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طبيــب زائــر يجــري 30 عمليــة جراحيــة نوعيــة 
بمستشــفى هيئــة مــأرب العــام

فريــق حقوقــي يوثــق جرائــم قصــف مليشــيا الحوثي 
لمنــازل المدنييــن فــي رحبة

إيوائيــة  مســاعدات  توزيــع  مشــروعي  تدشــين 
وغذائيــة مقدمــة مــن مركــز الملــك ســلمان 

نائب الرئيس يشيد بدور قيادة حمافظة مأرب ومؤسساهتا ومكاتبها التنفيذية يف هذه املرحلة

مـــع  يناقـــش  مفتـــاح  الوكيـــل 
تفاقـــم  واليونيســـيف  األوتشـــا 

بمـــأرب اإلنســـاين  الوضـــع 

خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

خالل اتصال هاتفي بمحافظ مأرب..

التحضير لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية واالقتصادية ..

رئيـــس اجلمهوريـــة يؤكـــد قـــدرة الشـــعب اليمنـــي رئيـــس اجلمهوريـــة يؤكـــد قـــدرة الشـــعب اليمنـــي 
ويف املقدمـــة مـــأرب عـــى حتقيـــق النـــرويف املقدمـــة مـــأرب عـــى حتقيـــق النـــر
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خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة..

فخامـــة  أجـــرى 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هـــادي رئيـــس الجمهورية  
اتصـــاالً هاتفيـــاً بمحافـــظ 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة اطلـــع مـــن خالله 
عـــى مســـتجدات األوضاع 
امليدانية والعسكرية وروح 
املقاومـــة والتضحيـــات 
أبناء مأرب  التي يســـطرها 
الرشفـــاء جنبا إىل جنب مع 
الجيـــش الوطنـــي يف خندق 
الدفاع عن األرض والعرض 
وصـــد جحافـــل التمـــرد 
املدعوم  الحوثي  واالنقالب 
إيرانيا التي تقصف األعيان 
ـــازل واألرس واألبرياء  واملن
ومناطـــق النـــزوح كعادتها 

الهمجيـــة اإلجراميـــة التـــي 
ال تمـــت لليمن واإلنســـانية 

. بصلة
ـــاد فخامة ألرئيس  وأش
باالنتصارات التي يسطرها 
ـــي  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
واملقاومة يف معارك التحرير 
واســـتعادة الدولـــة، وإنهاء 
االنقـــالب وتخليص الوطن 
مـــن رشورها وما تســـببت 
به من معاناة ألبناء الوطن 

عامة.
قدرة وتالحم  وأكد عى 
الشـــعب اليمنـــي يف جميـــع 
ـــا  ـــات ويف مقدمته املحافظ
مـــأرب عى تحقيـــق النرص 
ـــي  ـــيات الحوث ـــى مليش ع
اإليرانية، بدعم وإسناد من 

دول تحالـــف دعم الرشعية 
ـــة  ـــة العربي ـــادة اململك بقي

السعودية.
ولفـــت فخامتـــه إىل 
بشـــائر النرص القادمة لكل 
اليمن لينعم الشعب باألمن 
واالســـتقرار  والســـالم 
ـــى  ـــا ع ـــود .. مرتحم املنش
أرواح الشـــهداء ، ومتمنيـــا 
الشـــفاء العاجـــل للجرحى.
ــرب  ــه أعـ ــن جانبـ مـ
محافظ مـــأرب عن تقديره 
الجمهورية  رئيس  لفخامة 
ــة  الدائمـ ــه  عـــى متابعتـ
ألوضاع املحافظة وتلمسه 
ـــف  ـــى مختل ـــا ع ألوضاعه
األصعـــدة والوقـــوف عـــى 

ـــا. احتياجاته

املحافـــظ  وأطلـــع 
العـــرادة رئيس الجمهورية 
ــي  التـ ــورات  ــى التطـ عـ
تشهدها الجبهات التي تقف 
ســـداً منيعـــاً أمام ميليشـــيا 
باألبرياء  التي تزج  الحوثي 
يف حروبهـــا الهمجيـــة عـــى 
الشـــعب اليمنـــي خدمـــة 
ملرشوع إيـــران التدمريي يف 
املنطقة والذي لن تجني من 
ورائه إال الرساب مهما قدم 

ـــون مـــن تضحيات. اليمني

رئيــس اجلمهوريــة يؤكــد قــدرة الشــعب اليمنــي ويف املقدمة رئيــس اجلمهوريــة يؤكــد قــدرة الشــعب اليمنــي ويف املقدمة 
مــأرب عــى حتقيــق النرمــأرب عــى حتقيــق النر
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..)UNDP( التقى البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الـ

الوكيل مفتاح يناقش مع األوتشا واليونيسيف تفاقم 
الوضع اإلنساين بمأرب

ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
خالل لقائه بمكتبه ، كال عى 
حدة وفدي مكتب األمم املتحدة 
لتنســـيق الشـــؤون اإلنسانية 
)األوتشـــا(، ومنظمـــة األمـــم 

املتحـــدة لألمومـــة والطفولة 
ــن  ــيف(، القادمـ )اليونيسـ
مـــن العاصمة املؤقتـــة عدن، 
تفاقـــم الوضـــع اإلنســـاني يف 
ـــتقبلت  ـــي اس الت ـــة  املحافظ
أكثـــر مـــن 60 يف املائـــة مـــن 

النازحـــن يف اليمـــن إىل جانب 
اســـتمرار عمليـــة النزوح من 
واملناطق  املحافظات  مختلف 
الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
ـــوة  ـــاع الفج ـــي، واتس الحوث
بـــن االحتياجـــات اإلنســـانية 

ـــدة للنازحن واملجتمع  املتزاي
املضيف.

حيـــث ناقـــش الوكيـــل 
مفتـــاح مـــع وفد )األوتشـــا( 
برئاســـة مســـؤول الشـــؤون 
ـــز دينجـــوول،  اإلنســـانية نيل
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أهميـــة تعزيـــز جهـــود ودور 
املنظمات األممية يف مساعدة 
ـــة  ـــة ملواجه ـــلطة املحلي الس
ـــي  الت ـــانية  ـــات اإلنس التحدي
ـــزوح  الن ـــات  ـــا موج فرضته
الكبـــرية إىل محافظـــة مـــأرب 
ـــى  ـــتمرة حت ـــت مس ومازال
ــن  ــف مـ ــوم، والتخفيـ اليـ
الوضـــع املأســـاوي للنازحن 
ـــف، وتوفري  واملجتمـــع املضي
الحد األدنـــى من االحتياجات 
اإلنســـانية الطارئة.. وتفعيل 
النازحن  آليـــة تتبـــع حركـــة 
ـــاعد يف  واحتياجاتهم بما يس
رسعـــة االســـتجابة الطارئـــة 
وتدخالتهـــا،  للمنظمـــات 
مـــع االلتـــزام باســـتقاللية 
العمـــل اإلنســـاني وحياديتـــه 
التبادل  وشـــفافيته وضمـــان 
النازحـــن  اآلمـــن لبيانـــات 
ـــن وأقربائهم  حماية للنازح
الذيـــن مازالـــوا تحت ســـلطة 
ـــيا الحوثي من البطش  مليش

والتنكيـــل.
اســـتعرض  كمـــا   
اللقـــاء تحســـن دور منظمـــة 
)األوتشا( عقب فتح مكتبها 
ـــة إىل  ـــة، والحاج يف املحافظ
تفعيـــل أكثر للمكتـــب ليقوم 
بـــدوره حســـب املؤمـــل منـــه 
ـــل  ـــب العم ـــيق وترتي يف تنس
اإلنســـاني يف املحافظـــة كمـــا 
هو مؤمل منـــه، بما ينعكس 
يف تحسن التدخالت اإلنسانية 
لتغطيـــة  واالســـتجابة 
اإلنســـانية  االحتياجـــات 
ـــة يف مختلف املجاالت  الطارئ
الصحيـــة والتعليميـــة واملياه 
والـــرصف الصحي ويف الغذاء 
ـــن  ـــأوى واألم ـــواء وامل واإلي
ـــى  البن ـــب  ـــة إىل جان والحماي

التحتيـــة.
ـــل  ـــش الوكي ـــك ناق إىل ذل
ـــة  ـــق كتل ـــع منس ـــاح م مفت
التغذية بمكتب منظمة األمم 

املتحـــدة لألمومـــة والطفولة 
ـــة االقتصادية عدن  بالعاصم
الســـيد هنـــري، مســـتوى 
التدخـــالت اإلنســـانية ملنظمة 
اليونيسيف يف محافظة مأرب 
وأهمية توســـعتها وتنوعها، 
السلطة  مع  الرشاكة  وتعزيز 

املحليـــة باملحافظة.
كمـــا ناقش اللقـــاء توجه 
منظمة اليونيســـيف إلنشـــاء 
كتلة التغذيـــة ملختلف رشكاء 
العمـــل اإلنســـاني العاملن يف 
املجـــال الصحـــي باملحافظـــة، 
لتعزيز جهود مواجهة ســـوء 
ـــن  ـــرش ب ـــذي ينت ال ـــة  التغذي
األطفال واألمهات سواء بن 
النازحـــن أو املجتمع املضيف 
وتزايـــده مع تدهور األوضاع 
واملعيشـــية  االقتصاديـــة 

للمواطنن.
الربنامـــج اإلنمائي لألمم 

املتحدة
إىل ذلـــك عقـــد، بمحافظة 
لتنفيذ  لقاء تحضريي  مأرب، 
مـــرشوع تعزيـــز املرونـــة 
ـــة يف  ـــية واالقتصادي املؤسس
اليمـــن والـــذي تنفـــذه وزارة 
ــة  ــة بالرشاكـ اإلدارة املحليـ
مع الربنامـــج اإلنمائي لألمم 
ـــع  ـــدة )undp( يف تس املتح
محافظـــات يمنيـــة بينهـــا 
محافظـــة مـــأرب، عـــى مدى 

ـــنوات. ثالث س
الـــذي  اللقـــاء  وخـــالل 
ترأســـه وكيـــل املحافظـــة 
الدكتور عبدربه مفتاح وضم 
ـــي  ـــج اإلنمائ ـــق الربنام فري
املتحدة، ومدراء عموم  لألمم 
عـــدد مـــن املكاتـــب الخدميـــة 
املعنيـــة باملحافظـــة، ومـــدراء 
ـــلطات  ـــي الس ـــوم وممث عم
املحلية يف املديريات املستهدفة 
باملحافظة، قدم مدير املرشوع 
بيرت فانتي بول، نبذة تعريفية 
عـــن مـــرشوع تعزيـــز املرونة 

ــه  الـــذي يمولـ ــية  املؤسسـ
االتحـــاد األوربـــي بمبلـــغ 82 
مليون دوالر، ويهدف إىل تعزيز 
ـــة يف  ـــلطة املحلي ـــدرات الس ق
الخمس  واملديريات  املحافظة 
املســـتهدفة يف كل محافظـــة، 
عـــى مواجهـــة التحديـــات 

التنمويـــة واإلنســـانية.
وأشـــار إىل أنـــه تـــم 
اختيـــار محافظة مـــأرب بن 
املستهدفة  التسع  املحافظات 
ـــاء عـــى  ـــة األوىل بن يف املرحل
ـــاد األوربي ألداء  تقييم االتح
الســـلطة عـــام 2019م؛ حيث 
كانـــت من أفضـــل املحافظات 
اليمنية.. منوها إىل أن املرشوع 
ـــتهدف مديريات )املدينة،  يس
ـــة،  ـــب، الجوب ـــوادي، حري ال
والعبدية(، يف املحافظة خالل 

هـــذه املرحلة..
ولفت بيرت إىل أن املرشوع 
يضـــم ثالثة مكونات تشـــمل 
بناء القدرات، التخطيط ألهم 
األولويات،  وفق  االحتياجات 

االحتياجات. لتلك  والتمويل 
عـــى  اللقـــاء  وأكـــد 
ـــة  ـــع كل جه رضورة أن ترف
بأهـــم احتياجاتهـــا التنمويـــة 
ـــنى  ـــات ليتس ـــق األولوي وف
ـــر يف  ـــرشوع النظ ـــق امل لفري
ـــرشوع  ـــن امل ـــة تدش إمكاني
والبدء بتمويل تنفيذ عدد من 
املشـــاريع خالل الربع األخري 

مـــن العـــام الجـــاري.
ــاح  ــل مفتـ وكان الوكيـ
اللقاء  قد اســـتعرض يف بداية 
التحديات اإلنسانية والتنموية 
التي تواجهها السلطة املحلية 
يف املحافظـــة واملديريـــات 
جراء اســـتقبال أعـــداد كبرية 
النازحـــن مـــن مختلـــف  مـــن 
محافظـــات الجمهوريـــة، 
واســـتوعبت أكثر مـــن 60 يف 
املائـــة من حجـــم النازحن يف 
الجمهوريـــة، جـــراء انقـــالب 

مليشيا الحوثي املدعومة من 
إيران عى الرشعية واحتاللها 
مؤسســـات الدولـــة وحربهـــا 
اإلجرامية عى الشعب اليمني 
والتنكيـــل والبطش باليمنين 
مشريا  سيطرتها..  مناطق  يف 
النـــزوح إىل  إىل أن عمليـــة 
املحافظـــة ما تزال مســـتمرة 
ـــق  ـــات واملناط ـــن املحافظ م
ــيطرة  ــت سـ ــة تحـ الواقعـ
ـــت  ـــي ووصل ـــيا الحوث مليش
عـــدد املخيمـــات والتجمعـــات 
للنازحن يف املحافظة إىل 150 
مخيمـــا وتجمعـــا، إىل جانـــب 
انخـــراط أعـــداد كبـــرية مـــن 
النازحـــن يف املجتمع املضيف 
من خـــالل الســـكن يف شـــقق 
ومنـــازل باإليجار أو التمليك.
ـــاح  ـــور مفت ـــد الدكت وأك
ـــع  ـــة دور املجتم ـــى أهمي ع
ـــدة يف  ـــم املتح ـــدويل واألم ال
ـــة  ـــلطة املحلي ـــاعدة الس مس
الكبرية  االحتياجات  ملواجهة 
للنازحـــن واملجتمـــع املضيف 
وإمكانات  قدرات  تفوق  التي 
الســـلطة املحليـــة والحكومة 
الرشعيـــة، يف ظـــل محدودية 
واملؤسسات  القطاعات  قدرة 
ـــل  ـــة مث ـــة باملحافظ الخدمي
الصحـــة، الرتبيـــة والتعليـــم، 
املياه والرصف الصحي، املأوى 
واإليـــواء، الحمايـــة واألمـــن، 
النظافـــة، الكهربـــاء، الطـــرق 

ـــة األخرى. ـــى التحتي والبن
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دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح، ومعه مدير مكتب 
مركز امللك سلمان لإلغاثة 
اإلنســـانية  واألعمـــال 
ـــن  ـــة عبدالرحم باملحافظ
ــي  ــري، مرشوعـ الصيعـ
توزيع املساعدات اإليوائية 
والغذائيـــة الطارئـــة لألرس 
النازحة مؤخرا من مديرية 
رحبـــة، وتوزيـــع مالبـــس 
نسائية للفئات األشد فقرا 
واأليتـــام مـــن النازحن إىل 
واملقدمة  مأرب،  محافظة 
مـــن مركـــز امللـــك ســـلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
عرب شـــبكة النماء اليمنية 
للمنظمات األهلية وائتالف 

الخـــري لإلغاثة .
ــرشوع  ــن مـ ويتضمـ
اإليوائيـــة  املســـاعدات 
الـــذي دشـــن  والغذائيـــة 
ـــة  يف حـــي الرشكـــة بمدين
ــة  ــم مائـ ــأرب، تقديـ مـ
ـــة  ـــواء كل خيم إي ـــة  خيم

مـــزودة ببطانيتن وفرش 
ـــة،  ـــلة غذائي ـــب س إىل جان
أرسة  مائة  منها  ويستفيد 
نازحـــة مـــن مديرية رحبة 
ـــة  ـــرب محافظ ـــوب غ جن
مـــأرب نزحـــت مؤخـــرا 
ـــارش  ـــف املب ـــراء القص ج
من قبـــل مليشـــيا الحوثي 
ــف  ــخ والقذائـ بالصواريـ
مـــن األســـلحة الثقيلـــة 
املسرية مؤخرا  والطائرات 
ملنـــازل املدنيـــن اآلمنن يف 
املديرية والبعيدة عن  قرى 

خـــط املواجهـــات.
يســـتهدف  فيمـــا 
مـــرشوع توزيـــع املالبـــس 
الـــذي جـــرى  النســـائية 
تدشينه يف مخيم اسطنبول 
للنازحـــن يف حي الروضة، 
عرشة آالف مســـتفيدة من 
النساء والفتيات من فئات 

األيتـــام واألشـــد فقرا.
وخـــالل التدشـــن ثمن 
الوكيل مفتاح االســـتجابة 
الرسيعة ملركز امللك سلمان 

الـــذي  للنـــداء اإلنســـاني 
أطلقتـــه الســـلطة املحليـــة 
ـــن  ـــن م النازح ـــاعدة  ملس
مديرية رحبة والذين باتوا 
يف العـــراء تحـــت األشـــجار 
بـــدون أي مقومات للحياة 
األساســـية  اإلنســـانية 
والذيـــن أجربتهم مليشـــيا 
الحوثـــي عـــى التـــرشد 
والنزوح هربا من قصفها 
ـــى  ـــتمر ع ـــارش واملس املب
قراهـــم ومنازلهم اآلمنة.. 
مشريا إىل أن هذه املساعدة 
ستخفف جزءا من معاناة 

النازحـــة. بعـــض األرس 
ودعـــا الدكتـــور مفتاح 
اإلنســـانية  املنظمـــات 
اإلرساع يف تقديم تدخالتها 
العاجلة ملواجهة احتياجات 
األرس النازحـــة التي يتزايد 
أعدادها بشكل يومي جراء 
اســـتمرار قصـــف مليشـــيا 
الحوثي ملنازلهم وقراهم.. 
النازحـــن  مشـــريا إىل أن 
يحتاجون لتدخالت عاجلة 

املأوى واإليواء  يف مجاالت 
ـــة والتعليم  واملياه والصح
والكهربـــاء وغريهـــا مـــن 

ـــية. االحتياجات األساس
ــار  ــه أشـ ــن جانبـ مـ
الصيعـــري إىل أن هـــذه 
يف  تأتـــي  املســـاعدات 
ـــداء  ـــتجابة للن ـــار االس إط
ـــه  ـــذي أطلقت ال ـــاني  اإلنس
باملحافظة  املحلية  السلطة 
النازحن مؤخرا  ملســـاعدة 
مـــن مديرية رحبـــة.. الفتا 
التـــي  إىل أن هـــذه الكميـــة 
جرى تدشـــينها اليوم، هي 
مرحلـــة أوىل مـــن التدخـــل 
ـــيعقبها مراحل أخرى  وس

مـــن املســـاعدات.
التدشـــن  حـــر 
التنفيذيـــة  مديـــر الوحـــدة 
النازحن  ـــات  إلدارة مخيم
باملحافظـــة ســـيف مثنـــى، 
ومديـــر عام شـــبكة النماء 
اليمنيـــة عبدالوهـــاب نرص 
عبدالجليـــل وممثلـــون عن 

ائتـــالف الخـــري لإلغاثـــة.

تدشني مرشوعي توزيع مساعدات إيوائية وغذائية 
مقدمة من مركز الملك سلمان..
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ـــي  ـــق حقوق ـــذ فري  نف
مـــن مكتب حقوق اإلنســـان 
ـــأرب وعدد من  بمحافظة م
ـــزوالً  ـــة ن ـــات املحلي املنظم
ميدانيـــا لتوثيـــق جانـــب من 
االنتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا 
مليشـــيا الحوثـــي األســـبوع 
اآلمنن  املدنين  بحق  املايض 
ـــوب  ـــة جن ـــة رحب يف مديري
غرب املحافظة، باستهدافها 
ـــازل  ـــج ملن ـــارش واملمنه املب
والنازحـــن  املواطنـــن 
الثقيلة  واملدافع  بالصواريخ 
والطائـــرات املســـرية مـــا 
تســـبب يف مقتـــل عـــدد مـــن 
ـــن  ـــة آخري ـــن وإصاب املدني
وإجبـــار البقية عـــى النزوح 

ـــدة. البعي ـــات  إىل املديري
الفريـــق  وســـجل 
ـــدد  ـــهادات لع ـــي ش الحقوق
مـــن املواطنـــن النازحـــن يف 
ـــى ال  ـــة حت ـــة الجوب مديري
ـــاكات  ـــذه االنته ـــقط ه تس
إىل جرائم حرب  ترتقي  التي 

ـــالت مرتكبيها  بالتقادم وإف
من العقاب.

وانتقـــد مدير عام مكتب 
حقـــوق اإلنســـان باملحافظة 
عبدربه جديع الصمت الدويل 
ـــاكات  ـــم واالنته إزاء الجرائ
ـــا  ـــي ترتكبه الت ـــانية  اإلنس
مليشيا الحوثي بحق املدنين 
مـــا يشـــجعها عـــى التمادي 
ـــم  ـــذه الجرائ ـــكاب ه يف ارت
ــتهدافها  ــانية، واسـ اإلنسـ
مؤخرا منازل املدنين اآلمنن 
يف القرى البعيدة عن مناطق 
املواجهـــات بالصواريـــخ 
والقذائف والطريان املســـري.
أن  إىل  جديـــع  ونـــوه 
ـــية  ـــال الوحش ـــذه األعم ه
تكشـــف مـــدى قبـــح إجـــرام 
مليشـــيا الحوثـــي وحقدهـــا 
عـــى أبنـــاء محافظـــة مأرب 
خصوصـــا وأبنـــاء اليمـــن 
عمومـــا وأنـــه ال أحد يســـلم 
مـــن بطشـــها والتنكيـــل بـــه 
ســـواء استســـلم ملرشوعهـــا 

ووقع  والكهنوتي  التدمريي 
تحت ســـلطتها أو اســـتمر يف 
ـــا  ـــدي له ـــا والتص مقاومته
وملرشوعهـــا اإليرانـــي الـــذي 
يســـتهدف اليمـــن واملنطقـــة 

. بأكملها
 وأشـــار جديـــع إىل أن 
النازحن املســـتمرة  مأســـاة 
ـــات  ـــف املحافظ ـــن مختل م
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة 
مليشيا الحوثي إىل محافظة 
التـــي باتت تضم أكثر  مأرب 
مـــن مليوني نازح، تكشـــف 
بجـــالء حقـــد هـــذه املليشـــيا 
الساللية الكهنوتية املدعومة 
مـــن إيـــران عى أبنـــاء اليمن 
عامة وأبناء محافظة مأرب 
والرشفـــاء فيها من مختلف 
محافظـــات الجمهوريـــة 
لوقوفهـــم ســـدا منيعـــا ضد 
مخططاتهـــا واالنجـــراف يف 
ـــي، ووقوف  املرشوع اإليران
املحافظـــة حصنـــا جمهوريا 
وعربيـــا منيعـــا تتحطم عى 

ـــل  ـــة جحاف ـــوارها كاف أس
الحقد لهذه املليشـــيا، وتمثل 
منطلقا إلنهاء مرشوع هذه 
املليشـــيا واســـتعادة الدولـــة 
والرشعيـــة والجمهوريـــة 
والقيم الســـامية لثورتي 26 
والقيم  أكتوبر  و14  سبتمرب 
األصيلـــة للقبيلة واإلنســـان 

اليمنـــي الســـبئي الحمريي.
وطالـــب مديـــر عـــام 
مكتـــب حقـــوق اإلنســـان 
ـــروج  ـــدويل بالخ ال ـــع  املجتم
عـــن صمته وتعاملـــه الرخو 
مع هذه املليشـــيا، والوقوف 
ـــآيس  ـــذه امل ـــام ه ـــزم أم بح
يف  املتكـــررة  اإلنســـانية 
ـــاذ  ـــأرب، واتخ ـــة م محافظ
ـــة  ـــة صارم ـــرارات عقابي ق
تجاه املليشـــيا وقياداتها ويف 
ـــا تصنيفها جماعة  مقدمته
إرهابية ومالحقـــة قياداتها 
االنتهـــاكات  ومرتكبـــي 
والجرائم يف املحاكم الدولية.

فريق حقوقي يوثق جرائم قصف مليشيا الحوثي فريق حقوقي يوثق جرائم قصف مليشيا الحوثي 
لمنازل المدنيين في رحبةلمنازل المدنيين في رحبة
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اليـــوم يف هيئة  اختتـــم 
مستشـــفى مأرب برنامج 
ـــب  ـــي للطبي ـــم الطب املخي
الزائـــر أجريـــت خالله 30 
عمليـــة جراحيـــة نوعيـــة 
لجرحـــى مـــن الجيـــش 
واملقاومـــة  الوطنـــي 
ـــفرهم اىل  ـــررا س كان مق
الخـــارج، والـــذي نظمتـــه 
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع 

اللجنة الطبية العســـكرية 
عى مدى 14 يوما.

وأوضـــح رئيـــس هيئة 
مستشـــفى مأرب الدكتور 
محمـــد القباطـــي لوكالـــة 
ـــبأ(  ـــة )س ـــاء اليمني األنب
ـــن  ـــر م الزائ ـــب  أن الطبي
جمهوريـــة مـــرص العربية 
ـــة  ـــاري يف جراح االستش
املســـالك واملثانـــة باملناظر 

عبدالباســـط  والفتـــح 
ـــالل  ـــن خ ـــه، تمك عبدالل
14 يومـــا مـــن اجـــراء 30 
عمليـــة جراحيـــة معقدة.. 
كمـــا اســـتفاد 75 مريضاً 
مـــن عمليـــات املعاينـــة 
واالستشـــارة الطبيـــة 
املناسبة. االدوية  ورصف 

ـــار إىل أن التعاون  وأش
بن هيئة مستشفى الثورة 

واللجنة الطبية العسكرية 
العديد من  إقامة  أثمر عن 
املخيمـــات ألطبـــاء زائرين 
ـــات  ـــف التخصص يف مختل
إلجـــراء عمليـــات جراحية 
ـــن  ـــرشات م ـــدة، لع معق
الجيش الوطني واملقاومة 
ووفر عليهم عناء الســـفر 

للعـــالج يف الخارج.

طبيب زائر جيري 30 عملية جراحية نوعية 
بمستشفى هيئة مأرب العام


