
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبـــــت  2  أكتـــــــوبــر  2021م  العــــــــــــــدد ) 167(

تنفيــذي مــأرب يدين اســتهداف مليشــيا الحوثي منزل المحافــظ بصاروخين 
باليستيين

ــان  ــازل واألعي ــي باســتهداف المن ــن اســتمرار مليشــيا الحوث ــة تدي الحكوم
المدنيــة بمــأرب

ــظ  ــن حمافـ ــع مـ ــة يطلـ ــس اجلمهوريـ رئيـ
مـــأرب عـــى مســـتجدات الوضـــع يف املحافظـــة

مأرب ستظل منطلقاً الستعادة 
الدولـــة وستحافــظ علــى 
اجلمهورية كحدقات عيوهنا

أوقدها رئيس األركان والمحافظ العرادة..

هنأ المحافظ وأبناء مأرب بالعيد الوطني 59 لثورة 26 سبتمبر ..

ـــرى  ـــعلة األم للذك ـــاد الش ـــهد إيق ـــأرب تش م
ـــدة ـــبتمرب املجي ـــورة 26 س 59لث

المحافــــــــظ العــــــــرادة:



2نشرة 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

السبت 2  أكتوبر 2021   العـــــدد ) 167(

هنأ المحافظ وأبناء مأرب بالعيد الوطني 59 لثورة 26 سبتمبر ..

ـــة الرئيس  أجرى فخام
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريـــة اتصاالً هاتفياً 
بمحافـــظ مـــأرب ســـلطان 
العـــرادة اطلـــع مـــن خالله 
عـــى مســـتجدات األوضاع 
امليدانيـــة والعســـكرية يف 

املحافظة.
ـــأ  وخـــالل االتصـــال هّن
الجمهورية،  رئيس  فخامة 
ـــادة  ـــأرب، وقي ـــظ م محاف
ـــاء  ـــة وأبن ـــلطة املحلي الس
ـــبة العيد  ـــة بمناس املحافظ
الوطني الـ ٥٩ لثورة الـ ٢٦ 

مـــن ســـبتمرب الخالدة.
وأكـــد فخامتـــه عـــى 
رضورة التالحـــم الشـــعبي 
وكل القـــوى الوطنيـــة يف 
مســـارات اســـتعادة الدولة 
ـــيا  ـــالب مليش ـــاء انق وإنه
ـــي اإلرهابية كتعبري  الحوث

للوفـــاء لتضحيـــات ومآثـــر 
شـــهداء وأبطـــال ثـــورة 
الســـادس والعرشيـــن مـــن 
سبتمرب الخالدة التي ستظل 
محطـــة فارقـــة يف التاريـــخ 
اليمنـــي بعـــد عصـــور مـــن 
ـــف والجهـــل واملرض  التخل
ـــة  ـــدتها اإلمام ـــي جس الت
بأقبـــح صـــورة، رغـــم مـــا 
تتعـــرض له مـــن محاوالت 
وإنجازاتها. قيمها  تجريف 
صمـــود  وثمـــن 
واستبسال أبناء مأرب لوأد 
وانكساره  الساليل  املرشوع 
عى أسوار مأرب الجمهورية 
والصمـــود،  والوحـــدة 
ـــي  الت ـــات  ـــا التضحي محيي
قدمهـــا ويقدمهـــا األبطـــال 
ــكرية  ــة العسـ يف املؤسسـ
واألمنيـــة ورجـــال القبائـــل 
واملقاومـــة الشـــعبية يف 

والجبهات،  املواقع  مختلف 
ـــالة  ـــوف بثبات وبس والوق
يف الدفـــاع عـــن النظـــام 
وعزة  والوحدة  الجمهوري 
وكرامة أبناء الشعب اليمني 
يف مواجهـــة قـــوى التمـــرد 
ــيات  ــالب للمليشـ واالنقـ
ـــاه  ـــة تج ـــة اإليراني الحوثي
شـــعبنا وطننـــا وهويتنـــا.

ـــك  ـــتظل تل ـــال »س وق
ـــر  ـــل تقدي ـــات مح التضحي
الشعب  أبناء  كافة  واعتزاز 
ـــة  ـــع للدول ـــي املتطل اليمن
املدنيـــة االتحاديـــة الحديثة 
املبنية عى العدالة واملساواة 

ـــيد«. والحكم الرش
ـــن  ـــه ع ـــرب فخامت وع
تقديـــره لتحالـــف دعـــم 
الرشعيـــة بقيـــادة اململكـــة 
العربية السعودية ودورهم 
ـــعب  ـــناد الش ـــم وإس يف دع

ـــد  ـــه ض ـــي يف معركت اليمن
مـــرشوع إيـــران التخريبـــي 
الهـــادف إىل زعزعـــة األمـــن 
واالســـتقرار، واالنتصـــار 
إلرادته يف اســـتعادة دولته.
مـــن جانبـــه عـــرب 
محافـــظ مأرب عن امتنانه 
ملتابعـــة واهتمـــام فخامـــة 
الرئيـــس لواقـــع محافظـــة 
مـــأرب بمختلـــف تطوراتها 
مختلـــف  يف  وأحداثهـــا، 
العســـكرية  املجـــاالت 
ــة..  ــة والخدميـ والتنمويـ
مؤكدا وقوف الجميع صفاً 
ـــادة فخامة  واحداً خلف قي
رئيس الجمهورية الحكيمة 
ومرشوعه الوطني الجامع 
الحوثية  املليشيا  ومواجهة 

اإليرانيـــة.

ــى  ــأرب ع ــظ م ــن حماف ــع م ــة يطل ــس اجلمهوري ــى رئي ــأرب ع ــظ م ــن حماف ــع م ــة يطل ــس اجلمهوري رئي
ــة ــع يف املحافظ ــتجدات الوض ــةمس ــع يف املحافظ ــتجدات الوض مس
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أوقدها رئيس األركان والمحافظ العرادة..

مأرب تشهد إيقاد الشعلة األم للذكرى 59 
لثورة 26 سبتمرب املجيدة

محافظـــة  شـــهدت 
مـــأرب حفـــل إيقـــاد الشـــعلة 
لثـــورة  الــــ٥٩  للعيـــد  األم 
ـــن  ـــن م ـــادس والعرشي الس
ـــا  ـــدة، وعرض ـــبتمرب املجي س
شبابيا كشفيا، ابتهاجا بهذه 
ـــط  ـــة وس ـــبة العظيم املناس
أجواء فرائحية شعبية كبرية.
ـــد  ـــل صع ـــالل الحف وخ
ـــة األركان العامة  رئيس هيئ
ـــن  ـــق الركـــن صغـــري ب الفري
اللواء  عزيز ومحافـــظ مأرب 
ـــا  ـــرادة ومعهم الع ـــلطان  س
مديـــر عـــام مكتـــب الشـــباب 
والرياضـــة باملحافظـــة عـــي 

ـــعلة،  ـــة الش ـــوان، منص حش
ـــا  ـــاعل، وقام ـــن املش حامل
بإيقاد الشـــعلة األم التاســـعة 
ـــن  ـــورة ٢٦ م ـــن لث والخمس
ــاً  ــدة، إيذانـ ــبتمرب املجيـ سـ
بانطـــالق األفـــراح الشـــعبية 
والجماهرييـــة، وتأكيـــداً عى 
ـــتظل  ـــة س ـــورة اليمني الث أن 
متوهجـــة حتى تحقيق كامل 

أهدافهـــا الســـامية.
ـــل بدأ بعرض  وكان الحف
كشفي شبابي رسموا خالله 
لوحات وطنية عديدة جسدت 
عظمـــة هذه الثورة يف نفوس 
ـــاب  ـــت إعج ـــن، ونال اليمني

وبهجـــة املحتفلن بهذا اليوم 
العظيـــم، حيـــث رفع شـــباب 
أثناء العرض العلم  الكشـــافة 
ـــة  ـــورة فخام ـــي وص الوطن
ـــري  ـــة املش ـــس الجمهوري رئي
الركن عبدربه منصور هادي 
، وأهـــداف ثورة ٢٦ ســـبتمرب 
املجيـــدة، إىل جانـــب مشـــاعل 
الثورة، ولوحة تعي قيم العلم 
والتعليـــم لثورة ٢٦ ســـبتمرب 
من أجل محو الظالم والجهل 
الذي كرسته اإلمامة يف عقول 

ونفوس الشـــعب اليمني.
الكشافة  كما رفع شباب 
واملرشـــدات إىل فخامة رئيس 

ـــن  ـــري الرك ـــة املش الجمهوري
عبدربه منصور هادي، وثيقة 
عهـــٍد معمـــدة بالـــدم، تعهدوا 
فيهـــا بأن يظل شـــباب اليمن 
الجنـــود املخلصـــن والحّراس 
األمنـــاء لثـــورة ٢٦ ســـبتمرب 
العظيمـــة  ومكتســـباتها 
وأهدافها الســـامية والثوابت 
الوطنية .. مؤكدين أن الحركة 
ستظل  واإلرشادية  الكشفية 
مدرسًة وطنيًة لتعميق الوالء 
واالنتماء لثورة ٢٦ ســـبتمرب 
املجيـــدة، وتعزيـــز الهويـــة 
الوطنية والثقافية يف صفوف 
النشء والشباب عرب األجيال.
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قـــال محافـــظ مـــأرب 
اللواء ســـلطان العرادة: »إن 
ثـــورة الســـادس والعرشيـــن 
من ســـبتمرب ستظل متوقدًة 
يف دماء وعروق أبناء الشعب 
اليمني قاطبة، مهما واجهت 

مؤامرات«. من 
وأضـــاف يف ترصيـــح 
عقـــب إيقـــاده الشـــعلة األم 
التاســـعة والخمســـن لثورة 
٢٦ سبتمرب املجيدة إىل جانب 
رئيـــس هيئة األركان العامة 
أن »اليمنيـــن ســـيحافظون 
عـــى ثـــورة ٢٦ ســـبتمرب 
ويقدمون يف سبيلها أرواحهم 

انعتاق  ودماءهم ألنها ثورة 
وحريـــة وكرامـــة وعزة لكل 

أبناء الشعب«.
ورفـــع املحافـــظ العرادة 
بهـــذه املناســـبة التهانـــي 
للقيـــادة السياســـية ممثلـــة 
بفخامة رئيـــس الجمهورية 
املشري الركن عبدربه منصور 
أبناء الشـــعب  هادي، وكافة 
ـــة  التحي ـــاً  ـــي، موجه اليمن
ـــن  ـــش واألم ـــال الجي ألبط
ـــل واملقاومة  ـــال القبائ ورج
ــة  ــات املواجهـ يف كل جبهـ
مـــع املليشـــيا اإلرهابيـــة، 
التاريخ يف هذه  ـــطرون  ويس
املرحلـــة للحفاظ عى الثورة 

ومكاسبها وقيمها السامية.
ـــرادة  الع ـــواء  الل ـــه  ووج
دعـــوة لإلعالمين إىل توخي 
الدقـــة وتحـــري الحقائـــق يف 
نقل األخبـــار يف هذه املرحلة 

ـــوا األراجيف. وأن يرتك
وقـــال: الحـــرب ســـجال 
، وأنـــا أقولهـــا بـــكل وضوح 
وال ضـــري يف ذلـــك، قـــد تؤخذ 
ـــرى  ـــود أخ ـــة أو تع منطق
ويؤخذ جبل ويســـتعاد آخر، 
لكن املســـتحيل أن تنال هذه 
املليشاوية بمرشوعها  الفئة 
الخـــارس مـــن ثـــورة شـــعب 

وهويته.
أن  العـــرادة  وأكـــد 

ـــوا أن  ـــن يقبل ـــن ل »اليمني
ـــيا،  ـــذه املليش ـــم ه تحكمه
وأن مـــأرب ســـتظل عصيـــًة 
ومنطلقـــاً الســـتعادة الدولة 
ـــى  ـــتحافظ ع ـــة، وس اليمني
الجمهوريـــة حفاظهـــا عـــى 

حدقـــات عيونهـــا«.
»أُطمئـــن  وأضـــاف: 
جميـــع اليمنيـــن وأؤكد لهم 
ـــرت  ـــا ك ـــأرب كم ـــأن م ب
شـــوكة املليشـــيا يف السابق ، 
فإنها ســـتقيض عليها وعى 
ـــري  ـــذا يف األخ ـــا ه مرشوعه

اللـــه تعاىل«. بـــإذن 

 الستعادة الدولة وستحافظ 
ً
 الستعادة الدولة وستحافظ مأرب ستظل منطلقا
ً
مأرب ستظل منطلقا

على الجمهورية كحدقات عيونهاعلى الجمهورية كحدقات عيونها

المحافظ العرادة:
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الفرقـــة  جابـــت 
ــكرية  ــيقية العسـ املوسـ
التابعـــة لدائـــرة التوجيـــه 
املعنوي للقوات املســـلحة، 
عددا مـــن شـــوارع مدينة 
ـــار الفعاليات  مأرب يف إط
االحتفاليـــة بمناســـبة 
الذكـــرى الــــ٥٩ لثورة ٢٦ 
ســـبتمرب ضـــد النظـــام 
اإلمامي الكهنوتي املستبد 
الــــ ٥8 لثورة 14  وثـــورة 
ـــالل  ـــد االحت ـــر ض أكتوب

الربيطانـــي البغيـــض.
ــة  ــت الفرقـ وانطلقـ
ـــارع  ـــن ش ـــيقية م املوس
صنعـــاء لتجـــوب شـــوارع 

املدينـــة، وصـــوال إىل جولة 
الثائـــر القردعي،  الشـــهيد 
عازفة املقطوعات الغنائية 
واإلنشـــادية الوطنيـــة 
والفرائحيـــة املعـــربة عـــن 
البهجـــة الكبـــرية بقـــدوم 
ـــع والخمسن  العيد التاس
ســـبتمرب،   ٢٦ لثـــورة 
ـــاط  ـــى ارتب ـــدة ع واملؤك
اليمنيـــن العميق بثورتهم 
املجيـــدة التـــي خـــرج فيها 
اليمـــن من ظـــالم اإلمامة 
وجورها وإرهابها إىل نور 

الجمهوريـــة والحريـــة.
وأثـــارت املعزوفـــات 
ـــي رددتها  الت ـــج  واألهازي

إعجاب  املوسيقية  الفرقة 
وارتيـــاح املواطنن، الذين 
ــوا عـــى طـــول  اصطفـ
الشوارع التي مروا عليها، 
حيث رددوا معها األهازيج 
ـــة يف  ـــة والفرائحي الثوري
تعبـــري عـــن مـــدى الفرحة 
ـــة  ـــمتها الفرق ـــي رس الت
املوســـيقية لهم مع حلول 
ذكرى ٢٦ سبتمرب املجيدة.
ـــرة  ـــر دائ ـــال مدي وق
ـــوي، العميد  التوجيه املعن
ـــول،  ـــد األش ـــن أحم الرك
الـــذي حـــر العـــرض 
املوســـيقي، مـــع عـــدد من 
قيـــادات الدائـــرة، إن هـــذه 

املناســـبة تأتـــي وجيشـــنا 
ومقاومتنـــا ينتـــرصون 
إلرادة الشـــعب اليمني من 
مليشيا الكهنوت والتخلف 
ـــة، يف كل الجبهات  الحوثي
إىل أن  واملياديـــن.. الفتـــاً 
ـــذه  ـــن به ـــاء اليمني احتف
املناســـبة تأكيد عى امليض 
قدمـــاً عى النهـــج الثوري 
التحرري ملناضي الثورتن 
ـــن ٢٦  ـــن الخالدت اليمنيت
ســـبتمرب، و14 أكتوبـــر، 
وأنهـــم لـــن يحيـــدوا عـــن 
ــيحافظون  ــم وسـ دربهـ
الثـــورة  عـــى منجـــزات 

ـــباتها. ومكتس

الفرقة املوسيقية العسكرية جتوب شوارع 
مأرب ابتهاجاً بـ 26 سبتمرب
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الحكومـــة  أدانـــت 
ـــارات  ـــد العب ـــة، بأش اليمني
اســـتمرار مليشـــيا الحوثـــي 
اإلجرامية باستهداف منازل 
املواطنـــن واألعيـــان املدنية 
والســـكنية بمحافظة مأرب 
استهداف  آخرها  كان  والتي 
ـــة  ـــظ املحافظ ـــزل محاف من
ـــتين يف  ـــن باليس بصاروخ
ـــن  ـــل القاطن ـــة لقت محاول
فيـــه مـــن نســـاء وأطفال، يف 
تعـــد ســـافر ومتكـــرر للقيم 
واإلنســـانية  األخالقيـــة 
ـــادئ  ـــري للمب ـــاوز خط وتج

اليمنيـــة األصيلـــة.
وزارة  وأشـــارت 
املغرتبن  الخارجية وشؤون 
ـــت وكالة األنباء  يف بيان تلق
ــبأ( نســـخة  اليمنيـــة )سـ
منـــه، إىل أن حيـــاة املدنيـــن 
والســـكان يف مـــأرب عرضة 
للخطر بشـــكل دائم بســـبب 
ـــيا الحوثي  ممارسات مليش
الوسائل  القتل بأشد  ألعمال 

ـــكاً وتدمريا. فت
وأكـــدت الـــوزارة، أن 
حمايـــة املدنيـــن يف الحروب 
ـــع  ـــانية تق ـــؤولية إنس مس
املجتمـــع  عاتـــق  عـــى 

الـــدويل بأرسه..منوهـــة بأن 
استهداف املليشيات الحوثية 
ملينـــاء املخا التجاري وتدمري 
ـــديد  ـــآته لتش مرافقه ومنش
الحصـــار عـــى مدينـــة تعـــز، 
واملذبحـــة الجماعيـــة العلنية 
التـــي نفذتهـــا بإعدامهـــا 
تســـعة مواطنـــن أبريـــاء يف 
الـ 18 من ســـبتمرب الجاري، 
ومحارصتها ملنطقة العبدية 
بمـــأرب ومنع وصول الغذاء 
ـــب األطفـــال  ـــدواء وحلي وال
إىل السكان والنازحن يف تلك 
املنطقـــة، تعـــد جرائـــم 
ـــانية  ـــد اإلنس ـــيمة ض جس

ـــاً  ـــاً أخالقي ـــتلزم موقف تس
يديـــن هـــذه األفعـــال ويضع 

حـــداً لهـــذه االنتهـــاكات.
ودعـــت وزارة الخارجية 
وشـــؤون املغرتبـــن، مجلس 
االضطـــالع  إىل  األمـــن 
بمســـؤولياته ووضـــع حـــد 
النتهـــاكات مليشـــيا الحوثي 
وجرائمـــه ضـــد اإلنســـانية.. 
داعية يف ذات الصدد إىل إدانة 
دولية واسعة ضد ممارسات 
مليشـــيا الحوثـــي اإلجرامية 
والتي زادت وتريتها بشـــكل 

ـــوظ و الفت. ملح

الحكومة تدين استمرار مليشيا الحوثي باستهداف الحكومة تدين استمرار مليشيا الحوثي باستهداف 
منازل المواطنين واألعيان المدنية بمأربمنازل المواطنين واألعيان المدنية بمأرب

طالبت مجلس األمن بتحمل مسؤوليته ووضع حد النتهاكات الحوثيين..
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التنفيـــذي  أدان املكتـــب 
ـــد  ـــأرب بأش ـــة م ملحافظ
العبارات استهداف مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة 
مـــن إيـــران منـــزل محافظ 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
العـــرادة، الواقـــع  ســـلطان 
يف قريـــة ســـكنية مكتظـــة 
الوادي،  بمديرية  بالسكان 
بصاروخـــن باليســـتين، 
أرضار  إىل  أدى  والـــذي 
كبرية يف املنزل واملستشفى 
واملسجد واملنازل املجاورة.
التنفيذي  ـــب  وأكد املكت
يف بيـــان لـــه تلقـــت وكالـــة 
ـــبأ(  ـــة )س ـــاء اليمني األنب
نســـخة منـــه، أن هـــذه 
تنال  لن  اإلرهابية  األعمال 
من عزائم الصمود والدفاع 
ـــورة والجمهورية  الث عـــن 
واســـتعادة مؤسســـات 
إىل  الدولة املحتلة.. مشـــرياً 
ـــي  ـــتهداف اإلرهاب أن االس
ــل  ــظ عمـ ــزل املحافـ ملنـ
انتقامـــي جبـــان لرمز من 
والصمود  الوطنية  الرموز 
ويؤكد حالة اإلفالس الذي 
تمر بـــه املليشـــيا، وفشـــل 

كل محاوالتهـــا للنيـــل مـــن 
ـــة وأبنائها  صمود املحافظ

الرشفاء.
ـــان، إىل أن  البي ـــار  وأش
هـــذا االســـتهداف يعكـــس 
ـــري الذي تحمله  الحقد الكب
مليشـــيا الحوثي اإلرهابية 
عى الشـــعب اليمنـــي كافة 
ـــأرب  ـــة م ـــاء محافظ وأبن
والرشفـــاء فيهـــا خاصـــة، 
والتي باتت أيقونة للصمود 
والنضـــال واالستبســـال، 
وحصنا جمهوريا تحطمت 
عـــى أســـواره أحـــالم تلـــك 
الساللية  الطائفية  املليشيا 
واملـــرشوع اإليرانـــي يف 
ـــاً  ـــل منطلق ـــن، وتمث اليم
لتطهـــري وتحريـــر ما تبقى 
ـــت  ـــي تح ـــراب يمن ـــن ت م
احتـــالل هذه املليشـــيا التي 
ـــادات من الحرس  تدار بقي
الثـــوري اإليرانـــي وحـــزب 

ـــه يف لبنان. الل
املكتـــب  واســـتنكر 
الـــدويل  التنفيـــذي الصمـــت 
األعمـــال  إزاء  املطبـــق 
ـــة التي تمارســـها  اإلرهابي
مليشيا الحوثي واستهدافها 

للمدنيـــن  املتكـــرر 
ــات  ــن باملخيمـ والنازحـ
ــتية  البالسـ ــخ  بالصواريـ
ـــرية، حيث  والطائرات املس
أن مـــا اســـتقبلته محافظة 
مـــأرب وحدهـــا حتـــى اآلن 
ـــاروخ  ـــن 300 ص ـــر م أكث
إىل  البالستي  وغري  بالستي 
جانـــب الطائـــرات املســـرية 
ـــاء  ـــي اســـتهدفت األحي الت
املكتظـــة باملدنيـــن اآلمنن 
املخيمات، ما  والنازحن يف 
شـــجعها يف ممارسة املزيد 
التـــي  مـــن هـــذه الجرائـــم 
ترتقـــي إىل جرائـــم حـــرب.

أن  البيـــان  وأكـــد 
هـــذه األعمـــال اإلجراميـــة 
واإلرهابيـــة لـــن تنـــال من 
ـــة وأبنائها  صمود املحافظ
ــن  ــا مـ ــاء فيهـ والرشفـ
ـــة  ـــن، ومواصل اليم ـــاء  أبن
ــن  ــاع عـ ــم للدفـ نضالهـ
والجمهوريـــة  الثـــورة 
ومكتســـباتهما، واستعادة 
ـــي  الت ـــة  ـــات الدول مؤسس
احتلتهـــا املليشـــيا وتحرير 
ماتبقـــى مـــن املحافظـــات 
ـــاء  أبن ـــص  ـــة وتخلي اليمني

اليمـــن يف تلـــك املحافظـــات 
من بطش وتنكيل املليشيات 

بهم.
املكتـــب  وطالـــب 
التنفيذي يف بيانه، املجتمع 
الـــدويل واملبعوثـــن األممي 
ـــذا  ـــة ه ـــي بإدان واألمريك
الهجـــوم وكل الهجمـــات 
التي تطال األحياء السكنية 
النزوح  واملنازل ومخيمات 
مـــأرب    بمحافظـــة 
باعتبارهـــا جريمـــة حـــرب 
وانتهـــاك صـــارخ للقوانن 
واملواثيـــق الدولية، واتخاذ 
ـــة  ـــة جريئ ـــرارات أممي ق
لردعهـــا عن االســـتمرار يف 
أعمالهـــا اإلجراميـــة تجـــاه 
ـــا  ـــي، ومنه ـــعب اليمن الش
إعادة تصنيف هذه املليشيا 
الجماعـــات  قوائـــم  يف 
وتقديـــم  اإلرهابيـــة 
قياداتهـــا واملســـؤولن عن 
ـــة  ـــم اإلرهابي ـــذه الجرائ ه
ـــات الدولية  ملحكمة الجناي
باعتبارهـــم مجرمي حرب 
ال تسقط  إنسانية  وجرائم 
بالتقـــادم وحتـــى ال يفلـــت 
مرتكبوهـــا مـــن العقـــاب.

تنفيذي مأرب يدين استهداف مليشيا احلوثي 
منزل املحافظ بصاروخني باليستيني
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ـــم  ـــة إقلي ـــهدت جامع ش
ســـبأ بمحافظـــة مـــأرب، 
ــه  ــا نظمتـ ــا مفتوحـ يومـ
ــالب  ــؤون الطـ ــة شـ نيابـ
ـــد  ـــاء بالعي ـــة احتف بالجامع
الـ٥٩ لثورة الـ٢٦ من سبتمرب 
املجيدة، وتضمـــن العديد من 
األنشـــطة الثقافيـــة )الفنيـــة 
والفلكلوريـــة واألدبيـــة( 
التـــي  والرياضيـــة والعلميـــة 
تعكـــس إبداعـــات ومهـــارات 
الطالب والطالبات واملوروث 
الثقـــايف والفلكلوري لألقاليم 

التـــي يمثلونها. الســـتة 
التدشـــن  وخـــالل 
لفعاليات اليوم املفتوح اطلع 
ـــور  ـــة الدكت ـــل املحافظ وكي
عبدربـــه مفتـــاح ورئيـــس 
ـــد  ـــور محم ـــة الدكت الجامع
القديس، عى مستوى  حمود 
التنظيـــم والرتتيـــب للفعالية 
التـــي تأتي ضمـــن الفعاليات 
العلمية والثقافية والرياضية 
التي تقيمها الجامعة، بهدف 
ـــة تمثل  توفري أجـــواء إبداعي
ـــاال  ـــالب ومج ـــا للط متنفس
إلخـــراج طاقاتهـــم وتنميـــة 

قدراتهـــم وإبـــراز مهاراتهـــم 
ومواهبهم املختلفة وتعرفهم 
عى مـــا تزخر بـــه اليمن من 
تنوع ثقـــايف وفلكلوري رائع 

ومميز..
ــل  ــاف وكيـ ــث طـ حيـ
املحافظـــة ورئيـــس الجامعة 
ومعهما نائب رئيس الجامعة 
ـــور  ـــالب الدكت ـــؤون الط لش
عـــي ســـيف الرمـــال ورئيس 
العام  مأرب  مستشفى  هيئة 
ـــي،  ـــد القباط ـــور محم الدكت
اليـــوم املفتوح من  بمعارض 
املوروث الشـــعبي لـــكل إقليم 
ـــتة  ـــن الس ـــم اليم ـــن أقالي م
عـــى حدة، ومعـــارض علمية 
واألحياء  والكيمياء  للفيزياء 
وإنتاجات الطالب والطالبات 
ـــتوياتهم  ـــس مس ـــي تعك الت
الخالقة،  وإبداعاتهم  العلمية 
إىل جانـــب معرضـــا للكتـــب، 
ومرسم حر، ومعرضا للصور 
يضم أكثر من 100 لوحة من 
اإلبداعـــات الخالقـــة لطـــالب 
قســـم الفنـــون بكليـــة اآلداب 
ـــوم  الي ـــواء  ـــب احت ، إىل جان
املفتوح عى أقســـام لأللعاب 

والشعبية،  واملائية  الرياضية 
ومســـابقة ثقافيـــة بعنـــوان 
ـــز املفقـــود« وأنشـــطة  »الكن

فنية وإنشـــادية.
كمـــا تفقـــد وكيـــل 
املحافظـــة الدكتـــور عبدربـــه 
ـــس الجامعـــة،  ـــاح ورئي مفت
التـــي افتتحـــت  كليـــة الطـــب 
ما  املايض، واطلعا عى  العام 
ـــية  تحتويه من قاعات دراس
ومعامـــل علميـــة تطبيقيـــة، 
وســـري عملية اختبـــار طالب 
أول دفعة فيها والبالغ عددهم 
117 طالبا وطالبة، للكورس 
الـــدرايس  األول مـــن الفصـــل 
العـــام الجامعي  الثانـــي مـــن 

٢0٢0-٢0٢1م. األول 
ــي  ــح صحفـ ويف ترصيـ
بتنظيم  الدكتور مفتاح  أشاد 
الجامعة هذه الفعالية العلمية 
والثقافية والرتفيهية لطالبها 
احتفـــاء بالعيـــد الوطنـــي 
ال ٥٩ لثـــورة ٢٦ ســـبتمرب 
املجيـــدة، بما يعـــزز من وعي 
األجيال بعظمـــة هذه الثورة 
ـــباتها،  ـــا ومكتس وإنجازاته
ومنهـــا هـــذه الجامعـــة التي 

العلمي  التأهيل  فيها  يتلقون 
ـــودوا  ـــم ليق ـــايل وإعداده الع
والبناء  والتنمية  العلم  قافلة 
ـــتكمال  ـــن، واس ـــذا الوط له
ـــق األهـــداف الســـامية  تحقي
الثـــورة املباركـــة، كما  لهـــذه 
يعزز لديهـــم الوعي بدورهم 
يف الدفـــاع عـــن هـــذه الثـــورة 
ومكتســـباتها ومواصلـــة 
النضال للقضاء عى مخلفات 
اإلمامة التي تحاول اإلطاللة 
من جديد بنســـختها الحوثية 
وبدعم إيرانـــي وإعادة اليمن 
الثورة  إىل ما كانت عليه قبل 
ـــل  ـــم وجه ـــالم وظل ـــن ظ م

ـــف ومرض. وتخل
وأكـــد الوكيـــل مفتاح أن 
جامعـــة إقليـــم ســـبأ أضحت 
اليـــوم رصحاً علميـــاً متميزاً 
رغـــم أنهـــا كانت قبـــل العام 
ـــذه  ـــاء ه ـــا ألبن ٢01٦م حلم
املحافظـــة واإلقليـــم، وباتـــت 
اليـــوم تحتضـــن يف قاعاتهـــا 
الدراســـية شـــباب اليمن من 
مختلـــف املحافظات ما يعزز 

ـــم الوطني. التالح

جامعة إقليم سبأ تنظم يوما مفتوحا لطالهبا 
احتفاء بثورة 26 سبتمرب املجيدة
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شـــهدت محافظة مأرب، 
ورشـــة عمـــل فنية ملناقشـــة 
لتطوير  والدراسات  البحوث 
القطـــاع الزراعي باملحافظة 
والتـــي تنظمهـــا محطـــة 
ـــة للهضبة  ـــوث الزراعي البح
ـــوف(  ـــة )مأرب-الج الرشقي
تحت شـــعار )من أجل تنمية 
ـــج  ـــتدامة تعال ـــة مس زراعي
وتحسن  االقتصادي  الوضع 

مســـتوى األمـــن الغذائي(.
ويف افتتـــاح الورشـــة 
ــة  ــل املحافظـ ــار وكيـ أشـ
ـــه مفتاح، إىل  الدكتور عبدرب
تزامن عقد هذه الورشة مع 
احتفـــاالت الشـــعب اليمنـــي 
بالعيد الوطنـــي الـ٥٩ لثورة 
الــــ٢٦ من ســـبتمرب املجيدة، 
والتـــي جســـد أحـــد أهدافهـــا 
القضاء عى الفقر والجوع.. 
ـــن  ـــري األم ـــا إىل أن توف الفت
الغذائـــي والعمل عـــى زيادة 
اإلنتـــاج منه واحـــد من أهم 
امللفـــات االســـرتاتيجية عـــى 
مســـتوى الحكومـــة وقيادة 
أن  ـــلطة املحلية.. مؤكداً  الس

محافظة مأرب تعترب واحدة 
من ســـالت اليمـــن الزراعية، 
ـــة يف  ووجـــود محطـــة بحثي
املجـــال الزراعي لتطوير هذا 

القطـــاع يف املحافظة.
ونـــوه الوكيل مفتاح، إىل 
خالل  استقبلت  املحافظة  أن 
السنوات املاضية منذ انقالب 
مليشـــيا الحوثـــي املدعومـــة 
من إيران وشنها الحرب عى 
أعدادا كبرية  اليمني،  الشعب 
النازحـــن واحتوت أكثر  من 
من ٦٥ يف املائة من النازحن 
يف الجمهورية.. مشرياً إىل أنه 
وخـــالل هذه الســـنوات لعب 
القطاع الزراعي يف املحافظة 
يف  ًومهمـــاً  حيويـــا  دوراً 
توفـــري فـــرص عمـــل مؤقتة 
النازحن  ألعـــداد كبرية مـــن 
إىل جانـــب توفـــري الكثري من 
األغذيـــة بمختلـــف أنواعها.. 
ــة  ــة الحاجـ أهميـ ــداً  مؤكـ
لتوســـعة الرقعة الزراعية يف 
املحافظـــة وتحســـن جـــودة 
اإلنتـــاج الزراعـــي مـــن خالل 
زيادة إنتاج البذور املحســـنة 

وتوزيعهـــا عـــى املزارعـــن.. 
متمنيـــا أن تعكس مخرجات 
الورشـــة دراســـات تعزز من 
دور القطاع الزراعي وتوسع 
ـــن إنتاجيته..  رقعته وتحس
مؤكدا دعم الســـلطة املحلية 
ـــال  ـــج واألعم ـــة الربام لكاف
الهادفـــة إىل تطويـــر هـــذا 

القطـــاع الحيوي.
عـــام  مديـــر  وكان 
محطـــة البحـــوث الزراعيـــة 
املهنـــدس قائد أبـــو أصبع قد 
اســـتعرض يف كلمتـــه الهدف 
ـــة  ـــذه الورش ـــة ه ـــن إقام م
التـــي تنظـــم بشـــكل  الفنيـــة 
ســـنوي مع بداية كل موسم 
زراعي جديد.. مشـــريا إىل أن 
الورشة ســـتناقش عى مدى 
ـــات  يومن البحوث والدراس
التـــي نفـــذت خـــالل املوســـم 
٢0٢0م-٢0٢1م ، والربنامج 
للموسم  واإلرشادي  البحثي 
 ، ٢0٢1م٢0٢٢م  الزراعـــي 

وإقرارها.
أبـــو أصبـــع إىل أن  ونـــوه 
املحطة تســـعى خالل املوسم 

الـــذي بـــدأ  الزراعـــي الجديـــد 
إنتاج  إىل  الجاري،  يف سبتمرب 
1٥ طنـــا مـــن بـــذور القمـــح 
لعـــدد ٥ أصناف تم اختبارها 
ونرشها مـــن قبل املحطة يف 
املواســـم الزراعية الســـابقة، 
بحيث يتم توزيع البذور عى 
الزراعي  املوسم  يف  املزارعن 
املقبـــل بما يســـهم يف تحقيق 
زيـــادة اإلنتـــاج مـــن القمـــح 

والبذور املحســـنة.
ـــتعرض  ـــه اس ـــن جانب م
عبدالنـــارص  املهنـــدس 
ـــي  ـــر الفن ـــري التقري املقط
الـــذي تضمـــن نتائـــج مجمل 
التـــي  البحـــوث والدراســـات 
الزراعي  املوسم  نفذت خالل 
املـــايض وعددهـــا تســـعة 
أن  إىل  مشـــريا  بحـــوث.. 
الربنامـــج البحثـــي للموســـم 
الحايل يتضمن ثمانية بحوث 
ـــادية موزعة  ـــة وإرش زراعي
عـــى مجـــاالت زراعيـــة عدة.

ورشة عمل ملناقشة البحوث والدراسات لتطوير القطاع الزراعي بمأرب
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افتتـــح وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ـــب  ـــام مكت ـــر ع ـــه مدي ومع
ـــكان  ـــة والس ـــة العام الصح
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
 بمأرب، دورة تدريبية لـ 
40 طبيبا وفنيا من العاملن يف 
مراكز العزل لحاالت كورونا 
بمديريتـــي املدينـــة والجوبة، 
يف مجال السياســـة العالجية 
للحـــاالت املصابة بالفريوس 
العالجـــي  والربوتوكـــول 
املتبع، والتي تنفذها منظمة 
الصحـــة العامليـــة بتمويل من 
مركـــز امللك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية عى مدى 

أيام.  8
ـــد  ـــاح أك ـــالل االفتت وخ

الوكيـــل مفتـــاح عـــى أهمية 
تنظيم مثل هذه الدورات لرفع 
ـــاء والعاملن يف  كفاءة األطب
القطـــاع الصحـــي ويف مراكز 
العزل، ملواجهة هذه الجائحة 
العاملية ووقاية أنفســـهم من 
العـــدوى كونهم خـــط الدفاع 
األول.. مشـــددا عـــى أهميـــة 
باتباع  املجتمعي  الوعي  نرش 
اإلجراءات االحرتازية للوقاية 
مـــن هـــذه الجائحـــة العامليـــة 
األنظمة  أمامها  انهارت  التي 
الدول تقدما  أكرب  الصحية يف 
إىل  وأشـــارا  وإمكانـــات.. 
التحدي الذي يمثله يف الوقت 
الرهن انتشـــار املوجة الثالثة 
للفريوس يف بالدنا وعدد من 

البلدان.

ومـــن جانبهـــا أوضحـــت 
مدير مكتـــب منظمة الصحة 
العامليـــة بالعاصمـــة املؤقتـــة 
محمود،  نهى  الدكتورة  عدن 
ـــة  ـــدورة التدريبي ال ـــذه  أن ه
تأتي يف إطار أنشطة املنظمة 
لإلســـهام يف تعزيـــز قـــدرات 
ـــة باملحافظة  الكوادر الصحي
والرشاكـــة القائمـــة بـــن 
ــة  ــة ووزارة الصحـ املنظمـ
ومكتبهـــا بمـــأرب ملواجهـــة 

ـــذه الجائحة. ه
ــذا وكانـــت مديـــرة  هـ
مكتب منظمة الصحة العاملية 
بعدن والفريق املرافق لها قد 
قاما بزيـــارة إىل مركز العزل 
ـــأرب  ـــة م ـــس يف مدين الرئي
ومعهمـــا مديـــر عـــام مكتب 

الصحـــة باملحافظـــة، واطلعا 
عى مستوى تجهيزات املركز، 
واستمعوا إىل رشح من مدير 
املركز الدكتور عزيز البيحاني 
عـــن ســـري العمـــل والخدمات 
الطبيـــة والرعايـــة الصحيـــة 
التي يقدمها للحاالت املعزولة 
فيه من الحاملن للفريوس.. 
حيث أشـــار البيحانـــي إىل أن 
املركـــز اســـتقبل منـــذ بدايـــة 
الثالثـــة حتـــى اليوم  املوجـــة 
7٢حالـــة مؤكـــدة باإلصابـــة 
توفت منها 1٦حالة وتعافت 
44 حالـــة و التـــزال 1٢حالة 

تتلقـــى الرعاية الصحية.

افتتاح دورة تدريبية للعاملني يف مراكز العزل 
حلاالت كورونا
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مكتـــب  دشـــن 
الصحة العامة والسكان 
حملة  مأرب  بمحافظة 
توزيـــع ٢84 ألفاً و110 
ناموســـيات مشـــبعة 
ـــرشي ذات  ـــد الح باملبي
الباقـــي للنازحن،  األثر 
ــاً  تســـتهدف ٥٦8 ألفـ
ـــن  ـــتفيدا م و٢٢0 مس
النازحن يف 1٥0 مخيما 
وتجمعـــا للنازحـــن 

باملحافظة.
ــن  ــالل التدشـ وخـ
أوضـــح مديـــر عـــام 
مكتـــب الصحة الدكتور 
ـــدادي،  ـــز الش عبدالعزي
التـــي  أن هـــذه الحملـــة 
ينفذها املكتب بالتنسيق 
مـــع الربنامـــج الوطني 
املالريا،  ودحر  ملكافحة 
ومنظمة الصحة العاملية 
ـــز  ـــن مرك ـــل م وبتموي

امللـــك ســـلمان لإلغاثـــة 
ـــانية،  ـــال اإلنس واألعم
تأتي ضمن االســـتجابة 
اإلنسانية الطارئة للحد 
من آثار تكاثر البعوض 
الناقـــل ألوبئـــة املالريـــا 
وحمـــى الضنـــك خاصة 
النازحـــن  يف مخيمـــات 
الذين يعانون من وضع 
معييش وغذائي سيئ ما 
يجعل مناعتهم ملقاومة 

األمراض ضعيفة جدا.
حـــر التدشـــن 
ـــدة  ـــر الوح ـــب مدي نائ
إلدارة  التنفيذيـــة 
ــن  النازحـ ــات  مخيمـ
خالـــد  باملحافظـــة 
الشـــجني ومدير مكتب 
العاملية  الصحة  منظمة 
عدن  املؤقتة  بالعاصمة 
محمود. نهى  الدكتورة 

تدشني توزيع 284 ألف ناموسية مشبعة باملبيد 
للنازحني يف 150خميام بمأرب
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دشـــن مدير عـــام مكتب 
ـــكان  ـــة والس ـــة العام الصح
ـــور  بمحافظـــة مـــأرب الدكت
عبدالعزيـــز الشـــدادي ومعـــه 
مدير مكتـــب منظمة الصحة 
العامليـــة بالعاصمـــة املؤقتـــة 
نهى محمود،  الدكتورة  عدن 
بمستشـــفى الشـــهيد محمـــد 
هائل انطالق حملة التحصن 
ضد فريوس كورونا بالجرعة 

الثانية من لقاح اسرتانزيكا.
وخـــالل التدشـــن أوضح 
الدكتـــور الشـــدادي أن حملة 
التحصـــن تســـتهدف تطعيم 
37 ألفا من العاملن الصحين 
وكبار السن وذوي األمراض 
املزمنـــة ممن تلقـــوا الجرعة 
األوىل من لقاح اســـرتانزيكا.

ــة  ــريا إىل أن الحملـ مشـ
ينفذهـــا 1٢4 عامال صحيا يف 

31 موقعا للتحصن منترشة 
يف جميع مديريات املحافظة.. 
داعيـــا املواطنـــن الذين تلقوا 
الجرعـــة األوىل اإلرساع ألخذ 
يف  ألهميتها  الثانية  جرعتهم 
فريوس  ضد  مناعتهم  تعزيز 

كورونا.
ولفـــت مدير عـــام مكتب 
الصحـــة مـــن يريـــد الحصول 
عـــى جرعـــة التطعيـــم بلقاح 

اســـرتانزيكا يجـــب عليـــه 
التســـجيل املســـبق باملنصـــة 
االكرتونيـــة بموقـــع وزارة 

الصحـــة.
حـــر التدشـــن املرشف 
املركزي للتحصن يف املحافظة 
الشـــامي داوود ومنســـق 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة 

باملحافظـــة عي ســـاريه.

مكتب الصحة بمأرب يدشن محلة التحصني 
باجلرعة الثانية من لقاح اسرتانزيكا
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ــة  بحـــث رئيـــس هيئـ
مستشـــفى مـــأرب العـــام 
ـــي  ـــد القباط ـــور محم الدكت
مـــع مديـــر مكتـــب منظمـــة 
الصحـــة العامليـــة بالعاصمة 
االقتصاديـــة عـــدن الدكتورة 
التـــي تـــزور  نهـــى محمـــود 
ـــق  ـــا والفري املحافظـــة حالي
الرشاكة  لها، جوانب  املرافق 
والتعاون بن الهيئة واملنظمة 

املنظمة  تقدمه  الذي  والدعم 
لربامـــج الرعايـــة الصحية يف 

الهيئة.
كمـــا جـــرى خـــالل 
اللقـــاء مناقشـــة جوانـــب 
تعزيـــز الرشاكـــة وتدخـــالت 
املنظمـــة لتغطيـــة احتياجات 
ـــزز  ـــا يع ـــة بم ـــة للهيئ ملح
دورهـــا اإلنســـاني يف تقديـــم 
الخدمـــات الصحيـــة والطبية 

ــف  ــتفيدين يف مختلـ للمسـ
الجوانـــب يف ظـــل االزدحـــام 
الكبري للمرىض واملستفيدين.

ـــة  ـــر منظم ـــت مدي وكان
ــدن  ــة بعـ ــة العامليـ الصحـ
والفريق املرافق لها قد قامت 
بجولـــة يف هيئـــة مستشـــفى 
مـــأرب واطلعـــوا عـــى ســـري 
العمـــل يف األقســـام العالجية 
والتشـــخيصية واملراكـــز 

الطبيـــة بالهيئة، واســـتمعت 
إىل رشح مـــن قبـــل رؤســـاء 
األقسام عن الخدمات املقدمة 
للمرتدديـــن وحجم االزدحام 
ـــى  ـــتفيدين ع ـــديد للمس الش
واالحتياجات  الخدمات  هذه 
امللحـــة مـــن أجـــل االرتقـــاء 
بالخدمـــات بما يتناســـب مع 

حجم املســـتفيدين .

رئيس هيئة مستشفى مأرب يبحث تعزيز الرشاكة 
مع منظمة الصحة العاملية
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ـــات جامعة  ـــت طالب طالب
إقليم ســـبأ يف محافظة مأرب 
ـــة،  ـــة احتجاجي ـــالل وقف خ
املجتمع الدويل ومجلس األمن 
بتحمل مسؤولياته األخالقية 
والقانونيـــة، ورسعة التحرك 
من خالل قرارات ملزمة تجرب 
ـــة،  مليشـــيا الحوثـــي اإليراني
عـــى فتـــح ممـــرات إنســـانية 
آمنة لســـكان مديرية العبدية 
جنـــوب غرب املحافظـــة التي 
املليشيا منذ نصف  تحارصها 
الغـــذاء  شـــهر وتمنـــع عنهـــم 
ـــف  ـــاه ومختل ـــدواء واملي وال

ـــانية. االحتياجات اإلنس
ونـــددت الطالبات بصمت 
ـــدويل واملبعوثـــن  ال املجتمـــع 
األممـــي واألمريكـــي إزاء 
الجرائـــم اإلنســـانية البشـــعة 
الحوثي  التي ترتكبها مليشيا 
بحق الشـــعب اليمنـــي وأبناء 
ـــجعها  محافظة مأرب، ما ش
عى ارتكاب املزيد من الجرائم، 
املطبق  الحصار  مقدمتها  ويف 
أبنـــاء مديريـــة العبديـــة  عـــى 
النائيـــة التي التتوفر فيها أي 
خدمات عامة ومخزون أغذية 

وأدوية ومحروقات ومياه..
ــات يف  ــذرت الطالبـ وحـ
الوقفـــة االحتجاجية املجتمع 
الـــدويل من خطورة تقاعســـه 
ـــار  ـــتمرار الحص ـــل اس يف ظ
املطبـــق ألكثـــر مـــن 1٥0 ألف 
نســـمة يف مديرية العبدية مع 
القصـــف املتواصـــل للمدنيـــن 
البالســـتية  بالصواريـــخ 
الثقيلة،  واملسريات واألسلحة 
ما سينجم عن كارثة إنسانية 
وإبادة جماعية ألبناء املديرية 
ستمثل وصمة عار عى جبن 
املجتمـــع الدويل مـــدى الحياة.

كمـــا نـــددت الطالبـــات 
الـــذي وزعته خالل  البيـــان  يف 
الوقفة االحتجاجية، بحرمان 
مليشـــيا الحوثـــي الطالبات يف 
العبدية وحريب من  مديريتي 
مواصلـــة تعليمهـــن الجامعي 
وأجربتهـــن عـــى مغـــادرة 
مقاعدهن الدراسية من خالل 
ـــع  ـــض وقط ـــارصة البع مح
الطرقـــات ومنـــع مرورهـــن، 
وتحويـــل أخريات مع أرسهن 
إىل نازحـــات يف مناطق أخرى 
بحثا عن األمان واالحتياجات 

األساسية للحياة.
ــان  ــتنكر بيـ ــا اسـ كمـ
ـــة صمت  ـــة االحتجاجي الوقف
الـــدويل إزاء جرائـــم  املجتمـــع 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة، 
السكنية  األحياء  باستهدافها 
ومنازل املواطنن يف مديريات 
املحافظـــة املكتظة بالنازحن 
النـــزوح، بقصفها  ومخيمات 
البالســـتية كمـــا  بالصواريـــخ 
حـــدث خـــالل األيـــام املاضيـــة 
مـــن قصـــف ملنـــازل املواطنن 
يف مديريـــات العبدية، الوادي، 
ـــا أدى  ـــة، م ـــة، واملدين الجوب
إىل وقـــوع عـــدد مـــن الضحايا 
املدنيـــن وترويـــع النســـاء 
إىل جانب  واألطفال والشيوخ 
ترر منازل املواطنن بشكل 

. كبري
وأكـــدت الطالبـــات خـــالل 
الوقفـــة عـــى أن الصمـــت 
املطبـــق واملســـتمر للمجتمـــع 
ـــة  ـــات األممي ـــدويل واملنظم ال
اإلنســـانية عن الجرائـــم التي 
ترتكبها مليشـــيا الحوثي من 
اســـتهدافها للمدنيـــن اآلمنن 
ـــادة آالف  إب ـــر  ـــة خط وكارث

ــوع  ــارصة بالجـ األرس املحـ
ادعاء  والعطش، يكشف زيف 
ـــع  ـــات واملجتم ـــذه املنظم ه
الـــدويل للحيـــاد، ودفاعها عن 
ـــى  ـــا ع ـــانية، وحرصه اإلنس
الوضـــع اإلنســـاني يف اليمن.. 
مشـــرية إىل أن هـــذه املنظمات 
التـــي تباكـــت وذرفـــت دموع 
التماســـيح حتـــى أوقفـــت 
اســـتكمال تحريـــر محافظـــة 
ـــا  ـــة تخوفه ـــدة، بحج الحدي
عـــى الوضـــع اإلنســـاني، كما 
ذرفـــت الدمـــوع وصعـــدت 
ـــم  ـــا ت ـــة عندم ـــس الحج بنف
ـــي  ـــيا الحوث ـــف مليش تصني
مـــن قبـــل اإلدارة األمريكيـــة 
الســـابقة كجماعـــة إرهابية، 
تمكنت شطبها من هذا  حتى 
التصنيف، تجد هذه املنظمات 
تبتلع لسانها ويغيب موقفها 
وينام ضمريها اإلنساني إزاء 
ـــانية الوحشية  الجرائم اإلنس
ـــا  ـــي ترتكبه الت ـــة  واملتواصل
مليشـــيا الحوثي بحق الشعب 
اليمني، بل وتقـــدم لها مزيدا 
من الدعـــم والتمويل والتدليل 

والرعاية.

طالبات جامعة إقليم سبأ ينددن بصمت املجتمع 
الدويل إزاء حصار احلوثي للعبدية


