
نائب رئيس اجلمهورية جيري 
اتصاالً هاتفياً باملحافظ العرادة

احملافظ جدد التأكيد على الدور احملوري والتاريخي ملأرب..

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

اللجنة الفنية لمواجهة 
كورونا تناقش سبل مواجهة 

الموجة الثانية بالمحافظة

الحنيشي والمذحجي يتفقدان 
مشروع إنشاء المعهد المهني في 

حريب

استشهاد مدنيين وإصابة 7 
آخرين بصاروخ بالستي حوثي 

على سوق شعبي 

رحب بالترتيبات الجارية الفتتاح مركز إنساني مستقل لألمم المتحدة في مأرب

في لقاء أجرته إذاعة مأرب

الوكيل مفتاح: معركتنا عربية واملليشيا اصطدمت بصخرة صمود مأرب

 غريســـلي يعـــزي أســـر وأقـــارب ضحايـــا الصواريـــخ الحوثيـــة بمـــأرب «
الســـويداء  « مخيـــم  فـــي  النازحيـــن  يتفقـــد  المتحـــدة  األمـــم  فريـــق   
 إشـــهار عمـــل الفريـــق اإلقليمـــي لتنســـيق العمـــل اإلنســـاني بمـــأرب «

املحاف��ظ الع��رادة ي�س��تقبل من�س��ق الأمم 
املتحدة املقيم ويطلعه على الو�سع الإن�ساين

املهـــرة وشبــــــــوة ترســـــــان قافلتيـــــــن 
ــأرب ــات يف م ــود اجلبه ــم صم ــن لدع غذائيت
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اطلـــع نائـــب رئيـــس 
الجمهوريـــة الفريق الركن عيل 
محســـن صالح، خـــال اتصال 
أجراه مســـاء الجمعة بمحافظ 
محافظة مأرب اللواء ســـلطان 
العرادة، عىل األوضاع العسكرية 
واألمنية والتنموية يف املحافظة 
ـــم  ـــة يف تقدي ـــود املبذول والجه
الخدمـــات  واإليواء للمواطنني 
والنازحـــني باملحافظـــة يف ظل 
استمرار االعتداءات الهمجية من 
قبل مليشيا الحوثي اإلرهابية.

وأشـــاد نائـــب الرئيـــس 
ـــه  ـــع ب ـــذي تضطل ـــدور ال بال
ـــاتها  قيادة املحافظة ومؤسس
ومكاتبها التنفيذية املختلفة يف 
هذه املرحلة، معرباً عن تحياته 
وبالـــغ تقديـــره لـــكل األبطـــال 
ـــزة  ـــن الع ـــني يف ميادي املرابط
والـــرف مـــن رجـــال الجيـــش 
واألمـــن واملقاومة وبمســـاندة 
األشـــقاء يف التحالـــف ومـــا 

يســـطرونه من ماحـــم خالدة 
يف مواجهـــة مليشـــيا اإلرهـــاب 
الحوثية اإليرانية وردع صلفها 
وانتهاكاتهـــا وجرائمهـــا بحـــق 

أبناء الشـــعب اليمني.
وأدان نائـــب الرئيس بأشـــد 
العبـــارات اســـتمرار اســـتهداف 
ـــان  ـــة لألعي املليشـــيات الحوثي
املدنيـــة واملنشـــآت الحيويـــة يف 
ـــعودية  ـــة الس ـــة العربي اململك
الشـــقيقة والتـــي كان آخرهـــا 
االســـتهداف التخريبـــي ملصفاة 
ـــر بالعاصمـــة الريـــاض  التكري
والـــذي يأتـــي يف إطـــار تحـــدي 
ـــدويل  ـــع ال ـــني للمجتم الحوثي
ـــام،  ـــال الس ـــوده يف إح وجه
اليمن  لجرائمهم بحق  وامتداداً 
واليمنيـــني من قتـــل واختطاف 

ـــر وإرهاب. وتدم
نائـــب رئيـــس  وأكـــد 
الجمهورية، خال االتصال، بأن 
ســـلوكيات الحوثـــي اإلرهابية 

التـــي دأب عليهـــا منـــذ نشـــأته 
إىل اليـــوم، واملهددة ألمن اليمن 
واملنطقـــة واإلقليم، تثبت دوماً 
ـــه  ـــة وارتهان ـــذوره اإلرهابي ج
ـــايل طهران  وتبعيته املطلقة مل
نهجاً وفكراً وتســـليحاً باعتبار 
ـــران  ـــد أدوات إي ـــه أح جماعت
الخبيثـــة يف املنطقـــة ووســـيلة 
من وســـائلها املدمرة يف تصدير 

مـــروع إيـــران التخريبي.
وأثنـــى نائـــب رئيـــس 
الجمهوريـــة عـــىل التاحـــم 
والتكاتف األخوي الذي أبداه كل 
اليمنيني من مختلف املحافظات 
للوقوف ضد أي مخاطر قد تهدد 
أي محافظـــة يمنية وباألخص 
ـــخ  ـــارة والتاري ـــأرب الحض م
واملقاومة، وعكسوا هذا الشعور 
ـــع  ـــىل أرض الواق ـــوي ع األخ
ـــيرهم للقوافل وإمدادهم  بتس
ألبنـــاء املحافظـــة وللمرابطني، 
بالنفس واملال والعتاد، انطاقاً 

مـــن روابـــط الوفـــاء واإلخـــاء 
اليمانيـــة، واستشـــعاراً منهـــم 
لدورهـــم الوطنـــي والعروبـــي.
مـــن جانبـــه قـــدم محافظ 
ـــزاً لنائب  محافظة مأرب موج
رئيس الجمهورية عن األوضاع 
ـــني  ـــوال املواطن ـــة وأح املختلف
ـــطره األبطال البواسل  وما يس
ـــطورية يف وجه  من ماحم أس
اعتداءات امليليشيات االنقابية، 
ـــدور  ـــىل ال ـــد ع ـــدداً التأكي مج
ـــأرب  ـــي مل ـــوري والتاريخ املح
بأبطالها ورجال جيشها وأمنها 
وقبائلهـــا وكل مـــن أوى إليها، 
والصـــورة الجمهورية األخوية 
الرائـــدة التي يرســـمونها اليوم 
بالتفافهم الســـتعادة الرعية 
الدســـتورية  ومؤسســـاتها 
والدفـــاع عن مكتســـبات بادنا 

الوطنية.

المحافظ جدد التأكيد على الدور المحوري والتاريخي لمأرب

نائب رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً هاتفياً باملحافظ العرادة
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رحب بالترتيبات الجارية الفتتاح مركز إنساني مستقل لألمم المتحدة في مأرب

غريسلي يعرب عن تعازيه ألسر وأقارب ضحايا الصواريخ الحوثية بمأرب «

ـــع محافـــظ مأرب  أطل
اللـــواء ســـلطان بـــن عـــيل 
العـــرادة منســـق األمـــم 
املتحـــدة املقيـــم يف اليمـــن، 
وليم ديفيد غريســـيل، عىل 
اإلنسانية  املستجدات  آخر 
يف محافظة مـــأرب يف ظل 
استمرار هجمات مليشيات 
االنقابيـــة  الحوثـــي 
واســـتهدافها املتواصـــل 
ــخ  ــني بالصواريـ للمدنيـ

ــرات  ــتية والطائـ البالسـ
املســـرة.

وقـــدم املحافظ العرادة 
للمسؤول  استقباله  خال 
األممي والوفـــد املرافق له 
اليـــوم يف مكتبـــه يف مدينة 
ـــل  ـــور وكي ـــأرب بحض م
عبدربه  الدكتور  املحافظة 
ـــذة موجزة عن  مفتاح، نب
وضع النازحني يف محافظة 
مـــأرب وأهـــم احتياجاتهم 

كافـــة  يف  األساســـية 
املجاالت اإلغاثية وااليوائية 
الصحيـــة  والخدمـــات 
والتعليمة وكافة متطلبات 
الحياة الرضورية، وسلمه 
ـــة  ـــن مصفوف ـــخة م نس
االحتياجـــات اإلنســـانية 
وخطة االستجابة الطارئة 
للسلطة املحلية يف محافظة 

مـــأرب للعـــام 2021م .
املحافـــظ  وأشـــاد 

العـــرادة بجهـــود منظمات 
األمـــم املتحـــدة وكافـــة 
املنظمات العاملة يف املجال 
ــي يف  ــاني واإلغاثـ اإلنسـ
محافظة مأرب ودورها يف 
اســـتقبال وإيواء النازحني 
يف املحافظة ومســـاهمتها 
ــم  ــني احتياجاتهـ يف تأمـ
األساســـية خـــال الفـــرة 
ـــع  ـــاً جمي ـــة.. داعي املاضي
والدولية  املحلية  املنظمات 

املتحدة  األمـــم  منســـق  يســـتقبل  العرادة  املحافظ 
اإلنســـاين الوضع  علـــــى  ويطلعــــــه  املقيـــم 
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إىل مضاعفـــة جهودهـــا 
وتكثيـــف حجـــم تدخاتها 
اإلنســـانية يف محافظـــة 
مـــأرب بمـــا يواكـــب حجم 
ـــي  ـــانية الت ـــاة اإلنس املأس
ـــيات  ـــا املليش ـــببت به تس
ــة يف  ــة االنقابيـ الحوثيـ
اليمـــن عمومـــاً ومحافظة 
ـــكل خاص التي  مأرب بش
تؤي نحو مليونني ومائتني 
وواحـــد وثاثني ألف نازح 
ـــم  ـــني يف 139 مخي موزع
نـــزوح يف املحافظة يعيش 
فيها نحو 60٪ من إجمايل 
عـــدد النازحـــني يف اليمن.

وتحدث محافظ مأرب 
ـــم واالنتهاكات  عن الجرائ
التـــي ترتكبهـــا مليشـــيات 
الحوثـــي اإلرهابيـــة بحـــق 
املدنيـــني يف املحافظـــة عىل 
ـــم  ـــمع العال ـــرأى ومس م
ابتـــداء مـــن جرائـــم قصف 
األحياء السكنية واألسواق 
الشـــعبية يف مدينـــة مأرب 
بالصواريـــخ البالســـتية 
والطائرات املفخخة مروراً 
باســـتهداف مخيمـــات 
وتجمعـــات النازحني، كان 
آخرها قصف مخيم الزور يف 
مديرية رصواح ومخيمات 
يف مدغـــل ورغوان وصوالً 
ـــني يف  ـــاز النازح إىل احتج
بعـــض مخيمـــات النـــزوح 
واســـتخدامهم دروعـــاً 

برية.
وأكـــد أن املليشـــيات 
الحوثيـــة قصفـــت مدينـــة 
مأرب خال شـــهري يناير 
وفربايـــر املاضيـــني بــــ 27 
صاروخاً بالستياً استهدفت 
ـــة  ـــكنية مكتظ ـــاء س أحي

عرات  وخلفت  بالسكان 
الشـــهداء والجرحـــى مـــن 
ـــن  ـــم م ـــني معظمه املدني
النســـاء واألطفـــال فضـــًا 
عـــن الخســـائر املادية التي 
تســـببت بها املليشـــيات يف 
املنشآت املدنية وممتلكات 

املواطنني.
املحافـــظ  وناقـــش 
العرادة مع السيد غريسيل 
الفتتاح  الجارية  الرتيبات 
ـــتقل  ـــاني مس ـــز إنس مرك
لألمـــم املتحـــدة يف مـــأرب 
وأبـــدى ترحيبـــه بهـــذه 
الخطـــوة الهامـــة .. مؤكدا 
اســـتعداد الســـلطة املحلية 
للتعـــاون مع األمم املتحدة 
ــانية  ــات اإلنسـ واملنظمـ
الدولية وكل رشكاء العمل 
ـــل كافـــة  اإلنســـاني وتذلي
الصعوبـــات والتحديـــات 
املاثلة أمامهم بما يمكنهم 
مـــن القيـــام بمهامهم عىل 

أكمـــل وجه.
من جهته عرب املنســـق 
ـــم لألمـــم املتحـــدة يف  املقي
اليمن، وليم ديفيد غريسيل 
عـــن أســـفه الســـتمرار 
استهداف األحياء السكنية 
ــات  ــات وتجمعـ ومخيمـ
ــة  ــني يف محافظـ النازحـ
مأرب وسقوط ضحايا من 
املدنيني.. معرباً عن تعازيه 
ألرس وأصدقـــاء الضحايـــا 
الذين سقطوا يف الهجمات 
محافظة  عىل  الصاروخية 
مأرب خال الفرة املاضية.

وأكد تفهم مكتب األمم 
املتحـــدة يف اليمـــن للوضع 
ــتثنائي  ــاني االسـ اإلنسـ
الذي يمر بـــه النازحون يف 

مـــأرب يف الوقـــت الراهـــن 
ــه  ــح أن زيارتـ .. وأوضـ
ـــىل  ـــاع ع ـــدف إىل االط ته
الوضع اإلنساني واإلغاثي 
للنازحـــني يف املحافظة عن 
كثـــب ومناقشـــة تدخات 
األمـــم املتحـــدة مـــع قيادة 
ـــبل  ـــث س ـــة وبح املحافظ
ـــيق  تعزيز التعاون والتنس
معها خال الفرة القادمة.. 
إىل أن األمم املتحدة  مشراً 
بصدد اســـتكمال إجراءات 
افتتاح مركزها اإلنســـاني 
املتقـــدم يف محافظة مأرب 
بما يســـهل عمل املنظمات 
ـــانية التابعة  والكتل اإلنس
ــاون  ــزز التعـ ــا ويعـ لهـ
والتنســـيق مـــع قيـــادة 
املحافظـــة يف الكثـــر مـــن 
واملشـــاريع  الربامـــج 
ويحقـــق  اإلنســـانية 
الرسيعـــة  االســـتجابة 
ــة للنازحـــني يف  والطارئـ
ـــرة  ـــال الف ـــة خ املحافظ

القادمة.
حـــرض اللقـــاء رئيـــس 
ـــرة  ـــة الهج ـــة منظم بعث
الدوليـــة يف اليمن كريســـتا 
روتشـــتاينر ومدير مكتب 
ـــؤون  ـــدة للش ـــم املتح األم
عـــدن  يف  اإلنســـانية 
ومساعد  رينيه  )االوتشا( 
املنسق العام لألمم املتحدة 
للشـــؤون اإلنسانية ماثيو 
ليـــزيل ، ومدير عام رشطة 
ـــد  ـــأب العمي ـــة م محافظ
يحيـــى حميد ومديـــر عام 
ـــيايس  ـــن الس ـــر االم ومدي
ـــروم  ـــي حط ـــد ناج العمي
ومديـــر الوحـــدة التنفيذية 
للنازحني سيف مثنى وعدد 

مـــن مدراء عمـــوم املكاتب 
التنفيذية يف املحافظة.

إىل ذلك عقد فريق األمم 
ـــر للمحافظة  املتحدة الزائ
لقـــاء مـــع مـــدراء املكاتب 
التنفيذيـــة املعنية بحضور 
محافـــظ املحافظـــة اللواء 
ســـلطان العـــرادة، ووكيل 
عبدربه  الدكتور  املحافظة 
احتياجات  مفتاح ملناقشة 
ــاالت  ــني، يف املجـ النازحـ
والتعليميـــة  الصحيـــة 
والغذائية واإليوائية واملياه 
ـــاح البيئي وكافة  واإلصح
ـــانية،  ـــات االنس االحتياج
وإمكانيـــة تدخلهم يف هذه 

املجاالت.
أعضـــاء  واســـتمع 
الفريـــق األممي من املدراء 
املعنيـــني إىل رشح عن أبرز 
ـــواء  ـــة إلي ـــود املقدم الجه
النازحـــني، واالحتياجـــات 
ــحة  ــل شـ ــة يف ظـ امللحـ
اإلمكانيات واستمرار تدفق 
النازحـــني بأعداد كبرة إىل 
املحافظـــة.. مســـتعرضني 
الجهـــود املبذولـــة لتقديـــم 
األساســـية  الخدمـــات 
كالكهرباء والتعليم وتوفر 
وتحمل  للنازحني  الحماية 
املحافظة لكثر من األعباء 
يف ظـــل شـــحة اإلمكانـــات 
ومحدوديـــة قـــدرات البنى 
التحتيـــة التي كانت مهيأة 
ملـــا اليزيـــد عـــن 500 ألـــف 
ـــكان املدينة. نسمة من س
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نفذ فريـــق األمم املتحدة 
الزائر ملحافظة مأرب، زيارة 
ميدانية إىل مخيم الســـويداء 
ـــمال مدينة مأرب واطلع  ش
عىل أوضاع النازحني وتلمس 
أهم احتياجاتهم األساسية.

واســـتمع املنســـق املقيم 
ملكتب األمم املتحدة يف اليمن 
وليم ديفيد غريســـيل، ومعه 
وكيل محافظة مأرب الدكتور 
عبدربـــه مفتـــاح إىل عدد من 
النازحـــني يف املخيـــم وتعرف 
منهم عـــىل أهم احتياجاتهم 
األساسية يف الجانب اإلغاثي 
وااليوائـــي وأبرز الصعوبات 
يواجهونها  التي  والتحديات 
يف ســـبيل تأمـــني الخدمـــات 

لهم. الرضورية  اليومية 
املســـؤول  وأوضـــح 
األممي أن زيـــارة وفد األمم 
املتحـــدة إىل محافظـــة مأرب 

ونزولهـــم امليدانـــي إىل مخيم 
الســـويداء تهدف إىل االطاع 
ـــع  ـــىل الوض ـــب ع ـــن كث ع
اإلنساني واملعييش للنازحني 
وتفقـــد أوضاعهـــم وتلمس 
احتياجاتهم يف مجاالت  أهم 
الغذاء واإليواء واملياه والجانب 

والتعليمي. الصحي 
وأشـــاد بجهود الســـلطة 
املحليـــة يف محافظـــة مأرب 
ودورها الكبر يف اســـتيعاب 
ـــر  ـــني وتوف ـــواء النازح وإي
استعداد  وأبدى  احتياجاتهم 
األمـــم املتحـــدة ملســـاندة تلك 
ـــاون  ـــر التع ـــود وتعزي الجه
والتنسيق معها والعمل عىل 
مضاعفـــة حجـــم التدخات 
اإلنسانية وحشـــد املزيد من 
املـــوارد واســـتقطاب رشكاء 
دوليني بما يسهم يف تغطية 
العجـــز القائـــم يف تأمـــني 

وتوفر  النازحني  احتياجات 
ـــة يف  ـــم الرضوري متطلباته

املحافظة. 
من جهتـــه أوضح وكيل 
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م محافظ
عبدربه مفتـــاح أن النازحني 
يف مخيـــم الســـويداء وباقـــي 
مخيمات النزوح يف املحافظة 
يعيشـــون أوضاعاً إنســـانية 
صعبة نتيجة عجز الســـلطة 
املحلية عن استيعاب األعداد 
ـــني  ـــوالء النازح ـــرة له الكب
احتياجاتهـــم  وتأمـــني 
األساســـية يف ظل اســـتمرار 
حركة النـــزوح وضعف دور 
تدخاتها  وضعف  املنظمات 
اإلنسانية يف املحافظة.. داعيا 
األمـــم املتحـــدة ومنظماتهـــا 
ـــانية واإلغاثية للقيام  اإلنس
أكثر  بدورها اإلنساني تجاه 
من 2 مليون نازح تحتضنهم 

محافظـــة مـــأرب بقدراتهـــا 
وإمكانياتهـــا  املحـــدودة 

ـــحيحة. الش
وطالـــب الوكيـــل مفتاح 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
ـــيات  ـــىل املليش ـــط ع بالضغ
الحوثيـــة االنقابيـــة لوقـــف 
ـــتهداف مخيمات النزوح  اس
وتعريـــض حيـــاة النازحـــني 
للخطـــر.. مشـــرا إىل أن 
الجرائم  الدويل تجاه  الصمت 
التى ارتكبتها املليشيات بحق 
النازحـــني يف محافظة مأرب 
قد شجعها عىل االستمرار يف 
ارتكاب املزيد من الجرائم كان 
آخرها قصفهـــا اليوم ملخيم 
السويداء بالقذائف املدفعية.

فريق األمم المتحدة يتفقد النازحين في 
مخيم السويداء بمأرب
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الوكيل مفتاح: معركتنا عربية واملليشيا اصطدمت بصخرة صمود مأرب
ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي أك
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
أن املعركـــة التـــي تخوضهـــا 
ـــعب  ـــاء الش ـــأرب وكل أبن م
اليمنـــي يف مختلف الجبهات 
هـــي معركة عربيـــة يف وجه 
مليشـــيا الحوثـــي اإليرانيـــة، 
ـــعب  ـــتهدف الش ـــي التس الت
اليمنـــي فقـــط وإنمـــا العرب 
جميعا وعىل رأسهم اململكة 

ـــعودية. العربية الس
وأشـــاد الوكيل مفتاح يف 
لقاء أجرته معه إذاعة مأرب 
الطاولة  ضمن برنامج فوق 
ـــاندة  بالتاحم والتآزر واملس
األخوية التي يقدمها تحالف 
دعم الرعية بقيادة اململكة 
العربيـــة الســـعودية يف هـــذه 
املعركـــة املصريـــة الواحـــدة 
املنطقة  التي تحدد مستقبل 

بأكملها.
وأكد مفتاح أن مأرب هي 
سفينة النجاة لكل اليمنيني، 
ـــزاب  ـــوى واألح وأن كل الق
الوطنيـــة تســـاهم بفاعليـــة 
ـــؤدي  ـــوم، وت ـــة الي يف معرك
دورهـــا املنوط بها بعيداً عن 
املماحـــكات والخافات التي 
ال مكان لها يف ظل استهداف 
املليشـــيا للجميع، بمن فيهم 
املشايخ الذين تعاطفوا معها 
يف عمـــران وصنعاء وغرها.

وقـــال وكيـــل املحافظـــة 
إن مليشـــيا الحوثي حشدت 
كل قواتها من أجل السيطرة 
عىل مأرب، لكنها اصطدمت 
بصخرة صلبة من صمود أبناء 
املحافظة والقوات املســـلحة 
واألمن وأبناء الشعب اليمني 
املتواجدين فيها، وباتت هذه 

املليشيا تعيش أزمة حقيقية 
بعـــد الهزيمة القاســـية التي 
تعرضت لها يف جميع جبهات 
املحافظة وخسارتها عرات 
اآلالف من القتىل والجرحى.

وقـــال إن مأرب ســـتظل 
ـــة  ـــة لحري ـــة وحارس حامي
وكرامـــة وعـــزة وهويـــة 
اليمنيني التي تحاول املليشيا 
استهدافها وتغيرها لصالح 
ـــة واألفـــكار الطائفية  الهوي
اإليرانية.. مؤكـــدا أن الحرب 
الحوثيـــة تهـــدف إىل تجريف 
الهويـــة العربيـــة اإلســـامية 
وإلغاء أهداف ثورة الـ 26 من 
ســـبتمرب وإعادة اليمنيني إىل 
مـــا قبل ذلـــك التاريـــخ »لكن 
الشعب اليمني لن يسمح لها 

بذلـــك« - بتأكيده.
ودعـــا الدكتـــور مفتـــاح 
ـــارص  ـــن عن ـــم م ـــرر به املغ
مليشيا الحوثي إىل العودة إىل 
صـــف الوطن وعدم االنجرار 
ـــم  ـــني وأفكاره وراء الحوثي
»يؤملني  التدمرية.. مضيفا: 
أن يكـــون إنســـان عزيـــز لـــه 
تاريخـــه ويخضع للمليشـــيا 
ويعيش ذليـــًا تحت وطأتها 
لكننا نقول لكل جواد كبوة، 
ومازال الباب مفتوحاً للعودة، 
وهنـــاك بالفعـــل من عـــادوا 
ـــم  ـــم ومناطقه إىل مديرياته
وقـــد وجـــدوا معاملتنـــا لهم 

وترحيبنـــا بهم«.
وأكد مفتاح أن محافظة 
مـــأرب مســـتمرة يف إرســـال 
الغـــاز إىل جميـــع املحافظات 
املحافظات  اليمنية بما فيها 
الخاضعـــة الحتال مليشـــيا 
الحوثي، وبالســـعر الرسمي 

»وذلـــك مـــن أجـــل اليمنيـــني 
وليس من أجل املليشيا« التي 
ترســـل الصواريخ البالستية 
لقتـــل املدنيني وتـــزج باملغرر 
بهـــم يف معارك خـــارسة عىل 

مأرب. أطراف 
وكشـــف مفتـــاح خـــال 
الحكومة الرعية  أن  اللقاء 
حرصت منذ العام 2015 عىل 
أن تعيـــد خدمـــة الكهرباء إىل 
واملحافظات  العاصمة  أمانة 
املرتبطـــة بالطاقة الغازية يف 
مـــأرب، وتـــم إرســـال فـــرق 
ـــاء  ـــراج الكهرب ـــاح أب إلص
ـــيا عامي  التي دمرتها املليش
ـــيا  2016 و2017 لكن مليش
الحوثي استهدفت تلك الفرق 

وعرضـــت حياتهم للخطر.
ـــت  ـــه يف الوق ـــع أن وتاب
الـــذي تســـوق فيـــه املليشـــيا 
إىل جبهات  األطفال  الحوثية 
املوت كانت الســـلطة املحلية 
من  وبدعم  مأرب  بمحافظة 
فخامـــة رئيـــس الجمهورية 
ـــادة الحكومـــة حريصة  وقي
كل الحرص عـــىل إعادة بناء 
مؤسســـات الدولـــة والتنمية 
ـــاء  ـــات وبن ـــر الخدم وتوف

املؤسســـات القويـــة وفتـــح 
ـــاب  ـــة الكت ـــدارس وطباع امل
املـــدريس، وتشـــجيع الطاب 
ـــم،  ـــاق بالتعلي ـــىل االلتح ع
وتفعيل أداء املكاتب التنفيذية 
ـــة  ـــم حال ـــا رغ ألداء دوره
الحرب التي تفرضها املليشيا 

الحوثية.
ـــة  ـــاح املحرق وأدان مفت
اإلرهابيـــة العنرصيـــة التـــي 
ارتكبتهـــا مليشـــيا الحوثـــي 
بحـــق املهاجريـــن األفارقـــة 
الذيـــن رفضـــوا الـــزج بهم يف 
جبهـــات القتـــال.. مؤكـــدا أن 
ما قامت به مليشيا الحوثي 
جريمة ال يجب أن تمر مرور 

الكرام.
وأشار مفتاح إىل الجهود 
اإلنســـانية للســـلطة املحلية 
بمأرب يف استيعاب املهاجرين 
األفارقة.. مؤكدا أن السلطة 
املحلية استوعبت 650 أثيوبيا 
للعمـــل يف صنـــدوق النظافة 
وتعاملت معهم كيمنيني من 
حيث االمتيـــازات الوظيفية، 
فضا عـــن اســـتيعاب املئات 
منهم من قبل القطاع الخاص 

الزراعي. والقطاع 

في لقاء أجرته إذاعة مأرب
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وصلـــت إىل مدينة مأرب، 
قافلتني غذائيتني مقدمة من 
أبناء محافظتي املهرة وشبوة 
دعماً لصمـــود أبطال الجيش 
ـــعبية  الوطني واملقاومة الش
يف مواجهـــة عـــدوان وإرهاب 
االنقابية  الحوثي  مليشيات 

التابعة إليران.
اســـتقبال  وخـــال 
القافلتـــني رحـــب وكيـــا 
ـــي  ـــيل الفاطم ـــة ع املحافظ
وعبدالله الباكري بالقافلتني. 
ـــني  ـــني القافلت ـــدا أن هات وأك
تجســـدان التاحـــم الوطنـــي 
بني أبنـــاء الشـــعب اليمني يف 
مواجهـــة املـــروع اإليرانـــي 

ـــعي. التوس

ـــني  ـــأن هات ـــا ب وأوضح
القافلتـــني تؤكـــدان مســـاندة 
أبناء محافظتي املهرة وشبوة 
وكل أحـــرار اليمـــن ألبطـــال 
الجيـــش واملقاومـــة يف هـــذه 
املعركـــة الوطنيـــة املصرية.

ــة  ــا أن معركـ وأوضحـ
مأرب هي معركة كل اليمنيني 
ـــي  ـــر اإلمام ـــني للفك الرافض
الكهنوتـــي البائـــد واملدافعني 
ـــة  ـــورة والجمهوري ـــن الث ع
ومكتســـباتهما الوطنيـــة 

النقـــاب  واملقاومـــني 
مليشيات الحوثي حتى تحرير 
كل أرايض الوطـــن مـــن تلـــك 

ـــة. ـــيات اإلرهابي املليش

وصول قافلتن غذائيتن من أبناء املهرة 
وشبوة لدعم صمود اجلبهات يف مأرب

توزيع 50 كرسيا متحركا لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة بمأرب
وزعـــت مؤسســـة إيـــاف التنموية 
الخرية بالراكة مع مؤسســـة تحدي 
لرعاية وتأهيل املعاقني، يف مدينة مأرب 
)50( كرســـيا متحـــركا لألطفـــال ذوي 

االحتياجـــات الخاصـــة يف املحافظة.
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ ـــاد وكي وأش
ـــد  ـــة محم ـــات الغربي ـــؤون املديري لش
املعـــويض بالتدخات اإلنســـانية املهمة 
ملؤسســـتي إياف وتحـــدي يف محافظة 
ـــاعدة ذوي  ـــا يف مس ـــأرب ودورهم م
ـــىل  ـــب ع ـــة للتغل ـــات الخاص االحتياج
إعاقاتهم وتمويل مشاريع مدرة للدخل 
ألرسهم لتحســـني أوضاعهم املعيشية.
مـــن جانبه دعـــا مدير عـــام مكتب 

الشؤون االجتماعية والعمل عبدالحكيم 
القييس كافة املنظمات املحلية والدولية 
إلـــی دعـــم مشـــاريع تدريـــب وتأهيـــل 
ذوي االحتياجـــات الخاصة وإكســـابهم 

املهـــارات والحرف التي تجعلهم أعضاء 
فاعلني ومنتجـــني ودمجهم يف املجتمع 
وإخراجهم من دائرة االحتياج إلی دائرة 

اإلنتاج .
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إشهار عمل الفريق اإلقليمي لتنسيق العمل اإلنساين يف 
حمافظـــــــــــة مـــــــــــأرب

عقـــد يف مدينـــة مأرب ، 
لقاء موسع  الخميس،  يوم 
ـــلطة املحلية  بني قيادة الس
وممثيل مكتب األمم املتحدة 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
)االوتشا( إلشـــهار الفريق 
اإلقليمـــي لتنســـيق العمـــل 
اإلنساني يف محافظة مأرب 
ومناقشـــة آلية االســـتجابة 
الرسيعة والطارئة للنازحني 

. املحافظة  يف 
وخـــال افتتـــاح اللقـــاء 
الـــذي حـــرضه ممثلـــو عن 
40 منظمـــة محلية ودولية 
ومـــدراء عـــدد مـــن املكاتب 
التنفيذيـــة، قـــدم وكيـــل 
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
ـــذة  ـــاح نب ـــه مفت ـــد رب عب
مختـــرصة عن مســـتجدات 
اإلنســـانية  األوضـــاع 
ــة  ــة يف املحافظـ واإلغاثيـ
واآلثار اإلنســـانية للتصعيد 
العســـكري املتواصـــل الذي 
تشـــنه مليشـــيات الحوثـــي 
االنقابية يف محافظة مأرب 
ونتائجـــه املأســـاوية عـــىل 
عرات اآلالف من النازحني 
الذين اســـتهدفت املليشيات 
مخيماتهـــم ومناطقهـــم يف 

أطـــراف املحافظـــة.
ــود  ــتعرض جهـ واسـ
الســـلطة املحليـــة واملكاتب 
ـــة يف  ـــة يف املحافظ التنفيذي
اســـتقبال وإيـــواء النازحني 
ــن  ــني مـ ــدد القادمـ الجـ
ورغوان  رصواح  مديريات 
ومدغـــل ومـــن املحافظـــات 
املجـــاورة وأهم الصعوبات 
والتحديات التي تواجهها يف 

إيوائهم وتوفر احتياجاتهم 
األساسية وتأمني الخدمات 
ـــل  ـــم يف ظ ـــة له الرضوري

إمكانياتهـــا املحـــدودة.
وســـلم الوكيـــل مفتاح، 
ـــؤون اإلنسانية  منسق الش
ـــب االوتشـــا بعـــدن  يف مكت
نســـخة من خطة االحتياج 
اإلنساني يف محافظة مأرب 

ـــاري 2021م. للعام الج
النازحـــني  وأكـــد أن 
إىل  ـــاً  ـــون يومي ـــن يصل الذي
مدينـــة مـــأرب يعانـــون 
أوضاعاً إنسانية صعبة جداً 
ويفتقرون للحد األدنى من 
األساسية  الحياة  متطلبات 
نتيجة عجز السلطة املحلية 
واملكاتب التنفيذية املعنية يف 
اســـتيعاب أعدادهم الكبرة 
ـــة  ـــتمرار حرك ـــل اس يف ظ
النـــزوح اليوميـــة وضعـــف 
ــف  ــات وضعـ دور املنظمـ
تدخاتهـــا اإلنســـانية تجاه 

النازحـــني يف املحافظـــة.
ـــم  ـــاح األم ـــا مفت ودع

واملنظمـــات  املتحـــدة 
ـــانية للقيام  ـــة اإلنس الدولي
بمســـؤولياتها تجاه مايني 
النازحـــني الذيـــن لجـــأوا إىل 
ـــأرب منذ العام  محافظة م
ـــش  ـــن بط ـــاً م 2015 هرب
ـــيات الحوثية يف عدة  املليش
محافظـــات للحفـــاظ عـــىل 
حياتهم ولصـــون كرامتهم 
وبحثاً عن األمن واالستقرار 

ـــاة الكريمة. والحي
مـــن جهتـــه أوضـــح 
الشـــؤون  منســـق 
اإلنســـانية يف مكتـــب األمم 
ـــدن،  ـــا( بع املتحدة)االوتش
نيلـــز دينجـــوول، أن مكتبه 
يدشـــن عمل فريق التنسيق 
اإلقليمي يف محافظة مأرب 
بعـــد تعيني ممثـــل دائم له، 
ليتـــوىل مهـــام اإلرشاف 
والتنســـيق بـــني رشكاء 
وكتـــل العمـــل اإلنســـاني يف 
املحافظة و يعمل عىل حشد 
ـــب املزيد من  الطاقات وجل
الركاء لتغطية احتياجات 

ومضاعفـــة  النازحـــني 
ــانية يف  ــات اإلنسـ التدخـ
للمعطيات  املحافظـــة وفقاً 

ـــع. ـــن أرض الواق م
وأشـــاد بجهود السلطة 
املحليـــة يف محافظـــة مأرب 
ودورها الكبر يف استيعاب 
مئـــات اآلالف من النازحني 
وتوفـــر احتياجاتهم خال 
الســـنوات املاضيـــة.. مبدياً 
ـــدة  ـــم املتح ـــتعداد األم اس
ملســـاندة جهـــود قيـــادة 
محافظـــة مـــأرب يف إغاثـــة 
وإيواء عـــرات اآلالف من 
ـــة  ـــدد وتلبي ـــني الج النازح
احتياجاتهم و التخفيف من 
معاناتهم وأكد حرصها عىل 
تعزيـــز التعاون والتنســـيق 
مـــع قيادة الســـلطة املحلية 
بمأرب يف الكثر من الربامج 
خال  اإلنسانية  واملشاريع 

الفـــرة القادمة.
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تكريم 95 معلام وموظفا من املربزين يف 
مديرية مأرب الوادي

ـــة  ـــب الربي ـــرم مكت ك
والتعليـــم بمديريـــة مـــأرب 
الوادي 95 معلماً من املعلمني 
واملوظفـــني  املتميزيـــن 
اإلداريـــني املربزيـــن خـــال 
الـــدرايس  2020  العـــام 

م.  2021--
وخـــال حفـــل التكريم 
ـــل  ـــح وكي ـــنوي، أوض الس
محافظـــة مأرب للشـــؤون 
الباكري  ـــه  ـــة عبدالل اإلداري
ـــام مديرية مأرب  ومدير ع
الوادي صالح حمد جرادان 

ـــني  ـــم املعلم ـــة تكري أهمي
واملوظفني املربزين، عرفانا 
العظيم  وبدورهم  بفضلهم 
يف أداء رســـالتهم اإلنسانية 
العلم واملعرفة إلی  وإيصال 
األجيال املتعاقبة من صناع 
حارض ومســـتقبل الوطن .

وأكـــدا حرص الســـلطة 
املحافظـــة  يف  املحليـــة 
ـــاء  ـــىل االرتق ـــة ع واملديري
التعليميـــة  بالعمليـــة 
وتحصـــني النـــشء بالعلـــم 
الحديـــث والنافع والتصدي 

لألفـــكار الضالة واملنحرفة 
التـــي تبثهـــا املليشـــيات 
االنقابية الحوثية املدعومة 

إيران. من 
مدير  أوضح  جانبه  من 
ـــة  ـــة بمديري ـــب الربي مكت
ـــزان  ـــارص طعي ـــوادي ن ال
ـــم املعلم املثابر  أهمية تكري
واملجتهـــد باعتبـــاره قـــدوة 
حسنة ومشعا من مشاعل 
النور وحجر الزاوية يف بناء 
ـــال واملجتمع بشـــكل  األجي
عام.. مشـــيداً بجهود املعلم 

ـــه  أداء واجب ـــه يف  ومثابرت
ـــام بعمله عـــىل أكمل  والقي
وجه يف ظـــل هذه الظروف 
االســـتثنائية والصعبة التي 
تمر بها بادنا خال املرحلة 

الراهنة.
الحفـــل  نهايـــة  ويف 
الـــذي تخللـــه فقـــرات فنية 
ـــل  ـــرم الوكي ـــادية ك وإنش
الباكري املعلمني واإلداريني 
املربزين خال العام الجاري 
التقديريـــة  بالشـــهائد 
ومكافـــآت مالية تحفيزية.
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نظـــم مستشـــفی كـــری 
العام فعالية توعوية بمناسبة 
اليـــوم العاملـــي لصحـــة الفـــم 
واألسنان الذي يصادف الـ 20 
مارس من كل عام  وذلك تحت 
شعار )دع ابتسامتك ترق(.
ـــد  ـــة  أك ـــال الفعالي وخ
ــأرب  ــة مـ ــل محافظـ وكيـ
ـــه  ـــة عبدالل ـــؤون اإلداري للش
ـــتغال  ـــة اس ـــري أهمي الباك
ـــة  ـــة والعاملي ـــام الوطني األي
لتعزيز ثقافة املجتمع، ونر 
مفاهيـــم الصحـــة العامـــة يف 
املجتمع ورفع مستوی الوعي 
وتكثيـــف أنشـــطة التثقيـــف 
الصحي عرب مختلف الوسائل 
اإلعاميـــة املتاحـــة للتعريف 

بوســـائل الوقايـــة مـــن 
األمراض واألوبئة والجوائح.
وأشـــاد الباكـــري بـــاألداء 
املتميز والجهود املثمرة إلدارة 
وطواقـــم مستشـــفی كـــری 
العام الذي يعد من املؤسسات 
الطبية  النموذجية باملحافظة.
مـــن جانبـــه شـــدد مديـــر 
عـــام مكتـــب الصحـــة العامة 
الدكتور  باملحافظة  والسكان 
ـــىل  ـــدادي ع ـــز الش عبدالعزي
ــق  ــذ املرافـ رضورة أن تتخـ
ـــرازات  ـــة االح ـــة كاف الطبي
ـــة  ـــع الجاهزي ـــة ورف الازم
ملواجهـــة املوجـــة الثانية من  
ـــد  ـــا )كوفي ـــروس كورون ف
19(، تنفيذاً لتوجيهات وزارة 

الصحـــة ورضورة متابعـــة 
ــات  ــراءات واالحتياطـ اإلجـ
ـــدات  ـــل وح ـــة  وتفعي الازم
الفرز والعزل باملستشـــفيات 

واملرافـــق الصحيـــة.
مكتـــب  أن  وأوضـــح 
الصحة  قام مؤخراً  بتنشيط 
عمل 97 فريقاً من فرق الرصد 
الوبائـــي يف مختلف املديريات 
ـــة  ـــاالت إصاب ـــة أي ح ملتابع
وتوعيـــة املجتمعـــات املحلية 
بإجراءات الســـامة والوقاية 

مـــن اإلصابـــة  بالفروس.
بـــدوره أوضـــح نائـــب 
مدير مستشفی كرى الدكتور 
محمد املرقي  أن املستشفی 
يويل جانـــب التوعية وتثقيف 

ـــوی  ـــة قص ـــع  أهمي املجتم
ـــة  ـــراتيجية ذات أولوي كاس
بهـــدف جعل صحة اإلنســـان 
أوال وإيجـــاد مجتمع صحيح 
ومعـــايف وخال مـــن األمراض 
وذلـــك باســـتغال املناســـبات 
العاملية كفرص لنر التوعية 
مـــن خـــال النـــزول امليدانـــي 
ـــة الطـــاب  للمـــدارس لتوعي
وعرب مختلف وسائل اإلعام.
حرض الفعالية مدير عام 
العميد  العسكري  املستشفی 
الدكتور أحمـــد دهمس وعدد 

من مدراء املرافق الطبية.

مستشفــــی كـــری حييـــي اليـــوم العاملــي 
لصحـــة الفــــم واألسنــــان
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احلنييش واملذحجي يتفقدان العمل يف 
مرشوع إنشاء املعهد املهني يف حريب

تفقـــد مديـــر عـــام مكتب 
ـــب  ـــي والتدري ـــم الفن التعلي
املهنـــي بمحافظـــة مـــأرب 
ناجـــي الحنيـــيش ومعه مدير 
عـــام مكتب األشـــغال العامة 
والطرق املهنـــدس عبدالودود 
ـــل يف  ـــر العم ـــي، س املذحج
مروع إنشـــاء املعهد املهني 
والصناعـــي بمديريـــة حريب 
ونســـبة اإلنجـــاز يف املـــروع 
والصعوبات والتحديات وسبل 

معالجتها.
ـــع  ـــارة اطل ـــال الزي وخ
الحنيـــيش و املذحجـــي علـــی 
األعمـــال املنفـــذة يف املـــروع 
الـــذي تموله الســـلطة املحلية 
يف املحافظـــة واســـتمعا مـــن 
املهندسني إىل رشح موجز عن 
مراحل تنفيذه وفق املخططات 
الهندسية ونسبة اإلنجاز فيه 

ـــرة املاضية . خال الف
وحثا الركة املنفذة عىل 

رضورة االلتـــزام باملواصفات 
ـــات،  ـــداول الكمي ـــة وج الفني
ـــة  ـــرة الزمني ـــد بالف والتقي
الذي  املروع  املحددة إلنجاز 
يعد من املشاريع االسراتيجية 

يف املحافظـــة .
ـــر  ـــد مدي ـــه أك ـــن جهت م
عـــام مديريـــة حريـــب نـــارص 
القحاطـــي أهمية إنجـــاز هذا 
املروع خال الفرة الزمنية 
املحـــددة الـــذي سيســـتفيد 

منـــه آالف الطـــاب مـــن أبناء 
املديرية واملديريات املجاورة.. 
مشـــرا إىل أن املعهد ســـيضم 
املهنية  التخصصات  عددا من 
والصناعية، التي ستســـهم يف 
تعزيـــز التنميـــة يف املحافظـــة 
ورفد ســـوق العمـــل بالكوادر 

املؤهلة.
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استشهد مدنيان وأصيب 
7 آخرون يـــوم الثاثاء جراء 
ـــتي  ـــاروخ بالس ـــقوط ص س
اطلقتـــه مليشـــيات الحوثـــي 
االنقابية عىل ســـوق شعبي 

ـــة مأرب. رشق مدين
ـــي يف  ـــدر طب ـــد مص وأك
ترصيح ملوقع محافظة مأرب 
وأصيب  استشهدا  مدنيني  أن 

ســـبعة مدنيني بينهم مهاجر 
افريقي إصابة بعضهم خطرة 
ـــتي  ـــاروخ بالس ـــراء ص ، ج
أطلقته املليشـــيات اإلرهابية 
اســـتهدف سوقا شعبيا رشق 

مأرب. مدينة 
ــدر إىل أن  ــار املصـ وأشـ
مليشـــيات الحوثي اإلرهابية 
كثفت خال األسابيع األخرة 

ــة  ــتهدافها ملدينـ ــن اسـ مـ
مأرب بالصواريخ البالســـتية 
وســـط صمت دويل تجاه هذه 
الجرائـــم التي تســـتهدف أكرب 
محافظة تحتضن النازحني يف 

الجمهورية.
وتحتضـــن محافظـــة 
مـــأرب 2 مليـــون و300 ألـــف 
نازح وفـــق الوحدة التنفيذية 

للنازحـــني، ويتوزعـــون عـــىل 
139 مخيما وتجمعا يف مدينة 
مـــأرب واملديريـــات املجـــاورة 
لهـــا، حيـــث يمثـــل النازحون 
ـــن  ـــة م ـــأرب 60 يف املائ يف م
إجمايل النازحني يف محافظات 

الجمهورية.

استشهاد مدنين وإصابة 7 آخرين بصاروخ 
بالستي حوثي عىل سوق شعبي 
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اللجنة الفنية ملواجهة كورونا تناقش سبل 
مواجهة املوجة الثانية باملحافظة

ناقشـــت اللجنـــة الفنية 
ملواجهـــة فـــروس كورونا 
املنبثقة عن لجنة الطوارئ 
ــتجدات  ــة مسـ باملحافظـ
الوضع الوبائي يف املحافظة 
ـــة  ـــة املوج ـــبل مواجه وس
الثانية من فروس كورونا 

املحافظة. يف 
ــذي  الـ ــاع  ويف االجتمـ
ـــه الدكتور عبدالعزيز  ترأس
الشـــدادي مدير عام مكتب 
الصحة رئيـــس اللجنة، أقر 
املجتمعـــون رفـــع سلســـلة 
ـــة  مـــن اإلجـــراءات إىل لجن

ـــع  ـــن رف ـــوارئ تتضم الط
جاهزيـــة املستشـــفيات 
ـــزل  ـــز الع ـــام ومراك وأقس
الرئيســـية، وتفعيـــل نـــر 
الوعـــي والتثقيـــف الصحي 
وتكثيـــف  باملديريـــات 
الحمـــات التوعويـــة وفرق 
االســـتجابة األساســـية 

ـــة. والرديف
واســـتعرض االجتمـــاع 
ــة  ــر الرعايـ ــر مديـ تقريـ
الصحيـــة األوليـــة بمكتـــب 
باملحافظـــة  الصحـــة 
ــن  ــعيدي عـ ــارص السـ نـ

الوضـــع الوبائي باملحافظة 
والحـــاالت املكتشـــفة منـــذ 
مطلـــع العام الحـــايل، حيث 
أكد تسجيل 43 حالة اشتباه 
ـــاالت  ـــا 3 ح ـــاء بينه بالوب
اشتباه،  مؤكدة، و32 حالة 
و8 حـــاالت لـــم تخضـــع 
للفحوصـــات. وشـــدد مدير 
ـــب الصحة رئيس  عام مكت
عىل  االجتماع  خال  اللجنة 
ـــة تضافـــر الجهود يف  أهمي
الثانية من  املوجة  مواجهة 
الجاهزية  ورفع  الفروس، 
جديد  انتشار  ألي  استعدادا 

للوبـــاء، وتكثيـــف حمـــات 
املنظمات  ومتابعة  التوعية 
املانحة لدعم قدرات القطاع 
أي موجة  الصحي ملواجهة 

الوباء. ثانية من 
ــام  ــر عـ ــن مديـ وثمـ
الصحـــة املتابعـــة الحثيثـــة 
ـــة  ـــة العام ـــوزارة الصح ل
ـــكان للوضع الوبائي  والس
يف املحافظة، وحرصها عىل 
مواجهـــة الفـــروس ومنع 
ـــة  انتشـــار أي موجـــة ثاني
من كورونا، يف ظل اتســـاع 

ـــاره عامليا. انتش
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ـــلمان  وزع مركز امللك س
ـــانية  لإلغاثة واألعمال اإلنس
بالراكـــة مع ائتـــاف الخر 
ـــانية ، 2400  ـــة اإلنس لإلغاث
سلة غذائية، لعدد 1200 أرسة 
نازحـــة يف مخيـــم الســـويداء 

مأرب. بمحافظة 
وأوضـــح مديـــر عـــام 
ـــؤون االجتماعية  مكتب الش
والعمـــل عبدالحكيـــم القييس 
ومدير الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني باملحافظة 

سيف مثنى أن مخيم السويداء 
النازحة  األرس  يأوي عرات 
واملهجرة من مخيمات النزوح 
التي استهدفتها املليشيات يف 

مأرب. محافظة  أطراف 
ووجـــه القيـــيس ومثنـــى 
نداًء عاجاً لكل رشكاء العمل 
اإلنساني يف املحافظة بتقديم 
مزيـــد مـــن الدعـــم للنازحـــني 
ـــن  ـــويداء الذي ـــم الس يف مخي
يفتقـــرون ألبســـط مقومات 
الحيـــاة مـــن غـــذاء ومســـكن 

وماء وإيواء وحماية وصحة 
ـــات  ـــن االحتياج ـــا م وغره
. مثمنني  العاجلة.  األساسية 
الدور اإلنساني الرائد للمملكة 
واستمرار  السعودية  العربية 
تقديـــم مســـاعداتها الطارئة 
للنازحـــني عـــرب مركـــز امللـــك 
ســـلمان الذي ساهم بتغطية 
احتياجاتهـــم والتخفيـــف 
مـــن معاناتهـــم خـــال الفرة 

املاضية.
مـــن جانبه أوضـــح مدير 

مكتـــب مركـــز امللك ســـلمان 
بمأرب عبدالرحمن الصيعري 
أن هـــذا التدخـــل جـــاء تلبيـــة 
الذي وجهته  اإلنساني  للنداء 
ــة إلدارة  ــدة التنفيذيـ الوحـ
مخيمـــات النازحني بعد تزايد 
ـــدد يف  ـــني الج ـــداد النازح أع
مدينة مأرب نتيجة استهداف 
مليشـــيات الحوثي اإلرهابية 
ـــق  ـــات ومناط ـــدة مخيم لع
سكنية تأوي النازحني يف عدة 

ـــات باملحافظة. مديري

توزيع 2400 سلة غذائية للنازحن يف خميم 
السويداء


