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تقدمه العرادة وبن عزيز..

- مدير عام اإلعالم يرحب بالصحفيين المفرج عنهم في صفقة تبادل األسرى

كشف عن نية الوزارة استئناف تصدير النفط قبيل نهاية العام ..

استقبال رسمي وشعبي كبيران 
للدفعة األولى من األسرى والمختطفين 

السلطة املحلية تقيم أربعينية الشهيد 
مدير عام الشؤون االجتامعية

حميل مدينة مأرب يقر التعاقد مع 55 
معلام إضافيا للتخفيف من العجز

وزير النفط  يطلع عىل سري العمل يف رشكتي صافر والغاز بمأرب

 ورشة عمــل لمناقشـــة البحوث والــــــدراسات الزراعيــــــــــة واإلرشاديــــة «
 جامعـــــــــــــة إقليـــــــــــــم سبـــــأ تحتفــــل بتخريـــج أول دفعـــة محاسبة  «
 المعهــــــــد العالـــــي للعلــــوم الصحيــــــــة يحتفـــــي بتخرج دفعة جديدة «
 تكريــــــم األنديــــــــة والفـــــرق الفائـــــــــزة بالبطـــــــــوالت الرياضيـــــــة  «

العرادة أكد أن مأرب لم تتسلم أي شيء من عائدات مبيعات النفط والغاز ..

وزير النفط ومحافظ مأرب يترأسان لقاء 
موسعا لتفعيل القطاع النفطي بالمحافظة

فعاليات متنوعة بالتزامن مع العيد الوطني 57 لثورة 14 أكتوبر
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أشاد وزير النفط واملعادن 
أوس العـــود بالـــدور الوطنـــي 
ـــلطة  ـــادة الس ـــي لقي والتاريخ
املحليـــة بمحافظة مأرب وعىل 
رأســـها املحافظ اللواء سلطان 
العرادة، يف الحفاظ عىل املنشآت 
النفطية والغازية، عقب انقالب 
مليشـــيا الحوثي املدعومة من 
إيران عـــىل الدولـــة والرشعية، 
ودعمهـــا الكبـــر الـــذي قدمته 
للـــرشكات الوطنيـــة يف إعـــادة 
النشـــاط النفطـــي يف املحافظة 
والتـــي مثلـــت ركيـــزة مهمـــة 
وأساسية يف رفد خزينة الدولة 
ـــاة املواطنـــن  وتخفيـــف معان
ـــتقات  ـــىل املش ـــول ع يف الحص
النفطيـــة والغازيـــة، إىل جانب 
تخفيف األعباء االقتصادية عن 

املواطن.
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـه 
، ومعـــه املحافظ العـــرادة لقاء 
موســـعا ضم وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ونائـــب املدير التنفيذي لرشكة 
النفط اليمنية غالب بن معييل 
وقيادات رشكة صافر لعمليات 
االستكشاف واإلنتاج والرشكة 
اليمنيـــة للغـــاز، وفـــرع رشكة 
النفط  اليمنية، ومكتب  النفط 
والثـــروات املعدنية باملحافظة، 
ــاون  ــز التعـ ــة تعزيـ ملناقشـ
املحلية  السلطة  بن  والتنسيق 
ـــرشكات الوطنية  والوزارة وال
التابعـــة لهـــا مـــن أجـــل تفعيل 
ـــات  ـــي وعملي ـــاع النفط القط
االستكشـــافات واإلنتـــاج مـــن 
النفط والغاز ودور املؤسسات 
ـــة الريادي  والـــرشكات الوطني

ـــة  ـــرادات الخزين ـــز إي يف تعزي
العامة بما يمكن الحكومة من 
ـــور االقتصادي  مواجهة التده

ـــار العملة. الحاصل وانهي
ويف اللقـــاء أوضـــح وزيـــر 
النفـــط أن زيارتـــه للمحافظـــة 
التـــي بدأهـــا، يف إطـــار زيارتـــه 
لعـــدد مـــن املحافظـــات، تأتـــي 
ـــة  ـــات فخام ـــذا لتوجيه تنفي
رئيس الجمهورية املشر الركن 
عبدربه منصور هادي، بتفعيل 
القطـــاع النفطي ومؤسســـاته 
للقيام بدورها يف دعم االقتصاد 
الوطني.. ناقـــال تهاني القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة رئيس 
ـــق  ـــه الفري ـــة ونائب الجمهوري
الركـــن عـــيل محســـن صالـــح 
ودولة رئيس الوزراء لحكومة 
ترصيف األعمال الدكتور معن 
عبدامللك بمناسبة حلول األعياد 
ــبتمرب و14  ــة 26 سـ الوطنيـ
أكتوبر الخالدتن و30 نوفمرب.

وأشـــار الوزير العود إىل أن 
ـــهريا كشوفات  الوزارة تعد ش
تحدد فيها حصـــص الحكومة 
والرشكات العاملة واملحافظات 
املنتجة منها املشتقات النفطية 
ـــة  ـــع قيم ـــن واق ـــة، م والغازي
املبيعات وبحسب النسب املقرة 
لـــكل جهـــة ورفعهـــا إىل وزارة 

املالية الســـتكمال إجراءاتها.
مبديا إعجابه بما شـــاهده 
يف املحافظة من نهضة عمرانية 
وتوســـع سكاني كبر ونشاط 
تجاري واســـع، وحضور قوي 
للدولة ومؤسســـاتها، وهو ما 
جعل املحافظـــة تمثل النموذج 
املـــرشف للدولـــة والشـــعور 

العـــايل باملســـؤولية، والتعايش 
لليمنين، حيث استوعبت أعدادا 
كبرة من النازحن واملهجرين 
والباحثن عن األمن والخدمات 
مختلف محافظات  من  العامة 
الجمهوريـــة وأصبحـــت تمثـــل 
اليمـــن بكل أطيافـــه والتعايش 
والتالحـــم بـــن أبنـــاء الشـــعب 
اليمني، رغم التحديات الكبرة 
التي تواجهها ومنها اســـتمرار 
الحـــرب واســـتهدافها من قبل 
مليشـــيا الحوثـــي وضعـــف 
ـــة  ـــا التحتي ـــا وبنيته موارده
ومحدودية مســـتوى الخدمات 

املقدمة. العامة 
ـــب املحافظ  من جانبه رح
ـــر النفط العود يف  العرادة بوزي
زيارته للمحافظة.. مشـــرا إىل 
أهميـــة هذه الزيـــارة يف حلحلة 
كثر من املشـــاكل وتذليل كثر 
من الصعوبات والتحديات التي 
تواجهها املؤسسات والرشكات 
النفطيـــة العاملـــة يف املحافظة 
من أجل تطوير القطاع النفطي 

الحيوي.
أن  إىل  املحافـــظ  ونـــوه 
محافظة مأرب ســـتظل العمق 
ـــن  ـــن والحص ـــي لليم التاريخ
ـــوي  ـــند الق ـــوري والس الجمه
للرشعية حتى استعادة الدولة 
وتحقيق طموحات اليمنين يف 
بنـــاء اليمن االتحـــادي.. مؤكدا 
أن السلطة املحلية ستستمر يف 
تقديم أوجه الدعم والتسهيالت 
من أجـــل الدفع بهذه الرشكات 
الوطنيـــة التـــي تمثـــل العمـــود 
الفقـــري لالقتصـــاد الوطني يف 
هذه املرحلة العصيبة التي يمر 

ـــن واالقتصاد. بها الوط
وأشـــار اللـــواء العـــرادة إىل 
التحديـــات االقتصاديـــة املاثلـــة 
والتي يتجرع معاناتها املواطن 
يف مختلـــف ربـــوع الوطـــن 
وتدهور معيشته جراء انقالب 
ـــا  ـــي وتدمره ـــيا الحوث مليش
كافة مؤسسات الدولة والبنية 
االقتصادية ونهب كافة املوارد 
بمـــا فيهـــا رواتـــب املواطنـــن 
ـــم،  ـــم ورواتبه ـــب أمواله ونه
وفتـــح أســـواق ســـوداء يف كل 
يشء ويف مقدمتهـــا املشـــتقات 
النفطيـــة والغازيـــة مـــن أجـــل 
تراكـــم ثرواتها وتمويل حربها 

ـــعب اليمني. عىل الش
وأكـــد اللـــواء العـــرادة عىل 
أهميـــة رصف حصة املحافظة 
مـــن عائدات املبيعـــات النفطية 
والغازيـــة والتي لم تتســـلم أي 
يشء منها حتى اليوم، من أجل 
أن تتمكن الســـلطة املحلية من 
ـــات التنموية  ـــة التحدي مواجه
ـــى  ـــية يف البن ـــة واألساس امللح
التحتيـــة والخدمـــات العامة يف 
املحافظـــة التـــي حرمـــت منها 
خالل العقود املاضية، إىل جانب 
ـــات التنموية  ـــة التحدي مواجه
التي فرضتهـــا موجات النزوح 
الكبرة واملستمرة إليها وباتت 
املحافظـــة اليـــوم تحتضن أكرب 
كتلـــة برشيـــة مـــن النازحـــن 
واملهجريـــن عـــىل مســـتوى 

الجمهورية.

العرادة أكد أن مأرب لم تتسلم أي شيء من عائدات مبيعات النفط والغاز ..

وزير النفط وحمافظ مأرب يرتأسان لقاء موسعا لتفعيل 
القطاع النفطي باملحافظة



3نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

السبت  17  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 126 (

رشكة صافر:
ــط  ــر النفـ ــد وزيـ تفقـ
واملعـــادن أوس العود،  ســـر 
العمل يف رشكة صافر لعمليات 
ــة  ــافات النفطيـ االستكشـ
واإلنتـــاج والصعوبـــات التي 
تواجههـــا، واطلع عىل أعمال 
الستئناف  الفنية  التجهيزات 
تصديـــر نفـــط صافـــر عـــرب 
األنبـــوب الجديـــد الواصل إىل 
مينـــاء النشـــيمة بمحافظـــة 

شبوة.
وخالل ترؤســـه الجتماع 
ضم قيادات وكوادر الرشكة، 
أشـــاد بالجهـــود الكبرة التي 
بذلت من أجل استمرار العمل 
ـــة  ـــروف الصعب ـــل الظ يف ظ
واالســـتثنائية التـــي يمر بها 
اليمن.. مؤكدا أن الوزارة تويل 
رشكة صافـــر اهتماما كبرا 
كونها الرشكة الوطنية األوىل 
التـــي تعمل بكـــوادر متميزة 
يمنية 100 يف املئة، ما مكنها 
ـــاج  ـــتمرار يف اإلنت ـــن االس م
وتقديم الخدمة للناس يف ظل 
ظروف غايـــة يف الصعوبة .. 
الفتـــا إىل دورهـــا االقتصادي 
ـــد خزينة الدولة  الكبر يف رف
بالعملـــة الصعبـــة ويف توفر 
جـــزء كبـــر مـــن احتياجـــات 
ـــتقات  ـــن املش ـــن م املواطن

والغازية. النفطية 
وشـــدد وزيـــر النفـــط 
ـــر إمكانات  عىل أهمية تطوي
الرشكـــة ورفـــع الكفـــاءة 
ـــاج وأعمـــال الصيانة،  واإلنت
ــراب  ــع اقـ ــا مـ خصوصـ
اســـتكمال التجهيزات الفنية 
الستئناف تصدير نفط صافر 
قبـــل نهايـــة العـــام الجـــاري.

العـــام  املديـــر  وكان 
التنفيـــذي للرشكـــة املهندس 
ســـالم محمـــد الكعيتـــي، قد 
قـــدم رشحـــا توضيحيـــا عن 
وضـــع الرشكـــة والظـــروف 
ـــي رافقـــت ســـر العمـــل  الت
والتحديـــات واملعوقـــات التي 
واجهتها منذ انقالب مليشيا 
ـــة من إيران  الحوثي املدعوم

عىل الرشعية ونهب وتعطيل 
ويف  الدولـــة  مؤسســـات 
مقدمتها املؤسسات والقالع 

ـــة. االقتصادي
 كما اســـتعرض الكعيتي 
إنجازات الرشكة خالل الفرة 
األخـــرة ومتطلبـــات الوضع 
تبذلها  التي  والجهود  الراهن 
ـــوادر  ـــت إدارة وك ـــا زال وم
الرشكـــة مـــن أجل اســـتمرار 
عمليـــة اإلنتـــاج وتغطيـــة 
احتيـــاج الســـوق املحلية من 
ـــزيل وتوزيعها  مادة الغاز املن
لكافة محافظات الجمهورية.

ـــر  ـــد الوزي ـــك تفق إىل ذل
العود ومعه قائد اللواء )107( 
العميـــد خالـــد يســـلم ومدير 
ـــة  ـــيايس بالرشك ـــن الس األم
العميـــد عـــوض العـــرادة ، 
ـــالمة  ـــب والس ـــز التدري مرك
بالرشكة واستمع لرشح من 
مدير إدارة الســـالمة ســـامي 
الطيش حـــول إجراءات األمن 
والسالمة املهنية لتوفر بيئة 
عمل صحية وسليمة للعاملن 
ورفع الوعي الصحي وتوفر 
ـــتلزمات  ـــائل ومس كافة وس
الحمايـــة والتقيـــد بإجراءات 
السالمة فيما يتعلق بجائحة 

كورونا.

رشكة الغاز:
كمـــا اطلع وزيـــر النفط، 
خالل زيارته لـــإدارة العامة 
ــاز  ــة للغـ ــة اليمنيـ للرشكـ
بمحافظـــة مأرب، عىل ســـر 
الغاز  إنتاج  أعمال الرشكة يف 
ـــل  ـــات التحمي ـــزيل وعملي املن

احتياجات  لتغطية  والتوزيع 
الســـوق املحليـــة يف كافـــة 
محافظـــات الجمهوريـــة من 

مـــادة الغاز.
وخـــالل الزيـــارة اســـتمع 
الوزيـــر العود من نائب املدير 
ـــة  ـــذي للرشك ـــام التنفي الع
املهندس محسن قربان ومدير 
دائـــرة صافر للغـــاز املهندس 
محســـن بـــن وهيـــط وعـــدد 
مـــن املهندســـن واإلداريـــن، 
إىل رشح عـــن ســـر العمل يف 
كافة مكاتـــب اإلدارة والنظم 
اإلدارية واملالية والتقنية بن 
اإلدارة العامـــة وفروعهـــا يف 
ـــتقبال املخزون  ـــات اس عملي
الغاز والتعبئة والتحميل  من 
الالحقة  والرقابة  والتسويق 
عـــىل الســـوق مـــن أجـــل منع 
التالعـــب بهـــا وعالقتهـــا 
مـــع املؤسســـات الحكوميـــة 
ــة، إىل  ــرى ذات العالقـ األخـ
جانب التحديات والصعوبات 

التـــي تواجه ســـر األداء..
املنشأة  هذه  بدور  وأشاد 
احتياجات  توفر  يف  الوطنية 
املواطنن من مادة الغاز املنزيل 
ـــتوى الجمهورية يف  عىل مس
ظل األوضاع االستثنائية التي 
يمـــر بهـــا الوطـــن والعراقيل 
الحوثي  التي تضعها مليشيا 
ـــل  ـــىل أداء عم ـــة ع االنقالبي
الرشكة يف مناطق سيطرتها 
وضمان وصـــول الغاز املنزيل 
إىل املواطنن بالسعر الرسمي 
وقيامهـــم ببيعها يف الســـوق 
الســـوداء بأســـعار مضاعفة 
تثقل كاهـــل املواطنن بهدف 
ـــز  ـــم، وتعزي ـــادة معاناته زي

عىل  حربها  لتمويل  مواردها 
الشـــعب اليمنـــي ومجهودها 

الحربي.
ـــة  ـــىل مضاعف ـــدد ع وش
الجهـــود يف الرشكـــة مـــن 
أجـــل ابتكار الحلـــول املمكنة 
للتخفيف من معاناة املواطنن 
يف وصـــول مادة الغـــاز املنزيل 
ـــات،  ـــة املحافظ ـــم يف كاف له
خاصة الواقعة تحت سيطرة 
املليشـــيا وبالســـعر الرسمي، 
ـــراءات اإلدارية  وتطوير اإلج
ـــة  ـــة املتبع ـــة والتقني واملالي
مـــن أجل الوصـــول إىل الهدف 
املنشود والتخفيف عن كاهل 
املواطنـــن األعبـــاء املاليـــة يف 
اقتناء أسطوانة الغاز خاصة 
يف مناطق املليشيا ويف ظل هذا 
واملعييش  االقتصادي  الوضع 

املـــردي للمواطن.
النفـــط  وزيـــر  وكان 
واملعـــادن قـــد تفقـــد محطـــة 
تعبئـــة الغاز وخزانـــات الغاز 
االســـراتيجية،  واســـتمع إىل 
رشح مفصـــل مـــن املهنـــدس 
محســـن بن وهيط عـــن آلية 
ســـر دخول املقطورات إليها 
للتعبئة وفقا لقوائم حصص 
كل محافظـــة من محافظات 
املتبعة  واملعاير  الجمهورية، 
ـــالمة  ـــن والس ـــان األم لضم

ـــورات. وفحص املقط
ـــالل  ـــر خ ـــع الوزي واطل
زيارته لقســـم التحميل للغاز 
عىل جـــداول الكميات لتعبئة 
الغـــاز عـــرب أوامـــر التحميـــل 

الصـــادرة لـــكل مقطورة.

كشف عن نية الوزارة استئناف تصدير النفط قبيل نهاية العام ..

وزير النفط  يطلع عىل سري العمل يف رشكتي صافر والغاز بمأرب
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استقبال رسمي وشعبي كبريين للدفعة األوىل من 
األرسى واملختطفني 

شـــهدت محافظة مأرب، 
ـــعبيا  ـــميا وش ـــتقباال رس اس
ـــن  ـــة األوىل م ـــن للدفع كبري
عملية تبادل األرسى التي تمت 
- الخميـــس - بـــن الحكومة 
الرشعيـــة ومليشـــيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران، 
ـــة الدولية للصليب  عرب اللجن

ـــإرشاف أممي. األحمر وب
يف مقدمة جماهر  وكان 
املستقبلن محافظ محافظة 
العرادة،  اللواء سلطان  مأرب 
ورئيس هيئة األركان العامة 
رئيـــس العمليـــات املشـــركة 
الفريـــق الركـــن صغـــر بـــن 
عزيـــز، ورئيـــس فريـــق 
الحكومـــة املفـــاوض لإفراج 
ـــن،  ـــن األرسى واملختطف ع
ومحافظو محافظات صعدة، 
وريمـــة، وصنعـــاء، وعدد من 
وكالء املحافظات حيث بدأت 
مجاميع الحشـــود باستقبال 
املفرج عنهـــم خارج عاصمة 
ـــن 20 كم. املحافظة بأكثر م

حشـــود  وتحولـــت 
لـــأرسى  املســـتقبلن 
واملختطفـــن يف شـــوارع 
مدينة مـــأرب إىل ســـيل هادر 
من املواطنـــن، رافعن صور 
املفـــرج عنهـــم والالفتـــات 
املشيدة بتضحيات  الرحيبية 
املعتقلن واألرسى  ونضاالت 
مـــن أجـــل الوطـــن والحريـــة، 
مرددين األهازيج واألناشـــيد 
الرقصات  إىل جانب  الوطنية، 
الشـــعبية املعربة عن الفرحة 
بوصولهـــم، ناثريـــن الـــورود 
والفل عىل األرسى واملعتقلن 

الذيـــن كانت تقلهـــم حافالت 
نقل كبرة.

وخـــالل االســـتقبال ألقى 
محافـــظ مأرب كلمـــة هنأ يف 
ـــال  ـــة األبط ـــا كوكب مقدمته
املحرريـــن مـــن معتقـــالت 
مليشـــيات الحوثـــي.. معربـــا 
عن تـــرشف محافظـــة مأرب 
ــاركة  ــتقبالهم، ومشـ باسـ
محافظـــات ومدن بالدنا هذه 
البهجـــة والفرحة والســـعادة 

الغامرة.
ونقـــل املحافـــظ العـــرادة 
التهانـــي والتربيكات لأبطال 
املحرريـــن مـــن منتســـبي 
القوات السعودية والسودانية 
الذين  بتحالف دعم الرشعية، 
شـــاركونا وما زالوا يجودون 
بالغـــايل والنفيـــس مـــن أجـــل 
إنقـــاذ اليمـــن وتحريـــره مـــن 
ـــيات الحوثي اإليرانية. مليش

ـــرادة  ـــظ الع ـــد املحاف وأك
أن اإلفراج عن املختطفن من 
قبل املليشـــيات الحوثية مبدأ 
ثابـــت غـــر قابل للمســـاومة 
والتفريـــط.. وقال » كنا نأمل 

االلتـــزام باتفاق ســـتوكهولم 
والبنـــود الخاصـــة بتبـــادل 
ــق  ــن وفـ األرسى واملعتقلـ
مبـــدأ الـــكل مقابـــل الـــكل، إال 
أن تلـــك املليشـــيا التي تعودت 
النكث بالعهـــد، والتنصل عن 
ــات،  ــات واالتفاقيـ االلتزامـ
ـــك  اســـتمرت يف ممارســـة ذل
الـــدور أثناء وبعد املشـــاورات 
واملفاوضـــات عـــىل مـــرأى 
ومســـمع من العالـــم أجمع«.
ـــرادة  ـــواء الع ـــن الل وثم
كافـــة الجهـــود التـــي ُبذلـــت 
إلنجـــاز صفقة التبـــادل هذه، 
ويف مقدمتهـــا جهـــود الفريق 
الوطنـــي املفـــاوض، ومكتب 
ـــن  ـــي إىل اليم ـــوث األمم املبع
ـــة  ـــث، واللجن ـــن غريفي مارت
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر ..
وأشـــار املحافـــظ العرادة 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــزام الس إىل الت
بتوجيهـــات فخامـــة رئيـــس 
ـــن  ـــر الرك ـــة املش الجمهوري
عبدربه منصور هادي، بتقديم 
خدمـــات الرعايـــة الصحية .. 
مؤكـــدا أن فرحة اليمنين لن 

تكتمل إال بتحرير الوطن من 
هذه العصابة اإلرهابية.

مـــن جانبـــه أشـــاد رئيس 
هيئة األركان العامة يف كلمته 
واملختطفن  األرسى  بصمود 
يف ســـجون املليشـــيا املتمردة، 
مثمنـــا تضحياتهم يف ســـبيل 
حرية وكرامـــة كل اليمنين.

وأكـــد الفريـــق بـــن عزيز 
ـــة  ـــش ماضي ـــوات الجي أن ق
ـــالب  ـــاء االنق ـــة إنه يف معرك
الدولة،  مؤسسات  واستعادة 
ـــن يف  ـــر كل املختطف وتحري
ـــي  ـــيا الحوث ـــجون مليش س
املتمردة املدعومـــة من إيران.

ــة األوىل  ــت الدفعـ وكانـ
ـــرا  ـــا 221 أس ـــغ عدده البال
ومختطفا قد وصلت الخميس 
إىل مطار سيئون ضمن صفقة 
ـــادل األرسى بن الحكومة  تب
الرشعيـــة ومليشـــيا الحوثي 
ـــم  ـــة األم ـــة، برعاي االنقالبي

املتحدة.

تقدمه العرادة وبن عزيز ..
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مديـــر  رحـــب 
ـــالم  ـــب اإلع ـــام مكت ع
بمحافظة مأرب عوض 
الحويســـك بوصـــول 
ــرج  ــن املفـ الصحفيـ
عنهـــم ضمـــن صفقـــة 
التـــي  تبـــادل األرسى 
ترعاهـــا األمـــم املتحدة 
ـــأرب،  ـــة م إىل محافظ
وأكد أن مأرب ســـتظل 
للصحفين  اآلمن  املالذ 
ـــائل  واإلعالمين ووس

ـــة. ـــالم املختلف اإلع
وقـــال الحويســـك 
ـــع  ـــح لـ«موق يف ترصي
مـــأرب«  محافظـــة 
إن الســـلطة املحليـــة 
مـــأرب  بمحافظـــة 
الصحفين  بكل  ترحب 
مـــن  واإلعالميـــن 
ـــواء  ـــن س ـــاء اليم أبن
الصحفيـــن املختطفن 
أو مـــن يجـــدون يف 
 .. مـــأرب مـــأوى آمنـــا 
ـــا األمـــم املتحـــدة  داعي
إىل الضغـــط لإفـــراج 
ـــة الصحفين  ـــن بقي ع
الذيـــن اختطفـــوا مـــن 
أعمالهـــم يف  مقـــار 
العاصمـــة صنعـــاء 
ـــل خمـــس ســـنوات  قب

يف انتهـــاك صـــارخ لكل 
ـــن والترشيعات  القوان
الوطنيـــة واالتفاقيـــات 

واملعاهـــدات الدولية.
يف  إننـــا  وقـــال: 
محافظـــة مـــأرب نرى 
ــة  ــة الصحافـ يف حريـ
حقـــا  واإلعـــالم 
ـــيا كفله دستور  أساس
ـــة،  ـــة اليمني الجمهوري
الوطنية،  والترشيعات 
ومخرجـــات الحـــوار 
أي  وأن  الوطنـــي، 
ــو  ــا هـ ــاس بهـ مسـ
مســـاس بحـــق أصيـــل 
مـــن حقـــوق املواطنـــة 
وحرية التعبر، باعتبار 
الحـــرة  الصحافـــة 

ــؤولة  ــة املسـ واملهنيـ
تمثل رديفا أساســـيا يف 
ـــاء والتنمية  البن عملية 

والنهـــوض.
وأدان الحويســـك ما 
تتعـــرض لـــه الصحافة 
والصحفيـــون وحريـــة 
التعبـــر يف مناطـــق 
مليشـــيا  ســـيطرة 
ـــة  ـــن عملي ـــي م الحوث
ـــبوق  ـــر مس ـــع غ قم
ــاف  ــبب يف اختطـ تسـ
ـــن  ـــات م ـــب املئ وتغيي
الصحفين والناشطن، 
جميـــع  وإغـــالق 
الصحـــف واملؤسســـات 
واملواقـــع اإلخباريـــة 
ـــا، يف  ـــة له ـــر املوالي غ

لها  تتعرض  لم  مذبحة 
ـــة اليمنية منذ  الصحاف
ستينيات القرن املايض.

وطالـــب الحويســـك 
األمم املتحدة ومبعوثها 
ــطاء  ــن ونشـ يف اليمـ
حقـــوق اإلنســـان إىل 
ـــاه  ـــوت تج ـــع الص رف
املذبحـــة التـــي تعرضت 
لها الصحافة يف مناطق 
الحوثـــي،  مليشـــيا 
ـــة  ـــن بقي ـــراج ع واإلف
الصحفيـــن املختطفن 
يف أقـــرب وقـــت ممكن، 
وعـــدم اســـتغالل ملف 
الصحفيـــن لتحقيـــق 
مكاســـب سياســـية 

ـــكرية. وعس

مدير عام اإلعالم بمأرب يرحب بالصحفيين 
المفرج عنهم في صفقة تبادل األسرى



السبت  17  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 126 (
6نشرة 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

شـــهدت محافظة مأرب 
العديد من الفعاليات املتنوعة 
ـــاالت  ـــع احتف ـــن م بالتزام
الشـــعب اليمنـــي بالعيـــد 
الوطنـــي لثـــورة 14 أكتوبر 
املجيدة، والتي انطلقت فيها 
رشارة التحريـــر مـــن جبـــال 
ردفان عىل يد الشهيد راجح 
بـــن غالب لبوزة الذي تحول 
دمه الطاهر إىل وقود لثورة 
الذي  املحتل  أقضت مضجع 
جثـــم عىل صـــدر اليمنين يف 
املحافظـــات الجنوبية لقرن 

القرن. وربع 

ـــوث  ـــة البح ـــة ملناقش ورش
الزراعيـــة  والدراســـات 

واإلرشـــادية
مـــع  وبالتزامـــن 
ـــد  ـــأرب بالعي ـــاالت م احتف
الوطنـــي لثـــورة 14 اكتوبر  
افتتح وكيال محافظة مأرب 
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
ومحمد املعـــويض، ومعهما 
نائب رئيـــس مجلـــس إدارة 
ـــوث  ـــة للبح ـــة العام الهيئ
واإلرشـــادية  الزراعيـــة 
ـــوان،  ـــه عل ـــور عبدالل الدكت
ورشة العمل الفنية السنوية 
ملناقشة البحوث والدراسات 
للموسم 2019م -  الزراعية 
ـــج البحثي  2020م والربنام

الزراعي  للموسم  اإلرشادي 
والتـــي  2021م  2020م- 
ـــوث  ـــة البح ـــا محط تقيمه
ـــة الرشقية  الزراعية للهضب
ـــوف( عىل مدى  )مأرب-الج

يومن.
وأوضـــح الوكيل مفتاح 
أن القطـــاع الزراعـــي يحتل 
ـــادة  ـــات قي ـــة اهتمام أولوي
ـــن  ـــاره م ـــة باعتب املحافظ
ألهميته  الواعدة  القطاعات 
يف اإلســـهام بتأمـــن األمـــن 
الغذائـــي الوطنـــي إىل جانب 
اســـتيعابه ألعداد كبرة من 
املشـــتغلن يف القطاع وخلق 
فرص العمل خاصة أن مأرب 
مـــن املحافظـــات الزراعيـــة 

ـــرب  ـــن، وتعت ـــة يف اليم املهم
مهنة رئيسية ملعظم سكان 
املحافظـــة، إىل جانـــب توفر 
قطـــاع الزراعة لفرص عمل 
ألعـــداد كبرة مـــن النازحن 
الذيـــن قدمـــوا إىل املحافظـــة 
ـــات  ـــف محافظ ـــن مختل م

الجمهورية.
وأكد اســـتمرار الســـلطة 
ـــم كافة الدعم  املحلية لتقدي
للقطـــاع  والتســـهيالت 
ـــوث  ـــواء البح ـــي س الزراع
الزراعية أو اإلرشاد الزراعي 
أو مكتب الزراعة بما يساعد 
يف النهـــوض بهـــذا القطـــاع 
ـــة  ـــه اإلنتاجي ـــع طاقت ورف
وتأمن أكـــرب قدر من الغذاء 

فعاليات متنوعة بالتزامن مع العيد 
الوطني 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة
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للمواطنن إىل جانب تحسن 
معيشـــة املجتمـــع وتوفـــر 
فرص عمـــل مؤقتة ودائمة 
حـــرة وذات بعـــد اقتصـــادي 

مهم. واجتماعي 
وتطرق إىل ما تعرض له 
قطاع الزراعة من استهداف 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
االنقالبية سواء من تجريف 
أو مصادرة لأرايض الزراعية 
ـــات  ـــن أو املمارس للمواطن
واالتاوات التي تفرضها عىل 
املزارعـــن وفرضها رضيبة 
ـــم  ـــس يف محصوالته الخم
الزراعية يف املناطق الخاضعة 
ـــيطرتها، إىل جانب خلق  لس
ســـوق ســـوداء تثقـــل كاهل 
املزارعـــن للمحروقـــات 
والسماد واملبيدات وغرها.
مـــن جانبـــه اســـتعرض 
الدكتور عبدالله علوان أهمية 
محافظة مأرب من ناحيتي 
املســـاحة واإلنتـــاج الغذائي 
ضمـــن اســـراتيجية األمـــن 
ـــة، والفرص  ـــي للدول الغذائ
ـــاع  ـــذا القط ـــدة يف ه الواع
الحيوي باملحافظة والتوسع 
يف إنتـــاج املحاصيل الزراعية 
رأسيا وأفقيا، وأهمية العمل 
البحثـــي يف تطويـــر القطاع 
الزراعـــي وزيـــادة اإلنتاجية 
ـــة  ـــازة الزراعي لنفـــس الحي
وتحسن البذور واملحاصيل 

الزراعية.
وكان مديـــر عام محطة 
البحـــوث الزراعية بالهضبة 
الرشقيـــة املهنـــدس قائد أبو 
أصبـــع قـــد أشـــار يف كلمتـــه 
ــازات  ــة إىل  إنجـ الرحيبيـ
املحطـــة فقـــد أنجـــزت مـــا 
ـــن  ـــة م ـــبته 82 يف املائ نس
املشاريع واألنشطة البحثية 

التـــي أقرتهـــا ورشـــة العمل 
العـــام املـــايض، كمـــا جـــرى 
إكثار بذور أربعة أصناف من 
القمـــح التي تـــم إطالقها يف 
وقت سابق وتزويد املزارعن 
بنحو سبعة أطنان من بذور 
القمـــح التي جـــرى إكثارها 
من قبل املحطة.. مستعرضا 
ـــه  ـــي تواج ـــات الت الصعوب
العمل البحثي واإلرشادي يف 
املحافظة والحاجة إىل تقديم 
العـــون واملســـاندة مـــن أجل 
تجاوزهـــا وتطويـــر العمـــل 
البحثي الزراعي باملحافظة.

ســـبأ  إقليـــم  جامعـــة 
ـــة  ـــج أول دفع ـــل بتخري حتتف

حماســـبة 
كمـــا احتفلـــت جامعـــة 
إقليم ســـبأ بتخريـــج الدفعة 
األوىل مـــن طـــالب قســـم 
املحاسبة بكلية العلوم اإلدارية 
وعددهـــم 109 خريجن من 
الطالب والطالبات تزامنا مع 
االحتفـــال بالعيـــد الوطنـــي 
الـ57 لثورة 14 أكتوبر املجيدة 
ضـــد املســـتعمر الربيطانـــي 

البغيض.

ـــذي  ـــل ال ـــالل الحف وخ
حرضه نائب رئيس الجامعة 
لشؤون الطالب الدكتور عيل 
ســـيف الرمـــال، ألقـــى عميد 
ـــور عبدالنارص  الكلية الدكت
ســـودان كلمـــة، هنـــأ فيهـــا 
الطـــالب الخريجـــن الذيـــن 
يعتربون باكـــورة ثمار هذه 
الكلية حديثة النشأة بحداثة 
نشـــأة الجامعـــة بتخرجهم 
واحتفاالت الشـــعب اليمني 
لثورة  الـ57  الوطني  بالعيد 
ـــي  ـــدة الت ـــر املجي 14 أكتوب
جسدت إرادة الشعب اليمني 
يف التحـــرر مـــن االســـتعمار 
يف جنـــوب الوطـــن، وتكللت 
الحركـــة التحرريـــة الواحدة 
للشـــمال والجنـــوب برحيل 
آخر جنـــدي بريطاني يف 30 

نوفمـــرب 67م.. وحثهم عىل 
ـــتمرار يف تطوير ذاتهم  االس
ومهاراتهم بما يمكنهم من 

العمل.. الريادة يف سوق 
كما شـــهد الحفل العديد 
ـــرات  ـــات والفق ـــن الكلم م
الفنيـــة والفلكلورية املعربة 
عن املناسبة نالت استحسان 

الحارضين.

ـــوم  ـــايل للعل ـــد الع املعه
ــرج  ــي بتخـ ــة حيتفـ الصحيـ

ــدة ــة جديـ دفعـ
ـــايل  ـــد الع ـــى املعه احتف
ـــة بمحافظة  للعلوم الصحي
مـــأرب بتخريـــج الدفعـــة 
الـ11 من طالبه، يف تخصص 
ـــاق  ـــب بمس ـــاعد طبي مس
ـــدد 47  ـــايل ولع ـــوم الع الدبل
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خريجـــا وخريجـــة، تزامنـــا 
مـــع االحتفـــاالت باألعيـــاد 
الوطنية لثورة 26 ســـبتمرب 
و14 أكتوبـــر الخالدتن و30 

نوفمرب.
ويف الحفـــل هنـــأ وكيـــل 
املحافظـــة الدكتـــور عبدربه 
مفتـــاح الخريجن.. مشـــرا 
إىل أن هـــذا التخرج وغرهم 
ـــن من مختلف  من الخريج
الجامعات والكليات واملعاهد 
ـــن  ـــرة م ـــو ثم ـــة ه العلمي
ـــبتمرب  ـــي26 س ـــار ثورت ثم
و14 أكتوبـــر، وترجمـــة 
عمليـــة لواحد من أهدافهما 
وهـــو القضـــاء عـــىل الجهل 
ـــهما  ـــذي كرس ـــرض ال وامل
النظـــام الكهنوتـــي اإلمامي 
واالســـتعمار البغيـــض يف 

أوســـاط الشـــعب اليمني.
التعليـــم  أن  وأكـــد 
والتأهيل من أولويات اهتمام 
قيادة السلطة املحلية إلعداد 
النـــشء والجيل إعدادا نافعا 
وتسليحهم بالعلم واملعرفة 
لبنـــاء الوطـــن، واســـتكمال 
تحقيق أهداف الثورة اليمنية 
ـــات  ـــىل مخلف ـــاء ع بالقض
اإلمامة التي تسعى إىل إعادة 
الكهنـــوت والســـاللة بدعـــم 
إيرانـــي ومـــرشوع فـــاريس، 
وتعمـــل عـــىل تدمـــر قطاع 

التعليـــم وتكريـــس الجهـــل 
بن أوســـاط املجتمع ونرش 
خرافاتها وخزعبالت حقها 

يف االصطفـــاء اإللهي.
وكان مديـــر عام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
ومديـــر عـــام املعهد الصحي 
الدكتـــور محمد مفتـــاح قد 
أشـــارا إىل الـــدور الذي يلعبه 
املعهد العايل للعلوم الصحية 
ـــي  ـــاع الصح ـــد القط يف رف
باملحافظة بالكوادر الوسطية 
ـــات  ـــاعدة ويف تخصص املس
عـــدة.. حيث مثل مؤسســـة 
رائدة عىل مستوى  تعليمية 
إقليم ســـبأ لتأهيـــل الكوادر 
الرئييس  والرشيان  الصحية 
الرافد للقطاع الصحي حيث 
بلغ عدد الخريجن من املعهد 
منـــذ إنشـــائه عـــام 2000م 
ـــر مـــن 700  ـــى اآلن أكث حت
خريـــج وخريجة يف عدد من 

التخصصات الوســـطية.
وشـــددا عـــىل أهميـــة 
االلتزام برسالتهم اإلنسانية 
ــرىض  ــف آالم املـ يف تخفيـ
وخدمة املجتمع بدون تمييز، 
وتطويـــر مهاراتهم بشـــكل 
مســـتمر واالطـــالع عىل كل 
ماهـــو جديـــد، وأن يكونـــوا 
ـــاع  ـــة للقط ـــة نوعي إضاف

الصحـــي يف املحافظـــة الذي 
يواجه تحديات كبرة يف مجال 
الكوادر جراء تزايد الطلبات 
ـــة  ـــات الصحي ـــىل الخدم ع
بســـبب األعـــداد الكبرة من 
استوعبتهم  الذين  النازحن 
تستقبل  ومازالت  املحافظة 
نازحـــن جـــدد حتـــى اليوم، 
يفوق القدرات االســـتيعابية 
للمنشـــآت الصحيـــة وأعداد 
العاملن الصحين نسبة لعدد 
الســـكان باملحافظة حاليا. 

ـــرق  ـــة والف ـــم األندي تكري
بالبطـــوالت  الفائـــزة 

الرياضيـــة 
إىل ذلـــك اختتـــم مكتـــب 
الشـــباب والرياضة بمديرية 
ـــوالت  ـــأرب البط ـــة م مدين
الرياضية لكرة القدم وتنس 
الطاولة والشـــطرنج لفئتي 
الشباب والرباعم التي أقامها 
املكتـــب يف إطـــار الفعاليـــات 
ـــبة األعياد  الرياضية بمناس
الوطنيـــة لثورتي الســـادس 
ـــبتمرب  ـــن س ـــن م والعرشي
والرابـــع عـــرش مـــن أكتوبر 

املجيدتن.
ويف الحفـــل الختامـــي 
قام مدير عام مكتب الشباب 
والرياضة عيل حشوان ومعه 
مديـــر عـــام مديريـــة مدينة 
مأرب محمد صالح فرحان، 
ـــة  ـــب الرياض ـــر مكت ومدي
ـــوان  ـــياف حش ـــة س باملدين
بتكريـــم الفائزين باملركزين 
ـــم  ـــث ت ـــي، حي األوىل والثان
تكريـــم فريقي ناديي صافر 
وملوك سبأ لكرة القدم عن 
فئة الشباب، وفريقي النجم 
والنرص لكرة القدم عن فئة 
الرباعم بالكؤوس وامليداليات 

الفضية.
ــل  ــم يف الحفـ ــا تـ كمـ
تكريـــم الفائزيـــن باملركزين 
األول والثانـــي يف بطولـــة 
الشـــطرنج، حيث فاز جرير 
عبدالحكيـــم فاضـــل باملركز 
األول، ومحمـــد عبدالســـالم 
خرصوف باملركز الثاني عن 
فئة الشـــباب، ونصار حزام 
النقش باملركز األول، وعماد 
جميل الفقيه باملركز الثاني 

عن فئـــة الرباعم.
تنـــس  بطولـــة  ويف 
الطاولـــة تم تكريـــم كل من 
محمد حميد، وعمر الذيفاني 
باملركزين األول والثاني عن 
فئة الشباب، ونارص محمد، 
ـــن صالح باملركزين  ومحس
األول والثانـــي عـــن فئـــة 

الرباعم.
ــار  ــب املطـ وكان ملعـ
بمدينة مـــأرب قـــد احتضن 
ـــة  ـــة لبطول ـــاراة النهائي املب
الشـــباب والتـــي جمعـــت 
ناديي صافر وملوك وســـبأ، 
حيث فـــاز فيها نادي صافر 
بأربعة أهداف مقابل هدفن 
برضبات الرجيح، إثر انتهاء 
لكال  لهدفن  بهدفن  املباراة 

الفريقن.
حـــرض الحفـــل الختامي 
ـــباب  ـــر الش ـــار وزي مستش
والرياضة داوود علوة، وعدد 
من الشخصيات االجتماعية 

والرياضية.
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السلطة المحلية تقيم أربعينية 
الشهيد مدير عام الشؤون االجتماعية

الســـلطة  أقامـــت 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
أربعينيـــة تأبينية ملدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
والعمل باملحافظة الشـــهيد 
ـــبواني،  ـــر الش ـــن جاب حس
الذي ارتقى أثناء مشاركته 
يف الدفـــاع عـــن الوطـــن 
والنظـــام الجمهـــوري يف 
مواقع العزة والرشف أمام 
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 

املدعومـــة مـــن إيران.
وخـــالل الفعاليـــة التـــي 
ـــل املحافظة  حرضهـــا وكي
ـــؤون املديريات الغربية  لش
ـــدد  ـــويض وع ـــد املع محم
من مـــدراء عمـــوم املكاتب 
التنفيذيـــة ووالـــد الشـــهيد 
وعـــدد مـــن أفـــراد أرستـــه 
وجمع من زمالئه ومحبيه، 
ـــل محافظة مأرب  أكد وكي
الدكتـــور عبدربه مفتاح أن 
دمـــاء الشـــهداء الزكية هي 

الـــذي تحققت بها  الوقـــود 
ـــارات و أضيئت بها  االنتص
مشـــاعل األعيـــاد الوطنيـــة 
ـــبتمرب واكتوبر يف سماء  س
مـــأرب والجـــوف والبيضاء 
والســـاحل الغربـــي والتـــي 
ــرام  ــهداء الكـ ــدم الشـ قـ
أرواحهـــم رخيصة من أجل 
تحقيق أهدافهـــا ومن أجل 
ـــات  ـــىل طموح ـــاء ع القض
الساللة اإلمامية الكهنوتية 
بالعـــودة بالوطـــن إىل ليـــل 

البائدة . ـــة  اإلمام
ــل  ــتعرض الوكيـ واسـ
مفتاح سرة الشهيد حسن 
عطاءاته  وسجل  الشبواني 
ـــة املجتمع  وأدواره يف خدم
والوطن من خالل املناصب 
ـــاز  ـــا يف الجه ـــي تقلده الت
الرســـمي الحكومـــي أو 
العمـــل اإلنســـاني والخري 
ومـــا حققـــه من إنجـــازات 
شـــاهدة عـــىل علـــو همتـــه 

وتفانيه و تضحياته.
ـــهيد  ـــا إىل أن الش منوه
ــة يف  ــة مثاليـ كان مدرسـ
والشـــجاعة  الوطنيـــة 
مواجهـــة  يف  واإلقـــدام 
الكهنوتيـــة  املليشـــيات 
التـــي تســـتهدف  الهمجيـــة 
الجمهوريـــة والثوابـــت 
الوطنيـــة، ووهـــب روحـــه 
يف الدفـــاع عنهـــا وحمايـــة 
ـــبات الدولة والثورة  مكتس
ــق  ــة وتحقيـ والجمهوريـ

ـــة. ـــا العادل أهدافه
كمـــا ألقيـــت يف الفعالية 
كلمـــات من قبـــل مديرعام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
املكلف عبد الحكيم القييس، 
وكلمـــة منظمـــات املجتمع 
املدني ألقاها مدير مؤسسة 
 ، ســـد مأرب ناجي عشـــال 
وكلمة أرسة الشهيد ألقاها 
ـــوت  ـــح مبخ ـــقيقه صال ش
الشـــبواني، تطرقـــوا فيهـــا 

ـــهيد ودماثة  إىل مناقب الش
أخالقـــه وســـرته العطرة، 
ـــه يف  ـــم بتضحيت واعتزازه
ســـبيل نرصة الوطن ودحر 
ـــي  ـــيا الحوث ـــدوان مليش ع
ــا  ــة ومرشوعهـ االنقالبيـ
الســـاليل الكهنوتي وفكرها 
الفـــاريس.. مؤكديـــن العزم 
عىل امليض عىل درب الشهيد 
حتـــى تحقيق األهداف التي 
بـــذل الشـــهيد روحـــه مـــن 

أجلها.
وخـــالل الفعاليـــة جرى 
عـــرض فيلـــم وثائقـــي عن 
حيـــاة الشـــهيد وشـــهادات 
ـــاق  ـــه ورف ـــه وزمالئ أرست

دربه.
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أقـــرت الســـلطة املحلية 
ـــأرب  ـــة م ـــة مدين بمديري
إضافـــة 55 معلما باألجور 
التعاقديـــة هـــذا العـــام مع 
اســـتمرار عقود 100 معلم 
ومعلمـــة اعتمـــدوا األعوام 
ـــة  ـــة بكلفـــة إجمالي املاضي
ألـــف  93 مليـــون و300 
ريـــال للتخفيف مـــن العجز 
الحاصـــل يف املعلمن نتيجة 
ـــن بالتعليم  ارتفاع امللتحق
ـــبب النزوح املستمر إىل  بس

املدينة.

جـــاء ذلـــك خـــالل 
للمجلس  الدوري  االجتماع 
ـــة  ـــة برئاس ـــيل باملدين املح
محمد صالح فرحان رئيس 
ـــة،  ـــيل باملدين ـــس املح املجل
ـــب  ـــدراء املكات ـــرضه م وح

ـــة. املختص
تـــم  االجتمـــاع  ويف 
ـــدء  ـــراءات ب ـــة إج مناقش
تنفيـــذ 15 مرشوعا خدميا 
التعليميـــة  املجـــاالت  يف 
والصحيـــة بعـــد إرســـاء 
املناقصـــات الخاصـــة عـــىل 

املقاولن املتقدمن للتنافس 
عـــىل تنفيذ هذه املشـــاريع.
املديرية  وأكد مدير عام 
عـــىل أهمية املشـــاريع التي 
جـــرى فتـــح بـــاب التنافس 
ـــا الخميس املايض  لتنفيذه
يف معالجـــة االحتياجـــات 
ـــتمرار  ـــراء اس ـــة ج الطارئ
النزوح إىل املحافظة، والذي 
تســـبب بارتفـــاع الضغـــط 
عـــىل الخدمـــات التعليميـــة 
والصحيـــة وبقية الخدمات 

األساسية.

وشـــدد مديـــر املديريـــة 
عـــىل رضورة ترسيـــع البت 
يف إرســـاء املناقصـــات عـــىل 
املتقدمـــن  املتنافســـن 
ورضورة االلتـــزام باملعاير 
واملواصفـــات املطلوبـــة، ملا 
من  املشاريع  لهذه  سيكون 
أهميـــة يف تخفيـــف األعباء 
ـــلطة  ـــا الس ـــي تواجهه الت

ـــة املدينة. ـــة بمديري املحلي

محلي مدينة مأرب يقر التعاقد مع 
55 معلما إضافيا للتخفيف من العجز
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سلمان  امللك  مركز  قدم 
لإغاثة واألعمال اإلنسانية، 
لـ 1584  مساعدات غذائية 
أرسة نازحـــة يف محافظـــة 
مأرب من محافظة الجوف 
ـــة مأرب،  وأطراف محافظ
عـــرب ائتالف الخـــر لإغاثة 

اإلنسانية. واألعمال 
وخالل عمليـــة التوزيع 
قـــال مديـــر مكتـــب مركـــز 
ــلمان لإغاثـــة  امللـــك سـ
بمأرب  اإلنسانية  واألعمال 
عبدالرحمـــن الصيعري، إن 

هذه املساعدة تأتي يف إطار 
اإلنساني  للنداء  االستجابة 
ـــلطات  ـــه الس ـــذي أطلقت ال
املحليـــة بمحافظتـــي مأرب 
والجوف يف ظل تزايد أعداد 
ـــد  ـــراء تصعي ـــن ج النازح
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
ـــران يف  إي ـــن  ـــة م املدعوم
محافظة الجـــوف وأطراف 
ـــالل  ـــأرب خ ـــة م محافظ

ـــهر املاضية. األش
ـــاد  ـــا أش ـــن جانبهم م
ـــة  التنفيذي ـــدة  ـــر الوح مدي

إلدارة مخيمـــات النازحـــن 
بمحافظـــة الجوف الدكتور 
ـــب  ـــه ونائ الل ـــار  ـــد ج فه
ـــة  التنفيذي ـــدة  ـــر الوح مدي
إلدارة مخيمـــات النازحـــن 
بمحافظـــة مـــأرب الدكتور 
خالد الشـــجني، بالتدخالت 
اإلنســـانية ملركـــز امللـــك 
تخفيـــف  يف  ســـلمان 
النازحـــن  املعانـــاة عـــن 
ـــن  ـــأرب م ـــة م يف محافظ
مختلـــف املحافظات خاصة 
ـــات  ـــق باالحتياج ـــا يتعل م

النـــزوح  الطارئـــة ملوجـــات 
التـــي وصلـــت إىل املحافظة 
خـــالل األشـــهر املاضية من 
محافظة الجـــوف وأطراف 
ـــبب  ـــأرب بس ـــة م محافظ
ـــيا االنقالبية  تصعيد املليش
وتعمدها استهداف املدنين 
النازحـــن التي  ومخيمـــات 
كانـــت يف املديريـــات املحادة 
ملحافظتي صنعاء والجوف.

مركز الملك سلمان يقدم مساعدات 
غذائية لـ1584 أسرة نازحة بمأرب


