
أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليا 
تديــن اهلجــوم احلوثــي عــى مأرب

مدينة مأرب حتتضن عى مدى يومني املعرض األول لسيدات األعامل

وكيـــل محافظة حضرموت اجليالنـــي: معركة مأرب هي معركـــة كل اليمنيني 	
مـــأرب 	 جبهـــات  لدعـــم  غذائيـــة  قافلـــة  تســـير  العاصمـــة  أمانـــة  قيـــادة 

  مبشاركة 60 سيدة أعمال ..  

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  
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مأرب تحتفي باليوم العالمي للمرأة

املحافظ البحسني: تسيري القافلة يأيت استجابة لنداء 
الواجب ودعم صمود مأرب

الوكيل مفتاح يستقبل القافلة اإلغاثية الثانية المقدمة من حضرموت..
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أدانـــت الواليـــات املتحدة 
األمريكيـــة واململكة املتحدة 
الربيطانية وفرنســـا وأملانيا 
وإيطاليـــا  الجمعة، الهجوم 
املتواصل الذي تشنه مليشيات 
ـــى  ـــة ع ـــي االنقالبي الحوث
محافظة مأرب واستهدافها 
املتواصـــل للمدنيني يف اليمن 

والسعودية.
وجـــاء يف بيان مشـــرك: 
ـــا  ـــات فرنس ـــن، حكوم نح

وأملانيـــا وإيطاليـــا واململكـــة 
ـــات املتحدة  املتحـــدة والوالي
األمريكيـــة، نديـــن الهجـــوم 
الحوثي املتواصل عى مدينة 
مـــأرب اليمنيـــة والتصعيـــد 
الكبري للهجمات التي شـــّنها 
ـــّد  ـــون ض ـــا الحوثي وتبّناه

السعودية.
ـــان أن هجوم  وأكـــد البي
ـــه  ـــذي وصفت ـــني ال الحوثي
بـ«املخّطـــط لـــه« عى مأرب 

ـــانية  ـــة اإلنس ـــم األزم يفاق
املستفحلة بالفعل.. مضيفا: 
الدبلوماســـية  جهودنـــا 
ـــراع  ـــاء ال ـــددة إلنه املتج
يف اليمـــن، من خـــالل دعمنا 
ـــم  ـــاص لألم ـــوث الخ املبع
املتحـــدة، وبدعم من اململكة 
وسلطنة  السعودية  العربية 
ـــدويل،  ـــع ال ـــان واملجتم عم
تقّدم أفضل أمل إلنهاء هذه 
ـــك فنحن نحّث  الحرب، ولذل

الحوثيـــني عى اغتنـــام هذه 
ـــاء  ـــالم وإنه ـــة للس الفرص

التصعيـــد املســـتمر.
وجـــدد البيان التزام هذه 
ـــخ بأمن الراب  الدول الراس
السعودي وسالمته، وإعادة 
االستقرار والهدوء عى طول 

الحدود السعودية/اليمنية.
لقصـــف  الصـــورة  	•
صاروخ بالســـتي اســـتهدف 
الخميس أمس  مأرب  مدينة 

أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
تدين اهلجوم احلوثي عى مأربتدين اهلجوم احلوثي عى مأرب
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ـــوت  ـــظ حرضم ـــد محاف أك
اللواء فرج البحسني أن القافلة 
اإلغاثية التي سريتها حرضموت 
تأتـــي اســـتجابة لنـــداء الواجب، 
ـــود محافظة مأرب  ولدعم صم
ـــي  ـــيات الحوث ـــة مليش ملواجه

االنقالبية.. 
ـــالق  ـــالل انط ـــك خ ـــاء ذل ج

ـــة اإلغاثية التي ســـريتها  القافل
ـــة  ـــة بمحافظ ـــلطة املحلي الس
حرضمـــوت، لدعـــم صمـــود 
ـــة  ـــأرب يف مواجه ـــة م محافظ
ـــة. ـــي اإلرهابي ـــيا الحوث مليش

ـــني  ـــظ البحس ـــد املحاف وأك
أن حرضمـــوت بأهلها ورجالها 
املخلصـــني ســـتظل دائما ســـندا 

وعونـــا إلخوانهـــم يف بقيـــة 
املحافظـــات يف جميـــع األزمـــات 
واإلنسانية..  الوطنية  واملواقف 
معرباً عن تقديره لكل من ساهم 
يف تســـيري القافلـــة مـــن رجـــال 
أعمـــال وشـــخصيات اجتماعية 

ومواطنني.

محافظ حضرموت ..

تسيري القافلة اإلغاثية يأيت استجابة لنداء 
الواجب ودعم صمود مأرب
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وكيل محافظة حضرموت الجيالني: معركة وكيل محافظة حضرموت الجيالني: معركة 
مأرب هي معركة كل اليمنيينمأرب هي معركة كل اليمنيين

اســـتقبل وكيـــل محافظة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، 
القافلة اإلغاثية الثانية املقدمة 
أبناء محافظة حرضموت  من 
لدعـــم صمود جبهات مأرب يف 
مواجهة املليشـــيات االنقالبية 

الحوثية املدعومة من إيران.
وخـــالل اســـتقبال القافلة 
ـــن  ـــاح ع ـــل مفت ـــرب الوكي أع
شـــكر أبنـــاء مـــأرب إلخوانهم 
ـــوت  ـــة حرضم ـــاء محافظ أبن
وعى رأســـهم املحافـــظ اللواء 
فرج البحســـني عى مواقفهم 
األخويـــة الصادقـــة ودعمهـــم 

ومســـاندتهم ألبطـــال الجيش 
ـــود  ـــز صم ـــة وتعزي واملقاوم

ـــات مأرب. جبه
ـــف  ـــذه املواق ـــال إن ه وق
الوطنية املرشفة تجســـد مدى 
تالحم الصف الوطني الرافض 
النقـــالب املليشـــيات الحوثيـــة 
ـــداف  ـــة واأله ـــدة الرؤي ووح
ـــة ملواجهـــة االنقـــالب  الوطني
والقضـــاء عى مـــرشوع إيران 
اليمن  يف  التوسعية  وأطماعها 

واملنطقة.
مـــن جانبـــه أوضـــح وكيل 
محافظـــة حرضمـــوت حســـن 

ـــة  ـــذه القافل ـــي أن ه الجيالن
املتواضعـــة تعـــرب عـــن وقوف 
أبنـــاء حرضمـــوت بجانـــب 
إخوانهـــم مـــن أبطـــال الجيش 
الشعبية يف  الوطني واملقاومة 

ـــأرب. محافظة م
 وأكـــد أن معركـــة مـــأرب 
هي معركـــة كل اليمنيني، وأن 
الدفاع عنها واجب وطني عى 
الثورة  اليمن لحماية  أبناء  كل 
والجمهورية واستعادة الدولة 
ـــيطرة  ـــن س ـــاتها م ومؤسس

االنقالبيني.
 وشـــدد الوكيـــل الجيالني 

عـــى رضورة تحّمـــل كل أبناء 
اليمـــن ملســـؤولياتهم يف دعـــم 
وتعزيـــز صمود جبهات مأرب 
ضد املليشيات الحوثية.. مشرياً 
إىل أهمية وتأثري جبهات مأرب 
يف معركة اســـتعادة اليمن من 

إيران. مليشيات  سيطرة 
 وكانـــت مدينة مـــأرب قد 
اســـتقبلت خـــالل األســـبوعني 
املاضيـــني عـــدة قوافـــل إغاثية 
قادمة من الساحل الغربي ومن 
محافظة حرضموت ومحافظة 

محافظات وعدة  أبني 

مفتاح يستقبل القافلة اإلغاثية الثانية المقدمة من حضرموت..
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سريت الســـلطة املحلية 
ـــة  ـــة العاصمـــة، قافل ألمان
غذائيـــة لدعـــم املقاتلـــني يف 
جبهات مأرب ضد مليشـــيا 

ـــي االنقالبية. الحوث
ونقـــل أمـــني العاصمـــة 
اللـــواء عبـــد الغنـــي جميل، 
للمقاتلـــني يف جبهـــة البلـــق 
ومـــن خاللهـــم إىل األبطـــال 
يف مختلـــف الجبهات، تحايا 

ـــية  وتقدير القيادة السياس
ـــس  ـــة الرئي ـــة بفخام ممثل
ـــه  ـــد رب ـــن عب ـــري الرك املش
منصـــور هـــادي رئيـــس 
الجمهوريـــة القائـــد األعى 
للقـــوات املســـلحة واألمـــن 
ونائبـــه الفريـــق الركن عيل 
محسن صالح ودولة رئيس 
ـــني  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
عبـــد امللـــك ســـعيد.. مثمنـــا 

ـــم وتضحياتهم يف  نضاالته
والحرية  الجمهورية  سبيل 

والديمقراطية.
ـــل  ـــواء جمي الل ـــدم  وق
مبلغ 10 ماليني ريال دعماً 
للجبهـــة إضافـــة  شـــخصياً 
إىل قافلـــة غذائيـــة وطبيـــة 
متنوعة مقدمة من أعضاء 
ـــاء  ـــة وأبن ـــلطة املحلي الس
أمانـــة العاصمـــة، الفتـــا إىل 

أن تضحيـــات األبطـــال ال 
يســـاويها جـــزاء.. مؤكـــداً 
ـــة العاصمة صنعاء  أن أمان
وغريهـــا مـــن املحافظـــات 
قدمـــت وتقـــدم قوافـــل 
مـــن الشـــهداء يف ســـبيل 
الجمهورية ولن تبخل يوما 
بتقديـــم الغـــايل والنفيـــس.

قيادة أمانة العاصمة تسير قافلة غذائية قيادة أمانة العاصمة تسير قافلة غذائية 
لدعم جبهات مأربلدعم جبهات مأرب
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مأرب حتتفي باليوم العاملي للمرأةمأرب حتتفي باليوم العاملي للمرأة
نظمـــت اإلدارة العامة 
ـــة املـــرأة بمحافظة  لتنمي
مأرب، يوم اإلثنني، حفالً 
خطابيـــاً وفنيـــاً احتفـــاء 
باليوم العاملي للمرأة الذي 
ُيصادف الثامن من مارس 
من كل عام، تحت شـــعار 

السالم«. أجل  »من 
محافظة  وكيل  وجدد 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
ـــزام الحكومة  مفتاح، الت
وقيـــادة الســـلطة املحلية 
بمحافظة مأرب بتوجهها 
الثابـــت يف دعم وتشـــجيع 
ـــيا  املرأة وتمكينها سياس
واقتصاديـــا وإرشاكهـــا يف 
كل برامج التنمية املحلية 
والعمل عى تعزيز دورها 
املجاالت  القيادي يف كافة 
.. مؤكـــداً أن املرأة اليمنية 
كانـــت وســـتظل رشيـــكا 
فاعال ومهما ألخيها الرجل 
يف بناء املجتمع والنهوض 

األفضل. إىل  بواقعه 
الوكيـــل  وتطـــرق 
مفتاح، إىل ما تتعرض له 
النساء يف مناطق سيطرة 
الحوثيـــة  املليشـــيات 
قتل  جرائم  من  اإلرهابية 
وتعذيـــب واختطافـــات 
قرسيـــة  وإخفـــاءات 
ــاليب  ــن بأسـ وابتزازهـ

ــة وكل  ــرق مختلفـ وطـ
صور وأشكال االنتهاكات 
التـــي ترتكبها املليشـــيات 
بحق املئات من النساء منذ 
بداية االنقالب نهاية العام 

2014م.
ــرأة  ــح أن املـ وأوضـ
اليمنية يف مناطق سيطرة 
االنقالبيني تواجه انتكاسة 
حقيقية يف كافة حقوقها 
ــرض  ــية وتتعـ األساسـ
االنتهـــاكات  ألبشـــع 
اإلنســـانية الجســـيمة 
وتعانـــي مـــن أوضـــاع 
مأســـاوية وغري مسبوقة 
عـــى الصعيـــد االقتصادي 
والصحي واإلنســـاني ويف 

كافـــة املجـــاالت.
وقـــال: ننتهـــز إحيـــاء 
ـــة  ـــبة ملطالب ـــذه املناس ه
األمـــم املتحـــدة واملجتمع 
الـــدويل وكل أحـــرار العالم 
للقيام بمسؤولياتهم تجاه 
اآلالف مـــن النســـاء التـــي 

الحوثية  املليشيات  تنتهك 
ــة  ــن وممارسـ حقوقهـ
الضغـــط عـــى املليشـــيات 
لوقف انتهاكاتها املستمرة 
بحقهـــن للعام الســـادس 

عـــى التوايل.
من جهتها استعرضت 
مديـــر عـــام إدارة تنميـــة 
املـــرأة بمحافظـــة مـــأرب 
فندة العماري، ما حققته 
املرأة اليمنية من مكاسب 
ــات  ــازات ونجاحـ وإنجـ
كبرية يف مختلف املجاالت، 
وخطواتهـــا التاريخيـــة 
املرشفـــة واملتناســـبة مع 
ثقافة املجتمع ومتغريات 

العـــر ومخرجاته.
ـــدور املرأة  ـــادت ب وأش
اليمنيـــة وبتضحياتهـــا يف 
ســـبيل الدفاع عن الوطن 
ـــورة والجمهورية يف  والث
مختلـــف مراحـــل النضال 
الوطنـــي .. داعيـــة إىل 
تقديـــم مزيد مـــن الرعاية 

اليمنية  للمرأة  واالهتمام 
ـــا  ـــي احتياحاته ـــا يلب بم
ويحقـــق طموحاتهـــا 
ويتناســـب مع تضحياتها 
حتى تتمكن من الحصول 
ـــني االقتصادي  عى التمك
والســـيايس  واإلداري 

املطلوب.
ـــدت كلمة  ـــا أك بدوره
ـــا  ـــي ألقته ـــات الت املنظم
الدكتـــورة ريـــم بحيبـــح، 
عـــى أهمية دور املـــرأة يف 
بنـــاء املجتمـــع والتنميـــة 
ـــودة يف  ـــة املنش املجتمعي
ـــى  ـــددة ع ـــا .. مش بالدن
رضورة دمـــج املـــرأة يف 
مختلف القطاعات الحيوية 
وإرشاكها يف مراكز صنع 
القرار وتجـــاوز ما عانته 
مـــن التهميـــش واإلقصاء 
طيلـــة الســـنوات املاضية.
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مبشاركة مبشاركة 6060 سيدة أعمال .. سيدة أعمال ..

أقيـــم بمحافظـــة مأرب 
عى مـــدى يومـــني املعرض 
ــال  ــيدات األعمـ األول لسـ
ـــة  ـــه مؤسس ـــذي نظمت ال
فتيـــات مأرب بالتعاون مع 
ـــارة والصناعة  مكتب التج
ـــواق ريادة  باملحافظة وأس
ـــاركة 60  ـــتهلك، بمش املس
األعمال، ضمن  من سيدات 
ـــني  ـــبأ للتمك ـــرشوع س م
االقتصـــادي املدعـــوم مـــن 
لتنمية  السعودي  الربنامج 

ـــار اليمن. وإعم
ــار  ــت انتصـ وأوضحـ
التنفيـــذي  ـــر  القـــايض املدي
ملؤسسة فتيات مأرب مدير 

املـــرشوع أن إقامة املعرض 
الـــذي يعـــد األول من نوعه 
ـــي بالتزامـــن  يف مـــأرب يأت
اليـــوم العاملـــي للمرأة  مـــع 
الذي يصادف 8 مارس من 
كل عـــام، ويف إطـــار تعزيز 
ـــال  ـــيدات األعم ـــة س تجرب
يف تســـويق منتجاتهـــن 
واالنطالق يف ســـوق العمل، 
بعـــد تلقيهن تدريبـــات ملدة 
28 يومـــا يف مجاالت ريادة 
األعمال واملهارات الحياتية 
ودراسة الجدوى للمشاريع 
االقتصاديـــة اإلنتاجيـــة 

والخدمية.
انتصـــار  وأكـــدت 

القـــايض أن املعرض حظي 
عـــى مـــدى يومـــني بإقبـــال 
كبـــري من قبـــل املتســـوقني 
حيث تـــم عـــرض املنتجات 
بإنتاجها سيدات  التي قمن 
األعمـــال مـــن مصنوعـــات 
وغريها  وملبوسات  يدوية 
ضمن مشاريعهن املقدمة.. 
ــرشوع  ــرية إىل أن املـ مشـ
ــل  ــى تمويـ ــيعمل عـ سـ
ســـيدات األعمال املتقدمات 
للمشاركة يف إقامة معرض 
آخـــر لعـــرض مشـــاريعهن 

ومنتوجاتهـــن.
ياســـمني  وأعربـــت 
القـــايض عـــن أملهـــا يف أن 

تســـاهم املنظمـــات الدولية 
يف تمكـــني النســـاء بمـــأرب 
اقتصاديـــا حتـــى يصبحـــن 
قادرات عى االكتفاء الذاتي 
ـــي  ـــل املعي ـــري الدخ وتوف
لهـــن وألرسهـــن .. متمنية 
أن يكـــون املعـــرض باكورة 
ملعـــارض وفعاليـــات قادمة 
تهتـــم باملـــرأة بمـــا يجعلها 
مســـاهمة ناجحة يف تنمية 

املجتمع.

مدينة مأرب تحتضن على مدى يومين مدينة مأرب تحتضن على مدى يومين 
المعرض األول لسيدات األعمالالمعرض األول لسيدات األعمال
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توزيع مساعدات إيوائية لـ توزيع مساعدات إيوائية لـ 200200 أسرة نازحة  أسرة نازحة 
من ذوي االحتياجات الخاصة بمأربمن ذوي االحتياجات الخاصة بمأرب

وزعـــت جمعيـــة الهـــالل األحمـــر اليمنـــي مبحافظـــة مـــأرب، مســـاعدات إيوائيـــة 
متنوعـــة، لــــ 200 أســـرة نازحـــة مـــن ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة فـــي احملافظـــة .

وتضمنـــت املســـاعدات، تقـــدمي 4 فـــرش و4 بطانيـــات وحقيبـــة صحيـــة 
ـــكل  ـــرى ل ـــة أخ ـــواد إيوائي ـــخ وم ـــخصية وأدوات مطب ـــة الش ـــتلزمات النظاف ومس

أســـرة مـــن األســـر املســـتهدفة.
وتهـــدف هـــذه املســـاعدات املقدمـــة مـــن االحتـــاد الدولـــي جلمعيـــات الصليـــب 
األحمـــر والهـــالل األحمـــر إلـــى تأمـــني أبســـط االحتياجـــات األساســـية لهـــؤالء 
النازحـــني وتلبيـــة بعـــض متطلباتهـــم الضروريـــة مـــن املـــواد اإليوائيـــة املتنوعـــة 

ـــم. ـــن معاناته ـــف م ـــي التخفي ـــاهمة ف واملس
  سبأ نت


