
جملس الوزراء يؤكد عىل رسعة 
تنفيذ مصفوفة احتياجات مأرب

وجه رسائل مهمة للمرابطني والشعب اليمني ..

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

اختتام معرض مأرب 
األول للكتاب والفعاليات 

المصاحبة له

محافظة مأرب تستقبل قافلة 
غذائية من أبناء الحديدة والقوات 

المشتركة

توزيع مساعدات مأوى 
وغذاء لنازحين من مخيمات 

النزوح بصرواح

رئيس الوزراء: مأرب اليوم تحمل لواء عزة وكرامة وهوية اليمن «

تلقى اتصاالت من مدير دائرة الشرق األوسط بالخارجية األلمانية..

 مجلـــس األمـــن الدولـــي يديـــن التصعيـــــد الحوثــــــي علـــى محافظـــة مـــأرب «
أوكســـفام  « لمنظمـــة  اإلنسانيـــــــة  التدخــــــات  يناقــــــش  مفتـــــاح  الوكيـــل   
 الســـلطة المحليـــة وكبـــار التجـــار يقـــرون إجـــراءات لضبـــط أســـعار المـــواد األساســـية  «

ــف  ــأرب تكش ــرطة م ش
ــد  ــد تجني ــة تؤكــ أدل
مليشــيا الحوثــي نســاء 
ــة ــال إرهابي ــي أعم ف

وزير اخلارجية يبحث مع املبعوث الأممي 
الت�صعي��د احلوثي عل��ى حمافظة ماأرب
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لهن ارتباطات بزعيم المليشيا ..
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ـــوزراء يف  ـــس ال ـــد مجل أك
اجتماعـــه الـــدوري بالعاصمـــة 
املؤقتـــة عـــدن، برئاســـة رئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
عـــى رسعـــة تنفيـــذ مصفوفة 
احتياجـــات محافظـــة مأرب يف 
الجوانـــب العســـكرية واإلغاثة 
اإلنســـانية والدعـــم الطبـــي 

واالجتماعـــي والشـــعبي.
ــا  ــس بمـ ــاد املجلـ وأشـ
تضمنته املصفوفة التي أعدتها 
اللجنة الوزارية برئاســـة وزير 
الداخليـــة، مـــن إجـــراءات لدعم 
محافظـــة مـــأرب، يف مختلـــف 
الجوانـــب، بمـــا يف ذلـــك آليـــات 
وجهـــات التنفيذ واملدة الزمنية 

ـــددة للتنفيذ. املح
ــى  ــس عـ ــدد املجلـ وشـ
الوزارات والجهات ذات العالقة 
برسعة تنفيذ كل فيما يخصها 
يف املصفوفة وفق مسار عاجل 
والرفـــع بمســـتوى التنفيـــذ 
وفـــق املـــدد الزمنيـــة املحـــددة.. 
ـــاء  ـــة إعط ـــى أهمي ـــدا ع مؤك
تنفيـــذ االحتياجات الـــواردة يف 
ـــة القصوى،  املصفوفة األولوي
خاصـــة املتصلـــة بدعـــم جبهة 
مأرب وما تتطلبه بشكل عاجل.

قدم  االجتماع  مستهل  ويف 
رئيـــس الـــوزراء التحية باســـم 
الحكومـــة إىل أبطـــال الجيـــش 
الوطنـــي واملقاومـــة الشـــعبية 
ورجـــال القبائـــل والشـــعب 
اليمني، الذين يصنعون مالحم 
أســـطورية يف التصـــدي وكرس 
اعتـــداءات وإجـــرام مليشـــيا 
الحوثي االنقالبية عى محافظة 
مـــأرب.. منوهـــا بثبـــات وعزم 
الســـلطة املحليـــة يف املحافظة، 
والدعـــم األخـــوي الصـــادق 
وإسناد األشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية.
ــني  ــور معـ ــد الدكتـ وأكـ
عبدامللك، أن مأرب اليوم تحمل 
لواء عزة وكرامة وهوية اليمن 
ـــة والجمهورية  وتحمـــي الدول
والنظـــام الديمقراطـــي، أمـــام 
ـــة  ـــيات عنرصي ـــام مليش أوه
مرتهنة إليران.. الفتا إىل أن هذه 
املحافظة ومثلما كرست صلف 
املليشـــيات ســـابقا يف 2015، 
وكانت نقطة االنطالق للتحرير 
ـــتكون بوابة  والنرص، فإنها س
النرص الكبري الســـتعادة الدولة 
وإنهاء االنقالب عى كل شرب يف 

اليمن.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء 
»مأرب ال تدافع عن نفسها فقط، 
وإنمـــا عن شـــبوة وحرضموت 
املهرة وســـقطرى وعدن وأبني 
والضالـــع ولحـــج وتعـــز، وهي 
وعدنا الستعادة صنعاء وذمار 
وإب والحديـــدة وريمـــة وحجة 

والجوف«. والبيضاء 
ـــوزراء  ـــس ال ـــه مجل ووج
ـــأرب  ـــني يف م ـــالة للمرابط رس
والضالـــع والجـــوف ومختلـــف 
جبهـــات العـــزة والكرامـــة بأن 
الحكومة وجميع أبناء الشعب 
اليمني معهم وسيتم تقديم كل 
ـــم صمودهم،  ـــات لدع اإلمكاني
ـــخري كل األدوات لدعمهم  وتس
وللتخفيـــف عن معاناة املدنيني 
ومعاناة املاليني الذين استجاروا 
والذوا بمأرب من جرائم وصلف 
ـــة..  ـــة اإليراني املليشـــيا الحوثي
ـــعب  ـــاء الش ـــع أبن ـــا جمي داعي
ـــارج،  ـــل والخ ـــي يف الداخ اليمن
لدعم وإســـناد مـــأرب بمختلف 
باعتبار  واإلمكانيات،  الوسائل 
أن تعزيـــز صمود مأرب وإغاثة 
املدنيني فيها هي أسمى املواقف 
الوطنيـــة.. مؤكـــدا أنـــه ســـيتم 

الرتتيـــب مع الســـلطات املحلية 
لتســـيري قوافل غذائيـــة وطبية 
إلغاثـــة مـــأرب ونازحيها الذين 
يتعرضـــون لهمجيـــة وعـــدوان 
مليشـــيا الحوثـــي وقصـــف 
ـــكل متكرر عى  مخيماتهم بش
مـــرأى ومســـمع مـــن املجتمع 

الدويل.
وحث املجلس أبناء الشعب 
اليمنـــي يف املناطـــق التي الزالت 
ترزح تحت قهر وإجرام مليشيا 
الحوثـــي االنقالبيـــة، بالحفاظ 
عـــى أبنائهم، فهذه املليشـــيات 
اإلجراميـــة املرتهنـــة تغرر بهم 
لالعتـــداء وقتـــال إخوانهـــم 
اليمنيني تسوقهم نحو محرقة 
وتلقي بهم إىل املوت.. مشريا إىل 
أن مئـــات بل آالف مـــن أبنائهم 
يعودون من مأرب جثثا وصورا 
يزايـــد بها الحوثيـــون، وال ترى 

فيهم ســـوى وقود ألوهامها.
ـــوزراء  ـــس ال ـــرب مجل وع
عـــن خيبـــة أملـــه مـــن املواقف 
الباهتة وتراخي املجتمع الدويل 
أمـــام إجـــرام وتصعيد مليشـــيا 
الحوثـــي اإليرانية عـــى مأرب، 
واســـتهداف املدنيني واستخدام 

األطفال وقـــودا لحربها.. الفتا 
إىل أن رد هذه املليشيا اإلجرامية 
عى دعوات السالم التي أعلنها 
العالم هـــو بمضاعفة إجرامها 
واعتداءاتهـــا وخرقها للقوانني 
واألعـــراف الدوليـــة.. مؤكدا أن 
الســـالم ال ُيبنى يف الفراغ، إنما 
لـــه رشوط وأســـس، ويف كل 
مرة تثبت هذه املليشيات بأنها 
ال تعبـــأ بالســـالم، وال تـــرى يف 
ـــة  ـــوى فرص ـــادرات س أي مب

للمراوغة واســـتمرار غيها.
وأشـــار املجلـــس إىل أن 
التصعيـــد عى مـــأرب دليل آخر 
ورد واضح عى تحرك املجتمع 
الدويل لتحقيق السالم يف اليمن، 
ـــة املجتمع الدويل  ما يضع جدي
يف مســـار الســـالم أمام امتحان 
حقيقـــي.. مؤكـــدا أن الحكومة 
ـــت والتزال تؤمن  الرشعية كان
بالســـالم الـــذي يحقـــق الهدف 
الذي ضحى من أجله اليمنيون، 
وبما يلبي طموحهم باستعادة 
الدولة وإنهـــاء االنقالب ووفقا 
للمرجعيـــات التي توافق عليها 

اليمنيـــون واإلقليم والعالم.

وجه رسائل مهمة للمرابطين والشعب اليمني ..

جملس الوزراء يؤكد عىل رسعة تنفيذ مصفوفة احتياجات مأرب
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أكد مساندة معركة مأرب بكل الوسائل..

ـــه  ـــاع ترأس ـــد اجتم أك
ـــك  ـــني عبداملل ـــور مع الدكت
ـــوزراء  ـــس ال ـــس مجل رئي
ضـــم عـــددا مـــن محافظـــي 
املحافظات الدعم واملساندة 
بـــكل الوســـائل واألشـــكال 
ـــن  ـــأرب والوط ـــة م ملعرك
حتى االنتصار عى مرشوع 
اإلمامـــة الكهنوتي املتخلف 

ـــرصي. والعن
االجتمـــاع  وحيـــا 
األســـطوري  الصمـــود 
ملحافظـــة مـــأرب وهـــي 
تتصـــدر معركـــة مواجهـــة 
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
ــرصي  ــا العنـ ومرشوعهـ
إيرانيا والتضحيات  املدعوم 
ـــا  ـــي يقدمه ـــيمة الت الجس
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية والشـــعب اليمني 
بإســـناد مـــن تحالـــف دعـــم 
الرشعيـــة بقيـــادة اململكـــة 
العربية السعودية الشقيقة 
لالنتصـــار يف هـــذه املعركـــة 
حتـــى اســـتكمال إنهـــاء 
الدولة. واستعادة  االنقالب 

ـــوزراء  ـــس ال ـــد رئي وأك

خـــالل االجتمـــاع أن الوقت 
هـــو للعمـــل ومواجهـــة 
التحديـــات الصعبـــة، وأن 
التطلعات الشعبية املعقودة 
عى هـــذه الحكومة تتطلب 
ــى  ــود عـ ــر الجهـ تضافـ
املســـتويني املركزي واملحيل 
إلنجاز أهدافها يف استكمال 
ـــاء  ـــة وإنه ـــتعادة الدول اس
االنقالب وتحقيق االستقرار 

والتعـــايف االقتصـــادي.
االجتمـــاع  وناقـــش 
الـــذي عقـــد عـــرب االتصـــال 
ـــى  ـــتجدات ع ـــي املس املرئ
مختلف املستويات، وتكامل 
اإلجراءات املركزية واملحلية 
القائمة،  التحديات  ملواجهة 
ــكرية  ــب العسـ يف الجوانـ
واألمنية والخدمية، وتعزيز 
وضبط اإليرادات ومكافحة 

الفساد.
االجتمـــاع  وأدان 
ـــرض  ـــذي تع ـــام ال االقتح
لـــه منـــزل محافـــظ تعـــز يف 
العاصمة املؤقتة عدن، ونوه 
باإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
وزارة الداخليـــة وأهميـــة 

تنفيذهـــا بشـــكل عاجـــل 
وكشف مالبسات وتفاصيل 
ــوض  ــل املرفـ ــذا العمـ هـ

ـــتنكر. واملس
وجـــدد الدكتـــور معـــني 
ـــك التأكيد عـــى دعم  عبداملل
للسلطات  الكامل  الحكومة 
املحلية يف إجراءاتها وتقديم 
كل مـــا يمكـــن مـــن إســـناد 
إلنجـــاح جهودها يف تطبيع 
األوضاع وتحسني الخدمات 
وبما يتناسب مع خصوصية 
كل محافظـــة واحتياجـــات 
مواطنيهـــا امللحـــة.. منوها 
بالـــدور املحـــوري الـــذي 
تلعبـــه الســـلطات املحلية يف 
هـــذا الظـــرف االســـتثنائي، 
ورضورة حشـــد املزيـــد من 
ـــتكمال  ـــود باتجاه اس الجه
إنهـــاء االنقالب واســـتعادة 

الدولة.
ـــوزراء  وأشـــار رئيس ال
املحافظات  أن محافظي  إىل 
ـــة،  هـــم عمـــاد بقـــاء الدول
واملشاكل التي تراكمت خالل 
فـــرتات ماضية لن تحل بني 
عشـــية وضحاهـــا لكن ذلك 

ال يعنـــي التخيل بـــل الرتكيز 
ـــا  ـــا وحله ـــم منه ـــى امله ع
بشـــكل عاجـــل، وســـتكون 
الحكومـــة عونـــا وســـندا يف 
ذلك.. الفتا إىل رضورة إعداد 
لربامجها  املحلية  السلطات 
ومشـــاريعها لهذا العام بما 
ينســـجم مـــع أهـــداف عـــام 
التعـــايف الـــذي تســـعى إليـــه 

الحكومة.
ــاع  ــارك يف االجتمـ شـ
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
ـــدان ومحافظو  إبراهيم حي
عـــدن أحمـــد مللـــس، ومأرب 
ـــرادة،  ـــلطان الع ـــواء س الل
واملهـــرة محمد عـــيل يارس، 
وأبني اللواء أبو بكر حسني، 
وسقطرى رمزي محروس، 
ـــس  ـــام للمجل ـــني الع واألم
ـــج  ـــة لح ـــيل بمحافظ املح
عـــوض الصالحـــي، وأمـــني 
عـــام مجلس الوزراء مطيع 
أحمد دمـــاج، ووكيل وزارة 
اإلدارة املحليـــة لقطـــاع 
املوارد املالية عوض مشبح.

رئيس الوزراء يرتأس اجتامعا ملحافظي عدد من 
املحافظات املحررة



4نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

السبت   27   فيراير    2020م   العـــــدد ) 143(

بحـــث وزيـــر الخارجيـــة 
وشـــؤون املغرتبـــني الدكتور 
أحمـــد عوض بن مبارك، مع 
املبعوث الخاص لألمني العام 
لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن 
غريفيث، التصعيد العسكري 
الذي تشـــنه مليشيا الحوثي 
ـــة عـــى محافظـــة  االنقالبي

مأرب.
واعترب الوزير بن مبارك 
ـــكري الذي  أن الهجوم العس
تشنه املليشيا االنقالبية عى 
محافظة مأرب منذ أكثر من 
أسبوعني واستمرار قصفها 
للمدنيـــني والنازحني يف هذه 
املحافظـــة املســـاملة يثبت أن 
قرار هذه املليشيات مرهون 

بيد النظام اإليراني..
تلـــك  كل  أن  وأكـــد 
املعطيـــات تثبت أن املليشـــيا 
الحوثيـــة املدعومة من إيران 
غري جادة للســـالم ..داعياً إىل 
الضغط عى هذه املليشـــيات 
لوقف عدوانها عى اليمنيني 
كون العنف ال يولد إال العنف، 
وأن القتل ال يولد إال القتل وأن 

وهم ونشـــوة القوة تتالىش 
أمام إرادة وتصميم اليمنيني.
وجـــدد وزيـــر الخارجية، 
ـــة  ـــة اليمني ـــزام الحكوم الت
بمواصلة انخراطها اإليجابي 
يف جهود إحالل السالم الشامل 
واملســـتدام يف اليمن ودعمها 
لكل الجهود األممية الرامية 

إلحالل الســـالم يف اليمن.
مـــن جانبه، عرب املبعوث 
ـــن  ـــه م ـــن قلق ـــي، ع األمم
تدهـــور األوضاع اإلنســـانية 
يف محافظـــة مـــأرب.. مؤكداً 
أن التوصـــل إىل حل ســـيايس 
يلبي طموحات اليمنيني عرب 
التفـــاوض وهو الحل إلنهاء 

الحـــرب يف اليمن.
إىل ذلـــك تلقـــى وزيـــر 
الخارجية وشؤون املغرتبني 
اتصاال هاتفيا من مدير عام 
إدارة الرشق األدنى واألوسط 
ـــا وأمريكا الالتينية  وأفريقي
بـــوزارة الخارجيـــة األملانيـــة 

الســـفري فيليب أكرمان.
ـــال  ـــالل االتص ـــرى خ ج
مناقشة مستجدات األوضاع 

ــة  ــاحة اليمنيـ ــى السـ عـ
والتصعيد العسكري ملليشيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة عـــى 

ـــأرب. ـــة م محافظ
وتطـــرق وزير الخارجية 
للعـــدوان الحوثي عى مأرب 
ـــي  ـــيا الحوث ـــام مليش وقي
ـــرر  ـــال واملغ ـــد األطف بحش
بهم إىل جبهـــات القتال دون 
االكـــرتاث للعـــدد الكبـــري من 
ـــا.. مؤكدا  القتى يف صفوفه
أن استمرار العدوان الحوثي 
سيفاقم من املعاناة اإلنسانية.
وأشـــار إىل أن نســـبة 
الســـكان يف املناطـــق املحررة 
تعـــدت 42% مـــن إجمـــايل 
ـــبب  ـــن بس ـــكان يف اليم الس
النـــزوح الداخـــيل الناتج عن 
التصعيد العسكري للمليشيا 
ـــش والقمع  وهربا من البط
والتنكيـــل والتجنيد القرسي 
الذي تمارسه مليشيا الحوثي 
يف املناطق التي ال تزال تحت 
ســـيطرتها الفتا إىل أن مأرب 
تضـــم النســـبة األكـــرب مـــن 
النازحني عى مستوى اليمن 

ــم  ــدر عددهـ ــن يقـ والذيـ
باملاليـــني.

ولفت بن مبارك إىل ارتفاع 
وترية األعمال العدوانية التي 
تمارســـها مليشـــيا الحوثي 
ـــب يف التعامـــل مـــع  والتصل
موضحا  اإلنسانية..  امللفات 
أن املليشـــيا ال تـــزال تعرقـــل 
معالجة قضية خزان النفط 
صافـــر،  والذي يهدد بكارثة 
بيئية وإنســـانية واقتصادية 
كـــربى، كما عرقلت التوصل 
ـــأن إطالق رساح  التفاق بش
الدفعـــة الثانية مـــن األرسى 
واملختطفني واملخفيني قرسا 
يف سجون املليشيا ودعا وزير 
الخارجية إىل ممارسة أقىس 
الضغوط عى املليشيا لتعديل 

سلوكها.
من جانبه أكد املســـؤول 
األملانـــي وقـــوف بـــالده مـــع 
وحدة وأمن واستقرار اليمن 
ـــتعدادها للمســـاعدة يف  واس
ـــيايس  ـــل س ـــل إىل ح التوص

ـــة يف اليمن. لألزم

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث األممي 
التصعيد الحوثي على محافظة مأرب

تلقى اتصاالت من مدير دائرة الشرق األوسط بالخارجية األلمانية..
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جملس األمن الدويل يدين التصعيد 
احلوثي عىل حمافظة مأرب

اعتمد  جمل����س الأمن الدويل يوم اخلمي����س  م����روع قرار حول 
اليم���ن يت�صمن جتديد ولية فريق اخلرباء حتى اآذار مار����س 2022 ، 
ويدين الت�صعيد الع�صكري مللي�صيا احلوثي على حمافظة ماأرب.

كما اأدان الهجمات احلوثية امل�ص���تمرة عل���ى اململكة العربية 
ال�ص���عودية مب���ا يف ذلك مطار اأبها ال���دويل يف 10 فرباير.. داعياً اإىل 

وقف وب�ص���كل فوري هذه الهجمات دون ����روط م�ص���بقة.
واأعل���ن املجل����س اأن���ه اعتم���د ق���رارا يج���دد العقوب���ات املالي���ة 
وعقوبات حظر ال�صفر املفرو�صة على كيانات و�صخ�صيات مينية  

ملدة �ص���نة اإ�صافية.
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الوكيل مفتاح يناقش التدخالت اإلنسانية 
ملنظمة أوكسفام يف حمافظة مأرب

ـــل محافظة  ناقش وكي
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح مع فريـــق منظمة 
أوكســـفام الربيطانية الذي 
يـــزور املحافظـــة برئاســـة 
اســـتياوان،  باجـــوس 
التدخـــالت اإلنســـانية التي 
تعتـــزم املنظمـــة تنفيذهـــا 
ـــة للتخفيف من  يف املحافظ
ـــالل  ـــني خ النازح ـــاة  معان
املقبلة ويف مقدمتها  الفرتة 
ـــم  ـــارصة إلطـــالع العال املن
عـــى املعاناة التي يعيشـــها 
النازحـــون وحشـــد الدعـــم 

والتأييـــد لقضاياهـــم.
اللقـــاء  وخـــالل 
ـــتعراض الوضع  جـــرى اس
ــة  ــاني يف املحافظـ اإلنسـ
والتداعيـــات اإلنســـانية 
ـــن  ـــني م ـــرية للنازح الخط
مخيمات النزوح يف مديرية 
رصواح التي تعرضت خالل 
ـــف  ـــة للقص ـــام املاضي األي
املتعمـــد واملتكـــرر مـــن قبل 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
التابعة إليـــران بالصواريخ 

اضطر  ما  املدفعية  وقذائف 
إىل نـــزوح أكثـــر مـــن 1500 
ـــرى  ـــق أخ أرسة، إىل مناط
آمنة واالحتياجات الطارئة 
التي يحتاجونها بعد عملية 
النـــزوح من مـــأوى وإيواء 

وغذاء وصحـــة وغريها..
ـــاح  ـــل مفت وأكـــد الوكي
أن مليشـــيا الحوثـــي تتعمد 
استهداف املدنيني والنازحني 
مستمر  بشكل  املخيمات  يف 
بالصواريـــخ والقذائـــف 
والطائـــرات املســـرية يف 
ـــة  ـــأرب وبقي ـــة م محافظ
املحافظـــات بهـــدف تعميق 
املأساة اإلنســـانية لهم بعد 
أن رشدتهـــم مـــن منازلهم 

ومزارعهـــم وقراهـــم.
وانتقـــد الوكيـــل مفتاح 
صمـــت املنظمـــات الدوليـــة 
واملجتمـــع الـــدويل عى هذه 
الجرائم الوحشـــية ملليشـــيا 
الحوثـــي يف اســـتهدافها 
النزوح،  ومخيمات  املدنيني 
ـــى  ـــجعها ع ـــا ش ـــو م وه
التمـــادي والتصعيد يف هذه 

األعمـــال خاصـــة النازحني 
مأرب.. محافظة  يف 

كمـــا انتقـــد الغيـــاب 
التـــام ملكتب تنســـيق األمم 
املتحدة اإلنساني )االوتشا( 
عـــن محافظة مـــأرب التي 
احتضنـــت حتـــى اآلن نحو 
ـــر  ـــازح ومهج ـــني ن 3 مالي
، رغـــم الدعـــوات املتكـــررة 
ـــد  ـــي تع الت ـــهيالت  والتس
الســـلطة املحليـــة بتقديمها 
لهـــم منـــذ ســـت ســـنوات، 
وهـــو مـــا زاد مـــن الوضـــع 
اإلنساني للنازحني وتغييب 
ــانية  ــم اإلنسـ احتياجاتهـ
الحقيقيـــة عـــن املنظمـــات 
األممية واالستجابة لها إال 

بشـــكل محـــدود جدا.
ـــتياء  ـــن اس ـــرب ع وأع
ـــأرب  ـــة بم ـــلطة املحلي الس
واليمنيني من االزدواجية يف 
التعاطي مع امللف اإلنساني 
يف اليمـــن مـــن قبـــل األمـــم 
املتحدة ومنظماتها وبعض 
املنظمـــات الدوليـــة والدول 
العظمـــى، والتـــي تحركـــت 

ـــتكمال  ـــاف اس ـــوة إليق بق
ـــدة،  ـــة الحدي ـــر مدين تحري
وإخراج مليشيا الحوثي من 
قائمـــة التصنيف األمريكي 
ملليشـــيا الحوثـــي كجماعة 
ـــة مخاوفها  إرهابية، بحج
عـــى الوضـــع اإلنســـاني يف 
ـــرف وتقف  حني تغض الط
صامتـــة أمـــام الجرائـــم 
ــاكات  ــية واالنتهـ الوحشـ
اإلنســـانية التي تقـــوم بها 
مليشـــيا الحوثـــي تجـــاه 
اليمنيـــني واملدنيـــني اآلمنني 
والنازحـــني فاقت ما قامت 
بـــه القاعـــدة وداعش وهو 
ما يعمق من ســـوء الوضع 

اإلنساني.
ويف ختـــام اللقـــاء رحب 
ـــاح بالتدخالت  الوكيل مفت
اإلنسانية ملنظمة أوكسفام 
الربيطانيـــة يف محافظـــة 
مـــأرب وإن أتـــت متأخـــرة، 
مؤكـــدا تقديم كافـــة الدعم 
لتنفيـــذ  والتســـهيالت 

أنشـــطتها اإلنســـانية.
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لهن ارتباطات بزعيم املليشيا..

محافظة  رشطة  كشفت 
مأرب يف مؤتمر صحفي عقدته 
يوم األحد عن جانب من األدلة 
املوثقـــة عـــن تجنيد مليشـــيا 
ـــاء  ـــة، نس ـــي اإلرهابي الحوث
وأطفال يف مناطق سيطرتها 
عرب جهاز متخصص، لتنفيذ 
أعمـــال إرهابيـــة يف محافظة 
مأرب تســـتهدف قتل املدنيني 
والطواقـــم الطبيـــة وتتطابق 
مع بصمة األعمال اإلرهابية 

وداعش. للقاعدة 
وقـــال مدير عـــام رشطة 
املحافظة العميد يحيى ُحميد » 
إن تحقيقات األجهزة األمنية 
مـــع عدد من الخاليـــا التابعة 
ملليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
التـــي تـــم ضبطهـــا، كشـــفت 
أن جهـــازاً رسيـــاً خاصـــاً 
تابعا لزعيـــم الحوثيني يعمل 
وينشـــط يف كثري من األحيان 
تحت الفتـــة منظمات إغاثية 
ومدنية، ويقوم باســـتقطاب 
واســـتدراج النساء من األرس 
ـــا  الفقـــرية وتجنيدهـــن أمني
وتدريبهن عـــى تنفيذ اعمال 
إرهابيـــة وجمـــع املعلومـــات 
عن املستهدفني، ثم إرسالهن 
لتنفيـــذ املهـــام يف مناطـــق 
الرشعيـــة ومحافظـــة مأرب 
خاصـــة، بعـــد توريطهـــن 
بمستمســـكات غـــري أخالقية 
ـــان  ـــن لضم ـــة عليه ضاغط
عـــدم تراجعهن والفـــرار من 
ـــذ األعمـــال  قبضتهـــم وتنفي
ـــة املطلوبة منهن«..  اإلرهابي
مشـــرياً إىل أن هـــذه املنهجية 

ـــة  ـــي منهجي ـــاليب ه واألس
ـــيا  ـــا مليش ـــة تطبقه إيراني
الحوثي باليمن بذات املستوى 
وبإرشاف خربات إيرانية ومن 

ـــه اللبناني. حزب الل
واســـتعرض مديـــر األمن 
ـــو نموذجاً  يف املؤتمر بالفيدي
العرتافـــات إحـــدى العنـــارص 
التي تم إرسالها إىل محافظة 
مأرب من قبل قيادة املليشيا 
بعـــد تدريبهـــا وتمويلهـــا 
باألموال والعبوات الناســـفة، 
ـــي  ـــة الت ـــال اإلرهابي واألعم
كلفت بتنفيذها ويف مقدمتها 
زرع العبوات الناسفة لتفجري 
ـــة  ـــة بمدين ـــة الرياضي الصال
مـــأرب التـــي يســـكنها مئات 
الجرحى من منتسبي الجيش 
ـــة، و زرع  ـــي واملقاوم الوطن
العبوات يف سيارات اإلسعاف 
ـــيارات  والطواقم الطبية وس
مواطنني مدنيني وعسكريني.
وقـــال العميـــد حميد » إن 
املليشيا تيسء إىل أخالق وقيم 
اليمنيني بزج النساء يف أعمال 

خبيثـــة وإرهابيـــة ال يقبلهـــا 
أي يمني أو عربي«.. مشـــريا 
إىل أن هـــذه األدلـــة والفيديـــو 
الـــذي تـــم عرضـــه يؤكد زيف 
وكـــذب االدعاء الـــذي تحاول 
هـــذه املليشـــيا ترويجـــه عـــن 
محافظة مأرب بتسليم نساء 
ـــتثارة  ـــة، واس ـــة أجنبي لجه
ـــاعر اليمنيني بمسميات  مش
ـــرشف لتجنيدهم  العرض وال
يف معركتها لغـــزو املحافظة، 
ـــتباقي  ـــراء اس ـــب إج إىل جان
مـــن هـــذه املليشـــيا لتغطيـــة 
ـــاف أمرها  فضيحتها وانكش
يف تجنيد النســـاء وإرســـالهن 
ــة   ــال إرهابيـ ــذ أعمـ لتنفيـ
ـــتهدف املدنيني اآلمنني يف  تس
محافظـــة مـــأرب التي تكتظ 
بالنازحـــني واملهجريـــن مـــن 
قبل هذه املليشيا من مختلف 

محافظـــات الجمهوريـــة.
ودعـــا مدير عـــام رشطة 
مأرب مليشيا الحوثي إىل الكف 
عـــن انتهـــاك أعراض ونســـاء 
اليمن بهذه األساليب الدخيلة 

ــم  ــني وقيمهـ ــى اليمنيـ عـ
يلتزمـــوا  وأن  الشـــماء.. 
بأخـــالق الحـــرب والقتـــال يف 
الجبهـــات دون اللجـــوء ملثـــل 
هذه األعمال التي هي مؤرش 
عجـــز وضعف عن املواجهة.. 
منوها بنهج هذه املليشـــيا يف 
استهداف املدنيني و النازحني 
ـــكل  ـــم وبش ـــد أن رشدته بع
متكرر بالصواريخ البالستية 
املسرّية. اإليرانية  والطائرات 

ـــد  ـــد ُحمي ـــاد العمي وأش
ـــة  ـــة العالي ـــة األمني باليقظ
ـــدى منتســـبي  ـــة ل والجاهزي
باملحافظة..  األمنية  األجهزة 
مؤكـــداً أن األمـــن ســـيرضب 
بيد من حديد كل من تســـّول 
لـــه نفســـه املســـاس باألمـــن 
واالســـتقرار أو يســـعى إىل 
إقـــالق الســـكينة العامـــة 
باملحافظة.. معرباً عن تقديره 
العـــايل للتعاون البّناء من قبل 
املواطنني مع األجهزة األمنية.

رشطة مأرب تكشف أدلة تؤكد جتنيد مليشيا 
احلوثي نساء يف أعامل إرهابية
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السلطة املحلية وكبار التجار يقرون إجراءات 
لضبط أسعار املواد األساسية

ـــع  ـــاع موس ـــر اجتم أق
للســـلطة املحلية بمحافظة 
ـــل  ـــة الوكي ـــأرب برئاس م
ـــاح  ـــور عبدربـــه مفت الدكت
ـــة  ـــة التجاري ـــم الغرف وض
والصناعية برئاســـة محمد 
الخـــراز وكبـــار التجـــار 
باملحافظة ونائب مدير عام 
ـــة والتجارة  مكتب الصناع
ـــر  ـــدي ومدي ـــارس الحاش ي
ـــة  ـــة املحافظ ـــام رشط ع
العميـــد يحيـــى حميد، عددا 
ـــط  ـــراءات لضب ـــن اإلج م
ـــية  ـــواد األساس ـــعار امل أس
االستهالكية ومنع التالعب 

بهـــا واحتكارهـــا.
وناقـــش االجتمـــاع 
آليـــة تأهيـــل تجـــار كبار يف 
وتوفري  السترياد  املحافظة 
للمواطنني  األساسية  املواد 
يف املحافظـــة وبالســـعر 

ـــواد  ـــة امل ـــب وخاص املناس
الغذائية والدوائية، للتخلص 
مـــن الحصـــار غـــري املبارش 
ـــه مليشـــيا  ـــذي تقـــوم ب ال
ـــة  ـــى املحافظ ـــي ع الحوث
ــلع  ــال السـ ــع انتقـ ومنـ
والبضائـــع مـــن العاصمـــة 
صنعاء حيث سيطرتها عى 
قطاع التجارة وكبار التجار 
ـــوم  ـــتوردين، إال برس املس
وإتاوات مالية كبرية عليها 
وعـــى التحويـــالت املاليـــة، 
وانعكاســـها عـــى ارتفـــاع 
أسعار السلع وزيادة ضعف 
القدرة الرشائية للمواطنني.
ونـــوه املجتمعـــون إىل 
ـــي  الت أن هـــذه اإلجـــراءات 
تنتهجهـــا مليشـــيا الحوثي 
عقب إحكام سيطرتها عى 
القطـــاع التجـــاري بصنعاء 
كبقيـــة القطاعات األخرى، 

يف إطـــار حربهـــا الحاقـــدة 
تجـــاه محافظـــة مـــأرب 
وأبناء الشعب اليمني الذين 
ـــيا  ـــذه املليش ـــم ه رشدته
مـــن منازلهـــم وقراهـــم 
ــة  ــتقبلتهم املحافظـ واسـ
وتعميق معاناتهم اإلنسانية 

ـــية. ـــم املعيش وأوضاعه
وخـــالل االجتمـــاع أكـــد 
أن محافظة  الوكيل مفتاح 
التـــي مثلـــت حصنا  مـــأرب 
للجمهوريـــة ومكانـــا آمنـــا 
للمرشديـــن واملهجريـــن 
وأحـــرار اليمـــن مـــن هـــذه 
املليشيا، ووفرت لهم األمن 
والكرامـــة والحرية، مؤكدا 
ـــن  ـــة ل ـــلطة املحلي أن الس
الغذاء  بأن يستخدم  تسمح 
واملواد األساســـية ســـالحا 
املليشيا  غري مرئي بيد هذه 
تذبـــح بـــه األحـــرار يف هذه 

املحافظة وتعمق مأساتهم 
ــات  ــانية واحتياجـ اإلنسـ

ـــم وأطفالهم.. أرسه
مشـــريا إىل أن الســـلطة 
يلزم  ما  املحلية ستتخذ كل 
من خطوات اسرتاتيجية من 
األساسية  املواد  أجل توفري 
ـــن  ـــب ول ـــعر املناس وبالس
ـــعني  ـــاه الجش ـــاون تج تته
واملحتكريـــن واملتالعبـــني 
األساســـية  باملـــواد 
واالستهالكية من التجار يف 
املحافظة لتعزيز مكاسبهم 
ملعانـــاة  االلتفـــات  دون 
النـــاس وأرس الرجال الذين 
البطولية  يسطرون املالحم 
يف الجبهـــات يف مواجهـــة 
مليشـــيا الحوثي الكهنوتية 
اإلرهابيـــة التابعـــة إليـــران 
ومرشوعهـــا الحاقـــد تجاه 

ـــعب اليمني. الش
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حمافظة مأرب تستقبل قافلة غذائية من أبناء 
احلديدة والقوات املشرتكة

ا�ص���تقبلت حمافظ���ة ماأرب، الأح���د املا�صي القافل���ُة الغذائية الوىل املقدم���ة من اأبناء 

حمافظة احلديدة والقوات امل�صرتكة، رفداً لأبطال اجلي�س الوطني واملقاومة ال�صعبية.

وا�ص���تقبل القافل���ة وكي���ل املحافظ���ة الدكت���ور عبدرب���ه مفت���اح، ووكي���ل وزارة الإدارة 

املحلي���ة عبداهلل القبي�ص���ي.

وثم���ن مفتاح ه���ذه املبادرة الت���ي تثبت اأن ال�ص���عب اليمني بات، كله �صف���اً واحداً �صد 

هذه امللي�ص���يا الإرهابية، ل�صتعادة ما تبقى من املحافظات من حتت �صيطرة ملي�صيا 

احلوثي الإرهابية املدعومة من ايران.

واأ�ص���ار اإىل اأن اأبن���اء ال�ص���عب اليمني من احلديدة وتعز وحتى م���اأرب وبقية املحافظات، 

ير�ص���مون التاريخ على م�صارف جبهة �رواح وجبال هيالن.
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توزيع مساعدات مأوى وغذاء  لنازحني من 
خميامت النزوح برصواح

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــه مدير مكتب  مفتاح ومع
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
بمأرب  اإلنسانية  واألعمال 
عبدالرحمـــن الصيعـــري، يف 
مخيم جو النسيم للنازحني 
بمدينـــة مأرب، مســـاعدات 
مأوى وإيواء وغذاء لـ 200 
أرسة نزحـــت مؤخـــرا مـــن 
ـــزوح بمديرية  الن مخيمات 
رصواح عقـــب اســـتهدافها 
ــخ  ــف والصواريـ بالقذائـ
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
ـــام  ـــالل األي ـــة خ اإلرهابي

املاضية.
وشـــملت املســـاعدات 
املقدمـــة عرب ائتـــالف الخري 
لإلغاثـــة تقديـــم خيمـــة 
مـــأوى، وحقيبـــة إيواء من 
أدوات طبـــخ و6 بطانيـــات 
إىل جانب ســـلة غذائية لكل 

ـــتفيدة. أرسة مس
وخـــالل تدشـــني توزيع 
ـــل  ـــن الوكي ـــاعدات ثم املس
ـــاني  ـــدور اإلنس ال ـــاح  مفت
العربية السعودية  للمملكة 
عـــرب مركز امللك ســـلمان يف 
املحافظة، ومـــا يقدمه من 
ومستدامة  طارئة  تدخالت 
للتخفيـــف مـــن معانـــاة 
ـــت  ـــن فرض الذي ـــني  النازح
ـــي  ـــيا الحوث ـــم مليش عليه
ــم  النـــزوح مـــن منازلهـ
وقراهـــم ومـــن مخيماتهم 
ـــتهدافهم املتعمد  بسبب اس
ـــم بعدهم عن  بقذائفها رغ

مناطـــق االشـــتباك .

ـــيا  ـــريا إىل أن مليش مش
الحوثي اإلرهابية املدعومة 
من إيران تتعمد اســـتهداف 
القـــرى ومخيمـــات النزوح 
بصواريخهـــا وقذائفها من 
أجـــل إجبـــار ســـاكنيها عى 
النـــزوح للنجـــاة بأنفســـهم 
ـــانية  ـــآس إنس ـــق م و خل
للمتاجرة بها محليا ودوليا 
إىل جانـــب نهـــب ممتلـــكات 
النازحـــني الذيـــن يخلفونها 

النزوح. عند 
وعـــرب الوكيـــل مفتـــاح 
عـــن اســـتيائه مـــن الصمت 
ـــات الدولية  املطبق للمنظم
العاملة يف املجال اإلنســـاني 
ــان، إزاء  ــوق اإلنسـ وحقـ
الجرائـــم اإلرهابية ملليشـــيا 
ـــران  ـــة إلي التابع ـــي  الحوث
ـــتهداف املدنيني يف  تجاه اس
القـــرى واملخيمات وهو ما 
يشـــجعها الرتـــكاب املزيـــد 
ـــم وكان  ـــذه الجرائ ـــن ه م
آخرها اســـتهداف مخيمات 

النـــزوح يف مديرية رصواح 
عقـــب اســـتهداف مخيمات 
ـــخ يف  ـــني بالصواري النازح
مدينـــة مـــأرب واســـتهداف 
النازحـــني يف  مخيمـــات 
ومديريات  بصنعاء  الخانق 
مجـــزر ومدغـــل ورغـــوان، 
وهو ما يشكك يف مصداقية 
التي  املنظمات والدول  هذه 
ـــت  ـــوة وأوقف ـــت بق تحرك
تحرير مدينة الحديدة تحت 
مـــربر خوفها عـــى الوضع 
ـــت  ـــا أخرج ـــاني، كم اإلنس
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
ــف  ــة التصنيـ ــن قائمـ مـ
ـــة  ـــا يف قائم ـــي له األمريك

اإلرهـــاب بنفـــس املربر.
الشـــعب  أن  مؤكـــدا 
اليمني ســـيواصل مواجهة 
ـــي  ـــيا الحوث ـــاب مليش إره
التابعة إليران، بكل الســـبل 
ـــائل حتى وإن تخى  والوس
الـــدويل عن مبادئه  املجتمع 
يف مكافحـــة اإلرهاب وترك 

ـــدا  ـــي وحي ـــعب اليمن الش
يف مواجهـــة هـــذا املـــرشوع 
اإلرهابي، والذي ال يستهدف 
اليمن فحسب وإنما املنطقة 

واألمن والســـلم الدوليني.
مـــن جانبـــه قـــال 
عبدالرحمـــن الصيعـــري إن 
هـــذه املســـاعدات اإليوائية 
التـــي قدمهـــا  والغذائيـــة 
املركـــز جاءت تلبيـــة للنداء 
ـــذي  ال ـــل  ـــاني العاج اإلنس
ـــة  ـــه الســـلطة املحلي أطلقت
النازحني  باملحافظة إلغاثة 
الجدد من مخيمات رصواح 
واحتياجاتهم لتدخل طارئ 
الذي  املتكرر  القصف  جراء 
ـــي  ـــيا الحوث ـــنه مليش تش
االنقالبيـــة عـــى املخيمات.
التدشـــني  حـــرض 
الدكتور خالد الشجني نائب 
ـــة  التنفيذي ـــدة  ـــر الوح مدي
إلدارة مخيمـــات النازحـــني 

ـــة. باملحافظ
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ناقشـــت منظمات أممية 
ودوليـــة وإقليميـــة ومحليـــة 
عاملـــة يف املجـــال اإلنســـاني 
ـــأرب )رشكاء  ـــة م بمحافظ
العمـــل اإلنســـاني(،التداعيات 
والكبرية  الخطرية  اإلنسانية 
الســـتهداف مليشـــيا الحوثي 
املتعمـــد واملتكـــرر، ملخيمـــات 
النازحـــني يف مديرية رصواح 
ومستشـــفى الزور وسيارات 
وطواقـــم اإلســـعاف التابعـــة 
للهالل األحمـــر اليمني خالل 
األيام املاضية، واضطرار آالف 
العائالت إىل النزوح إىل مناطق 
آمنة بعضها نزحت أكثر من 

مرة.
املنظمـــات  وأكـــدت 
ـــاني(  ـــل اإلنس )رشكاء العم
رصدهـــا وفاة أحـــد النازحني 

من أبنـــاء محافظـــة الحديدة 
يف مخيم الصوابني، واضطرار 
نـــزوح أكثر مـــن 1517 أرسة 
كانت قد نزحت أكثر من مرة، 
وبأوضاع غاية يف املأساة، إىل 
جانب اســـتهداف مستشـــفى 
ـــم  ـــيارات وطواق ـــزور وس ال
ـــالل  ـــة لله ـــعاف التابع اإلس
األحمر اليمني، بشكل متعمد 

ومتكرر.
املجتمع  املنظمات  ودعت 
الدويل ويف مقدمته األمم املتحدة 
بموقف حازم ورادع إليقاف 
مليشيا الحوثي عن استهداف 
مخيمـــات النازحني واملدنيني 
واملستشـــفيات والطواقـــم 
الطبية وتحييدها عن األعمال 
العســـكرية.. ومحاســـبة 
ـــال  ـــذه األعم ـــني به املتورط

وعـــدم افالتهم مـــن العقاب، 
باعتبارهـــا أعمـــاال ترتقي إىل 
جرائـــم الحـــرب وجرائم ضد 
اإلنســـانية بموجـــب القانون 
الـــدويل اإلنســـاني واملواثيـــق 

الدولية.
كمـــا ناقـــش اللقـــاء الذي 
عقد برئاسة وكيل املحافظة 
الدكتور عبدربه مفتاح، النداء 
اإلنساني الذي وجهته السلطة 
املحليـــة والوحـــدة التنفيذيـــة 
ـــني،  ـــات النازح إلدارة مخيم
األساســـية  االحتياجـــات 
العاجلة للنازحني من مخيمات 
النـــزوح برصواح مـــن مأوى 
وإيواء ومـــواد غذائية ومياه، 
والتدخـــالت الرسيعة ملختلف 
رشكاء العمـــل اإلنســـاني 
وفقـــا لخطة موحدة للجهود 

واإلمكانات، إىل جانب تدارس 
خطط االســـتجابة للتداعيات 
املحتملـــة ومنها زيـــادة أعداد 
النـــزوح من مخيمـــات أخرى 
يمكن أن تســـتهدفها مليشيا 
الحوثـــي املدعومة من إيران.

وأكـــدت املنظمـــات أنهـــا 
ســـرتفع برسعة ضمن الكتل 
ـــي تعمـــل بهـــا مشـــاريع  الت
االحتياجات الطارئة إىل مكتب 
ـــذي يتحمـــل  )االوتشـــا(، وال
املســـؤولية الكاملـــة لتأخـــري 
ــات  ــتجابة لالحتياجـ االسـ
ـــواد  ـــول امل ـــة ووص املرفوع
اإلغاثية العاجلة ملســـتحقيها 
مـــا سيتســـبب يف مضاعفـــة 
معانـــاة ومأســـاة النازحـــني.

رشكاء العمل اإلنساين يناقشون التداعيات 
اخلطرية الستهداف خميامت النازحني
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اختتام معرض مأرب األول للكتاب 
والفعاليات املصاحبة له

ـــايض  ـــبت امل ـــم الس اختت
ـــأرب األول للكتاب  معرض م
املصاحبة  والفعاليات  أعماله 
لـــه يف محافظة مأرب، والذي 
نظمـــه فـــرع الهيئـــة العامـــة 
للكتـــاب باملحافظة عى مدى 
ـــعار  ـــت ش ـــام تح ـــرشة أي ع
واملعرفة«  الحضارة  »مأرب.. 

بمشـــاركة 22دار نـــرش.
أشـــاد  االختتـــام  ويف 
ـــؤون  ـــة للش ـــل املحافظ وكي
اإلدارية عبدالله أحمد الباكري 
ـــم  ـــري يف تنظي ـــاح الكب بالنج
ـــذي أقيم ألول  هذا املعرض ال
مرة يف املحافظة.. مشـــريا إىل 
ـــرة  ـــل تظاه ـــرض مث أن املع
ثقافية وفكرية شعبية مهمة 
بمشـــاركة فاعلـــة مـــن قبـــل 
ـــة  ـــة وعربي ـــرش محلي دور ن
ومؤسسات ثقافية ومثقفني 
عـــرب ويمنيـــني، اطلعـــوا من 
خاللهـــا عـــى مســـتجدات 
الثقافـــة واإلصدارات الحديثة 
مـــن مختلف صنـــوف العلوم 
والفكـــر واألدب والثقافـــة. 
.مشريا إىل دور هذه املعارض 
يف نرش ثقافة القراءة والنرش 
والتوزيع ملختلف العلوم لدى 
األجيال والنشء خاصة يف ظل 
ما يواجهه الكتاب من تحديات 
ـــا  ـــور التكنولوجي ـــد ظه بع

وانتشارها..
ـــل الباكـــري  ـــوه الوكي ون
باإلقبـــال الكبري الذي شـــهده 
املعـــرض والتفاعـــل الـــذي 
شـــهدته الفعاليـــات الثقافية 
والفكرية املصاحبة للمعرض 
والتي كشـــفت مـــدى التلهف 
الكبري للعلم والقراءة والثقافة 

هـــذه  ودور  واالطـــالع 
الثقافية يف تشكيل  التظاهرة 
الوعـــي بمجمـــل القضايـــا 
الوطنيـــة والفكرية والعلمية 
عى املســـتوى املحيل والعالم.

وأكـــد الباكـــري إىل أن هذا 
املعرض هو باكورة استضافة 
املحافظـــة ملعـــارض ســـنوية 
ـــه الثقافية  ـــاب وفعاليات للكت
ـــس  ـــا ينعك ـــة بم واملصاحب
ـــاء املحافظة  بالفائدة عى أبن
ـــاء املحافظـــات اليمنيـــة  وأبن
القاطنـــني فيها واإلســـهام يف 
التعليمي  باملستوى  النهوض 
ـــاج الفكـــري  والثقـــايف واإلنت

ـــاء املحافظة. ألبن
مـــن جانبـــه أشـــار مديـــر 
عام فرع الهيئة العامة للكتاب 
باملحافظـــة نارص الرشيف إىل 
أن النجاح الكبري الذي حققه 
املعـــرض؛ حيـــث ارتفعت دور 
النـــرش املشـــاركة فيـــه عنـــد 
افتتاحه يف 10 فرباير الجاري 
ـــرش إىل 22 دار  ـــن 20 دار ن م
ـــخ الكتب  نرش، وارتفعت نس
التي عرضـــت فيه من مليون 
نسخة كتاب إىل مليون و300 

ألف كتاب وارتفعت مصنفات 
عناويـــن الكتـــب مـــن 20 ألف 
مصنـــف إىل 25 ألـــف عنوان.. 
الفتا إىل أن املعرض حقق نسبة 
مبيعات غري متوقعة بلغت 50 
يف املائة من املعروض فيه رغم 
الظروف املعيشية االقتصادية 
واالجتماعيـــة التـــي يمـــر بها 
الوطن.. إىل جانب التوقيع عى 
هامش املعرض عى أكثر من 
10 مؤلفات وإقامة 20 فعالية 
مصاحبة ثقافية وفكرية عى 

هامش املعرض.
ــف إىل أن  ــوه الرشيـ ونـ
هذه األرقام لها داللتها املهمة 
ـــة  ـــار محافظ ـــا انتص أبرزه
مأرب لقيم الحرية والتعايش 
ـــة  ـــم واملعرف ـــالم والعل والس
النابعة من عمقها الحضاري 
ـــخ  ـــق التاري ـــارب يف عم الض
البرشي، يف الوقت الذي تواجه 
هجمة رشسة من قبل مليشيا 
ـــة التابعـــة  الحوثـــي اإلرهابي
إليران عى مختلف املستويات 
ـــقاطها  ـــدف إس ـــد به والصع
ـــى  ـــاء ع ـــا والقض وإركاعه
مشـــاعل النور واملعرفة وقيم 

التسامح والتعايش والحرية، 
وإعادتها إىل عصور الكهنوت 
والظالم وحكم الســـاللة التي 
تدعـــي الحق اإللهـــي يف حكم 
الناس واستعبادهم واستباحة 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم، 
وتزج باملغرر بهم من األطفال 
والشـــباب يف محـــارق املـــوت 
عى أطرافها بأنســـاق حربية 
متتالية ومتعددة بغية تحقيق 
بعـــض من املكاســـب امليدانية 
إىل جانـــب اســـتهداف املدنيني 
والنازحـــني الذيـــن تكتظ بهم 
هـــذه املحافظـــة بالصواريـــخ 
البالستية والطائرات املتفجرة 

اإليرانية. املسرية 
ـــم  ـــف الدع ـــن الرشي وثم
الكبري الذي قدمه وزير اإلعالم 
معمر اإلرياني ومحافظ مأرب 
اللواء سلطان العرادة إلنجاح 

إقامة وتنظيم هذا املعرض.
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ـــة  ـــس جامع ـــش رئي ناق
إقليـــم ســـبأ الدكتـــور محمد 
حمـــود القـــديس مـــع مديـــر 
جمعيـــة رعاية طالـــب العلم 
ـــزور  ـــذي ي ـــادي ال ـــري ه من
محافظة مـــأرب أوجه الدعم 
والرشاكة بني الجانبني يف ظل 
ما تشـــهده من إقبـــال كثيف 
ومتزايـــد لاللتحـــاق بكلياتها 
وأقســـامها العلمية املختلفة.

ـــور القـــديس  وأكـــد الدكت
خالل اللقاء عى أهمية ودور 
املؤسسات املدنية والخريية يف 
دعم وإسناد جهود الجامعة، 
بما يسهم يف تحقيق أهدافها 
الرامية إىل االرتقاء بالخدمات 
ـــالب  ـــاندة ط ـــة ومس املقدم
العلـــم بدعـــم قدراتهـــم عـــى 
ـــي ومواجهة  التحصيل العلم
الظروف التي تؤثر سلبا عى 

مســـتوياتهم وقدراتهـــم يف 
مواصلـــة تعليمهم الجامعي. 
ـــم  ـــاء الدع ـــش اللق وناق
الذي ستقدمه الجمعية خالل 
املرحلـــة القادمة، ال ســـيما يف 
مجـــال تنفيذ مرشوع املكتبة 
ومـــرشوع  االلكرتونيـــة، 
ـــة  ـــدة الصحي ـــعة الوح توس
الجامعيـــة لتمكـــني الطالـــب 
الجامعـــي مـــن الحصول عى 

األبحـــاث العلميـــة إلكرتونيا، 
واالرتقاء بالخدمات العالجية 
التي تقدمها الوحدة الصحية 

بالجامعة.
ـــور  ـــاء الدكت ـــرض اللق ح
عثمـــان العـــرادة أمـــني عـــام 
الجامعة، ومسؤول املشاريع 
ـــب  ـــة الطال ـــة رعاي يف جمعي
الجامعـــي ومندوبة الجمعية 

يف محافظـــة مـــأرب.

جامعة إقليم سبأ ومجعية رعاية الطالب 
تناقشان جوانب التعاون
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هيئة مستشفى مأرب تتسلم أدوية 
ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العاملية

هيئـــة  تســـلمت 
ـــام  ـــأرب الع ـــفى م مستش
ــة  ــن األدويـ ــات مـ كميـ
الطبيـــة  واملســـتلزمات 
املقدمة من منظمة الصحة 

العامليـــة.
وقـــال منســـق املنظمـــة 
الدكتـــور عبده محمد نارش 
يف ترصيـــح لوكالـــة األنباء 
اليمنيـــة ) ســـبأ(، إن هيئة 
ـــام  الع ـــأرب  ـــفى م مستش
تســـلمت  مســـاعدات طبية 
الصحة  منظمة  من  عاجلة 
العامليـــة تضمنـــت أصنافـــا 
مـــن األدوية واملســـتلزمات 
الطبيـــة الخاصة بالجرحى 

الدم. ونقل 
ـــاعدات  وأوضح أن مس
طبيـــة أخـــرى ال تـــزال قيد 
الشـــحن والنقل ستتسلمها 
الدعم  إطار  يف  قريباً  الهيئة 
ـــه  ـــذي تقدم ال ـــاني  اإلنس
املنظمـــة ملحافظـــة مـــأرب 
ملواجهـــة الضغـــط غـــري 
املسبوق الذي تواجهه كافة 
املرافق العاملة يف املحافظة.
أن منظمـــة  مؤكـــداً 
العاملية تدرك حجم  الصحة 
ــات  ــات والتحديـ الصعوبـ
ـــاع  ـــا القط ـــي يواجهه الت
محافظـــة  يف  الصحـــي 
مأرب يف ظل استمرار تدفق 

آالف النازحني إىل املحافظة 
بشكل شبه يومي.

واســـتعرض الدكتـــور 
نـــارش أهـــم املشـــاريع التي 
ـــة  ـــة الصح ـــا منظم نفذته
مأرب،  محافظة  يف  العاملية 
أهمها مرشوع إعادة ترميم 
ـــة مستشـــفى مـــأرب،  هيئ
وتوفري مصنع األوكسجني 
ودعـــم توســـعة الخدمـــات 
املتخصصـــة  النوعيـــة 
لألقســـام الداخليـــة للهيئة، 
 )tfc(مراكز ثالثة  وافتتاح 
لعـــالج ســـوء التغذيـــة عند 
األطفـــال يف مستشـــفى 

. لهيئة ا

ــادة  ــة اىل إعـ باإلضافـ
ترميـــم مستشـــفى 26 
ســـبتمرب بالجوبـــة، ودعـــم 
يف  االســـتجابة  فـــرق 
ـــرق الرديفة  املديريات والف
لهـــا، وتزويد مركـــز العزل 
ـــاء  ـــاص بوب ـــي الخ الصح
ـــات  ـــا( باالحتياج ) كورون
الالزمة، فضال عن دعم عدد 
مـــن املستشـــفيات العامـــة 
ــزة  ــة باألجهـ يف املحافظـ
الطبيـــة  واملســـتلزمات 
واملحروقـــات، وتأهيـــل 

ـــني. العامل
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اختتمت بمحافظة مأرب 
املرحلة الخامسة من مرشوع 
تشـــغيل مركز األطراف الذي 
تنفذه الجمعية الدولية لرعاية 
ضحايـــا الحـــروب والكوارث 
واستفاد منه 5 آالف مستفيد 
حصلـــوا علـــی 11 ألف خدمة 
طبية وعالجية متنوعة خالل 

ثمانية أشهر.
ـــاد  ويف حفل االختتام أش
وكيل محافظة مأرب للشؤون 
ـــري  ـــه الباك ـــة عبدالل اإلداري
بجهـــود طاقم املركـــز ودوره 
يف التخفيـــف من معاناة ذوي 
االحتياجات الخاصة وتقديم 
ـــدي  ـــة لفاق ـــة الالزم الرعاي
األطراف يف املحافظة .. منوهاً 
بجهـــود مركـــز امللك ســـلمان 
ـــن  ـــري م ـــهاماته يف الكث وإس
املشاريع اإلنسانية ذات األثر 

اإليجابي املستدام يف املحافظة 
ويف مقدمتها مرشوع تشغيل 
مركـــز األطـــراف الـــذي مثـــل 
الصحي  للقطاع  نوعية  نقلة 
ـــه دور  ـــة وكان ل يف املحافظ
يف تأهيـــل الكثـــري ممن فقدوا 
ـــالج  ـــم الع ـــم وتقدي أطرافه
الطبيعـــي لهم وتمكينهم من 
االندماج يف املجتمع وممارسة 

الطبيعية. حياتهم 
مـــن جانبهمـــا اعتـــرب 
رئيس هيئة مستشفى مأرب 
العام الدكتور محمد القباطي، 
ومديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
ـــور  ـــكان الدكت ـــة والس العام
عبدالعزيز الشدادي، أن تشغيل 
مركـــز األطـــراف الصناعيـــة 
والتأهيل شـــكل رافـــداً جديداً 
املحافظة  الصحي يف  للقطاع 
.. مؤكديـــن أهمية اســـتمرار 

عمـــل املركـــز يف هـــذه املرحلة 
االستثنائية واستمرار تقديم 
ـــة والعالجية  خدماتـــه الطبي
املختلفة للمئات من مبتوري 
األطـــراف و ضحايـــا الحـــرب 
واأللغام التي زرعتها املليشيا 
الحوثية اإلرهابية و املحتاجني 

الطبيعي. للعالج 
بـــدوره اســـتعرض مديـــر 
ـــور  ـــراف الدكت ـــز األط مرك
عبدالكريـــم الوتريي تفاصيل 
املرحلة الخامسة من تشغيل 
املركز التي استمرت 8 أشهر 
بتمويـــل مركز امللك ســـلمان 
ـــانية  لإلغاثة واألعمال اإلنس
.. مؤكدا أن هيئة مستشـــفى 
مـــأرب العام كانت من أفضل 
املؤسسات التي سهلت وأعانت 
عـــى نجاح هـــذا املرشوع من 
بني خمس محافظات يتواجد 

فيها املرشوع.
ـــات  ـــار إىل أن الخدم وأش
توزعت بـــني إنتـــاج وتركيب 
ــاً  ــاً اصطناعيـ )314( طرفـ
وإعـــادة التصنيـــع والتقويـــم 
ـــرف تقويمي  لعدد )100( ط
ـــة إىل تقديم خدمات  باإلضاف
العـــالج الطبيعـــي الفيزيائي 
لعـــدد )2832( شـــخصا مـــن 
ـــل والتدريب  محتاجي التأهي

. الداخيل 
وأشـــاد الوتـــريي بجهود 
فريق املركز وطواقمه الطبية 
ـــني فيه وكرم  وجميع العامل
املربزيـــن منهم خـــالل الفرتة 
ـــا دعم مركز  املاضية .. مثمن
امللك ســـلمان ملركـــز األطراف 
الذي يعد إحدى أهم بصماته 
اإلنسانية يف محافظة مأرب.

مخسة آالف مستفيد من مرشوع تشغيل مركز 
األطراف الصناعية بمأرب

في املرحلة اخلامسة ..
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دشـــن يف مدينـــة مـــأرب، 
املرحلـــة الثانيـــة من مرشوع 
الكسوة الشتوية لعدد 4000 
أرسة نازحـــة يف محافظـــة 
مـــأرب، نفـــذه ائتـــالف الخري 
لإلغاثة اإلنسانية بتمويل من 
مركـــز امللك ســـلمان لإلغاثة 

ـــانية. واألعمال اإلنس
وخـــالل التدشـــني أوضح 
مدير الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمـــات النازحـــني بمـــأرب 
ســـيف مثنـــى أهميـــة تنفيـــذ 

مثل هذه املشاريع الرضورية 
بمـــا يســـهم يف التخفيف من 
ـــة  ـــني وتلبي ـــاة النازح معان
أبسط احتياجاتهم األساسية 
اإلنسانية  املساعدات  وتقديم 

لهم. الطارئة 
وأشـــاد بالدور اإلنســـاني 
الرائـــد للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ومـــا تقدمـــه عرب 
ـــن  ـــلمان م ـــك س ـــز املل مرك
مســـاعدات غذائيـــة وإيوائية 
طارئـــة للنازحـــني الذيـــن 

رشدتهم مليشيا الحوثي من 
قراهم واســـتهدفت وقصفت 
ومخيماتهـــم  منازلهـــم 
بالصواريخ البالستية وقذائف 

املدفعيـــة املختلفة.
التصعيـــد  أن  وأكـــد 
الذي تشـــنه مليشـــيا الحوثي 
االنقالبية عى محافظة مأرب 
منذ عدة أيام تســـبب بموجة 
نـــزوح جديـــدة للكثـــري مـــن 
املدنيني والنازحني من أطراف 
املحافظة والســـيما النازحني 

يف املخيمات التي اســـتهدفتها 
املليشـــيات مؤخرا يف مديرية 

رصواح.
ـــى املنظمـــات  ودعـــا مثن
اإلنسانية واإلغاثية إىل رسعة 
ـــل إليواء مئات  التدخل العاج
األرس مـــن النازحـــني الجـــدد 
يف املحافظـــة الذين يفتقرون 
ألبسط االحتياجات األساسية 
مـــن املـــأوى والغـــذاء وميـــاه 

الـــرشب النظيفة.

تدشني املرحلة الثانية من مرشوع الكسوة 
الشتوية للنازحني بمأرب


