
الرئيس ونائبه يعزيان يف استشهاد رئيس 
عمليات قوات األمن اخلاصة بمأرب

تشييع رسمي وشعبي، والداخلية تنعي الشهيد..

تمــارس دورهــا  مــأرب  الباكــري: 
أبنــاء  مــع  وانطلقــت  التاريخــي 

التحريــر هــدف  نحــو  اليمــن 

الفاطمــي: مــأرب كانــت الســباقة 
فــي مقاومــة االنقــاب واليــوم 

تكســر غــروره مجــددا 

الوكيــــــل مفتـــــاح يناقــــــش مـــع 
الدوليـــــــة  التكافــــــل  منظمــــــة 
تدخاتهـــا اإلنســـانية فـــي مأرب

في تقرير أصدره مكتب حقوق اإلنسان يوثق انتهاكات ست سنوات..

توثيــق 15 ألــف انتهــاك ملليشــيا احلوثــي بحــق املدنيني يف حمافظــة مأرب

نائب الرئيس يشيد بالثبات األسطوري ألبطال اجليش واملقاومة بمختلف اجلبهات
الحكومـــة تديـــن اســـتمرار مليشـــيا الحوثـــي اســـتهداف النازحيـــن بمـــأرب «  
وزيـــر اإلعـــام يديـــن اســـتهداف مليشـــيا الحوثـــي لألحيـــاء الســـكنية بمـــأرب «  
نائـــب رئيـــس مجلـــس الشـــورى يفتتـــح مخيمـــا بديـــا إليـــواء 550 أســـرة نازحـــة  «  
ـــأرب « ـــن بم ـــى النازحي ـــي عل ـــض الحوث ـــتنكر التحري ـــة تس ـــؤون القانوني وزارة الش  
منســـق الشـــؤون اإلنســـانية بمـــأرب يطلـــع علـــى أوضـــاع النازحيـــن بمخيم الســـويداء «  
فريـــق تابـــع للجنـــة التحقيـــق الوطنيـــة يطلـــع علـــى األضـــرار فـــي مخيمـــات النازحين  «  
مؤتمـــر إنســـاني بمـــأرب يحمـــل المجتمـــع الدولـــي مســـؤوليته فـــي حمايـــة النازحيـــن «  
     استشهاد وإصابة 11 مدنيا بينهم طفلين بصاروخين للمليشيا على مدينة مأرب  «

فعاليـــــــــات خاصـــــــــــــــة بالمــــــــرأة:

ــر  ــا فــي معركــة التحري ــة وتضحياته ــع المــرأة اليمني ــن واق ــدوة ع - ن
- نــدوة عــن المشــاركة السياســية للمــرأة اليمنيــة ودورهــا في الســام
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بعـــث فخامـــة الرئيـــس 
ـــادي رئيس  عبدربه منصور ه
الجمهوريـــة، برقيـــة عـــزاء 
ومواســـاة يف استشـــهاد رئيس 
عمليـــات قوات األمـــن الخاصة 
العقيد صالح  بمحافظة مأرب 

العباب.
ـــار رئيس الجمهورية  واش
يف الربقيـــة، إىل مناقـــب الفقيـــد 
الوطنيـــة والنضاليـــة التـــي 
جسدها خالل مشوار حياته يف 
الدفاع عن الثورة والجمهورية 
ومواجهـــة املليشـــيات الحوثية 
املدعومة إيرانيا.. مشيداً باألدوار 
البطولية للشـــهيد ورفاق دربه 

يف ميادين العزة والكرامة.
وعـــرب فخامـــة الرئيس عن 
أحر التعازي وصادق املواســـاة 
بهـــذا املصـــاب األليـــم.. مبتهالً 
للمـــويل عـــز وجـــل أن يتغمـــده 
وكافة الشهداء األحرار بواسع 
رحمته، وأن يســـكنهم فســـيح 
جناتـــه، ويلهم أهلهـــم وذويهم 

الصرب والســـلوان.
كمـــا بعـــث نائـــب رئيـــس 
الجمهوريـــة الفريق الركن عيل 
محســـن صالـــح، برقيـــة عـــزاء 
ومواســـاة يف استشـــهاد رئيس 
عمليـــات قوات األمـــن الخاصة 
بمحافظـــة مأرب العقيد البطل 

صالح أحمد نارص العباب، وهو 
يؤدي واجبه الوطني يف معركة 
الدفاع عن الوطن والجمهورية.

وأشـــاد نائب الرئيس بدور 
الشـــهيد وبطوالتـــه يف معركـــة 
التحريـــر ضد مليشـــيا اإلرهاب 
الحوثية، حيث كان من طالئع 
ـــازوا للوطن  األبطال الذين انح
وخيارات الشعب اليمني ونذروا 
أنفســـهم وحياتهـــم يف ميادين 
ـــكري  ـــي والعس ـــل األمن العم
مساندة لألبطال يف جبهات العزة 
والكرامـــة، وحراســـة وتأمـــن 
ـــة وحماية  املكتســـبات الوطني
ـــن والنازحن..الفتا إىل  املواطن

كفاءة الشهيد البطل ومواقفه 
الصادقـــة وتجســـيده للجنديـــة 
والقيـــادة والـــوالء الوطنـــي يف 
الزاخرة  مراحل حياته  مختلف 

باإلنجـــاز والبطولة.
ـــس يف  ـــب الرئي ـــرب نائ وع
الربقية عن أحر التعازي وأصدق 
املواساة ألرسة وأقارب الشهيد 
وكافـــة زمالئـــه من منتســـبي 
القوات الخاصة األبطال.. سائالً 
اللـــه العـــيل القديـــر أن يتغمـــده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناتـــه وأن يلهـــم أهلـــه وذويه 

والسلوان. الصرب 

الرئيس ونائبه يعزيان يف استشهاد رئيس عمليات 
قوات األمن اخلاصة بمأرب
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الداخليـــة  نعـــت وزارة 
استشـــهاد القائـــد البطـــل 
نارص  أحمد  العقيد صالح 
ـــس  ـــاب رئي ـــد العب لضم
ـــن  ـــوات األم ـــات ق عملي
الخاصـــة فرع مـــأرب يوم 
األربعاء، وهو يؤدي واجبه 
الوطنـــي يف معركة الدفاع 
ـــن والجمهورية  عن الوط
ـــباتهما العظيمة. ومكتس
وأكـــد بيـــان النعـــي 
ـــت وكالة األنباء  الذي تلق
اليمنية )سبأ( نسخة منه، 
أن الشهيد كان واحدا من 
ـــاء  ـــاط األوفي ـــأ الضب أكف
واملخلصن وقائدا مخلصا 
وصاحـــب مواقف صادقة 
ــي ويف  ــوالء الوطنـ الـ يف 
مقدمة الصفوف مجســـدا 

إىل  الجنديـــة .. مشـــراً 
إســـهامات الفقيد بشـــكل 
ـــأرب  ـــن م ـــال يف تأم فع
االستقرار  دعائم  وإرساء 
ـــامخا  يف مأرب، ووقف ش
يف وقت مبكر أمام املليشيا 
االنقالبيـــة  الحوثيـــة 
ـــاريعها  ـــة ومش الكهنوتي
التخريبيـــة الحاملة للعودة 
املظلم. املايض  إىل  بالوطن 

ـــهيد  ـــاف أن الش وأض
كان مـــن أوائـــل القيـــادات 
األمنية التي سجلت أدوارا 
ونضـــاالت خالدة يف إعادة 
ـــة  ـــة األمني ـــاء املؤسس بن
بمأرب يف مرحلة حساسة 
وفارقـــة يف تاريخ الوطن، 
وكان مـــن طالئع األبطال 
ـــن  ـــازوا للوط ـــن انح الذي

ـــعب اليمني  وخيارات الش
ونذروا أنفسهم يف ميادين 
العمـــل األمنـــي ومواجهة 
النائمة اإلرهابية  الخاليـــا 
ملليشـــيا الحوثي وحراسة 
املكتسبات الوطنية وآمال 
ــن يف  ــات اليمنيـ وتطلعـ
واستقراره  أمنه  استعادة 
وبناء مســـتقبله .. مؤكداً 
أن وزارة الداخلية ماضية 
ـــة  ـــدرب يف حماي ال ـــى  ع
املواطنـــن والنازحـــن 
لألهـــداف  واالنتصـــار 
ـــى  ـــي ضح الت ـــامية  الس
الشهيد ورفاقه من أجلها، 
ـــا بدمائهم  وخطوا معامله
ـــتيضء  ـــي س الت ـــة  الزكي
دروب التضحيـــة والفـــداء 
وستشـــعل عزائم البسالة 

والفـــداء وتهزم مشـــاريع 
ومخططـــات املليشـــيا 
ــة  ــة االنقالبيـ الكهنوتيـ
لتبقى راية الوطن خفاقة 
ـــامخا  ـــن ش ـــى اليم ويبق
عزيزا ال يقبل الذل والهوان 
وينعم باألمن واالستقرار 

والرخاء.
الـــوزارة يف  وعـــربت 
البيـــان عن صـــادق العزاء 
ـــاة ألرسة الشهيد  واملواس
وذويه ولجميع منتســـبي 
األجهـــزة األمنية، ســـائلة 
اللـــه أن يتغمـــده بواســـع 
رحمته ويســـكنه فســـيح 
جناته، وأن يمن بالرحمة 
عـــى كل الشـــهداء األبرار 
والشفاء للجرحى األبطال.

رئيس  استشهــــاد  تنعــــــي  الداخليـــــة  وزارة 
عمليـــات قــــــوات األمـــن اخلاصـــة بمـــأرب
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ُشـــيع يـــوم الجمعـــة 
بمدينة مأرب، جثمان الشهيد 
العباب  العقيد صالح لضمد 
رئيس عمليـــات قوات األمن 
الخاصة فرع مأرب ورفيقه 
مالزم ثاني عيل نارص لضمد 
العباب اللذين استشهدا يوم 
األربعاء املايض، أثناء أدائهما 
واجبهما الوطني يف الخطوط 
األماميـــة يف جبهـــة رصواح 

مأرب. محافظة  غربي 
ـــيم التشييع  تقدم مراس
نائب رئيس مجلس الشورى 
عبداللـــه أبو الغيـــث، ووكيل 
ـــواء  ـــة الل أول وزارة الداخلي

محمـــد بـــن عبـــود الرشيـــف 
ووكيـــل محافظة مـــأرب د. 
عبدربـــه مفتـــاح ومدير عام 
رشطة مـــأرب العميد يحيى 
عيل ُحميد وقائد قوات األمن 
الخاصة بمأرب العميد سليم 

السياغي.
وخالل مراســـم التشييع 
أشـــاد نائـــب رئيـــس مجلس 
الشـــورى باملواقف البطولية 
للشـــهيد يف مقاومـــة إجـــرام 
وإرهـــاب جماعـــة الحوثـــي 
االنقالبيـــة.. مؤكـــداً أن دماء 
ـــال  ـــهداء األبط ـــؤالء الش ه
ســـتصنع النـــر يف القريب 

العاجل عى املليشيا االنقالبية.
مـــن جانبـــه أشـــاد وكيل 
وزارة الداخليـــة اللواء محمد 
بن عبـــود الرشيـــف بمناقب 
الشـــهيد وإخالصـــه لوطنـــه 
ووفائه لقســـمه العســـكري 
ونضالـــه وثباتـــه يف ميادين 
الوطن بشكل عام ومحافظة 
مأرب بشكل خاص للدفاع عن 
الوطن والثورة والجمهورية، 
ـــة  ـــاً إىل أدواره النوعي منوه
التي ساهمت يف بناء وتطوير 
املؤسسة األمنية يف محافظة 
مـــأرب وتأمينهـــا يف أصعـــب 
املراحل التي يعيشها الوطن.

وقـــال وكيـــل محافظـــة 
ـــاح إن  مـــأرب عبدربـــه مفت
الشهيد كان من ضمن الذين 
ـــة  قارعـــوا املليشـــيا الحوثي
االنقالبية منذ الوهلة األوىل، 
مشـــراً إىل أن دمائه ســـتنر 
الطريـــق الســـتكمال درب 
االنتصـــار والعـــزة والكرامة 
الذي سينتر به أبناء الشعب 

اليمني.
شارك يف مراسم التشييع 
عـــدد مـــن القيـــادات األمنية 
والعسكرية وجمع كبر من 
زمـــالء الشـــهدين وأقاربهما 

ومحبيهما. وأصدقائهما 

تشييع رسمي وشعبي لرئيس عمليات قوات 
األمن الخاصة ومرافقه بمأرب
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ـــس  ـــب رئي ـــتمع نائ اس
الجمهوريـــة الفريـــق الركن 
عيل محســـن صالـــح، خالل 
اتصـــال أجـــراه يـــوم الثالثاء 
بمحافـــظ محافظـــة مـــأرب 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة، إىل 
ـــداءات املمنهجة  حجم االعت
من مليشيا الحوثي اإلرهابية 
ـــن  ـــات النازح ـــى مخيم ع
باملحافظة، والجهود املبذولة 
يف تقديـــم الخدمـــات العامـــة 
واإليوائية واإلنسانية بمأرب.

وأطلـــع نائـــب الرئيـــس، 
ـــظ  ـــه، محاف ـــالل اتصال خ
املحافظة عى عدد من القضايا 
والتطـــورات السياســـية ويف 
اإليجابي  التعاطي  مقدمتها 
ــالل  ــود إحـ ــع كل جهـ مـ

ـــادرة  ـــا املب ـــالم وآخره الس
التـــي أعلنـــت عنهـــا اململكـــة 
العربية السعودية الشقيقة، 
والحـــرص املســـتمر للقيادة 
السياســـية عـــى كل مـــا من 
شـــأنه إنهاء االنقالب ورفع 
املعاناة التي خلفها، وإرساء 

دعائـــم األمن واالســـتقرار.
ـــس  ـــب الرئي ـــار نائ وأش
ــيا  ــتمرار املليشـ إىل أن اسـ
الحوثية بقصف املدن اليمنية 
ومخيمات النازحن واملدنين 
الحيوية  واملنشآت  واألعيان 
يف اململكة، بالطائرات املسرة 
والصواريخ الباليستية، كلها 
مـــؤرشات تؤكد أن الشـــعب 
واإلقليـــم والعالم أمـــام عدو 
ال يملـــك قـــراره ويتلقـــى 

ـــران، ويعتمد  إمالءاته من إي
اســـراتيجية الحرب والدماء 
الحقائق  وتزييف  واملماطلة 
اإلنساني  الجانب  واستغالل 
كخيار وحيد للبقاء، يف حن 
يقع خيار السالم وأمن اليمن 
واطمئنـــان اليمنيـــن خارج 

اإلطالق. عى  اهتماماته 
ـــس  ـــب الرئي ـــاد نائ وأش
املبذولة يف مختلف  بالجهود 
األصعدة، والثبات األسطوري 
ألبطال الجيش والتالحم الذي 
تشـــهده مختلـــف الجبهـــات 
لـــردع املليشـــيات االنقالبية 
املدعومـــة من إيـــران، معرباً 
عـــن تقديـــره لدور األشـــقاء 
يف التحالـــف بقيـــادة اململكة 
العربية السعودية ووقوفهم 

إىل جانب اليمنيـــن يف العمل 
الدولة ورفض  عى استعادة 
تحويل اليمن إىل والية مرتهنة 

لتوجيهات ماليل طهران.
ــار  ــه، أشـ ــن جانبـ مـ
محافـــظ محافظـــة مـــأرب 
ـــتجدات  ـــن املس ـــدد م إىل ع
واألوضـــاع يف املحافظـــة ويف 
ـــاني  مقدمتها الوضع اإلنس
ـــتمرار قصف الحوثين  واس
للمنازل وملخيمات النازحن، 
مؤكـــداً الثبـــات األســـطوري 
والتالحـــم ألبطـــال الجيـــش 
وأبنـــاء املحافظة تجـــاه هذا 
الصلـــف واالعتـــداء الحوثـــي 

الجبان.

نائب الرئيس يشيد الثبات األسطوري 
ألبطال الجيش والمقاومة بمختلف الجبهات

خالل اتصال هاتفي باحملافظ العرادة..



6نشرة 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

األحد   4   إبريـــــل    2020م   العـــــدد ) 148(

األجهزة األمنيـــة تضبـــط خليــــة مرتبطــة
 بمليشيـا احلوثــــــي اإلرهابيــــــة

اإلعـــالم  وزيـــر  أدان 
والثقافـــة والســـياحة معمر 
ـــيا  ـــف مليش ـــي قص اإلريان
الحوثـــي اإلرهابية املدعومة 
من إيران يوم األحد، األحياء 
السكنية شمال مدينة مأرب 
بصـــاروخ باليســـتي والـــذي 
ـــن  ـــهاد مواط أدى إىل استش
بينهم  وإصابة ستة آخرين، 
طفـــل وخلـــف أرضارا كبرة 

يف منازل املواطنن واملصالح 
العامة والخاصة.

اســـتمرار  أن  وأكـــد 
اســـتهداف مليشـــيا الحوثي 
املمنهـــج لألحيـــاء الســـكنية 
واملدنيـــن يف مدينـــة مـــأرب 
ـــا  ـــع تصعيده ـــن م بالتزام
العســـكري املتواصـــل يف 
مختلـــف جبهـــات املحافظة 
يمثـــل تهديدا خطـــرا لحياة 

املاليـــن من أبنائهـــا واألرس 
النازحـــة يف مخيمات النزوح 
باملحافظة والتي تشكل %60 
من إجمايل النازحن يف اليمن.
اإلريانـــي  وطالـــب 
املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
ـــن  ـــاص لليم ـــوث الخ واملبع
مارتـــن غريفيـــث بمغـــادرة 
ـــذه  ـــت إزاء ه ـــع الصم مرب
الجرائم واالنتهاكات، وإصدار 

إدانـــة واضحـــة لالعتـــداءات 
املتواصلة التي تشنها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية عى مدينة 
مأرب والتي يذهب ضحيتها 
األبرياء، ومحاسبة  املدنيون 
من يقف خلفهـــا باعتبارها 

جرائم حرب.
سبأ
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ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، 
مـــع وفـــد منظمـــة التكافـــل 
الدولية الفرنســـية التدخالت 
اإلنســـانية الطارئة للمنظمة 
ــاون  ــز التعـ ــبل تعزيـ وسـ
والتنسيق مع املنظمة لتغطية 
احتياجـــات النازحـــن خـــالل 

الفـــرة القادمة.
وأطلـــع الوكيـــل مفتـــاح 
وفد املنظمة عى مســـتجدات 
الوضع اإلنساني يف املحافظة 
يف ظـــل اســـتمرار اســـتهداف 

مليشـــيا الحوثـــي االنقالبيـــة 
املتعمد ملخيمـــات النازحن يف 
املحافظـــة متســـببة بإغـــالق 
أكثـــر مـــن 27 مخيمـــاً خالل 
العام املايض وتهجر جماعي 
لعـــرشات األرس النازحـــة من 

تلك املخيمات املســـتهدفة.
وأكد أن مليشـــيا الحوثي 
اإلرهابية تتعمد تعميق املأساة 
اإلنسانية لدى الشعب اليمني 
ـــاب والتنكيل  وتمارس اإلره
بحق اليمنين بشتى الوسائل 
ـــل  ـــن تواص ـــرق يف ح والط

اســـتثمارها لتلك املأساة التي 
تســـببت بهـــا يف كل املحافـــل 

الدولية.
من جانبـــه أوضح رئيس 
وفـــد منظمـــة تكافل حســـام 
الديـــن راشـــد أن زيـــارة وفـــد 
املنظمـــة إىل محافظـــة مأرب 
ـــع  ـــم الوض ـــدف إىل تقيي ته
اإلنساني يف املحافظة ووضع 
ـــات  ـــم االحتياج ـــة بأه خط
اإلنســـانية الطارئـــة وامللحـــة 
للنازحن وللمجتمع املضيف 
يف املحافظـــة بمـــا يســـهم يف 

التخفيف من معاناتهم.
وأشـــار إىل أن منظمـــة 
تكافل بدأت بإجراءات افتتاح 
مكتـــب دائم لهـــا يف محافظة 
مأرب بما يمكنها من مالمسة 
احتياجات النازحن من أرض 
الواقـــع ويحقـــق لهـــا رسعة 
االســـتجابة يف كل تدخالتهـــا 

الطارئـــة يف املحافظة.

الوكيل مفتاح يناقش مع وفد منظمة التكافل 
الدولية تدخالهتا اإلنسانية يف مأرب
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احلكومة تدين استمرار املليشيات احلوثية استهداف 
خميامت النازحني يف مأرب

الحكومـــة  عـــربت 
اليمنيـــة عن إدانتها بأشـــد 
اســـتهداف  العبـــارات 
املمنهج  الحوثية  املليشيات 
واملتكرر ملخيمات النازحن 
بمحافظـــة مـــأرب والـــذي 
تزايدت وترتـــه عى الرغم 
مـــن الجهـــود الدوليـــة التي 
ـــف  ـــول إىل وق ـــذل للوص تب
إلطالق النار والتخفيف من 
اليمن. اإلنسانية يف  املعاناة 

وزارة  وقالـــت 

وشـــؤون  الخارجيـــة 
املغربن يف بيان تلقت وكالة 
االنباء اليمنية)سبأ( نسخة 
اليمنية  منـــه »إن الحكومة 
ـــتهداف  ـــن أن اس ـــذر م تح
املليشيات الحوثية ملخيمات 
النازحن والتي كان آخرها 
ـــف  ـــيات بقص ـــام املليش قي
ثالثـــة مخيمـــات للنازحـــن 
شـــمال مأرب بأكثر من 37 
قذيفة مدفعية وصاروخية 
ـــقوط عرشات  متسببة بس

مـــن الضحايـــا أغلبهـــم من 
النســـاء واألطفال كما أدى 
إىل تهجـــر 576 أرسة، مما 
يفاقم من الوضع اإلنساني 
ويـــؤدي إىل موجـــات نزوح 
جديـــدة تفاقم مـــن معاناة 
املدنين وتتعارض مع كافة 
ـــة للتخفيف  الجهود املبذول
من حجم املعاناة اإلنسانية 

اليمن«. يف 
البيـــان » أن  وأضـــاف 
ـــتنكر  الحكومة اليمنية تس

املليشـــيات  اســـتمرار 
عدوانهـــا  يف  الحوثيـــة 
ـــذي يقـــوض  ال العســـكري 
جهـــود تحقيـــق الســـالم يف 
ـــع  ـــو املجتم ـــن، وتدع اليم
الـــدويل إىل إدانـــة انتهـــاكات 
هذه املليشـــيات وممارســـة 
كافة وسائل الضغط لوقف 
عدوانهـــا وانتهاكاتها بحق 

ـــن«. ـــن والنازح املدني
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استشهاد طفل وإصابة 5 آخرين بصاروخ 
ملليشيا احلوثي عىل حي الروضة

استشـــهد طفل وأصيب 
ـــبت  ـــس الس ـــرون أم 5 آخ
بصـــاروخ بالســـتي أطلقته 
مليشيات الحوثي اإلرهابية 
املدعومة من إيران عى حي 
ـــظ بالنازحن  ـــكني مكت س

شـــمال مدينة مأرب.
ـــيل  ـــدر مح ـــد مص وأك
يف تريـــح لوكالـــة األنباء 
ـــهاد  ـــبأ( استش اليمنية )س
طفـــل وإصابـــة 5 آخريـــن 

ــة  ــم يف حالـ ــن منهـ اثنـ
صحيـــة حرجـــة، جـــراء 
انفجـــار صـــاروخ بالســـتي 
أطلقته املليشـــيات الحوثية 
ـــوم  الي ـــر  ـــة ع اإلرهابي
عـــى حـــي الروضـــة املكتظ 
ـــة  ـــمال مدين ـــكان ش بالس

مـــأرب.
ــدر أن  ــح املصـ وأوضـ
ـــا  ـــبب أيض ـــاروخ تس الص
بأرضار مادية وألحق أرضارا 

ـــاص  ـــن وب ـــة يف منزل بالغ
نقـــل يف الحي املســـتهدف.. 
إىل أن املليشـــيات  مشـــراً 
ــتمرة يف  ــة مسـ االنقالبيـ
ارتـــكاب جرائمهـــا املروعة 
ـــل  ـــن وتواص ـــق املدني بح
ــى  ــف عـ ــا املكثـ قصفهـ
األحياء السكنية ومخيمات 
النازحـــن يف مدينـــة مأرب 
البالســـتية  بالصواريـــخ 

ـــرة. ـــرات املس والطائ

استشهاد مدني 
وإصابة خمسة 
بينهم طفل 

بصاروخ بالستي 
لمليشيا الحوثي 
على مدينة مأرب

مدنـــي  استشـــهد 
وأصيب خمســـة آخرون يف 
قصـــف بصـــاروخ بالســـتي 
ـــيات الحوثي  أطلقته مليش
اإلرهابيـــة التابعـــة إليـــران 
عـــى مدينة مـــأرب املكتظة 
ومخيمـــات  بالســـكان 

ـــن. النازح
وأوضـــح مصـــدر أمني 
يف تريـــح لوكالـــة األنباء 
اليمنية )سبأ( أن صاروخا 
بالســـتيا اســـتهدف مدينـــة 
مأرب  ما أدى إىل استشهاد 
ـــة  ـــة خمس ـــي وإصاب مدن
آخريـــن بينهـــم طفـــل يبلغ 
مـــن العمر 13 عاما. . فيما 
ـــي أن  ـــدر طب ـــح مص أوض
املصابـــن يتلقـــون الرعاية 
هيئة  مستشفى  يف  الالزمة 
ـــن  ـــام، وأن اثن الع ـــأرب  م

منهـــم إصابتهـــم خطرة.
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وزارة  اســـتنكرت 
ـــؤون القانونية وحقوق  الش
ـــيا  ـــاب مليش ـــان، خط اإلنس
ـــد  ـــيض ض ـــي التحري الحوث
ـــة مأرب.. النازحن بمحافظ
معتربة أن ذلك الخطاب دليل 
عى أن االعتـــداء عى املدنين 
ـــلوك  بمن فيهم النازحون س
مقر من قبل الجماعة وليست 

ـــرد أخطاء. مج
وأشـــارت الوزارة يف بيان 
لهـــا، إىل أنها تتابع بقلق بالغ 
القصف الصاروخي واملدفعي 
املتكرر الذي تشـــنه مليشـــيا 
الحوثـــي االنقالبية املدعومة 
ـــاء  ـــى األحي ـــران ع ـــن إي م
السكنية ومخيمات النازحن 
يف محافظة مأرب، مصحوبا 
بخطاب تحرييض إرهابي ضد 
النازحـــن يف محاولة خطرة 
تكشف النية املسبقة لتصعيد 
جرائمها ضد النازحن، وتؤكد 
ضلوعهـــا يف جرائـــم القصف 

السابقة.

وأوضحـــت الـــوزارة، أنها 
ـــام املاضية  رصدت خالل األي
قيام مليشيا الحوثي بقصف 
ـــل  مخيمـــات الســـويداء واملي
والخـــر وتواصل بالصواريخ 
إىل  أدى  الذي  والقذائف، األمر 
جرح عدد من النساء وتدمر 
أكثـــر مـــن 30 خيمـــة، تبعـــه 
تبني خطاب خطر شـــاركت 
فيـــه قيـــادات املليشـــيا وعى 
رأسها الناطق باسمها محمد 
عبدالســـالم ضـــد النازحن يف 
املخيمات والتي تدار بإرشاف 
مبـــارش من وحـــدة النازحن 
واملنظمـــات اإلنســـانية عـــى 
رأسها منظمات األمم املتحدة.
ـــغ  ـــوزارة بأبل ـــت ال وأدان
عبارات اإلدانة جرائم القصف 
ـــي طالت مدينة  اإلرهابية الت
مـــأرب ومخيمـــات النازحن 
ـــي أدت إىل  ـــة والت يف املحافظ
ســـقوط مدنين بينهم نساء 
ـــى..  ـــى وجرح ـــال قت وأطف
داعية األمم املتحدة ومبعوثها 

ـــث  ـــن غريفي ـــن مارت إىل اليم
إىل تحمـــل مســـؤوليتهم يف 
حمايـــة أكثـــر مـــن 2 مليـــون 
و200 ألـــف نـــازح يتعرضون 
للقصـــف اليومي والتحريض 
اإلرهابـــي املمنهـــج، واتخـــاذ 
مواقـــف حازمـــة حيـــال هذه 
الجرائم التي فاقمها الصمت 

والتغـــايض الـــدويل تجاهها.
كمـــا دعـــت الـــوزارة، 
الحقوقيـــة  املنظمـــات 
واملحلية،  الدولية  واإلنسانية 
ـــطاء حقوق اإلنسان يف  ونش
اليمـــن والعالـــم إىل التضامـــن 
الكامل مع النازحن واملدنين 
يف محافظـــة مـــأرب، وتبنـــي 
قضيتهـــم، وزيـــارة مخيمات 
النـــزوح لالطـــالع عـــن كثـــب 
عـــى أوضاعهـــم وفضـــح 
مايتعرضون له من استهداف 
ـــاه  ـــم ضحاي ـــي معظ إرهاب
مـــن النســـاء واألطفـــال.. 
مطالبـــة املنظمـــات اإلغاثيـــة 
واإلنســـانية تكثيف جهودها 

لتقديم املســـاعدات اإلنسانية 
مـــن إيـــواء وغـــذاء وخدمات 
صحيـــة وبيئيـــة بمـــا يخفف 
مـــن معاناتهـــم وآالمهم التي 
ـــتهداف املستمر  فاقمها االس

ملخيمـــات النزوح.
وثمنـــت وزارة الشـــؤون 
القانونية وحقوق اإلنســـان، 
الجهـــود الدؤوبة التي تبذلها 
الســـلطة املحليـــة بمحافظـــة 
مأرب وأبناء محافظة مأرب 
الذيـــن اليألون جهدا يف تقديم 
العـــون واملســـاندة إلخوانهم 
النازحن وتحمـــل الكثر من 
األعبـــاء نيابة عـــن املنظمات 
الدولية املعنية، وعى رأســـها 
الكهرباء والخدمات التعليمية 
ـــيدة  والصحية وغرها.. مش
بجهـــود اململكـــة العربيـــة 
ـــعودية والدول الشقيقة  الس
والصديقـــة يف التخفيـــف من 

معانـــاة النازحن.

وزارة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان تستنكر 
التحريض احلوثي عىل النازحني
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الوحدة التنفيذية للنازحني بمأرب تستنكر 
محلة التحريض احلوثية ضد النازحني

الوحـــدة  اســـتنكرت 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
النازحـــن بمحافظـــة مأرب، 
حملـــة التحريـــض املمنهجـــة 
ــيات  ــنها مليشـ ــي تشـ التـ
الحوثـــي االنقالبية وقياداتها 
عـــى مخيمـــات النازحـــن يف 

ـــة. املحافظ
الوحـــدة  وطالبـــت 
للنازحن بمأرب يف  التنفيذية 
بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية 
)ســـبأ( نســـخة منـــه، األمـــم 
املتحـــدة واملجتمع الدويل وكل 
املعنيـــن بإدانـــة التريحات 
ـــمي  ـــق الرس ـــرة للناط األخ

ـــيا الحوثية اإلرهابية  للمليش
املدعو محمد عبدالسالم التي 
ـــن يف  ـــى النازح ـــت ع حرض
محافظة مأرب وبررت جرائم 
القصف املتواصلة التي طالت 
مخيمات النزوح يف املحافظة.
وشـــددت عـــى رضورة 
ممارســـة الضغـــط الـــدويل 
واألممـــي عـــى املليشـــيات 
الحوثيـــة اإلرهابيـــة إليقـــاف 
واملتعمدة  املمنهجة  جرائمها 
بحق النازحـــن التي ترتكبها 
تحت غطاء ســـيايس ودعائي 
غر مسبوق يف تاريخ الجرائم 

اإلنسانية.

التنفيذية  الوحدة  وعربت 
عـــن قلقها الشـــديد عى حياة 
ســـكان املخّيمـــات بعـــد تبّني 
ـــالم  ـــد عبدالس ـــو محم املدع
لهذه الحملة التحريضية التي 
ُتهدد حياة النازحن وتسقط 
أهـــم حقوقهـــم .. موضحـــة 
أن هـــذه التريحـــات جاءت 
ـــتهدافات  ـــلة اس ـــد سلس بع
بالصواريـــخ واملدفعية قامت 
بها املليشـــيات الحوثية خالل 
األيام واألسابيع املاضية ضد 
مخيمـــات النازحـــن يف مأرب 
وأن مثـــل هـــذه التريحـــات 
تهدف بدرجة رئيسية للتغطية 

ــتهداف  ــم اسـ ــى جرائـ عـ
مخيمـــات النازحـــن بمأرب.

الوحـــدة  واعتـــربت 
عبدالسالم  محمد  تريحات 
تأكيـــدا عى نيتها االســـتمرار 
يف ارتكاب جرائمها اإلرهابية 
النازحن يف املحافظة ..  بحق 
محـــذرة من التوجـــه الخطر 
الذي تتبناه املليشيات الحوثية 
تجـــاه النازحـــن يف محافظة 
مـــأرب ومـــن نتائـــج خطابها 
التحرييض ضدهم الذي يرقى 
ملستوى التهديدات اإلرهابية.
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افتتـــح نائـــب رئيـــس 
مجلس الشـــوری عبدالله أبو 
الغيـــث ومعه وكيل محافظة 
ـــه  ـــد رب ـــور عب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح، مخيم األمـــل البديل 
للنازحن يف منطقة السويداء 

شـــمال مدينـــة مأرب.
 يأوي املخيم الذي نفذته 
مؤسســـة الوصول اإلنساني 
للتنمية بتمويل هيئة اإلغاثة 
ـــة  ـــة، 550 أرسة نازح الركي
مرحلتـــه  يف  ويســـتهدف 
نازحـــة  أرسة   300 األوىل 
ـــات التي قصفتها  من املخيم
االنقالبية  الحوثي  مليشيات 

يف املحافظـــة.
ـــا  ـــاح دع ـــالل االفتت وخ
أبـــو الغيث والدكتـــور مفتاح 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات 
ـــؤولياتها  ـــل مس ـــی تحم إل
اإلنسانية تجاه عرشات اآلالف 
من النازحـــن مؤخرا وتلبية 
النـــداءات اإلنســـانية املتكررة 
ــة إلدارة  ــدة التنفيذيـ للوحـ

مخيمـــات النازحـــن بمـــأرب 
للمســـاهمة يف إغاثـــة وإيواء 
مئـــات األرس التـــي رشدتهـــا 
مليشـــيات الحوثي ٰاالنقالبية 

ـــابقة. من مخيماتها الس
وأوضـــح أبـــو الغيـــث 
ومفتاح أن املليشيات الحوثية 
تواصل تنكيلها بأبناء الشعب 
اليمني يف مناطق ســـيطرتها 
ـــزوح إىل  ـــم للن ـــا يضطره م
املحافظـــات املحـــررة ويف 
مقدمتهـــا محافظـــة مـــأرب 
التي تستوعب 60 يف املئة من 
النازحـــن بحثـــاً عـــن الحرية 
والكرامة واألمن واالستقرار 

والخدمـــات .
وأشـــار إىل أن املليشـــيات 
لم تكتـــف بترشيـــد النازحن 
مـــن بيوتهـــم بـــل اســـتمرت 
يف مالحقتهـــم وقصفـــت 
مجدداً  ورشدتهم  مخيماتهم 
ملـــرات عديـــدة.. مؤكديـــن أن 
هـــذه املمارســـات املمنهجـــة 
بحق أبناء الشعب اليمني هي 

جرائم ضد اإلنسانية تؤكد أن 
مليشيات الحوثي هي منظمة 

إرهابية ال تؤمن بالسالم.
رئيـــس  نائـــب  وكان 
مجلـــس الشـــورى قـــد اطلع 
ــور  ــه بالدكتـ ــالل لقائـ خـ
مفتاح عـــى جهود الســـلطة 
املحليـــة بمحافظة مـــأرب يف 
امللـــف  اإلنســـاني والتحديات 
ـــة  ـــا املحافظ ـــي تواجهه الت
واالحتياجـــات واملعالجـــات .
واســـتمع أبـــو الغيث من 
الوكيل مفتاح إىل رشح موجز 
عن املهام اإلنســـانية وبرامج 
السلطة  تنفذها  التي  التنمية 
ـــات  ـــر الخدم ـــة لتوف املحلي
األساســـية ملاليـــن النازحن 
الذين اســـتوعبتهم املحافظة 
رغـــم ما تعانيه من ضعف يف 
البنية التحتية وشحة يف املوارد 
وتواضع مســـتوى التدخالت 
التي تقدمها املنظمات الدولية 

.
وســـلم الدكتـــور مفتـــاح 

ـــن  ـــخة م ـــث نس ـــو الغي ألب
مصفوفـــة االحتيـــاج وخطة 
االســـتجابة اإلنســـانية للعام 
2021 التـــي أعدتهـــا الوحـــدة 
التنفيذية للنازحن مع املكاتب 

ذات العالقـــة يف املحافظـــة.
وأشـــاد نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الشـــورى بالجهـــود 
اإلنســـانية التـــي تقـــوم بهـــا 
السلطة املحلية بمأرب لخدمة 
النازحـــن وتوفـــر الخدمات 
األساســـية لهـــم مشـــددا عى 
رضورة توحيد العمل اإلغاثي 
ـــاني وتعزيز الرشاكة  واإلنس
بن السلطة املحلية واملكاتب 
التنفيذيـــة ورشكاء العمـــل 

اإلنســـاني يف املحافظـــة.
حـــر اللقاء مديـــر عام 
ـــؤون االجتماعية  مكتب الش
والعمـــل عبدالحكيـــم القييس 
ـــة  ـــدة التنفيذي ـــر الوح ومدي
للنازحـــن باملحافظة ســـيف 
مثنى وعدد من أعضاء لجنة 

اإلغاثـــة باملحافظة.

نائب رئيس جملس الشورى يفتتح خميم األمل 
البديل إليواء 550 أرسة نازحة
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نفـــذ منســـق مكتـــب 
اإلنســـانية  الشـــؤون 
)األوتشا( بمحافظة مأرب 
نيـــازي عمر، يوم األربعاء، 
زيـــارة ميدانيـــة إىل مخيـــم 
السويداء اطلع خاللها عى 
األوضـــاع يف املخيـــم وأبرز 
ــانية  ــات اإلنسـ االحتياجـ

للنازحـــن.
وطاف منســـق األوتشا 
ومعه خالد الشـــجني مدير 
ـــدة  ـــات يف وح إدارة املخيم
النازحـــن بمحافظة مأرب 
باملخيـــم الـــذي يضـــم أكثـــر 
مـــن 1800 أرسة نازحـــة.. 
ـــم إىل رشح  ـــتمعا منه مس
عـــن أوضاعهـــم اإلنســـانية 
التي يمرون بها خاصة بعد 
للمخيم  املتكرر  االستهداف 

بالصواريـــخ والقذائـــف 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 

ـــة. اإلرهابي
ـــه أعرب مدير  من جانب
ـــن  النازح ـــات  إدارة مخيم
ـــن  ـــة ع التنفيذي ـــدة  بالوح
أملـــه يف أن تقوم املنظمات 
ـــر احتياجات  الدولية بتوف
ـــم  ـــة يف مخي النازح األرس 
السويداء من مياه وإصحاح 
بيئـــي ومـــأوى، إضافـــة 
ـــة  ـــات الصحي إىل االحتياج
ـــة وغرهـــا مـــن  والتعليمي
االحتياجات التي يفتقر لها 

املخيم.

منسق الشؤون اإلنسانية بمأرب يطلع 
عىل أوضاع النازحني بمخيم السويداء

فريق تابع للجنة التحقيق 
الوطنية يطلع على األضرار 

في مخيمات النازحين

نفـــذ فريق الرصـــد التابع اللجنـــة الوطنية 
للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، 
إىل مخيمـــات )امليـــل والخـــر  نـــزوالً ميدانيـــاً 
وتواصـــل( للنازحـــن يف منطقـــة امليل شـــمال 
محافظـــة مـــأرب املتررة مـــن القصف الذي 

شـــنته مليشـــيات الحوثي املدعومة إيرانيا.
واطلـــع فريـــق الرصـــد عـــى حجـــم املعاناة 
التـــي تمر بها  اإلنســـانية واملعيشـــية الصعبة 
التـــى أجـــربت عـــى  النازحـــة  عـــرشات األرس 
مغادرة مخيماتها إثر قصف املليشيات باملدافع 

الهاون. وقذائف 
واستمع فريق الرصد، إىل عدد من النازحن 
املتررين من القصـــف األخر الذي تعرضت 
له مخيمات امليل، ووثقوا شهاداتهم، ورصدوا 
االنتهـــاكات التـــي تعرضت لها تلـــك املخيمات 
وحجـــم الخســـائر واألرضار املادية والبرشية 
التي لحقت بها جراء القصف الحوثي املتواصل 

عليها.
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طالـــب املشـــاركون يف 
املؤتمـــر اإلنســـاني األول عـــن 
النازحن يف محافظة مأرب األمم 
املتحدة ومجلـــس األمن الدويل 
ـــامية لحقوق  واملفوضية الس
ـــات  ـــة املنظم ـــان وكاف اإلنس
ـــة  ـــة املعني ـــة والدولي األُممي
القيام بمسؤولياتهم القانونية 
ـــانية واألخالقية تجاه  واإلنس
النازحـــن واملدنيـــن يف مدينة 
الجرائم  مأرب وحمايتهم من 
واالعتداءات الحوثية املتواصلة 

عليهم.
يف  املشـــاركون  وأكـــد 
املؤتمـــر الـــذي نظمـــه تكتل 8 
ـــاء اليمن،  مارس من أجل نس
ـــاء  ـــي للنس ـــالف اليمن واالئت
ـــع  ـــيق م ـــتقالت بالتنس املس
الوحـــدة التنفيذيـــة إلدارة 
ـــن، يف مدينة  مخيمات النازح
)النازحون  مأرب تحت شعار 
يف مأرب مابن القصف الحوثي 
واألزمة اإلنســـانية املتفاقمة( 
رضورة تدخـــل املجتمع الدويل 
بكل مؤسساته وهيئاته لوقف 
ـــة  ـــيات الحوثي ـــم املليش جرائ
ـــن  ـــق النازح ـــة بح املتواصل
ـــأرب  ـــة م ـــن يف مدني واملدني
والضغط عليها لوقف قصفها 
املســـتمر واملتعمد ملخيماتهم.
ودعـــا املشـــاركون كافـــة 
ـــة واإلقليمية  املنظمات املحلي
والدوليـــة إىل تعزيز أنشـــطتها 
اإلنســـانية وتكثيـــف جهودها 
اإلغاثيـــة ورفـــع مســـتوى 
تدخالتها الطارئة يف محافظة 
مأرب بما يتناســـب مع حجم 
الكارثة اإلنسانية التي يعيشها 
النازحـــون يف املحافظـــة مـــع 
ـــة  ـــداءات الحوثي ـــرار االعت تك

املمنهجـــة عليهـــم واســـتمرار 
حركـــة النـــزوح إىل املحافظـــة 

ـــبه يومي. بشكل ش
مـــن جهتـــه تحـــدث مدير 
ــدة  ــات يف الوحـ إدارة املخيمـ
ـــد  ـــن خال ـــة للنازح التنفيذي
ـــور األول يف  ـــجني يف املح الش
املؤتمر عن األوضاع املأساوية 
للنازحـــن يف محافظـــة مأرب 
واآلثـــار الكارثيـــة املرتبة عى 
الذي شنته مليشيات  القصف 
ــى  ــة عـ ــي االنقالبيـ الحوثـ
النازحن  وتجمعات  مخيمات 
ـــهر  ـــالل االش ـــة خ يف املحافظ

املاضية.
وأكـــد أن القصف الهمجي 
الذي شنته املليشيات االنقالبية 
عى نحـــو 35 مخيماً وتجمعاً 
للنازحـــن بمـــأرب خـــالل الــــ 
15 شـــهراً املاضيـــة بمختلـــف 
الصواريـــخ والقذائف املدفعية 
تسبب بمقتل وإصابة العرشات 
مـــن النازحن يف تلك املخيمات 
التي تمثـــل النســـاء واألطفال 
نحو 90 % من ساكنيها فضال 
ـــد آالف  ـــببها بترشي ـــن تس ع
األرس ونزوحهـــا مجـــددا مـــن 
املخيمات بشكل جماعي. تلك 

فيمـــا وجهـــت الدكتـــورة 
ريم بحيبـــح خـــالل مداخلتها 
يف املحـــور الثانـــي يف املؤتمـــر 
نـــداًء إنســـانيا عاجـــاًل لألمـــم 

املتحدة واملجتمـــع الدويل وكل 
أحـــرار العالم وطالبت برسعة 
االســـتجابة العاجلة والطارئة 
لألزمـــة اإلنســـانية للنازحـــن 
بمـــأرب، وتوفـــر الدعم الكايف 
للوحـــدة التنفيذيـــة للنازحـــن 
ـــاني  وكل رشكاء العمل اإلنس
ـــا يمكنهم من  يف املحافظة بم
إغاثة وإيواء النازحن وتوفر 
ـــاني  ـــم اإلنس ـــة والدع الحماي
والنفيس والقانوني لهم وتأمن 
متطلبات الحياة الكريمة لهم.
ـــرق املتخصص  بدوره تط
يف الصحـــة النفســـية الدكتور 
مهيوب املخاليف خالل مشاركته 
يف املحـــور الثالث يف املؤتمر إىل 
مخاطـــر االعتـــداءات الحوثية 
املمنهجـــة بحـــق النازحـــن 
وقصفها املتعمد واملتكرر عى 
مخيماتهـــم وآثارها الســـلبية 
عى صحتهم النفسية والعقلية 
وخاصة عى النساء واألطفال 

املخيمات. تلك  يف 
ـــة  ـــس منظم ـــار رئي وأش
صـــدى لإلعالميـــن اليمنيـــن 
يوســـف حـــازب يف املحـــور 
الرابع يف املؤتمر إىل غياب دور 
املنظمـــات الدوليـــة وتجاهلها 
لألزمـــة اإلنســـانية للنازحـــن 
ـــن  ـــا ع ـــأرب، و تغاضيه يف م
الجرائم اإلرهابية التي ترتكبها 
ـــيات بحقهم واستمرار  املليش

اســـتهدافها لألحياء الســـكنية 
واألعيان املدنية يف مدينة مأرب 

بمئات الصواريخ الباليستية.
الناشـــطة  وتحدثـــت 
املجتمعية أمل خالد يف املؤتمر 
عـــن تجربتهـــا الشـــخصية 
ـــتها يف  ـــي عاش ـــاة الت واملعان
ـــزوح بمأرب  أحد مخيمات الن
وتطرقـــت إىل الصعوبـــات 
ـــا  ـــي واجهته ـــات الت والتحدي
يف  النازحن  ويواجهها معظم 
مخيمات مأرب نتيجة استمرار 
ـــف  ـــي وضع ـــف الحوث القص
تدخـــل األمم املتحدة يف حماية 

النازحـــن وإيوائهـــم.
ـــد  وأثـــري املؤتمـــر بالعدي
من املداخالت والنقاشات أكدت 
جميعهـــا أهمية رصد وتوثيق 
كافـــة الجرائـــم واالنتهـــاكات 
الحوثيـــة بحـــق النازحـــن 
واملدنيـــن يف محافظـــة مأرب 
خالل السنوات املاضية وكشف 
العام  للرأين  املليشيات  إجرام 
املحيل والدويل باإلضافة إىل إعداد 
والرفع  متكامل  قضائي  ملف 
بـــه إىل الهيئـــات واملؤسســـات 
القضائيـــة املحليـــة والدوليـــة 
والبدء بإجراءات محاكمة قادة 
املليشيات كمجرمي حرب أمام 

املحاكم املحليـــة والدولية.

مؤمتر إنساين بمأرب يطالب املجتمع الدويل بتحمل 
مسؤوليته يف محاية النازحني
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ـــوق  ـــب حق ـــدر مكت أص
اإلنســـان بمحافظـــة مـــأرب  
تقريرا حقوقيا يوثق الجرائم 
واالنتهـــاكات التـــي ارتكبتها 
ـــي االنقالبية  ـــيا الحوث مليش
ـــكات  ـــن واملمتل ـــق املدني بح
العامة والخاصة يف املحافظة 
ـــن  ـــنوات م ـــت س ـــالل س خ
أغســـطس 2014 وحتـــى 

ــمرب 2020م. ديسـ
وخـــالل مؤتمـــر صحفي 
عقـــد يف مدينة مـــأرب أوضح 
ــأرب  ــة مـ ــل محافظـ وكيـ
الدكتور عبدربه مفتاح أهمية 
املليشيا  رصد وتوثيق جرائم 
الحوثيـــة االنقالبيـــة وإصدار 
التقارير الحقوقية التي توثق 
انتهاكاتهـــا املتواصلـــة بحـــق 
املدنيـــن إلظهار حقيقة هذه 
املليشيا اإلجرامية للعالم عرب 

مختلف القنـــوات املتاحة.
وأكـــد الوكيل مفتـــاح أن 
هـــذه الجرائـــم واالنتهـــاكات 
ـــن يف  ـــق املدني ـــة بح الحوثي
محافظـــة مأرب لن تســـقط 
بالتقادم وسيتم مالحقة كل 
املتورطـــن يف ارتكابهـــا أمام 
املحاكـــم املحليـــة والدوليـــة، 
معتـــربا أن صمـــت وتغـــايض 
املجتمع الدويل عن هذه الجرائم 
واالنتهاكات الحوثية وصمة 

عـــار يف جبن اإلنســـانية.
مـــن جهته أوضـــح مدير 
عـــام مكتب حقوق اإلنســـان 
بمحافظـــة مـــأرب، عبـــد ربه 
جديع أن التقرير وثق 14 ألفا 
و ) 680 ( انتهـــاكاً ارتكبتهـــا 
املليشـــيا الحوثية تنوعت بن 
ـــاكات  ـــن االنته ـــاً م 12 نوع
الجسيمة التي طالت املدنين 
واملنشآت العامة والخاصة يف 

املحافظة.

إن   : جديـــع  وقـــال 
االنتهـــاكات املوثقـــة شـــملت 
)615( حالـــة قتل عمد طالت 
املدنيـــن منهـــم )146( مدنياً 
قتلـــوا باأللغام التـــي زرعتها 
املليشيا يف املحافظة و)469( 
ـــخ  ـــوا بالصواري ـــاً قتل مدني
البالســـتية واملقذوفـــات التي 
أطلقتها املليشيا عى األحياء 
الســـكنية املكتظة بالســـكان 
باإلضافـــة إىل إصابة )1512( 
ـــاً  ـــاً منهـــم )393( مدني مدني
أصيبـــوا باأللغـــام و )1119( 
مدنيـــاً أصيبـــوا بالصواريـــخ 
واملقذوفات الحوثية املتنوعة. 
وأضـــاف: كمـــا رصـــد 
فريـــق الرصد امليدانـــي التابع 
ملكتب حقوق اإلنســـان خالل 
فـــرة إعـــداد التقريـــر )391( 
حالة اعتقال و)109( حاالت 
ـــة  ـــرسي باإلضاف ـــاء ق إخف
تعذيـــب  حالـــة   )43( إىل 
يف ســـجون املليشـــيا يف عـــدة 
محافظات، فضال عن تهجر 
ونزوح )8912( أرسة من عدة 
مديريـــات بمحافظـــة مأرب.
ـــب  ـــر مكت ـــف مدي وكش
حقـــوق اإلنســـان بمـــأرب أن 

ـــق )148( انتهاكا  التقرير وث
طالت منشـــآت عامة أســـفر 
ـــأة  ـــر )39( منش ـــا تدم عنه
عامـــة تدمرا كليـــا باإلضافة 
إىل تدمـــر )109( منشـــآت 
عامـــة تدمـــرا جزئيـــا، فضالً 
عـــن توثيـــق )2322( انتهاكاً 
ارتكبتهـــا املليشـــيا الحوثيـــة 
طالت منشآت خاصة يف مأرب 
نتج عنها تدمر كيل لـ )596( 
منشأة خاصة وترر جزئي لـ 
)1726( منشأة خاصة أخرى 
يف عموم مديريات املحافظة.
ــار إىل أن التقريـــر  وأشـ
ـــر  ـــة تفج ـــد )26( حال رص
منشـــآت عامـــة وخاصـــة 
قامت بها مليشيا الحوثي يف 
محافظـــة مأرب منها تفجر 
ـــة رصواح  ـــجد يف مديري مس
ومدرسة يف آل صالح بمديرية 
مجـــزر، وكـــذا تفجـــر )24( 
منـــزالً ملواطنـــن يف مديريات 
ـــة  ـــزر ورصواح باإلضاف مج
ـــق )69( حالة اعتداء  إىل توثي
عـــى منشـــآت ومرافق طبية 
و )16( حالـــة إعاقـــة ومنـــع 
وصول مســـاعدات إنســـانية 
و)7( حاالت اعتداء عى أعيان 

وأماكـــن أثريـــة وتاريخية يف 
. املحافظة 

بدوره تحـــدث مدير إدارة 
املخيمات يف الوحدة التنفيذية 
للنازحـــن بمـــأرب خالـــد 
الشجني عن االنتهاكات التي 
طالـــت مخيمـــات وتجمعات 
النازحـــن يف املحافظـــة خالل 
الفـــرة املاضيـــة.. مؤكـــدا أن 
القصف املدفعي والصاروخي 
الذي شنته املليشيا اإلرهابية 
عى عدد من مخيمات النزوح 
يف املحافظة خالل الفرة من 
ينايـــر 2020 إىل مارس 2021 
ـــا،  ـــالق 27 مخيم أدى إىل إغ
وتهجـــر أكثـــر مـــن )2671( 

أرسة من تلـــك املخيمات.
وأشـــار إىل أن املليشـــيا 
تعمـــدت حرمـــان النازحن يف 
بعـــض مخيمـــات النـــزوح يف 
مديريات مدغل ورصواح من 
الحصول عى املياه واملساعدات 
اإلنســـانية الطارئة متســـببة 
بأوضاع إنســـانية مأســـاوية 
لهؤالء النازحن يف ظل صمت 
دويل غر مربر تجاه مايتعرض 

لـــه النازحون يف املحافظة.

توثيق 15 ألف انتهاك ملليشيا احلوثي بحق املدنيني يف حمافظة مأرب
في تقرير أصدره مكتب حقوق اإلنسان يوثق انتهاكات ست سنوات..
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عقـــدت بمدينـــة مأرب، 
ندوة عن واقع املرأة اليمنية 
يف ظـــل انقـــالب مليشـــيات 
الحوثـــي، وتضحياتهـــا 
ـــر اليمـــن  يف معركـــة تحري
واســـتعادة الدولة الرشعية 

مـــن مليشـــيات إيران.
نظـــم الندوة فرع اتحاد 
نساء اليمن بمحافظة مأرب 
بالتعاون مع اإلدارة العامة 
املـــرأة باملحافظـــة  ـــة  لتنمي
ــر  ــة صافـ ــم رشكـ ودعـ
ـــافات  للعمليات واالستكش

لنفطية. ا
ويف افتتـــاح النـــدوة أكد 
وكيـــل املحافظة للشـــؤون 
الباكري  ـــه  ـــة عبدالل اإلداري
أهميـــة دور املـــرأة اليمنيـــة 
ومشـــاركتها الفاعلـــة يف 
السياسية  التحوالت  جميع 
والتنموية يف بالدنا منذ فجر 
ثورتي الـ 26 من ســـبتمرب 

ـــن أكتوبر. والـ 14 م
وقال الباكري: إن املرأة 

أثبتت أنها رشيكة  اليمنيـــة 
فاعلـــة ألخيها الرجل يف كل 
مجـــاالت الحياة بعد أن أكد 
اليمنية  الجمهورية  دستور 
حقها األصيل يف املشـــاركة 
السياســـية  الحيـــاة  يف 
واالجتماعية  واالقتصادية 

ـــاالت األخرى. وكافة املج
ـــل  ـــرأة تمث امل ـــد أن  وأك
حجر الزاوية يف بناء املجتمع 
والنهـــوض بواقعـــه إىل 
األفضل، ولهـــا أدوار فعالة 
يف تربيـــة وتنشـــئة األجيال 
تنشـــئة ســـليمة عـــى حـــب 
الوطـــن والدفاع عن الثورة 
ـــبات  والجمهورية واملكتس
الوطنية ومقاومة االنقالب 
إيران. من  املدعوم  الحوثي 
ـــا قالت مدير  من جهته
عام مكتب إدارة املرأة فندة 
العمـــاري إن املـــرأة اليمنية 
سجلت حضورا قويا لها يف 
تركيبة املشـــهد يف الســـاحة 
ـــنوات  ـــالل الس ـــة خ اليمني

ـــة  ـــكلت حلق ـــرة وش األخ
مهمـــة يف النضال لحقوقها 

وحقوق شـــعبها.
واستعرضت 

الصعوبات و التحديات التي 
اليمنية يف ظل  املرأة  تواجه 
انقـــالب مليشـــيات الحوثي 
االنقالبيـــة والتضحيـــات 
املستمرة التي قدمتها املرأة 
اليمنية يف سبيل الدفاع عن 
الوطن ومقارعة مليشيات 

ـــرد واالنقالب. التم
الندوة أربع  وقدمـــت يف 
الورقة  تناولت  عمل  أوراق 
األوىل التـــي قدمتهـــا مديـــر 
املرأة والطفل بمكتب  إدارة 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والعمـــل ســـقطرى البقماء 
»قراءة يف واقع املرأة اليمنية 

منذ بدايـــة االنقالب .
ـــت الدكتورة  فيما تحدث
ســـلوى الحيمـــي يف ورقتها 
ـــاركة املرأة  الثانية عن مش
وتضحياتها يف دعم معركة 

التحريـــر واســـتعادة الدولة 
ــات  ــت إىل الواجبـ وتطرقـ
امللقـــاة عـــى عاتـــق نســـاء 
اليمـــن يف الوقـــت الراهـــن.

أما ورقـــة العمل الثالثة 
ـــطة  ـــا الناش ـــي قدمته الت
الحقوقيـــة ألفـــت الرفاعي 
»فركـــزت عـــى االنتهاكات 
الحوثيـــة التـــي طالت املرأة 
اليمنيـــة، ومـــا تتعـــرض له 
ـــاء من جرائم مروعة  النس
تتنـــاىف مع القيـــم والعادات 
والتقاليد من قبل املليشيات 

ـــة اإلرهابية«. الحوثي
بدورهـــا اســـتعرضت 
صبـــاح بامطـــرف يف ورقة 
العمل الرابعة إىل املشـــاركة 
ـــم  ـــرأة لدع ـــة للم اإلعالمي
ومناهضة  التحرير  معركة 
ودحـــض  املليشـــيات 

ـــائعاتها. ش

ندوة بمأرب عن واقع املرأة اليمنية وتضحياهتا 
يف معركة التحرير واستعادة الدولة

الباكري يؤكد على دور المرأة في جميع التحوالت ..
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ـــأرب،  ـــة م ـــدت، بمدين عق
ندوة سياســـية حول املشاركة 
ـــة  ـــرأة اليمني ـــية للم السياس
ودورهـــا يف صناعـــة الســـالم، 
ـــن  ـــاء م ـــبكة نس ـــا ش نظمته
أجـــل اليمـــن ومنظمـــة تجديد 
ومجموعة التســـعة بالتنسيق 
مع إدارة املرأة والطفل بمكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل يف 

املحافظة.
ويف افتتـــاح النـــدوة أكـــدت 
مديـــر عـــام إدارة تنميـــة املرأة 
بمحافظة مأرب فندة العماري 
أهميـــة تمكـــن املـــرأة وتعزيز 
واقتصادياً  سياسياً  حضورها 
ـــل  ـــاً ورضورة تفعي واجتماعي
دورهـــا يف التنميـــة املجتمعيـــة 
املنشـــودة باعتبارهـــا رشيكـــة 
ألخيها الرجل يف شتى مجاالت 

. الحياة 
أهـــم  إىل  وتطرقـــت 
الصعوبـــات والتحديـــات التـــي 
تواجههـــا املـــرأة اليمنية يف ظل 
الحـــرب العبثيـــة التـــي شـــنتها 
ـــيات الحوثية االنقالبية  املليش
عى اليمنين منذ أكثر من ستة 
ملعالجة  املمكنة  والسبل  أعوام 
تلك الصعوبـــات والدفع باملرأة 
لتجاوز مثل هذه اإلشكاليات يف 

املستقبل. 
مـــن جهتها أوضحت مدير 
إدارة املـــرأة والطفـــل بمكتـــب 
الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل 
بمأرب ســـقطرى البقمـــاء، أن 
الورشة هدفت إىل تعزيز وعي 
املرأة اليمنية بأهمية دورها يف 
صناعة وبناء السالم، وتفعيل 
مشاركتها يف الحياة السياسية 
وتنميـــة قـــدرات ومهـــارات 

القيـــادات النســـوية الفاعلة يف 
املجتمع يف الحـــوار والتواصل.

وأكـــدت أن املـــرأة اليمنيـــة 
تستطيع أن تلعب دوراً محورياً 
ومهماً يف جهود تحقيق السالم 
يف اليمن وإنجاحها ، باعتبارها 
هـــي املتـــرر األول والخـــارس 
ـــرب الدموية  األكرب يف هذه الح
واملستمرة يف اليمن للعام السابع 

عى التوايل.
وقدمـــت يف النـــدوة ورقتـــا 
األوىل  الورقة  استعرضت  عمل 
التـــي قدمتهـــا الناشـــطة عدن 
صالح فهيدان دور املرأة اليمنية 
واملأربية بشكل خاص  عموما 
وتقييـــم مســـتوى مشـــاركتها 
يف الحيـــاة السياســـية وقيـــادة 
منظمـــات املجتمـــع املدنـــي يف 
تعزيز  والحارض وسبل  املايض 
دورها ومشاركتها يف املستقبل. 

فيمـــا تحدثت رئيســـة منظمة 
إكليلـــة الدكتـــورة ريـــم بحيبح 
يف ورقـــة العمـــل الثانية يف هذه 
الندوة عن دور املرأة اليمنية يف 
صناعة الســـالم، وأهمية الدور 
األممـــي يف الدفـــاع عـــن املـــرأة 
يف أوقـــات الحـــروب، وإرشاكها 
يف جهود تحقيق الســـالم الذي 
ترعاه األمم املتحدة لحل األزمة 
اليمنيـــة. وخرجت الندوة بعدد 
من التوصيات ركزت يف مجملها 
عـــى رضورة تعزيـــز دور املرأة 
ـــاالت  ـــع املج ـــة يف جمي اليمني
السياسية واإلغاثية والحقوقية 
واملحيل،  الوطني  املستوى  عى 
وتعزيـــز حضورهـــا يف الســـلك 

الدبلومايس.
كما أوصت الندوة بضمان 
إدماج النوع االجتماعي يف جميع 
اتفاقيـــات الســـالم األساســـية 

واالهتمـــام  والفرعيـــة، 
بالقضايا املطلبية للمرأة والعمل 
عـــى توحيـــد الجهـــود وتعزيز 
ـــات  ـــن كل الكيان ـــيق ب التنس
النسوية واملنظمات الفاعلة يف 
تنفيـــذ الربامج املتعلقـــة بدعم 
ـــا  ـــرأة وتمكينه ـــاندة امل ومس

سياســـيا واقتصاديـــا .
ــى رضورة  ــددت عـ وشـ
املجتمعية  بالنقاشات  التوسع 
لفهـــم أعمـــق لعمليـــة صناعة 
السالم، وإرشاك النساء وخاصة 
املأربيات بشكل مواز، وتقديم 
ـــد مـــن الدعـــم والتمكـــن  مزي
واملنظمـــات  للمؤسســـات 
النسوية الراعية للفتاة املأربية 
وذلك ألهمية دورها ومستوى 
املجتمع. وتأثرها يف  فاعليتها 

مدينة مأرب حتتضن ندوة عن املشاركة السياسية 
للمرأة اليمنية ودورها يف صناعة السالم
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مكتـــب  تســـلم 
والسكان  العامة  الصحة 
بمحافظـــة مأرب كميات 
من األدوية واملستلزمات 
الطبية والوقائية املقدمة 
ـــة  ـــة الصح ـــن منظم م
العامليـــة يف إطار مرشوع 
االســـتجابة لجائحـــة 

كوفيد 19 يف اليمن.
منســـق  وأوضـــح 
املنظمة بمـــأرب الدكتور 
عبـــده نـــارش لوكالـــة 
األنبـــاء اليمنيـــة )ســـبأ(، 
أدوية  تتضمن  الكمية  أن 
ــة،  ــتلزمات طبيـ ومسـ
ــة  ــتلزمات حمايـ ومسـ

ومحاليـــل  شـــخصية 
وريديـــة، وأصناف أخرى 
األغراض خاصة  متعددة 

ـــة األوبئة. بمكافح
أن  إىل  وأشـــار 
املحافظة  زودت  املنظمة 
مطلـــع األســـبوع املايض 
ـــزي مكتمل  بمخترب مرك

والـــذي  التجهيـــزات، 
ســـيتم تركيبه وتشـــغيله 
من قبـــل مكتـــب الصحة 
العامة باملحافظة ليسهم 
بـــدوره يف تلبيـــة خدمات 
التشـــخيص املخـــربي 
ملختلف األمراض واألوبئة

مكتب الصحة بمأرب يتسلم أدوية 
مقدمة من منظمة الصحة العاملية
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ــة  ــاء منطقـ ــر أبنـ سـ
حصـــون آل جـــالل بمديريـــة 
الوادي محافظة مأرب، قافلة 
غذائية متنوعة دعماً ألبطال 
الجيـــش الوطنـــي واملقاومة 
الشـــعبية، ودعـــم صمودهم 
ـــيا الحوثي  يف مواجهة مليش

اإلرهابية.
وأكـــد أبنـــاء حصـــون آل 
جالل أن هذه القافلة، واجب 
وطني لتعزيز التالحم الشعبي، 
ــاركتهم  ــم ومشـ ووقوفهـ
مع أبطـــال الجيـــش الوطني 
واملقاومـــة يف جبهـــات العزة 
والكرامة يف مواجهة مليشيا 

اإلرهـــاب الحوثيـــة اإلرهابية 
اإليرانية.

وأشـــاروا إىل أن هـــذه 
القافلـــة تعبـــر رمـــزي عـــن 
مـــدى العرفـــان والشـــكر ملـــا 
يقدمـــه األبطـــال يف الجبهات 
ـــجاعة يف  ـــات ش ـــن تضحي م
مواجهة مليشيا الحوثي التي 
تتكبد أفدح الخسائر وتتلقى 
الربـــات املوجعـــة عـــى يـــد 
املرابطـــن يف مختلف جبهات 

املحافظة.

أبناء حصون آل جالل 
بالوادي يسريون قافلة 

شعبية لدعم اجليش الوطني

إذاعة مــــأرب حتتفــل 
بالذكرى الثامنة النطالق 

بثهـــا اإلذاعــــــــي

ـــة  ـــل محافظ ـــاد وكي أش
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
عبداللـــه الباكري بالدور الذي 
لعبته إذاعة مأرب يف ترســـيخ 
الوعي الوطني وإسناد املعركة 
الجيش  أبطال  التي يخوضها 
واملقاومـــة ورجـــال القبائـــل 
يف جبهـــات القتـــال دفاعا عن 
الجمهورية والرشعية وهوية 
وكرامة الشعب اليمني بوجه 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 

إليران. التابعة 
وقـــال خـــالل فعاليـــة 
أقامتها إذاعة مأرب بمناسبة 
مرور ثمانية أعوام عى انطالق 
بثها اإلذاعي يف األول من أبريل 
2013م، إن إذاعـــة مأرب منذ 
انطالقهـــا لعبـــت دورا كبـــرا 
يف تعزيـــز الوعـــي املجتمعـــي 
ـــة والقيمي  بالقضايا الوطني
من خـــالل برامج هادفة كان 
لهـــا األثـــر البالـــغ يف ترســـيخ 
ـــتقرار وتحصن  األمن واالس
الحاضنة ضد األفكار الحوثية 

الهدامة.  اإليرانية 
وأشـــار الباكري إىل الدور 
املعول عى إذاعة مأرب خالل 
املراحل املقبلة يف تحقيق املزيد 

ـــاندة  ـــز ملس ـــن األداء املتمي م
الجيـــش الوطنـــي واملقاومة، 
ودفـــع املجتمع نحـــو التعليم 
ـــة  ـــة الوطني ـــز اللحم وتعزي
الوطنـــي..  واالصطفـــاف 
ـــبة  ـــذه املناس ـــا يف ه مرحم
عـــى الشـــهيدين عبدالكريـــم 
مثنى مؤسس ومدير اإلذاعة 
ـــادري  ـــه الق ـــه عبدالل ورفيق
اللذين استشهدا وهما يؤديان 
واجبهمـــا الوطنـــي يف تغطية 
ـــال  ـــاندة أبط ـــارك ومس املع
يف  واملقاومة  الوطني  الجيش 

مواجهـــة مليشـــيا الحوثـــي.
ـــيل  ـــد ع ـــه أك ـــن جانب م
الحوانـــي مديـــر عـــام اإلذاعة 
الســـعي ومعه كافة العاملن 
إىل تحقيـــق أداء أفضـــل يف 
املحتـــوى اإلعالمـــي لربامـــج 
اإلذاعة اإلخبارية والسياسية 
والتوعويـــة،  والثقافيـــة 
وتوســـيع بثهـــا إىل كافـــة 
محافظـــات الجمهوريـــة .. 
مؤكدا أن اإلذاعة ســـتظل عند 
الكريم  حسن ظن جمهورها 
مواكبة لتطلعاتهم وقضاياهم 
وهمومهم يف مختلف املجاالت.
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ع ائتـــاف الخيـــر لإلغاثـــة اإلنســـانية مســـاعدات نقديـــة لــــ 1280 أســـرة نازحـــة فـــي  وز
المخيمـــات الغربيـــة بمحافظـــة مـــأرب وذلـــك فـــي إطـــار مشـــروع االســـتجابة الطارئـــة الممـــول 

ـــفام. ـــة أو كس ـــن منظم م
ـــص أن  ـــر باحف ـــة عم ـــتجابة الطارئ ـــروع االس ـــر مش ـــح مدي ـــع أوض ـــة التوزي ـــال عملي وخ
هـــذه المســـاعدات تهـــدف إىل التخفيـــف مـــن معانـــاة النازحيـــن األكثـــر تضـــرراً، الذيـــن 
ـــم  ـــين أوضاعه ـــي تحس ـــاهمة ف ـــية، والمس ـــانية األساس ـــات اإلنس ـــى االحتياح ـــدون ألدن يفتق
المعيشـــية الصعبـــة نتيجـــة اســـتمرار اســـتهداف مليشـــيات الحوثـــي اإلرهابيـــة المتعمـــد 

لمخيماتهـــم .

توزيع مساعدات نقدية لـ 
1280 أرسة نازحة يف مأرب


