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أضـــــــرار السيــــول والعـــواصف
التي شهدهتا مأرب
اللواء العرادة يوجه بالتدخل
العاجل إلغاثة النازحين

السلطة المحلية تعقد اجتماعا
وتوجه نداء إنسانيا

تقرير أولي بتضرر أكثر من
 13ألف أسرة نازحة

مركز الملك سلمان يوزع
مساعدات طارئة

مفتاح والباكري واملعويض يتفقدون
املرضى يف عدد من مستشفيات مأرب
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استقبل القيادات العسكرية واألمنية ..

اللواء العرادة يؤدي صالة العيد مع مجوع املواطنني بمأرب

أدى نائـــب رئيـــس
مجلــس القيــادة الرئــايس
محافـــظ مـــأرب اللـــواء
س ــلطان الع ــرادة ،ص ــاة
عيــد األضحــى مــع وكالء
املحافظة وقيادات السلطة
املحليـــة والعســـكرية
واألمنيــة وجمع غفري من
املواطنــن بمدينــة مأرب .
ورك ــزت خطبت ــا العيد
عــى عظمة هذه الشــعرية
الدينيــة التــي تعــزز لــدى
املسلم قيم التقوى والشكر
للــه ووحــدة الصــف لألمة
اإلســـامية يف الشـــعائر
والشـــعارات واألذكار
والعقي ــدة اإلس ــامية ويف
مظاهــر الفرحــة واللبــس
وغريها مما يعيل من شأن
األم ــة وهيبتها.

وشـــدد عـــى أهميـــة
وحـــدة الصـــف اليمنـــي
مــن أجــل اســتعادة الدولة
وبس ــط هيبته ــا وس ــيادة
القان ــون وإنه ــاء معان ــاة
املواطنني من أعمال البطش
والتنكيــل ونهــب حقوقهم
وممتلكاتهـــم وممتلـــكات
الدولــة وثــروات األمة من
قبل مليشــيا إرهابية تزيف
حقيقة العقيدة اإلســامية
وتكــرس خرافتهــا بحقها
اإللهـــي يف حكـــم النـــاس
واس ــتعبادهم.
وتب ــادل الل ــواء العرادة
التهانــي والتربيــكات مــع
جمــوع املصلــن بمناســبة
عي ــد األضحى.
وعقـــب صـــاة العيـــد
اســـتقبل عضـــو مجلـــس
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القي ــادة الرئ ــايس رئي ــس
هيئ ــة األركان العامة قائد
العمليات املشــركة الفريق
الركــن صغــر بــن عزيــز،
وعــددا من قيــادات الدفاع
واألمن باملحافظة بمناسبة
عي ــد األضحى.
رئيـــس هيئـــة األركان
ومعــه عــدد مــن رؤســاء
الهيئــات ومــدراء الدوائــر
بــوزارة الدفــاع والقيادات
األمنية قدموا التهاني بهذه
املناسبة الدينية العظيمة إىل
اللواء الع ــرادة ومن خالله
إىل القيادة السياسية ممثل ًة
برئي ــس مجل ــس القي ــادة
الرئ ــايس الدكت ــور رش ــاد
العليمي وأعض ــاء املجلس.
ونق ــل الل ــواء الع ــرادة
تهانــي وتربيــكات رئيــس
Mareb gov

Mareb_gov

مجل ــس القي ــادة الرئ ــايس
إىل منتســـبي املؤسســـتني
العسكرية واألمنية وخاصة
املرابطـــن يف الجبهـــات
وأرس الشــهداء والجرحــى
واألرسى األبطال بمناسبة
عيد األضحى ..منوها ً إىل أن
القيادة السياسية تدرك أن
مليش ــيا الحوثي اإلرهابية
املدعومــة من إيــران بعيدة
كل البعد عن السالم العادل
ال ــذي ينش ــده اليمني ــون ،
وما قدمه مجل ــس القيادة
الرئ ــايس والحكوم ــة م ــن
تنازالت هو من أجل تخفيف
املعانـــاة اإلنســـانية عـــن
الشعب اليمني واملواطنني،
والتــي تعمــل تلك املليشــيا
عىل مضاعفتها واستغاللها
لتحقيق مكاسب سياسية.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تـــرأس عضـــو مجلـــس
القي ــادة الرئ ــايس محاف ــظ
مأرب اللواء ســلطان العرادة
عددا مــن اللقاءات بالقيادات
العســكرية واألمنيــة ،ناقش
خاللهـــا املســـتجدات عـــى
الســاحة الوطنية ومســتوى
الجاهزية العسكرية واألمنية
وكيفيــة االرتقــاء بها يف ظل
الخروقات املتواصلة من قبل
مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة
للهدنة.
كمــا نفــذ اللــواء العرادة
زيــارة تفقدية لبعثة املنتخب
الوطني للشــباب التــي تقيم
معسكرها التدريبي يف مدينة
مــأرب ،اطلــع خاللهــا عــى
برنامــج املعســكر التدريبــي
ومــا قطعــوه مــن شــوط يف
إطار االستعدادات للمشاركة
يف خــوض تصفيــات بطولــة
كأس العــرب.

اجتمـــاع رئــاسة هيئة
األركـــان والــــقيادات
العسكرية

والبدايــة مــن االجتمــاع
برئاسة هيئة األركان للقوات
املسلحة والقيادات العسكرية

وال ــذي ض ــم رئي ــس هيئ ــة
األركان العامة قائد العمليات
املشرتكة الفريق الركن صغري
بــن عزيز ،ورؤســاء الهيئات
ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع
ورئاســـة األركان وقـــادة
عدد من املناطق العس ــكرية،
بحضــور مدير مكتــب القائد
األعىل للقوات املسلحة اللواء
الركن أحمــد العقييل.
ُكـــ ّرس االجتمـــاع
ملناقشـــة املســـتجدات عـــى
الساحة الوطنية والخروقات
املتواصلــة التــي تقــوم بهــا
مليشـــيا الحوثـــي للهدنـــة
األممية املعلنة والتي تهددها
باالنهيـــار يف ظـــل التـــزام
القوات املس ــلحة بها وضبط
النفــس ،إىل جانــب مناقشــة
مســتوى الجاهزيــة القتالية
لوحــدات الجيــش واالرتقــاء
بها .
ويف مســـتهل االجتمـــاع
نقــل عضــو مجلــس القيادة
الرئايس اللواء العرادة تحيات
وتهاني رئيس املجلس الدكتور
رشـــاد العليمـــي وأعضـــاء
املجل ــس لق ــادة ومنتس ــبي
املؤسسة العسكرية بمناسبة
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عيـــد األضحـــى ..مشـــيدا ً
بالتضحيات الكبرية واملالحم
البطولية التي قدمها منتسبو
هـــذه املؤسســـة الوطنيـــة
العظيمـــة يف الدفـــاع عـــن
الجمهورية والثورة والهوية
الوطنيــة ،ومعهم املؤسســة
األمني ــة واملقاوم ــة وأبن ــاء
القبائل واألشقاء يف التحالف
العربي ،وتصديهم للمرشوع
اإليراني يف اليمن الذي تحمله
مليشــيا الحوثــي اإلرهابية ،
ويس ــتهدف اليم ــن واملنطقة
برمتهـــا واألمـــن والســـلم
الدوليني.
وأشـــار العـــرادة إىل
الظـــروف الصعبـــة التـــي
تشـ ّكل فيها املجلس الرئايس
ومــا يعانيــه الوطــن نتيجــة
لالنقالب وإسقاط مؤسسات
الدولة من قبل التمرد الحوثي
املدعــوم من إيــران  ..منوها ً
باملهـــام واألولويـــات التـــي
بــدأ املجلــس بتنفيذهــا عــى
املستويني الداخيل والخارجي
ويف مقدمتها تش ــكيل اللجنة
العســـكرية لدمـــج قـــوات
الجيــش واألمن تحــت مظلة
وزارتــي الدفــاع والداخليــة.
Mareb gov
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كمــا أطلعهم عــى نتائج
الجوالت الرسمية الخارجية
لرئيـــس وأعضـــاء املجلـــس
الرئـــايس إىل الســـعودية
واإلمـــارات ،والكويـــت،
والبحريــن ،ومرص  ،وقطر ،
والقضايا التي تمت مناقشتها
مع قادة الدول واملكاسب التي
س ــتظهر آثارها خالل الفرتة
املقبلــة عىل مختلــف الصعد.
ونـــوه اللـــواء العـــرادة
إىل أن املجلـــس الرئـــايس
والحكوم ــة قبل ــوا بالهدن ــة
وقدم ــوا التن ــازالت الكب ــرة
للتخفيف من معاناة املواطنني
اإلنس ــانية ،وهم يدركون أن
مليشـــيا الحوثـــي التلتـــزم
بعهــد وال ميثــاق وال تعيــش
بغري الحروب والدماء والنهب
والتنكيل باملواطنني واالبتزاز
الس ــيايس بالوضع اإلنساني
الســيئ الذي تعمل عىل خلقه
وتعميقه بني الشعب اليمني،
وبات اليوم العالم كله مدركا
بمــن يف ذلــك ممثلــو الــدول
الدائمــة العضويــة والراعيــة
للهدنــة واملبعوثــان األممــي
واألمريكي ،والدبلوماســيون
الغربي ــون بأن هذه املليش ــيا
Mareb_gov
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التؤمــن بالســام وال تلتــزم
بأي عهد أو ميثاق  ،وال تهتم
بالشعب اليمني  ،وأن قرارها
ليس بيده ــا وإنما يف طهران
التــي تســتخدم اليمــن ورقة
ضغط تفاوضية مع املجتمع
الــدويل يف ملفهــا النووي مع
الدول الكربى.
وأش ــاد بجه ــود قي ــادة
الجيـــش يف تعزيـــز قـــدرات
املؤسســـة العســـكرية
ومنتسبيها وتخريج عدد من
ال ُدفــع من دورات عســكرية
تخصصية و ُدفعات قتالية يف
مختل ــف املناطق العس ــكرية
 ،كمــا حث القــادة عىل املزيد
من التدريــب والتأهيل ورفع
الجاهزيــة القتاليــة وتطوير
اآلليــات واألســاليب القتالية
واللوجس ــتية وتنفي ــذ املهام
باحرتافي ــة عالي ــة يف وق ــت
قيايس ،الستعادة مؤسسات
الدولــة والقضــاء عىل التمرد
واإلرهــاب الحوثــي وبســط
س ــلطة الدول ــة ع ــى كاف ــة
تــراب الوطن ،وإعادة النظام
والقانـــون الـــذي يحفـــظ
للمواطــن حقوقــه وكرامته
وأمنه واس ــتقراره ،وللوطن
ســيادته وهويتــه العربيــة.
وأكـــد عضـــو مجلـــس
القيــادة الرئايس أن مليشــيا
الحوثـــي املتمـــردة تحـــاول
التغطيـــة عـــى مشـــاكلها
الداخليــة وتصدعاتهــا بآلــة
إعالميــة وأســاليب ترويجية
وتضليليــة إلظهــار أنهــا مــا
تزال قوية  ،وقال» أنتم رجال
امليــدان ومن يواجــه ويقاتل
ه ــذه املليش ــيا ي ــدرك م ــدى
ضعفه ــا وإرجافه ــا «.

االجتمـــاع بالقيـــادات
األمنيـــة يف املحافظـــة
وت ــرأس عض ــو مجل ــس

القي ــادة الرئ ــايس محاف ــظ
مأرب اللواء ســلطان العرادة
يوم األربعاء اجتماعا ً موسعا ً
للقيــادات األمنيــة بمحافظة
م ــأرب ملناقش ــة ع ــدد م ــن
القضاي ــا وامللف ــات األمني ــة
باملحافظة ،ومس ــتوى تنفيذ
الخطة األمنية للعام الجاري
 2022وأبـــرز الصعوبـــات
والتحدي ــات الت ــي تواجهه ــا
األجهـــزة األمنيـــة وســـبل
معالجتهــا.
وخـــال االجتمـــاع
نقــل اللــواء العــرادة تهانــي
وتربي ــكات رئي ــس مجل ــس
القيـــادة الرئـــايس فخامـــة
الرئيس الدكتور رشاد محمد
العليم ــي وأعض ــاء املجل ــس
لقيـــادة وضبـــاط وصـــف
وجنود كافة الوحدات األمنية
بمحافظــة مــأرب ،وتثمينــه
لكل الجهود املبذولة يف حفظ
األم ــن واالس ــتقرار وحماية
املمتلــكات العامــة والخاصة
والتص ــدي ملليش ــيا التم ــرد
الحوثية وإفشال مخططاتها
اإلرهابية.
واســـتعرض اللـــواء
العـــرادة آخـــر املســـتجدات
وأبــرز التطورات يف الســاحة
الوطنية عىل الصعيد السيايس
واالقتصـــادي واألمنـــي
والعســـكري ،ومـــا يبذلـــه
املجلس الرئايس من جهود يف
طريــق اإلصــاح االقتصادي
وتوفري الخدمات األساس ــية
للمواطنــن والتخفيــف مــن
معاناتهم ،والحد من تداعيات
األزمة اإلنسانية التي سببتها
مليشــيا الحوثــي اإليرانيــة.
وأكد الل ــواء العرادة دعم
مجلس القيادة الرئايس الكامل
لـــكل األجهـــزة والوحـــدات
األمنية يف محافظة مأرب ،بما
يمكنها من القيام بواجباتها

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ومســـؤولياتها الوطنيـــة
عــى أكمل وجه  ..مشــرا ً إىل
اهتمام املجلس بامللف األمني
والس ــعي لتوف ــر احتياجات
األجهــزة األمنيــة ومعالجــة
أوضـــاع منتســـبيها يف كل
املحافظــات املحــررة  ،وذلــك
يف إطار جهود املجلس لتثبيت
األم ــن واالس ــتقرار وتطبيق
النظ ــام والقان ــون وتعزي ــز
ســيادة الدولة ومؤسســاتها
باعتبــار ذلــك مــن أولوياتــه
خــال املرحلــة الراهنة.
وث ّمـــن عضـــو مجلـــس
القيــادة الرئايس مــا حققته
األجهــزة والوحــدات األمنية
يف مأرب م ــن نجاحات أمنية
ملموسة خالل الفرتة املاضية
وقيامهــا بدورهــا يف تعزيــز
حالـــة األمـــن واالســـتقرار
وحماي ــة الس ــكينة العام ــة
للمواطنـــن ومكافحـــة
الجريم ــة املنظم ــة وضب ــط
املجرمــن وأداء كافــة املهام
املنوطة بها ،مشيدا ً باملواقف
البطولية التي سطرها رجال
األمن البواسل أثناء مواجهة
مليش ــيا الحوثي ــة اإليراني ــة
ومس ــاندة إخوانه ــم أبط ــال
الجيـــش الوطنـــي ورجـــال
املقاومـــة الشـــعبية يف كل
مواق ــع البطول ــة وال ــرف،
والتضحي ــات العظيم ــة التي
قدمتها املؤسسة األمنية من
خرية قادتها ومنتسبيها عىل
مدى السنوات املاضية يف هذه
املعركة الوطنية ضد مليشــيا
الحوثـــي اإلرهابية.
ونــوه العرادة إىل رضورة
مضاعفــة الجهــود وتعزيــز
التعاون والتنســيق بني كافة
األجهــزة والوحــدات األمنية
والعســـكرية يف املحافظـــة،
والحفــاظ عىل مســتوى عال
من اليقظة األمنية والجاهزية
القتاليــة العالية تحســبا ً ألي
Mareb gov
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طــارئ والتعامــل مــع كافة
االحتم ــاالت ،والحف ــاظ عىل
املكاســب واملنجــزات التي تم
تحقيقهــا يف الجانــب األمني
عىل مدى الس ــنوات املاضية.
مـــن جانبهـــا قدمـــت
القيــادات األمنيــة املشــاركة
يف االجتمــاع رشحـا ً موجــزا ً
عن األداء العام ،وتطرقت إىل
الصعوبــات والتحديــات التي
واجهتها خالل الفرتة املاضية
وأهــم احتياجاتها الرضورية
للقي ــام بواجبه ــا يف حف ــظ
األمــن واالســتقرار وتحقيق
العدالة خالل املرحلة الراهنة.

زي ــارة املعس ــكر التدريب ــي
للمنتخــب الوطني للشــباب
كمــا قــام نائــب رئيــس
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس
اللواء سلطان العرادة بزيارة
تفقدية لبعثة املنتخب الوطني
للشباب التي تقيم معسكرها
التدريبــي يف مدينــة مأرب.
وخـــال الزيـــارة نقـــل
اللواء العرادة تحيات وتهاني
رئيس مجلس القيادة الرئايس
اللواء الدكتور رشاد العليمي
وأعضــاء املجلــس بمناســبة
عيـــد األضحـــى املبـــارك..
مطلعا ً عىل برنامج املعســكر
التدريبــي ومــا قطعــوه مــن
شــوط يف إطار االســتعدادات
للمشاركة يف خوض تصفيات
بطولة كأس العرب ،التي من
املقــرر انطالقها يف  20يوليو
الجاري ،وتستضيفها اململكة
العربية الســعودية الشقيقة.
وأش ــاد الل ــواء الع ــرادة
باللوح ــة الوطني ــة الرائع ــة
التي يرســمها العبو املنتخب
الوطنــي للشــباب ،وتمثيلهم
أغلــب محافظات الجمهورية
اليمنية التــي يحملون علمها
الوطن ــي لريف ــرف عاليــا ً يف
Mareb_gov
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مشـــاركاتهم الخارجيـــة،
ويجســدون الهويــة الوطنية
وروح األخــوة واملحبــة بــن
أبن ــاء الوطن.
وشـــدد نائـــب رئيـــس
مجلس القيادة الرئايس اللواء
العرادة عىل بعثة املنتخب من
إدارة والعبــن عــى رضورة
أن يبذل ــوا جه ــودا ً أك ــر يف

االســتعداد الجيد واملشــاركة
الفاعلة لريفع ــوا رأس اليمن
عاليـا ً يف البطولــة ويحققــوا
نتائــج مرشفــة تفــرح كافة
أبناء الش ــعب اليمني.
مــن جانبها عــرت بعثة
املنتخب الوطني للشــباب من
إدارة والعبــن عن شــكرهم
الهتم ــام القيادة السياس ــية
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بهـــم ،والزيـــارة القيمـــة
ملعســكرهم مــن قبــل عضو
مجلس القيادة الرئايس اللواء
ســـلطان العـــرادة ،لتقديـــم
التهاني العيدية لهم واالطالع
عـــى أحوالهـــم ومســـتوى
االســتعدادات التــي يقومون
بها من أجل املشاركة يف بطولة
كأس العـــرب ،مثمنـــن دور
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الســلطة املحليــة بمحافظــة
مأرب وما قدمته خالل فرتة
استضافة املعسكر التدريبي،
مؤكدين أنهم ســيقدمون كل
ما يستطيعون من جهود من
أجــل مشــاركة مرشفــة لهم
ولليمن وألبناء الوطن الغايل.
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أضرار السيول والعواصف
الــتي شهـــدتها مـــأرب

ش ــهدت محافظة مأرب
منذ مســاء األربعــاء املايض
أمط ــارا غزي ــرة مصحوب ــة
برياح شــديدة أدت إىل تدفق
الســـيول وإحـــداث أرضار
كبــرة يف مخيمات النازحني
التــي يصــل عددهــا إىل 197
مخيـــم وتجمـــع ســـكاني
تحتضن مايزيد عن مليوني
نــازح ونازحة.
وتج ــاه ه ــذه الكارث ــة
س ــارعت الس ــلطة املحلي ــة
بمحافظ ــة م ــأرب التخ ــاذ
سلســـلة مـــن اإلجـــراءات

ملواجهــة الكارثــة الناجمــة
عــن تدفــق الســيول ،كانــت
بدايته ــا بعق ــد اجتماع ضم
األوتشا ورؤساء كتل اإليواء
واملــأوى والغــذاء والوحــدة
التنفيذية لحماية النازحني،
وتوجيه نداء اس ــتغاثة.
كمـــا شـــكلت الوحـــدة
التنفيذي ــة إلدارة مخيم ــات
النازحني فرقا ميدانية لرصد
األرضار األولوية ،وأصدرت
تقريري ــن أولي ــن ،يف ح ــن
وجه اللواء العرادة بالتدخل
العاج ــل إلغاث ــة النازح ــن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املترضرين ..إىل التفاصيل:
مـــأرب اللـــواء ســـلطان
العـــرادة اللجنـــة الفرعيـــة
لإلغاث ــة بمحافظ ــة م ــأرب
والوح ــدة التنفيذي ــة إلدارة
مخيمــات النازحــن برسعة
تنفي ــذ التدخ ــات العاجل ــة
ملواجهة مخاطر السيول التي
اجتاحت عــددا من مخيمات
النازحــن بمحافظــة مأرب
وإغاثــة املترضريــن.
اللـــواء العـــرادة يوجـــه
وأكد اللــواء العرادة عىل
بالتدخ ــل العاج ــل
رضورة رفع درجة التنسيق
وجـــه عضـــو مجلـــس مع رشكاء العمل اإلنســاني
القي ــادة الرئ ــايس محاف ــظ لتقدي ــم الع ــون واملس ــاعدة
Mareb gov
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الالزمـــة للمترضريـــن ،
ورفــع مســتوى الجاهزيــة
للحد من تداعيات املنخفض
الجوي.

الســلطة املحليــة توجــه
نداء إنسانيا

األرضار واألرس املتـــررة
يف مخيمــات النزوح.
كمــا جــرى مناقشــة ما
يمكن أن تسهم به كل منظمة
وكتلة إنســانية من تدخالت
عاجلة لسد احتياجات األرس
التــي أصبحــت يف العراء من
املخ ــزون املت ــاح للمنظمات
يف مجــاالت املــأوى واإليواء
والغذاء والحماية.
الوكيـــل
وشـــدد
مفتــاح عىل أهميــة التحرك
الرسيع للمنظم ــات بتوزيع
املتــاح لديهــا وتوفــر بقية
االحتياجـــات اإلنســـانية
الالزم ــة ل ــأرس املت ــررة
ورف ــع احتي ــاط الط ــوارئ
لديهــا  ..مثمنــا االســتجابة
الرسيعة ملركز امللك ســلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنســانية
يف رصف إعانـــات نقديـــة
عاجلة لــأرس األكثر ترضرا
واس ــتعداده لتوف ــر خي ــام
وحقائـــب إيـــواء وســـال
غذائيــة عاجلــة.

وجهت الس ــلطة املحلية
بمحافظة مأرب نداء إنسانيا
عاجال لرشكائها العاملني يف
املجال اإلنس ــاني اإلقليميني
والدوليــن بالتدخــل العاجل
لتقديــم العــون واملســاعدة
لألرس املترضرة يف مخيمات
النـــزوح مـــن العواصـــف
واألمط ــار والس ــيول الت ــي
ش ــهدتها املحافظ ــة خ ــال
اليوم ــن املاضيني.
وخـــال االجتمـــاع
الطــارئ الذي عقد الخميس
تقري ــر أويل بت ــرر أكثر
بديــوان املحافظــة برئاســة
من  13أل ــف أرسة نازحة
الوكيــل الدكتــور عبــد ربــه
كش ــف تقري ــر رس ــمي
مفتــاح وضــم مديــر مكتب
أويل يـــوم الجمعـــة عـــن
التنسيق للشؤون اإلنسانية
لألم ــم املتح ــدة (األوتش ــا)
بمــأرب ســانتوس أزيكــوا،
ورؤســـاء كتـــل اإليـــواء
واملــأوى والغــذاء والحماية
وممث ــي الوح ــدة التنفيذية
إلدارة مخيم ــات النازح ــن
ومركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنســانية  ،جرى
مناقشـــة التقريـــر األويل
للوحـــدة التنفيذيـــة الـــذي
تضمن إحصائيات أولية عن
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تـــرر  13ألفـــا ً و 549التنفيذيـــة أن االحتياجـــات
أرسة نازحــة كليــا وجزئيــا الطارئـــة حاليـــا تتمثـــل يف
ج ــراء األمط ــار والس ــيول توف ــر الخي ــام واألغطي ــة
والعواصــف الرعديــة التــي
البالســـتيكية والوجبـــات
ش ــهدتها املحافظة ،متوقعا
زيــادة أعــداد املترضرين مع الرسيعــة ،واملــواد الغذائيــة
استمرار فرق الرصد امليداني واملالبس ،والعيادات املتنقلة.
وأهابـــت الوحـــدة
يف عملها.
وأوضح التقرير الصادر التنفيذيـــة باملنظمـــات
عن الوحدة التنفيذية إلدارة اإلنسانية والهيئات اإلغاثية
مخيمــات النازحــن بمأرب
والجهات ذات العالقة رسعة
حصل عليه موقع محافظة
التحرك العاجل ملواجهة هذه
م ــأرب ت ــرر  2577أرسة
نازحة ترضرا كليا و  10972الكارثة اإلنس ــانية ،وتقديم
أرسة تـــررت تـــررا العــون الــازم إلنقــاذ حياة
جزئي ــا ،موزع ــة ع ــى  197األرس املتــررة ،والتخفيف
مخيمــا وتجمعا ســكانيا يف من معاناتها تفاديا للمخاطر
مديري ــات (املدين ــة ،ومأرب
املحلية وتغطية االحتياجات
الوادي ،ورغوان ،وحريب).
العاجلــة ،بمــا يعيــد لــأرس
وأشـــار التقريـــر إىل أن
أبــرز الخســائر تنوعــت بني املتــررة حياتها الطبيعية.
تلـــف وأرضار جســـيمة يف
مساكن النازحني من الخيام توزيع مساعدات طارئة
وزع مركـــز امللـــك
والش ــباك ،بم ــا فيه ــا م ــن
مــواد إيوائيــة ،وتلــف املواد ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
الغذائيــة ،وتــرر خزانــات اإلنســانية بمحافظة مأرب،
املي ــاه ،وش ــبكات ال ــرف
مس ــاعدات غذائية وإيوائية
الصحي ،وفق ــدان املقتنيات
طارئــة للنازحني املترضرين
الشــخصية.
وأكـــد تقريـــر الوحـــدة م ــن األمط ــار والعواص ــف
والســـيول يف املحافظـــة.
شــملت املســاعدات التي

جــرى توزيعها عــر ائتالف
الخ ــر لألعم ــال اإلنس ــانية
 200خيمـــة 200 ،حقيبـــة
إيوائي ــة ،باإلضافة إىل1500

سلة غذائية مستهدفة 1500
أرسة مت ــررة يف مديريتي

مدينة م ــأرب والوادي.
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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الوكيل مفتاح يتفقد نزالء هيئة مستشفى
مأرب العام

تفق ــد وكي ــل محافظ ــة
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه
مفتــاح يــوم الســبت نــزالء
هيئة مستشفى مأرب العام
من املرىض وجرحى الجيش
الوطنــي ،وقــدم لهــم تهاني
القيادة السياس ــية بمناسبة

عيــد األضحى ،وهدايا عيدية
ومســاعدات ماليــة رمزية.
وخ ــال الزي ــارة ط ــاف
الوكي ــل مفتاح ومع ــه نائب
رئيس الهيئة الدكتور وجدي
املخـــايف بأقســـام الرقـــود
والعناية املشــددة ،واســتمع

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

Mareb_gov

PA G E

م ــن الن ــزالء إىل رشح ع ــن يف الطرق وامل ــزارع والقنص
مســتوى الخدمــات الطبيــة
واالستهداف املبارش للمدنيني
والصحيــة املقدمــة لهــم.
كما التقى الوكيل مفتاح بالعيارات واألسلحة املختلفة
بعدد مــن األطفال والنســاء
خالل األسابيع املاضية.
الذيــن أصيبوا جــراء األلغام
التي زرعتها مليشيا الحوثي
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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PA G E

الوكيالن الباكري واملعويض يتفقدان املرضى يف
مستشفيي كرى والعسكري

تفقــد وكيــا محافظــة
م ــأرب عبدالل ــه الباك ــري،
ومحمــد عيل املعــويض ،يوم
األح ــد ،ن ــزالء مستش ــفيي
كرى العام يف مديرية الوادي،
والعسكري يف مديرية املدينة
بمناســـبة عيـــد األضحـــى
املبارك.
حيـــث تفقـــد الوكيـــل
الباكــري ومعــه مديــر عام

مكتـــب الصحـــة العامـــة
والسكان باملحافظة الدكتور
عبدالعزيز الشدادي ،املرىض
والجرحى يف مستشفى كرى
العام بمديرية الوادي ،وطافا
بأقس ــام الرق ــود املختلف ــة
والعناية املشددة ،واطلعا من
نائــب مدير عام املستشــفى
الدكتور محمد الرشقي ،عىل
الوضــع الصحي لــكل نزيل،

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

Mareb_gov

واستمعا من النزالء إىل رشح
عن مستوى الخدمات الطبية
والصحي ــة املقدمة لهم.
وخ ــال الزي ــارة قدم ــا
التهانـــي العيديـــة للنـــزالء
والهدايا واملساعدات الرمزية
لرســم الفرحة يف نفوسهم..
متمنني لهم الشفاء العاجل.
وخ ــال زي ــارة الوكي ــل
املعـــويض للمستشـــفى
Mareb gov

Mareb_gov

العســكري بمديريــة املدينة،
طاف الوكيل بأقسام الرقود
يف املستش ــفى مقدم ــا له ــم
التهان ــي والهداي ــا العيدي ــة
واملساعدات املالية الرمزية..
مطلعا عىل مستوى الخدمات
املقدم ــة لهم..متمني ــا له ــم
الشــفاء العاجل.
Mareb_gov

Mareb.gov

