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التقى محافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
ـــس،  ـــوم الخمي ـــه، ي بمكتب
فريق اللجنة الدولية للصليب 
األحمر الـــدويل، الـــذي يزور 
ـــا برئاســـة  املحافظـــة حالي

جوتشمان. ديفيد 
ـــذي  ـــاء ال ـــال اللق وخ
حرضه رئيس وفد الحكومة 
اليمنيـــة املفـــاوض يف ملـــف 
ووكيل  األرسى هادي هيج 
املحافظة الدكتـــور عبد ربه 
ـــة  ـــرى مناقش ـــاح، ج مفت
عـــددا من القضايـــا املتعلقة 
للجنة  اإلنسانية  بالتدخات 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر، 

خاصـــة مـــا يتعلـــق بتطبيق 
القانـــون الـــدويل اإلنســـاني، 
ووضع املختطفني واملعتقلني 
ـــيا الحوثي  يف سجون مليش
االنقابية املدعومة من إيران، 
والذيـــن يتعرضـــون لشـــتى 
صنـــوف التعذيـــب، تســـبب 
يف وفـــاة العـــرات منهـــم، 
االنتهاكات  من  تعترب  وهذه 
التـــي ترتقي إىل الجرائم ضد 

اإلنسانية.
كمـــا جرى خـــال اللقاء 
مناقشة دور اللجنة الدولية 
للصليب األحمر اإلنساني يف 
ـــادل األرسى  تنفيذ اتفاق تب
املوقـــع مؤخرا يف ســـويرسا 

الرعية  الحكومة  بني وفد 
واالنقابيـــني الحوثيـــني 
برعايـــة أمميـــة، وما قام به 
فريـــق اللجنـــة الدوليـــة من 
تهيئة من أجـــل اإلفراج عن 
ـــا  ـــني وفق األرسى واملعتقل
للقوائـــم املتبادلـــة واملتفـــق 
ـــامة  ـــان س ـــا وضم عليه
املعتقلـــني واملخفيـــني قرسا 
يف ســـجون املليشـــيا وعـــدم 
تعـــرض بعضهـــم للتصفية 
من قبل املليشيا قبل عملية 
اإلفـــراج والتبادل كما فعلت 
يف عمليـــات تبـــادل ســـابقة.
ـــظ  ـــب املحاف ـــد رح  وق
العرادة بفريق اللجنة الدولية 

ــر ودوره  للصليـــب األحمـ
ــة..  ــاني يف املحافظـ اإلنسـ
ـــه أن يتواكب  معربا عن أمل
ــا  ــة وتدخاتهـ دور اللجنـ
يف املحافظـــة مـــع حجـــم 
ــدة  ــات املتصاعـ االحتياجـ
لألعداد الكبرية من النازحني 
املحافظة،  استقبلتهم  الذين 
والذيـــن الزالت أعـــداد منهم 
تصل يوميا إىل املحافظة من 
مختلف املحافظات واملناطق 
الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
الحوثـــي االنقابيـــة، بحثـــا 
عـــن املـــاذ اآلمـــن والحماية 

والخدمات.

بحضور رئيس وفد الحكومة المفاوض في ملف األسرى ..

املحافظ العرادة يلتقي فريق اللجنة الدولية 
للصليب األمحر
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ترأس لقاء موسعا لمنسقي الكتل اإلنسانية

تـــرأس وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح سلســـلة لقاءات مع 
ـــة والدولية  املنظمات املحلي
ناقـــش خالهـــا التدخـــات 
اإلنسانية يف املحافظة، وسبل 
تخفيـــف معانـــاة النازحـــني 
املتدفقـــني بشـــكل مســـتمر 
عـــى مأرب مـــن املحافظات 
ـــيا  الخاضعة الحتال مليش
االنقابية ومناطق  الحوثي 

املواجهات.

اللقاء املوسع
وأقـــر لقـــاء موســـع 
ـــأرب  ـــة بم ـــلطة املحلي للس
ومنســـقي الكتل اإلنســـانية 
لركاء العمل اإلنساني من 
املنظمات الدولية واإلقليمية 
واملحليـــة والذي عقـــد، يوم 
الخميـــس، ترأســـه الوكيـــل 
مفتاح، تشـــكيل لجنة فنية 
إلعداد مصفوفة االحتياجات 

اإلنسانية يف املحافظة للعام 
ــري  ــا للمعايـ 2021م، وفقـ
املعتمـــدة إلعـــداد خطـــة 
ـــة  ـــات للجمهوري االحتياج
اليمنية ونماذج األمم املتحدة 

املعتمدة.
وكان اللقـــاء قـــد كرس 
العام إلعداد  ملناقشة اإلطار 
ــات  ــة االحتياجـ مصفوفـ
اإلنســـانية للمحافظة للعام 
ـــني  ـــمل النازح ـــادم، تش الق
واملجتمع املضيف خاصة يف 
الخدمية  القطاعات  مختلف 
األساســـية ووفقـــا لنتائـــج 
ـــي  ـــة الت املســـوحات امليداني
أجرتهـــا املنظمـــات الدوليـــة 
بالتعـــاون مـــع وحـــدة إدارة 
مخيمات النازحني والسلطة 
املحلية، من إدماجها يف خطة 
االحتياجات اإلنسانية لليمن 
لتجـــاوز القصـــور يف خطط 
االســـتجابة لاحتياجـــات 
ـــال  ـــأرب خ ـــانية بم اإلنس

ـــنوات املاضية. الس
ويف اللقـــاء أكـــد الوكيـــل 
مفتـــاح عـــى أهميـــة إعـــداد 
التي تعكس  املصفوفة  هذه 
االحتياج الحقيقي للنازحني 
واملجتمع املضيف، وإنجازها 
خـــال مدة ال تتجاوز عرة 
ـــادة  ـــا إىل القي ـــام لرفعه أي
السياســـية واللجنـــة العليـــا 
لإلغاثة إىل جانب تســـويقها 
لـــدى املنظمـــات اإلنســـانية 
ـــد  ـــة لس ـــة واإلقليمي الدولي
االحتياجات وتخفيف معاناة 
املضيف  واملجتمع  النازحني 

املحافظة. يف 
وأشـــار الدكتـــور مفتاح 
إىل أن محافظـــة مـــأرب 
تحتضـــن أكرب كتلـــة برية 
من النازحني، يف ظل إمكانات 
شحيحة وبنى تحتية منعدمة 
يف بعض جوانبها، وخدمات 
ـــدد محدود  متدنية كانت لع
من الســـكان، وهـــذا ما مثل 
عبئـــا عـــى الســـلطة املحلية 

يف االســـتجابة لاحتياجـــات 
الخدمات  وتقديم  اإلنسانية 
التـــي بـــات يتنافـــس عليهـــا 
النازحون واملجتمع املضيف 
من تعليم وصحة ومساكن 
ومياه ورصف صحي وطرق 
وغريها، يف حني كانت خطط 
االحتياجات اإلنســـانية التي 
توضـــع للمحافظة تتجاهل 
الكتلة البريـــة الكبرية من 
النازحـــني وتوضـــع ألرقـــام 
متدنية ال تلبـــي الحد األدنى 
لاحتياجـــات مـــن النازحني 
فضـــا عن املجتمـــع املحيل، 
وتركـــزت يف االحتياجـــات 
الطارئـــة ولـــم تنتقـــل إىل 
املســـاعدات يف املشاريع ذات 
التنمية املســـتدامة سوى يف 

بسيط. هامش 
وشـــدد عـــى أهميـــة أن 
تستوعب خطة االحتياجات 
الجوانـــب اإلنســـانية ذات 
البعـــد التنمـــوي مـــن صحة 
وتعليم وميـــاه وبنى تحتية 

د. مفتاح يعقد سلسلة لقاءات مع املنظامت 
املحلية والدولية لبحث التدخالت اإلنسانية
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ـــش  ـــبل العي ـــني س وتحس
وتطوير املؤسسات الخدمية 
والخدمات العامة املقدمة إىل 
جانب بناء القدرات والتدريب 
والتأهيل للشباب والنساء يف 
ـــاالت بما يعزز  مختلف املج
خلق فـــرص العمل وتحويل 
منتجـــني،  إىل  النازحـــني 
ـــبهم من  معتمدين عى كس
حرفهـــم وأعمالهم بدال عن 
املساعدات الطارئة من سال 
غذائيـــة وغريها املقدمة من 

املنظمات.

وأطباء  األحمر  الصليب 
با حدود

ــل  ــى وكيـ ــا التقـ كمـ
املحافظـــة الدكتـــور عبدربه 
ـــوم  ـــه، ي ـــاح، يف مكتب مفت
ــدة،  ــى حـ ــد، كا عـ األحـ
رئيس بعثـــة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر ماريا ترييزا 
ونائـــب رئيس بعثة منظمة 
أطبـــاء با حـــدود الهولندية 
اللذيـــن  أجبـــاس،  أوزان 
ـــا  ـــة حالي ـــزوران املحافظ ي
لتقييم التدخات اإلنســـانية 

ـــا. ملنظمتيهم
ورحـــب الوكيـــل مفتاح 
بفريقي املنظمتني وتدخات 
ــانية يف  ــني اإلنسـ املنظمتـ
ـــن  ـــا ع ـــة .. معرب املحافظ
أملـــه يف أن يتوســـع تدخـــل 
املنظمتني لتحقيق استجابة 
حقيقية للنازحني والتخفيف 
من آالمهم خاصة مع قرب 

ـــتاء. دخول فصل الش
وقـــدم الدكتـــور مفتـــاح 
خـــال اللقاءيـــن صـــورة 
ــع  ــن الوضـ ــزة عـ موجـ
اإلنســـاني يف املحافظـــة 
ـــني يف  ـــدى النازح ـــة ل خاص
املخيمات وتجمعات النزوح، 
واألوضاع املعيشية الصعبة 
التي يعيشـــونها يف ظل دور 
محدود للمنظمات اإلنسانية 

الدولية.
وأشـــار إىل أن محافظـــة 
مأرب اســـتقبلت مـــا يقارب 
ـــذ  ـــازح من ثاثـــة مايـــني ن
ـــي  ـــيا الحوث ـــاب مليش انق
املدعومـــة من إيـــران، منهم 
نحو مليونـــني موزعني عى 
أكثـــر مـــن )130( مخيما يف 
ـــات وال تزال  مختلف املديري
ـــتقبل نازحني  املحافظة تس

ـــكل يومي. جدد بش
وجـــدد الوكيـــل مفتـــاح 
حرص الســـلطة املحلية عى 
ـــهيات  ـــة التس ـــم كاف تقدي
لجميـــع املنظمـــات لتنفيـــذ 
ـــا  ـــانية بم ـــطتها اإلنس أنش
يخـــدم النازحـــني ويخفـــف 
من معاناتهم وينســـجم مع 
اللوائـــح والقوانـــني النافذة.
من جانبهما عرب رئيسا 
بعثتا اللجنة الدولية للصليب 
األحمـــر وأطبـــاء بـــا حدود 
ـــق املرافق  الهولندية والفري
لـــكل منهما، عـــن تقديرهم 
لجهود السلطة املحلية، وما 
تقدمه من تعاون وتسهيات 
لتمكني املنظمات من رسعة 
ــات  ــتجابة الحتياجـ االسـ

النازحـــني يف املحافظة.
وقدمـــا رشحـــا عـــن 
أهداف زيارتهما إىل املحافظة 
ـــني يف تعزيز  ورغبة املنظمت
ـــع  ـــانية م ـــة اإلنس الراك
الســـلطة املحلية باملحافظة 
مـــن أجل االســـتجابة األمثل 
النازحـــني  الحتياجـــات 

وتخفيـــف معاناتهـــم.

وكالة أدرا
ـــايض  ـــني امل ـــوم اإلثن وي
بحـــث الوكيـــل مفتـــاح، مع 
فريق وكالة التنمية واإلغاثة 
الدولية »أدرا »برئاسة مدير 
مكتـــب املنظمـــة باملحافظة 
عيل صالح ســـعيد التدخات 

والتنمويـــة  اإلنســـانية 
للوكالة وبرامج مساعداتها 
اإلنسانية وخطط تدخاتها 
الجديدة بمديريات املحافظة.
ورحـــب الوكيـــل مفتاح 
بمبـــادرة الوكالـــة بافتتـــاح 
مكتبهـــا يف املحافظة والذي 
ســـيكون لـــه دور إيجابي يف 
توســـيع ونجـــاح تدخاتهـــا 
اإلنسانية التي تنفذها حاليا 
ـــاه،  يف مجـــال مشـــاريع املي
و الزراعة، وتحســـني ســـبل 
العيش والتمكني االقتصادي.. 
مؤكداً دعم الســـلطة املحلية 
ملكتب املنظمة وتقديم كافة 
التســـهيات لتنفيذ أنشطته 
اإلنسانية بشـــفافية ووفقا 

للوائح والقوانني الوطنية.
وتطـــرق الوكيـــل إىل 
أهمية التنسيق مع السلطة 
ـــب التنفيذية  املحلية واملكات
املعنية لتيسري املهام والتوجه 
ـــاج الفعيل املتمثل  إىل االحتي
يف التدخات اإلنســـانية ذات 
البعـــد التنمـــوي واملســـتدام 
وخلق فرص العمل.. مشددا 
عى أهمية توســـيع املنظمة 
نطاق تدخاتها وأنشـــطتها 
اإلنســـانية يف املحافظـــة 
إىل بقيـــة املديريـــات وعـــدم 
التقوقع يف مديريات محددة.
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بدء إعداد الدراسات إلنشاء صالة رياضية 
مغلقة ومقر لنادي الوطن بحريب

ــام  ــر عـ ــد مديـ تفقـ
التصاميـــم والدراســـات 
لقطـــاع املشـــاريع بـــوزارة 
الشـــباب املهنـــدس نعمـــان 
ــه  ــه ومعـ ــد عبداللـ أحمـ
مدير عـــام مكتب الشـــباب 
والرياضة بمحافظة مأرب 
عـــيل حشـــوان ومديـــر عام 
ـــة  ـــغال العام ـــب األش مكت
ـــد  ـــدس عب ـــرق املهن والط
ـــال  ـــي أعم ـــودود املذحج ال
املســـح وإعـــداد الدراســـات 
األوليـــة التي بدأت إلنشـــاء 
صالة رياضية مغلقة ومقر 
ـــة  ـــن بمديري ـــادي الوط لن

حريب.
ـــارة  الزي ـــال  ـــرى خ ج
االطاع عى موقع املروع 
كمرحلـــة أوىل تليها مرحلة 
إعداد الدراسات واملخططات 
إلسقاط املروع اإلنشائي 
عى املوقع، حيث سيشـــمل 
املروع عـــى صالة مغلقة 
ــدم،  ــرة القـ ــب لكـ وملعـ
ـــرة  ـــرة الطائ ـــب لك وماع
والســـلة وصالـــة تدريبـــات 
إىل جانـــب مكاتـــب إداريـــة، 
إلقامة األنشـــطة الرياضية 

ـــات والبطوالت. والدوري
وأكـــد مديـــر عـــام 

بـــوزارة  التصاميـــم 
الشـــباب ومدير عام مكتب 
ـــباب والرياضة بمأرب  الش
أن املـــروع يأتـــي ضمـــن 
ـــر  ـــة لتطوي ـــة متكامل خط
البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع 
الشباب والرياضة بمختلف 
املحافظـــة..  مديريـــات 
ـــذا  ـــة ه ـــريين إىل أهمي مش
ـــذي  ال ـــايض  ـــروع الري امل
سيســـهم يف تنشيط الحراك 
الريايض باملديرية واحتضان 
الفعاليـــات الرياضيـــة مـــن 
دوريات وأنشطة وبطوالت 

. عة متنو

مـــن جانبـــه ثمن رئيس 
نادي الوطن محمد العمري 
ــباب  ــام وزارة الشـ اهتمـ
والرياضة والسلطة املحلية 
باملحافظة بمروع النادي 
ووصـــول الفريـــق الهنديس 
بعـــد أيـــام من وضـــع حجر 
ـــريا إىل أن  ـــاس .. مش األس
هـــذا املـــروع ســـيكون له 
األثـــر اإليجابـــي الكبـــري يف 
ـــة  ـــباب املديري ـــجيع ش تش
وتنمية واكتشـــاف املواهب 
مختلـــف  يف  والقـــدرات 
واملناشـــط  املجـــاالت 

لرياضية. ا
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مديـــر  دشـــن 
عـــام مكتب الشـــباب 
والرياضـــة بمحافظة 
مـــأرب عيل حشـــوان 
ومديـــر عـــام مديرية 
ـــد صالح  املدينة محم
فرحان، انطاق بطولة 
كـــرة القدم الســـنوية 
ـــم( التي  ـــة الرباع )فئ
ينظمها مكتب الشباب 
ـــة  ـــة بمديري والرياض

املدينـــة، تزامنـــا مـــع 
ـــاالت باألعياد  االحتف
ـــة لثورتي 26  الوطني
ســـبتمرب و14 أكتوبر 

الخالدتني.
ـــني  ـــال التدش وخ
اســـتمع حشـــوان 
ومحمـــد صالـــح إىل 
رشح من مدير مكتب 
ــة  ــباب بمديريـ الشـ
املدينة سياف حشوان، 

عن البطولة التي تقام 
عى ملعبـــي أكاديمية 
سبأ والفاو، عى مدى 
ـــس  ـــا، يتناف 15 يوم
فيهـــا 16 فريقـــا مـــن 
فئة الرباعم، موزعون 
أربع مجموعات. عى 

ـــاراة  ـــت املب وجمع
االفتتاحيـــة للبطولـــة 
عـــى ملعـــب أكاديمية 
ـــم  ـــق براع ـــبأ فري س

الوحدة وفريق براعم 
الفرســـان، وأســـفر 
براعم  اللقاء عن فوز 
الوحـــدة عـــى براعـــم 
الفرسان بنتيجة هدف 

واحـــد دون رد.
حـــرض التدشـــني 
وزيـــر  مستشـــار 
ـــة  ـــباب والرياض الش

علـــوة. داوود 

تدشني بطولة كرة القدم لفئة الرباعم 
بمديرية املدينة احتفاء باألعياد الوطنية
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ـــة مأرب  أثبتت محافظ
اليمنيـــة، ذات األهميـــة 
االســـراتيجية للرعيـــة 
اليمنية، الواقعة إىل الشمال 
الرقـــي من صنعـــاء، أنها 
كانـــت وال زالت عصية عى 
املليشيات الحوثية اإليرانية، 
التي يرّوج إعامها من حني 
ـــاندة من أبواق  آلخر، بمس
ال تريـــد الخـــري لليمـــن أنها 
آيلـــة للســـقوط، يف محاولة 
للتغطيـــة عى االنكســـارات 
إيران،  أذناب  بها  مني  التي 
يف مختلـــف الجبهـــات عـــى 
أيـــدي قـــوات الرعيـــة، 
بمســـاندة مـــن تحالف دعم 
الرعيـــة، والتمويـــه عـــى 
ـــي حققتها  الت االنتصارات 

من  اآلالف  وخلّفت  الدولة، 
القتى يف صفوف املليشيات، 
الذيـــن دفنوا يف تراب مأرب 
ـــل  ـــدة، بفض ـــة الصام األبي
وجـــود الدولـــة وحضورها 
القـــوي واملســـيطر، إذ ال 
صـــوت يعلو فـــوق صوتها 

بكافة مؤسســـاتها.

تعاضد الدولة والشعب
ـــايخ  وقال عدد من مش
ـــأرب  ـــاء م ـــان ووجه وأعي
له  إن ما يروج  لـ»عكاظ«، 
الحوثيون من انتصارات يف 
بعض الجبهـــات، ما هو إال 
أضغاث أحـــام، ألن الدولة 
اليمنيـــة تفرض ســـيطرتها 
وهيبتهـــا، مدعومة بوحدة 

ـــع  ـــا م ـــل وتضامنه القبائ
ـــف املؤسســـات، التي  مختل
ـــكل  ـــا بش ـــارس أعماله تم
طبيعـــي، بينما أذناب إيران 
ـــراب  ـــم يف ت ـــرغ أنوفه تم

مأرب.
وأكـــدوا أن مـــا يســـاعد 
ـــود يف  ـــى الصم ـــأرب ع م
وجه أي محاوالت لزعزعة 
أمنها واستقرارها هو عدم 
وجود مليشيات خارج إطار 
املحافظ  الدولة، وشخصية 
ســـلطان العـــرادة الجامعة، 
والـــذي يمثـــل الســـلطة 
املحلية، وانسيابية التنسيق 
بينه وبني بقية مؤسســـات 
الدولة املوجـــودة يف مأرب، 
ووحدة القرار داخل مأرب، 

وال توجد قوى متناحرة وال 
مختلفـــة، تتنـــازع األمـــر يف 
مأرب، إضافـــة إىل اإلجماع 
الوطني، والتنســـيق العايل، 
والتناغم الكبري بني األحزاب 
السياســـية يف مواجهـــة 
املـــروع اإليرانـــي وأداتـــه 

الحوثية.
ـــود  ـــوا إىل أن وج ولفت
اليمنيني من كل املحافظات 
ـــأرب  ـــل م ـــارب داخ واملش
أكســـبها زخمـــا وطنيـــا 
ـــة،  ـــوة إضافي ـــا ق ومنحه
يقابلـــه وعي قبائـــل مأرب 
ـــة،  ـــع الدول ـــا م والتحامه
وإدراكها لخطورة الحوثي.
وأشـــاروا إىل أن النجاح 
الكبـــري الذي حققته الدولة 

عكاظ السعودية:

مــــــــأرب الصـــامـــــــــــدة.. 
عصيـــة علـــى أذنـــاب إيــــران
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يف مـــأرب مـــن خـــال 
الســـلطة املحليـــة، وإنجـــاز 
مسبوقة  غري  تنمية  عملية 
وبوترية عالية وملموســـة، 
ـــرز يف  ـــدور األب ال ـــه  ل كان 
ـــات  ـــني مؤسس ـــم ب التاح
الدولـــة واملجتمـــع املدنـــي.

مواقف السعودية املرشفة
وأثنى عدد من مشـــايخ 
مـــأرب عى موقـــف اململكة 
األخـــوي الصـــادق والنبيـــل 
ـــأرب،  ـــاند مل ـــم واملس الداع
ولتحالـــف دعـــم الرعيـــة 
املرف، الذي قدم نموذجا 
يف معاضدة الرعية اليمنية 
يف مواجهـــة املليشـــيات 

ـــة اإليرانية. الحوثي
أن  إىل  وأشـــاروا 
ـــل التمرد  ســـكان مأرب قب
واالنقـــاب الحوثي ال يزيد 
عى أربعمائة ألف يف املدينة 
وجميع املديريات، وعددهم 
ـــني  ـــاوز مليون ـــوم يتج الي
ونصف املليون يمني، وهذا 
التي  الطمأنينة  حالة  يؤكد 
تعيشـــها محافظـــة مأرب، 
التي  نتيجة صدى الخسائر 
منـــي بهـــا أذنـــاب إيـــران يف 
مختلـــف الجبهات، وبفضل 
إدارة الجيـــش الوطنـــي 
ـــود وزارة  ـــال وج ـــن خ م
الدفـــاع وقيادتها للعمليات 
العســـكرية من مأرب، وما 
تلقـــاه مـــن دعـــم مـــن قبل 

تحالـــف دعـــم الرعية.

وحدة يف وجه املليشيات
ـــام  ـــر اإلع ـــال وزي وق
ـــي،  ـــر اإلريان ـــي معم اليمن
الـــذي زار مـــأرب خـــال 
ـــة املاضية، إنه  األيام القليل
ـــة يف  ـــروح اليماني ال ـــد  وج
مأرب الحضـــارة والتاريخ، 
موحـــدة، اليمـــن، التي هي 
ـــي  الت ـــة  ـــم القيم يف نظره
تنتهـــي عندهـــا كلُّ القيـــم؛ 
ــي  ــري واإلصاحـ املؤتمـ

واالشـــراكي والنـــارصي 
واملســـتقل،  والســـلفي 
كلهـــم جميعـــا روٌح واحدة 
وموقـــٌف واحـــد، مدافعـــني 
عـــن كرامتهـــم باســـتماتة 
منقطعـــة النظـــري ضـــد 
املـــروع الحوثـــي اإليراني 
الخمينـــي، رغـــم املغريـــات 
التي تتناوشـــهم بني الحني 
بعقيدة  متمسكني  والحني، 
ـــه  ـــن ولقيادت ـــوالء لليم ال
السياســـية ممثلة بالرئيس 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
الجمهورية، وهي -  رئيس 
يف واقـــع الحـــال - والٌء لله 

ثـــم للوطـــن وللتاريـــخ.
ـــو  ـــذا ه ـــربا أن ه معت
الـــذي حال  الـــرس الحقيقي 
ـــياُت  ـــدم مليش دون أن تتق
الحوثي شـــربا واحـــدا رغم 
تحشـــيداتها الكبـــرية، إال 
أنهـــا جميعـــا انكـــرست 
وعـــادت تجر أذيـــال الخيبة 
ـــة  ـــام صاب ـــة أم والهزيم
أحفاد تبـــع وبلقيس. وأكد 
أن ال غرابـــة يف هـــذه الروح 
يف  األصيلة  املوحدة  اليمنية 
مـــأرب ومحافظها الشـــيخ 
ـــلطان العرادة، وقبائلها  س
واملثقفـــني  الشـــامخة، 
والفنانـــني واألكاديميـــني 
الذيـــن يعملـــون  والجنـــود، 
جميعهـــم لليمـــن، مقدمني 
أروع نمـــوذج للدولـــة. ولم 
ـــرى  ـــره وهـــو ي يخـــف تأث
العلـــم اليمنـــي يرفرف عى 
بيوت مأرب ويف شوارعها، 
ـــس الجمهورية  وصور رئي
والجميـــع  مرفوعـــة، 
متطلعـــون لليمن االتحادي 
الجديـــد، بأقاليمـــه الســـتة، 
ـــة  ـــة القومي ـــو الضمان وه
الكربى ليمن آمن ومستقر.
ـــو  ـــعادته وه ـــا س مبدي
يـــرى مـــأرب وكأنهـــا خليُة 
نحـــل تعمـــُل بجـــٍد واجتهاد 
ليـــل نهـــار، وقـــد توافـــرت 
فيها خدماُت البنية التحتية 

ــاء  ــاء والكهربـ ــن املـ مـ
ـــن والتعليم  والصحة واألم
ـــا  ـــا أيض ـــاء، وفيه والقض
املســـتثمرون الذيـــن وجدوا 
بيئـــة خصبـــة لاســـتثمار، 
والقانون،  النظام  يحميهم 
بمـــا لهـــم وعليهـــم، وعـــى 
الضفـــة املقابلـــة يســـتميت 
أبناؤهـــا، ومعهـــم رجاالت 
ــن  ــاع عـ ــن يف الدفـ اليمـ
ـــرة  ـــد براب ـــم ض محافظته
ـــج الزمان من  العرص وهم
الكيـــان اإلمامـــي البغيـــض 
إيرانيـــا، والجميع  املدعـــوم 
ممتنـــون للجهـــود املبذولة 
من قيادة الســـلطة املحلية، 
ــس  ــة رئيـ ــن متابعـ ومـ
ودولة  ونائبه  الجمهورية، 
رئيس الوزراء لسري العملية 
التنمويـــة بصـــورة دائمـــة.

تكامل جغرايف عريق
الوزيـــر  وأوضـــح 
اإلرياني، أنه وجد يف مأرب 
ـــة  النبيل املواقـــف األخويـــة 
الـــذي مثل  وعطـــاء اململكة 
العـــون والســـند إلخوانهـــم 
اليمنيني. مؤكدا أنه لم يجد 
للشـــائعات واإلرجافـــات 
ـــا البعض تجاه  التي يردده
اململكة أي أثر، بل وجد من 
يؤكـــدون أن اململكة تحرم 
النافذة،  ـــة  القوانـــني اليمني
ولم يحصـــل أن فرضت أية 
أجنـــدات أو وصايـــات يوما 
ما عى أحد. مقدما الشـــكر 
وبالـــغ االمتنـــان للمملكـــة 
التاريخيـــة  ولجهودهـــا 
التي سيســـطرها اليمنيون 
ماحـــم مـــن نـــوٍر يف ســـفر 
إن مثل هذه  التاريخ. وقال 
ـــة  ـــت غريب ـــادرات ليس املب
عـــى اململكـــة، فهي حقيقة 
كائنـــة منذ عقـــود طويلة، 
واليمنيـــون يقـــدرون هـــذا 
الصنيـــع، ويعلمون أن أمن 
اململكـــة مـــن أمـــن اليمـــن، 
ـــن  ـــن أم ـــن م ـــن اليم وأم

اململكـــة، مهمـــا حـــاول 
ـــذا  ـــن ه ـــل م الني ـــض  البع
التكامل الجغرايف والتاريخي 

ـــق. ـــاني العري واإلنس

مأرب وحتية العلم
ـــيات  ـــظ املليش ـــا يغي م
اليـــوم،  الحوثيـــة اإليرانيـــة 
ـــاب والطالبات  هو أن الط
يذهبـــون إىل مدارســـهم 
ويرددون يف طابور الصباح 
تحية العلـــم الوطني، بينما 
التـــي تحـــت  يف املناطـــق 
ـــوالء  ال ـــردد  ـــيطرتهم ت س
ـــي،  ـــايل اإليران ـــام امل لنظ
ومـــا يقلقهـــم أن الطالبات 
والطـــاب يف مأرب مقبلون 
ـــي،  ـــم الجامع التعلي ـــى  ع
محتفـــني بالقلـــم والكتاب، 
ــور  ــاء بالنـ ــو احتفـ وهـ
وبالضـــوء وباملســـتقبل 
املـــرق، بينمـــا يف مناطـــق 
صنعـــاء  يف  ســـيطرتهم 
املحافظات،  وبعض  وذمار 
ـــارصون الجامعات بعد  يح
ــات  ــا إىل ثكنـ أن حولوهـ

ـــكرية. عس
ـــش  ـــوم تعي الي ـــأرب  م
نهضـــة شـــاملة يف مختلـــف 
شوارعها  وضوء  املجاالت، 
ومنـــارات  وميادينهـــا، 
تصـــادر  مســـاجدها، 
التـــي  محـــاوالت التشـــوية 
تريـــُد النيل منها واإلســـاءة 
إليهـــا، لخلق ذريعٍة لألعداء 
للتسلل إليها أو االنقضاض 
بعيدة  تبقى  ولكنها  عليها، 

املنال.


