
رئيس اجلمهورية يشيد ببطوالت اجليش 
ورجال القبائل يف خمتلف اجلبهات

في اتصال هاتفي باحملافظ العرادة ..

هيئة مستشفى مأرب تناقش 
مع أطباء بال حدود الهولندية 

تعزيز مجاالت التعاون

مكتب حقوق اإلنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية النازحين..

األجهزة األمنية تضبط خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي اإلرهابية..

إصابة 5 نساء وتدمير مساكن نازحين في قصف حوثي لعدد من المخيمات

الوكيل مفتاح يناقش تدخالت منظمة أكتد 
واهليئة الطبية الدولية يف مأرب

نائب رئيس جملس الشورى يشيد بنجاحات األجهزة األمنية بمحافظة مأرب

الرئيس: الشعب اليمني دافع و يدافع وسيدافع عن كل مكتسباته الوطنية «  
المحافظ: مأرب وأبناؤها والجيش واألمن سيظلون عند مستوى المسؤولية «  

من�سييق الأمم املتحييدة يتفقييد النازحيين يف 
خميمييات اجلفينيية والرو�سيية وال�سييويداء

افتتاح مرشوع توسعة مبنی مكتب التخطيط 
وملحقـــــات  وحـــــــدة النازحيـــــن 
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أشاد بجهود السلطة المحلية في إيواء النازحين ..
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ـــس،  ـــة الرئي ـــرى فخام أج
عبدربه منصـــور هادي، رئيس 
الجمهوريـــة، اتصـــاالً هاتفيـــاً، 
ـــارب،  ـــة م ـــظ محافظ بمحاف
اللواء سلطان العرادة، لالطالع 
عـــى مســـتجدات األوضـــاع يف 

ــة. املحافظـ
واســـتمع فخامـــة الرئيس 
مـــن محافـــظ مـــأرب إىل رشح 
حـــول جهود تطبيـــع األوضاع 
يف املحافظـــة وســـر العمليـــات 
ـــد  العســـكرية ملواجهـــة تصعي
ـــة  ـــي االنقالبي ـــيا الحوث مليش
ومحاولتهـــا الفاشـــلة الجتياح 
املحافظـــة.. مشـــيداً ببطـــوالت 
ــش  ــوات الجيـ ــود قـ وصمـ
ـــاء  ـــة وأبن ـــي واملقاوم الوطن
ـــل الشـــجعان وتصديهم  القبائ

للهجمات املتتالية التي تشـــنها 
الرافضة لجهود  املليشيات  تلك 
إحالل السالم والساعية إلطالة 

أمد الحرب.
ـــس  ـــة الرئي ـــع فخام واطل
ـــا  ـــي يخلفه ـــى األرضار الت ع
بالصواريخ  املتكرر  االستهداف 
الباليســـتية والطائرات املسرة 
املفخخة من قبل املليشيات ضد 
املدنيني والنازحني يف املحافظة .. 
مشدداً عى األجهزة العسكرية 
واألمنيـــة بمضاعفـــة الجهـــود 
لتأمني املحافظة وتثبيت األمن 

ودحر املليشـــيا االنقالبية.
وأكـــد فخامتـــه أن املالحـــم 
أبطال  يسطرها  التي  البطولية 
ـــة  ـــي واملقاوم ـــش الوطن الجي
الشـــعبية يف مختلـــف الجبهات 

ـــع  ـــخ يف أنص ـــيخلدها التاري س
ته. صفحا

إن  فخامتـــه:  قـــال  و   
ـــل  ـــن يقب ـــي ل ـــعب اليمن الش
باستنســـاخ التجربـــة اإليرانية 
أن  مؤكدا  واملتطرفة..  الفاشلة 
الشعب اليمني بمختلف أطيافه 
دافـــع و يدافـــع و ســـيدافع عن 
ـــة، ويف  ـــباته الوطني كل مكتس
ـــام الجمهوري  ـــا النظ مقدمته
الخالـــد و ثورتا 26 ســـبتمرب و 

14 أكتوبـــر.
ولفـــت فخامـــة الرئيس إىل 
أنه قد وجه الحكومة والجهات 
املعنيـــة بتوفـــر كل مـــا يلـــزم 
لرفد جبهات مأرب ومســـاعدة 
الســـلطة املحلية ملواجهة أعباء 
التصعيد املســـتمر للمليشيات.. 

معـــرباً عـــن التقديـــر لألشـــقاء 
يف دول التحالف بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عى 

دعمهـــم األخوي الصادق.
مـــن جانبـــه عـــرب املحافظ 
عـــن تقديـــره الهتمـــام رئيـــس 
الجمهورية باملحافظة.. مؤكداً 
بـــأن مـــأرب وأبناءهـــا ورجـــال 
ـــيظلون عند  الجيش واألمن س
مستوى املسؤولية التي أوكلتها 
بتلبية  السياسية  القيادة  إليهم 
ـــني ومقاومة  متطلبات املواطن
مـــروع مليشـــيا الحوثـــي 
ـــل إال  ـــذي ال يحم ـــي ال االنقالب
املوت والدمار والتخلف للشعب 

كافة. اليمني 

في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة ..

رئيس اجلمهورية يشيد ببطوالت اجليش ورجال 
القبائـــل فـــــي خمتلــــف اجلبهـــــــات

الرئيس: الشعب اليمني دافع و يدافع وسيدافع عن كل مكتسباته الوطنية «  
المحافظ: مأرب وأبناؤها والجيش واألمن سيظلون عند مستوى المسؤولية «  
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أشاد بجهود السلطة المحلية في إيواء النازحين ..

ـــم  ـــق املقي ـــد املنس تفق
ـــدة يف  ـــم املتح ـــب األم ملكت
اليمن وليم ديفيد غريسيل، 
ومعه وكيل محافظة مأرب 
الدكتور عبدربه مفتاح، يوم 
ـــاع النازحني يف  األحد، أوض
مخيمي الجفينة والسويداء 
ـــم  ـــأرب ومخي ـــة م بمدين
الروضة يف مديرية رصواح 

غربـــي املحافظة.
الزيـــارات  وخـــالل 
امليدانية إىل املخيمات استمع 
غريسيل ومفتاح إىل عدد من 
النازحني يف مخيمي الجفينة 
والروضة وتعرفا منهم عى 
األساسية  احتياجاتهم  أهم 
اإلغاثـــي  الجانـــب  يف 
ـــي والخدمي وأبرز  واإليوائ
التي  الصعوبات والتحديات 
يواجهها النازحون وســـبل 
معالجتها وتأمني الخدمات 

ـــة الرضورية لهم. اليومي
ـــيل أن  ـــح غريس وأوض
زيـــارة وفد األمم املتحدة إىل 
محافظـــة مـــأرب ونزولهم 
امليداني إىل مخيمات الجفينة 
والسويداء والروضة تهدف 
إىل االطـــالع عـــن كثـــب عى 
الوضع اإلنســـاني واملعييش 
أوضاعهم  وتفقد  للنازحني 
وتلمـــس أهـــم احتياجاتهم 
يف مجـــاالت الغـــذاء واإليواء 

وامليـــاه والصحة والتعليم.
املســـؤول  وأشـــاد 
األممـــي بجهـــود الســـلطة 
املحليـــة يف محافظـــة مأرب 
الكبر يف استيعاب  ودورها 
وإيـــواء النازحـــني وتوفـــر 

احتياجاتهم وأبدى استعداد 
األمـــم املتحدة ملســـاندة تلك 
الجهـــود وتعزيـــر التعـــاون 
ــادة  ــع قيـ ــيق مـ والتنسـ
ـــن  ـــر م ـــة يف الكث املحافظ
الربامج واملشاريع اإلنسانية 
ـــتهدف  ـــي تس ـــة الت القادم

ـــة. ـــني يف املحافظ النازح
ـــيل حرص  ـــد غريس وأك
األمم املتحدة عى مضاعفة 
ـــانية  حجم التدخالت اإلنس
وحشـــد املزيـــد مـــن املـــوارد 
واســـتقطاب مزيـــد مـــن 
الـــركاء الدوليـــني الجـــدد 
خـــالل الفـــرة القادمة، بما 
يسهم يف تغطية العجز القائم 
يف تأمني احتياجات النازحني 
ـــأرب وتوفر  يف محافظة م
ـــة يف  ـــم الرضوري متطلباته

املحافظة.
وكيل  أوضح  جهته  من 
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
عبدربه مفتاح أن النازحني 
يف مخيمـــات الســـويداء 
وباقي  والجفينة  والروضة 
يف  النـــزوح  مخيمـــات 
املحافظة يعيشون أوضاعاً 
ـــة  ـــة نتيج ـــانية صعب إنس
ضعف البنيـــة التحيتية غر 

القـــادرة عـــى اســـتيعاب 
ـــوالء  ـــرة له ـــداد الكب األع
النازحني وتأمني احتياجاتهم 
األساســـية وضعـــف دور 
املنظمـــات الدوليـــة وضعف 
ــانية يف  ــا اإلنسـ تدخالتهـ

املحافظـــة.
ـــدة  ـــم املتح ـــاً األم داعي
ــانية  ــا اإلنسـ ومنظماتهـ
واإلغاثيـــة للقيـــام بدورهـــا 
اإلنســـاني تجـــاه أكثـــر من 
2 مليـــون نـــازح تحتضنهم 
محافظـــة مـــأرب بقدراتها 
املحـــدودة وإمكانياتهـــا 
الشحيحة التي ال تستوعب 
هذا العدد املتزايد يومياً من 
النازحـــني يف ظل اســـتمرار 

ـــزوح اليومية. ـــة الن حرك
ـــل مفتاح  وطالب الوكي
األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
بالضغـــط عـــى املليشـــيات 
الحوثيـــة االنقالبيـــة لوقف 
الهجمات اإلرهابية املتواصلة 
عـــى املدنيـــني يف محافظـــة 
مأرب واســـتمرار استهداف 
وتعريض  النزوح  مخيمات 
حيـــاة النازحـــني للخطـــر.. 
الدويل  مشرا إىل أن الصمت 
تجاه الجرائم التى ارتكبتها 

ـــق النازحني  ـــيات بح املليش
واملدنيني يف محافظة مأرب 
قد شـــجعها عى التمادي يف 
إجرامهـــا و ارتـــكاب املزيـــد 
مـــن تلـــك الجرائـــم املروعة 
ـــا قصفها ملخيم  كان آخره
السويداء بالقذائف املدفعية.
ــم  ــق األمـ وكان منسـ
املتحـــدة لدى اليمـــن ووكيل 
محافظـــة مأرب قـــد تفقدا 
سر العمل يف املركز اإلنساني 
ـــدة يف  ـــم املتح ـــع لألم التاب
من  واستمعا  مأرب،  مدينة 
املعنيني إىل رشح موجز عن 
الرتيبـــات النهائية الجارية 
لتدشـــني عمل املركز بشكل 

رسمي.
ـــذه  ـــالل ه ـــم خ رافقه
الزيـــارات رئيســـة بعثـــة 
ـــرة الدولية يف  منظمة الهج
ـــتا روتشتاينر  اليمن كريس
املتحدة  األمم  ومدير مكتب 
للشـــؤون اإلنسانية يف عدن 
ـــا( رينيه ومساعد  )االوتش
املنســـق العام لألمم املتحدة 
للشـــؤون اإلنســـانية ماثيو 
ــدة  ــر الوحـ ــزيل ومديـ ليـ
التنفيذيـــة للنازحني بمأرب 

ســـيف مثنى.

منســـق األمـــم املتحـــدة يتفقـــد النازحـــن يف 
والســـويداء والروضـــة  اجلفينـــة  خميـــات 
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أشاد نائب رئيس مجلس 
ـــورى عبدالله أبو الغيث  الش
ـــي حققتها  ـــات الت بالنجاح
األجهـــزة األمنيـــة بمختلـــف 
وحداتهـــا يف محافظة مأرب 
لتثبيـــت األمـــن واالســـتقرار 
وإفشـــال مخططات مليشيا 
ـــة الرامية  الحوثـــي اإلرهابي
إىل املســـاس باألمـــن وإقالق 

العامة. السكينة 
كمـــا أشـــاد خـــالل لقائه 

ـــل وزارة الداخلية اللواء  وكي
محمد سالم بن عبود الريف 
ووكيل جهاز األمن السيايس 
العميـــد نـــور الديـــن اليامي، 
وعـــدد من قيـــادات الوحدات 
ـــدور  ـــأرب، بال ـــة بم األمني
الـــذي تلعبـــه اإلدارات العامة 
ـــة للمحافظات غر  الرطي
املحررة املتواجدة يف املحافظة 
يف املعركة الوطنية واإلسهام 
يف تثبيت األمن واالســـتقرار 

باملحافظة.
وكان نائـــب رئيـــس 
مجلس الشـــورى قد استمع 
مـــن اللواء بن عبود إىل رشح 
موجز عن ماحققته األجهزة 
األمنية يف محافظة مأرب من 
إنجازات ونجاحات يف سبيل 
مكافحـــة الجريمـــة املنظمة 
ومكافحـــة التهريب وضبط 
الخاليـــا الحوثيـــة اإلرهابية 
وتثبيـــت األمن خـــالل الفرة 

املاضية.
واستمع من وكيل جهاز 
األمـــن الســـيايس العميد نور 
الدين اليامي إىل رشح مفصل 
عن سر عمل الجهاز وأدائه 
يف هـــذه املرحلة الفارقة التي 
يســـطر فيها أبطـــال الجيش 
الوطني مالحم بطولية ضد 

مليشيا الحوثي اإلرهابية.

نائب رئيس مجلس الشورى يشيد بنجاحات 
األجهزة األمنية بمحافظة مأرب
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األجهزة األمنيـــة تضبـــط خليــــة مرتبطــة
 بمليشيـا احلوثــــــي اإلرهابيــــــة

ضبطـــت األجهـــزة 
األمنيـــة بمحافظـــة 
الجمعـــة  مـــأرب، 
املاضية، عنارص خلية 
إرهابيـــة عـــى ارتباط 
ــي  ــيا الحوثـ بمليشـ
االنقالبيـــة املدعومـــة 

ـــران. إي من 
وقـــال قائـــد قوات 
األمن الخاصة بمأرب 
العميد سليم السياغي 
يف ترصيـــح لوكالـــة 
)سبأ(  اليمنية  األنباء 
إن قوات أمنية تمكنت 
ـــارص  ـــط عن مـــن ضب
الحوثيـــة  الخليـــة 
اإلجراميـــة بنـــاًء عى 
ـــن  ـــي م ـــالغ عمليات ب

األجهـــزة املختصـــة.
وأضـــاف: بعـــد 
املتابعـــة والرصـــد 
ــري  ــق والتحـ الدقيـ
لعنـــارص الخليـــة قام 
بمداهمة  األمن  رجال 
وكـــر الخليـــة يف أحـــد 
ــط  ــات بمحيـ املربعـ
مدينـــة مـــأرب، وتـــم 
ضبط أســـلحة نوعية 
ومتوســـطة وخفيفة 
وخرائـــط وأجهـــزة 
اتصـــاالت الســـلكية 

وعبـــوات ناســـفة 
كانـــت بحوزتهـــا.

أن  وأوضـــح 
األجهزة األمنية ظلت 
لفرة، ترُصد تحركات 
الخليـــة وتجمع كافة 
أن  إىل  ارتباطاتهـــا 
قامت بمداهمة وكرها 
وضبـــط عنارصهـــا 
قبل تنفيـــذ مخططها 
اإلرهابي ضد املدنيني.
وأكـــد قائـــد قـــوات 
األمن الخاصة بمأرب 
ـــة  أن األجهـــزة األمني
ـــن  ـــد م ـــترضب بي س
حديـــد ولـــن تتهـــاون 
مع كل من تســـول له 
ـــاس بأمن  نفسه املس
واســـتقرار محافظـــة 

مأرب.
وعـــرب عن شـــكره 
للمواطنـــني الرفـــاء 
البّنـــاء مع  لتعاونهـــم 
األجهـــزة األمنيـــة.. 
ـــع أفـــراد  ـــا جمي داعي
املجتمـــع إىل مزيد من 
التعـــاون واالبالغ عن 
أي تحركات مشبوهة 
لـــإرضار  تهـــدف 
ـــتقرار  ـــن واالس باألم

ـــة. باملحافظ
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ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
، مـــع وفـــدي منظمـــة أكتـــد 
الفرنســـية والهيئـــة الطبيـــة 
ـــة ) IMC ( التدخالت  الدولي
اإلنسانية الطارئة للمنظمتني 
ـــالل  ـــأرب خ ـــة م يف محافظ

الفـــرة القادمة.
وأطلـــع الوكيـــل مفتـــاح 
املنظمتني  خالل لقائه وفدي 
- كال عـــى حـــدة - عـــى آخر 
ــانية يف  ــتجدات اإلنسـ املسـ
محافظة مأرب يف ظل تصعيد 

ـــيات الحوثي املتواصل  مليش
عى محافظة مأرب.

وقـــدم لوفـــدي املنظمتني 
نبـــذة موجـــزة عـــن األوضاع 
ـــا  ـــر به ـــي يم ـــاوية الت املأس
النازحون يف مخيمات النزوح 
يف محافظـــة مـــأرب، وبحـــث 
ـــة جزء  معهمـــا إمكانية تلبي
ـــانية  ـــن احتياجاتهم اإلنس م
الطارئة خالل األيام القادمة.
ـــاح  ـــل مفت ـــاد الوكي وأش
بمساعي منظمة أكتد الفتتاح 
مكتـــب دائم لهـــا يف محافظة 

القادمة... األيام  مأرب خالل 
مبديا استعداد قيادة محافظة 
مأرب تقديم كافة التسهيالت 
لكل املنظمات لتنفيذ أنشطتها 
مجـــاالت  يف  اإلنســـانية 
والرعاية  الطارئة  االستجابة 
الصحيـــة األولية ومشـــاريع 
التنمية املســـتدامة التي تدعم 

املجتمعي. التعايف 
مـــن جانبهمـــا قـــدم وفدا 
املنظمتني رشحـــاً عن أهداف 
إىل املحافظة، وأكدا  زيارتهما 
رغبتهمـــا يف تعزيـــز الراكة 

اإلنسانية مع السلطة املحلية 
باملحافظة يف تأمني احتياجات 
ـــن  ـــف م ـــني والتخفي النازح

معاناتهم.
ـــا جهـــود الســـلطة  وثمن
املحليـــة وتعاونهـــا املســـتمر 
ـــة يف  ـــات العامل ـــع املنظم م
املجالني اإلنساني واإلغاثي يف 
املحافظـــة وتمكينها من أداء 
عملهـــا وتحقيق االســـتجابة 
الرسيعة الحتياجات النازحني 

املحافظة. يف 

الوكيل مفتاح يناقش تدخالت منظمة أكتد 
واهليئة الطبية الدولية يف مأرب
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افتتاح مرشوع توسعة مبنی مكتب التخطيط وملحقات 
الوحدة التنفيذية للنازحن

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
مفتـــاح مـــروع توســـعة 
ـــط  ـــب التخطي ـــی مكت مبن
وامللحقات  الدويل  والتعاون 
الخاصة بالوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمات النازحني يف 

املحافظة.
املـــروع  تضمـــن 
بنـــاء الطابـــق الثاني ملكتب 
ـــاء ملحق  ـــط وإنش التخطي
ــة  ــر خاصـ إداري وهناجـ
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  للوح
مخيمـــات للنازحـــني يف 
املحافظـــة بتكلفة إجمالية 
ــف دوال  ألـ ــي  بلغت)مائتـ

أمريكـــي( بتمويـــل مـــن 
ـــة للهجرة. املنظمـــة الدولي
املروع  افتتاح  وخالل 
بحضـــور مديـــر مكتـــب 
ـــط حـــزام مجيديع  التخطي
ومديـــر الوحـــدة التنفيذيـــة 
إلدارة مخيمـــات النازحـــني 
ســـيف مثنـــی ثمـــن الوكيل 
مفتاح جوانب الدعم املقدم 
مـــن قبـــل املنظمـــة الدولية 
للهجـــرة ودورها يف حشـــد 
العديد من املنظمات الدولية 
إىل محافظـــة مأرب لتقديم 
دعمها اإلنســـاني واإلغاثي 
ألكثـــر من مليونني ومائتي 

ـــازح يف املحافظة. ألف ن

ـــة  ـــاح أهمي ـــد مفت وأك
هذا املروع لتسهيل العمل 
اإلنســـاني يف املحافظـــة 
وتعزيز التعاون والتنســـيق 
التنفيذيـــة  بـــني املكاتـــب 
الدوليـــة  واملنظمـــات 
العاملـــة يف املجـــال اإلغاثي 
وتوحيـــد الجهـــود يف الكثر 
ـــاريع  ـــج واملش ـــن الربام م
اإلنســـانية  واألنشـــطة 
واإلغاثيـــة يف املحافظة بما 
الرسيعة  االستجابة  يحقق 
ــني يف  ــة للنازحـ والطارئـ

املحافظـــة.
فيمـــا أوضـــح مديـــر 
مكتـــب الهجـــرة الدولية يف 

ـــدرس  آن محافظـــة مـــأرب 
هاجوالنـــد أن هذا املروع 
ــم  ــار الدعـ ــي يف إطـ يأتـ
ـــذي تقدمـــه  ال اللوجســـتي 
منظمـــة الهجـــرة للمكاتب 
والهيئات الرســـمية املعنية 
ـــاني واإلغاثي  بامللف اإلنس
ـــهل  ـــا يس ـــة بم يف املحافظ
ـــات  ـــا يف إدارة مخيم عمله
النازحـــني  وتجمعـــات 
ويحقق االستجابة الرسيعة 
ـــة للنازحني الجدد  والطارئ
ـــف  ـــن قص ـــن م واملترضري
عمـــوم  يف  مخيماتهـــم 

ـــة. ـــات املحافظ مديري
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افتتاح مشاريع خدمية للنازحن 
يف خميم اجلفينة

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
ـــاريع خدمية  ـــاح، مش مفت
ـــم الجفينـــة جنوب  يف مخي
مدينة مأرب نفذتها املنظمة 
ـــة للهجـــرة بتكلفـــة  الدولي
440 ألف دوالر بتمويل من 
االتحـــاد األوروبي للحماية 
ــانية  ــاعدات اإلنسـ واملسـ

)اإليكو(.
تشمل املشـــاريع أعمال 
تســـوية وردم ودك طبقـــة 
ـــي  ـــق الرق MC يف الطري
ـــة  ـــم الجفين ـــؤدي ملخي امل
بطـــول 550 مـــرا وإنشـــاء 
ـــق،  ـــة للطري ـــدار حماي ج
باإلضافة إىل إنشاء حواجز 
حماية للمخيم من األمطار 
والســـيول بالقـــرب مـــن 

الســـائلة بطـــول ألفـــي مر 
وارتفـــاع أربعة أمتار.

الوكيـــل  واســـتمع 
مفتـــاح مـــن مديـــر مكتـــب 
املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
آندرس هاجوالند ومهنديس 
املـــروع إىل رشح عـــن 
وأهميته  املروع  مكونات 
ـــات املســـتهدفة مـــن  والفئ
ـــني  النازح ـــن  ـــروع م امل
الـــذي  يف مخيـــم الجفينـــة، 
يســـتوعب أكثـــر مـــن أحـــد 
ألـــف أرسة نازحـــة. عـــر 
وتفقـــد ســـر العمـــل يف 
ـــني منظومة  مروع تحس
الجفينة  مخيم  يف  الكهرباء 
الذي تنفذه املنظمة الدولية 
للهجـــرة بتكلفـــة )570( 
ـــن  ـــل م ـــف دوالر بتموي أل

مركز امللك ســـلمان لإغاثة 
واألعمال اإلنسانية.

ـــال  ـــى األعم ـــع ع واطل
املنفـــذة يف املروع وأعمال 
الذي يغطي  الربط الشبكي 
ـــم، ونســـبة  مســـاحة املخي
يف  اإلجماليـــة  اإلنجـــاز 
املـــروع واملقدرة بنســـبة 
60 %، وتفقـــد املعدات التي 
تـــم اســـترادها الســـتكمال 
ـــروع، وتضمنت  تنفيذ امل
ــة 300  ــوال بطاقـ 15محـ
كيلو فولت لكل 600 عمود 
كهرباء وكابالت للتمديدات 

الكهربائية.
وأكـــد وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب أهميـــة مثـــل هـــذه 
املشـــاريع الخدميـــة املنفذة 
ـــذي  ال ـــة  ـــم الجفين يف مخي

يعـــد مـــن أكـــرب مخيمـــات 
النزوح يف اليمن ودورها يف 
يف  النازحني  وحماية  تأمني 
املخيـــم مع اقراب موســـم 
حياة  يعرض  الذي  األمطار 
ـــة بالقرب من  األرس املقيم
مجـــرى الســـيول يف املخيـــم 
للخطـــر.. مشـــيدا بتدخالت 
يف  ودورها  الهجرة  منظمة 
توفر الخدمات األساســـية 
الجفينة  للنازحني يف مخيم 
وحمايتهـــم مـــن املخاطـــر 
والســـيول و تشـــغيل مئات 
األيدي العاملة من النازحني 
يف مشـــاريعها اإلنشائية يف 

املخيم.
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قالـــت الوحـــدة التنفيذية 
ـــات النازحني يف  إلدارة مخيم
محافظـــة مـــأرب »إن قصف 
مليشـــيا الحوثـــي املدعومـــة 
ــتهدف  ــذي اسـ ــا الـ إيرانيـ
املخيمـــات باملحافظـــة االحد 
ـــة  ـــبب يف إصاب ـــايض، تس امل
خمس نساء وترضر وتدمر 
مســـاكن وممتلكات عدد من 

النازحـــني«.
الوحـــدة  وأضافـــت 
التنفيذية يف بيان تلقت وكالة 
األنباء اليمنية )ســـبأ( نسخة 
ـــي  ـــيا الحوث ـــه »أن مليش من
ـــت مخيمات  اإلرهابية قصف
)امليـــل - الخـــر - تواصـــل ( 
باألسلحة الثقيلة واملقذوفات 
املدفعية والصواريخ بالتزامن 

مع زيارة املنسق املقيم لألمم 
املتحدة للشـــؤون اإلنســـانية 
ــة«..  ــن إىل املحافظـ يف اليمـ
موضحة إصابة خمس نساء، 
ثالث منهـــن إصابتهن بليغة، 
باإلضافة إىل تدمر وحرق 27 

خيمـــة و18 خزان ماء.
الوحـــدة  وأشـــارت 
ـــني، اىل أن  ـــة للنازح التنفيذي
ـــة اإلرهابية  املليشـــيا الحوثي
انتهاكاتهـــا  يف  مســـتمرة 
املمنهجـــة وجرائمها املروعة 
بحـــق النازحـــني واملدنيـــني يف 
محافظة مأرب.. داعية األمم 
املتحـــدة و املجتمـــع الـــدويل و 
ـــأن  ـــة بالش ـــات املعني املنظم
اإلنســـاني للتحـــرك العاجـــل 
إليقـــاف االعتـــداءات الحوثية 

املتواصلـــة عـــى النازحـــني يف 
محافظة مأرب وإدانة قصف 
املليشيات ملخيمات وتجمعات 
النازحـــني والضغـــط عليهـــا 
لوقف تصعيدها املمنهج ضد 

املحافظة. يف  املدنيني 
ـــر  ـــه أدان مدي ـــن جهت م
ـــب حقـــوق اإلنســـان يف  مكت
ـــه  ـــأرب عبدرب ـــة م محافظ
جديـــع، االنتهـــاكات املروعة 
ـــا  ـــي ترتكبه ـــة الت واملتواصل
مليشـــيا الحوثـــي االنقالبيـــة 
بحـــق املدنيـــني والنازحـــني يف 
باملحافظة. النزوح  مخيمات 
وطالب جديع يف ترصيح 
)سبأ(  اليمنية  األنباء  لوكالة 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
لحقوق  السامية  واملفوضية 

اإلنســـان، بالتدخـــل العاجـــل 
ـــة النازحـــني واملدنيني  لحماي
يف محافظـــة مـــأرب وتحمـــل 
ــانية  ــؤولياتهم اإلنسـ مسـ
واألخالقيـــة تجاههم، بعد أن 
مبارشاً  قصفاً  املليشيا  شنت 
عـــى مخيماتهـــم وعرضـــت 

ـــم للخطر . حياته
وأشار جديع، إىل أن صمت 
ـــدويل وتعاميه عن  املجتمع ال
املمارسات الحوثية اإلجرامية 
هو من شـــجع املليشـــيا عى 
التمـــادي يف إجرامهـــا وتكرار 
ـــني  ـــق املدني ـــا بح اعتداءاته
والنازحني يف محافظة مأرب 

املحافظات. وعموم 

إصابة 5 نساء وتدمري مساكن نازحن يف قصف 
حوثي لعدد من املخيات

مكتب حقوق اإلنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية النازحين..
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هيئة مستشفى مأرب تناقش مع أطباء بال 
حدود اهلولندية تعزيز جماالت التعاون

ـــور محمـــد  ناقـــش الدكت
ــة  ــس هيئـ ــي رئيـ القباطـ
مستشـــفى مأرب العـــام مع 
منســـقة مـــروع أطبـــاء بال 
حـــدود الهولنديـــة بمحافظة 
مـــأرب فرونيـــكا التدخـــالت 
ـــة املقبلة لتعزيز  خالل املرحل
قدرات املستشفى يف املجاالت 

الطبيـــة والعالجيـــة.
وخـــالل اللقـــاء أطلـــع 
الدكتور القباطي فرونيكا عى 

الخدمـــات الطبيـــة والعالجية 
ـــدم  ـــذي يق ـــفى وال للمستش
مايزيد عن 2500 خدمة طبية 
يوميا، يف ظـــل اإلقبال املتزايد 
عـــى الخدمـــات الطبيـــة نظرا 
الستمرار تدفق النازحني عى 
املحافظـــة جـــراء املواجهـــات 
ـــرة بأطـــراف املحافظـــة  الدائ
واالستهداف املستمر ملخيمات 
النزوح من قبل مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.

ـــة  ـــي أهمي ـــد القباط وأك
الـــدور املعـــول عـــى املنظمات 
ـــة  ـــا منظم ـــانية ومنه اإلنس
أطباء بـــال حدود الهولندية يف 
رفد وتعزيز قدرات املستشفى 
عـــى تقديم الخدمـــات الطبية 
ـــات الالزمة  وتوفر االحتياج
للمـــرىض والجرحـــى.. مثمنا 
حـــرص منظمـــة أطبـــاء بـــال 
حـــدود الهولندية عـــى تعزيز 
التعاون والراكة بما يحقق 

القـــدرة عى مواجهـــة األعباء 
التي تواجه املستشفى.

مـــن جانبهـــا أشـــادت 
فرونيـــكا بالجهـــود التـــي 
يقدمها املستشـــفى .. مؤكدة 
حـــرص املنظمة عـــى معرفة 
ـــا  ـــة، بم ـــات الالزم االحتياج
ـــز  يمكنهـــا مـــن رفـــد وتعزي
قـــدرات املستشـــفى بالكوادر 
واملســـتلزمات واألدويـــة التي 

يحتاجهـــا.
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دشنت مؤسســـة تواصل 
للتنمية اإلنســـانية بالراكة 
مع جمعيـــة الرحمة العاملية، 
توزيع مواد غذائية وإيوائية لـ 
2000 أرسة نازحة يف مخيمي 
ـــة  ـــويداء يف مدين ـــل والس املي
مـــأرب وذلـــك ضمـــن حملـــة 

الكويـــت إلی جانبكم.
وخـــالل التدشـــني أشـــاد 
ــأرب  ــة مـ ــل محافظـ وكيـ

الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح 
بالـــدور اإلنســـاني الرائـــد 
لألشـــقاء يف دولـــة الكويت يف 
محافظة مأرب ومساهماتهم 
الكبرة يف دعم وإيواء النازحني 
وتلبية متطلباتهم والتخفيف 
ـــالل األعوام  من معاناتهم خ

املاضية.
فيما دعـــا مديـــر الوحدة 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي

النازحني بمأرب سيف مثنی 
املنظمـــات املحلية واإلقليمية 
مضاعفـــة  إىل  والدوليـــة 
ـــف تدخالتها  جهودها وتكثي
اإلنســـانية يف محافظة مأرب 
التي اســـتقبلت نحو 60% من 

إجمـــايل النازحـــني يف اليمن.
بـــدوره أوضـــح مديـــر 
ـــل  ـــة تواص ـــب مؤسس مكت
يف مـــأرب مـــربوك شـــبيل أن 

املؤسســـة ستوزع خالل هذه 
الحملة اإلنسانية )800( سلة 
إيواء  و )800(حقيبة  غذائية 
و )180( صهريج مياه نظيفة 
ـــذ 110  ـــی تنفي ـــة إل باإلضاف
مشـــاريع مدرة للدخل لألرس 
األشـــد ضعفـــاً يف املخيمـــات 

املستهدفة.

توزيع مواد غذائية وإيوائية لـ 2000 أرسة 
نازحة يف خميمي امليل والسويداء


