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بعد النجاحات األمنية والعسكرية التي حققتها محافظة مأرب ..

12 جريمة إرهابية بدأت بتصفية عمه 
وانتهت بقتل وجرح 70  معظمهم من قبيلته

سبيعيان استغل حلم القبيلة وأعرافها 
إليجاد موطئ قدم للحوثي في مأرب

حمسن سبيعيان .. ثالث سنوات إرهاب 
طال القريب والبعيد خدمة ملرشوع إيران

مليشيـــا احلوثــي اإلرهابيــة تنتقـــم 
خلسائرها بقصف مدينة مأرب بالبالستي

 تحالف دعم الشرعية: استهداف الحوثي لمدينة مأرب تصعيد متعمد «
 اليمن تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الحوثيين بحق المدنيين «
 وزارة حقوق اإلنسان تطالب بتدخل دولي يوقف إرهاب الحوثي  «
  اإلرياني: مليشيا الحوثي عجزت ميدانيا فلجأت لالنتقام من المدنيين  «
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رئيس الوزراء هياتف املحافظ العرادة ويشيد 
بالدور املرشف ألبناء مأرب

ـــوزراء  ال أجـــرى رئيس 
ـــك،  الدكتـــور معـــن عبداملل
ــاال  ــاء، اتصـ ــوم الثالثـ يـ
هاتفيا مـــع محافظ مأرب 
ـــرادة،  الع ـــلطان  ـــواء س الل
لالطـــالع عـــى مســـتجدات 
األوضـــاع وجهـــود قيـــادة 
والتنفيذية  املحلية  السلطة 
التنمويـــة  الجوانـــب  يف 
ـــة والصحية، وما  والخدمي
تبذله املؤسســـة العسكرية 
ـــى  ـــاظ ع ـــة للحف واألمني
والســـكينة  االســـتقرار 

. مة لعا ا
الـــوزراء  وأشـــاد رئيس 
خـــالل اتصاله عاليا بالدور 
املـــرف ألبنـــاء محافظـــة 
الذيـــن كان لهـــم  مـــأرب 

الســـبق بالوقـــوف يف وجـــه 
املـــروع الحوثـــي اإلمامي 
الكهنوتي، وقدمت والتزال 
خرية أبنائها من أجل كرامة 
اليمـــن واليمنين والحفاظ 
ـــورة والجمهورية. الث عى 

كمـــا أثنـــى عـــى الـــدور 
الوطني واصطفاف القبائل 
اليمنيـــة إىل جانب الرعية 
الدســـتورية بقيادة فخامة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
ـــس الجمهورية،  هادي رئي
وما تســـطره مـــن بطوالت 
يف إســـناد الجيـــش الوطني 
الشـــعبية  واملقاومـــة 
وتضحياتها الجســـيمة من 
أجل وقـــف التمدد الحوثي، 
ـــال املروع اإليراني  وإفش

ـــن واملنطقة. يف اليم
خـــالل  وجـــرى 
ـــة تكثيف  ـــال مناقش االتص
ـــيا الحوثي لجرائمها  مليش
اإلرهابيـــة ومجازرهـــا 
باالســـتهداف  الدمويـــة 
املتكـــرر للمدنيـــن يف مأرب 
ــكري،  ــا العسـ وتصعيدهـ
والجاهزية املطلوبة لحماية 
ــيا  ــن وردع املليشـ املدنيـ
الحوثيـــة، والنجاحات التي 
حققتها األجهزة العسكرية 
واألمنيـــة يف ضبط عدد من 
ـــي  الت ـــة  ـــا التخريبي الخالي
جندتهـــا مليشـــيا الحوثـــي 
الرامية  وإفشـــال خططهـــا 
واالستقرار  األمن  لزعزعة 
والسكينة العامة للمجتمع.

الـــوزراء،  ـــا رئيس  وحي
الـــدور البطـــويل لقـــوات 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية ورجـــال القبائـــل 
ـــم  ـــون تقدي ـــن يواصل الذي
التضحيـــات تلو التضحيات 
مـــن أجـــل إنهـــاء املـــروع 
االنقالبـــي العنـــري ، 
ـــة  واســـتكمال تحريـــر بقي
املناطـــق التـــي الزالت تحت 
سيطرة املليشـــيات.. مثمنا 
الوقفة األخوية الشـــجاعة 
لدول تحالف دعم الرعية 
ـــة  ـــة العربي ـــادة اململك بقي
الســـعودية الشـــقيقة، يف 
ـــة  ـــن املصريي ـــة اليم معرك

ـــة. والوجودي
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محافظـــة  حققـــت 
مأرب مؤخرا إنجازات أمنية 
وعســـكرية كبـــرية نجحت 
ـــط  ـــر مخط أك ـــال  يف إفش
إيراني لزعزعة أمن  حوثي 
املحافظـــة عر  واســـتقرار 
ـــة محســـن ســـبيعيان  خلي
بالتزامـــن مـــع  اإلرهابيـــة، 
هجـــوم حوثـــي يســـتهدف 
جبهـــات  إىل  الوصـــول 
ـــت  ـــأرب مني ـــة م محافظ
بانكسارات  املليشيا  خالله 
وهزائم وخسائر مهولة يف 

ـــاد. األرواح والعت
ـــذه اإلنجازات  وأمام ه
ـــة  ـــا محافظ ـــي تحققه الت
مـــأرب والتـــي أصيبـــت 
الحوثي  بســـببها  مليشـــيا 

بالخيبـــة الكبـــرية، بعـــد أن 
الرهـــان يف اخرتاق  خرست 
ـــرس  ـــأرب وك ـــة م محافظ
إرادة رجالهـــا وقبائلهـــا 
الوطنـــي  الجيـــش  وإرادة 
وجميـــع الرفاء من أبناء 
ـــس  للتنفي ـــأت  ـــن، لج اليم
ـــتهداف  ـــن أوجاعها باس ع
املدنيـــن يف مدينـــة مـــأرب 
ــتية  البالسـ ــخ  بالصواريـ

ـــة دوليا. املحرم
مليشـــيا  وأقدمـــت 
الحوثـــي مســـاء األربعـــاء 
عـــى   2020 يوليـــو   8
ـــأرب  ـــة م ـــتهداف مدين اس
أحد  بالستين،  بصاروخن 
الصواريخ ســـقط يف  هـــذه 
حي الركة وســـط مدينة 

املكتظة بالســـكان،  مـــأرب 
أســـفر عنه إصابة طفلتن 
املنازل  وتـــرر عـــدد مـــن 

املدنيـــة. واألعيـــان 
إن  وقـــال مصـــدر طبي 
الصـــاروخ الـــذي ســـقط يف 
حـــي رشكـــة النفط أســـفر 
أفراح  الطفلتن  إصابة  عن 
ــدي - 10  ــرح األحمـ مفـ
ســـنوات، وزهـــراء يحيـــى 
أحمـــد رساج - 5 ســـنوات 
بجروح بالغة، فيما هرعت 
سيارات اإلسعاف وعربات 
اإلطفـــاء إىل موقع الحادث 
إلنقـــاذ املصابـــن وإطفـــاء 

الحرائق.
ويأتـــي قصف مليشـــيا 
التي  الحوثي ملدينـــة مأرب 

تحتضـــن مئـــات اآلالف 
ـــن  ـــكان والنازح الس ـــن  م
ضمـــن جرائم االســـتهداف 
املستمرة لألعيان املدنية يف 
مدينـــة مـــأرب بالصواريخ 
البالســـتية منـــذ خمـــس 
سنوات، وسط تغاض دويل 
عن هذه الجرائم التي تمثل 
انتهـــاكا صارخـــا للقانـــون 
الدويل واملواثيق واملعاهدات 

ـــانية. الدولية اإلنس
الصـــاروخ اآلخـــر  أمـــا 
فســـقط يف منطقـــة خالية 
من الســـكان بمدينة مارب 
ـــه يف  ـــأ هدف أن أخط ـــد  بع
أعيـــان مدنية  إىل  الوصـــول 

املدينة. ـــل  داخ

بعد النجاحات األمنية والعسكرية التي حققتها محافظة مأرب ..

مليشيا احلوثي اإلرهابية تنتقم 
خلسائرها بقصف مدينة مأرب بالبالستي



السبت  11  يوليو   2020م   العـــــدد ) 113 (
4نشرة 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

حتالف دعم الرشعية: استهداف 
احلوثي ملدينة مأرب تصعيد متعمد

قـــال املتحدث الرســـمي 
باســـم قـــوات تحالـــف دعم 
الرعيـــة يف اليمن« العقيد 
الركـــن تركـــي املالكي، بأن 
اإلرهابية  الحوثية  املليشيا 
أطلقت  إيران  من  املدعومة 
مســـاء األربعـــاء صاروخـــاً 
بالســـتياً من الداخل اليمني 
ـــان  ـــط األعي ـــقط وس وس

املدنيـــة واملدنيـــن بحـــي 
)الركة( بمدينة )مأرب(.
العقيـــد  وأوضـــح 
املالكي، اســـتمرار املليشـــيا 
الحوثيـــة بانتهـــاك القانون 
الـــدويل اإلنســـاني بإطـــالق 
البالســـتية  الصواريـــخ 
وســـقوطها عشـــوائياً عى 
املدنيـــن وكذلـــك التجمعات 

السكانية والتي تهدد حياة 
ـــن، وأن  ـــن املدني ـــات م املئ
عملية اإلطالق هذه تصعيد 
متعمد ضد املدنين األبرياء، 
والذي يأتي يف ســـياق نهج 
املليشـــيا الحوثية اإلرهابية 
باستهداف املدنين واألعيان 
ـــي  ـــل اليمن ـــة بالداخ املدني

ودول جـــوار اليمـــن.

وأكـــد أن قيـــادة القوات 
املشرتكة للتحالف مستمرة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  يف 
الصارمـــة والرادعة لتحييد 
وتدمـــري هـــذه القـــدرات 
ـــتية لحماية املدنين  البالس
بالداخـــل اليمنـــي، وحماية 
األمـــن اإلقليمـــي والـــدويل.
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اليمن تطالب املجتمع الدويل بوضع حد 
جلرائم احلوثيني بحق املدنيني يف مأرب

الحكومـــة  طالبـــت 
اليمنيـــة األمـــم املتحـــدة 
الـــدويل بالتدخل  واملجتمـــع 
ـــاكات  ـــد لالنته ـــع ح لوض
ــداءات  ــتمرة واالعتـ املسـ
ـــن  ـــق املدني ـــة بح اإلرهابي
اآلمنـــن واألعيان املدنية يف 
مدينة مـــأرب التي تتعرض 
املســـتمر  لالســـتهداف 
بالصواريـــخ املحرمة دوليا 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 

التابعة إليران. االنقالبية 
الوزراء  مجلس  وأعرب 
عن إدانته الشديدة لسلسلة 
ـــداءات اإلرهابية التي  االعت
شهدتها مدينة مأرب اآلهلة 
بالســـكان من قبل مليشـــيا 
ـــة والتي  الحوثـــي االنقالبي
الجريمـــة  آخرهـــا  كان 
التـــي ارتكبتهـــا  اإلرهابيـــة 
ـــو  مســـاء األربعـــاء 8 يولي
ـــازل  ـــا من 2020م بقصفه

املواطنـــن يف حـــي رشكـــة 
ـــكني بصاروخ  ـــط الس النف
بالســـتي أســـفر عن إصابة 
ـــازل  ـــرر املن ـــن وت طفلت

واملمتلـــكات.
وأكـــد مجلـــس الـــوزراء 
أن هذه الجرائـــم اإلرهابية 
ـــرض  ـــي تتع الت ـــتمرة  املس
لهـــا مدينـــة مـــأرب وكذلك 
املـــدن اآلهلـــة بالســـكان يف 
املحافظـــات املحـــررة تضع 

ـــع  ـــدة واملجتم ـــم املتح األم
الدويل أمام مسؤولية رسعة 
ـــس  ـــرارات مجل ـــق ق تطبي
األمـــن الدويل وعى رأســـها 
ـــل  ـــرار 2216، والعم الق
بكل الســـبل إلنهـــاء معاناة 
الشـــعب اليمني من انقالب 
مليشـــيا الحوثي وجرائمها 

اإلرهابية.
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وزارة  اســـتنكرت 
حقـــوق اإلنســـان سلســـلة 
ـــداءات اإلرهابية التي  االعت
ـــأرب،  ـــة م ـــهدتها مدين ش
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
ــي كان  ــة، والتـ االنقالبيـ
آخرهـــا جريمة اســـتهداف 
ـــي  ـــن  بح ـــازل املواطن من
ـــط  ـــكني وس ـــة الس الرك
ـــاروخ  ـــأرب بص ـــة م مدين

بالســـتي.
وأســـفر القصـــف عـــن 

إصابة الطفلة أفراح مفرح 
األحمـــدي )10 ســـنوات( 
بشظايا متفرقة من جسمها 
والطفلة زهراء يحيى أحمد 
رساج )5 سنوات( بشظايا 
أنحاء جسمها باإلضافة  يف 
إىل ترر وإحداث خســـائر 
مادية كبرية وأرضار يف عدد 
بموقع  املحيطة  املنازل  من 

الصاروخ. سقوط 
وأكـــدت الوزارة يف بيان 
اليمنية  تلقته وكالة األنباء 

)سبأ( أن استهداف مليشيا 
واملناطق  للمدنين  الحوثي 
بالصواريـــخ  املأهولـــة 
البالســـتية،  يعـــد تصعيـــدا 
ـــاكا  ـــل انته ـــريا ويمث خط
واألعراف  للقوانن  صارخا 
الدوليـــة، وانتهـــاكا ســـافرا 
ـــدويل  ال ـــون  ـــد القان لقواع
اإلنســـاني، ويقوض جهود 
الســـالم التي ترعاها األمم 
املتحدة، وتعد جريمة حرب.
الـــوزارة مـــن  وطالبـــت 

املجتمـــع الـــدويل واملبعـــوث 
ـــن  ـــس األم ـــي ومجل األمم
ـــة ودول  ـــة العربي والجامع
التحالف العربي واملنظمات 
الدوليـــة املهتمـــة بحقـــوق 
اإلنســـان، توثيـــق هـــذه 
الجرائـــم والتدخـــل العاجل 
لوضـــع حـــد لهـــذه الجرائم 
التـــي ترتكبهـــا  البشـــعة 
ـــن  ـــق املواطن ـــيا بح املليش
بالتقادم. تسقط  لن  والتي 

وزارة حقوق اإلنسان تطالب 
بتدخل دولي يوقف إرهاب الحوثي
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 اإلرياني: مليشيا الحوثي عجزت ميدانيا 
فلجأت لالنتقام من المدنيين في مأرب

أدان وزيـــر اإلعـــالم 
معمـــر اإلرياني اســـتهداف 
ـــران »املليشـــيا  إي مرتزقـــة 
ـــكني  ـــي س ـــة« لح الحوثي
ـــظ بالســـكان يف حـــي  مكت
ـــأرب  ـــة   م ـــة بمدين الرك
»ايراني  باليستي  بصاروخ 
الصنـــع« أســـفر عن ترر 
ـــازل املواطنن. عدد من من

ـــتمرار  ـــح ان اس وأوض
يف  الحوثيـــة  املليشـــيا 
اســـتهداف منازل املواطنن 

العامـــة  واملنشـــآت 
والخاصـــة يف مدينـــة مأرب 
البالســـتية  بالصواريـــخ 
ـــتقرار  وإقالق األمن واالس
ـــع  ـــة، ناب ـــكينة العام والس
مـــن حقد دفن عـــى املدينة 
وأبنائها الذين كانوا أول من 
االنقالبي  للمخطط  تصدى 

واملـــروع االيرانـــي.
وقـــال االريانـــي: »إن 
مليشيا الحوثي عجزت عن 
إحـــداث اخـــرتاق عســـكري 

باتجـــاه مدينة مـــأرب رغم 
كل رهاناتهـــا واألنســـاق 
العسكري  والعتاد  البرية 
الـــذي دفعت بـــه لتعود كل 
مرة بخفـــي حنن، وراحت 
ترمي حمم فشلها وخيبتها 
بإطالق صواريخ بالســـتية 
لالنتقـــام مـــن املدينـــة التي 
تحتضـــن مئـــات اآلالف من 

النازحن«.
ـــي  الت ـــأرب  ـــد أن م وأك
قاومـــت مليشـــيا الحوثـــي 

وأســـقطت  وانتـــرت 
أســـطورة املليشـــيا التـــي ال 
تقهـــر يف أوج قوتهـــا بعـــد 
ـــى  ـــالب ع ـــرد واالنق التم
ونهب  ومؤسساتها  الدولة 
عتـــاد الجيـــش يف العـــام 
2015، لـــن تستســـلم اليوم 
امـــام محـــاوالت ترهيبهـــا 
وتركيعها والنيل من عزيمة 
أبنائهـــا بهـــذا االســـتهداف 

ن. لجبا ا
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لم يكن محســـن صالح 
ـــي  ـــرد حوث ـــبيعيان مج س
يباهـــي بوالئـــه ملليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة وهـــو 
يتمتـــع بمواطنتـــه الكاملة 
ـــه  ـــه ومحافظت ـــن قبيلت ب
مـــأرب، فقناعتـــه تظـــل 
اليمكـــن  خصوصيـــة 
املســـاس بهـــا، رغـــم مـــايف 
ذلك مـــن اســـتفزاز لقبيلته 
وملحافظتـــه ولـــآالف مـــن 
ـــى  ـــهداء والجرح أرس الش
الذين قدموا أجود مالديهم 
يف مواجهة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية التي أتت عى كل 

البلـــد. يشء يف هـــذا 
 2018 العام  مطلع  منذ 
ـــو 2020  ـــى 28 يوني وحت
ظل سبيعيان يعمل بكل ما 

أوتي 

ـــع  ـــم املجتم ـــتغالل حل الس
ـــادات  الع ـــتغال  ـــه، مس عن
ـــي  الت ـــة  ـــراف القبلي واألع
تميـــز محافظـــة مـــأرب 
ــزرع  ــدة لـ ــة عبيـ وقبيلـ
اإلرهـــاب، وإيجـــاد موطئ 
قـــدم إليـــران عـــر مليشـــيا 
الحوثـــي يف محافظة مأرب 
ـــيطرة عى  يمكنها من الس
التي ترفض  املحافظة  هذه 
ــى إرادة  ــاض عـ االنقضـ
الشـــعب اليمنـــي، ووقفـــت 
البداية صخـــرة صلبة  منـــذ 
يف وجـــه املـــروع اإليراني 

ـــري. ـــي العن الطائف
فوفـــق وزارتـــي الدفاع 
ـــة  ـــإن الخلي ـــة، ف والداخلي
الحوثيـــة التي تـــم القضاء 
ــا وضبـــط بعـــض  عليهـ

عنارصها 

بـــوادي عبيـــدة يف محافظة 
مأرب بزعامة محسن صالح 
سبيعيان كانت متورطة يف 
ارتـــكاب جرائم تمس بأمن 
الدولـــة واملصلحـــة العامـــة 
والخاصـــة، ويف جرائم قتل 
ونهـــب وحرابة واغتياالت، 
ـــاب  ـــل لحس ـــت تعم وكان
املليشـــيا الحوثيـــة املتمردة 
ولهـــا ارتباطـــات تنظيمية 
مع املليشـــيا، وشـــاركت يف 
عدد من الجرائم والتخطيط 
لزعزعـــة أمـــن واســـتقرار 
محافظـــة مأرب، واالعتداء 
عى الســـلطات الدستورية، 
والتزعـــم لعصابة مســـلحة 
بهـــدف إحـــداث اخـــرتاق 

ملصلحة املليشـــيا.
ويف مؤتمـــر صحفـــي 

ـــأرب،  ـــة م ـــرتك بمدين مش
عـــرض الناطـــق الرســـمي 
ـــد  للقـــوات املســـلحة العمي
الركن عبـــده مجيل، ومدير 
عام رشطة محافظة مأرب 
حميد،  يحيى  الركن  العميد 
معلومات وتفاصيل جديدة 
حـــول اإلجـــراءات املتخـــذة 
ـــة  ـــال اإلرهابي ـــد األعم ض
التـــي قامـــت بهـــا العصابة 
املسلحة من أعمال الحرابة 
ـــلطة والقتل  ومقاومة الس
ــه  ــد والـــروع فيـ العمـ
والتخابر مع العدو الحوثي.
وأشـــار مجـــيل وحميـــد 
يف بيـــان لهمـــا ، إىل أن تلـــك 
يف  متورطـــة  العنـــارص 
جرائـــم اعـــرتاض ســـيارات 
وشـــاحنات تابعـــة للقوات 

محسن سبيعيان .. ثالث سنوات إرهاب 
طال القريب والبعيد خدمة لمشروع إيران

12 جريمة إرهابية بدأت بتصفية عمه وانتهت بقتل وجرح 70 معزمهم من قبيلته

سبيعيان استغل حلم القبيلة وأعرافها إليجاد موطئ قدم للحوثي في مأرب  -



السبت  11  يوليو   2020م   العـــــدد ) 113 (
12نشرة 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

املســـلحة وقـــوات التحالف 
ـــة للرعية،  الداعم العربي 
كمـــا تورطـــت يف تنفيـــذ 
عـــدد مـــن جرائـــم زراعـــة 
األلغام والعبوات الناســـفة 
والقيـــام باغتياالت قيادات 
عسكرية وأمنية، والتعاون 
مـــع مروجـــي املمنوعـــات 
وتهريـــب األســـلحة واملواد 
الحربيـــة  التصنيعيـــة 
للطائرات املســـرية وغريها 
ـــالها  ـــلحة وإرس ـــن األس م
للمليشيا الحوثية االنقالبية 

ـــدة. ـــاء وصع يف صنع
البيـــان أن  وأوضـــح 
األجهـــزة االســـتخباراتية 
ـــات  ـــت بالغ ـــة تلق واألمني
ومعلومات يف تمام الساعة 
8 مســـاء مـــن يـــوم األحـــد 
2020/6/28م  املوافـــق 
عـــن قيـــام املدعو محســـن 
صالح محســـن ســـبيعيان، 

املســـلحة  وعصابتـــه 
ومحـــارصة  باالعتـــداء 
والروع يف قتل أشـــخاص 
ـــة  ـــن قبيل ـــه م ـــن جريان م
عبيـــدة يف منطقة الخشـــعة 
بمديريـــة الـــوادي محافظة 
مـــأرب، نتـــج عنـــه إصابـــة 
ــاً  ــي عليهم..مضيفـ املجنـ
أنـــه تـــم تحريـــك مأمـــوري 
الضبـــط القضائي إىل مكان 
الواقعة يوم اإلثنن بتاريخ 
2020/6/29م للقبض عى 
الواقعة استنادا  املتهمن يف 
القهرية  القبض  أوامر  عى 
الصـــادرة بحـــق املتهـــم 
املذكور لقيامه بعدة جرائم 
جنائية جسيمة مقيدة لدى 
مأمـــوري الضبط القضائي 
ـــقيه العام والعسكري،  بش
املتمثلـــة بوقائـــع الحرابـــة 
والعصيان املسلح والتخابر 
ــي  ــيا الحوثـ ــع مليشـ مـ

واالعتـــداء عـــى املمتلـــكات 
العامـــة والخاصـــة وغريها 
من الوقائع والجرائم املقيدة 

املختصة. الجهات  لدى 
البيـــان »عنـــد  وقـــال 
وصـــول مأمـــوري الضبـــط 
الواقعة  مكان  إىل  القضائي 
قاموا باالنتشار حول مكان 
ـــوا  ـــن وقام ـــد املتهم تواج
أنفسهم  لتسليم  بمناداتهم 
حفاظا عى سالمة األرواح 
واملمتلكات واالمتثال للنظام 
والقانـــون، وقـــام مأمورو 
ـــاء  ـــالء النس ـــط بإخ الضب
واألطفـــال، وقـــد تمـــرتس 
املتهمـــون يف املكان وتفاجأ 
ـــط القضائي  مأمورو الضب
بمقاومتهـــم وإطـــالق النار 
أنـــواع  عليهـــم بمختلـــف 
األسلحة الثقيلة واملتوسطة 
والخفيفـــة، نتـــج عـــن ذلك 
استشـــهاد اثنن مـــن أفراد 

الجيـــش واألمـــن وإصابـــة 
آخرين، مما اضطر مأمورو 
الضبـــط القضائـــي للدفـــاع 
عن أنفسهم والسيطرة عى 
املستخدمة  النريان  مصادر 
بمختلف أنواع األسلحة من 
قبل قائد العصابة وأفراده، 
وأدى ذلـــك إىل مـــرع قائد 
العصابـــة املســـلحة املتهم/ 
ـــن  ـــح محس ـــن صال محس
ســـبيعيان، ومجموعـــة من 
عصابته املسلحة من أقاربه 
وعنـــارص مـــن محافظـــات 
أخـــرى وفـــرار بقيـــة أفراد 

أثنـــاء املواجهة«. العصابة 
البيـــان  وأضـــاف 
»تـــم العثـــور عـــى أســـلحة 
ـــة ومتوســـطة كانـــت  ثقيل
أثناء  ـــتخدمها العصابة  تس
املواجهة، وتـــم العثور عى 
ـــر  ـــلحة وذخائ ـــزن أس مخ
مدفعيـــة، وقطـــع تصنيـــع 
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طائـــرات مســـرية وغريهـــا 
من املواد التي تســـتخدم يف 
ـــي وأجهزة  التصنيع الحرب
وتشـــويش،  اتصـــاالت 
ووثائـــق تؤكـــد ارتبـــاط 
الحوثي،  بمليشيا  العصابة 
وتزعم تلك العنارص لخاليا 
إرهابية تقوم بزعزعة األمن 
ـــة  ـــتقرار يف محافظ واالس
مأرب من خالل زرع عبوات 
ناســـفة واســـتهداف رجال 
الجيـــش الوطنـــي واألمـــن، 
ـــد ارتباط املتهم  والتي تؤك
املسلحة  وعصابته  املذكور 
بالوقائـــع الجنائيـــة املقيدة 
لـــدى األجهـــزة األمنيـــة 
والعسكرية املنسوبة إليه«.

ـــاط  ـــان ارتب البي ـــد  وأك
التمـــرد  املذكـــور بجماعـــة 
ـــورة تنظيمية  الحوثية بص
والتزامـــا بمخططاتهـــا 
ــة  ــة والتخريبيـ اإلجراميـ

واإلرهابيـــة، وقيـــام املتهم 
ـــه براء  املذكـــور وعصابت
ـــر  ـــلحة وذخائ ـــل أس ونق
وإيصالها ملليشـــيا الحوثي.
البيـــان إىل أن  وأشـــار 
املتهـــم قـــام هـــو وعصابته 
بارتـــكاب وقائـــع تخريبية 
وإجراميـــة وإقـــالق األمـــن 
والسكينة العامة يف محافظة 
ـــة  ـــم عصاب ـــأرب، وتزع م
ـــرة باملمنوعات من  للمتاج
ساحل  من  استالمها  خالل 
البحـــر العربـــي ونقلهـــا إىل 
مناطـــق مليشـــيا الحوثـــي، 
وقامـــوا باســـتحداث نقاط 
ـــع والحرابة وإخافة  للتقط
ـــام  ـــط الع ـــبيل يف الخ الس
املحافظة  الرابط بن مركز 

ـــة الرويك. ومنطق
ولفـــت إىل أن املتهم قام 
شاحنة  بتهريب  وعنارصه 

محملـــة أســـلحة إىل حوش 
منزلـــه لغـــرض إيصالها إىل 
االنقالبين، وبعد قيام عمه 
محســـن محمـــد ســـبيعيان 
باعرتاضه، قـــام بقتل عمه 
املذكور ثم قام بالهروب إىل 

صنعاء. محافظة 
البيـــان »يف تاريخ  وقال 
2018/11/26م قام املدعو 
مع عصابته بقطع الطريق 
مـــا بـــن منطقـــة الوضيح 
تاريـــخ  ويف  واملختـــم، 
2019/4/3م قـــام املدعـــو 
ـــع  ـــه بالتقط ـــع عصابت م
ـــة  ـــرة تابع ـــاز قاط واحتج
لقـــوات التحالـــف العربـــي، 
ـــخ 2019/7/31م  ويف تاري
قـــام املدعـــو مـــع عصابتـــه 
بقطـــع الطريق بن منطقة 
الوضيح ومحطة هضيالن. 
ـــخ 2020/1/27م  ويف تاري

قـــام املدعـــو املذكـــور مـــع 
ـــوات  ـــزرع عب ـــه ب عصابت
ناســـفة يف الطريق الرئييس 
اســـتهدفت أطقـــم الجيـــش 
ـــاء مرورها يف  أثن الوطنـــي 
الخـــط العام، نتـــج عن تلك 
الجريمـــة ســـقوط شـــهداء 

وجرحـــى«,
تاريـــخ  وأضـــاف 
2020/1/28م قـــام املدعو 
املذكـــور وعصابتـــه بـــزرع 
وتفجري عبوة ناســـفة عى 
ـــتهدفت  ـــر اس ـــط صاف خ
ســـيارة فيتارا نتج عن ذلك 
ويف  ومادية.  برية  أرضار 
تاريـــخ 2020/1/30م قام 
مـــع عصابتـــه بـــزرع عبوة 
ناســـفة اســـتهدفت حملـــة 
ـــوات  ـــة لق ـــكرية تابع عس
التحالـــف العربـــي يف الخط 
الرابط بن خط  االســـفلتي 
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صافـــر ومركـــز املحافظة، 
ويف تاريـــخ 2020/2/11م 
ــلحة  ــل أسـ ــام بتحميـ قـ
متنوعـــة عـــى ســـيارة دينا 
من منطقـــة الحوي بوادي 
عبيـــدة مـــن تجـــار أســـلحة 
وقـــام بتهريبهـــا للمليشـــيا 
الحوثية باتجاه خط الرملة 
خط الجوف وتم اعرتاضها 
مـــن قبـــل قـــوات الجيـــش 

الوطنـــي وتـــم إحراقها«.
أن  البيـــان،  ونـــوه 
ـــخ  ـــارك يف تاري ـــم ش املته
ضمـــن  2020/3/11م 
عصابـــة مســـلحة وعنارص 
مـــن قطاع الطـــرق وقاموا 
ـــى أفراد تأمن  باالعتداء ع
الرابـــط بـــن  الخـــط العـــام 
صافـــر ومحطة بـــن معييل 
النـــار باألســـلحة  وإطـــالق 
الثقيلة، منها مدفع 120 مم 
هاون ومدافع ورشاشـــات 
أخرى، نتج عنها استشهاد 
عـــدد)6( مـــن أفـــراد كتيبة 

حمايـــة أمـــن الطـــرق وكذا 
ـــخاص  ـــهاد )5( أش استش
مدنين )سائقي قاطرات - 
ـــتاني  دينات( أحدهم باكس
ـــدد  ـــة ع ـــية وإصاب الجنس
)51( فردا، منهم أشخاص 
ــة إىل  ــون، باإلضافـ مدنيـ
إحراق وإعطاب عدة وسائل 
ـــة,  ـــكرية ومدني ـــل عس نق
وتلك القضية منظورة لدى 

ـــة الجزائية. النياب
يف  أنـــه  إىل  وأشـــار 
تاريـــخ 2020/4/30م قام 
ـــه بزرع  املتهم مـــع عصابت
عبـــوة ناســـفة بالقرب من 
منطقـــة العلم بـــن الرويك 
ذلك  نتج عن  الجوف  وخط 
استشهاد أحد أفراد الجيش 
ـــالف  ـــن وإت ـــة آخري وإصاب
الدينا التي كانوا عليها. ويف 
تاريـــخ 2020/5/25م قام 
مـــع عصابتـــه بعملية زرع 
ـــفة يف  ـــوات ناس ـــالث عب ث
الخط  عى  الضمن  منطقة 

العـــام، اســـتهدفت ســـيارة 
شـــاص تابعـــة ملواطـــن من 
أبنـــاء مأرب، نتـــج عن ذلك 
استشـــهاد أربعة أشـــخاص 
ـــن  ـــة آخري ـــة خمس وإصاب

بينهـــم نســـاء وأطفال.
وذكـــر البيـــان أن املتهم 
يف تاريـــخ 2020/6/26م 
قام مع عصابته بزرع عبوة 
ناســـفة يف منطقـــة املغنـــاة 
بمنطقـــة آل جالل نتج عن 
ذلك إصابة ثالثة أشخاص.
وتزعـــم املتهـــم جرائـــم 
التمـــرد والعصيان املســـلح 
وعـــدم االنقيـــاد للقوانـــن، 
إضافـــة إىل ارتـــكاب جرائم 
ـــلحة  ـــب األس ـــا تهري منه
املتنوعـــة وإيصالهـــا إىل 
مليشـــيا الحوثي ، وتهريب 
خراء من جنســـيات أخرى 
وإيصالهـــم إىل املليشـــيا 
الحوثية لتدريب املليشـــيات 
ـــي لديهم،  والتصنيع الحرب
باملمنوعـــات  واالتجـــار 

ونقلها من ســـواحل البحر 
العربي إىل مناطق املليشـــيا 

الحوثية.
وأكـــد البيـــان أن املتهـــم 
ســـبيعيان وعصابتـــه مـــن 
أربـــاب الســـوابق وعليهـــم 
ملفـــات منظـــورة لـــدى 
األجهزة القضائية واألمنية 
ـــوب بأوامـــر قبـــض  ومطل
قهريـــة وعليـــه تعاميـــم 
ـــم  ـــك الجرائ ـــه يف تل بضبط
جرائـــم  إىل  باإلضافـــة 
أخـــرى مقيدة ضـــد املذكور 
إىل أن  ـــه.. مشـــرياً  وعصابت
التحقيقـــات واملعلومـــات 
أثبتـــت أن املدعـــو محســـن 
صالح محسن سبيعيان أحد 
عنـــارص املليشـــيا الحوثية، 
ويحمـــل الرقـــم العســـكري 
)915071(، وقـــام املدعـــو 
باســـتقدام عنـــارص تابعـــة 
ــن  ــي مـ ــيا الحوثـ ملليشـ
محافظتـــي صعدة وعمران 

لتدريـــب عنـــارصه.
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لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا تقر تعديل 
بدء سريان الحظر بعاصمة المحافظة

أقـــرت لجنـــة الطـــوارئ 
الخاصـــة بمواجهة جائحة 
كورونـــا بمحافظـــة مأرب 
ـــد   ـــذي عق ال ـــا  يف اجتماعه
برئاسة نائب رئيس اللجنة 
وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 
عبـــد ربـــه مفتـــاح، تعديـــل 
وقـــت بـــدء حظـــر التجوال 
ـــروض بمدينة  الصحي املف
مـــأرب ليبـــدأ مـــن الســـاعة 
الثامنـــة مســـاء بـــدال عـــن 
ــتمرار  ــة، واالسـ السادسـ
ـــة  ـــراءات االحرتازي يف اإلج
والوقائيـــة األخرى املتخذة 
ـــة  ـــج التوعي ـــز برام وتعزي

والتثقيـــف املجتمعـــي عـــر 
مختلف الوســـائل للحد من 
انتشـــار جائحـــة كوفيد 19 

املســـتجد يف املحافظة .
واســـتعرض االجتمـــاع 
التقريـــر املقدم مـــن مكتب 
الصحـــة والـــذي بـــن أن 
الحاالت املشتبهة باإلصابة 
يف املحافظـــة بلغـــت حتـــى 
اآلن ) 467( حالة اشـــتباه، 
تأكد منها 25 حالة إصابة، 
تعاىف منها 15 حالة وتوفت 
العـــر األخـــرى ، فيمـــا ال 
تـــزال 16 حالة مشـــتبهة يف 
مراكز العـــزل، منها خمس 

حاالت يف العناية املركزة .
اللجنـــة  وشـــددت 
ــة  ــى رضورة مضاعفـ عـ
ـــة  ـــل كاف ـــن قب ـــود م الجه
املكاتب والجهات املختصة، 
الوطنية  املسؤولية  وتحمل 
واإلنسانية لحماية املجتمع 
التـــي  مـــن هـــذه الجائحـــة 
ـــر  ـــم ون ـــحت العال اكتس
التوعية بن أوساط املجتمع 
ألخـــذ االحـــرتازات الالزمة 
والتباعد االجتماعي والبقاء 

يف املنـــازل قـــدر اإلمكان.
وثمنـــت اللجنة الجهود 
الجبارة التي يبذلها الجيش 

األبيض من الطواقم الطبية 
ـــم  ـــاعديهم، وتحمله ومس
ـــي  الت ـــر  ـــاء واملخاط األعب
ـــة  ـــا دور يف مواجه كان له
ـــيدين  ـــاء .. مش ـــذا الوب ه
املجتمعيـــة  باملبـــادرات 
مـــن رجـــال املـــال واألعمال 
والقطاع الخاص باملحافظة 
، وتقديـــم بعض من الدعم 
للقطاع الصحي من أجهزة 
وأدوية  طبية  ومستلزمات 
ســـاعدت مراكـــز العـــزل 
الصحـــي يف تحســـن أدائها 

ـــام بواجبها. والقي
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الوكيل مفتاح يدشن محلة رش ملكافحة اجلراد 
يف ست مديريات بمأرب

دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــس،  ـــوم الخمي ، ي ـــاح  مفت
باملبيـــدات  رش  حملـــة 
ـــر  ـــراد املنت ـــة الج ملكافح
ــن يف  ـــزارع املواطنـ يف م
ـــي ينفذها  ـــة، والت املحافظ
ـــري  ـــة وال ـــب الزراع مكت
بتمويل من السلطة املحلية 

ـــة. باملحافظ
الوكيـــل  واســـتمع 
مفتاح من مدير عام مكتب 
ـــيف  ـــدس س ـــة املهن الزراع
ــن إىل  ــص واملختصـ الولـ

رشح عـــن حملـــة املكافحة 
يوما،  عرين  تستمر  التي 
هي  مديريات  ست  وتشمل 
الوادي، ورصواح،  مأرب   «
وحريب، ورغوان، ومدغل، 

والجوبة«.
املهنـــدس  وأشـــار 
الولـــص إىل أن الجـــراد يف 
ـــع،  ـــتمر ورسي ـــر مس تكاث
ـــة  ـــوار مختلف ـــاك أط وهن
البيئـــة  لهـــا يف ظـــل توافـــر 
ـــد  ـــا بع ـــبة لتكاثره املناس
التـــي  األمطـــار الغزيـــرة 
شـــهدتها محافظـــة مأرب، 

وتحتاج عملية املكافحة إىل 
إمكانات كبـــرية ال يمتلكها 
مكتـــب الزراعـــة يف ظـــل 
غيـــاب تام ملنظمـــة األغذية 
التابعة  والزراعـــة )الفـــاو( 

لألمـــم املتحـــدة.
وخالل التدشـــن شـــدد 
الوكيل مفتاح عى رضورة 
مضاعفة الجهود وتشابكها 
يف مواجهة هذه الجائحة .. 
مؤكـــدا أن الســـلطة املحلية 
ستقدم كل ما بوسعها من 

دعم..
ودعـــا وكيـــل املحافظة 

ـــام  منظمـــة الفـــاو إىل القي
ـــؤولياتها يف  بواجبها ومس
التدخـــل العاجـــل ملواجهـــة 
الجـــراد املنتر يف محافظة 
التـــي تعـــد إحـــدى  مـــأرب، 

ســـالت اليمـــن الغذائية.
ــل  ــن الوكيـ ــا ثمـ كمـ
ـــي  الت ـــاعدات  ـــاح املس مفت
ـــر  ـــب األحم ـــا الصلي قدمه
الـــدويل ملكتـــب الزراعة من 
معدات تســـاعد يف مكافحة 
ـــاج إىل  ـــي يحت الت ـــراد  الج
ـــات وطنية  تضافـــر إمكاني

ـــا. ـــة ملكافحته ودولي



السبت  11  يوليو   2020م   العـــــدد ) 113 (
18نشرة 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

دشـــن وكيـــل محافظة 
اإلداريـــة  مـــأرب للشـــؤون 
الباكـــري،  ـــه أحمـــد  عبدالل
الخميـــس، مـــروع  يـــوم 
النازحن(  )شاركني سقيا 
أكثر من  إىل توزيع  الهادف 
نصـــف مليون لرت من املياه 
للـــرب  الصالحـــة  النقيـــة 
للنازحـــن يف مخيمـــات 
النـــزوح يف عـــدد مـــن 
املديريـــات، والـــذي تنفـــذه 
للتنمية  منظمـــة شـــاركني 
الوحدة  بدعم مـــن رشكـــة 

. بية لعر ا
تدشـــن  وخـــالل 
الوكيـــل  املـــروع اســـتمع 

الباكري من رئيس املنظمة 
طـــه حمـــود إىل رشح عـــن 
الـــذي يســـتهدف  املـــروع 
دعـــم 300 أرسة نازحـــة يف 
مخيمات النزوح بمديريات 
ــف  العطيـ رصواح ووادي 
باملدينة،  العليـــا  والجفينـــة 
واملخيمـــات يف مجـــزر، 
وتزويدهـــم  ورغـــوان، 
بأكثـــر مـــن 550 ألـــف لـــرت 
الصالحة  ـــة  النقي املياه  من 
للـــرب مـــن خـــالل رشاء 
صهاريـــج ميـــاه، مـــن أجل 
تخفيف معاناة النازحن يف 
املخيمات من نقص املياه يف 
ظل االرتفاع الكبري لحرارة 

الصيـــف وانتشـــار فريوس 
الذي تحتـــاج فيه  كورونـــا 
إىل ميـــاه كثـــرية  العائـــالت 
للنظافـــة من أجل مكافحة 
الفريوس. انتقـــال عـــدوى 
الوكيـــل  وقـــد أشـــاد 
ـــادرة  املب ـــذه  ـــري به الباك
ــة  ــن منظمـ ــة مـ الرائعـ
شـــاركني والـــدور الفاعـــل 
الخـــاص يف تمويل  للقطاع 
ـــس  ـــذي يعك ـــروع وال امل
لـــدوره اإلنســـاني  إدراكـــه 
والتنمـــوي يف املحافظـــة يف 
التي يمر بها  املرحلـــة  هذه 
الوطـــن، وإيمانه بالراكة 
االجتماعـــي  والتكافـــل 

واملســـؤولية االجتماعيـــة.
أن هـــذه  إىل  مشـــريا 
ـــريا  ـــتخفف كث ـــادرة س املب
النازحـــن يف  ـــاة  مـــن معان
التـــي  للميـــاه  احتياجاتهـــم 
تـــزداد يف مثـــل هـــذه األيام 
إىل جانب  الحرارة..  شديدة 
امليـــاه مـــن االحتياجات  أن 
األساســـية لـــألرس النازحة 
والتـــي تعاني من شـــحتها 
النـــزوح وتكلف  مخيمـــات 
عمليـــة رشائهـــا مـــن قبـــل 
األرس النازحة أعباء مادية 
كبرية يف ظل حالتهم املادية 
واملعيشـــية الصعبـــة لألرس 

يف املخيمـــات.

يستهدف 300 أسرة نازحة ..

الباكري يدشن مرشوع )شاركني سقيا 
النازحني( بمخيامت مأرب
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افتتاح أول دار إليواء النساء الناجيات من 
العنف بمحافظة مأرب

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــه  ـــري ومع الباك ـــه  عبدالل
النيابة االســـتئنافية  رئيس 
ـــايض عارف  باملحافظة الق
ـــس،  ـــوم الخمي ـــاليف، ي املخ
ـــاء  ـــواء النس ـــان إلي دار أم
الناجيـــات مـــن العنف، أحد 
التابعة  اإلنسانية  املشاريع 
ملؤسســـة إنـــف اليمنيـــة 
للحماية اإلنســـانية وبدعم 

مـــن منظمـــة بـــور هاندز.
االفتتـــاح  وخـــالل 
ـــري  الباك ـــل  ـــاف الوكي ط
والقـــايض املخـــاليف بأرجاء 
الـــدار واســـتمعا مـــن املدير 
للمؤسسة هيفاء  التنفيذي 
األحصمي إىل رشح عن الدار 
والخدمات التي ســـيقدمها 
للنساء الناجيات من العنف 
باعتباره أول دار ومؤسسة 
تهتـــم بهـــذه الريحـــة من 

النســـاء، حيـــث أشـــارت 
ــتقبل  ــدار سيسـ الـ إىل أن 
النســـاء املحال إليه من قبل 
ـــمية األمنية  األجهزة الرس
والقضائيـــة، وســـيعمل 
عـــى تقديم اإليـــواء واألكل 
ـــم النفيس،  والرب، والدع
ــادي،  ــن االقتصـ والتمكـ
واإلصالح األرسي.. مشرية 
الدار سيشهد توسعا  أن  إىل 
ـــة يف  ـــهر املقبل ـــالل األش خ
القدرة االستيعابية وبرامج 

ـــب والتأهيل. التدري
كمـــا قدمـــت األحصمي 
نبذة تعريفية عن املؤسسة 
ـــانية التي  واألنشطة اإلنس
ـــا إىل  ـــذ انتقاله ـــا من نفذته
مأرب وخصوصا  محافظة 
منـــذ مطلـــع العـــام الجاري 
بعـــد أن تعرضـــت مقراتها 
صنعـــاء  بالعاصمـــة 
ـــا  ـــة له التابع ـــاريع  واملش

ـــادرة من قبل  للنهب واملص
االنقالبية. الحوثي  مليشيا 
وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
ـــري والقايض املخاليف  الباك
ـــة يف  ـــادرة املهم ـــذه املب به
تقديم خدمة نوعية للنساء 
ـــف أو  ـــن العن ـــات م الناجي
النســـاء الالتـــي يعانـــن 
مـــن العنـــف.. ولفتـــا إىل أن 
املحافظـــة بأمـــس الحاجـــة 
ملثل هذه املبادرات اإلنسانية 
ـــدم  ـــي تق ـــتدامة والت املس
خدمـــات نوعيـــة ولرائح 

مهمـــة يف املجتمـــع..
وأكـــد وكيـــل املحافظـــة 
ورئيس النيابة االستئنافية 
أن هـــذا الـــدار يمثـــل حاجة 
ملحـــة ومهمة للمؤسســـة 
والقضائيـــة  األمنيـــة 
الستيعاب ومساعدة النساء 
اللواتي تعرضن للتعنيف أو 
ـــت محكومتهن وليس  انته

ـــن  ـــن أهله ـــد م ـــن أح لديه
الســـتالمهن.. إىل جانـــب 
ـــادة تأهيلهن  العمل عى إع
ومســـاعدتهن يف االندمـــاج 
ــابهن  ــع وإكسـ يف املجتمـ
مهـــارات ومهـــن تمكنهـــن 
من االعتماد عى أنفســـهن 
وتحويلهن إىل نساء منتجات 
يعتمـــدن عـــى أنفســـهن يف 

ـــري احتياجاتهن. توف
الســـلطة  أن  وأكـــدا 
املحلية واألجهزة القضائية 
ـــة  ـــتقدم كاف ـــة س واألمني
العـــون والتســـهيالت للدار 
ـــانية. ـــه اإلنس ألداء مهام

حـــر االفتتـــاح مديـــر 
عام تنمية املرأة باملحافظة 
ـــل  ـــاري وممث ـــدة العم فن
مكتب الشؤون االجتماعية 
والعمـــل عارف الســـامعي.
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إيالف  ـــة  نفذت مؤسس
التنموية لذوي االحتياجات 
الخاصة ، يوم الخميس، يف 
مـــأرب املرحلـــة األوىل مـــن 
السماعات  توزيع  مروع 
ـــة  ـــذوي اإلعاق ل ـــة  الطبي
 16 شملت  والتي  السمعية 
مســـتفيدا ومســـتفيدة من 
النســـاء واألطفـــال، بدعـــم 
أبناء  الخـــري من  من فاعيل 

املحافظة.
تســـليم  وخـــالل 
ـــتفيدين  ـــماعات للمس الس
املحافظـــة  أشـــاد وكيـــل 

للشـــؤون اإلداريـــة عبدالله 
املبادرة نحو  الباكري بهذه 
رشيحـــة مهمـــة ومنســـية 
وهـــي ذوو االحتياجـــات 
املعاقن  ـــة  الخاصة وخاص
.. مؤكدا استمرار  ســـمعيا 
املحلية ملثل  الســـلطة  دعـــم 
الجهود واألنشـــطة. هـــذه 
الباكـــري  ودعـــا 
ــات  االلتفـ إىل  ــات  املنظمـ
لهـــذه الريحـــة مـــن ذوي 
الخاصـــة  االحتياجـــات 
والعمل  إعاقاتهم  بمختلف 
عـــى تأهيلهـــم وتدريبهـــم 

ـــوا من  ليتمكن ـــم،  وتعليمه
الكامنة  اســـتغالل قدراتهم 
حياتهـــم  ممارســـة  يف 
إىل  ــول  ــة والتحـ الطبيعيـ
أشخاص منتجن معتمدين 

أنفســـهم. عـــى 
مـــن جانبهـــا دعـــت 
ـــالف  إي ـــة  ـــس مؤسس رئي
التنمويـــة نرسيـــن املخاليف 
إىل افتتـــاح فـــرع لصنـــدوق 
ـــن  املعاق ـــل  ـــة وتأهي رعاي
يف محافظـــة مـــأرب نظـــرا 
الريحة  هذه  أعداد  لتزايد 
ـــيا  ـــالب مليش انق ـــبب  بس

الظاملة  ـــي والحـــرب  الحوث
الشـــعب  التـــي تشـــنها عى 
املسببات  إىل جانب  اليمني، 
ــة  ــن اإلعاقـ ــرى مـ األخـ
الحوادث  وإعاقة  الخلقية، 

املروريـــة وغريهـــا.
التســـليم مديـــر  حـــر 
بمحافظة  املرأة  تنمية  عام 
مأرب فندة العماري، ونائب 
الشـــؤون  مدير عام مكتب 
االجتماعيـــة باملحافظـــة 

السامعي. عارف 

إيالف تقدم سامعات طبية لذوي اإلعاقة 
السمعية بمأرب لـ16 معاقا
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ـــل محافظة  افتتح وكي
اإلداريـــة  مـــأرب للشـــؤون 
ـــوم  ي ـــري،  الباك ـــه  عبدالل
األحـــد، دورة تدريبيـــة 
نسوية لتأهيل 30 امرأة من 
النازحـــة واأليتام يف  األرس 
مجـــال الخياطة والتفصيل 
إطـــار  يف  والتصميـــم 
لتعليم   3 »مروع تمكـــن 
الخياطـــة لـــألرس معدومة 
ـــذي  ال ـــام«  ـــل واأليت الدخ
تنفـــذه مؤسســـة حضـــارة 
ســـبأ للتنميـــة االجتماعية.

التدشـــن  وخـــالل 
الباكـــري  الوكيـــل  اســـتمع 
من مدير مؤسسة حضارة 
الســـبئي  ـــار  ســـبأ عبدالجب
إىل رشح عـــن الـــدورة التي 

تنفذ خالل شـــهر بدعم من 
ـــد  الجدي ـــن  اليم ـــة  مؤسس
إىل  البنـــاء، و تهـــدف  ملـــواد 
إىل  تحويـــل املشـــاركات 
ـــاء منتجات وتعليمهن  نس
حرفـــة الخياطة والتفصيل 
والتصاميـــم بمـــا يمكنهـــن 
من االندماج يف سوق العمل 
وتحســـن مستوى أرسهن 
الظـــروف  املعيـــي يف ظـــل 
ـــهدها  ـــي تش الت ـــة  الصعب
ــة  النازحـ ــة  األرس خاصـ
ومعدومـــي الدخـــل يف ظـــل 
األوضاع االســـتثنائية التي 

اليمن. ـــها  تعيش
ــل  الوكيـ ــد  أكـ ــد  وقـ
الباكري عى أهمية املبادرات 
املجتمعية يف الوقت الراهن 

والتوجه نحو برامج تنمية 
القدرات واملهارات، خاصة 
ـــن  ـــن م ـــاء وتمكينه للنس
املعيي  مستواهن  تحسن 
واالنخراط يف سوق العمل، 
الصعبة  الظـــروف  وتجاوز 
النســـاء  التـــي تعانيهـــن 
النازحات  عمومـــا خاصـــة 
االنقـــالب والحرب  بســـبب 
ـــيا  ـــا مليش ـــي فرضته الت
الحوثي املدعومة من إيران 

اليمنين. عـــى 
املتدربـــات عـــى  وحـــث 
القصـــوى مـــن  االســـتفادة 
ـــة  ـــدورة ومحاول ال ـــذه  ه
تطويـــر  يف  االســـتمرار 
الواقع العميل  مهاراتهن يف 
االندماج  بما يمكنهـــن من 

اقتصاديا يف السوق املحلية.
الباكـــري  وشـــدد 
القطـــاع  عـــى أهميـــة دور 
املحافظـــة يف  الخـــاص يف 
ـــة  التنموي ـــج  الرام ـــم  دع
الهادفـــة..  واإلنســـانية 
اليمن  مؤسسة  دور  مثمنا 
الجديد كإحدى مؤسســـات 
الخـــاص يف دعـــم  القطـــاع 
هـــذه املبـــادرة .. منوها إىل 
ـــاء  النس ـــم  ـــة يف دع الحاج
ـــب  التدري ـــد  ـــات بع املتدرب
بمكينة الخياطة وقليل من 
ليبـــدأن االنطالق  القمـــاش 
ـــة. الخاص ـــاريعهن  يف مش

افتتاح دورة خياطة وتفصيل لـ30 
نازحة ومعدمة الدخل يف مأرب
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إقليـــم  نظمـــت جامعـــة 
 ، ـــأرب  ـــة م ـــبأ بمحافظ س
يـــوم األحـــد، ورشـــة عمل 
إلعـــداد خطـــة تنفيذيـــة 
بالجامعة  العمل  الستئناف 
ـــذا  ـــا، تنفي ـــل كورون يف ظ
لقـــرار وزارة التعليم العايل 
باستئناف  العلمي  والبحث 
ـــطس  8 أغس ـــة يف  الدارس

. ملقبل ا
الورشـــة  وناقشـــت 
ـــرتازات  ـــراءات واالح اإلج
الصحية التي يجب تطبيقها 

الطـــالب  لضمـــان ســـالمة 
وأســـاتذة الجامعة، وتنفيذ 
الثاني  ـــل  الفص ـــات  امتحان
/2020م  2019م  للعـــام 
وفـــق جـــدول تقويم زمني 
العام  لتنفيذهـــا، وتدشـــن 
الجامعـــي الجديد 2020م/ 
التقويـــم  2021م وجـــدول 

لذلك. الزمنـــي 
أكـــد  االفتتـــاح  ويف 
الدكتـــور  الجامعـــة  رئيـــس 
أن  القـــديس  محمـــد حمود 
ـــع  ـــة بوض ـــة كفيل الورش

ـــة  ـــة لصياغ ـــة واضح رؤي
ـــة موضوعية  خطة تنفيذي
تراعـــي فيهـــا مصالـــح 
الطالب واألســـتاذ سواء يف 
أو  العلمي  التحصيل  جانب 
يف جانـــب ضمـــان تحقيـــق 
آمنـــة تضمن  بيئـــة صحية 
الوباء.  عدم عـــودة تفـــي 
الدكتـــور  وأوضـــح 
اإلجراءات  هذه  أن  القديس 
الكليـــات  ستشـــمل جميـــع 
التابعـــة للجامعة بما فيها 
الرتبيـــة والعلـــوم  كليـــة 

ـــة يف  اإلنســـانية والتطبيقي
ـــي  الت ـــوف  الج ـــة  محافظ
الحوثـــي  احتلتهـــا مليشـــيا 
االنقالبية قبل عدة أشـــهر، 
من خـــالل وضـــع معالجة 
ـــا  ـــة وطالبه للكلي ـــة  خاص
ـــلطة  الس ـــع  ـــاون م بالتع
املحليـــة ملحافظـــة الجـــوف 
الســـتئناف أعمالهـــا مؤقتا 

يف محافظـــة مـــأرب.

جامعة إقليم سبأ تناقش خطة استئناف 
الدارسة يف ظل كورونا
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النظافة  صندوق  أطلق 
والتحســـن يف محافظـــة 
الثالثـــاء،  ، يـــوم  مـــأرب 
حملـــة رش ضبابي رذاذي 
والحـــرات  للبعـــوض 
ـــى  ـــة حم ـــارة ملكافح الض
األخرى،  والحميات  الضنك 
والتـــي ينفذهـــا عـــى مدى 
أسبوع يف عاصمة املحافظة 

ـــاورة لها. املج ـــاء  واألحي
الحملة  وخالل تدشـــن 
الصندوق  أشـــار مدير عام 
محمـــد عطيـــة إىل أن تنفيذ 
الصندوق لهذه الحملة بعد 

الضنك  حمى  أمراض  تزايد 
واملالريا والحميات األخرى 
البعـــوض  التـــي ينقلهـــا 
الطيـــارة  والحـــرات 
انتشـــار  األخـــرى، وتزايـــد 
البعـــوض والذبـــاب وغريه 
بشـــكل كبري بعـــد األمطار 
التـــي شـــهدتها املحافظـــة، 
التي  الكبرية  الجهـــود  رغم 
يبذلهـــا الصنـــدوق يف رفـــع 
للحد  بـــأول  أوال  املخلفـــات 
مـــن بيئـــة تكاثـــر البعوض 

والحرات.
وثمـــن عطيـــة دعـــم 

لتنمية  السعودي  الرنامج 
وإعمـــار اليمـــن للصنـــدوق 
ـــة  ـــذ حمل ـــل تنفي أج ـــن  م
الـــرش مـــن خـــالل تقديـــم 
عـــدد ثالثـــة مواطـــري رش، 
الالزمـــة لعملية  واملبيـــدات 
الحملـــة..  الـــرش، وتنفيـــذ 
ـــاون  التع ـــز  ـــا تعزي متمني
ـــن  ـــدوق م ـــم للصن والدع
أجـــل مســـاعدته يف تنفيـــذ 
النظافة ومشـــاريع  مهـــام 
التحسن للمدينة بما يخلق 
ـــن  للمواطن ـــة  ـــة صحي بيئ
ــة،  ــن للمحافظـ والزائريـ

ويحد من انتشار األمراض.
الصندوق  ودعـــا مديـــر 
املواطنـــن يف مدينـــة مأرب 
وضواحيها إىل التعاون مع 
ـــتجوب  التي س الرش  فرق 
ـــم يف  ـــوارعهم وحاراته ش
ـــر،  الباك ـــاح  الصب ـــات  أوق
النوافـــذ واألبـــواب  وفتـــح 
املبيدات  أجـــل دخـــول  مـــن 
إىل منازلهـــم  الـــرش  أثنـــاء 

. لتعقيمها

إطالق محلة رش ضبايب يف مدينة 
مأرب ملكافحة البعوض
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اختتمت، يوم الخميس، يف محافظة مأرب، ورشـــة 
عمـــل خاصـــة بتعزيز التماســـك االجتماعـــي واملواطنة 
وبناء الســـالم، التـــي نظمها ملتقى طالب مأرب ضمن 
التماســـك االجتماعي بدعم من منظمة سيفر  مروع 

وورلد.
وهدفت الورشة التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 
إعالمين من اإلذاعات املحلية بمحافظة مأرب، الخروج 

بآليـــة عمـــل لتعزيـــز دور اإلعـــالم املســـموع يف توعيـــة 
املجتمع باملواطنة، وأهمية التماســـك االجتماعي وبناء 
الســـالم، خاصة بن األعداد الكبرية من النازحن الذين 
اســـتقبلتهم املحافظـــة ومالديهم مـــن ثقافات وعادات 
وتقاليـــد وطرق معيشـــة مختلفـــة واملجتمع املضيف يف 

املحافظة.

اختتام ورشة لتعزيز التامسك 
االجتامعي وبناء السالم


