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توجيهات بتسهيل إجراءات افتتاح مكتب )األوتشا(

مكتب الصحة وصندوق 
األمم المتحدة للسكان 

يناقشان التدخالت 
اإلنسانية

مكتب التربية يدين 
تفجير مليشيا الحوثي 
مدرسة صالح الدين 

األيوبي بمجزر

انطالق بطولة رئيس 
الجمهورية لألندية 
الرسمية بمحافظة 

مأرب

ــأرب ــة بم ــانية وتنموي ــاريع إنس ــتة مش ــذ س ــول تنفي ــع بروتك توقي

بمـــأرب التنفيذيـــة  المكاتـــب  مـــن  موظفـــا   94 تدريـــب  بـــدء 

ــدة  ــة جديـ ــة ودوليـ ــات أمميـ ــع منظـ أربـ
تســـتعد الفتتـــاح مكاتـــب هلـــا يف مـــأرب

الســلطة املحليــة وموفــدو عدد مــن املنظات 
ــاون ــه التع ــز أوج ــون تعزي ــة يناقش الدولي

الوكيـــل الباكـــري يشـــيد بجهـــود إعـــادة تأهيـــل األطفـــال املجنديـــن

الشبواين اعترب ذلك دليال على أن مأرب باتت تشكل بيئة آمنة
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محافظـــة  شـــهدت 
مـــأرب- هـــذا األســـبوع - 
عـــددا مـــن اللقـــاءات التـــي 
جمعـــت ممثـــي وموفـــدي 
أمميـــة  أربـــع منظمـــات 
ـــزور محافظـــة  ت ـــة  ودولي
مأرب ناقشت تعزيز أوجه 
ـــن  ـــة ب ـــاون والرشاك التع
املحلية  والسلطة  املنظمات 
الجوانب  بمأرب يف مختلف 
واإلغاثيـــة  اإلنســـانية 

ـــة. والتنموي
وكيـــل  وبحـــث 
املحافظـــة الدكتور عبدربه 
مع  الخميس،  يوم  مفتاح، 
مسؤولة حماية املهاجرين 
يف منظمة الهجرة الدولية - 
مكتب اليمن - فيني دفيني 
املحافظة  تزور  التي  مارك 
الـــذي يمكن  الدعم  حاليـــاً، 

للسلطة  املنظمة  تقدمه  أن 
أجـــل مواجهة  املحليـــة من 
الهجـــرة غـــر الرشعية من 
ـــي وبأفواج  القرن اإلفريق
كبرة إىل املحافظة، وجهود 

بلدانهم. إىل  إعادتهم 
ــال  ــرى خـ ــا جـ كمـ
اللقاء استعراض التحديات 
ـــا  ـــي تواجهه الت ـــرة  الكب
املحليـــة جـــراء  الســـلطة 
املهاجرين  ـــتمرار تدفق  اس
غر الرشعين إىل املحافظة 
املجـــاالت  مختلـــف  يف 
واالقتصاديـــة  األمنيـــة 
ـــة يف  ـــة، خاص واالجتماعي
ظـــل مـــا تعانيـــه املحافظة 
مـــن اســـتمرار تدفـــق 
مختلف  من  إليها  النازحن 
ـــت  ـــة تح الواقع ـــق  املناط
ســـيطرة مليشـــيا الحوثـــي 

املدعومـــة مـــن  االنقابيـــة 
إيران أو الباحثن عن األمن 

األساسية. والخدمات 
الدكتـــور  وشـــدد 
مفتـــاح عـــى أهميـــة الدور 
الهجرة  املؤمل عى منظمة 
أمميـــة  الدوليـــة كمنظمـــة 
القضيـــة، يف  معنيـــة بهـــذه 
مساعدة السلطة املحلية يف 
الطوعية ملن يرغب  العودة 
بلدانهم  إىل  ـــن  املهاجري من 
أو املخيمـــات املعـــدة لهم يف 

أبـــن وعدن. محافظتـــي 
ـــارت  ـــا أش ـــن جانبه م
الهدف  أن  إىل  فينـــي مـــارك 
مـــن زيارتهـــا تقييـــم 
املهاجريـــن  احتياجـــات 
واملجتمـــع املضيف نفســـه 
والوقـــوف عـــى التحديـــات 
التي تواجه السلطة املحلية 

بســـبب  باملحافظـــة 
املهجرين  اســـتمرار تدفـــق 
 ، املحافظـــة  إىل  األفارقـــة 
الربامـــج والتدخات  وبناء 
للمنظمـــة  التـــي يمكـــن 
أن تنفذهـــا واملســـاعدة 
ـــا  أن تقدمه ـــن  ـــي يمك الت
املحليـــة بما فيها  للســـلطة 
الطوعيـــة  العـــودة  برامـــج 
بلدانهـــم  إىل  للمهاجريـــن 
ـــك،  ـــى ذل ـــاعدتهم ع ومس
إنشـــاء فريق  ويف مقدمتها 
املهاجريـــن  جيـــد ملواجهـــة 
الربامـــج  األجانـــب وعمـــل 

ـــات. للتدخ ـــبة  املناس

حـــر اللقاء مدير عام 
العميـــد  رشطـــة املحافظـــة 

حميد. يحيى 

السلطة المحلية وموفدو عدد من المنظمات 
التعاون أوجه  تعزيز  يناقشون  الدولية 

توجيهات بتسهيل إجراءات افتتاح مكتب األوتشا
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لقاء مكتب 
تنسيق األمم 

)األوتشا(
السلطة  ذلك وجهت  إىل 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
بتســـهيل كل اإلجـــراءات 
افتتاح  الازمة الســـتكمال 
ـــؤون  الش ـــيق  ـــب تنس مكت
)األوتشـــا(  اإلنســـانية 
ـــأرب، والعمل  بمحافظة م
عـــى تقديـــم كل مايمكـــن 
إلنجاح جهـــوده بما يخدم 
العمـــل اإلنســـاني وفـــق 
الوطنية  القوانن واللوائح 

. ليمنية ا
جـــاء ذلـــك خـــال لقاء 
وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 
عبدربـــه مفتـــاح، يـــوم 
الثاثاء، يف مكتبه مسؤول 
بمكتب  اإلنسانية  الشؤون 
يارس  صنعاء  يف  )األوتشا( 
الـــذي يـــزور  الحكيمـــي 

ـــة حالياً. املحافظ
ووجـــه الوكيـــل مفتاح 
إدارة مخيمـــات  وحـــدة 
ــة  املحافظـ ــن يف  النازحـ
إنجـــاح  بالعمـــل عـــى 
ـــذي  ـــارة وال الزي ـــج  برنام
إىل  امليداني  النزول  يتضمن 
النازحـــن وعدد  مخيمـــات 
العاقة  الجهـــات ذات  مـــن 
ـــى  ـــوف ع الوق ـــل  أج ـــن  م

الحقيقـــي للوضع  الواقـــع 
ــن يف  للنازحـ ــاني  اإلنسـ
ـــات  ـــة واالحتياج املحافظ
الازمة. التدخات  وتحديد 
جـــرى  اللقـــاء  ويف 
آليـــات تعزيـــز  مناقشـــة 
التنسيق مع السلطة املحلية 
ـــن  ـــن م الدولي ـــرشكاء  وال
أجل االســـتجابة اإلنسانية 
ــات،  ــة لاحتياجـ الرسيعـ
والوضـــع اإلنســـاني يف 
املحافظـــة التـــي اســـتقبلت 
النازحن  أفواجاً كبرة من 
الجدد  النازحـــن  وأوضـــاع 
بمديرية  الخانق  مخيم  من 
ـــاء،  ـــة صنع ـــم محافظ نه
والقـــرى القريبة منه ومن 
مديريـــة مجـــزر بمحافظة 
ـــتهداف  ـــراء اس ـــأرب ج م

ــل  ــن قبـ ــم مـ مخيماتهـ
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
ـــران يف  إي ـــن  ـــة م املدعوم

ـــر. ـــا األخ تصعيده
اللقـــاء  كمـــا ناقـــش 
ـــة  املحلي ـــلطة  الس ـــود  جه
يف إنشـــاء مخيمـــات بديلـــة 
ـــم  ـــا مخي ـــن ومنه للنازح
السويدا غرب مدينة مأرب 
ـــة  ـــر يف مديري ـــم آخ ومخي
ــات  ــوان، واالحتياجـ رغـ
املســـتعجلة  اإلنســـانية 
للنازحن وأهمية التدخات 
الدوليـــة  للمنظمـــات 
لاســـتجابة الحتياجاتهـــم 
ـــن معاناتهم. والتخفيف م
ــاد  ــه أشـ ــن جانبـ مـ
مســـؤول مكتـــب األوتشـــا 
بما تشهده محافظة مأرب 

أمـــن واســـتقرار  مـــن 
وتجارية  عمرانية  ونهضة 
نشطة، ودورها يف استقبال 
النازحن  ـــن  أعداد كبرة م
رغم ما مثله ذلك من عبء 
وتحديـــات كبرة للســـلطة 

املحلية.
أن  الحكيمـــي  وأكـــد 
زيارتـــه للمحافظـــة تهدف 
ـــز  إىل تعزي ـــام األول  املق يف 
التنســـيق لاســـتجابة  آلية 
لاحتياجـــات اإلنســـانية 
ومســـاعدة السلطة املحلية 
يف تخفيف معاناة النازحن 

واملواطنن.
ـــر  ـــاء مدي اللق ـــر  ح
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
النازحن ســـيف  مخيمـــات 
مثنـــى ورئيـــس مؤسســـة 
بناء للتنمية عبدربه نارص.

الصليب األحمر
 

ــل  التقـــى وكيـ ــا  كمـ
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
عبدربـــه مفتـــاح يف ديـــوان 
ـــن،  االثن ـــوم  ي ـــة،  املحافظ
كا عى حـــدة فريق مكتب 
ـــب  ـــة للصلي الدولي ـــة  اللجن
برئاسة  باملحافظة  األحمر 
ماريـــا تريـــزا، ورئيـــس 
بـــا  بعثـــة منظمـــة أطبـــاء 
حـــدود الهولنديـــة يف اليمن 
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ـــر والفريق  ســـتيفاني فوب
ـــا  ـــا يف زيارته له ـــق  املراف

ـــة. للمحافظ
ــال  ــرى خـ ــد جـ وقـ
ـــع  الوض ـــث  ـــن بح اللقاءي
ــة  املحافظـ ــاني يف  اإلنسـ
وتعزيـــز الرشاكـــة بـــن 
السلطة املحلية واملنظمتن 
يف املجال اإلنساني من أجل 
التـــي  التحديـــات  مواجهـــة 
عمليات  استمرار  تفرضها 
سواًء  املحافظة  إىل  النزوح 
الواقعـــة  املحافظـــات  مـــن 
ـــيا  ـــيطرة مليش ـــت س تح
أو  الحوثـــي االنقابيـــة 
موجات النزوح األخرة من 
مخيمـــات النـــزوح الواقعة 
يف مديريـــة نهـــم بمحافظة 
صنعـــاء ومديريـــة مجـــزر 
ـــد  التصعي ـــبب  ـــأرب بس بم
واستهدافه  األخر  الحوثي 
بالقذائـــف  للمخيمـــات 
والصواريـــخ رغـــم بعدهـــا 

عـــن مناطـــق االشـــتباك.
الوكيـــل  لقـــاء  وخـــال 
ــب  ــق مكتـ ــاح فريـ مفتـ
ـــة للصليـــب  الدولي ـــة  اللجن
األحمر اســـتمع من رئيس 

الفريـــق تريزا إىل رشح عن 
الربامـــج والتدخات  ســـر 
الصليب  للجنـــة  اإلنســـانية 
مجـــاالت  يف  األحمـــر 
اإلغاثـــة واملياه، والحماية، 
التـــي تـــم  واملشـــاريع 
الربامج  وخارطة  إنجازها 
ــات  ــاريع والتدخـ واملشـ
الجـــاري  للعـــام  اإلنســـانية 
مقدمتهـــا  ويف  2020م، 
عمليـــة التوزيع التي يقوم 
بهـــا حاليـــا للمســـاعدة 
واإليوائيـــة  الغذائيـــة 
التـــي أعلـــن عنهـــا مســـبقا 
وتســـتفيد منهـــا 10500 
أرسة نازحـــة يف مخيمـــات 

ـــة. ـــزوح باملحافظ الن
إىل  تريـــزا  ولفتـــت 
التـــي تمـــت  اإلجـــراءات 
ـــة  املنظم ـــب  ـــز مكت لتجهي
إىل جانـــب  املحافظـــة،  يف 
اعتزامهـــا تقديم مســـاعدة 
الســـجون  لنـــزالء  إيوائيـــة 
ـــدى  ل ـــف  التوقي ـــن  وأماك
رشطـــة محافظـــة مـــأرب 
مـــن أجـــل تحســـن أوضاع 

الســـجون والســـجناء.

بال حدود 
الهولندية

اآلخـــر  لقائـــه  ويف 
ـــاح  ـــل مفت الوكي ـــتمع  اس
مـــن رئيـــس بعثـــة أطبـــاء 
ـــة يف  الهولندي ـــدود  ـــا ح ب
اليمـــن إىل رشح عـــن نتائج 
املحافظـــة  إىل  زيارتهـــا 
لاطـــاع عى ســـر أعمال 
مكتب املنظمة يف املحافظة 
أواخر  افتتاحه  جرى  الذي 
واالحتياجات  املايض  العام 
اإلنسانية ومجاالت تطوير 
ـــع  ـــانية م ـــة اإلنس الرشاك
ـــادة  ـــة وزي املحلي الســـلطة 
ـــج والتدخات  الربام حجم 
الوضـــع الصحـــي  لتطويـــر 
ــاء  ــاعدة يف االرتقـ واملسـ
الطبيـــة.. كمـــا  بالخدمـــات 
جرى اســـتعراض املشاريع 
التـــي تنفذهـــا  والتدخـــات 
منظمـــة أطبـــاء بـــا حدود 
وإمكانيـــة رفـــع مســـتوى 
ـــام  الع ـــال  ـــات خ التدخ

الجـــاري 2020م.
هـــذا وقـــد أشـــاد وكيل 

املحافظـــة الدكتـــور مفتاح 
بالتدخات اإلنسانية للجنة 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر 
ـــاء با حدود  ومنظمة أطب
عى  وحرصهما  الهولندية، 
ـــانية  تعزيز الرشاكة اإلنس
بدورهمـــا  واالرتقـــاء 
ــة  املحافظـ ــاني يف  اإلنسـ
ـــن  بالنازح ـــظ  ـــي تكت الت
املحافظـــات،  مـــن مختلـــف 
والذيـــن يعيشـــون ظروفـــا 
صعبة.. مؤكدا عى حرص 
باملحافظة  املحلية  السلطة 
عـــى تمتن أوارص التعاون 
اإلنســـاني  املجـــال  يف 
ـــتجابة  ـــى االس ـــم ع القائ
يف  والشفافية  لاحتياجات 
العمل وعند تنفيذ املشاريع 
ـــرشكاء  ال ـــى  ـــة ع والرقاب
املحليـــن يف تنفيـــذ الربامج 
املتفـــق عليهـــا  واملشـــاريع 
واملنـــح واملســـاعدات وفقا 
ملـــا هو مخطط.. مؤكدا أن 
املحليـــة ســـتقدم  الســـلطة 
الدعـــم والتســـهيات  كل 
ـــانية  املنظمات اإلنس لعمل 
بمـــا يخدم الهدف املشـــرك 
الناس  يف تخفيـــف معانـــاة 
ومســـاعدة السلطة املحلية 
التحديـــات  التغلـــب عـــى  يف 
وتطويـــر الخدمات العامة.

ـــر  ـــاء مدي اللق ـــر  ح
الشـــؤون  ــب  ــام مكتـ عـ
والعمـــل  االجتماعيـــة 
الشـــبواني ومديـــر  حســـن 
ـــة  املحافظ ـــة  ـــام رشط ع
ومدير  حميد  يحيى  العميد 
عـــام فـــرع جهـــاز األمـــن 
ـــي  ـــد ناج العمي ـــيايس  الس
ـــدة  ـــر وح ـــروم ومدي حط
إدارة املخيمات سيف مثنى 
ورئيس فرع الهال األحمر 
اليمنـــي باملحافظـــة فارس 
ـــب  ـــر مكت ـــي، ومدي العقي
أطباء با حدود باملحافظة 

فرانـــز دوتـــرش.
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بدء تدريب 94 موظفاً من املكاتب التنفيذية 
والوحدات احلكومية بمأرب

ــد،  ــوم األحـ ــدأت، يـ بـ
يف محافظـــة مـــأرب دورة 
تدريبية لـ94 متدرباً ومتدربة 
ــة  التنفيذيـ ــب  ــن املكاتـ مـ
الحكوميـــة  والوحـــدات 
باملحافظـــة، يف مجـــاالت 
ــراتيجي  ــط االسـ التخطيـ
ـــم  ـــات، ونظ ـــداد املوازن وإع
املعلومات، واملوارد البرشية، 
والتي ينظمها مكتب الخدمة 
مدى  عى  والتأمينات  املدنية 
24 يومـــاً يف إطـــار برنامجه 

ـــام 2020م. ـــي للع التدريب
ويف افتتـــاح الـــدورة أكـــد 
ـــور  ـــة الدكت ـــا املحافظ وكي
ـــه  ـــاح وعبدالل ـــه مفت عبدرب
الباكـــري عى أهميـــة برامج 
التأهيـــل والتطوير املســـتمر 

للكـــوادر اإلداريـــة يف املكاتب 
الحكومية ، لضمان االرتقاء 
باألداء ونجاح تنفيذ األعمال 
والخطط والربامج املخططة 
وفق معايـــر علمية وعملية 

عالية. وبجودة 
وأشـــارا إىل أهميـــة هـــذه 
الـــدورة التي تأتـــي يف مطلع 
العـــام الجديـــد، يف مســـاعدة 
مختلـــف املكاتـــب والوحدات 
التنفيذيـــة يف إعداد خططهم 
وتصوراتهـــم الســـنوية لهذا 
العام واعتبارها سنة تأسيس 
العمل  وتفعيل  األداء  لقياس 
املؤســـي، وضمان تنفيذها 

عـــى أرض الواقع.
وأكـــد الوكيـــان مفتـــاح 
والباكري أن قيادة الســـلطة 

ـــة  املحليـــة باملحافظـــة ممثل
اللـــواء  بمحافـــظ املحافظـــة 
سلطان العرادة، تويل جوانب 
ـــة البرشيـــة اهتمامـــا  التنمي
خاصـــا خاصـــة العاملـــن 
يف املكاتـــب الحكوميـــة مـــن 
أجـــل تحســـن جـــودة العمل 
ــة  ــات يف املحافظـ والخدمـ
التـــي تكتظ بأكثـــر من ثاثة 
مايـــن نازح من املحافظات 
التي تسيطر عليها املليشيات 

ـــة االنقابية. الحوثي
مـــن جانبـــه أشـــار 
مديـــر عـــام مكتـــب الخدمـــة 
املدنيـــة والتأمينـــات ســـعود 
ـــاركن يف  ـــفي أن املش اليوس
الـــدورة تـــم توزيعهـــم عـــى 
ـــة  أربـــع مجموعـــات تدريبي

متخصصة سيتلقون خالها 
منهجـــا متكامـــا وعمليا يف 
التخطيط املؤســـي وتحديد 
ـــع  ـــة وض ـــداف، وكيفي األه
االســـراتيجيات لتحقيق تلك 

األهداف.
اليوســـفي  وثمـــن 
الدعـــم الـــذي تقدمـــه قيـــادة 
ـــب  ـــة لجوان ـــلطة املحلي الس
التدريـــب والتأهيـــل من أجل 
ـــر األعمـــال يف القطاع  تطوي
الحكومي، وحث املشـــاركن 
ـــدورة عـــى االســـتفادة  ال يف 
القصـــوى منهـــا ملـــا لها من 
العملية  مردود عى قدراتهم 
وواقع األعمـــال يف الوحدات 
اإلدارية التي ينتسبون إليها.  

في إطار تعزيز قدرات موظفي احملافظة
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وقــع، يــوم الثاثــاء، يف 
محافظــة مــأرب بروتكــول 
تعاون إنســاني بن السلطة 
املحلية ومؤسســة استجابة 
لألعمال اإلنسانية واإلغاثية، 
قىض بتنفيذ املؤسســة ستة 
مشاريع إنسانية يف املحافظة 
بدعم وتمويــل من الجمعية 
الكويتية لإلغاثة ضمن حملة 
»الكويــت إىل جانبكــم« التي 
أطلقتهــا الكويــت ملســاعدة 
الشــعب اليمنــي قبل خمس 

سنوات.
الربوتكــول  ويتضمــن 
الذي وقعــه وكيل املحافظة 
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب الدكت
ــة استجابة  ورئيس مؤسس
ــم  ــاني، تقدي ــيبة الغس نس

املؤسســة 50 مركبــة نارية 
مــن ثــاث عجــات )تكتك( 
للمساعدة يف جهود مكافحة 
الفقر، وتوزيع 1570 حقيبة 

إيواء.
كما يتضمــن الربوتكول 
تقديــم ثــاث عيــادات طبية 
متنقلــة وتنفيذ بئر ارتوازي 
العــام، إىل  ملستشــفى كــرى 
جانب تنفيــذ برنامج تمكن 
الشــباب مــن خــال دورات 
ــم  ــة، وترمي ــة متنوع مهني
ــة  ــدارس الربوي ــدى امل إح

. فظة ملحا با
وخــال التوقيــع أشــاد 
ــم  ــة بالدع ــل املحافظ وكي
الســخي الــذي تقدمــه دولة 
الكويــت الشــقيق لليمــن 

ــعب  ووقوفها إىل جانب الش
اليمنــي يف املحنــة التــي يمر 
إىل أن هــذا  بهــا.. مشــراً 
التوقيــع يأتــي بالتزامن مع 
احتفــاالت الشــعب الكويتي 

ــوم الوطني. الشــقيق بالي
اليمن  تهاني  وأعرب عن 
حكومة وشــعبا لألشقاء يف 
الكويت قيادة وشعبا بعيدهم 
الوطني ، متمنيا لهم الرخاء 

والسؤدد.
مــن جانبهــا أشــارت 
أن  إىل  الغســاني  نســيبة 
مؤسســة اســتجابة كرشيك 
ــن  ــد م ــذ للعدي ــي منف مح
اإلنســانية  املســاعدات 
الكويتيــة، تعمــل عــى بنــاء 
رشاكــة متينــة مع الســلطة 

املحليــة باملحافظــة من أجل 
تنفيــذ العديــد من املشــاريع 
ــا  ــة بم ــانية والتنموي اإلنس
يســاعد يف تخفيــف معانــاة 
والنازحــن  املواطنــن 
واالرتقــاء بالخدمات العامة 
وتحســن معيشــة املجتمع.

هــذه  أن  وذكــرت 
ــن  ــزء م ــي ج ــاريع ه املش
املشــاريع اإلنسانية املتعددة 
التــي تقدمها دولــة الكويت 
يف مختلــف املجاالت اإلغاثية 
والتعليمية واملياه واإلصحاح 
البيئــي واإليــواء وتحســن 

معيشــة املجتمــع.

توقيع بروتكول تعاون لتنفيذ ستة مشاريع 
إنسانية وتنموية بمأرب

بتمويل كويتي
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الوكيل الباكري يشيد بجهود مركز امللك 
سلان يف إعادة تأهيل األطفال املجندين

أشـــاد وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
الباكـــري بجهـــود  عبداللـــه 
ودعـــم مركز امللك ســـلمان 
واألعمـــال  لإلغاثـــة 
وبصماتـــه  اإلنســـانية، 
املضيئة يف مختلف مجاالت 
الحياة ومنها مرشوع إعادة 
تأهيـــل األطفـــال املجنديـــن 

ـــرب. ـــن بالح واملتأثري
وقـــال خـــال حفـــل 
اختتام الدفعة السادسة من 
والعارشة  التاسعة  املرحلة 
التأهيـــل  مـــن مـــرشوع 
الـــذي يمولـــه مركـــز امللـــك 
ســـلمان وتنفذه مؤسســـة 
ـــي إن  ـــه املدن ـــاق للتوج وث
مركـــز امللـــك ســـلمان يقدم 
ـــة  ـــانية عظيم ـــة إنس خدم

ـــال  ـــل األطف ـــادة تأهي إلع
الذيـــن تعرضوا لانتهاكات 
ـــدية جراء  النفسية والجس
تجنيدهم من قبل مليشيات 
ـــة العميلة  االنقاب الحوثي

. إليران 
ــري أن  الباكـ ــرب  واعتـ
تجنيـــد األطفـــال مـــن قبـــل 
مليشيا الحوثي يعد جريمة 
بحـــق الطفولة وخرقا لكل 
املواثيق واملعاهدات الدولية 
الخاصـــة بحقـــوق األطفال 
.. مثمنـــا مواقف األشـــقاء 
يف التحالـــف العربـــي ويف 
مقدمتهـــم اململكـــة العربية 
ووقوفهـــم  الســـعودية 
ومساندتهم للشعب اليمني 
يف الظـــروف الصعبـــة التـــي 
ـــاب  ـــراء انق ـــا ج ـــر به يم

مليشـــيا الحوثـــي املدعومة 
مـــن إيران.

مدير  أوضح  جانبه  من 
مـــرشوع تأهيـــل األطفـــال 
املجندين واملتأثرين بالحرب 
عبدالرحمـــن  اليمـــن  يف 
القباطي أن املرشوع يختتم 
ـــا  ـــل 27 طف ـــوم تأهي الي
ليكـــون بذلك قـــد تمكن من 
ـــل )481( طفاً  إعادة تأهي
ـــال )19( دورة منذ  من خ
 )322( املرشوع، منهم  بدء 
متأثراً   )159( مجنداً  طفاً 
بالحـــرب بينهـــم العـــرشات 
ممـــن تعرضـــوا إلصابـــات 
مبـــارشة بينهـــم مـــن برت 

بعـــض أطرافهم.
القباطـــي  وأشـــار   
ـــن  ـــال املجندي إىل أن األطف

واملتأثريـــن يتلقـــون خـــال 
دورات إعادة التأهيل برامج 
ـــية واجتماعية  تأهيل نفس
وتربوية ورياضية من قبل 
كـــوادر متخصصـــة ولديها 
الخـــربة والكفـــاءة بهـــدف 
ـــة حياتهم  إعادتهم ملمارس
واالنخـــراط  الطبيعيـــة 
التعليميـــة،  العمليـــة  يف 
وقـــد تخلصـــوا مـــن اآلثـــار 
والصدمـــات التـــي تخلفهـــا 
نفســـياتهم  يف  الحـــرب 

ـــلوكهم. وس
ـــة وكيل  ـــر الفعالي ح
محافظـــة املحويـــت أحمـــد 
صلـــح وممثلو مركـــز امللك 

ســـلمان بمأرب.



السبت  29  فبراير   2020م   العـــــدد ) 96 (
8نشرة 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

بـــدء تأهيـــل 45 كادراً صحيـــاً 
ـــي  ـــاج الطبيع ـــال الع يف جم
الصناعيـــة واألطـــراف 

ـــل محافظة  ـــن وكي دش
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله أحمد الباكري ومعه 
ـــفى  ـــة مستش ـــس هيئ رئي
محمد  الدكتور  العام  مأرب 
القباطي الربنامج التدريبي 
والتأهيي الداخي والخارجي 
ـــاً يف  ـــدد 45 كادراً صحي لع
ـــي  ـــاج الطبيع ـــال الع مج
واألطـــراف االصطناعيـــة 
بموجـــب اتفاقية التشـــغيل 
ملركز األطراف االصطناعية 
ـــأرب  ـــفى م ـــة مستش بهيئ
املوقعـــة العـــام املـــايض بن 
املمـــول مركز امللك ســـلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
واملشـــغل الجمعيـــة الدولية 
لرعايـــة ضحايـــا الحـــروب 
والكوارث )األمن للمساندة 

اإلنسانية(.
الربنامـــج  ويهـــدف 
ـــتمر  ـــذي تس ـــي ال التدريب
مرحلته األوىل ســـتة أشـــهر 
إىل تنميـــة وتطويـــر قدرات 
ـــة  ـــي يف كاف ـــكادر الصح ال
باملحافظة  الصحية  املرافق 
يف مجـــال العـــاج الطبيعي 
ـــاج  ـــة الع ـــل خدم وتحوي
خاصة  خدمة  من  الطبيعي 

ـــة. ـــة مجتمعي إىل خدم
ويف االفتتـــاح أشـــار 
الوكيـــل الباكـــري والدكتور 
ــاج  ــي إىل أن العـ القباطـ
الطبيعي وصناعة األطراف 
التعويضيـــة لفاقديها كانت 
من الخدمات الطبية املهمة 
املحافظة،  إليها  التي تفتقد 
وحلمـــا تحـــول إىل حقيقـــة 
بإنشاء مركز العاج الطبيعي 
واألطـــراف االصطناعيـــة 
ـــأرب  ـــفى م ـــة مستش بهيئ

بدعـــم وتمويـــل مـــن مركز 
ــة  ــلمان لإلغاثـ ــك سـ امللـ
واألعمال اإلنسانية يف إطار 
ـــاني والتنموي  الدعم اإلنس
الذي تقدمه اململكة للشعب 

اليمني.
ولفتـــا إىل أهمية العاج 
الطبيعـــي كخدمـــة عاجية 
موضوعيـــة ودعم نفي يف 
نفس الوقت سواء للشخص 
املعاق الذي فقد أحد أطرافه 
ــفلية أو  ــة أو السـ العلويـ
الشـــخص الـــذي يعاني من 
أمراض عصبية تســـببت له 
بإعاقات حركية.. والحاجة 
إىل تطويـــر خدمـــة العـــاج 
ـــة  ـــح خدم ـــي لتصب الطبيع
مجتمعية تســـاعد يف تمكن 
املعاقـــن حركيا إما بفقدان 
أحـــد أعضائهـــم أو بســـبب 
مرض عصبـــي، مـــن إعادة 
الثقة إىل أنفســـهم لاندماج 
والتخلـــص  املجتمـــع  يف 
ـــية  ـــم النفس ـــن معاناته م
واالقتصادية. واالجتماعية 
وكيـــل  وأعـــرب 
املحافظـــة الباكري ورئيس 
الهيئـــة الدكتـــور القباطـــي 
عـــن شـــكرهما ملركـــز امللك 
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
اإلنسانية ، ملا يقدم من دعم 
إنساني وتنموي للمحافظة 
يف مختلـــف املجـــاالت ويف 
مقدمتهـــا املجـــال الصحـــي 
ودعـــم قطـــاع الصحة الذي 
لم يكن يمتلك البنية التحتية 
الازمة ملواجهـــة التحديات 
الحرب  التي فرضتها عليها 
التي تشنها مليشيا  العبثية 
الحوثـــي االنقابيـــة وبدعم 
من إيران عى الشعب اليمني 

ألعداد  املحافظة  واستقبال 
كبرة من النازحن واحتياج 
الجميـــع إىل خدمات صحية 
ـــا  ـــرة ومنه ـــة وكب متنوع
العـــاج الطبيعي واألطراف 

االصطناعية.
وكان مديـــر املركـــز 
الدكتور عبدالكريم الوتري 
ـــه  ـــتعرض يف كلمت ـــد اس ق
أهـــداف الربنامـــج ومراحل 
ـــي  ـــداف الت ـــذه واأله تنفي
ـــن  ـــا م ـــعى إىل تحقيقه يس
خـــال الربنامج التدريبي يف 
مقدمتها إنشـــاء شبكة من 
املتطوعـــن لخدمة املجتمع 
يف مجـــال العـــاج الطبيعـــي 
ـــي  ـــم النف ـــم الدع وتقدي
وتخفيـــف اآلثـــار النفســـية 
واالجتماعيـــة واالقتصادية 
عـــى املعـــاق التـــي تنعكـــس 
عليه جراء إصابته باإلعاقة.
وكيـــل  وكان  هـــذا 
املحافظـــة الباكـــري قـــد 
ـــزي  ـــارة إىل مرك ـــام بزي ق
العـــاج الطبيعي واألطراف 
وطـــاف  االصطناعيـــة 
بأقســـامهما واســـتمع مـــن 
الدكتور الوتري واملختصن 
ــات  ــن الخدمـ إىل رشح عـ

املقدمـــة واألجهـــزة الطبية 
املختلفة ووظيفة كل جهاز 

وأهميتـــه.
ـــون إىل  ـــار املختص وأش
أن مركـــز العـــاج الطبيعي 
قدم خدماته العاجية خال 
شهر يناير املايض لعدد 122 
جلسة   12 بمعدل  مستفيدا 
عاج طبيعي لكل مســـتفيد 
يف الشـــهر، كمـــا اســـتفادت 
ـــات  ـــن الجلس ـــة م 46 حال

االستشـــارية والتعليمية.
ـــز  ـــتقبل مرك ـــا اس فيم
األطراف االصطناعية خال 
ـــهر املايض 205 حاالت  الش
منهم 89 يف املائة من النازحن 
ـــبة اإلناث منهم  وبلغت نس
20 يف املائـــة.. ونـــوه تقرير 
إحصائـــي قدموه للوكيل إىل 
أن 61 حالة دخلت إىل قسم 
تركيـــب وتصنيـــع األطراف 
االصطناعيـــة وقدمـــت لهـــا 
ـــليم  ـــن تس ـــا ب ـــات م خدم
طرف أو تســـجيل قياس أو 
عـــاج تقويمي، فيمـــا قدم 
قســـم إعـــادة التأهيل الفني 
ـــات عاج  والفيزيائي جلس
فيزيائي لعدد 144 مريضا.
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مكتب الصحة وصندوق األمم املتحدة 
للسكان يناقشان التدخات اإلنسانية

ــام  ــر عـ ــش مديـ ناقـ
مكتـــب الصحـــة العامـــة 
والســـكان بمحافظة مأرب 
الشداي  عبدالعزيز  الدكتور 
مـــع مديـــر املكتـــب امليداني 
ـــدة  ـــم املتح ـــدوق األم لصن
للسكان غمدان مفرح الذي 
يـــزور املحافظـــة التدخات 
اإلنسانية يف الجانب الصحي 

للعـــام الحـــايل 2020.
اللقـــاء  وخـــال 
استعرض مدير عام الصحة 
ـــي  الت ـــات  ـــرز االحتياج أب
ـــاع الصحي  يواجهها القط
يف املحافظـــة أهمهـــا تعزيز 
خطة املكتب يف دعم مرشوع 
اســـتكمال تأهيـــل وتطوير 
ــة  ــفيات املحافظـ مستشـ

ـــات  ـــع يف التدخ ، والتوس
الصحيـــة ومنهـــا الطوارئ 

ـــة. ـــة والوليدي التوليدي
وأكد الدكتور الشـــدادي 
ـــة تعزيز التعاون  عى أهمي
والرشاكـــة مـــع املنظمـــات 
ـــدوق  ـــا صن ـــة ومنه الدولي
األمـــم املتحدة للســـكان، ملا 
من شأنه تحسن الخدمات 
الطبية والعاجية والرعاية 
واألمومـــة  الصحيـــة 

والطفولـــة باملحافظـــة.
مـــن جانبـــه قـــدم املدير 
امليداني ملكتب صندوق األمم 
عن  رشحاً  للسكان  املتحدة 
للمحافظة  زيارتهم  طبيعة 
إىل االطاع عى  التي تهدف 

اإلنسانية وتقييم  األوضاع 
ــانية  ــات اإلنسـ االحتياجـ
باملحافظـــة ومنهـــا الجانب 

الصحي.
ــة  ــت إىل أن خطـ ولفـ
للتدخـــات  الصنـــدوق 
ــة  ــانية يف املحافظـ اإلنسـ
ـــام  ـــي للع ـــال الصح يف املج
ـــن  ـــاري 2020م تتضم الج
تقديـــم الدعـــم لعدد ســـبعة 
ـــات  ـــفيات يف مديري مستش
املحافظة يف مجال الطوارئ 
األساســـية  التوليديـــة 
والشـــاملة، واســـتمرار 
تدخاتها يف الجانب الصحي 
عرب رشيكها املحي مؤسسة 

بنـــاء للتنميـــة.

اختتام املسابقة 
العلمية والثقافية 
لطاب الثانوية 

العامة بمأرب

ــة  ــب الربي ــم مكت اختت
والتعليــم بمحافظــة مــأرب 
تصفيــات املســابقة العلمية 
ــة( الثقافية لطاب  )املنهجي
الثانويــة العامة التي نظمها 
بن مــدارس املحافظة للعام 

2020/2019م. الــدرايس  
املســابقة حصد جائزتها 
األوىل طالبات مدرسة بلقيس 
ــة  ــات بمديري ــة للبن الثانوي
املدينة بعد تغلبهن يف التصفية 
النهائيــة عى فريق مدرســة 
الثورة بمديرية حريب، والذي 
حــل يف املركــز الثانــي، فيما 
احتلت مدرســة الفتح املركز 

املسابقة. يف  الثالث 
ويف ختــام املســابقة قام 
ــؤون  ــة للش ــل املحافظ وكي
أحمــد  عبداللــه  اإلداريــة 
الباكــري ومعــه مديــر عــام 
ــم  ــة والتعلي ــب والربي مكت
الدكتور عــي العباب بتكريم 
الفــرق الطابيــة املتنافســة 
الحاصلة عــى املراكز الثاثة 

املدرســية.  واإلدارات 
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مكتــب الرتبيــة يديــن تفجــر مليشــيا 
احلوثي مدرســة صــاح الدين األيوبي مبجزر

ــة  ــب الربيـ أدان مكتـ
والتعليـــم بمحافظـــة مأرب 
بأشـــد العبـــارات مـــا أقدمت 
ـــي  ـــيات الحوث ـــه مليش علي
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم االنقابي
ـــوم الثاثاء املايض،  إيران، ي
من عملية إرهابية تمثلت يف 
تفجر مدرسة صاح الدين 
ـــزر  ـــة مج ـــي بمديري األيوب

شـــمال محافظة مـــأرب.
ـــان  ـــب يف بي ـــد املكت وأك
صـــادر عنـــه أن تفجـــر 
ـــياق  ـــي يف س ـــة يأت املدرس
للتعليم  املمنهج  االستهداف 
يف اليمن، من خال استهداف 
املدارس يف مناطق النزاعات، 

ـــاف  ـــتمرارها يف اختط واس
ـــن  ـــن الذي ـــاء املعلم وإخف
يـــؤدون مهمـــة التدريس يف 
مأرب أثناء تنقلهم بن مأرب 
ـــة  ـــم الخاضع ومحافظاته

ـــيا الحوثي. ملليش
واعتـــرب مكتـــب الربيـــة 
بمـــأرب أن تفجر مدرســـة 
بمثابة جريمة  الدين  صاح 
ـــق  ـــا املواثي ـــرب حرمته ح
الدوليـــة  والترشيعـــات 
التي  املتحدة  األمم  ومواثيق 
أكدت عى حق التعليم وفقاً 
للمادة رقـــم 26 من اإلعان 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــي لحق العامل
واملادتـــن 13و 14من العهد 

ـــدويل الخـــاص بالحقـــوق  ال
ـــة  ـــة واالجتماعي االقتصادي
والثقافيـــة، باإلضافـــة إىل 
اتفاقيات جنيف لعام 1949 
والربوتوكولـــن اإلضافيـــن 
باالتفاقيـــات  امللحقـــن 
ـــريف،  ـــدويل الع ـــون ال والقان
ـــاني  بموجب القانون اإلنس

الدويل.
ـــة  ـــب الربي ـــا مكت ودع
ـــم  ـــأرب األم ـــة م بمحافظ
املتحـــدة ومبعوثها إىل اليمن 
مارتـــن غريفيث واملنظمات 
مقدمتهـــا  ويف  الدوليـــة 
إىل  اليونســـكو  منظمـــة 
ـــام بمســـؤوليتها تجاه  القي

تستهدف  التي  الجرائم  هذه 
حقوق اإلنســـان األساســـية 
واملنشآت التعليمية، واتخاذ 
ـــراءات  ـــازم وإج ـــف ح موق
ـــك  ـــل تل ـــف مث ـــة لوق رادع
االعتداءات الحوثية املستمرة 

بحـــق األعيـــان املدنية.
وشـــدد مكتـــب الربيـــة 
يف بيانـــه عـــى الحـــرص عى 
توفر بيئة تعليمية تشـــجع 
ـــمح  ـــتقرار وتس ـــى االس ع
بالوصول إىل التعايف املستدام 
يف ظل ظروف استثنائية، يف 
الحوثي  وقت تعمل مليشيا 
عى استهداف التعليم بشكل 

ممنهج.

طالب األمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الجرائم
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توزيع مساعدات إنسانية لـ150 أرسة نازحة 
من عمران بمخيم السويدا البديل

وزع ائتـــاف الخـــر 
ـــوم  ـــانية، ي ـــة اإلنس لإلغاث
االثنـــن، بمأرب مســـاعدات 
غذائية وإيوائية مقدمة من 
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية للنازحن 
من أبناء محافظة عمران يف 
مخيم الســـويدا البديل الذي 
يستوعب النازحن املهجرين 

ــزوح  ــات النـ ــن مخيمـ مـ
بالخانـــق بمحافظة صنعاء 
ـــة  ـــات بمديري ـــن املخيم وم
مجـــزر بمحافظـــة مـــأرب.
ــاعدات  ــمل املسـ وتشـ
ـــت اليوم بحضور  التي وزع
وكيل محافظة عمران أحمد 
حســـن البكـــري ألف ســـلة 
ـــة، و  ـــة، و 150 خيم غذائي

1200 بطانية.
ــل  ــن الوكيـ ــد ثمـ وقـ
ـــاني  ـــدور اإلنس ـــري ال الباك
السعودية  العربية  للمملكة 
عـــرب مركـــز امللـــك ســـلمان 
ـــن  ـــاعدات م ـــه مس بتقديم
شأنها أن تخفف من معاناة 
النازحن وتغطية جانب من 
احتياجاتهم، بعد أن هجرتهم 

ـــيا الحوثي االنقابية  مليش
املدعومة من إيران من قراهم 
ـــم نرانها  وديارهم لتجربه
مرة أخـــرى عى النزوح من 
أماكـــن النـــزوح األوىل التـــي 
كانـــوا قد حققـــوا نوعا من 

التأقلم معها.
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إنطاق بطولة رئيس اجلمهورية 
لألندية الرسمية مبحافظة مأرب

ـــوم الجمعة،  انطلقت، ي
ـــة  بمحافظـــة مـــأرب بطول
ـــة  ـــس الجمهوري كأس رئي
لألندية الرسمية يف نسختها 
الثالثـــة، والتي ينظمها فرع 
ـــي لكرة القدم  االتحاد اليمن
باملحافظـــة ضمـــن فعاليات 
ـــام  ـــايض للع ـــم الري املوس

.2019/2020
وافتتحـــت البطولـــة 
بمبـــاراة ســـاخنة احتضنها 
ـــة  ـــة بمدين ـــب املحافظ ملع
مأرب، جمعت ناديي الشهيد 
ـــارص القردعي ممثاً  عي ن
ـــة، واألبطال  ـــة الرحب ملديري

ممثـــًا ملديريـــة الـــوادي، 
انتهت بالتعادل بهدف لهدف 

لـــكا النادين.
ـــاح البطولة  وخال افتت
أكد مدير عام مكتب الشباب 
والرياضـــة عي حشـــوان أن 
هـــذه البطولة تأتـــي يف إطار 
ـــا  ـــي يقيمه ـــات الت الفعالي
املكتب بالتزامن مع الذكرى 
ـــة النتخـــاب فخامـــة  الثامن
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
للجمهورية يف  هادي رئيساً 

ـــر 2012. 21 فرباي
البطولـــة  إن  وقـــال 
التي ترعاها وزارة الشـــباب 

املحلية  والسلطة  والرياضة 
باملحافظـــة ستســـتمر حتى 
نهايـــة شـــهر مـــارس املقبل 
ـــاركة 12 نادياً رسمياً  بمش
مـــن أنديـــة الدرجـــة الثالثـــة 
يمثلـــون مختلـــف مديريات 
املحافظة بنظام املجموعات 
. معربـــاً عن تمنياتـــه بأداء 
قـــوي ومتميـــز لألنديـــة 
الرياضية للفوز بكأس رئيس 

الجمهوريـــة لكـــرة القدم.
مـــن جانبه أشـــاد رئيس 
فـــرع االتحـــاد اليمنـــي لكرة 
القدم بمأرب صالح الحواني 
بمـــا توليـــه وزارة الشـــباب 

والســـلطة  والرياضـــة، 
املحلية باملحافظة من اهتمام 
كبـــر بالرياضة والشـــباب، 
وحرصهمـــا عـــى إقامـــة 
املواكبة  الرياضية  األنشطة 
ـــبات  لكل الفعاليات واملناس

الوطنية.
االفتتـــاح  حـــر 
عبدالرحمن عقيل أمن عام 
جائـــزة رئيـــس الجمهورية، 
نائب رئيس اللجنة اإلعامية 
باالتحاد العـــام لكرة القدم، 
ومديـــر عام مكتب الشـــباب 
والرياضة بمحافظة صعدة 

نـــارص دحبان.
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الشبواني اعتبر ذلك دليال على أن مأرب باتت تشكل بيئة آمنة

أربع منظات أممية ودولية جديدة 
تستعد الفتتاح مكاتب هلا يف مأرب

تســـتعد أربـــع منظمـــات 
أممية ودولية الفتتاح مكاتب 
لها يف محافظة مأرب، لتقديم 
خدماتها التنموية واإلنسانية 
واإلغاثيـــة، يف إطـــار الرشاكة 
والتعاون بن السلطة املحلية 
يف املحافظـــة واملجتمع املدني 
من منظمات محلية وعربية 

وعاملية.
ـــهد محافظة مأرب  وتش
حـــراكاً نشـــطاً ومتناميـــاً 
ملؤسســـات املجتمـــع املدنـــي 
مـــن منظمـــات ومؤسســـات 
ـــات زادت وترته مع  وجمعي
ـــات  ـــرشات املنظم ـــول ع دخ
والتنمويـــة،  الحقوقيـــة 
واحتضـــان املحافظـــة للكثر 
من الناشطن والناشطات يف 
املجال الحقوقي الذين وجدوا 
يف مأرب مكاناً وبيئة خصبة 

ملمارســـة نشـــاطهم املدني.
بشكل كبري

وأكـــد حســـن الشـــبواني 
مديـــر عـــام مكتب الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل أن عدد 
الناشطة يف  املنظمات املحلية 
محافظة مأرب ازداد بشـــكل 
كبر خال السنوات األخرة، 
وارتفـــع عددها خال أشـــهر 
معـــدودة مـــن 90 منظمة إىل 

ـــة 160 منظمة عاملة. قراب
واعترب يف تعليق لـ«الثورة 
نت« أن تزايد طلبات املنظمات 
الدولية بافتتاح مكاتب لها يف 
مـــأرب يؤكد أن مـــأرب باتت 
بيئـــة آمنـــة لعمـــل املنظمات، 
خصوصـــاً وأنهـــا تلقـــى كل 

التســـهيل مـــن قبـــل الجهات 
املعنية يف السلطة املحلية سواء 
من حيث إجـــراءات الحصول 
عـــى الراخيـــص أو تســـهيل 

امليدانية. مهامها 
إن  الشـــبواني  وقـــال 
مقتضيـــات افتتـــاح مكاتـــب 
للمنظمـــات الدوليـــة يف مأرب 
أصبـــح أكثـــر إلحاحـــاً من أي 
وقت مىض ، وليس أمام هذه 
املنظمـــات إال القيـــام بدورها 
يف املحافظـــة خاصـــة يف ظـــل 
الضغط الكبـــر الذي تواجهه 
املحافظـــة نظـــراً الحتضانها 
مئـــات اآلالف مـــن النازحـــن 

واســـتمرار النـــزوح إليها. 
طلبات ترخيص

املحلية  السلطة  ووجهت 
بمحافظة مأرب يوم 25 من 
الشـــهر الحـــايل بتســـهيل كل 
الازمة الستكمال  اإلجراءات 
ــيق  ــب تنسـ ــاح مكتـ افتتـ

الشؤون اإلنسانية )األوتشا( 
بمحافظة مأرب، والذي تقدم 
ـــه،  ـــب ل ـــاح مكت ـــب افتت بطل
والعمل عى تقديم كل مايمكن 
إلنجـــاح جهـــوده بمـــا يخدم 
العمل اإلنساني وفق القوانن 

واللوائـــح الوطنية اليمنية.
ويـــوم 24 فرباير الجاري 
ناقـــش وكيل محافظة مأرب 
الدكتـــور عبدربـــه مفتاح مع 
فريق اللجنة الدولية للصليب 
األحمر يف املحافظة برئاســـة 
ـــتعدادات  ـــزا االس ـــا تري ماري
الجاريـــة الســـتكمال إطـــاق 
مكتب املنظمة يف مأرب، وسر 
الربامج والتدخات اإلنسانية 
يف مجـــاالت اإلغاثـــة وامليـــاه، 

والحماية.
ـــلطة  ـــلمت الس ـــا تس كم
ـــن  ـــر م ـــة يف 18 فرباي املحلي
الشـــهر الحايل خطاباً رسمياً 
مـــن صنـــدوق األمـــم املتحدة 
للســـكان، الفتتـــاح مكتب له 

يف املحافظـــة من أجـــل تعزيز 
الرشاكة يف العمل اإلنساني مع 
الســـلطة املحلية واالستجابة 
الرسيعة لاحتياجات الفعلية 

للنازحن.
ويف 12 ديســـمرب 2019 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــلمت الس تس
بمـــأرب، رســـالة منظمـــة 
كـــر العامليـــة املتضمنة رغبة 
املنظمـــة يف فتـــح مكتـــب لها 
يف املحافظـــة من أجـــل تعزيز 
دورها اإلنساني واملساهمة يف 
اإلنسانية  االحتياجات  توفر 
للنازحـــن واملجتمع املضيف. 
ـــبق ملنظمات الهجرة  وس
الدوليـــة أن افتتحـــت مكتـــب 
لها يف مـــأرب كمكتب متقدم 
ملنظمات األمم املتحدة، إضافة 
إىل منظمـــة ســـيفيك الدولية، 
ومركز امللك ســـلمان لألعمال 
اإلنسانية، ومنظمة أطباء با 
ـــة، ومنظمة  حـــدود الهولندي

اإلسامية. اإلغاثة 


