجهة مليشيات احلوثي

دعـــا شـــباب اليمـــن أن يهبـــوا للدفـــاع عـــن وطنهـــم واالنخـــراط فـــي صفـــوف الجيـــش «  
أكـــد أن القضيـــة اليـــوم هـــي اســـتعادة بلـــد بمؤسســـاته وتاريخـــه وحضارتـــه «  
التعبئـــة  « جهـــود  فـــي  اليمنيـــة  اإلذاعـــات  دور  يناقـــش  بمـــأرب  اجتمـــاع   
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ترأس لقاء موسعا لقيادات السلطة المحلية لمناقشة المستجدات..
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ـــة الرئيس  أجرى فخام
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
رئيـــس الجمهوريـــة، يـــوم 
ـــاً  ـــاالً هاتفي ـــاء، اتص الثالث
ـــواء  الل ـــأرب  ـــظ م بمحاف
ســـلطان العـــرادة، لالطالع 
ـــاع  ـــورات األوض ـــى تط ع
والعمليـــات  امليدانيـــة 
العســـكرية التـــي يخوضها 
ـــي  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
ـــل واملقاومة  ورجال القبائ
املواقع  مختلف  يف  الشعبية 

ـــات. والجبه
رئيـــس  وأشـــاد 
الجمهوريـــة باالنتصـــارات 
التي يحققها أبطال الجيش 

الوطنـــي يف مختلف مواقع 
وجبهـــات العـــز والكرامـــة 
والدفاع ببسالة عن النظام 
وعزة  والوحدة  الجمهوري 
أبنـــاء الشـــعب  وكرامـــة 
اليمنـــي يف مواجهـــة قـــوى 
التمرد واالنقالب مليشيات 
ـــاه  ـــة تج ـــة اإليراني الحوثي

شـــعبنا وطننـــا وهويتنا.
وأكـــد فخامـــة الرئيـــس 
ــرة  ــات الكبـ أن التضحيـ
ألبطال املؤسسة العسكرية 
التـــي تتـــوج باالنتصـــارات 
ـــيات  ـــى املليش ـــة ع املتوالي
ـــل  ـــتظل مح ـــة س اإليراني
تقديـــر واعتـــزاز كافة أبناء 

ـــواق  الت ـــي  ـــعب اليمن الش
للدولـــة املدنيـــة االتحاديـــة 
الحديثـــة املبنية عى العدالة 
واملساواة والحكم الرشيد.. 
محمالً املحافظ العرادة نقل 
تحياتـــه إىل كافـــة املقاتلني 
األبطـــال يف مختلف املواقع 
وجبهات البطولة والرشف.
محافظ  عرب  جانبه  من 
مـــأرب عن امتنانـــه ملتابعة 
واهتمـــام فخامـــة الرئيس 
ـــر العمليات العسكرية  لس
وتطـــورات األوضـــاع عـــى 
الســـاحة.. مؤكـــداً وقـــوف 
الجميـــع صفـــاً واحداً خلف 
قيادته الحكيمة ومرشوعها 

ومواجهة  الجامع  الوطني 
اإليرانية..  الحوثية  املليشيا 
إىل املعنويات العالية  مشراً 
التي يتمتـــع بها األبطال يف 

مختلف الجبهات.
وقـــدم محافـــظ مـــأرب 
ـــر  ـــن س ـــال ع ـــا كام رشح
ــكرية يف  ــات العسـ العمليـ
مختلف خطـــوط التماس.. 
ــقاء يف  ــاً دور األشـ مثمنـ
ـــذا  ـــي يف ه ـــف العرب التحال

. د لصد ا

أشاد ببطوالت الجيش والمقاومة..

رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً هاتفياً بمحافظ مأرب
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ترأس لقاء موسعا لقيادات السلطة المحلية لمناقشة المستجدات..

الســـلطة  عقـــدت 
املحليـــة بمحافظة مأرب، 
ـــة  برئاس ـــعاً  ـــاًء موس لق
املحافظ اللواء سلطان بن 
عيل العـــرادة للوقوف عى 
آخـــر التطـــورات امليدانيـــة 
ــني  ــكرية وتدشـ والعسـ
التعبئة واإلســـناد للجيش 
مواجهـــة  يف  الوطنـــي 
الحوثـــي  مليشـــيات 

إيـــران. املدعومـــة مـــن 
الـــذي  اللقـــاء  وخـــالل 
ـــة  ـــس جامع ـــره رئي ح
إقليم ســـبأ الدكتور محمد 

القديس ونائب وزير الرتبية 
ـــيل  ـــور ع ـــم الدكت والتعلي
العبـــاب ووكالء املحافظة 
وقيادات وأعضاء السلطة 
املحلية واملكاتب التنفيذية 
ومـــدراء املديريـــات، نقـــل 
املحافـــظ العـــرادة تحيات 
ـــس املشـــر  فخامـــة الرئي
الركـــن عبدربـــه منصـــور 
هادي رئيـــس الجمهورية 
الســـلطة  قيـــادات  إىل 
واألحـــزاب  املحليـــة 
ــات  ــية واملكونـ السياسـ
االجتماعيـــة والقـــوى 

الوطنيـــة يف محافظـــة 
مأرب، وحيا أبطال الجيش 
الوطني واألمن واملقاومة 
الشـــعبية الذين يسطرون 
مالحم بطولية يف مواجهة 

املليشيا.
العرادة  املحافظ  وعرب 
عـــن الشـــكر والتقديـــر 
املتواصل  الشعبي  لإلسناد 
لدعـــم صمـــود مـــأرب من 
ـــات من خالل  كل املحافظ
تسير القوافل التي وصلت 
إىل داللتها  تباعاً.. منوهـــاً 
الكبرة وأهميتها يف تعزيز 

والتالحـــم  الصمـــود 
الشـــعبي يف وجه املليشـــيا 

االنقالبيـــة.
سلطان  اللواء  وتحدث 
العـــرادة خـــالل االجتمـــاع 
ـــة  ـــرب املتواصل ـــن الح ع
ـــيات  ـــنها املليش ـــي تش الت
الحوثيـــة االنقالبيـــة عـــى 
ـــم  ـــأرب بدع ـــة م محافظ
مبارش من ايران، موضحاً 
أن الحـــرب الحوثيـــة عـــى 
متواصلة  مأرب  محافظة 
منذ بداية 2015، ولم تقف 
أبدا يف ثالثة محاور، ولكن 

املحافـــظ العـــرادة يدشـــن التعبئـــة واإلســـناد 
للجيش الوطنـــي يف مواجهة مليشـــيات احلوثي

دعـــا شـــباب اليمـــن أن يهبـــوا للدفـــاع عـــن وطنهـــم واالنخـــراط فـــي صفـــوف الجيـــش «  
أكـــد أن القضيـــة اليـــوم هـــي اســـتعادة بلـــد بمؤسســـاته وتاريخـــه وحضارتـــه «  
التعبئـــة  « جهـــود  فـــي  اليمنيـــة  اإلذاعـــات  دور  يناقـــش  بمـــأرب  اجتمـــاع   
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ـــيا كثفت هجماتها  املليش
ـــة  ـــن بداي ـــترية م الهس
2020 معتمدة يف ذلك عى 

ـــربات اإليرانية. الخ
وتابـــع : لكـــن مـــأرب 
وقفـــت والزالـــت تقـــف يف 
وجـــه املـــرشوع اإليرانـــي 
ــل  ــا تحمـ ــات ألنهـ بثبـ
مرشوعـــا وطنيـــا وقوميا 
ملواجهة  به  ونفتخر  نعتز 
املـــد الفاريس، بل وتشـــهد 
نقلـــة تنمويـــة نوعيـــة يف 
حضـــور الدولة ويف شـــتى 
املجـــاالت بالرغم من هذه 
الحـــرب املفروضـــة عليها 

منـــذ بدايـــة االنقالب.
ـــلطان  اللواء س ـــا  ودع
العرادة شباب اليمن إىل أن 
يهبـــوا للدفاع عن وطنهم 
واالنخـــراط يف صفـــوف 
الجيش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية ورفـــد الجبهات 
ملواجهـــة املليشـــيات التي 
جـــاءت بمبـــادئ مغايـــرة 
ـــي  ـــعب اليمن ـــادئ الش ملب
وقيمـــه وهويتـــه.. مؤكدا 
أهميـــة انخـــراط الشـــباب 

املليشـــيا  مقاومـــة  يف 
الستعادة دولتهم وحماية 
مستقبلهم وضمان العيش 
يف ظـــل دولة تكفل حقهم 

يف الحيـــاة الكريمة.
املحافـــظ  وقـــال 
العـــرادة: يجـــب أن يفهـــم 
الحوثـــي أن املســـألة أكـــرب 
بكثـــر من جلـــب مجاميع 
ـــم  ـــرر به ـــال واملغ األطف
النار  باملئـــات إىل خطـــوط 
ألخـــذ تبـــة هنـــا أو موقع 
هناك، فالقضية اليوم هي 
اســـتعادة بلد بمؤسســـاته 
وتاريخـــه وحضارتـــه.. 
مؤكـــدا أن ما تســـعى إليه 
ـــن  ـــي وم ـــيا الحوث مليش
خلفهـــا إيـــران لفـــرض 
مرشوعهـــا التدمـــري 
وأطماعهـــا التوســـعية لن 
ـــو أبعد عليهم  يتحقق وه
مـــن النجـــوم يف الســـماء.

وأضـــاف محافـــظ 
مأرب : مـــأرب قادرة عى 
الدفـــاع عـــن نفســـها ولن 
ـــي ونطمئن  يصلها الحوث
الجميع أن مأرب يف منعة، 

وهم يعانون من خســـائر 
أن  إىل  الفتـــاً   ، كبـــرة 
ـــات  ـــني يف املحافظ املواطن
ـــر  ـــق كب ـــة يف ضي املحتل
وينتظرون الفرج بســـبب 
عنرصية املليشـــيا وفرض 
الجبايات ودفع أبنائهم إىل 
محـــارق املـــوت دفاعاً عن 
رجل يف كهف ومرشوع ال 

ـــن بصلة. يمت لليم
ـــى رضورة  ـــدد ع وش
أن يقف جميع اليمنيني يف 
مختلف املناطق والجبهات 
صفاً جمهورياً واحداً لوأد 
هـــذه املليشـــيا وتخليـــص 
الشعب اليمني من املعاناة 
التي تســـببت بهـــا لخدمة 
وســـليماني  خامنئـــي 
والقيـــادات اإليرانية الذين 
ترفع املليشـــيا صورهم يف 

شـــوارع صنعاء.
محافـــظ  وأشـــار 
مأرب خالل اللقاء املوسع 
اللقاءات  إىل سلســـلة مـــن 
ـــادة  ـــع القي ـــق م بالتواف
ـــث ســـيتم  السياســـية حي
ـــع وزارة الدفاع  عقدها م

املعنيـــة  والجهـــات 
ومختلف الفئات لتنســـيق 
الجهود يف معركة استعادة 
ـــاء االنقالب..  الدولة وإنه
ـــف  ـــكره لتحال ـــدداً ش مج
ـــادة  ـــة بقي ـــم الرشعي دع
السعودية  العربية  اململكة 
عـــى إســـناده املســـتمر 
للجيش الوطني واملقاومة 
ونرصته ودعمه املتواصل 
مختلف  يف  اليمني  للشعب 

املجاالت.
مـــن جانبهـــم أكـــد 
اللقـــاء  الحـــارضون يف 
اســـتعدادهم لدعم وإسناد 
ـــكل  ـــة ب ـــة الوطني املعرك
ـــات والوقـــوف إىل  اإلمكان
جانـــب القـــوات املســـلحة 
ورجال  واملقاومة  واألمن 
ـــام بدورهم  القبائل والقي
ـــة العامة كل من  التعبئ يف 
موقعـــه وعملـــه لتحقيـــق 
ــر يف  ــل والتضافـ التكامـ
مواجهة املليشيا اإلرهابية 

املدعومـــة مـــن إيران.
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ـــة مـــأرب  جـــرى بمدين
ـــة  ـــة األدوار املنوط مناقش
باإلذاعـــات املحليـــة اليمنية 
لتعزيـــز جهـــود التعبئـــة 
ـــناد للجيش الوطني  واإلس
التـــي  واملقاومـــة الشـــعبية 
دعـــا لهـــا محافـــظ مـــأرب 

اللـــواء ســـلطان العـــرادة.
وناقـــش املشـــاركون 
الـــذي نظمته  يف االجتمـــاع 
ـــوي  ـــه املعن ـــرة التوجي دائ
بالقوات املســـلحة بحضور 
ممثـــيل إذاعـــات مـــأرب 
والجـــوف واالتحاديـــة، 
وبمشـــاركة افرتاضيـــة من 
مـــدراء إذاعـــات صنعـــاء 
الربنامـــج العام، وســـيئون 
وتعز وإذاعـــة وطني آليات 
تعزيـــز الخطـــاب اإلعالمي 

دور  وتفعيـــل  اإلذاعـــي 
اإلذاعـــات يف حملـــة التعبئة 
العامـــة واإلســـناد التي دعا 
لهـــا محافـــظ مـــأرب اللواء 
ســـلطان العـــرادة لدعـــم 
صمـــود أبطـــال الجيـــش 
واملقاومـــة يف هـــذه املعركة 

ـــة. ـــة املصري الوطني
أكـــد  االجتمـــاع  ويف 
العميـــد أحمـــد االشـــول 
ــه  ــرة التوجيـ ــر دائـ مديـ
املعنوي بالقوات املســـلحة، 
عـــى الـــدور املهـــم والكبـــر 
لإلذاعـــات يف التعبئـــة ورفد 
أبنـــاء  الجبهـــات، وتوجيـــه 
الشعب اليمني للحاق بركب 
األبطـــال يف مـــأرب لتحرير 
اليمـــن واســـتعادة الدولـــة.
وشـــدد العميد األشـــول 

ـــر  ـــى رضورة أن تتضاف ع
املحلية مع  اإلذاعات  جهود 
الجهود الرسمية الحكومية 
وجهـــود الســـلطة املحليـــة 
ـــأرب يف تعزيز  بمحافظة م
الوعي الوطني واملشـــاركة 
التـــي  يف املعركـــة الوطنيـــة 
ـــا اليمنيون إلنهاء  يخوضه
انقـــالب مليشـــيا الحوثـــي 

ومن ورائهـــا إيران.
وأشـــاد العميد األشـــول 
ـــه  ـــوم ب ـــذي تق ال ـــدور  بال
اإلذاعات يف مواجهة مليشيا 
الحوثـــي وفضـــح جرائمها 
وصلفهـــا، وجهودهـــا يف 
ـــي..  ـــي الوطن ـــز الوع تعزي
مؤكداً يف ذات الســـياق عى 
ـــن اإلذاعات  الدور املؤمل م
يف إنجاح دعوة التعبئة التي 

تأتـــي يف ظـــل مـــا يســـطره 
األبطـــال يف جبهـــات القتال 
مـــن بطـــوالت سيســـطرها 
التاريخ يف أوسع صفحاته.
ــد  ــم أكـ ــن جانبهـ مـ
مديـــرو وممثلـــو اإلذاعـــات 
اليمنية اســـتعدادهم للقيام 
التعبئة  الوطني يف  بدورهم 
التـــي دعـــا لهـــا  واإلســـناد 
محافـــظ مـــأرب.. مؤكدين 
ـــة تعزيز التعاون  عى أهمي
بني اإلذاعات اليمنية ودائرة 
التوجيه املعنوي بما يسهم 
يف توحيـــد عمـــل اإلذاعـــات 
وتعزيـــز جهودها التعبوية 
والتوعوية إلســـناد املعركة 
الوطنية بمختلف الوسائل.

اجتماع بمأرب يناقش دور اإلذاعات اليمنية 
في التعبئة واإلسناد للجيش الوطني
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التقـــي وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
ـــاح األســـبوع املـــايض  مفت
ــيل  ــدة ممثـ ــى حـ كال عـ
السامية لشؤون  املفوضية 
الالجئـــني، ومنظمـــة األمم 
املتحدة لألمومة والطفولة 
ــس  ــيف، واملجلـ اليونيسـ

النرويجـــي لالجئـــني.
وخـــالل لقائـــه بممثـــيل 
ـــا  ـــني دع ـــة الالجئ مفوضي
ـــاح املفوضية  ـــل مفت الوكي
للقيـــام بـــدور أكـــرب تجـــاه 
النازحني الذين تستضيفهم 
محافظـــة مـــأرب وتوفـــر 
أهـــم احتياجاتهـــم وتأمني 
األساســـية  الخدمـــات 

والروريـــة لهـــم.
ـــاح  ـــل مفت وأكـــد الوكي
ـــؤولة  ـــه بمس ـــالل لقائ خ
الحماية يف مكتب املفوضية 
ـــدن  ـــني بع ـــامية لالجئ الس
ماري هيســـول أن السلطة 
املحليـــة واملكاتب التنفيذية 

وتحديات  صعوبات  تواجه 
كبـــرة الســـتيعاب األعـــداد 
النازحـــني  الكبـــرة مـــن 
املتواجديـــن يف محافظـــة 
ـــتمرار  ـــل اس ـــأرب يف ظ م
املحافظة  إىل  النزوح  حركة 

ـــكل يومي. بش
وأوضـــح أن مـــأرب 
كانـــت والتـــزال هـــي املالذ 
اآلمن ملاليني اليمنيني الذين 
إليهـــا مـــن جميـــع  نزحـــوا 
املحافظات اليمنية هرباً من 
بطـــش املليشـــيات الحوثية 
وتنكيلهـــا وبحثاً عن األمن 
ـــتقرار الذي تنعم به  واالس
ـــل  ـــأرب بفض ـــة م محافظ
ومؤسساتها  الدولة  وجود 
والتي عملت عى اســـتقبال 
وحمايتهـــم  النازحـــني 
وتوفـــر احتياجاتهـــم منـــذ 
اليـــوم األول مـــن االنقالب.
وأشـــار إىل أن محافظة 
أكثر  مأرب تستوعب حاليا 
من 2 مليون و300 ألف نازح 

موزعني عى )145( مخيما 
باإلضافـــة إىل وجـــود أكثـــر 
أفريقي،  ألف الجئ   20 من 
وتقوم الســـلطات الرسمية 
بدورها تجاههم بالرغم من 
ـــحة اإلمكانيات وضعف  ش
ـــة ومحدودية  البنية التحتي
الدولية. املنظمات  تدخالت 
مـــن جانبهـــا أكـــدت 
ــة  ــؤولة يف املفوضيـ املسـ
الســـامية لالجئـــني بمكتب 
عى  املفوضية  حرص  عدن 
مضاعفـــة حجـــم تدخالتها 
املزيد من  اإلنسانية وحشد 
مزيد  واستقطاب  مواردها 
مـــن الـــرشكاء للمســـاهمة 
يف تقليـــص نســـبة الفجـــوة 
ـــن  ـــة ع ـــانية الناجم اإلنس
األعـــداد الهائلـــة للنازحـــني 
الذيـــن تحتضنهم محافظة 

مـــأرب يف الوقـــت الراهن.
أن  إىل  وأشـــارت 
املفوضيـــة ســـتعمل خـــالل 
ــى  ــة عـ ــرتة القادمـ الفـ

مضاعفـــة حجـــم تدخالتها 
وتنفذ عدة برامج ومشاريع 
إنسانية تستهدف النازحني 
يف مجاالت الغـــذاء واإليواء 
وامليـــاه والصحـــة والتعليم 
العجز  بما يغطي جزءا من 
القائم يف توفر احتياجاتهم 
متطلباتهـــم  وتأمـــني 

الرورية.
منظمة اليونيسيف

اطلـــع  ذلـــك  إىل 
الوكيـــل مفتـــاح مـــن وفـــد 
الزائر  ـــيف  منظمة اليونيس
للمحافظـــة عـــى املشـــاريع 
اإلنســـانية واإلغاثيـــة التي 
نفذتها املنظمة يف محافظة 
مـــأرب خالل العـــام املايض 
ـــزم  ـــي تعت الت ـــاريع  واملش
ـــالل  ـــا خ ـــة تنفيذه املنظم

الفـــرتة القادمـــة.
الوكيـــل  واســـتمع 
مفتـــاح خـــالل لقائـــه بوفد 
منظمة اليونيسيف إىل رشح 
موجز عـــن املشـــاريع التي 

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلي مفوضية األمم 
المتحدة لالجئين ومنظمة اليونيسيف

اجمللس النرويحي يتقدم بطلب فتح مكتب له مبأرب..
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نفذتهـــا املنظمـــة للنازحني 
يف محافظـــة مـــأرب خـــالل 
العـــام 2020 أهمهـــا تنفيذ 
ـــاه متكامل  19 مرشوع مي
يف عدة مديريات باملحافظة 
ــاريع  ــة إىل مشـ باإلضافـ
ـــم  التعلي ـــال  ـــرى يف مج أخ
والصحة واإلصحاح البيئي 
وباقـــي املجـــاالت األخرى.

ـــس  ـــن رئي ـــرف م وتع
الزائـــر  وفـــد املنظمـــة 
ـــأرب حاليا عى  ملحافظة م
ـــيع  ـــة لتوس ـــة املنظم رؤي
ـــانية  حجم تدخالتها اإلنس
النازحـــني  التـــي تســـتهدف 
وخطـــة  املحافظـــة  يف 
التـــي  مشـــاريعها القادمـــة 
تعتـــزم املنظمـــة تنفيذهـــا 
ـــني يف  النازح ـــات  يف مخيم
والقطاعات  املجاالت  كافة 

ـــة. ـــة يف املحافظ الخدمي
ـــدور  ـــاح ب ـــاد مفت وأش
منظمـــة اليونيســـيف تجاه 
النازحـــني يف محافظـــة 

مـــأرب وإســـهاماتها يف 
ـــم وإيوائهم وتوفر  إغاثته
وتأمـــني  متطلباتهـــم 
احتياجاتهـــم ...داعيـــا إىل 
تقديـــم مزيـــد مـــن الدعـــم 
لهؤالء النازحني بما يخفف 
ـــن  ـــم ويحس ـــن معاناته م
مـــن ظروفهـــم االقتصادية 
واملعيشـــية يف ظل استمرار 
حركـــة النـــزوح اليومية إىل 
محافظـــة مـــأرب مـــن عدة 

ـــات. محافظ
مكتب يف مأرب

إىل ذلـــك تقـــدم املجلـــس 
النرويجـــي لالجئـــني بطلب 
فتـــح مكتب له يف محافظة 
مأرب لتسهيل تنفيذ مهامه 
ـــمل  ـــي تش ـــانية والت اإلنس
ـــاه  ـــي، واملي ـــن الغذائ األم
واملأوى  البيئي،  واإلصحاح 
والتعليم،  املخيمات،  وإدارة 

والحماية.
جـــاء ذلـــك خـــالل 
اســـتقبال وكيـــل املحافظة 

ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
فريـــق املجلـــس النرويجـــي 
الـــذي يـــزور املحافظـــة 
برئاســـة مدير االســـتجابة 
الطارئـــة يف مكتـــب املجلس 

بعـــدن أســـما ماو.
الوكيل  اللقاء رحب  ويف 
ـــس  ـــق املجل ـــاح بفري مفت
الثانية  النرويجي يف زيارته 
ملحافظـــة مـــأرب، وحرصه 
عى فتح مكتب للمجلس يف 
املحافظـــة .. مؤكداً حرص 
الســـلطة املحلية عى تقديم 
الالزمة  والتسهيالت  الدعم 
ـــذ  ـــن تنفي ـــه م ـــي تمكن الت

أنشـــطته اإلنسانية.
وناقـــش الوكيل مفتاح 
مع فريق املجلس النرويجي 
ـــانية  برامج الرشاكة اإلنس
ـــة التي  والتدخـــالت اإلغاثي
ســـينفذها بناًء عـــى نتائج 
التـــي أعدها فريق  التقييـــم 
املجلس خالل زيارة سابقة 
للمحافظة.. معرباً عن أمله 

تدخـــالت  تشـــكل  أن  يف 
املجلـــس رافـــداً لســـد جـــزء 
مـــن الفجـــوة الكبـــرة بني 
ـــالت  ـــات والتدخ االحتياج
اإلنسانية، إىل جانب تدخالت 
بقيـــة املنظمات اإلنســـانية 

العاملـــة يف املحافظـــة.
مـــن جانبـــه اســـتعرض 
رئيـــس فريـــق املجلـــس 
النرويجـــي أهـــم املجـــاالت 
ـــانية التي  واألنشطة اإلنس
ـــة  ســـتنفذها خـــالل املرحل
ـــتهدف  ـــي تس ـــة والت املقبل
والالجئـــني  النازحـــني 
املضيف  واملجتمع  األفارقة 
ـــاالت  ـــة يف املج يف املحافظ
والبيئية  والحماية  اإلغاثية 
ـــأوى وإدارة املخيمات. وامل
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مدير الرشكة اليمنية للغاز يتفقد سري العمل 
بمنشأة مأرب

تفقـــد مدير عام الرشكة 
اليمنية للغاز املهندس محسن 
بن وهيط سر العمل بمنشأة 
مأرب للغاز، واطلع عى آلية 
اإلنتـــاج والتوزيـــع اليوميـــة 
ـــة  ـــأة لتغطي ـــة املنش وخط
ـــالل  ـــوق خ ـــات الس احتياج
األيـــام املتبقية مـــن رمضان 

وأيـــام عيد الفطر.
 وتعـــرف املهنـــدس بـــن 
وهيط من نائب منشأة الغاز 
بمحافظـــة مـــأرب املهندس 
صالح بن حسن بن جالل عى 
آلية وكمية اإلنتاج اليومي يف 
املنشـــأة وآليـــة التوزيع عى 

وكالء الرشكـــة يف مدينـــة 
ـــات  ـــوم مديري ـــأرب وعم م

املحافظـــة.
وأوضـــح بـــن وهيـــط أن 
الرشكة اليمنية للغاز تسعى 
ضمـــن خطتهـــا املســـتقبلية 
لتأمني مخزون اســـرتاتيجي 
لفرعها يف محافظة مأرب، بما 
ال يقل عن 30 ألف أسطوانة 
غـــاز منزيل بمـــا يمكنها من 
مواجهـــة الطلب املتزايد عى 
مـــادة الغاز يف مدينـــة مأرب 
وعمـــوم مديريات املحافظة 
التـــي تحتضـــن أكثـــر مـــن 2 

ـــون و300 ألف نازح. ملي

وأشـــار إىل أن الرشكـــة 
تعمـــل حاليـــاً عـــى التقييـــم 
وإعـــادة النظـــر يف نســـب 
ـــن  ـــات م ـــص املحافظ حص
مـــادة الغـــاز املنـــزيل وتحديد 
نسبة كل محافظة بناء عى 
الكثافـــة الســـكانية ونســـبة 
تواجد النازحني فيها لضمان 
التوزيع العادل ملادة الغاز عى 

ـــات. كل املحافظ
من جهته أكد نائب مدير 
منشأة مأرب الغاز صالح بن 
ـــالل، أن الوضع التمويني  ج
ملادة الغاز املنزيل مســـتقر يف 
ـــات محافظة  ـــوم مديري عم

مأرب وأن مادة الغاز متوفرة 
لجميـــع املواطنـــني بالســـعر 
الرســـمي املقـــدر ب 3200 
ريال .. مشـــرا إىل أن املنشأة 
تقوم بتوزيع إنتاجها اليومي 
املقـــدر بــــ 8000 أســـطوانة 
عى وكالئها يف مدينة مأرب 
وجميـــع املديريـــات بشـــكل 
يومي لتغطية احتياج السوق 

ـــدوث أي أزمة. وتاليف ح
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استهدفت مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
التابعة إليران، يوم األربعاء، مدينة مأرب 
بصاروخ بالستي سقط يف منطقة الروضة 

شمال املدينة.
وأوضح مصدر محيل ملوقع محافظة 
مأرب أن الصاروخ وقع يف مكان خال من 
السكان واملنازل، متسبباً يف خلق حالة من 
الهلع والخوف أوساط األطفال والنساء 

واملدنيني.
وأشـــار املصـــدر إىل اســـتمرار مليشـــيا 
الحوثـــي االنقالبيـــة يف ارتـــكاب جرائمها 
بحق املدنيني واستهدافها لألحياء السكنية 
بمحافظـــة مأرب والتـــي تحتضن مايزيد 
عن 2 مليـــون و300 نازح يتوزعون عى 

مخيما.  145

مليشيا احلوثي اإلجرامية تستهدف مدينة 
مأرب بصاروخ بالستي


