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مؤمتــر مــأرب األول حلقــوق اإلنســان يطالــب بمحاكمة 
مليشــيات احلوثــي عــى جرائمهــا بحــق املدنيــن

التحصن  محلة  يدشن  مفتاح  الوكيل 
ضد كورونا ويلتقي منظمتن دوليتن

احلوثـــي وكيل للمـــروع الفـــاريس ونحن
 والتحالـــــف جيمعنـــــا مصيـــــر واحـــد

ــة  ــادات الدول ــه وقي ــة ونائب ــس اجلمهوري رئي
يعــزون يف رحيــل العميــد البطل ســيف الشــدادي

نائــب الرئيس: مــأرب ســتظل عند مســتوى الوالء 
ــة ــورة واجلمهوري ــن والث ــاء هلل والوط والوف

تشييع رسمي وشعبي تقدمه وزير الدفاع وشخصيات عسكرية ومدنية..

في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

في لقاء مع قناة العربية الحدث .. المحافظ العرادة

الرئيس: املؤسسة العسكرية فقدت برحيله قائدا عسكريا شجاعا ومقداما 	  
وزير الدفاع: عرفناه شجاعا مقداما كما كان والده الشهيد عبدالرب الشدادي 	  
الشـــدادي  	 عبدالـــرب  القائـــد  الشـــهيد  دوار  مبشـــروع  العمـــل  تدشـــن   

يجب أن يفهم احلوثي أن املســـألة هوية ووطن وتاريخ الميكننا التفريط فيه 	
نفخـــر مبوقف التحالـــف بقيادة اململكة إلـــى جانب اليمن ضـــد املد اإليراني 	

أقامته املنظمات املدنية بالشراكة مع مكتبي الشؤون االجتماعية وحقوق اإلنسان..

تفقد العمل مبنشأة مأرب للغاز وناقش تطوير شبكة مياه اجلفينة ..

اجتماع أمني يناقش سير تنفيذ اجتماع أمني يناقش سير تنفيذ 
الخطة األمنية خالل شهر رمضان الخطة األمنية خالل شهر رمضان 

تسليم سبع وحدات تسليم سبع وحدات 
سكنية لذوي االحتياجات سكنية لذوي االحتياجات 

الخاصة بمأربالخاصة بمأرب
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تشييع رسمي وشعبي تقدمه وزير الدفاع وشخصيات عسكرية ومدنية

بعـــث فخامـــة الرئيـــس 
عبدربـــه منصور هـــادي رئيس 
الجمهورية برقية عزاء ومواساة 
إىل أرسة العميد ســـيف عبدالرب 
الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة، 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة 
ـــة والعطاء  بالنضـــال والتضحي

لخدمـــة وطنه ومجتمعه.
وأشـــاد فخامتـــه بمواقـــف 
ـــد  ـــات العمي ـــالة وتضحي وبس
الشـــدادي يف مواجهـــة املليشـــيا 
االنقالبية الحوثية املدعومة من 
إيـــران، الفتـــا إىل أدواره املرشفة 
كمـــا هـــي كانت لوالده الشـــهيد 
العميـــد عبدالـــرب الشـــدادي مع 
بقية أبطال الجيـــش الوطني يف 
تقديـــم التضحيـــات دفاعـــا عن 

ـــورة والجمهورية. الث
املؤسســـة  أن  وأكـــد 
العســـكرية فقدت برحيله قائدا 
عسكريا شجاعا ومقداما، مخلفا 
مآثره وتاركا بصماته يف مختلف 
ـــرشف  ـــن ال ـــات وميادي الجبه
والفداء لالنتصار ملرشوع اليمن 
االتحـــادي وهزيمـــة مشـــاريع 

ـــالم والكهنوت. الظ
وعـــر فخامته عـــن صادق 
العـــزاء وعظيم املواســـاة ألرسة 
وذوي الفقيـــد وأقاربه ولجميع 
أبطال القوات املســـلحة.. سائال 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
الرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله 

وذويه الصر والسلوان.
ـــس  ـــب رئي ـــث نائ ـــا بع كم
ـــق الركن عيل  الجمهورية الفري

محســـن صالـــح برقيـــة عـــزاء 
ومواساة إىل أرسة العميد سيف 
عبدالرب الشـــدادي، قائـــد اللواء 

159 مشـــاة.
ــس  ــب الرئيـ ــار نائـ وأشـ
يف الرقيـــة، إىل مناقـــب الفقيـــد 
وبطوالته مـــع إخوانه من أبناء 
الجيـــش الوطني وما مثلوه من 
قيـــادة وجنديـــة واستبســـال يف 
سبيل استعادة الرشعية والدفاع 

عـــن الجمهوريـــة والثورة.
وعـــر نائـــب الرئيـــس، عن 
أصدق التعازي واملواساة ألرسة 
الفقيـــد وأقاربه ومحبيه وكافة 
آل الشـــدادي، ســـائالً اللـــه العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصر والســـلوان.
وبعـــث رئيـــس مجلـــس 
النواب سلطان الركاني ورئيس 
ـــور معني عبدامللك  الوزراء الدكت
ورئيس مجلس الشورى الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر برقيات عزاء 
مماثلة ألرسة الفقيد الشدادي.. 
معرين عن بالغ حزنهم لرحيله 
يف وقـــت كانـــت اليمـــن بأمـــس 
الحاجـــة ألمثالـــه مـــن القيادات 
الوطنية والشجاعة. العسكرية 

تشييع رسمي وشعبي
إىل ذلـــك جرت بمدينة مأرب 
يوم األحد مراسم تشييع جثمان 
العميد سيف عبدالرب الشدادي، 
قائـــد اللـــواء 159 مشـــاة، الـــذي 
تـــويف بعد حياة زاخـــرة بالعطاء 

والتضحيـــة يف ســـبيل الوطن.

ـــييع  ـــم التش ـــدم مراس وتق
الرســـمية والشـــعبية وزيـــر 
الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقـــديش، وعـــدد مـــن القيـــادات 
العسكرية واألمنية والشخصيات 
االجتماعيـــة وعـــدد مـــن أقارب 

الفقيد.
ـــديش  ـــق املق ـــاد الفري وأش
ـــدادي  ـــد الش ـــات الفقي بتضحي
وأرسة الشدادي وقبيلة بني عبد 
وكل قبائل مأرب وقبائل اليمن، 
يف مواجهـــة املـــرشوع الحوثـــي 

اإليرانـــي الدخيل عـــى اليمن.
ــعبنا  ــزي شـ ــال »نعـ وقـ
وقيادتنا وقواتنا املسلحة ونعزي 
أنفســـنا يف رحيـــل هـــذا البطـــل 
الذي عاش وفيا مخلصا للوطن 
ـــاه وعرفه  والجمهورية وعرفن
كل رفاقه شـــجاعا مقداما كما 

كان والده الشهيد البطل الفريق 
الركن عبدالرب الشدادي رحمهما 

الله«.
وأضـــاف الفريـــق املقـــديش 
»نحن وكل الشعب اليمني عقدنا 
العـــزم عـــى اســـتكمال معركـــة 
تحرير واستعادة اليمن والتصدي 
ـــياته  للمرشوع اإليراني ومليش
الحوثيـــة التـــي ال يمكـــن أن 
تســـتقيم حياة اليمنيـــني يف ظل 

هـــذه الجرثومـــة العنرصية«.
وأكـــد وزير الدفاع أن رحيل 
األبطـــال لـــن ُيثني رفاقـــه وكل 
قادة وأبطـــال القوات املســـلحة 
وكل أبنـــاء الشـــعب اليمنـــي عن 
امليض عى درب الشـــهداء األبرار 
حتى تحقيق كامل األهداف التي 

أجلها. من  ناضلوا 

الدولــة  وقيــادات  ونائبــه  اجلمهوريــة  الدولــة رئيــس  وقيــادات  ونائبــه  اجلمهوريــة  رئيــس 
ــدادي ــيف الش ــل س ــد البط ــل العمي ــزون يف رحي ــدادييع ــيف الش ــل س ــد البط ــل العمي ــزون يف رحي يع

الرئيــس: املؤسســة العســكرية فقــدت برحيلــه قائــدا عســكريا شــجاعا ومقدامــا 	  
وزيــر الدفــاع: عرفنــاه شــجاعا مقدامــا كمــا كان والــده الشــهيد عبدالــرب الشــدادي 	  
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في اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

نائب الرئيس: مأرب ستظل عند مستوى الوالء 
والوفاء هلل والوطن والثورة واجلمهورية

أجـــرى نائـــب رئيس 
ــق  ــة الفريـ الجمهوريـ
الركن عيل محسن صالح 
بمحافظ  هاتفياً  اتصاالً 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة لالطـــالع عـــى 
املســـتجدات واألوضـــاع 
املختلفـــة يف املحافظـــة.
نائـــب  واســـتمع 
الرئيس، خالل االتصال، 
ــة  ــود املبذولـ إىل الجهـ
ــات  ــة احتياجـ يف تلبيـ
وتفقـــد  املواطنـــني 
ـــم  ـــم وأوضاعه أحواله
ـــان  ـــهر رمض ـــالل ش خ
قيـــادة  ـــاً  املبـــارك، مهنئ
ـــلطة املحلية وأبناء  الس
املحافظـــة واملقاتلـــني 
األبطـــال بهذه املناســـبة 

ـــة. ـــة العظيم الديني
ـــب الرئيس  وحيا نائ
ــوالت  ــم والبطـ املالحـ
للمقاتلـــني  الخالـــدة 
األبطـــال يف جبهـــات 
العزة والرشف وردعهم 
ـــيات  ـــداءات املليش العت
ــة  ــة اإليرانيـ االنقالبيـ
بأن  اإلرهابيـــة، مؤكـــداً 
هذه املالحم والتضحيات 

ألبنـــاء  الجســـيمة 
اليمـــن وأبطـــال الجيش 
واملقاومـــة ســـتفتح 
صفحـــًة للنـــرص والعزة 
والكرامـــة والجمهورية 
ــتطوي  ــدة، وسـ الخالـ
القهـــر  صفحـــات 
والكهنـــوت والدجـــل.
نائـــب  واطمـــأن 
ـــوال  ـــى أح ـــس ع الرئي
النازحـــني يف املحافظـــة 
جراء االعتداءات الجبانة 

مـــن قبـــل املليشـــيات 
مشـــراً  االنقالبيـــة، 
ـــخ  التاري ـــأرب  إىل أن م
ـــتظل عند  والحضارة س
والوفاء  الوالء  مستوى 
للـــه والوطـــن والثـــورة 

والجمهوريـــة.
ـــع  ـــه رف ـــن جانب م
محافظ املحافظة تهاني 
ـــة للقيادة  أبناء املحافظ
السياســـية بحلول شهر 
الرحمـــة والنرص شـــهر 

منوهاً  املبارك،  رمضان 
إىل جملـــة مـــن القضايا 
املرتبطـــة باملحافظـــة 
ويف مقدمتها استبســـال 
ــم  ــال وتكبيدهـ األبطـ
ـــة  للمليشـــيات االنقالبي
خسائر فادحة وتلقينها 
ـــدروس الالزمة جراء  ال
األعمال الطائشـــة تجاه 

ـــني والنازحني. املدني
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يجــب أن يفهــم احلوثــي أن املســألة هويــة ووطــن وتاريــخ الميكننــا التفريــط فيــه 	
اإليرانــي 	 املــد  ضــد  اليمــن  جانــب  إلــى  اململكــة  بقيــادة  التحالــف  مبوقــف  نفخــر 

في لقاء مع قناة العربية الحدث .. المحافظ العرادة

ـــة  ـــاة العربي ـــرت قن أج
ـــا  ـــاء تلفزيوني ـــدث لق الح
اللواء  مـــع محافظ مـــأرب 
ـــدث  ـــرادة تح ـــلطان الع س
فيه عـــن املعركـــة الوطنية 
التـــي تخوضهـــا محافظـــة 
أبنـــاء اليمن  مـــأرب ومعها 
الســـتكمال مهمة استعادة 
الدولـــة وصـــد املـــرشوع 
الفـــاريس الـــذي يقف خلف 
اإلرهابية،  الحوثي  مليشيا 
والـــدور التاريخـــي لتحالف 
دعـــم الرشعيـــة بقيـــادة 
السعودية. العربية  اململكة 

وأكـــد محافـــظ مـــأرب 
ـــيا الحوثي ليست  أن مليش
ـــرشوع  ـــًل للم ـــوى وكي س
الفاريس الذي يسعى إلقامة 
إمراطوريـــة فارســـية عر 
العربي  الوطن  يف  له  وكالء 
ســـواء يف العراق أو سوريا 
أو لبنان أو اليمن.. مشـــرا 
إىل الدور اإليراني يف معركة 
مـــأرب الذي قـــال إنه تجى 
ــات  ــوح يف ترصيحـ بوضـ
اإليرانيـــني  املســـؤولني 
إعالمهـــم،  ووســـائل 
ومايقـــوم بـــه إيرلـــو مـــن 
اجتماعات متكررة لتوجيه 
جميع الفصائل املليشاوية، 
ـــن نرص  ـــات حس وترصيح
ـــا  ـــرف فيه ـــي اع الت ـــه  الل
بمشـــاركته يف قتال الشعب 

اليمنـــي وتقديـــم قتـــى من 
الحزب إىل جانب الحوثيني.
وجـــدد املحافظ العرادة 
دعوتـــه ألبنـــاء القبائـــل يف 
الخاضعـــة  املحافظـــات 
ـــق  ـــدم تصدي ـــيا بع للمليش
مليشيا الحوثي التي تسوق 
أبناءهـــم إىل املحـــارق مـــن 
أجـــل املـــرشوع الفـــاريس.. 
ـــام  ـــس أم ـــه لي أن ـــدا  مؤك
الجيـــش الوطني واملقاومة 
إال أن يصدوا هذه املليشـــيا 
التـــي تســـوق  »الغوغائيـــة 
األطفـــال والشـــباب املغـــرر 

بهـــم إىل الجبهـــات«.
وتابـــع: يجـــب أن يفهم 
الحوثـــي ومـــن وراءه أن 
املســـألة أكـــر وأعمـــق من 
مديريـــة أو جبل أو تبة، بل 
املسألة مسألة هوية ووطن 
ـــا التفريط  وتاريخ اليمكنن
ـــه  ـــرط في ، أو أن تف ـــه  في

األجيال مـــن بعدنا.
اللـــواء العرادة   وأشـــاد 
ــة  ــع العربيـ ــه مـ يف لقائـ
البارز  القبائل  بدور  الحدث 
والتاريخـــي واملـــرشف يف 
ـــي  ـــش الوطن ـــناد الجي إس
ــش،  ــادة الجيـ ــت قيـ تحـ
والتضحيات التي يقدمونها 
الوطن  الدفاع عن  يف سبيل 

ـــباته. ومكتس
وأكـــد محافظ مأرب أن 

ـــودا  ـــدم مجه ـــف يق التحال
ـــش  ـــب الجي ـــرا إىل جان كب
الوطنـــي واســـتعادة الدولة 
اليمنيـــة لحفـــظ األمـــن 
ــن..  ــتقرار يف اليمـ واالسـ
معرباً عن االعتزاز والفخر 
بموقـــف التحالـــف بقيـــادة 
اململكة إىل جانب اليمن ضد 
املـــد اإليراني الـــذي يريد أن 
يقلب هوية الشعب اليمني.
نعلـــم  »لـــو  وأردف: 
أن التحالـــف يســـعى لقلـــب 
هويـــة اليمن، أو للســـيطرة 
عـــى اليمـــن ألي أمـــر مـــن 
األمـــور لقلنـــا ال وألـــف 
ـــف  ـــألة تختل ـــن املس ال، لك
جملـــة وتفصيـــال، بـــل هي 

والروابط  واألخوة  النرصة 
ـــركة«. ـــق املش واملواثي

املحافـــظ  وتطـــرق 
ـــذي  ال ـــدور  ال ـــرادة إىل  الع
لعبتـــه مـــأرب يف 2015 
عندمـــا وقفـــت صامدة من 
بني املحافظات اليمنية ضد 
االنقالب الحوثي وحافظت 
ـــة  ـــيادة والرشعي ـــى الس ع
ــوي  ــل األخـ ــل التدخـ قبـ
للتحالـــف.. مؤكـــدا أن أبناء 
مـــأرب ورشفـــاء اليمـــن 
املليشيا من  الذين هجرتهم 
موقفا  وقفوا  محافظاتهم 
ـــوا  ـــوا ودافع ـــا وقاتل صلب
بقوة من أجل الحفاظ عى 

الســـيادة اليمنيـــة.

الحوثي وكيل للمشروع الفارسي ونحن الحوثي وكيل للمشروع الفارسي ونحن 
والتحالف يجمعنا مصير واحدوالتحالف يجمعنا مصير واحد
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مؤمتر مأرب األول حلقوق اإلنسان يطالب بمحاكمة مليشيات مؤمتر مأرب األول حلقوق اإلنسان يطالب بمحاكمة مليشيات 
احلوثي عى جرائمها بحق املدنيناحلوثي عى جرائمها بحق املدنين

ــاركون يف  ــب املشـ طالـ
ـــأرب األول لحقوق  مؤتمر م
اإلنسان، الذي أقيم يوم األحد 
بمدينة مأرب بإدراج جماعة 
الحوثـــي كمنظمـــة إرهابيـــة 
ـــى  ـــا ع ـــة قياداته ومحاكم

جرائمهـــم بحـــق املدنيني.
ويف افتتـــاح املؤتمـــر الذي 
نظمتـــه منظمـــات املجتمـــع 
املدنـــي بالرشاكـــة مع مكتب 
والعمل  االجتماعية  الشؤون 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــب حق ومكت
بمأرب، أوضح وكيل املحافظة 
الدكتـــور عبدربه مفتاح » أن 
محافظة مأرب تستضيف 3 
ماليني نسمة، منهم أكثر من 
اثنني مليـــون نازح يتوزعون 
يف 145 تجمعـــا ومخيما، من 

املحافظات«. مختلف 
داعيـــا املنظمـــات الدولية 
ورشكاء العمـــل اإلنســـاني 
الدعم للسلطة املحلية  تقديم 
حتى تستطيع توفر الخدمات 
األساسية للنازحني يف مجاالت 
ـــم والكهرباء  الصحة والتعلي

وامليـــاه والرصف الصحي.
ـــاح  ـــل مفت ـــذر الوكي وح
مـــن أن التصعيد الحوثي ضد 
مأرب يشـــكل خطراً حقيقياً 
والنازحني  املدنيني  حياة  عى 

يف املحافظـــة، ما ينذر بكارثة 
املجتمع  ال يستطيع  إنسانية 
الـــدويل معالجـــة تداعياتهـــا.. 
مطالبـــا مـــن املجتمـــع الدويل 
بتصنيـــف جماعـــة الحوثـــي 
ـــة، ملا اقرفته  جماعة إرهابي
مـــن جرائـــم بحـــق املدنيـــني 
واستهداف مخيمات النازحني 
واملدنيـــني بمحافظـــة مـــأرب 
بالقصف بالصواريخ البالستية 

والقذائف العشـــوائية.
وأكد مفتاح أن مليشيات 
الحوثـــي االنقالبيـــة تواصـــل 
ممارسة انتهاكاتها الجسيمة 
ضـــد أبنـــاء الشـــعب اليمنـــي 
التوايل  السادسة علی  للسنة  
سواء يف مناطق سيطرتها أو 
يف املناطق املحـــررة التي نزح 
إليها املاليـــني الذين فروا من 
بطشها وهجرتهم بوسائلها 

واإلرهابية. القمعية 
مشـــرا إىل أن املليشـــيات 
الحوثيـــة ال تؤمـــن بالســـالم 
وال يمكن أن تخضع له طاملا 
والسالح اليزال بيدها ويصل 
إليها عر داعميها اإلقليميني.

ـــل مفتاح  وتطـــرق الوكي
إلی ما تتعـــرض له املخيمات 
التي تؤوي آالف األرس النازحة 
من قصف متعمد بالصواريخ 

واملقذوفـــات والتـــي تســـببت 
بقتل وإصابة عدد من النساء 
واألطفـــال وتكـــرار النـــزوح 
وإغالق 45 مخيما منذ بداية 

ـــايض وحتی اآلن. العام امل
وعر عـــن أملـــه أن ينقل 
ـــائل واضحة  هذا املؤتمر رس
إلـــی املجتمـــع الـــدويل والرأي 
ـــع  ـــن واق ـــي ع ـــام العامل الع
الحوثية  املليشيات  انتهاكات 
ضـــد املدنيـــني مـــن النازحـــني 
واملجتمـــع املضيـــف وفضـــح 
ممارسات املليشيات الحوثية 
وجرائمهـــا املســـتمرة بحـــق 
املدنيـــني مـــن زراعـــة األلغام 
ـــة  ـــال وطلب ـــد األطف وتجني
املدارس والزج بهم يف املعارك 

وغرهـــا من االنتهـــاكات.
ـــددا  ـــر ع ـــش املؤتم وناق
من املحـــاور أبرزها التعريف 
بمأرب وسياســـات الســـلطة 
ـــوق  ـــال حق ـــة يف مج املحلي
ـــان، وانتهاكات حقوق  اإلنس
اإلنســـان التـــي يتعـــرض لها 
املدنيـــون والنازحون بمأرب، 
ودور املنظمات الدولية املعنية 
ـــد  ـــان يف الح ـــوق اإلنس بحق
مـــن االنتهـــاكات، ومخاطـــر 
الحمايـــة يف محافظـــة مأرب 
وأثرها عى حقوق اإلنســـان، 

إضافـــة إىل محـــور املـــرأة 
والطفل بمأرب، واملســـؤولية 
الجنائية يف الدستور والقانون 
اليمنـــي، ومحـــور انتهـــاكات 
ودور  األطفـــال،  تجنيـــد 
ـــة للتحقيق يف  اللجنة الوطني
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان. 
وخـــرج بمجموعـــة مـــن 
التوصيـــات أبرزهـــا الدعـــوة 
إىل محاكمـــة جماعة الحوثي 
عـــى جرائمها يف اســـتهدافها 
ـــاء  املتعمـــد واملمنهـــج لألحي
السكنية ومخيمات النازحني 
بالصواريخ  مأرب  بمحافظة 
البالستية والقذائف العشوائية 
والطائرات املســـرة، وزراعة 
األلغام والعبوات واملتفجرات 
يف األعيـــان املدنية والطرقات 

العامة.
كمـــا طالـــب املشـــاركون 
ـــإدراج جماعـــة  يف املؤتمـــر ب
الحوثـــي يف قوائـــم املالحقـــة 
والدولية،  املحلية  والعقوبات 
ودعوة مجلـــس األمن للعمل 
عى وقـــف الحـــرب ومعاقبة 
املنتهكـــني لحقـــوق اإلنســـان 
وااللتزام بالحيادية يف تصنيف 
املجرمـــني وفقـــا لالتفاقيات 
واملعاهدات والقرارات الدولية.

أقامته المنظمات المدنية بالشراكة مع مكتبي الشؤون االجتماعية وحقوق اإلنسان..
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ـــل محافظـــة  دشـــن وكي
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
يوم األربعاء املرحلة األوىل من 
حملة التحصني ضد فروس 
كورونـــا يف عمـــوم مديريات 
املحافظة والتي ينفذها مكتب 

الصحة العامة والسكان.
وخـــالل تدشـــني الحملـــة 
أكـــد الوكيـــل مفتـــاح أهميـــة 
اســـتهداف األطباء والعاملني 
ـــم اللقاح  الصحيني وإعطائه
ـــة األوىل من الحملة  يف املرحل
بهدف حمايتهم من الفروس 
األول  الدفاع  باعتبارهم خط 

يف مواجهة هـــذه الجائحة.
وشدد الوكيل مفتاح عى 
رضورة اســـتمرار اإلجراءات 
االحرازية والوقائية يف مراكز 
العزل واملستشفيات، وااللتزام 
بكافة التعليمات الوقائية ضد 
الفروس كون املوجة الثانية 
من هذه الجائحة تختلف عن 

املوجة األوىل.
مـــن جهته أوضـــح مدير 
عام مكتـــب الصحـــة بمأرب 
الدكتور عبدالعزيز الشـــدادي 
أن الحملـــة تســـتهدف يف 
مرحلتهـــا األوىل 4210 أطباء 
ـــني باإلضافة  وعاملني صحي
11900 من كبار السن وذوي 

األمراض املزمنة يف املحافظة.
ــة  ــار إىل أن الحملـ وأشـ
ينفذهـــا 116 عامـــال صحيـــا 
موزعون عى 25 فريقا ثابتا 
ومتحركا سينفذون الحملة يف 

ـــات املحافظة. عموم مديري
منظمة أوكسفام 

ـــل  ـــش الوكي ـــك ناق إىل ذل
ـــة  ـــد منظم ـــع وف ـــاح م مفت
ـــفام، حزمة التدخالت  أوكس
املنظمة  ومشاريع  اإلنسانية 
القادمـــة يف محافظـــة مأرب، 
ــا  ــم برامجهـ ــذا تقييـ وكـ
ومشـــاريعها وأنشـــطتها 
ـــتهدفت  ـــي اس ـــابقة الت الس
النازحني خالل الفرة املاضية.
ويف اللقـــاء أشـــاد الوكيل 
ـــاني  ـــدور اإلنس ـــاح بال مفت
ملنظمة أوكسفام يف محافظة 
مأرب وبمشـــاريعها اإلغاثية 
يف  للنازحـــني  واإليوائيـــة 
املحافظة وتوفر احتياجاتهم 
خـــالل الفرة املاضية .. ودعا 
إىل تكثيـــف وتوســـيع حجـــم 
تدخالتها القادمة واستهداف 
نحـــو 657 أرسة نزحـــت 
مؤخرا مـــن مخيمات )الخر 
وتواصل وامليل( ضمن خطة 
مشـــاريعها القادمـــة مـــن 
خـــالل تنفيـــذ مشـــاريع املياه 

واإلصحـــاح البيئـــي وتوفـــر 
والخدمات  االحتياجات  باقي 
يف  للنازحـــني  األساســـية 

مخيماتهـــم البديلـــة.
ــذ  ــة تنفيـ ــد أهميـ وأكـ
مثل هذه املشـــاريع التنموية 
واملســـتدامة التـــي تخـــرج 
النازحني مـــن دائرة االحتياج 
ــذا  ــاج وكـ ــرة اإلنتـ إىل دائـ
املساهمة يف تحديث وتطوير 
البنيـــة التحتية ملدينـــة مأرب 
التـــي تحتضـــن أكثـــر مـــن 2 
مليـــون نازح باعتبارها باتت 
ـــم اليمنيني. املالذ اآلمن ملعظ
ـــت  ـــا أوضح ـــن جانبه م
املنســـقة اإلقليميـــة ملنظمـــة 
أوكسفام للشؤون اإلنسانية 
روث جيمـــز أن منظمتهـــا 
تعتـــزم تنفيذ حزمـــة برامج 
وتدخـــالت إنســـانية جديـــدة 
يف  النازحـــني  تســـتهدف 
محافظة مـــأرب عر مكتبها 
يف املحافظـــة الذي هي بصدد 
االنتهاء من إجراءات افتتاحه 

خـــالل األســـابيع القادمـــة.
مشـــرة إىل أن خطـــة 
مشـــاريع أوكســـفام القادمة 
تشـــمل مشـــاريع اإلغاثـــة 
واإليـــواء الطارئـــة للنازحـــني 
باإلضافة إىل تنفيذ مشـــاريع 

تنمويـــة وخدمية مســـتدامة 
ومتنوعة تساهم يف التخفيف 
من معاناة النازحني وتحسني 

ظروفهم املعيشية .
أطباء بال حدود

ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ـــة عمليات منظمة  مع رئيس
أطبـــاء بال حـــدود كورين بن 
نازش ورئيسة بعثة املنظمة 
يف اليمـــن إليزابيـــث بيـــت الر، 
آلية توسيع تدخالت املنظمة 
يف املحافظة وتعزيز الرشاكة 
اإلنســـانية معها خالل الفرة 

القادمة.
واســـتعرض الوكيـــل 
مفتـــاح مســـتجدات الوضـــع 
اإلنســـاني يف محافظة مأرب 
ـــه القطاع الصحي  وما يعاني
ـــات  ـــات وتحدي ـــن صعوب م
كبرة يف ظل انتشار األمراض 
والحميات ويف مقدمتها جائحة 
كورونا.. مشددا عى رضورة 
أن تضاعف منظمة أطباء بال 
حدود وكافة املنظمات املعنية 
بالصحة جهودها وتكثف من 
حجم تدخالتها لدعم القطاع 
الصحـــي يف محافظـــة مأرب 
لضمان استمرار تقديم خدماته 
ـــية ألكثر من  الطبية األساس

الوكيل مفتاح يدشن حملة التحصين ضد الوكيل مفتاح يدشن حملة التحصين ضد 
كورونا ويلتقي منظمتين دوليتينكورونا ويلتقي منظمتين دوليتين

تفقد العمل بمنشأة مأرب للغاز وناقش تطوير شبكة مياه الجفينة ..
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اثنـــني مليـــون وثالثمائة ألف 
نازح يف املحافظة.

ـــل محافظة  وتطرق وكي
ـــة  ـــار الكارثي ـــأرب إىل اآلث م
ـــذي  ـــكري ال ـــد العس للتصعي
ـــة  ـــيات الحوثي ـــنه املليش تش
ـــتمرار  ـــة واس ـــى املحافظ ع
اســـتهدافها لألحياء السكنية 
ومخيمات  بالسكان  املكتظة 
وتجمعات النازحني وقصفها 
البالســـتية  بالصواريـــخ 
والطائـــرات املفخخة مخلفة 
عرشات القتى والجرحى من 
النساء  من  غالبيتهم  املدنيني 

واألطفال.
وأشـــار إىل أن العـــدوان 
الهمجـــي الـــذي تتعـــرض له 
محافظة مأرب منذ أكثر من 
شهرين تسبب بموجة نزوح 
جماعيـــة آلالف األرس ممـــن 
استهدفت املليشيات االنقالبية 

مناطقهـــم ومخيماتهم .
ـــت  ـــا أوضح ـــن جانبه م
رئيســـة وفـــد منظمـــة أطباء 
بـــال حدود أن زيارة محافظة 
مـــأرب تهـــدف لالطـــالع عى 
الوضـــع اإلنســـاني للنازحني 
القطاع  دعم  مجاالت  وبحث 
الصحي يف ظل هذه الظروف 
اإلنســـانية الحرجة التي تمر 
بهـــا املحافظـــة واإلســـهام يف 
التخفيـــف مـــن معانـــاة آالف 
النازحني الجدد ممن تعرضوا 
للنـــزوح املتكـــرر بســـبب 
استهداف مخيماتهم وأماكن 

تجمعاتهم.
وأشادت بتعاون السلطة 

املحليـــة مـــع مكتـــب املنظمة 
يف محافظـــة مـــأرب ودورها 
ـــني  ـــواء النازح ـــة وإي يف إغاث
والتخفيف من معاناتهم خالل 

الســـنوات املاضية.
منشـــأة مأرب للغاز

إىل ذلـــك تفقـــد وكيـــل 
املحافظـــة الدكتـــور عبدربـــه 
مفتاح ســـر العمل بمنشـــأة 
ـــى  ـــع ع ـــاز واطل ـــأرب للغ م
جهود املنشـــأة لتوفـــر مادة 
الغاز املنزيل وتغطية االحتياج 
املتزايـــد عليهـــا خـــالل شـــهر 

رمضـــان املبـــارك.
ـــاح  ـــور مفت ـــد الدكت وأك
خالل زيارته للمنشأة حرص 
قيـــادة الســـلطة املحليـــة عى 
توفـــر خدمـــة الغـــاز املنـــزيل 
لجميـــع املواطنـــني بالســـعر 
الرسمي 3200 ريال للمواطن 
والذي لم يطرأ عليه أي تغير.
إنهاء  وشدد عى رضورة 
االختناقات الناتجة عن زيادة 
الطلـــب خالل شـــهر رمضان 
ـــل  ومواجهـــة الطلب  الفضي
املتزايد خاصة مع كثافة أعداد 
النازحـــني الذين اســـتوعبتهم 
ـــه  ـــأرب.. ووج ـــة م محافظ
بضبـــط الـــوكالء املتالعبـــني 
بهذه املادة األساسية وردعهم 

الصارمة. بالعقوبات 
وطـــاف الوكيـــل مفتـــاح 
بأقســـام محطـــة التعبئـــة 
وخطـــوط اإلنتـــاج الجديـــدة 
والقديمـــة وأشـــاد بالجهـــود 
ـــي تبذلهـــا إدارة  ـــة الت الحثيث

ـــة  ـــأة لتغطي ـــم املنش وطواق
داعياً   . املتزايدة.  االحتياجات 
املجالـــس املحليـــة باملديريات 
لـــإرشاف ومتابعـــة توزيـــع 
مـــادة الغاز من قبـــل الوكالء 
للمواطنني  وضمان وصولها 
والنازحـــني ومنـــع التالعـــب 

بأسعارها.
مـــن جانبه أوضـــح نائب 
مدير منشـــأة الغاز صالح بن 
حســـن بن جالل بـــأن الكمية 
املنتجـــة يوميـــاً مـــن املنشـــأة 
تصـــل إىل 8000 أســـطوانة 
يتم توزيعها بشكل يومي يف 
واملحافظات  مأرب  محافظة 
املجـــاورة. . الفتـــا إىل أن إدارة 
املنشـــأة بـــدأت بتنفيـــذ خطة 
تضمن تلبية احتياج الســـوق 
مـــن مادة الغـــاز املنزيل مطلع 
ـــر  ـــادم وتوف ـــبوع الق األس
مخزون اسراتيجي لعاصمة 
املحافظـــة ملواجهـــة الطلـــب 
املتزايـــد تحـــت أي ظـــرف أو 

مناسبة.
كما قـــام الوكيـــل مفتاح 
ومعه نائب مدير منشأة مأرب 
للغاز بزيـــارة ميدانية ملحطة 
أبو ناب التجارية للغاز واطلع 
علـــی ســـر العمـــل باملحطـــة 
التـــي تغطي احتياج املركبات 
التـــي تعمل بالغـــاز باإلضافة 
إىل تعبئـــة حصـــص عـــدد من 

الـــوكالء بمدينة مأرب.
إدارة  الوكيـــل  وحـــث 
تكثيف جهودها  املحطة عى 
لتجـــاوز زيـــادة الطلـــب عـــى 
املـــادة ورفـــع نســـبة اإلنتـــاج 
ـــة مســـاندة  مشـــرا إىل أهمي
ـــاع  ـــاص للقط ـــاع الخ القط
الحكومـــي يف تغطية احتياج 
الســـوق من مادة الغاز املنزيل 
وتوفرهـــا للمواطنـــني بدون 

ـــقة. عناء ومش
اجلفينة مياه  شبكة 

ويف اجتمـــاع عقـــد يف 

فرع املؤسســـة املحلية للمياه 
بمحافظة  الصحي  والرصف 
مأرب، حرضه وكيل املحافظة 
الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح 
آليات تحسني  جرى مناقشة 
وتطوير شبكة املياه الخاصة 
بمخيـــم الجفينـــة للنازحـــني 

جنـــوب مدينة مأرب.
الـــذي  االجتمـــاع  ويف 
حـــرضه عقـــال املربعـــات 
ومسؤويل القطاعات يف مخيم 
ـــؤوي 12  ـــذي ي ـــة ال الجفين
ألـــف أرسة نازحـــة، أكد وكيل 
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م محافظ
عبدربه مفتاح أهمية الحفاظ 
عى شـــبكة امليـــاه وصيانتها 
ــط  ــع الربـ ــة ومنـ الدوريـ
العشوائي منها والحد من كل 
مظاهر االختالالت التي ترض 

بهـــا لضمـــان ديمومتها.
ـــاح  ـــل مفت ووجـــه الوكي
بتشكيل إدارة خاصة بالشبكة 
وإسناد مهام متابعة وتنظيم 
عمـــل الشـــبكة إليهـــا ووضع 
خطة لتوســـيع نقاط وصول 
املياه لتصل لـــكل النازحني يف 
املخيم وتحديد آلية مساهمة 
املجتمـــع ليعـــود مردودها يف 
تحســـني الشبكة واســـتمرار 

خدماتها..
ـــات  ـــال املربع ـــا عق داعي
ومسؤويل القطاعات يف املخيم 
ـــاندة جهود املؤسسة  إىل مس
وتوعيـــة املواطنـــني بأهميـــة 
الحفاظ عى الشبكة وترشيد 
اســـتخدام امليـــاه والرفـــع 
بـــكل املعتديـــن عى الشـــبكة 
واملخالفني آلليات تشـــغيلها.
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اجتماع أمني يناقش سير تنفيذ اجتماع أمني يناقش سير تنفيذ 
الخطة األمنية خالل شهر رمضانالخطة األمنية خالل شهر رمضان

اجتمـــاع  ناقـــش 
أمنـــي بمحافظـــة مأرب 
برئاســـة مديـــر عـــام 
رشطة املحافظة العميد 
يحيـــى ُحميـــد، ســـر 
يف  األمنية  الخطة  تنفيذ 
املحافظـــة خـــالل شـــهر 

ـــان. رمض
واستعرض 

ـــاع الذي حرضه  االجتم
قـــادة املناطـــق األمنيـــة 
آليـــة  باملحافظـــة، 
تنفيـــذ الخطـــة األمنيـــة 
خـــالل  االســـتثنائية 

شـــهر رمضان يف عموم 
مديريات املحافظة.

مديـــر  وأشـــاد 
عـــام رشطـــة مـــأرب 
واإلنجازات  بالنجاحات 
ـــي حققتهـــا املناطق  الت
ـــة خـــالل الفـــرة  األمني
إىل مزيد  داعيا  املاضية.. 
ـــة  ـــة األمني ـــن اليقظ م
ـــن  ـــة األم ـــز حال وتعزي
ـــتقرار والسكينة  واالس
للمواطنـــني  العامـــة 
والنازحني املتواجدين يف 

ـــة. املحافظ

ـــر األمن  ـــدد مدي وش
عـــى كافـــة املناطـــق 
واألقســـام  األمنيـــة 
التابعـــة بالتعـــاون مـــع 
بقيـــة الوحـــدات األمنية 
لرفـــع الجاهزية األمنية 
واالســـتمرار يف متابعـــة 
أي تحرك مشبوه لخاليا 
ـــيا  ـــة ملليش ـــة تابع نائم
الحوثـــي االنقالبيـــة 
ـــران  إي ـــن  ـــة م املدعوم
ـــا  ـــال مخططاته وإفش
لتنفيـــذ أعمـــال إرهابية 
ضد املدنيـــني والنازحني 

يف املحافظة.
وأكد أن دور األجهزة 
مقترصاً  يعد  لم  األمنية 
ـــام املنوطة بها  عى امله
وحســـب، وإنمـــا باتـــت 
تقـــوم بمهـــام إنســـانية 
وتوفر الحماية واألمان 
ألكثـــر مـــن مليونـــي 
نـــازح رشدتهم مليشـــيا 
ـــق  ـــن مناط ـــي م الحوث
سيطرتها ويتوزعون يف 
145 تجمعـــا ومخيما يف 

املحافظة.
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ســـلم ائتـــالف اإلغاثة 
والبنـــاء، ســـبع وحـــدات 
سكنية لذوي االحتياجات 
الخاصـــة يف محافظـــة 
مـــأرب بتكلفـــة اجمالية 
بغلـــت 56 مليـــون ريـــال 
بتمويل من الندوة العاملية 

ـــباب اإلسالمي . للش
ـــدة  ـــون كل وح وتتك
ـــني  ـــن غرفت ـــكنية م س

ومطبـــخ ودورة ميـــاه 
مـــع تأثيثهـــا بالكامل.

التســـليم  وخـــالل 
ـــق  ـــرضه منس ـــذي ح ال
اإلنســـانية  الشـــؤون 
بمكتـــب األوتشـــا بمأرب 
نيازي سليمان، أكد مدير 
ـــؤون  ـــب الش ـــام مكت ع
ــل  ــة والعمـ االجتماعيـ
عبدالحكيـــم القيـــي 

أهميـــة تنفيـــد مثـــل هذه 
املشـــاريع املستدامة التي 
ـــاهم يف التخفيف من  تس
معاناة ذوي االحتياجات 

الخاصة.
القيـــي  ودعـــا 
املنظمـــات اإلنســـانية إىل 
ـــام برشيحة ذوي  االهتم
االحتياجـــات الخاصـــة 
وتوفـــر برامـــج الرعاية 

والتدريـــب والتأهيل التي 
تمكنهـــم مـــن االندمـــاج 

باملجتمع. 
مـــن جهتهـــم عـــر 
املرشوع  املستفيدون من 
عن سعادتهم بهذه اللفتة 
اإلنســـانية التي ستخفف 
عنهـــم الكثر من املعاناة 
ويف مقدمتهـــا مشـــكلة 

اإليواء.  

تسليم سبع وحدات سكنية لذوي تسليم سبع وحدات سكنية لذوي 
االحتياجات الخاصة بمأرباالحتياجات الخاصة بمأرب
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صنـــدوق  دشـــن 
النظافـــة والتحســـني 
بمحافظـــة مـــأرب العمل 
يف مرشوع دوار الشـــهيد 
الشدادي  عبدالرب  القائد 
ـــارعي  ـــني ش ـــط ب الراب
الستني واألربعني بمدينة 

مأرب.
مديـــر  واســـتمع 
الصنـــدوق محمد عطية، 
ونائبه محمد الســـعيدي، 
مـــن املديـــر الفنـــي يف 
سالم  املهندس  الصندوق 

الكثري، إىل رشح موجز 
ـــرشوع ومكوناته  عن امل
وأطلعهمـــا عـــى املخطط 
للمـــرشوع  الهنـــديس 
مواصفاته الفنية وخطة 
العمل إلنجازه.. مبينا أن 
املرشوع يتضمن تشـــييد 
ـــي  ـــم الوطن ســـارية العل
ـــول  ـــدوار بط ال ـــط  وس
ـــة إىل  ـــراً، باإلضاف 50 م
ـــف الجانبية  أعمال الرص
الدوار واملسطحات  حول 

الخـــرضاء املحيطـــة به.

عطيـــة  وأوضـــح 
ــة  ــدوق النظافـ أن صنـ
والتحســـني ينفـــذ حاليـــا 
عـــددا مـــن املشـــاريع 
ـــرز  ـــي ت الت ـــائية  اإلنش
دور األبطـــال واملناضلني 
وتخلـــد تضحياتهـــم يف 
ســـبيل الدفاع عن الوطن 
والثـــورة والجمهورية يف 

ـــال. ذاكـــرة األجي
ـــدوق  ـــد أن الصن وأك
دشـــن العمـــل يف مرشوع 
دوار الشـــهيد القائـــد 
عبدالرب الشدادي وبصدد 

ـــرشوع  ـــن م ـــاء م االنته
الثائـــر الشـــيخ عيل  دوار 
نـــارص القردعـــي وســـط 

ـــة مأرب. مدين
مشـــرا إىل أن أعمـــال 
التحسني والتشجر تسر 
بوتـــرة عاليـــة يف العديد 
من الشـــوارع الرئيســـية 
والفرعيـــة والجـــوالت 
يف مدينـــة مـــأرب بهـــدف 
إظهـــار املدينة بمظهرها 
ــايل  ــاري والجمـ الحضـ

املناسب.

تدشين العمل في مشروع دوار الشهيد تدشين العمل في مشروع دوار الشهيد 
القائد عبدالرب الشدادي في مدينة مأربالقائد عبدالرب الشدادي في مدينة مأرب


