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اللواء العرادة يوجه بالتدخل  
 العاجل إلغاثة النازحين 

تقرير أولي بتضرر أكثر من
 13 ألف أسرة نازحة

مفتاح والباكري واملعويض يتفقدون 
املرضى يف عدد من مستشفيات مأرب 

السلطة المحلية تعقد اجتماعا
 وتوجه نداء إنسانيا 

مركز الملك سلمان يوزع 
مساعدات طارئة 

زار المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب
عضو جملس القيادة الرئايس العرادة يرتأس اجتامعات للقيادات العسكرية واألمنية

أضـــــــرار السيــــول والعـــواصف
 التي شهدهتا مأرب
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رئيـــس  نائـــب  أدى 
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
اللـــواء  محافـــظ مـــأرب 
ـــاة  ـــرادة، ص ـــلطان الع س
عيـــد األضحـــى مـــع وكاء 
السلطة  املحافظة وقيادات 
والعســـكرية  املحليـــة 
واألمنيـــة وجمع غفري من 
املواطنـــن بمدينـــة مأرب .

ـــا العيد  وركـــزت خطبت
عـــى عظمة هذه الشـــعرية 
التـــي تعـــزز لـــدى  الدينيـــة 
املسلم قيم التقوى والشكر 
للـــه ووحـــدة الصـــف لألمة 
اإلســـامية يف الشـــعائر 
واألذكار  والشـــعارات 
ـــامية ويف  ـــدة اإلس والعقي
مظاهـــر الفرحـــة واللبـــس 
وغريها مما يعيل من شأن 

ـــة وهيبتها. األم

وشـــدد عـــى أهميـــة 
وحـــدة الصـــف اليمنـــي 
مـــن أجـــل اســـتعادة الدولة 
وبســـط هيبتهـــا وســـيادة 
ـــاة  ـــاء معان ـــون وإنه القان
املواطنن من أعمال البطش 
والتنكيـــل ونهـــب حقوقهم 
ـــكات  ـــم وممتل وممتلكاته
الدولـــة وثـــروات األمة من 
قبل مليشـــيا إرهابية تزيف 
حقيقة العقيدة اإلســـامية 
وتكـــرس خرافتهـــا بحقها 
ـــاس  الن ـــم  ـــي يف حك اإلله

ـــتعبادهم. واس
اللـــواء العرادة  وتبـــادل 
التهانـــي والتربيـــكات مـــع 
جمـــوع املصلـــن بمناســـبة 

ـــد األضحى. عي
ـــد  ـــاة العي ـــب ص وعق
ـــس  ـــو مجل ـــتقبل عض اس

ـــس  ـــايس رئي ـــادة الرئ القي
ـــة األركان العامة قائد  هيئ
العمليات املشـــركة الفريق 
الركـــن صغـــري بـــن عزيـــز، 
وعـــددا من قيـــادات الدفاع 
واألمن باملحافظة بمناسبة 

ـــد األضحى. عي
ـــة األركان  ـــس هيئ رئي
ومعـــه عـــدد مـــن رؤســـاء 
الهيئـــات ومـــدراء الدوائـــر 
بـــوزارة الدفـــاع والقيادات 
األمنية قدموا التهاني بهذه 
املناسبة الدينية العظيمة إىل 
ـــرادة ومن خاله  اللواء الع
إىل القيادة السياسية ممثلًة 
ـــادة  ـــس القي ـــس مجل برئي
ـــاد  ـــور رش ـــايس الدكت الرئ
ـــاء املجلس. العليمي وأعض
ـــرادة  ـــواء الع الل ـــل  ونق
تهانـــي وتربيـــكات رئيـــس 

مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
إىل منتســـبي املؤسســـتن 
العسكرية واألمنية وخاصة 
املرابطـــن يف الجبهـــات 
وأرس الشـــهداء والجرحـــى 
بمناسبة  األبطال  واألرسى 
عيد األضحى.. منوهاً إىل أن 
أن  تدرك  السياسية  القيادة 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
املدعومـــة من إيـــران بعيدة 
كل البعد عن السام العادل 
ـــون ،  ـــذي ينشـــده اليمني ال
ـــس القيادة  وما قدمه مجل
الرئـــايس والحكومـــة مـــن 
تنازالت هو من أجل تخفيف 
املعانـــاة اإلنســـانية عـــن 
واملواطنن،  اليمني  الشعب 
والتـــي تعمـــل تلك املليشـــيا 
عى مضاعفتها واستغالها 
سياسية. مكاسب  لتحقيق 

اللواء العرادة يؤدي صالة العيد مع مجوع املواطنني بمأرباللواء العرادة يؤدي صالة العيد مع مجوع املواطنني بمأرب
استقبل القيادات العسكرية واألمنية ..
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ـــس  ـــو مجل ـــرأس عض ت
ـــظ  ـــايس محاف ـــادة الرئ القي
مأرب اللواء ســـلطان العرادة 
عددا مـــن اللقاءات بالقيادات 
العســـكرية واألمنيـــة، ناقش 
خالهـــا املســـتجدات عـــى 
الســـاحة الوطنية ومســـتوى 
الجاهزية العسكرية واألمنية 
وكيفيـــة االرتقـــاء بها يف ظل 
الخروقات املتواصلة من قبل 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 

للهدنة.
كمـــا نفـــذ اللـــواء العرادة 
زيـــارة تفقدية لبعثة املنتخب 
التـــي تقيم  الوطني للشـــباب 
معسكرها التدريبي يف مدينة 
مـــأرب، اطلـــع خالهـــا عـــى 
التدريبـــي  برنامـــج املعســـكر 
ومـــا قطعـــوه مـــن شـــوط يف 
للمشاركة  االستعدادات  إطار 
يف خـــوض تصفيـــات بطولـــة 

كأس العـــرب.

اجتمـــاع رئــاسة هيئة
األركـــان والــــقيادات 

العسكرية
والبدايـــة مـــن االجتمـــاع 
برئاسة هيئة األركان للقوات 
املسلحة والقيادات العسكرية 

ـــة  ـــس هيئ ـــم رئي ـــذي ض وال
األركان العامة قائد العمليات 
املشركة الفريق الركن صغري 
بـــن عزيز، ورؤســـاء الهيئات 
ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع 
ورئاســـة األركان وقـــادة 
ـــكرية،  عدد من املناطق العس
بحضـــور مدير مكتـــب القائد 
اللواء  املسلحة  للقوات  األعى 

الركن أحمـــد العقييل.
االجتمـــاع  ُكـــّرس 
ـــى  ـــتجدات ع ـــة املس ملناقش
الساحة الوطنية والخروقات 
التـــي تقـــوم بهـــا  املتواصلـــة 
مليشـــيا الحوثـــي للهدنـــة 
األممية املعلنة والتي تهددها 
التـــزام  باالنهيـــار يف ظـــل 
القوات املســـلحة بها وضبط 
النفـــس، إىل جانـــب مناقشـــة 
مســـتوى الجاهزيـــة القتالية 
لوحـــدات الجيـــش واالرتقـــاء 

. بها
ويف مســـتهل االجتمـــاع 
نقـــل عضـــو مجلـــس القيادة 
الرئايس اللواء العرادة تحيات 
وتهاني رئيس املجلس الدكتور 
رشـــاد العليمـــي وأعضـــاء 
ـــبي  ـــادة ومنتس ـــس لق املجل
املؤسسة العسكرية بمناسبة 

ــيداً  ــى.. مشـ ــد األضحـ عيـ
واملاحم  الكبرية  بالتضحيات 
البطولية التي قدمها منتسبو 
هـــذه املؤسســـة الوطنيـــة 
العظيمـــة يف الدفـــاع عـــن 
والهوية  والثورة  الجمهورية 
الوطنيـــة، ومعهم املؤسســـة 
ـــاء  ـــة وأبن ـــة واملقاوم األمني
التحالف  يف  واألشقاء  القبائل 
للمرشوع  وتصديهم  العربي، 
اإليراني يف اليمن الذي تحمله 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية ، 
اليمـــن واملنطقة  ويســـتهدف 
برمتهـــا واألمـــن والســـلم 

الدولين.
إىل  العـــرادة  وأشـــار 
ــي  التـ ــة  ــروف الصعبـ الظـ
تشـــّكل فيها املجلس الرئايس 
ومـــا يعانيـــه الوطـــن نتيجـــة 
لانقاب وإسقاط مؤسسات 
الدولة من قبل التمرد الحوثي 
املدعـــوم من إيـــران .. منوهاً 
ـــي  الت ـــات  ـــام واألولوي بامله
بـــدأ املجلـــس بتنفيذهـــا عـــى 
املستوين الداخيل والخارجي 
ويف مقدمتها تشـــكيل اللجنة 
العســـكرية لدمـــج قـــوات 
الجيـــش واألمن تحـــت مظلة 
الدفـــاع والداخليـــة. وزارتـــي 

كمـــا أطلعهم عـــى نتائج 
الخارجية  الرسمية  الجوالت 
ـــس  ـــاء املجل ـــس وأعض لرئي
الســـعودية  إىل  الرئـــايس 
والكويـــت،  واإلمـــارات، 
والبحريـــن، ومرص ، وقطر ، 
والقضايا التي تمت مناقشتها 
مع قادة الدول واملكاسب التي 
ســـتظهر آثارها خال الفرة 
املقبلـــة عى مختلـــف الصعد.
اللـــواء العـــرادة  ونـــوه 
الرئـــايس  املجلـــس  أن  إىل 
ـــة  ـــوا بالهدن ـــة قبل والحكوم
التنـــازالت الكبـــرية  وقدمـــوا 
للتخفيف من معاناة املواطنن 
ـــانية، وهم يدركون أن  اإلنس
مليشـــيا الحوثـــي التلتـــزم 
بعهـــد وال ميثـــاق وال تعيـــش 
بغري الحروب والدماء والنهب 
والتنكيل باملواطنن واالبتزاز 
ـــيايس بالوضع اإلنساني  الس
الســـيئ الذي تعمل عى خلقه 
وتعميقه بن الشعب اليمني، 
وبات اليوم العالم كله مدركا 
الـــدول  بمـــن يف ذلـــك ممثلـــو 
الدائمـــة العضويـــة والراعيـــة 
للهدنـــة واملبعوثـــان األممـــي 
واألمريكي، والدبلوماســـيون 
الغربيـــون بأن هذه املليشـــيا 

زار المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب
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التؤمـــن بالســـام وال تلتـــزم 
بأي عهد أو ميثاق ، وال تهتم 
بالشعب اليمني ، وأن قرارها 
ليس بيدهـــا وإنما يف طهران 
التـــي تســـتخدم اليمـــن ورقة 
ضغط تفاوضية مع املجتمع 
الـــدويل يف ملفهـــا النووي مع 

الكربى. الدول 
ـــادة  ـــود قي ـــاد بجه وأش
ـــدرات  ـــز ق ـــش يف تعزي الجي
العســـكرية  املؤسســـة 
ومنتسبيها وتخريج عدد من 
الُدفـــع من دورات عســـكرية 
يف  قتالية  وُدفعات  تخصصية 
ـــف املناطق العســـكرية  مختل
، كمـــا حث القـــادة عى املزيد 
من التدريـــب والتأهيل ورفع 
الجاهزيـــة القتاليـــة وتطوير 
اآلليـــات واألســـاليب القتالية 
ـــذ املهام  واللوجســـتية وتنفي
ـــت  ـــة يف وق ـــة عالي باحرافي
مؤسسات  الستعادة  قيايس، 
الدولـــة والقضـــاء عى التمرد 
واإلرهـــاب الحوثـــي وبســـط 
ـــة  ـــى كاف ـــة ع ـــلطة الدول س
تـــراب الوطن، وإعادة النظام 
الـــذي يحفـــظ  والقانـــون 
للمواطـــن حقوقـــه وكرامته 
ـــتقراره، وللوطن  وأمنه واس

ســـيادته وهويتـــه العربيـــة.
وأكـــد عضـــو مجلـــس 
القيـــادة الرئايس أن مليشـــيا 
ـــاول  ـــردة تح ـــي املتم الحوث
التغطيـــة عـــى مشـــاكلها 
الداخليـــة وتصدعاتهـــا بآلـــة 
إعاميـــة وأســـاليب ترويجية 
وتضليليـــة إلظهـــار أنهـــا مـــا 
تزال قوية ، وقال« أنتم رجال 
امليـــدان ومن يواجـــه ويقاتل 
ـــدرك مـــدى  هـــذه املليشـــيا ي

ـــا ». ـــا وإرجافه ضعفه

بالقيـــادات  االجتمـــاع 
األمنيـــة يف املحافظـــة

وتـــرأس عضـــو مجلـــس 

ـــظ  ـــايس محاف ـــادة الرئ القي
مأرب اللواء ســـلطان العرادة 
يوم األربعاء اجتماعاً موسعاً 
للقيـــادات األمنيـــة بمحافظة 
ـــن  ـــدد م ـــة ع ـــأرب ملناقش م
ـــة  ـــات األمني ـــا وامللف القضاي
ـــتوى تنفيذ  باملحافظة، ومس
الجاري  للعام  األمنية  الخطة 
ــات  ــرز الصعوبـ 2022 وأبـ
التـــي تواجههـــا  والتحديـــات 
األجهـــزة األمنيـــة وســـبل 

معالجتهـــا.
االجتمـــاع  وخـــال 
العـــرادة تهانـــي  اللـــواء  نقـــل 
ـــس  ـــس مجل ـــكات رئي وتربي
القيـــادة الرئـــايس فخامـــة 
الدكتور رشاد محمد  الرئيس 
ـــس  ـــاء املجل ـــي وأعض العليم
لقيـــادة وضبـــاط وصـــف 
وجنود كافة الوحدات األمنية 
بمحافظـــة مـــأرب، وتثمينـــه 
لكل الجهود املبذولة يف حفظ 
األمـــن واالســـتقرار وحماية 
املمتلـــكات العامـــة والخاصة 
ـــرد  التم ـــيا  ـــدي ملليش والتص
مخططاتها  وإفشال  الحوثية 

اإلرهابية.
اللـــواء  واســـتعرض 
العـــرادة آخـــر املســـتجدات 
وأبـــرز التطورات يف الســـاحة 
الوطنية عى الصعيد السيايس 
واألمنـــي  واالقتصـــادي 
والعســـكري، ومـــا يبذلـــه 
املجلس الرئايس من جهود يف 
طريـــق اإلصـــاح االقتصادي 
ـــية  وتوفري الخدمات األساس
للمواطنـــن والتخفيـــف مـــن 
معاناتهم، والحد من تداعيات 
األزمة اإلنسانية التي سببتها 

مليشـــيا الحوثـــي اإليرانيـــة.
ـــواء العرادة دعم  الل وأكد 
مجلس القيادة الرئايس الكامل 
ـــدات  ـــزة والوح ـــكل األجه ل
األمنية يف محافظة مأرب، بما 
بواجباتها  القيام  من  يمكنها 

طـــارئ والتعامـــل مـــع كافة 
االحتمـــاالت، والحفـــاظ عى 
املكاســـب واملنجـــزات التي تم 
تحقيقهـــا يف الجانـــب األمني 
ـــنوات املاضية. عى مدى الس
ــت  ــا قدمـ ــن جانبهـ مـ
القيـــادات األمنيـــة املشـــاركة 
يف االجتمـــاع رشحـــاً موجـــزاً 
العام، وتطرقت إىل  عن األداء 
الصعوبـــات والتحديـــات التي 
واجهتها خال الفرة املاضية 
وأهـــم احتياجاتها الرضورية 
ـــظ  ـــا يف حف ـــام بواجبه للقي
األمـــن واالســـتقرار وتحقيق 
العدالة خال املرحلة الراهنة.

ـــي  التدريب ـــكر  ـــارة املعس زي
للمنتخـــب الوطني للشـــباب
كمـــا قـــام نائـــب رئيـــس 
ـــايس  ـــادة الرئ ـــس القي مجل
بزيارة  العرادة  اللواء سلطان 
تفقدية لبعثة املنتخب الوطني 
للشباب التي تقيم معسكرها 

التدريبـــي يف مدينـــة مأرب.
وخـــال الزيـــارة نقـــل 
اللواء العرادة تحيات وتهاني 
رئيس مجلس القيادة الرئايس 
العليمي  الدكتور رشاد  اللواء 
وأعضـــاء املجلـــس بمناســـبة 
ــارك..  ــى املبـ ــد األضحـ عيـ
مطلعاً عى برنامج املعســـكر 
التدريبـــي ومـــا قطعـــوه مـــن 
شـــوط يف إطار االســـتعدادات 
للمشاركة يف خوض تصفيات 
بطولة كأس العرب، التي من 
املقـــرر انطاقها يف 20 يوليو 
الجاري، وتستضيفها اململكة 
العربية الســـعودية الشقيقة.
ـــرادة  الع ـــواء  الل ـــاد  وأش
ـــة  الرائع ـــة  ـــة الوطني باللوح
التي يرســـمها العبو املنتخب 
الوطنـــي للشـــباب، وتمثيلهم 
أغلـــب محافظات الجمهورية 
التـــي يحملون علمها  اليمنية 
ـــاً يف  ـــرف عالي ـــي لريف الوطن

الوطنيـــة  ومســـؤولياتها 
عـــى أكمل وجه .. مشـــرياً إىل 
اهتمام املجلس بامللف األمني 
والســـعي لتوفـــري احتياجات 
األجهـــزة األمنيـــة ومعالجـــة 
ــبيها يف كل  ــاع منتسـ أوضـ
املحافظـــات املحـــررة ، وذلـــك 
يف إطار جهود املجلس لتثبيت 
األمـــن واالســـتقرار وتطبيق 
ـــز  ـــون وتعزي ـــام والقان النظ
ســـيادة الدولة ومؤسســـاتها 
باعتبـــار ذلـــك مـــن أولوياتـــه 

خـــال املرحلـــة الراهنة.
ـــس  ـــو مجل ـــن عض وثّم
القيـــادة الرئايس مـــا حققته 
األجهـــزة والوحـــدات األمنية 
يف مأرب مـــن نجاحات أمنية 
ملموسة خال الفرة املاضية 
وقيامهـــا بدورهـــا يف تعزيـــز 
ـــتقرار  ـــن واالس ـــة األم حال
ـــة  ـــكينة العام ـــة الس وحماي
ومكافحـــة  للمواطنـــن 
ـــط  ـــة وضب ـــة املنظم الجريم
املجرمـــن وأداء كافـــة املهام 
باملواقف  بها، مشيداً  املنوطة 
البطولية التي سطرها رجال 
أثناء مواجهة  البواسل  األمن 
ـــة  ـــة اإليراني ـــيا الحوثي مليش
ومســـاندة إخوانهـــم أبطـــال 
ـــال  ـــي ورج ـــش الوطن الجي
ــعبية يف كل  ــة الشـ املقاومـ
مواقـــع البطولـــة والـــرشف، 
ـــات العظيمـــة التي  والتضحي
من  األمنية  املؤسسة  قدمتها 
خرية قادتها ومنتسبيها عى 
مدى السنوات املاضية يف هذه 
املعركة الوطنية ضد مليشـــيا 

ـــي اإلرهابية. الحوث
ونـــوه العرادة إىل رضورة 
مضاعفـــة الجهـــود وتعزيـــز 
التعاون والتنســـيق بن كافة 
األجهـــزة والوحـــدات األمنية 
والعســـكرية يف املحافظـــة، 
والحفـــاظ عى مســـتوى عال 
من اليقظة األمنية والجاهزية 
القتاليـــة العالية تحســـباً ألي 
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مشـــاركاتهم الخارجيـــة، 
ويجســـدون الهويـــة الوطنية 
وروح األخـــوة واملحبـــة بـــن 

ـــاء الوطن. أبن
وشـــدد نائـــب رئيـــس 
مجلس القيادة الرئايس اللواء 
العرادة عى بعثة املنتخب من 
إدارة والعبـــن عـــى رضورة 
ـــرب يف  أك ـــوداً  ـــوا جه أن يبذل

االســـتعداد الجيد واملشـــاركة 
ـــوا رأس اليمن  الفاعلة لريفع
عاليـــاً يف البطولـــة ويحققـــوا 
نتائـــج مرشفـــة تفـــرح كافة 

ـــعب اليمني. أبناء الش
مـــن جانبها عـــربت بعثة 
املنتخب الوطني للشـــباب من 
إدارة والعبـــن عن شـــكرهم 
الهتمـــام القيادة السياســـية 

ــة  ــارة القيمـ ــم، والزيـ بهـ
ملعســـكرهم مـــن قبـــل عضو 
مجلس القيادة الرئايس اللواء 
ـــم  ـــرادة، لتقدي الع ـــلطان  س
التهاني العيدية لهم واالطاع 
عـــى أحوالهـــم ومســـتوى 
التـــي يقومون  االســـتعدادات 
بها من أجل املشاركة يف بطولة 
ـــن دور  ـــرب، مثمن كأس الع

الســـلطة املحليـــة بمحافظـــة 
قدمته خال فرة  مأرب وما 
التدريبي،  املعسكر  استضافة 
مؤكدين أنهم ســـيقدمون كل 
ما يستطيعون من جهود من 
أجـــل مشـــاركة مرشفـــة لهم 
ولليمن وألبناء الوطن الغايل.
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شـــهدت محافظة مأرب 
منذ مســـاء األربعـــاء املايض 
أمطـــارا غزيـــرة مصحوبـــة 
برياح شـــديدة أدت إىل تدفق 
ــداث أرضار  ــيول وإحـ السـ
كبـــرية يف مخيمات النازحن 
التـــي يصـــل عددهـــا إىل 197 
مخيـــم وتجمـــع ســـكاني 
مليوني  مايزيد عن  تحتضن 

نـــازح ونازحة.
ـــة  ـــذه الكارث ـــاه ه وتج
ـــة  ـــلطة املحلي ـــارعت الس س
ـــاذ  ـــأرب التخ ـــة م بمحافظ
سلســـلة مـــن اإلجـــراءات 

الناجمـــة  ملواجهـــة الكارثـــة 
عـــن تدفـــق الســـيول، كانـــت 
بدايتهـــا بعقـــد اجتماع ضم 
األوتشا ورؤساء كتل اإليواء 
واملـــأوى والغـــذاء والوحـــدة 
النازحن،  لحماية  التنفيذية 

ـــتغاثة. وتوجيه نداء اس
ـــدة  ـــكلت الوح ـــا ش كم
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
النازحن فرقا ميدانية لرصد 
وأصدرت  األولوية،  األرضار 
ـــن  ـــن، يف ح ـــن أولي تقريري
بالتدخل  العرادة  اللواء  وجه 
ـــن  النازح ـــة  ـــل إلغاث العاج

املترضرين.. إىل التفاصيل: 

اللـــواء العـــرادة يوجـــه 
ـــل  ـــل العاج بالتدخ

ـــس  ـــو مجل ـــه عض وج
ـــظ  ـــايس محاف ـــادة الرئ القي

ــلطان  ــواء سـ اللـ ــأرب  مـ
ـــة  ـــة الفرعي ـــرادة اللجن الع
لإلغاثـــة بمحافظـــة مـــأرب 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  والوح
مخيمـــات النازحـــن برسعة 
ـــة  ـــات العاجل ـــذ التدخ تنفي
ملواجهة مخاطر السيول التي 
اجتاحت عـــددا من مخيمات 
النازحـــن بمحافظـــة مأرب 

وإغاثـــة املترضريـــن.
اللـــواء العرادة عى  وأكد 
رضورة رفع درجة التنسيق 
مع رشكاء العمل اإلنســـاني 
لتقديـــم العـــون واملســـاعدة 

أضرار السيول والعواصف أضرار السيول والعواصف 
الــتي شهـــدتها مـــأربالــتي شهـــدتها مـــأرب
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 ، للمترضريـــن  الازمـــة 
ورفـــع مســـتوى الجاهزيـــة 
املنخفض  تداعيات  من  للحد 

الجوي.

الســـلطة املحليـــة توجـــه 
إنسانيا نداء 

ـــلطة املحلية  وجهت الس
بمحافظة مأرب نداء إنسانيا 
عاجا لرشكائها العاملن يف 
ـــاني اإلقليمين  املجال اإلنس
والدوليـــن بالتدخـــل العاجل 
لتقديـــم العـــون واملســـاعدة 
املترضرة يف مخيمات  لألرس 
النـــزوح مـــن العواصـــف 
ـــي  الت ـــيول  ـــار والس واألمط
ـــال  ـــة خ ـــهدتها املحافظ ش

ـــن املاضين. اليوم
االجتمـــاع  وخـــال 
الطـــارئ الذي عقد الخميس 
بديـــوان املحافظـــة برئاســـة 
الوكيـــل الدكتـــور عبـــد ربـــه 
مفتـــاح وضـــم مديـــر مكتب 
اإلنسانية  للشؤون  التنسيق 
ـــا(  ـــدة )األوتش ـــم املتح لألم
بمـــأرب ســـانتوس أزيكـــوا، 
ــواء  ــل اإليـ ــاء كتـ ورؤسـ
واملـــأوى والغـــذاء والحماية 
التنفيذية  ـــدة  ـــيل الوح وممث
ـــن  النازح ـــات  إلدارة مخيم
لإلغاثة  امللك سلمان  ومركز 
واألعمال اإلنســـانية ، جرى 
مناقشـــة التقريـــر األويل 
ـــذي  ال ـــة  التنفيذي ـــدة  للوح
تضمن إحصائيات أولية عن 

ــرضرة  األرضار واألرس املتـ
يف مخيمـــات النزوح.

كمـــا جـــرى مناقشـــة ما 
يمكن أن تسهم به كل منظمة 
وكتلة إنســـانية من تدخات 
عاجلة لسد احتياجات األرس 
التـــي أصبحـــت يف العراء من 
ـــاح للمنظمات  ـــزون املت املخ
يف مجـــاالت املـــأوى واإليواء 

والحماية. والغذاء 
الوكيـــل  وشـــدد 
مفتـــاح عى أهميـــة التحرك 
ـــات بتوزيع  الرسيع للمنظم
املتـــاح لديهـــا وتوفـــري بقية 
اإلنســـانية  االحتياجـــات 
ـــرضرة  ـــألرس املت ـــة ل الازم
ـــوارئ  ـــاط الط ـــع احتي ورف
لديهـــا .. مثمنـــا االســـتجابة 
الرسيعة ملركز امللك ســـلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنســـانية 
ــة  ــات نقديـ يف رصف إعانـ
عاجلة لـــألرس األكثر ترضرا 
ـــام  ـــري خي ـــتعداده لتوف واس
وحقائـــب إيـــواء وســـال 

غذائيـــة عاجلـــة.

تقريـــر أويل بتـــرضر أكثر 
ألـــف أرسة نازحة من 13 

ـــمي  ـــر رس ـــف تقري كش
ــن  ــة عـ ــوم الجمعـ أويل يـ

و549  ألفـــاً   13 تـــرضر 
أرسة نازحـــة كليـــا وجزئيـــا 
ـــيول  ـــار والس ـــراء األمط ج
التـــي  والعواصـــف الرعديـــة 
شـــهدتها املحافظة، متوقعا 
زيـــادة أعـــداد املترضرين مع 
استمرار فرق الرصد امليداني 

عملها. يف 
الصادر  التقرير  وأوضح 
التنفيذية إلدارة  الوحدة  عن 
النازحـــن بمأرب  مخيمـــات 
محافظة  موقع  عليه  حصل 
ـــرضر 2577 أرسة  ـــأرب ت م
نازحة ترضرا كليا و 10972 
تـــرضرا  تـــرضرت  أرسة 
ـــا، موزعـــة عـــى 197  جزئي
مخيمـــا وتجمعا ســـكانيا يف 
مديريـــات )املدينـــة، ومأرب 
وحريب(. ورغوان،  الوادي، 
وأشـــار التقريـــر إىل أن 
أبـــرز الخســـائر تنوعـــت بن 
تلـــف وأرضار جســـيمة يف 
مساكن النازحن من الخيام 
ـــن  ـــا م ـــا فيه ـــباك، بم والش
مـــواد إيوائيـــة، وتلـــف املواد 
الغذائيـــة، وتـــرضر خزانـــات 
ـــرصف  ـــبكات ال ـــاه، وش املي
ـــدان املقتنيات  الصحي، وفق

الشـــخصية.
ـــدة  ـــر الوح ـــد تقري وأك

ـــات  ـــة أن االحتياج التنفيذي
ـــل يف  ـــا تتمث ـــة حالي الطارئ
ـــة  ـــام واألغطي ـــري الخي توف
ــات  ــتيكية والوجبـ الباسـ
الرسيعـــة، واملـــواد الغذائيـــة 
واملابس، والعيادات املتنقلة.

الوحـــدة  وأهابـــت 
باملنظمـــات  التنفيذيـــة 
اإلغاثية  والهيئات  اإلنسانية 
والجهات ذات العاقة رسعة 
التحرك العاجل ملواجهة هذه 
ـــانية، وتقديم  الكارثة اإلنس
العـــون الـــازم إلنقـــاذ حياة 
األرس املتـــرضرة، والتخفيف 
من معاناتها تفاديا للمخاطر 
املحلية وتغطية االحتياجات 
العاجلـــة، بمـــا يعيـــد لـــألرس 
املتـــرضرة حياتها الطبيعية.

توزيع مساعدات طارئة 
امللـــك  مركـــز  وزع 
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمـــال 
اإلنســـانية بمحافظة مأرب، 
ـــاعدات غذائية وإيوائية  مس
طارئـــة للنازحن املترضرين 
ـــف  ـــار والعواص ـــن األمط م

ــة. ــيول يف املحافظـ والسـ
شـــملت املســـاعدات التي 
جـــرى توزيعها عـــرب ائتاف 
الخـــري لألعمـــال اإلنســـانية 
ـــة  ـــة، 200 حقيب 200 خيم
ـــة، باإلضافة إىل1500  إيوائي
سلة غذائية مستهدفة 1500 
ـــرضرة يف مديريتي  أرسة مت

مدينة مـــأرب والوادي.
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ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي تفق
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح يـــوم الســـبت نـــزالء 
العام  مأرب  مستشفى  هيئة 
الجيش  وجرحى  املرىض  من 
الوطنـــي، وقـــدم لهـــم تهاني 
ـــية بمناسبة  القيادة السياس

عيـــد األضحى، وهدايا عيدية 
ومســـاعدات ماليـــة رمزية.

ـــاف  ـــارة ط الزي ـــال  وخ
الوكيـــل مفتاح ومعـــه نائب 
رئيس الهيئة الدكتور وجدي 
املخـــايف بأقســـام الرقـــود 
والعناية املشـــددة، واســـتمع 

ـــن  ـــزالء إىل رشح ع الن ـــن  م
مســـتوى الخدمـــات الطبيـــة 

والصحيـــة املقدمـــة لهـــم.
كما التقى الوكيل مفتاح 
بعدد مـــن األطفال والنســـاء 
الذيـــن أصيبوا جـــراء األلغام 
الحوثي  التي زرعتها مليشيا 

ـــزارع والقنص  يف الطرق وامل

واالستهداف املبارش للمدنين 

بالعيارات واألسلحة املختلفة 

خال األسابيع املاضية.

الوكيل مفتاح يتفقد نزالء هيئة مستشفى 
مأرب العام
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تفقـــد وكيـــا محافظـــة 
ـــري،  الباك ـــه  ـــأرب عبدالل م
ومحمـــد عيل املعـــويض، يوم 
ـــفيي  ـــزالء مستش ـــد، ن األح
كرى العام يف مديرية الوادي، 
والعسكري يف مديرية املدينة 
بمناســـبة عيـــد األضحـــى 

املبارك.
حيـــث تفقـــد الوكيـــل 
الباكـــري ومعـــه مديـــر عام 

ــة  ــة العامـ ــب الصحـ مكتـ
والسكان باملحافظة الدكتور 
املرىض  الشدادي،  عبدالعزيز 
والجرحى يف مستشفى كرى 
العام بمديرية الوادي، وطافا 
ـــة  ـــود املختلف ـــام الرق بأقس
والعناية املشددة، واطلعا من 
نائـــب مدير عام املستشـــفى 
الدكتور محمد الرشقي، عى 
الوضـــع الصحي لـــكل نزيل، 

واستمعا من النزالء إىل رشح 
عن مستوى الخدمات الطبية 

ـــة املقدمة لهم. والصحي
ـــا  ـــارة قدم الزي ـــال  وخ
ـــزالء  ـــة للن ـــي العيدي التهان
والهدايا واملساعدات الرمزية 
لرســـم الفرحة يف نفوسهم..
متمنن لهم الشفاء العاجل.

ـــل  ـــارة الوكي ـــال زي وخ
للمستشـــفى  املعـــويض 

العســـكري بمديريـــة املدينة، 
طاف الوكيل بأقسام الرقود 
يف املستشـــفى مقدمـــا لهـــم 
ـــة  ـــا العيدي ـــي والهداي التهان
الرمزية..  املالية  واملساعدات 
مطلعا عى مستوى الخدمات 
ـــم  ـــا له ـــة لهم..متمني املقدم

الشـــفاء العاجل.

الوكيالن الباكري واملعويض يتفقدان املرضى يف 
مستشفيي كرى والعسكري


