
تدشني العام الدرايس اجلديد 
للمرحلتني األساسية والثانوية بمأرب

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 األحــــــد  20 سبتمبــــــر  2020م  العــــدد ) 122 (

استهداف مليشيا احلوثي ملأرب استهداف للدولة اليمنية بكافة مؤسساهتا
رئيس حمكمة مأرب االستئنافية يتفقد سري أداء حمكمة حريب االبتدائية 

األجهزة األمنيـة تضبــط أسلحــة متنوعة أثناء هتريبها بمالبس نسائية

في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

أكد على االحتفاء الذي يليق بعظمة الثورتين

أدانوا استمرار هجوم المليشيا على المحافظة ..

وزارة حقوق اإلنسان:

نائب الرئيس يشيــد بالتفـاف 
أبناء مأرب خلف جهود التحريـر

املحافظ يرتأس اجتامعاً ملناقشة ترتيبات االحتفاء بثوريت سبتمرب وأكتوبر

تنديد عريب ودويل بقصف احلوثيني لألعيان املدنية بمأرب واململكة

ورشة تعريفية بمشاريع وتدخالت منظمة 
كير العالمية في المحافظة

انتقادات يمنية لنعومة إحاطة 
غريفيث حول التصعيد في مأرب

حملــــة بيطريــــة لتحصيــــــن الثــــــروة الحيوانيــــة ضــد طاعــون المجتـــرات
تدشيـــــن المرحلـــــة الخامســـــة مـــن تشغيـــل مركــــز األطـــــراف بمـــأرب

بدء توزيع مليون و200 ألف كتاب مدرسي ..

مــن اإلعـــالم العـربـي ..
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ـــب رئيس  ـــرى نائ أج
ــق  ــة الفريـ الجمهوريـ
ـــن عـــي محســـن  الرك
صالـــح اتصـــاالً هاتفيـــاً 
بمحافظ محافظة مأرب 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة 
املستجدات  عىل  لالطالع 
والتنمية  البناء  وأوضاع 

باملحافظـــة.
وأشـــاد نائب الرئيس 
وبدور  املبذولة  بالجهود 
ــكرية  ــزة العسـ األجهـ
ـــاف أبناء  واألمنية والتف
ـــف  ـــرار خل ـــأرب األح م
ـــر وتثبيت  جهود التحري

األمن واالستقرار وعملية 
التطويـــر والبناء.

ــب  ــر نائـ ــا عـ كمـ
الجمهورية خالل  رئيس 
ـــره  ـــن تقدي ـــال ع االتص
لدور األشقاء يف التحالف 
بقيـــادة اململكـــة العربية 
ــود  ــعودية والجهـ السـ
املبذولة يف استعادة الدولة 
ـــق املحررة. ودعم املناط
ـــب الرئيس  ـــد نائ وأك
بـــأن مـــأرب التـــي كانت 
ـــن،  ـــكل اليمني ـــأوًى ل م
وفتـــح أبناؤهـــا قلوبهم 
لألحـــرار ســـتظل حصناً 

وأن  للجمهورية،  ودرعاً 
القيادة السياسية بقيادة 
فخامـــة الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي رئيـــس 
الجمهوريـــة  تنظـــر لها 
ولبقيـــة املناطق املحررة 
ـــام  ـــر واهتم ـــكل تقدي ب
ــتعادة  ــاً السـ ومنطلقـ
ـــوع  ـــة يف كل رب الرشعي
إىل املعاناة  اليمن، منوهاً 
التي يتجرعها املواطنون 
يف مناطـــق مليشـــيات 
الحوثـــي واســـتمرار 
جرائمها بحق املدنين من 
وتجويع  واختطاف  قتل 

وإرهاب.
ـــرق  ـــه تط ـــن جانب م
محافظ املحافظة إىل عدد 
مـــن املواضيـــع املرتبطة 
ـــراً إىل  ـــة، مش باملحافظ
ـــي  ـــدة الت املواقـــف الخال
ـــجلها أبطال الجيش  يس
القبائل  واملقاومة وأبناء 
وقوات التحالف يف مختلف 
ـــردع مرشوع  الجبهات ل
الكهنوت الحوثي املدعوم 

. إيرن  من 

في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

نائب الرئيــــس يشيــــد بالتفــــاف أبنــاء 
مــــأرب خلــف جهـــود التحريـــــــر
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عـــرت وزارة حقـــوق 
ــا  ــن إدانتهـ ــان عـ اإلنسـ
ــتمرار  ــتنكارها السـ واسـ
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية 
ـــاً بمهاجمة  املدعومة إيراني
واستهداف  مأرب  محافظة 
أحيائهـــا املكتظة بالســـكان 
ـــخ الباليســـتية يف  بالصواري
ظل صمـــت الهيئات الدولية 
ـــز  ـــة وتعزي ـــة بحماي املعني
حقوق اإلنســـانية يف العالم.

وقالـــت الـــوزارة يف بيان 
لها » خالل ســـنوات الحرب 

احتضنـــت مـــأرب قرابـــة ٢ 
مليـــون نـــازح مـــن مختلف 
ــة  ــات الجمهوريـ محافظـ
ووفـــرت لهـــم األمـــان 
واستقبلت  الالئقة،  والحياة 
مدارســـها ومشـــافيها أبناء 
النازحن بصدر رحب، فيما 
ال تـــزال تشـــكل إحـــدى أهم 
للرأسمال  الجاذبة  املحطات 
الوطنـــي الباحث عن فرص 

لالســـتثمار«.
ــان »أن  ــاف البيـ وأضـ
اســـتهداف محافظـــة مأرب 

من قبل املليشـــيات الحوثية 
يعد استهدافاً للدولة اليمنية 
بكافة مؤسساتها، ويعرض 
اثنن مليون ونصف مواطن 

يمنـــي للمخاطر املحدقة«.
وأشـــارت الـــوزارة إىل أن 
املبالغة يف استخدام مصطلح 
»اإلنسانية« من قبل املجتمع 
ـــدة، واللجوء  الدويل يف الحدي
للصمـــت فيمـــا تتعـــرض له 
مأرب يعـــد ازدواجاً فاضحاً 
وتطبيـــق  اســـتخدام  يف 
القانـــون الـــدويل اإلنســـاني 

والحقوقـــي.. داعية مجلس 
األمن الدويل، واألمم املتحدة، 
ومجلـــس حقـــوق اإلنســـان 
لعقد اجتماع طارئ ملناقشة 
التداعيـــات الخطـــرة التـــي 
تشكلها املليشيات عىل حياة 
اليمنيـــن يف مـــأرب، واتخاذ 
اإلجراءات العاجلة للحيلولة 
دون ارتـــكاب إبادة جماعية 
ـــكان  ـــق الس ـــازر بح ومج

ـــاء القبائل. املحلين وأبن

وزارة حقوق اإلنسان:
استهداف مليشيا احلوثي ملأرب استهداف 

للدولة اليمنية بكافة مؤسساهتا
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املحافظ يرتأس اجتامعاً ملناقشة ترتيبات 
االحتفــاء بثورتــي سبتمبــر وأكتـوبــر

ـــرأس محافـــظ مأرب  ت
ـــرادة،  الع ـــلطان  ـــواء س الل
الســـبت، اجتماعاً مشـــركاً 
الفرعية لالحتفاالت  للجنة 
ودائرتـــي  باملحافظـــة 
والتوجيه  العامة  العالقات 
املعنـــوي بـــوزارة الدفاع يف 
ـــرات الجارية  إطار التحض
الوطنية  باألعياد  لالحتفاء 
لثورتـــي ســـبتمر وأكتوبر 

الخالدتن.
أكـــد  االجتمـــاع  ويف 
املحافـــظ العـــرادة عـــىل أن 
ثـــورة ٢6 ســـبتمر اقتلعت 
نظام االســـتبداد يف شـــمال 
ـــورة  ـــت ث ـــن، وتمكن اليم
أكتوبـــر مـــن طـــرد املحتـــل 
والتحـــرر مـــن االســـتعمار 
يف جنـــوب اليمـــن، وتمثـــل 
ثورات التحرر الوطني إرادة 
شـــعب وروح أمـــة متقـــدة 
متجددة تعتمـــد عىل تاريخ 
ونضـــال وأهـــداف وقضية 

قائمـــة عىل الحـــق والحرية 
والكرامـــة .

اللـــواء العـــرادة  وشـــدد 
اإلعـــداد  رضورة  عـــىل 
الجيـــد لالحتفـــاء الرســـمي 
والشـــعبي بما يليق بعظمة 
ـــالء  ـــبات ، وإع ـــك املناس تل
مظاهر االحتفاء بها ، بقدر 
معانيهـــا وقيمها وأهدافها 
الجمهوريـــة والوطنيـــة ، 
ـــهداء  ـــاء الش ـــاء لدم والوف
ـــن  ـــات م ـــل التضحي وقواف
ـــق  ـــتكمال تحقي ـــل اس أج
أهدافهـــا الســـامية وتجديد 
ـــة النضـــال  العهـــد بمواصل
والتضحيـــات لتظل شـــعلة 
متقدة  املجيدة  الثورات  تلك 
ـــة يف  ـــوب، ومتوهج يف القل
امليـــدان ، وتجســـد حلم كل 
اليمنيـــن يف العزة والحرية 
والعيش  والتنمية  والبناء   ،
اتحادي  يمن  الكريم يف ظل 
يتســـاوى فيـــه الجميـــع يف 

الحقـــوق والواجبـــات.
ولفـــت محافـــظ مأرب 
إىل أن جيـــل الحـــارض بـــات 
ـــوم عظمة ثورتي  الي يدرك 
ســـبتمر وأكتوبـــر وســـمو 
النبيلة،  ـــات  األهداف والغاي
ـــادا  ـــر اتق ـــهم أكث ونفوس
للدفاع عنها والتمســـك بها 
، حيـــث يرابـــط أبناؤها من 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية يف كل جبـــل وواد 
يف مختلـــف جبهـــات القتال 
للذود عن األهداف الخالدة، 
واســـتمرار وقوفهـــم بـــكل 
بســـالة وشـــجاعة وإيمـــان 
وتضحية يف وجه مليشيات 
الحوثـــي املدعومـــة مـــن 
إيـــران التـــي تحلـــم بعـــودة 
اإلمامة، بمساندة إخوانهم 
ـــف العربي بقيادة  يف التحال
ـــعودية  اململكة العربية الس
، يف إطـــار الدفاع عن هوية 
ـــة ووضع حد  اليمن العربي

ـــية، حيث  لألطماع الفارس
ـــها  ـــران وحرس إي ـــل  تواص
الثوري وحـــزب الله وبقية 
العصابات اإلرهابية تحديها 
الـــدويل وتهريب  للمجتمـــع 
أحـــدث األســـلحة املتطورة 
للمليشـــيات االنقالبيـــة 
املتمـــردة ، باإلضافـــة إىل 
الدعم الســـيايس واإلعالمي 

طـــوال الســـنوات املاضية.
وأكـــد اللـــواء العرادة أن 
الشـــعب اليمني ســـينترص، 
وثورته منترصة بعون الله 
ال محالـــة ، مهمـــا قّدم من 
تضحيات ، يف سبيل استعادة 
نظامه الجمهوري وكرامته 
وحريتـــه، يف الطريـــق نحو 
ـــه االتحادية التي  بناء دولت
القوى  كافة  عليها  أجمعت 
الحوار  واألطياف يف وثيقة 

الوطني.

شدد على االحتفاء بالشكل الذي يليق بعظمة الثورتين
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رئيس حمكمة مأرب االستئنافية يتفقد سري أداء 
حمكمـــة حريــــــب االبتدائيـــــة 

تفقـــد رئيـــس محكمـــة 
القايض  االستئنافية  مأرب 
محمد عبده العريقي، خالل 
زيارتـــه - اإلثنـــن املايض - 
ملحكمـــة حريـــب االبتدائية 
)110( كـــم جنوب عاصمة 
ـــل  ـــر العم ـــة، س املحافظ
باملحكمة ودورها يف الفصل 

يف قضايـــا املواطنن.
ـــي  الت ـــارة  الزي وخـــالل 
املحكمة  عضو  فيها  رافقه 
ـــتئنافية القايض نافع  االس
ـــة  ـــر محكم ـــي ومدي العلف
االستئناف القايض عبداإلله 
ـــة  ـــس محكم ـــارد ورئي ش
مـــأرب االبتدائيـــة القـــايض 
ـــع  ـــدري، اطل ـــي الحي فتح
رئيس املحكمة االستئنافية 
عـــىل ســـر عمـــل جلســـات 
ـــق العدالة  املحكمة، وتحقي
ـــايض والرافع فيها  يف التق
ـــذة،  الناف ـــن  ـــا للقوان وفق
أداء قلـــم  كمـــا اطلـــع عـــىل 
ــة يف  ــق يف املحكمـ التوثيـ
تحرير املحررات القضائية، 
ومستوى التنظيم يف عملية 

ـــتقبال قضايا املواطنن  اس
والتوثيـــق لهـــا وأرشـــفتها 

. وحفظها
القـــايض  واســـتمع 
العريقي من رئيس محكمة 
حريـــب االبتدائيـــة القايض 
ـــى الجـــري إىل  ـــد يحي مجي
ـــر  ـــن س ـــل ع رشح مفص
العمل، حيث بلغت القضايا 
التـــي فصلـــت فيهـــا خـــالل 
العـــام القضائي املايض 60 
القضايا  بلغت  قضية، فيما 
التـــي تنظر فيها منذ مطلع 
ـــاري  ـــي الج ـــام القضائ الع
ـــة،  ـــوم 46 قضي الي ـــى  حت
كما قـــدم رشحـــا تفصيليا 
عـــن التحديـــات واملعوقات 
التـــي تواجـــه ســـر العمـــل 
يف املحكمـــة، أبرزها شـــحة 
اإلمكانات والكوادر العاملة 
ــزات  ــاعدة والتجهيـ املسـ
واألثـــاث، وأهميـــة توفـــر 
بعض املتطلبات العاجلة من 
أجل تعزيز األداء، وتســـاعد 
يف رسعـــة الفصل يف قضايا 
العدالة. وتحقيق  املواطنن 

وقـــد أشـــاد القـــايض 
ـــي  الت ـــود  ـــي بالجه العريق
يبذلها رئيس محكمة حريب 
فيها،  والعاملون  االبتدائية 
واإلنجازات التي يحققونها 
اإلداريـــة  الجوانـــب  يف 
ـــل يف  ـــة، والفص والتنظيمي
أعىل  وفق  املواطنن  قضايا 
املعايـــر القانونية يف ســـر 
التقايض بـــن املتخاصمن، 
مما أكســـبها ثقة املواطنن 
ـــب  ـــا يف طل إليه ـــوء  واللج
الفصـــل يف قضاياهـــم بـــدال 
عن التحكيم القبي، وتغير 
مفاهيمهم من قانون القوة 

إىل قـــوة القانون.
ــة  ــدا أن املحكمـ مؤكـ
االســـتئنافية ستقدم كل ما 
يمكـــن من دعـــم للمحكمة 
بمتطلباتهـــا  والرفـــع 
وزارة  إىل  واحتياجاتهـــا 
العـــدل لوضـــع الحلـــول 
ـــي  الت ـــات  ـــة للتحدي املمكن
تواجـــه محكمـــة حريب ما 
يعزز من أدائها ويعمل عىل 
تطويرهـــا يف هـــذه املديرية 

ــكانية  ــة السـ ذات الكثافـ
والتـــي تحـــد محافظـــة 
شـــبوة، إىل جانـــب مكانتها 
التاريخيـــة، واســـتيعابها 
ألعـــداد كبرة من النازحن 

. يضا أ
ولفـــت إىل أن كافـــة 
املحاكم يف مأرب تعاني من 
شـــحة اإلمكانـــات والبنـــى 
ـــف  ـــم تضاع ـــة رغ التحتي
األعبـــاء عليهـــا وتزايـــد 
القضايـــا التـــي تفصل فيها 
إىل عـــرشات األضعـــاف عما 
ـــت  ـــل س ـــا قب ـــت عليه كان
ـــتقبال  ـــراء اس ـــنوات ج س
من  كبرة  ألعداد  املحافظة 
النازحن.. منوها برضورة 
تغيـــر النظـــرة إىل املحاكـــم 
بمأرب من قبـــل الوزارة يف 
املخصصـــات والدعم الفني 
واإلمكانـــات والنظـــر إليها 
بعـــن ٢0٢0م وليـــس بعن 
ـــذ باالعتبار  ٢010م، واألخ
املتغرات التي فرضت أعباء 

كبرة عـــىل هـــذه املحاكم.
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أدانوا استمرار هجوم المليشيا على المحافظة ..

القصـــف  لقـــي 
ــتي  ــي الباليسـ الصاروخـ
لألعيـــان املدنيـــة يف مدينـــة 
ـــة  ـــة العربي ـــأرب واململك م
الســـعودية من قبل مليشيا 
إيران  املدعومة من  الحوثي 
تنديدا عربيا ودوليا واسعا، 
وطالبـــوا بإجـــراءات رادعة 
إليقـــاف الجرائـــم الحوثيـــة 

بحـــق املدنيـــن.
ـــات  ـــددت البيان ـــا ن كم
ـــوم الحوثي  املتوالية بالهج
الذي تشنه مليشيا الحوثي 
باتجـــاه محافظـــة مـــأرب، 
وحذروا من أن ذلك الهجوم 
قد يتسبب يف تعطيل عملية 
الســـالم يف اليمـــن وجهـــود 

األمم املتحدة.

بيان أممي أورويب
أكـــدت الـــدول الخمـــس 
دائمـــة العضويـــة بمجلـــس 
األمـــن واالتحـــاد األوروبي 
والكويـــت والســـويد أن 
اســـتمرار هجـــوم مليشـــيا 
الحوثـــي االنقالبيـــة باتجاه 
مـــأرب يهدد بتعطيل عملية 
السالم التابعة لألمم املتحدة.
ـــان صادر  وأعربت يف بي
الذي  املشرك  االجتماع  عن 
ـــس  ـــا، أم ـــد افراضي انعق
الخميس، عن القلق الشديد 
حـــول اســـتمرار هجـــوم 
الحوثين عىل مأرب، والذي 

يعرض الســـكان والنازحن 
ـــيم، األمر  هناك لخطر جس
الـــذي يهـــدد بتعطيل عملية 

السالم.
التزام  بيانها  وجددت يف 
املجتمع الدويل الراسخ بدعم 
ـــا  ـــن ووحدته ـــيادة اليم س
وســـالمة  واســـتقاللها 
أراضيها، وعملية السالم يف 
اليمن وقرارات مجلس األمن 
ـــك  ـــا يف ذل ـــة، بم ذات الصل
القرار رقم ٢٢16، ومبادرة 
مجلـــس التعـــاون الخليجي 
وآليتهـــا التنفيذيـــة، ونتائج 

ـــوار الوطني. مؤتمر الح
ودعـــا البيـــان إىل وقـــف 
التصعيـــد العســـكري يف كل 

ــن، ووقـــف  ــاء اليمـ أرجـ
إطـــالق النـــار عـــىل الصعيد 
الوطنـــي، والتنفيـــذ الكامل 
للقرار ٢53٢.. مرحباً بدعوة 
األمن العام لألمم املتحدة يف 
ـــارس إىل وقف فوري  ٢5 م
لألعمـــال العدائية يف اليمن، 
وكذلـــك وقـــف إطـــالق النار 
من جانب واحد، الذي أعلنه 
ـــة  ـــم الرشعي ـــف لدع التحال
يف 8 أبريـــل.. وأشـــار البيان 
ـــوا يف  ـــوزراء ناقش إىل أن ال
ـــم، الحاجة امللحة  اجتماعه
إىل وقف التصعيد العسكري 
وإحـــراز تقـــدم ســـيايس يف 
ـــزي  ـــدور املرك ـــن، وال اليم
لالنهيـــار االقتصـــادي.. 

تنديد عريب ودويل باستهداف 
مليشيا احلوثي ملأرب واململكة
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مؤكديـــن دعمهـــم الكامـــل 
إىل  الخـــاص  للمبعـــوث 
ـــث  ـــن غريفي ـــن مارت اليم
وجهـــوده لتســـهيل االتفاق 
بـــن األطـــراف اليمنية عىل 
اإلعالن املشرك حول وقف 
إطـــالق النـــار عـــىل الصعيد 
الوطني، والتدابر اإلنسانية 
ـــتئناف  ـــة واس واالقتصادي
العملية السياســـية الكاملة 
والشاملة.. مؤكدين الحاجة 
ـــية شاملة  إىل عملية سياس
بما يف ذلك مشـــاركة كاملة 

ـــباب. للمرأة والش
ـــر وزراء الخارجية  وع
ــم  ــن قلقهـ ــان عـ يف البيـ
الرصاع  العنف يف  الستمرار 
اليمني، بما يف ذلك استمرار 
ـــىل  ـــن ع ـــات الحوثي هجم
اململكة العربية الســـعودية، 
والتي تشكل تهديداً خطرا 
ـــن  ـــي.. داع ـــن اإلقليم لألم
جميـــع األطـــراف إىل الوفاء 
بالتزامتها بموجب القانون 
اإلنساني الدويل، بما يف ذلك 
حمايـــة املدنيـــن والســـيما 
العاملن يف املجال اإلنساني 
والعاملن يف مجال الصحة، 
وكذلك البنى التحتية املدنية.

كمـــا جـــدد الـــوزراء 
االمتثال  أهمية  عىل  التأكيد 
ـــدول  ـــل ال ـــن قب ـــل م الكام
األعضـــاء لحظـــر األســـلحة 
املفروض بموجـــب قرارات 
مجلس األمن الدويل املتعلقة 
باليمـــن.. مرحبـــن بإعالن 
٢8 يوليـــو، لترسيع تطبيق 
اتفـــاق الريـــاض بوســـاطة 
العربية السعودية..  اململكة 
ـــة  ـــود اململك ـــن جه مثمن
العربيـــة الســـعودية يف هذا 
اإلطـــار.. داعـــن الحكومـــة 

اليمنيـــة واملجلـــس االنتقايل 
تنفيذ هذه الخطوات عاجالً.

الربملان العريب 
ــان  ــس الرملـ أدان رئيـ
ـــعل  ـــور مش ـــي الدكت العرب
ـــلمي، بأشـــد العبـــارات  السُّ
ـــي  ـــيا الحوث ـــالق مليش إط
االنقالبيـــة لعـــدًد مـــن 
البالســـتية  الصواريـــخ 

ـــرات املفخخة بدون  والطائ
طيـــار باتجـــاه مدينة مأرب 
املكتّظة بالسكان والنازحن، 
واألحياء السكنية يف اململكة 

ـــعودية. ـــة الس العربي
وقـــال رئيـــس الرملـــان 
ترصيـــح  يف  العربـــي 
ـــذه العمليات  صحفي«إن ه
اإلرهابية املتكررة تؤكد يوماً 
بعد آخر أن مليشيا الحوثي 
ـــة جماعـــة مارقة  االنقالبي
تتبنى اسراتيجية ممنهجة 
للتصعيد واستهداف املدنين، 
وإلحـــاق الـــرضر باملنشـــآت 
ــة يف  ــة واالقتصاديـ املدنيـ
ـــعودية  اململكة العربية الس
والجمهوريـــة اليمنيـــة، 
ــة  ــك كافـ ــاوزة بذلـ متجـ
اإلنسانية  واملبادئ  األعراف 
ـــي  ـــة الت ـــن الدولي والقوان
ـــة للمدنين  ـــن الحماي تضم

واملرافـــق املدنيـــة«.

ـــلمي »أن  ـــاف الس وأض
ـــة  ـــم اإلرهابي ـــذه الجرائ ه
ـــقط  ـــي ال تس ـــة الت الجبان
ـــتوجب تحركاً  بالتقادم تس
دوليـــاً عاجـــاًل ضد مليشـــيا 
ـــة ومـــن  الحوثـــي االنقالبي
يدعمهـــا باملـــال واألســـلحة 
النوعيـــة، ويحرضهـــا عـــىل 
ارتـــكاب هـــذه األعمـــال 

ـــة«. اإلرهابي

واشـــار رئيـــس الرملان 
العربـــي، إىل أنـــه يف الوقـــت 
الـــذي يعمـــل فيـــه املجتمـــع 
الدويل عىل وقف إطالق النار 
الحل السيايس  ودفع مسار 
إىل األسس  يف اليمن استناداً 
واملرجعيـــات املتفـــق عليها 
واملتمثلة يف املبادرة الخليجية 
ـــر الحوار  ومخرجات مؤتم
الوطنـــي اليمنـــي، والقـــرار 
ـــدويل رقـــم ٢٢16، تـــرص  ال
ـــيا الحوثي االنقالبية  مليش
عىل تهديد املســـار السيايس 
لحـــل األزمـــة وتنفيذ أجندة 
ـــي التخريبية  النظام اإليران
التي تهدف إىل تقويض األمن 
ونـــرش الفـــوىض يف املنطقة 

العربية.
وجـــدد رئيـــس الرملـــان 
العربـــي دعـــم الرشعيـــة يف 
الجمهورية اليمنية والجيش 
ـــي يف التصـــدي لهـــذه  اليمن

ـــة الجبانة  األعمال اإلرهابي
ـــن  ـــتهدف املدني ـــي تس الت
واملنشـــآت املدنيـــة يف مدينة 
مـــأرب التـــي يســـطر أهلها 
أروع البطـــوالت يف الدفـــاع 
عـــن مدينتهـــم.. معـــراً عن 
تضامـــن ووقـــوف الرملـــان 
العربـــي التـــام مـــع اململكة 
ودعمها  السعودية  العربية 
يف كل ما تتخذه من إجراءات 
للدفاع عن أراضيها وحفظ 
أمنهـــا وســـالمة مواطنيها 
واملقيمـــن عـــىل أراضيهـــا..

مشيداً بكفاءة قوات تحالف 
دعـــم الرشعيـــة بقيـــادة 
ـــعودية  اململكة العربية الس
ونجاحهـــا يف التصدي لهذه 
األعمال اإلرهابية وإفشالها 
برصدها مـــن داخل مناطق 
سيطرة املليشـــيا االنقالبية 

وتدمرهـــا بنجاح.

مجهورية مرص 
أدانت جمهورية  إىل ذلك 
مرص العربية قيام مليشـــيا 
الحوثي باستهداف املنشآت 
املدنية يف مدينة مأرب بثالثة 
صواريـــخ باليســـتية، ممـــا 
أسفر عن إصابة العديد من 

املدنين.
وأكـــدت مـــرص يف بيـــان 
الخارجية  وزارة  عن  صادر 
عىل األهمية البالغة للوصول 
إىل وقف إطالق نار شامل يف 
االتفاق  يتسنى  حتى  اليمن 
ـــانية  ـــر اإلنس ـــىل التداب ع
واالقتصاديـــة التـــي َتكُفـــل 
التخفيـــف من حـــدة األزمة 
اإلنســـانية التـــي تتفاقـــم يف 
ربـــوع اليمـــن نتيجـــة لتعُثر 

الحل الســـيايس.
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ـــة  ـــرص كاف ـــت م  وثمن
مـــا يقوم بـــه تحالـــف دعم 
الرشعيـــة يف اليمـــن وصوالً 
لهذه األهداف .. معربة عن 
دعمها الكامل لكل ما يتخذه 
تحالـــف دعـــم الرشعيـــة يف 
اليمن من إجراءات للتعامل 
ـــيا  ـــات مليش ـــع ممارس م
الحوثـــي، والتـــي تـــؤدي إىل 
ـــاع يف اليمن. تأجيج األوض

وجـــددت مرص تأكيدها 
ـــب  ـــا بجان ـــىل اصطفافه ع
ـــعودية  اململكة العربية الس
يف مســـاعيها املُخلصة لدفع 
مســـرة الحـــل الســـيايس يف 
اليمـــن وإنفـــاذ وقف إطالق 

النار.

اإلمارات العربية املتحدة
مـــن جهتهـــا أدانـــت 
دولـــة اإلمـــارات بشـــدة 
إطـــالق مليشـــيات الحوثي 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم اإلرهابي
إيران الصواريخ والطائرات 

ـــان  ـــاه األعي ـــرة باتج املس
ــة يف  ــة واالقتصاديـ املدنيـ
اململكة العربية الســـعودية، 
واملدن اليمنية، واستمرارها 
يف الهجوم عـــىل مأرب التي 
ـــن مليونن  تحتضن أكثر م
ـــن  ـــن والهارب ـــن النازح م
املدنين من مناطق سيطرة 
املليشـــيات، ومـــا ســـيرتب 
عىل ذلـــك من تفاقم الوضع 

ـــاني يف اليمن. اإلنس
وزارة  وأعربـــت 
الخارجية والتعاون الدويل يف 
بيان لها عن قلقها من رفض 
الحوثيـــن املســـتمر لجهود 
ـــن  ـــاص لألم ـــوث الخ املبع
العام لألمم املتحدة إىل اليمن 

ومقرحه  غريفيث،  مارتن 
بشـــأن إيقـــاف إطـــالق نـــار 
دائـــم يف اليمـــن الســـتئناف 
اإلنســـانية  اإلجـــراءات 
واالقتصاديـــة والـــرشوع يف 
للتوصل  السياسية  العملية 

ـــدف  ـــيايس، به ـــل س إىل ح
إطالة أمـــد األزمـــة وتعقيد 
ـــة واملجتمع  الجهود األممي
الدويل إلنهاء األزمة اليمنية.
ــان إىل أن  ــار البيـ وأشـ
ـــات  ـــذه الهجم ـــتمرار ه اس
والتهديـــدات يوضح طبيعة 
الخطر الذي يواجه املنطقة 
ـــي،  ـــالب الحوث ـــن االنق م
واعترتـــه دليـــاًل جديداً عىل 
ســـعي هـــذه املليشـــيات إىل 
تقويض األمن واالســـتقرار 

يف املنطقـــة.
وثمنـــت دولـــة اإلمارات 
ــي  ــود التـ ــددا الجهـ مجـ
تقـــوم بها اململكـــة العربية 
ـــذ اتفـــاق  الســـعودية لتنفي
الرياض، وأعربت عن أملها 
يف أن يتـــم ترسيـــع تنفيـــذه، 
ـــاء  ـــارات إنه ـــع بمس والدف
األزمة اليمنية، وعىل رأسها 
مســـار الســـالم الذي ترعاه 
األمـــم املتحـــدة ومبعوثهـــا 
ـــددة التزامها  إىل اليمن، مج
بالوقوف إىل جانب الشـــعب 
اليمنـــي ودعـــم طموحاتـــه 
املرشوعة يف التنمية واألمن 
والســـالم يف إطار سياستها 
الداعمـــة لـــكل مـــا يحقـــق 
مصلحـــة شـــعوب املنطقة.

دولة الكويت
حـــذر وزیـــر الخارجیـــة 
ـــي  ـــاع الكویت ـــر الدف ووزی

ـــور  ـــیخ الدكت ـــة الش باإلناب
أحمد الصباح، من أي تصعيد 
ملليشـــيا الحوثـــي االنقالبية 
باتجاه محافظة مأرب، وأن 
ذلـــك ســـيؤدي إىل تقويـــض 

الحل الســـيايس الشامل. 
ــة  ــال: إن محافظـ وقـ
مأرب لعبت دور املالذ اآلمن 
يف هذه األزمة للنازحین من 
أجـــزاء أخـــرى مـــن الیمـــن، 
الذیـــن جـــاؤوا إلیھـــا  بحثا 
عـــن األمـــان، وأي تصعیـــد 
ستشـــھده ھـــذه املحافظـــة 
ســـتكون عواقبه السیاسیة 
والعســـكریة واإلنســـانیة 

وخیمة.
جـــاء ذلـــك خـــالل 
ترؤســـه، اليـــوم، أعمـــال 
االجتمـــاع الـــوزاري حـــول 
الیمـــن عر تقنیـــة االتصال 
املرئي واملسموع، الذي عقد 
عىل هامش أعمال الدورة الـ 
ـــة العامة لألمم  75 للجمعی
ـــركة  ـــة مش املتحدة برئاس
مـــع وزراء خارجیة كل من 
مملكـــة الســـوید واململكـــة 
املتحـــدة وجمھوریـــة أملانیا 

االتحادیـــة.
يف  الصبـــاح  وأكـــد 
ـــرضه  ـــذي ح ـــاع ال االجتم
األمین العـــام لألمم املتحدة 
ـــؤون  ـــىل للش ـــل األع واملمث
الخارجیة والسیاسة األمنیة 
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لالتحـــاد األوروبـــي ونائـــب 
األوروبیة  املفوضیة  رئیس 
والـــدول األعضاء يف مجلس 
األمن، دعم الكويت  الكامل 
ـــدة  ـــم املتح ـــراءات األم إلج
فیمـــا یتعلق بناقلـــة النفط 
)صافـــر( بمـــا یمنع حدوث 
ـــم  ـــة تفاق ـــة بیئی أي كارث
ـــاني املتدھور  الوضع اإلنس

الیمن.   يف 
الیمـــن  »إن  وقـــال: 
یواجه أســـوأ أزمة إنسانیة 
يف العالـــم بحســـب وصـــف 
األمـــم املتحدة، ورأینا خالل 
الســـنوات املاضيـــة تظافـــر 
الجھـــود الدولیـــة مـــن أجل 
تخفیـــف املعاناة اإلنســـانیة 
يف الیمن، وذلك عر سلسلة 
ـــن  ـــرات املانحی ـــن مؤتم م
وكانت آخرھـــا بتنظیم من 
ـــعودیة  اململكة العربیة الس
ـــھر  ـــدة يف ش ـــم املتح واألم
ـــايض، مما یعكس  یونیو امل
التزام املجتمع الدويل القوي 

تجـــاه مســـاعدة الیمن«.
بالجھـــود  وأشـــاد 
اململكة  تبذلھا  التي  الكبیرة 
السعودیة يف سبیل  العربية 
بذل كافة املساعي الحمیدة 
ـــي يف  ـــدع الداخ ـــرأب الص ل
الیمـــن، والتـــي تأتي ضمن 
ـــع  ـــا األوس ـــار جھودھ إط
نطاقـــا لدعـــم الیمـــن عـــىل 
كافـــة األصعدة السیاســـیة 
واالقتصادیـــة واإلنســـانیة، 
بوصفھا أكـــر مانح للیمن 
وذلك عىل الرغم مما تواجھه 
ـــلحة عىل  من اعتداءات مس
األمنیة  ومنشآتھا  أراضیھا 
ـــه  إدانت ـــداً  والحیویة..مؤك
الشـــدیدة لھـــذه االنتھاكات 
وكذلك عىل حق الســـعودیة 

يف الدفاع عن أراضیھا. 
ولفـــت إىل أن الحـــل 
ـــاع  ـــاء األوض ـــل إلنھ األمث
اإلنسانیة املتدھورة،  یتطلب 
إعادة األمن واالســـتقرار يف 
الیمـــن بما یصون ســـیادته 
واستقالله ووحدة أراضیه، 
وھو أمر لن یتحقق إال عر 
الوصول إىل حل سیايس وفقا 
للمرجعیـــات الثـــالث وھـــي 
قـــرارات مجلـــس األمن بما 
فیھا القرار ٢٢16 واملبادرة 
التنفیذیة  وآليتها  الخلیجیة 
الوطني  الحوار  ومخرجات 

الشامل.

البحرين وجيبويت
ـــددت كال من مملكة  ون
وجمهوريـــة  البحريـــن 
األعمال  باستمرار  جيبوتي 
العدوانيـــة والهجـــوم عـــىل 
محافظـــة مـــأرب املأهولـــة 

بماليـــن النازحـــن.
مملكـــة  وأعربـــت 
ـــادر  ـــان ص ـــن يف بي البحري
عـــن وزارة الخارجيـــة عـــن 
تنديدها بمواصلة ممارسات 
مليشيات الحوثي وأعمالها 
ـــىل  ـــوم ع ـــة بالهج العدواني
ـــن  ـــة بمالي ـــأرب املأهول م
ـــن  ـــاء الذي ـــن األبري النازح
أجروا عىل اللجوء هرباً من 
بطش وانتهاكات الحوثين، 
وما يحمله ذلك من تداعيات 
ـــن الوضع  خطرة تفاقم م
ـــة  ـــاني يف الجمهوري اإلنس

اليمنية.
كمـــا نـــددت الخارجيـــة 
البحرينية باستمرار مليشيا 
الحوثي اإلرهابية يف عرقلة 
ـــث،  ـــن غريفي ـــود مارت جه

مبعوث األمـــن العام لألمم 
ـــض  ـــن، ورف ـــدة لليم املتح
مبادراته وبخاصة مقرحه 
بشـــأن التوصـــل إىل اتفـــاق 
لوقـــف إطـــالق نـــار دائم يف 

اليمن.
أعربـــت  ذلـــك  إىل 

جمهوريـــة جيبوتي يف بيان 
صـــادر عن وزارة الشـــؤون 
ـــاون الدويل  الخارجية والتع
ـــة  عـــن اســـتنكارها ملواصل
الهجوم  الحوثية  املليشيات 

عىل مأرب التي تؤوي أعدادا 
كبرة من النازحن األبرياء 
.. محذرة من مغبة مايحمله 
ذلـــك مـــن تداعيـــات خطرة 
من شأنها أن تفاقم الوضع 
اإلنســـاني بالـــغ التعقيـــد يف 

ـــة اليمنية. الجمهوري
ــة  ــددت جمهوريـ وجـ
ـــل  ـــا الكام ـــي دعمه جيبوت

لكل ما يتخـــذه تحالف دعم 

الرشعية من تدابر للتعاطي 

ـــيا  ـــات مليش ـــع ممارس م

الحوثـــي التي تغـــذي العنف 

وتؤجـــج األوضاع.

ــي يف  ــدت جيبوتـ وأكـ

ـــاندتها  ـــه مس ـــت ذات الوق

التامة للجهـــود التي تبذلها 

ـــعودية  اململكة العربية الس

إلنهاء الرصاع يف اليمن عر 

تسوية سياســـية مستدامة 

تعيد إليه األمن واالستقرار 

وترفـــع املعاناة عن شـــعبه 

الشقيق.
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تدشني العام الدرايس اجلديد للمرحلتني 
األساسية والثانوية بمأرب

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عام 
ـــم  ـــة والتعلي ـــب الربي مكت

باملحافظـــة الدكتـــور عـــي 
ـــدرايس  ال ـــام  ـــاب،  الع العب
ــد ٢0٢0 - ٢0٢1م،  الجديـ

يف عمـــوم مـــدارس التعليـــم 
والثانـــوي  األســـايس 

ـــأرب. ـــة م بمحافظ
وخـــالل التدشـــن اطلع 

الكثافة  عىل  مفتاح  الوكيل 
الطالبية يف مدرستي بلقيس 
الثانويـــة للبنـــات وامليثـــاق 

بدء توزيع مليون و200 ألف كتاب مدرسي ..
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والثانويـــة  األساســـية 
جراء  مأرب،  بمدينة  للبنن 
اســـتيعابهما ألعـــداد كبرة 
مـــن الطـــالب النازحن من 
ـــات، يف الوقت  عدة محافظ
الـــذي تعانـــي فيـــه مدارس 
املحافظـــة مـــن محدوديـــة 
االســـتيعاب، مـــا يؤثر عىل 
التعليـــم ومســـتوى  جـــودة 
التحصيل العلمي ومخرجات 

التعليمية. ـــة  العملي
الوكيـــل  واســـتمع 
ـــن  ـــح م ـــاح إىل توضي مفت
الدكتور العباب عن مستوى 
ـــام الدرايس  ـــتعداد للع االس
التـــي  ـــد والتحديـــات  الجدي
التعليم..  يواجههـــا قطـــاع 
ـــن  ـــر م ـــرا إىل أن أكث مش
ألـــف طالـــب وطالبـــة   11٢
توجهوا اليوم إىل مقاعدهم 
مدارس  عموم  يف  الدراسية 

املحافظـــة.
ــاك  ــت إىل أن هنـ ولفـ
أكثـــر مـــن 14 ألـــف طالـــب 
وطالبـــة نزحوا مؤخرا من 
محافظات الجوف وصنعاء 
والبيضاء، ويشـــكلون عبئا 
كبـــرا جديـــدا عـــىل مكتـــب 
الربية من أجل استيعابهم 
... داعيـــا املنظمات الدولية 
واإلقليميـــة ذات العالقة إىل 
التدخـــل اإلنســـاني العاجل 
ـــم واإلســـهام  التعلي لدعـــم 
يف إيجـــاد مـــدارس وفصول 
بديلـــة الســـتيعاب األعـــداد 
النازحـــن  الكبـــرة مـــن 
وتوفـــر األثـــاث واملقاعـــد 

ومســـتلزمات التعليـــم .
وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
مفتاح بمستوى التحضرات 
اإلدارية والتجهيزات الفنية 
التي قام بها مكتب الربية 
لبدء العـــام الدرايس الجديد 
ويف مقدمتها طباعة وتوفر 
الكتـــاب املـــدريس.. مؤكـــدا 
أن مـــن أهداف ثـــورة ال٢6 

أجيال  تحصن  سبتمر  من 
اليمن ضد الجهل والتخلف، 
ـــات  ـــىل مخلف ـــاء ع والقض
ـــع  ـــاء مجتم ـــة، وبن اإلمام

متســـلح بالعلم الســـليم .
 وشـــدد الوكيـــل مفتاح 
عـــىل رضورة تظافر جهود 
الجميـــع لدعـــم العمليـــة 
جبهة  باعتبارها  التعليمية 
ـــة  ـــاء ومحارب ـــة للبن مهم
ــعى  ــذي تسـ الـ ــل،  الجهـ
مليشيات االنقالب الحوثية 
ـــتغالل  ـــه إىل اس ـــن خالل م
الشـــباب وقـــودا لحروبهـــا 
العبثيـــة الســـاللية، بعدمـــا 
ـــة  ـــدارس والبيئ ـــرت امل دم
التعليمية يف املناطق الواقعة 
تحـــت ســـيطرتها، وحرفت 
باألفكار  املناهج وفخختها 
والســـاللية  الطائفيـــة 
من  لكل  واملوت  والكراهية 

. لفها يخا
 حـــرض التدشـــن مدير 
ـــة  ـــة بمديري ـــب الربي مكت
املدينـــة محمـــد مـــارش 
ورئيـــس لجنـــة التخطيـــط 
ـــي  ـــس املح ـــة باملجل واملالي

ـــورايف. ال ـــة عـــادل  باملدين
الكتاب املدريس

ـــن  ـــاء دش ـــوم الثالث وي
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
للشـــؤون اإلداريـــة عبدالله 
ـــه مدير عام  الباكري، ومع
ـــم  ـــة والتعلي ـــب الربي مكت
باملحافظـــة الدكتـــور عـــي 
ـــع  ـــة توزي ـــاب، عملي العب
الكتـــاب املدريس للمرحلتن 
والثانويـــة  األساســـية 
بمـــدارس املحافظـــة بعـــدد 
ألـــف كتـــاب  مليـــون و٢00 
مـــدريس، جـــرى طباعتهـــا 
بتمويل من السلطة املحلية 
باملحافظـــة، عقـــب يومـــن 
من تدشـــن انطـــالق العام 
الجديد باملحافظة. الدرايس 
وخـــالل التدشـــن اطلع 

ــىل  ــري عـ الباكـ ــل  الوكيـ
خطة التوزيع التي وضعها 
مكتـــب الربيـــة باملحافظة 
وتســـتهدف أكثـــر من 500 
ـــزل  ـــة ع ـــة، يف كاف مدرس
ومديريـــات املحافظـــة، 
بنـــاء عـــىل إحصائيـــة لجنة 
املســـح امليدانية للمدارس.. 
ـــع  ـــة التوزي آلي ـــب  إىل جان
التـــي تتضمن عـــدة مراحل 
تشـــمل: املرحلـــة األوىل 
تســـليم حصـــص مـــدارس 
املديريات من مكتب الربية 
باملحافظـــة إىل مكاتـــب 
الربيـــة باملديريـــات، ومنه 
حصتها  مدرسة  كل  تسليم 
ـــي بدورها  من الكتب، والت
ـــليم الطالب والطالبات  تس
ما يخصهـــم من مناهجهم 
الدراسية للصفوف من أول 
أســـايس حتى ثالث ثانوي.
الوكيـــل  وكشـــف 
الباكـــري عن توجـــه قيادة 
ـــة  ـــة ممثل ـــلطة املحلي الس
بمحافظ املحافظة إلنشـــاء 
ـــة باملحافظة  مطبعة خاص
لطباعـــة الكتـــاب املـــدريس 
بدءا مـــن العـــام املقبل بدال 
مـــن تمويـــل طباعتـــه لدى 
مطابـــع القطـــاع الخـــاص، 
ـــاء  ـــهم يف االرتق ـــا يس وبم
التعليميـــة  بالعمليـــة 
ــا..  ــن مخرجاتهـ وتحسـ
مؤكـــدا أن قطاع التعليم يف 
أولويـــات اهتمامـــات قيادة 
الســـلطة املحليـــة باعتباره 
التنميـــة  حجـــر الزاويـــة يف 
ـــة  ـــدها املحافظ ـــي تنش الت
والتـــي حرمـــت منها خالل 

العقـــود املاضيـــة.
ــري إىل  الباكـ ــار  وأشـ
مدلـــول تزامـــن بـــدء العـــام 
الـــدرايس لهـــذا العـــام مـــع 
احتفـــاالت الشـــعب اليمني 
 ٢6 ـــورة  لث الــــ58  ـــد  بالعي
ـــدة،  ـــبتمر 196٢م املجي س

والتـــي من أهدافها القضاء 
عـــىل الجهـــل الـــذي كرســـه 
النظـــام اإلمامـــي الســـاليل 
البائد، وتزداد أهميته مع ما 
يتعرض له قطاع التعليم يف 
اليمن من استهداف وتدمر 
ممنهـــج مـــن قبل مليشـــيا 
الحوثي املدعومة من إيران 
منذ بدايـــة انقالبها وتدمر 

املدارس.
ونـــوه إىل مـــا تقـــوم به 
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
يف مناطـــق ســـيطرتها مـــن 
ـــل  ـــس الجه ـــال لتكري أعم
بـــن املواطنـــن للســـيطرة 
عليهـــم، ونـــرش خرافاتهـــا 
القائمـــة عـــىل عنرصيـــة 
واالصطفاء  الساليل  التميز 
اإللهـــي وحقهـــا يف الحكم، 
إىل جانـــب تفخيـــخ مناهج 
التعليـــم وعقـــول األطفـــال 
بالـــدورات  املـــدارس  يف 
واملحـــارضات الثقافيـــة 
ومالزمهـــا الطائفيـــة بقيم 
والقتل  والكراهية  اإلرهاب 
لـــكل من يخالفهـــا ويقاوم 
ومرشوعهـــا  فكرهـــا 
الســـاليل، وتجنيـــد األطفال 
مـــن املـــدارس ومراكـــز 
وأخذهم  الطائفية،  التعبئة 
من املقاعد الدراسية والزج 
بهـــم إىل محـــارق املـــوت 
يف جبهـــات القتـــال يف ظـــل 
صمت دويل مطبق عىل هذه 
املحرمة  اإلنسانية  الجرائم 
يف كافـــة الرشائـــع واألديان 
واملعاهـــدات واالتفاقـــات 
الدوليـــة، والتـــي ينـــدى لها 

جبـــن اإلنســـانية.
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الوكيل مفتاح يدشن حملة بيطرية لتحصين 
الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــوم األحد، ومعه  مفتاح، ي
مديـــر عام مكتـــب الزراعة 
ـــيف  باملحافظة املهندس س
ـــة  ـــة بيطري ـــص، حمل الول
الثـــروة الحيوانية  لتحصن 
ضـــد أمـــراض طاعـــون 
املجرات الصغرة والجدري، 
املرضية  الحاالت  ومعالجة 
العرضيـــة، والتـــي ينفذهـــا 
ـــة باملحافظة  مكتب الزراع
بتمويل من املنظمة الدولية 

للصليـــب األحمر.
ـــة يف  وتســـتهدف الحمل
مرحلتها األوىل التي تستمر 
مديريات  ست  كامال  شهرا 
هـــي: )املدينـــة، حريـــب، 
ـــة، رصواح،  ـــة، الجوب رحب
والـــوادي(، تقـــدم خاللهـــا 
التحصـــن ألكثر مـــن ٢00 
ألف رأس من مختلف أنواع 
الثـــروة الحيوانيـــة، بهـــدف 
الطاعون  أمراض  مكافحة 
التي تؤدي إىل نفوق الثروة 
املزارعن  ودعم  الحيوانية، 
يف الحفـــاظ عـــىل ثروتهـــم 
الحيوانية وزيادة انتاجيتها 
ــوم  ــان واللحـ ــن األلبـ مـ
ـــاعد يف  ـــا يس ـــا، بم وغره
تحســـن ســـبل العيـــش 
واملستوى االقتصادي ألرس 

املزارعن.
وخـــالل التدشـــن أكـــد 
ـــىل أن  ـــاح ع ـــل مفت الوكي
القطـــاع الزراعـــي من أهم 

القطاعـــات االقتصاديـــة يف 
املحافظـــة والـــذي يشـــتغل 
به معظم ســـكان املحافظة 
إىل جانب اســـتيعابه ألعداد 
ـــادي العاملة  كبرة من األي
مـــن النازحـــن، حيث تعتر 
ـــدى  ـــأرب إح ـــة م محافظ
أهم ســـالت اليمن الزراعية 
وتســـهم بنســـبة كبـــرة يف 
األمـــن الغذائي لليمن ورفد 

خزينـــة الدولة.
ــادة  ــار إىل أن قيـ وأشـ
السلطة املحلية تويل القطاع 
الحيوانية  الزراعي والثروة 
ـــرا، وتضعه يف  اهتماما كب
التنمية  ـــاريع  مقدمات مش

ـــة واالجتماعية،  االقتصادي
يف إطـــار اهتمامهـــا بدعـــم 
املزارعـــن ومربـــي املوايش 
ــكان  ــن سـ ــام مـ واألغنـ
املحافظة، بما يساعدهم يف 
تحســـن مستواهم املعييش 
االقتصـــادي،  ودخلهـــم 
ـــه  ـــة ثروت ـــز إنتاجي وتعزي
الحيوانية.. داعيا السلطات 
املديريـــات  يف  املحليـــة 
املســـتهدفة والوجاهـــات 
االجتماعيـــة للتفاعـــل مـــع 
ـــن  ـــاندتها م ـــة ومس الحمل
أجـــل إنجاحها، واســـتفادة 
الثـــروة  املزارعـــن ومربـــي 
الحيوانيـــة خاصـــة صغـــار 

املربن واملزارعن.
كمـــا ثمـــن الدكتـــور 
اإلنسانية  التدخالت  مفتاح 
ـــب األحمر يف  ملنظمة الصلي
املحافظة ودعمها املشاريع 
التي  واملستدامة  األساسية 
تخـــدم النازحـــن واملجتمع 
املضيف عىل حد ســـواء ويف 
اإلنسانية  املجاالت  مختلف 
يتعلق بقطاعات  خاصة ما 

املياه والصحـــة والزراعة.
حـــرض التدشـــن فريـــق 
ـــر  ـــب األحم ـــب الصلي مكت
ـــة  ـــأرب برئاس ـــدويل بم ال

فـــارس بشـــاري.
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كرســـت الورشـــة التـــي 
نظمتهـــا – يـــوم األربعـــاء 
-  منظمـــة كـــر العاملية يف 
محافظـــة مـــأرب وضمـــت 
عـــددا مـــن قيـــادات مكاتب 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
املنظمـــات  ومســـؤويل 
قطاعـــات،  ورؤســـاء 
املنظمة  للتعريف بمشاريع 
يف املحافظـــة للعام ٢0٢0م 
تدخالتهـــا  ومجـــاالت 

ـــانية. اإلنس
ويف افتتـــاح الورشـــة 
ـــة  ـــل املحافظ ـــب وكي رح
ـــاح  ـــور عبدربـــه مفت الدكت
بالـــدور اإلنســـاني ملنظمـــة 
كـــر يف املحافظـــة بعـــد 
املوافقـــة عـــىل طلبها بفتح 
مكتب لها قبل عدة أشهر.. 
مشرا إىل أن استقبال مأرب 
ألعـــداد كبرة من النازحن 

ومازالـــت  واملهجريـــن 
تستقبل حتى اليوم، فرض 
تحديات كبرة عىل السلطة 
باملحافظة يف مجال  املحلية 
البنـــى التحتيـــة والخدمات 
األساسية، لتلبية احتياجات 
النازحـــن واملجتمع املحي، 
والتي تفوق قدرات السلطة 
ـــب تدخالت  ـــة وتتطل املحلي
الدولية  للمنظمات  إنسانية 
ـــاعدة يف  ـــة للمس واإلقليمي
ـــانية  تخفيف األعباء اإلنس
ـــتجابة  ـــاس واالس الن ـــن  ع
ـــية  ـــم األساس الحتياجاته
إىل جانـــب تطوير الخدمات 
األساســـية واملؤسســـات 
الرســـمية املقدمـــة لهـــا 
مـــن صحـــة وتعليـــم ومياه 
وحمايـــة ومـــأوى وإيـــواء 

ـــة وغرها. وإغاث
وأكـــد الوكيل مفتاح أن 

الســـلطة املحليـــة تقـــدم 
كافة التسهيالت للمنظمات 
الدولية واإلقليمية واملحلية 
العاملة يف املجال اإلنســـاني 
بشفافية  أنشطتها،  لتنفيذ 
ووفـــق القوانـــن واللوائح 
املعمـــول بها.. مشـــددا عىل 
املعونات  توجه  أن  رضورة 
ـــانية لتنفيذ مشاريع  اإلنس
تلبـــي احتياجـــات حقيقية، 
وتنعكـــس بشـــكل إيجابـــي 
املجتمـــع  يف  وملمـــوس 
ومســـتوى جودة الخدمات 
ـــية املقدمة للناس. األساس
ـــارت  ـــا أش ـــن جانبه م
مديـــرة مكتب كـــر بمأرب 
نجده عقـــالن املقطري، أن 
املنظمـــة تســـعى إىل إحداث 
ـــة  تدخـــالت إنســـانية فاعل
ــة  ــة بالرشاكـ يف املحافظـ
ـــلطة  ـــع الس ـــاون م والتع

مســـتعرضة  املحليـــة.. 
التـــي نفذتهـــا  املشـــاريع 
ـــهر  ـــالل األش ـــة خ املنظم
املاضيـــة، واملشـــاريع التـــي 
تعتزم تنفيذها خالل الفرة 
املتبقيـــة من العـــام ٢0٢0م 
التـــي تتدخـــل  والقطاعـــات 
ـــرة  ـــة.. مش ـــا املنظم فيه
ـــدف إىل  ـــة ته إىل أن الورش
ـــاون  التع ـــات  ـــز عالق تعزي
ـــات  ـــع الجه ـــة م والرشاك
ـــة ذات  ـــب الحكومي واملكات
األخرى  واملنظمات  العالقة 
بما يساعد املنظمة يف تبنى 
مشاريع وتدخالت إنسانية 
ـــات وتحقق  تلبي االحتياج
التنمية املنشـــودة يف شقها 

اآلخر.

ورشة تعريفية بمشاريع وتدخالت 
منظمة كري العاملية يف املحافظة
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دشـــن وكيـــل محافظـــة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله الباكري ومعه رئيس 
هيئة مستشفى مأرب العام 
الدكتـــور محمـــد القباطـــي، 
يوم الثالثاء، انطالق املرحلة 
ـــرشوع  ـــن م ـــة م الخامس
ـــراف  ـــز األط ـــغيل مرك تش
االصطناعية وإعادة التأهيل 
بهيئة مستشفى مأرب العام، 
واملمول من قبل مركز امللك 
ـــة واألعمال  ـــلمان لإلغاث س

اإلنسانية.
وخـــالل التدشـــن اطلع 
الوكيـــل الباكـــري والدكتور 
القباطي عىل الخدمات التي 
ـــراف  ـــز األط ـــا مرك يقدمه
االصطناعية لفاقدي أطراف 
علوية أو سفلية أو املحتاجن 
إىل عـــالج طبيعـــي فيزيائي، 
واســـتمع مـــن مديـــر املركز 
الوتري  الدكتور عبدالكريم 
إىل رشح مفصـــل عن املركز 
ومراحل تطويره والخدمات 
التـــي يقدمها للمســـتفيدين 
مـــن ذوي االحتياجـــات 
محتاجي  واملرىض  الخاصة 

الطبيعي.. العالج 
ـــة  ـــار إىل أن املرحل وأش
الخامســـة التـــي يجـــري 
تدشينها تستهدف عىل مدى 
8 أشـــهر إنتـــاج 414 طرفـــا 
التصنيع  وإعادة  اصطناعيا 
والتقويـــم لعـــدد 414 طرفا 
جانـــب  إىل  اصطناعيـــا، 
تقديـــم خدمـــات العـــالج 
الطبيعـــي الفيزيائـــي لعـــدد 
1٢00 شخص من محتاجي 

التأهيـــل والتدريـــب الداخي 
ـــن يف مجال  ألربعة متطوع
إنتاج األطراف االصطناعية 

الفيزيائي. والعالج 
ونـــوه الدكتـــور الوتري 
إىل أن هـــذه املرحلـــة تتميـــز 
ـــز  ـــات املرك ـــعة خدم بتوس
ـــه  ـــة إنتاج ـــن نوعي وتحس
حيث تم افتتاح قسم العالج 
واألطفال،  للنساء  الطبيعي 
تعمـــل فيه كـــوادر نســـائية 
خالصـــة ووطنيـــة، وتوفر 
ـــراري ملركز صناعة  فرن ح
األطـــراف ومكونات أطراف 
ـــة  ـــة لصناع ـــة أملاني صناعي
أطـــراف ذكيـــة بمواصفـــات 

عالية.
ـــري إىل أن  ـــت الوت ولف
٢357 مريضـــا اســـتفاد من 
الخدمـــات التي قدمها مركز 
ـــف األول من  األطراف النص
العـــام الجـــاري والتي بلغت 
5154 خدمـــة، شـــملت: 
)صناعـــة األطراف، وتقويم 
األطراف،  وقياس  األطراف، 
ـــب عـــىل األطـــراف،  والتدري
والتأهيـــل الفني«الصيانـــة« 

والعالج الطبيعي الفيزيائي(.
ــل  ــاد الوكيـ ــد أشـ وقـ
الباكري بالخدمـــات الرائعة 
التي يقدمها مركز األطراف 
االصطناعيـــة والـــذي مثـــل 
نقلة نوعية للقطاع الصحي 
الكثر من  باملحافظة ووفر 
املعانـــاة لـــذوي االحتياجات 
الخاصـــة وفاقـــدي أحـــد 
أطرافهـــم أو عـــدد منهـــا إىل 
جانـــب املـــرىض املحتاجـــن 

ـــالج الطبيعي. للع
وثمـــن الباكـــري الدعـــم 
اإلنســـاني الكبر ملركز امللك 
ســـلمان، والـــذي يعـــد هـــذا 
املرشوع واحدا من تدخالته 
اإلنسانية ذات األثر املستدام 
ولـــه أثـــر كبـــر يف مســـاعدة 
الكثـــر من األشـــخاص عىل 
ـــي  ـــم الت ـــض أطرافه تعوي
فقدوهـــا أو الحصـــول عـــىل 
العـــالج الطبيعي وتمكينهم 
ـــع  ـــاج يف املجتم ـــن االندم م
وممارسة حياتهم الطبيعية.
ــار  ــه أشـ ــن جانبـ مـ
الدكتور محمـــد القباطي إىل 
ـــهد  أن الفرة القادمة ستش

الهيئـــة افتتـــاح العديـــد من 
األقسام واألعمال التطويرية 
ملستشـــفى مـــأرب إىل جانب 
بدء العمل يف إنشاء عدد من 
وتطوير  املتخصصة  املراكز 
الخدمات الطبية يف املحافظة 
واالرتقاء بهيئة مستشـــفى 
ـــتوى  ـــام إىل مس ـــأرب الع م
مدينة طبية بمســـاعدة عدد 
ـــقاء ويف مقدمتهم  من األش
اململكـــة العربية الســـعودية 
ومركز امللك سلمان لإلغاثة 

اإلنسانية. واألعمال 
ويف نهايـــة التدشـــن 
الـــذي حرضتـــه املنســـق 
الصحـــي يف مـــرشوع مركز 
ســـلمان لإلغاثـــة بمحافظة 
مـــأرب رضية النجـــار وعدد 
ـــن،  ـــاء واملهتم ـــن األطب م
جـــرى تكريـــم العاملـــن 
ـــن يف  ـــن واملتطوع املتميزي
مركز األطراف االصطناعية 
والعـــالج الطبيعي إىل جانب 
تكريـــم عـــدد مـــن الجهـــات 
بالدروع  واملتعاونة  الداعمة 

ـــة. ـــهادات التقديري والش

الباكري والقباطي يدشنان املرحلة 
اخلامسة من تشغيل مركز األطراف بمأرب
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افتتـــح مكتـــب الربيـــة يف مديريـــة املدينـــة، 
اليـــوم، دورة تأهيليـــة لعدد ٢0 معلمة ومربية 
فصل يف مدارس امللتقى األهلية الحديثة والتي 

أيام. أربعة  تستمر 
ويف افتتاح الدورة أشـــار مدير قسم التعليم 
بمكتب الربية نشوان شوشة ومدير مدرسة 
امللتقى عبيد الناتي إىل أن الدورة تهدف إىل رفع 
كفـــاءة املعلمات املشـــاركات يف العمل الربوي 
بما يعزز من أدائهن وجودة مخرجات التعليم.

وســـتتلقى املتدربـــات عـــددا مـــن املهـــارات 
النظريـــة والتطبيقيـــة حول أســـاليب وطرائق 
التعليـــم الحديثـــة ، والتعليم املمتـــع، إىل جانب 
اســـتخدام الوســـائط وتقنية التعليم الحديثة.

األجهزة األمنية تضبط أسلحة متنوعة 
أثناء تهريبها بمالبس نسائية

مكتب التربية بمدينة مأرب يفتتح دورة 
تأهيلية لـ20 معلمة بمدارس الملتقى

ـــدى نقاط  ضبطت إح
ـــاص  ـــن الخ ـــوات األم ق
بمحافظـــة مـــأرب كميـــة 
ـــة  ـــلحة املختلف ـــن األس م
كانـــت مهربـــة عـــىل متن 
سيارة تويوتا، استخدمت 
فيها النســـاء للتمويه عىل 
رجال األمن، بعد اخفائها 

وسط املالبس النسائية.
وأكـــد مديـــر عـــام 
رشطـــة محافظـــة مـــأرب، 
ـــد أن  ـــى ُحمي ـــد يحي العمي
األجهـــزة األمنية تســـتكمل 
التحقيقات مع األشـــخاص 
املضبوطـــن مـــع األســـلحة 
تمهيدا إلحالتهم إىل الجهات 

مشيدا  املختصة.  القضائية 
باليقظـــة والحـــس األمنـــي 
الذي يتمتع به أفراد النقاط 
األمنية عىل مداخل ومخارج 
ــم  ــة ونجاحاتهـ املحافظـ

املتواصلة. األمنية 
وأوضـــح العميـــد ٌحميد 
الوحـــدات  كافـــة  أن  إىل 

األمنيـــة برشطـــة مـــأرب 
عىل درجة عالية من األهبة 
ـــة العالية، ولن  والجاهزي
تتهـــاون وســـترضب بيـــد 
من حديد كل من تسول له 
نفسه الســـعي إىل زعزعة 

واالستقرار. األمن 
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امللـــك  مركـــز  وزع 
ـــة واألعمال  ـــلمان لإلغاث س
مســـاعدات  اإلنســـانية، 
مـــأوى وإيـــواء طارئة لـ٢7 
أرسة نازحـــة مـــن مديريـــة 
ـــة  ـــدود محافظ ـــة ح ماهلي
البيضـــاء إىل مديرية الجوبة 
ـــأرب،  ـــة م ـــوب محافظ جن
ـــيا  ـــد مليش ـــبب تصعي بس

منازل  واستهدافها  الحوثي 
املدنين.

التي  املساعدات  وتشمل 
ـــا عر ائتالف  جرى توزيعه
اإلنسانية ٢7  لإلغاثة  الخر 
خيمة مأوى، و156بطانية، 
و 54 بســـاط، إضافة إىل ٢7 
حقيبة إيواء، تشـــمل بعضا 

املطبخ. أدوات  من 

وخالل عمليـــة التوزيع، 
ثمـــن مدير مديريـــة الجوبة 
ــران  ــايف نمـ ــد شـ محمـ
ـــن  ـــة م ـــتجابة الطارئ االس
قبـــل مركـــز امللـــك ســـلمان 
لالحتياجات العاجلة إلغاثة 
النازحـــن ممـــن هجرتهـــم 
املليشيات الحوثية االنقالبية 
من قراهم ومنازلهم .. داعيا 

رشكاء العمـــل اإلنســـاني إىل 
تقديم الدعم للنازحن لتغطية 
وأن  خصوصا  احتياجاتهم، 
النازحن يفتقرون ألبســـط 
مقومـــات الحياة مـــن غذاء 
ـــواء،  ـــاء، وإي ـــكن وم ومس
وحمايـــة وصحـــة وغرهـــا 
ـــية  من االحتياجات األساس

العاجلة.

مركز امللك سلامن يوزع مساعدات مأوى 
للنازحني يف مديرية اجلوبة
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ـــطون يمنيون  انتقد ناش
ـــوث  ـــرة ملبع ـــة األخ اإلحاط
األمـــم املتحـــدة إىل اليمـــن 
مارتـــن غريفيث أمام مجلس 
األمـــن، الثالثاء، تجاه تصعيد 
ـــاه محافظة  ـــن باتج الحوثي
مأرب وقصف الجماعة ملركز 
املحافظة ومخيمات النازحن 
بالصواريـــخ والطائـــرات 
ـــم  ـــر بعضه ـــرة، واعت املس

موقـــف املبعـــوث بأنـــه ناعم 
ـــأرب  ـــن يف م ـــاه الحوثي تج
باملقارنة مع تحركه يف معارك 
الحديدة نهاية عام ٢018 قبيل 

مشاورات الســـويد اليمنية.
ــذي  ــتياء الـ ــذا االسـ هـ
تبـــّدى يف تغريـــدات الكثر من 
الناشـــطن السياســـين عـــىل 
ـــل االجتماعي  مواقع التواص
دفع البعض إىل تجديد مطالبة 

الرشعيـــة بـ»تجميـــد اتفـــاق 
ـــأن الحديدة  ستوكهولم« بش
تحريرها  عمليات  واستئناف 

ـــتعادة موانئها. واس
أنصـــار  واســـتغرب 
الرشعية من ازدواجية املعاير 
الدوليـــة فيما يخص املخاوف 
اإلنســـانية التـــي قالـــوا إنهـــا 
كانـــت املـــرر وراء الضغـــوط 
التـــي أدت إىل وقـــف معركـــة 

تحرير الحديدة، لكنها اختفت 
مـــن قامـــوس األمـــم املتحدة 
وضغوطها فيما يخص مدينة 
مـــأرب التـــي يحشـــد الحوثي 
جل قواته ملهاجمتها مع أنها 
تحتضن نحو 3 مالين يمني 
أغلبهم نزحوا أو هربوا خوفا 
من قمع الجماعة االنقالبية.

جـــاءت  املقابـــل،  ويف 
ـــول: إن  ـــة تق ـــوات خافت أص

انتقـــــادات يمنيــــة لنعومــــة إحاطـــة 
غريفيــث حــــول التصعيـــــــد يف مـأرب

مــــــــن اإلعــــــالم العــــــربي ..
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ـــن  ـــا يمك ـــذ م ـــوث اتخ املبع
ألي مبعـــوث اتخـــاذه، وكـــرر 
تحذيره تجاه مأرب والتصعيد 
العســـكري فيها، ســـيما وأنه 
يعمـــل عـــىل إنجـــاح »اإلعالن 

املشـــرك« بـــن الطرفن.
غريفيـــث يف إحاطته أمام 
مجلـــس األمـــن كان اكتفـــى 
بوصف املعارك يف مأرب بأنها 
تقوض عملية الســـالم وقال: 
»ال ينبغـــي التقليل من شـــأن 
األهميـــة السياســـية ملـــأرب، 
ـــار  ـــول املس ـــيكون لتح إذ س
العســـكري يف مأرب تداعيات 
ـــات النزاع.      كبرة عىل دينامي
وإن سقطت مأرب، سيقّوض 
ـــة  ـــاد عملي ـــال انعق ـــك آم ذل
سياســـية شـــاملة للدخول يف 
مرحلـــة انتقاليـــة تقـــوم عىل 

الرشاكـــة والتعددية«.
وعـــر املبعـــوث عن قلقه 
ـــه قريب من  بلهجة توحي أن
اليـــأس حينما قـــال: »يف وقت 
ســـابق من هذا العام، حذرت 
من أن اليمن عىل مفرق طرق 
حـــرج وقلت آنذاك إنه إّما يتّم 
إســـكات البنـــادق واســـتئناف 
العملية السياسية وإّما ينزلق 
اليمن بعيداً عن طريق السالم. 
ولألسف، يبدو أّن هذا هو ما 

اآلن«. يحدث 
ولـــم تعلـــق الجماعـــة 
الحوثية عىل إحاطة غريفيث 
بشـــكل واضـــح حتـــى لحظة 
إعداد هذه القصـــة، كان عدد 
مـــن قـــادة الجماعـــة أكـــدوا 
ـــن  ـــابقة ع ـــات س يف ترصيح
ـــل إىل أي  ـــتبعادهم التوص اس
اتفـــاق يرعـــاه غريفيـــث من 
ـــرك«  ـــالن املش ـــل »اإلع قبي
الـــذي يطمح إلنجـــازه، وذلك 
بالتوازي مع حشد املزيد من 
قواتهـــم ملهاجمة مـــأرب من 

كافة االتجاهات.
يف مقابـــل ذلـــك ينتقـــد 
مراقبـــون الرشعيـــة يف جانب 
إقناع املجتمع الدويل بخطورة 
ـــي التدمري  املـــرشوع الحوث
عـــىل اليمـــن وعـــىل املنطقـــة، 
فضـــال عـــن انتقـــادات أخرى 
تتعلـــق بأولويـــات املواجهـــة 
ـــيايس  ـــتوين الس ـــىل املس ع

والعســـكري.
ـــث  ـــد غريفي ـــا أك وبينم
أنـــه وزع مســـودة »اإلعـــالن 
الرشعية وعىل  املشرك« عىل 
الجماعـــة الحوثيـــة أمال يف أن 
ـــى  تحظـــى باملوافقـــة أو حت
ـــر  ـــا، كان الخ ـــرب منه تق
الوحيـــد الـــذي زفـــه ألعضاء 
مجلـــس األمـــن هـــو الرتيب 
ـــأن  للقاء ممثي الطرفن بش
ـــن يف  ـــف األرسى واملعتقل مل
سويرسا، وهي اللقاءات التي 
كانت قد تكررت أكثر من مرة 
يف العاصمـــة األردنيـــة عمان 
لكنهـــا لـــم تفـــض إىل نتيجة، 
ـــة  ـــات الرشعي ـــط اتهام وس
للجماعـــة االنقالبية بالتعنت 
وعدم الجدية يف إنجاح مسار 

ـــاني. هذا امللف اإلنس
بدورها جـــددت الرشعية 
ـــا الدائم لدى  يف كلمة مندوبه
األمم املتحدة عبد الله السعدي 
خالل جلســـة مجلـــس األمن 
األخرة، حرصها الكامل عىل 
إحالل الســـالم الدائـــم املرتكز 
عـــىل املرجعيات الثالث املتفق 
عليها وهي املبادرة الخليجية 
التنفيذية ومخرجات  وآليتها 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
وقـــرارات مجلـــس األمن ذات 
الصلـــة ويف مقدمهـــا القـــرار 
ـــالل  ـــا »خ ـــت إنه ٢٢16 وقال
الفرة املاضية قدمت املزيد من 
املرونـــة والتجـــاوب اإليجابي 

املبادرات واملقرحات  مع كل 
الهادفـــة إىل إحـــراز تقـــدم يف 

عملية الســـالم الشامل«.
وبخصـــوص مســـاعي 
غريفيـــث بشـــأن مســـودة 
»اإلعالن املشرك« التي تطمح 
إىل وقف إطالق النار والتوافق 
عـــىل اإلجـــراءات االقتصادية 
واإلنسانية واستئناف العملية 
السياســـية، قال السعدي: إن 
»الرشعية تدعم تلك الجهود«، 
لكنه لم يبن نقاط االعراض 
التـــي قدمتهـــا الرشعيـــة عىل 
النســـخة األحدث من مسودة 

األممي. املبعوث 
ــة  ــارت كلمـ ــا أشـ كمـ
ـــيات  ـــة إىل أن »املليش الرشعي
الحوثيـــة تقـــوم باملقابـــل 
ــود  ــك الجهـ ــض تلـ بتقويـ
واالســـتمرار يف التصعيـــد 
ـــالق الصواريخ  والحرب وإط
الباليستية والطائرات املسرة 
عـــىل املـــدن اليمنيـــة املأهولة 
بالسكان وخاصة يف محافظة 
مـــأرب والتي يذهب ضحيتها 
األبريـــاء املدنيون ومعظمهم 
من النساء واألطفال« وقالت: 
إن ذلك »يعطي مؤرشاً واضحاً 
الرصيح  الجماعة  عىل رفض 

ـــالم«. لجهود الس
الرشعيـــة  واتهمـــت 
املليشـــيات بأنهـــا »تعمل عىل 
ـــاني  ـــل اإلنس ـــض العم تقوي
ورسقـــة املســـاعدات اإلغاثية 
وفرض اإلتاوات واســـتهداف 
العبـــادة  ودور  املســـاكن 
ـــتخدام األطفال وزجهم  واس
يف الحـــرب واعتقـــال النســـاء 
واالعتداء عليهن، واالستمرار 
يف قمـــع الحريـــات واالبتـــزاز 
واســـتغالل معانـــاة الشـــعب 
اليمني للحصول عىل مكاسب 
املزيد من  وارتكاب  سياسية، 

االنتهـــاكات التـــي تتعـــارض 
مع القانون الدويل اإلنســـاني 

وقانـــون حقوق اإلنســـان«.
الحوثية  الجماعة  وكانت 
يف أحـــدث انتهاك إنســـاني لها 
أقدمـــت األســـبوع املايض عىل 
إغـــالق مطـــار صنعـــاء الدويل 
ـــانية  ـــالت اإلنس ـــام الرح أم
ـــص  ـــة نق ـــة بذريع واألممي
الوقود يف مناطق ســـيطرتها، 
وهو اإلجـــراء الذي نال »قلق 
غريفيث« يف حن عده منسق 
ـــارك  ـــانية م ـــؤون اإلنس الش
لوكـــوك »إجراء غـــر مرر«.

الجماعـــة التـــي تريد من 
خالل هـــذه الخطـــوة املزايدة 
اإلنســـانية أمـــام املجتمـــع 
الـــدويل للتهـــرب مـــن االلتزام 
ـــود إىل  ـــتراد الوق ـــة اس بآلي
موانـــئ الحديدة واالســـتمرار 
يف جبايـــة العائـــدات ملصلحـــة 
املجهود الحربي، هددت أيضا 
بأنهـــا ســـتوقف االتصـــاالت 
واإلنرنـــت واملستشـــفيات يف 
ســـياق االبتزاز ذاته، برغم أن 
ذريعـــة نقص الوقود لديها ال 
تنطبق عىل نقصه فيما يخص 
تشـــغيل عرباتها العســـكرية 
التي تهاجـــم يف كل الجبهات.

وحرصا من قبل الرشعية 
عىل استمرار تدفق الوقود إىل 
مناطـــق ســـيطرة املليشـــيات 
الحوثيـــة كانت تقدمت يف ٢6 
أغسطس )آب( املايض بمبادرة 
إلدخال املشتقات النفطية إىل 
ميناء الحديدة تضمنت إدخال 
ـــتوفية  ـــفن املس ـــع الس جمي
للـــرشوط عـــىل أن تـــودع 
إيراداتهـــا يف حســـاب خـــاص 
جديد ال يخضع للمليشـــيات، 
ـــدات لدفـــع  وتخصـــص العائ
ـــا  ـــن وفق ـــات املوظف مرتب

لكشـــوفات عـــام ٢014.


