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ثمن دور رجال القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش واألمن 

بيان للحملة المشتركة ..

حسين الصادر يكتب 

العناصـــر لهــــــا ارتبـــاط مباشـــر بعصابــــــات التخريـــــب ومليشيــــا الحوثـــــــي 

مجلس الوزراء يوجه بمالحقة المرتبطين 
بخلية محسن سبيعيان الحوثية

اجليــش واألمن مسنودا بقبائل عبيدة يضبطون 
عنـاصــر إجـــراميـــــة وختريبيـــة

مأرب »تتكلم«

إحباط خمطط حوثـــي كبري لزعزعة 
أمـــن واستقـــــرار مــــــــــأرب
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جملس الوزراء يوجه بمالحقة العنارص 
املرتبطة بخلية حمسن سبيعيان احلوثية

ـــوزراء  ال ـــه مجلس  وج
ـــرايض  ـــاع اف ـــال اجتم خ
أمس برئاسة الدكتور معني 
ـــس  ـــس مجل ـــك رئي عبداملل
الـــوزراء عـــى ماحقـــة 
العنـــارص املرتبطة بالخلية 
اإلرهابيـــة الحوثيـــة  التـــي 
يتزعمهـــا املدعـــو محســـن 
صالح سبيعيان، واستكمال 
التحقيق وتقديم عنارصها 

. ء للقضا
ـــى  ـــس ع ـــدد املجل وش
رضورة الحفاظ عى األمن 
ـــة  ـــتقرار يف محافظ واالس

مأرب وردع كل من تسول 
لـــه نفســـه مـــن العصابات 
التخريبيـــة واإلرهابيـــة 
بالســـعي إىل زعزعـــة األمن 
ـــيا  ـــداف مليش ـــة أه وخدم
االنقـــاب ومرشوعهـــا 

العنـــري.
وثمـــن مجلـــس الوزراء 
القبائـــل يف  دور رجـــال 
ومواقفهم  مأرب  محافظة 
الوطنيـــة يف إســـناد الجيش 
واألمـــن يف معركتهـــم ضـــد 
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
وما يقدمونه من تضحيات 

ـــاع  ـــبيل الدف ـــة يف س غالي
الثـــورة والجمهوريـــة  عـــن 

والثوابـــت الوطنيـــة.
ـــر  ـــح وزي ـــدوره أوض ب
الدفـــاع الفريـــق الركـــن 
ـــديش يف  ـــي املق ـــد ع محم
ملحـــة عـــن نتائـــج العمليـــة 
واألمن  الجيش  نفذها  التي 
مســـنودين برجـــال القبائل 
بمـــأرب الـــوادي أن العملية 
أسفرت عن إحباط مخطط 
حوثـــي كبري لزعزعة األمن 

واالســـتقرار باملحافظـــة.
وأوضـــح أن العمليـــة 

أســـفرت عـــن العثـــور عى 
وثائـــق كثـــرية مـــن بينهـــا 
وثائـــق تحـــوي أســـماء 
واألشـــخاص  الجهـــات 
التي  املرتبطني بهذه الخلية 
يتزعمهـــا املدعـــو محســـن 
صالـــح ســـبيعيان، وتقديم 
ـــركات  ـــن تح ـــات ع معلوم
الجيـــش الوطنـــي وقـــوات 

ـــف. التحال

ثمن دور رجال القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش واألمن 
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الجيش  ـــوات  ضبطت ق
واألمـــن مســـنودة برجـــال 
قبيلـــة عبيـــدة بمديريـــة 
مأرب الوادي، يوم اإلثنني، 
عنـــارص تخريبيـــة خارجة 
النظـــام والقانـــون  عـــن 
بمديرية مأرب الوادي كان 
ـــارش بتنفيذ  ارتباط مب لها 

إرهابية. ـــات  عملي
بيـــان صـــادر  وقـــال 
الحملـــة املشـــركة  عـــن 
ـــبتمرب  ـــع )س ـــرشه موق ن
العنـــارص  إن   « نـــت( 
ـــل  ـــت تعم ـــة كان التخريبي
بكافـــة الوســـائل مـــن أجل 
زعزعة األمن واالســـتقرار 
العامـــة  الســـكينة  وإقـــاق 
بمحافظة مأرب بما يخدم 
أهداف مليشـــيات االنقاب 

ـــرد«. والتم
أن   « ـــان  البي ـــاف  وأض
العنـــارص اإلجراميـــة  تلـــك 
املدعـــو  التـــي يتزعمهـــا 
محســـن صالح ســـبيعيان، 

متورطـــة بأعمال تخريبية 
واالعتـــداء عـــى قـــوات 
التفتيش  الجيـــش ونقـــاط 
بمديريـــة الوادي، و أن تلك 
التخريبية قامت  ـــارص  العن
مســـاء األحد باالعتداء عى 
عدد من املواطنني من أبناء 
املنطقـــة، وبـــارشوا إطاق 
النـــار عليهـــم، مـــا اضطـــر 
ـــن  ـــش واألم الجي ـــوات  ق
الحازم  ـــل، والتعامل  التدخ

مـــع تلـــك العنارص«.
أن  البيـــان  وأكـــد 
العمليـــة نجحـــت يف تجنيب 
إىل  ..الفتا  أذى  أي  املدنيـــني 
استشهاد  عن  أسفرت  أنها 
الجيـــش  أفـــراد  اثنـــني مـــن 
ـــدة  ـــة عبي ـــن وقبيل واألم
ـــل  ـــة، ومقت أربع ـــرح  وج
ــارص  العنـ ــن  ــة مـ ثمانيـ
التخريبيـــة، وضبط كميات 
واملضبوطات  األسلحة  من 
عدد  عى  والعثور  األخرى، 
التـــي تحتوي  الوثائق  مـــن 

ــات  الجهـ ــماء  ــى أسـ عـ
ــني  املرتبطـ ــخاص  واألشـ
بالخليـــة، بينهـــم عـــدد من 
ـــكاب أعمال  بارت ـــني  املتهم
تخريبية متنوعة.. مشـــرياً 
ــة  ــيتم إحالـ ــه سـ أنـ إىل 
إىل  املضبوطـــات والوثائـــق 
ـــام  للقي ـــة  األجهـــزة األمني
فحـــص  يف  بدورهـــا 
ــة  ــات وماحقـ املضبوطـ
ـــك  بتل ـــة  املرتبط ـــارص  العن

ـــة. ـــة اإلرهابي الخلي
أن   ، ـــان  البي ـــح  وأوض
لـــدى  املتوفـــرة  املعلومـــات 
ونتائج  املختصة،  األجهزة 
التحقيقات السابقة، أثبتت 
أن تلك العنارص لها ارتباط 
التخريب  بعصابات  مبارش 
املتمردة،  الحوثي  ومليشيا 
وســـبق وأن تورطـــت تلـــك 
العنارص يف أعمال تخريبية 
ـــطو  ـــم حرابة والس وجرائ
املسلح، واعراض سيارات 
وشاحنات التحالف العربي، 

ـــذ  ـــت يف تنفي ـــا تورط كم
عـــدد مـــن جرائـــم زراعـــة 
ـــفة واغتياالت  عبوات ناس
لقيادات عســـكرية وأمنية، 
ـــي  ـــع مروج ـــاون م والتع
وتهريـــب  املمنوعـــات 
األسلحة واملواد التصنيعية 
الحربية للطائرات املســـرية 
وغريهـــا مـــن األســـلحة 
ــيا يف  للمليشـ ــالها  وإرسـ
أنها  ـــدة، كما  صنعاء وصع
التعاون  متورطة يف جرائم 
مع مليشيا الحوثي وتقديم 

ـــات لانقابيني. معلوم
البيـــان دور  وثمـــن 
رجـــال القبائـــل ومواقفهم 
الوطنيـــة يف إســـناد الجيش 
واألمـــن يف معركتهـــم ضد 
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
وما يقدمونه من تضحيات 
ـــاع  الدف ـــبيل  ـــة يف س غالي
عـــن الثـــورة والجمهوريـــة 

والثوابـــت الوطنيـــة.

بيان للحملة المشتركة ..

العناصـــر لهــــــا ارتبـــاط مباشـــر بعصابــــــات التخريـــــب ومليشيــــا الحوثـــــــي 

اجليــــــش واألمــــن مسنودا بقبائـــل عبيــــدة
 يضبطون عنـارص إجـراميــة وختريبيـــة
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صور تكشف جانباً من ارتباطات خلية 
سبيعيان وأعامهلا اإلرهابية
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الخليـــــة التـــي تزعمهــــا محســـــن 
سبيعيان وارتباطاتها المشبوهة

أبرز جرائم

التخابر مع مليشيا الحوثي وتقديم 
معلومات لها وتنفيذ أجندتهم.

زراعة العبوات الناسفة واغتيال 
قيادات عسكرية وأمنية

اعتراض شاحنات للتحالف العربي 
والتعاون مع مروجي ممنوعات

تهريب أسلحة ومواد تصنيعية 
حربية للطائرات المسيرة.

ارتكاب عمليات اعتداء على الجيش 
ونقاط التفتيش بمديرية الوادي

تنفيذ أعمال مزعزعة لألمن 
واالستقرار وإقالق السكينة العامة

االعتداء على مواطنين بالوادي 
استدعى تدخل الجيش واألمن

االعتداء على مواطنين بالوادي 
استدعى تدخل الجيش واألمن القيام بأعمال أعمال تخريبية 

وجرائم حرابة وسطو مسلح
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افتتاح خميم جديد يف مأرب إليواء 400 أرسة نازحة 
من اجلوف بتمويل كويتي

افتتـــح وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــس،  ـــوم الخمي ـــاح، ي مفت
املرحلـــة األوىل من مرشوع 
مخيم )تواصل( إليواء 400 
أرسة مـــن نازحـــي الجوف 
ـــات غذائية  مع تقديم وجب
مجانيـــة ومياه رشب نقية 
ملـــدة شـــهر، والـــذي تنفذه 
مؤسســـة تواصـــل للتنمية 
ـــن  ـــل م ـــانية بتموي اإلنس
لإلغاثة. الكويتية  الجمعية 

وتشـــمل املرحلـــة األوىل 
من املخيم الجديد الواقع يف 
منطقـــة امليل شـــمال غرب 
ـــن 200  ـــأرب، م ـــة م مدين
خيمة تحتوي عى حصرية 
وثاثـــة فـــرش ولحافني إىل 
ـــزان مياه  جانب حمام وخ
ســـعة ألـــف لـــر لـــكل أربع 

خيام.

وبعـــد االفتتـــاح طـــاف 
ـــم  ـــاح باملخي ـــل مفت الوكي
ـــات  ـــى مواصف ـــا ع مطلع
إعداده وتخطيطه واستمع 
مـــن مديـــر مكتـــب تواصل 
بمأرب إىل رشح عن املعايري 
التـــي تـــم اتباعهـــا يف تنفيذ 
الخيام،  ومواصفات  املخيم 
ـــني  ـــافات ب ـــاة املس ومراع
الخيـــام يف املخيـــم بما يتيح 
االســـتقالية والخصوصية 
خيمتها  يف  النازحة  لألرسة 
ــرى يف  ــن األرسة األخـ عـ

ـــاورة. ـــة املج الخيم
كمـــا اســـتمع الدكتـــور 
مفتـــاح إىل رشح مـــن مدير 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
مخيمـــات النازحني بمأرب 
سيف مثنى عن آلية اختيار 
وتســـكني األرس املســـتفيدة 
يف املخيـــم والنازحني فيها.. 

مشددا عى رضورة رسعة 
اســـتكمال املرحلـــة الثانيـــة 
النازحني..  لتخفيف معاناة 
واألخـــذ يف االعتبـــار أدوات 
الســـامة والدفـــاع املدنـــي 
ضد الحرائق عى مســـتوى 
ـــل  ـــل توصي ـــة قب كل خيم
خدمـــة الكهربـــاء العمومي 

املخيم. إىل 
ـــاد الدكتور مفتاح  وأش
اإلنســـانية  بالتدخـــات 
الكويتيـــة ضمـــن مـــرشوع 
)الكويـــت إىل جانبكـــم(.. 
أن الشـــعب اليمني  مؤكـــداً 
لـــن ينـــى لها هـــذا املوقف 
األخـــوي يف ظـــل الظـــروف 
التـــي يمر بها  االســـتثنائية 

الوطن.
وأشـــار وكيل املحافظة 
استقبلت  التي  مأرب  أن  إىل 
نحو 3 مايني نازح مازالت 

ـــرية  ـــات كب ـــه تحدي تواج
ومتزايـــدة جـــراء اســـتمرار 
النـــزوح إليهـــا  موجـــات 
ـــاب  ـــل غي ـــتمرار يف ظ باس
ـــل  ـــاني الفاع ـــدور اإلنس ال
اإلنســـانية  للمنظمـــات 
األممية لتخفيف من معاناة 
النازحني بتدخات حقيقية 
عى األرض، يف حني ماتزال 
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
تواصل حشودها وحماتها 
عى مأرب وتحلم بالوصول 
إىل من رشدتهم ســـابقا من 
محافظاتهـــم لترشيدهـــم 
مـــرة أخـــرى، كمـــا تواصل 
إرسال الصواريخ البالستية 
اآلمنني،  املدنيني  الستهداف 
وإرسال خاياها اإلجرامية 
ـــتقرار  ـــن واس ـــث بأم للعب
املجتمع وسط صمت أممي 

. مطبق
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ـــة  ـــر لجن ـــر تقري أظه
الباغـــات والحـــد الزمنـــي 
لحاالت تفيش وباء كورونا 
بمكتـــب   )19 )كوفيـــد 
الصحـــة العامة والســـكان 
بمحافظـــة مـــأرب تراجـــع 
حـــاالت اإلصابـــة بكورونا 
املاضيني،  األسبوعني  خال 
اإلجـــراءات  ونجـــاح 
ـــن  ـــد م ـــة يف الح االحرازي
الوباء وانتشاره بني  تفيش 

ســـكان املحافظـــة.
ـــذي  ال ـــر  ـــد التقري وأك
ـــوم  ـــتعراضه، ي ـــرى اس ج
ـــاع  ـــال اجتم ـــني، خ اإلثن
ـــة  ـــة ملواجه ـــة الفني اللجن
ـــة الدكتور  ـــا برئاس كورون

الشـــدادي  عبدالعزيـــز 
مديـــر عام مكتـــب الصحة، 
التـــي  أن حـــاالت االشـــتباه 
تـــم رصدهـــا بمـــأرب خال 
ـــة بلغت 380  الفرة املاضي
حالة، تأكـــد منها 26 حالة 
إصابـــة، بينها عرش حاالت 

وفـــاة، وتعـــايف 13 حالة.
ـــاد  وخال االجتماع أش
أعضاء اللجنة الفنية بالتزام 
ــة  ــني يف املحافظـ املواطنـ
باإلجراءات االحرازية التي 
اتخذتهـــا املحافظة، والذين 
أظهروا مستوى مايتحلون 
بـــه من وعي عال، وحرص 
كبـــري عـــى إنجـــاح الجهود 
الرسمية يف مواجهة الوباء، 

وكان لذلـــك األثـــر الكبري يف 
الوباء. انتشار  الحد من 

ـــة  ـــادت اللجن ـــا أش كم
ـــاء والعاملني  بجهود األطب
الصحيـــني يف املستشـــفيات 
ومراكز العـــزل الذين مثلوا 
الـــدرع األول يف مواجهـــة 
جائحـــة كورونـــا من خال 
تفانيهم يف تقديم الخدمات 
للمرىض  والعاجية  الطبية 
واملصابني بالوباء .. مثمنني 
ــاون  ــياق تعـ يف ذات السـ
القطاع الخاص ورجال املال 
واألعمال الذين أســـهموا يف 
من  املحافظة  جهود  إسناد 
خال توفري أجهزة الفحص 
ودعم  الازمة،  واألمبوالت 

ـــة  ـــزل باألدوي ـــز الع مراك
ـــة. ـــتلزمات الطبي واملس

اللجنـــة  وكانـــت 
الفنيـــة قـــد أكـــدت يف ختام 
اجتماعهـــا عى االســـتمرار 
ـــر التجوال  يف إجراءات حظ
وإغـــاق صـــاالت األعراس 
واملسابح وخدمات الشيش 
ـــات بكافة أنواعها  واملعس
يف اللوكندات واالسراحات، 
واســـتمرار عمليات الرقابة 
ــزام  ــن االلتـ ــد مـ والتأكـ
ومعايـــري  باإلجـــراءات 
ـــامة من قبل العاملني  الس
التجاريـــة  األســـواق  يف 
ومحـــات البيـــع والرافة 

حتـــى إشـــعار آخر.

تقرير يؤكد تراجع تفشي وباء كورونا 
في مأرب ونجاح اإلجراءات االحترازية
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جـــرى بحضـــور وكيـــل 
محافظـــة مأرب للشـــؤون 
ـــد  ـــه أحم ـــة عبدالل اإلداري
ـــاف )5500(  ـــري إت الباك
ـــات  ـــن املرشوب ـــون م كرت
املستوردة  املتنوعة  الغازية 
ـــتخدام،  غري الصالحة لاس
ضبطهـــا مكتـــب الصناعـــة 
ـــى مقطورتني  والتجارة ع
قبـــل دخولهـــا عاصمـــة 

ـــا  ـــدر قيمته ـــة تق املحافظ
بنحـــو 14 مليـــون ريـــال.

وخـــال عمليـــة اإلتاف 
أوضـــح مديـــر عـــام مكتب 
ـــة باملحافظة يارس  الصناع
ــر إدارة  ــدي ومديـ الحاشـ
حمايـــة املســـتهلك عبداللـــه 
الياجـــوري، أن هذه الكمية 
ـــات  ـــن املرشوب ـــة م املتلف
الغازية فسدت أثناء الحجر 

باملنفـــذ اليمنـــي مـــع عمان 
وتعرضها للشـــمس.

وأشـــاد الوكيل الباكري 
بالجهود التي يبذلها مكتب 
الصناعة يف حماية املستهلك 
مـــن ضعيفـــي النفوس من 
التجار، واستغالهم الوضع 
ســـواء ببيـــع مـــواد منتهية 
الصاحيـــة أو مخالفـــة 
بصحة  وترض  للمواصفات 

املســـتهلك، أو املغـــاالة يف 
األســـعار واالحتـــكار.

ـــى  ـــري ع الباك ـــدد  وش
رضورة مضاعفـــة الجهود 
يف مراقبـــة الســـوق املحلية 
وعـــدم التهـــاون يف ضبـــط 
املخالفني واتخاذ اإلجراءات 

ـــة الازمة. القانوني

إتالف 5500 كرتون من المشروبات 
الغازية غير الصالحة لالستخدام
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مـــأرب  اســـتكملت 
ـــنوات  ـــت س ـــة س العظيم
عجـــاف مـــن الـــراع مـــع 
الفاريس،  الحوثي  املرشوع 
كانت مـــأرب العظيمة هي 
ـــرشوع  ـــا امل ـــرد له ـــن ج م
حماته العســـكرية املبكرة 
واســـتهدفها ال لـــيشء إال 
ـــة  ـــي حاضن ـــأرب ه ألن م
اليمنيـــني التاريخية، وفيها 
إرشـــيف مجدهم وهويتهم 
ـــة ؛ عرفهم العالم  التاريخي
بهـــا، وهي الجذر التاريخي 
العروبـــي يف جنوب جزيرة 

العرب. 
ـــأرب  ـــاء م أبن ـــاض  خ
األبطـــال ومعهـــم رشفـــاء 
ـــت  الوطن املنازلة خال س
ســـنوات عن وعي وإدراك، 
ـــا  ـــا وطني ـــكلوا حزام وش
وعروبيا عنوانه الدفاع عن 
لليمنيني.  التاريخية  الهوية 
شـــكلت املعركـــة وعيـــاً 
أبنـــاء مـــأرب  لـــدى  وطنيـــاً 
ـــك الوطنيني  ـــة وأولئ خاص
الذيـــن اتجهـــوا إىل مـــأرب. 

ـــة الدفاع  وكانت معرك
عن مـــأرب معركـــة جميع 
أبنـــاء مـــارب، وجميـــع 
أبناء اليمن،  ـــن  الوطنيني م
مضـــاف إليهـــا دم عروبـــي 
مـــن األشـــقاء يف التحالـــف 

لعربي.   ا
لقـــد شـــكلت جغرافيـــا 

ـــة  ـــاحة ملعرك ـــأرب مس م
وطنيـــة ببعدهـــا املحـــي 

والوطنـــي والقومـــي. 
فمـــأرب يف نظر البعض 
محافظة نائيـــة ثرية يجب 
أن يجـــري عليهـــا ما جرى 
ملحافظات سيطرة املليشيا. 
ـــئ  ـــوم خاط ـــذا مفه ه
فـــكل النخـــب اليمنية تدرك 
أن مـــأرب هـــي املعـــادل 
للمـــرشوع  املوضوعـــي 
فســـقوطها  الحوثـــي، 
الله يعني سقوط  ـــمح  الس
هوية وتاريخ ممتد لسبعة 
آالف ســـنة لصالـــح فكـــرة 
كهنوتيـــة عمرهـــا ألف عام 
تســـبب وجودهـــا يف إيقاف 
النمـــو الحضـــاري لواحـــدة 
مـــن أقـــدم الحضـــارات عى 

وجـــه البســـيطة. 
ـــن  ـــم ول ـــا ل ـــن هن وم
أبناء مـــأرب ومعهم  يقبـــل 

كل نخـــب الوطـــن الرشيفة 
ـــقوط   ـــرب س ـــم الع ومعه
التاريخية. برمزيتها  مأرب 
إن مـــأرب كمـــا علمنـــا 
التاريـــخ قادرة عى ســـحق 
مشاريع املليشيا، فالعاصمة 
التاريخ  السبئية هي عمود 

ومركزيته. اليمني 
ـــرشوع  ـــظ م ـــد أيق لق
املليشيات مأرب من سباتها 
دورها  للعب  لتعود  العميق 
التاريخـــي، وتعيـــد صناعة 
مجدهـــا الغائـــب تحـــت 
الشـــمس وفـــوق األرض، 
ـــت  ـــسوارها هزم ـــى ـ فع
امرباطوريـــات وشـــتت 
ـــر الروماني  جيوش القي
اليـــوس جاليوس. ـــادة  بقي
ــأرب  ــت مـ ــد ظلـ  لقـ
غائبـــة عن صناعـــة الحدث 
حوايل ألفـــي عام، وإذا كان 
ـــن  ـــيات م ـــرشوع املليش مل

حســـنة فهو إيقـــاظ مأرب 
الســـبئية من تحـــت الرمال 

ـــة عظيمة. لتنهض عماق
البلـــدوزر الســـبئي  إن 
قـــادم مـــن مـــأرب مبـــرشاً 
ـــاء  بالســـام والخـــري والبن
والعدالة لكل اليمنيني، ومن 
املؤكـــد أن مـــأرب العظيمة 
ســـوف تعيد سدنة الخرافة 
الكهنوتيـــة إىل كهوفهـــم، 
فـــا مـــكان لهم بـــني األمم 

املتحرضة. 
هكذا رآهـــا أديب اليمن 
الكبـــري عبد العزيـــز املقالح 
املايض  القرن  سبعينيات  يف 
وتنبـــأ بصعودهـــا وخصها 
بديوانـــه »مـــأرب تتكلـــم » 
وهي اليوم تضع خطواتها 

يف طريـــق الصعود.

ـــار يف  ـــر األخب •    مدي
إذاعـــة مأرب

بقلم/ حسين الصادر

مــــأرب »تــتــكــلــم«


