
شعــــــــــالن شهيـــــــــداًشعــــــــــالن شهيـــــــــداً
تشـــييع رســـمي وشـــعبي مهيـــب للعميـــد عبدالغنـــي شـــعالن ورفاقـــه فـــي مدينـــة مـــأربتشـــييع رســـمي وشـــعبي مهيـــب للعميـــد عبدالغنـــي شـــعالن ورفاقـــه فـــي مدينـــة مـــأرب	 	 
رئيـــس اجلمهوريـــة يعـــزي باستشـــهاد قائـــد قـــوات األمـــن اخلاصـــة مبـــأرب ونائبـــهرئيـــس اجلمهوريـــة يعـــزي باستشـــهاد قائـــد قـــوات األمـــن اخلاصـــة مبـــأرب ونائبـــه	 	 
نائـــب الرئيـــس: شـــعالن قائـــد محّنـــك أثبـــت جدارتـــه وصدقـــه فـــي كل الظـــروفنائـــب الرئيـــس: شـــعالن قائـــد محّنـــك أثبـــت جدارتـــه وصدقـــه فـــي كل الظـــروف	 	 
الشـــعب 	 	  أذهـــان  فـــي  خالـــدة  ســـتظل  الشـــهداء  تضحيـــات  الشـــورى:  مجلـــس  الشـــعب رئيـــس  أذهـــان  فـــي  خالـــدة  ســـتظل  الشـــهداء  تضحيـــات  الشـــورى:  مجلـــس  رئيـــس 
رئيـــس الـــوزراء: بطـــوالت القائـــد شـــعالن ومواقفـــه ســـتبقى نبراســـا يلهـــم األحـــراررئيـــس الـــوزراء: بطـــوالت القائـــد شـــعالن ومواقفـــه ســـتبقى نبراســـا يلهـــم األحـــرار	 	 

يف مــأرب يتخلــق تاريــخ جديــد لليمــن املعــارص

أحيــــــــــــــــــــــــــاء شهــــــــــــــــــــداء 
بقلم/ د. أحمد عبيد بن دغر - رئيس مجلس الشورى

بقلم/ معمر مطهر اإلرياني - وزير اإلعالم والثقافة والسياحة
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مفتاح يناقش مع ممثيل ثالث منظامت أممية ودولية تعزيز التعاون اإلنساين

التحالف الوطني هييب بأبناء اليمن االلتفاف حول 
اجليش يف مأرب وااللتحاق به

14 ألــف نازح جديد نتيجة التصعيد 
األخير لمليشــيا الحوثي في مأرب

املحافظ العرادة يرتأس اجتامعا 
بقيادة رشطة املحافظة

اجلامعة العربية: التصعيد احلوثي عىل 
مأرب جزء من أجندة إيرانية متهورة

بريطانيا تدين اهلجامت الصاروخية احلوثية عىل السعودية ومأرب

بحضور قائد قوات األمن الخاصة ..

غوتيريس: هجوم الحوثيين األخير 
في مأرب يهدد بتشريد مئات اآلالف 

زارت المحافظة األسبوع الماضي ..

أدان عدوان وإرهاب الحوثيين على مأرب واستهدافهم للسعودية..

استشهاد مدني وإصابة آخرين ببالستي أطلقته المليشيا على مدينة مأرب

قائـــد قـــوات األمـــن اخلاصـــة مبـــأرب يتفقـــد النقـــاط األمنيـــة مبداخـــل ومخـــارج املدينـــة قائـــد قـــوات األمـــن اخلاصـــة مبـــأرب يتفقـــد النقـــاط األمنيـــة مبداخـــل ومخـــارج املدينـــة 	 	 
صافـــر تؤكـــد اســـتمرار توزيـــع إنتاجهـــا اليومـــي مـــن الغـــاز علـــى جميـــع احملافظـــاتصافـــر تؤكـــد اســـتمرار توزيـــع إنتاجهـــا اليومـــي مـــن الغـــاز علـــى جميـــع احملافظـــات	 	 
مـــأرب	 	  لصمـــود  دعمـــًا  متنوعـــة  غذائيـــة  قافلـــة  يقدمـــون  أبـــن  مـــأربأبنـــاء  لصمـــود  دعمـــًا  متنوعـــة  غذائيـــة  قافلـــة  يقدمـــون  أبـــن  أبنـــاء 
مــــــــــــــــــأرب	 	  مبــــــــــــــدارس  شجــــــــــــــرة  مــــــــــــــــــأرب  مبــــــــــــــدارس  شجــــــــــــــرة   800800 غـــــــــرس  مشــــــــروع  غـــــــــرس تدشيــــــــن  مشــــــــروع  تدشيــــــــن 
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ُشـــيع يف مدينـــة مـــأرب 
، جثمـــان الشـــهيد العميـــد 
عبدالغني شعالن قائد قوات 
األمـــن الخاصـــة بمحافظة 
مأرب والعقيد نوفل الحوري 
، رئيس عمليات قوات األمن 
الخاصة بمأرب ، وعدد من 
رفاقهـــم الذين استشـــهدوا 
يوم الجمعة املاضية ، أثناء 
أدائهـــم لواجبهم الوطني يف 
الخطوط األمامية يف جبهة 
ـــة  ـــي محافظ رصواح غرب

مأرب.
مراســـيم  وجـــرت 
ـــذي  ـــمي ال ـــييع الرس التش
الفريق  الدفاع  وزير  تقدمه 
الركـــن محمد عـــي املقديش 
ـــواء  ـــأرب الل ـــظ م ومحاف
ســـلطان بـــن عـــي العـــرادة 
ــة  ــل وزارة الداخليـ ووكيـ
اللـــواء محمد بن ســـالم بن 

عبـــود الرشيـــف.
وحملـــت فرقة املراســـم 
جثامـــن الشـــهيد شـــعالن 
ورفاقـــه التـــي وشـــحت 
باألعالم الوطنية عىل عزف 
املوســـيقى العسكرية وأدى 
املشـــيعون الصـــالة عليهـــم 
ثـــم انطلق موكب التشـــييع 
الشـــعبي إىل مقربة الشهداء 
رشق مدينـــة مـــأرب حيـــث 
ـــم الطاهرة  وريت جثامينه

الثرى.
التشييع  مراسم  وخالل 
ـــار الفريق الركن محمد  أش
ـــن عـــي املقـــديش إىل دور  ب
الشـــهيد العميـــد عبدالغنـــي 
شـــعالن يف الدفـــاع عـــن 
ـــأرب والتصدي  محافظة م
ـــيات الحوثية  لعدوان مليش
ـــىل املحافظة منذ  الباغية ع
األوىل النقالبها عىل  الوهلة 

مطلع  الدستورية  الرشعية 
العـــام 2015م.

ـــظ  ـــاد املحاف ـــا أش فيم
ســـلطان بـــن عـــي العـــرادة 
بمناقب الشـــهيدين شعالن 
والحوري ورفاقهما األبطال 
الذيـــن قدمـــوا أرواحهـــم 
رخيصة يف سبيل الدفاع عن 
الوطن والثورة والجمهورية 
و الحفـــاظ عىل املكتســـبات 
الوطنيـــة حتى استســـهدوا 
يف ميادين البطولة والرشف 
مقبلـــن غـــر مدبرين وهم 
وبسالة  بشجاعة  يتصدون 

لتلك املليشـــيات الباغية.
ـــهيد  ـــداً أن دم الش مؤك
ــه التـــي  شـــعالن ورفاقـ
ارتـــوى بهـــا تـــراب الوطـــن 
هي من ســـتصنع االنتصار 
عـــىل املليشـــيا الحوثية وأن 
تضحياتهـــم العظيمـــة التي 
قدموها ستتذكرها األجيال 

ـــال  ـــزاز ألجي ـــر واعت بفخ
. قبة متعا

ـــل  ـــرب وكي ـــدوره اعت ب
وزارة الداخلية اللواء محمد 
بن سالم بن عبود الرشيف، 
أن الشهيد العميد عبدالغني 
شـــعالن من أبـــرز القيادات 
األمنية الذي كان لها دور بارز 
يف حفظ األمن واالســـتقرار 
يف محافظة مأرب وإفشـــال 
الرامية  الحوثية  املخططات 
ـــالق  ـــوىض وإق ـــرش الف لن
للمواطنن  العامة  السكنية 

املحافظة. يف 
مراســـم  يف  شـــارك 
التشـــييع عدد من القيادات 
وجمع  والعسكرية  األمنية 
كبـــر من زمـــالء الشـــهداء 
وأقاربهـــم وأصدقائهـــم 

ـــم. ومحبيه

تشييع رسمي وشعبي مهيب للعميد تشييع رسمي وشعبي مهيب للعميد 
عبدالغني شعالن ورفاقه يف مدينة مأربعبدالغني شعالن ورفاقه يف مدينة مأرب
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الركـــن عبدربـــه  املشـــير  الرئيـــس  بعـــث فخامـــة 
األعلـــى  القائـــد  اجلمهوريـــة  رئيـــس  هـــادي  منصـــور 
للقـــوات املســـلحة، برقيـــة عـــزاء ومواســـاة فـــي استشـــهاد 
ــد  ــأرب العميـ ــة مـ ــن اخلاصـــة مبحافظـ ــوات األمـ ــد قـ قائـ
األمـــن  عبدالغنـــي شـــعالن، ورئيـــس عمليـــات قـــوات 
ــم  ــن رفاقهـ ــدد مـ ــوري، وعـ ــل احلـ ــد نوفـ ــة العقيـ اخلاصـ

ــال. ــهداء األبطـ ــن الشـ مـ
وأشـــاد رئيـــس اجلمهوريـــة فـــي البرقيـــة، باملواقـــف 
األرض  عـــن  اجترحوهـــا  التـــي  والبطوليـــة  الوطنيـــة 
الوطنيـــة  والثوابـــت  واجلمهوريـــة  والثـــورة  والوطـــن 
ومواجهـــة املليشـــيا احلوثيـــة املدعومـــة إيرانيـــا ببســـالة 
مـــع رفاقهـــم األبطـــال الذيـــن جســـدوا ملحمـــة تاريخيـــة 

ــه. ــع صفحاتـ ــي أنصـ ــخ فـ ــجلها التاريـ ــة سيسـ وبطوليـ
وأكـــد رئيـــس اجلمهوريـــة أن دمـــاء الشـــهداء وتضحياتهم 

لـــن تذهـــب هـــدرًا وأن جبـــال وصحـــاري ووديـــان وســـهول 
ـــاألرض  ـــبثًا ب ـــزداد تش ـــة ت ـــن الغالي ـــن أرض اليم وكل ذرة م
ـــول  ـــارد فل ـــى لتط ـــهداء واجلرح ـــاء الش ـــن دم ـــوت م ـــا ارت كلم
ــن أرض  ــبر مـ ــن كل شـ ــا مـ ــة ودحرهـ ــر االنقالبيـ العناصـ

ـــرورهم. ـــن ش ـــا م ـــن وتخليصه اليم
وترحـــم فخامـــة الرئيـــس علـــى الشـــهداء امليامـــن 
الذيـــن قدمـــوا حياتهـــم رخيصـــة فـــي ســـبيل الدفـــاع 
عـــن الثـــورة واجلمهوريـــة واملكاســـب الوطنيـــة.. متمنيـــًا 
للجرحـــى الشـــفاء العاجـــل.. مؤكـــدًا فـــي هـــذا الصـــدد 
حـــرص احلكومـــة بأســـر الشـــهداء واجلرحـــى.. مثمنـــًا 
العربيـــة  اململكـــة  بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  جهـــود 

الســـعودية الداعـــم للشـــرعية وجيشـــها الوطنـــي.
وابتهـــل للمولـــى عـــز وجـــل أن يتغمدهـــم بواســـع 
رحمتـــه وأن يلهـــم أهلهـــم وذويهـــم الصبـــر والســـلوان.

رئيــــــس اجلمهوريـــة يعــزي باستشهاد 
قائد قوات األمن اخلاصة بمأرب ونائبه
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بعـــث نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة الفريـــق الركن عي 
محســـن صالح برقية عزاء ومواساة يف استشهاد القائد 
البطـــل العميد عبدالغني عي عبدالله شـــعالن قائد قوات 
األمـــن الخاصـــة بمحافظـــة مـــأرب الـــذي ارتقـــت روحه 
الطاهرة إىل بارئها مع ثلة من األبطال بعد أدوار ومواقف 
بطولية ووطنية مشهودة. وأشاد نائب الرئيس يف الربقية 
بمناقـــب الشـــهيد البطل ومســـرته العســـكرية واألمنية 
املرّشفـــة باعتبـــاره أحد الضبـــاط الذين كانـــوا يف صدارة 
األبطال املواجهن لخصـــوم وأعداء الوطن والجمهورية 
ويف مقدمتهـــم جماعـــة الحوثـــي االنقالبيـــة الكهنوتيـــة 
اإليرانيـــة التي ذاقت من شـــجاعته واستبســـاله الويالت 
وتجرعـــت عىل يده وأيـــدي رفاقه األبطـــال هزائم كبرة 
وباءت مخططاتها بالفشـــل تحت حنكة قيادته ويقظة 

األجهزة األمنية والعســـكرية.
كما تطرق نائب الرئيس إىل خصال الشـــهيد الحميدة 

ونزاهتـــه وشـــجاعته التي ُعـــرف بها يف مختلـــف املواقع 
العسكرية واألمنية التي تقلدها وصوالً إىل قيادته لوحدة 
قـــوات األمن الخاصة التـــي أصبحت اليوم بفضل الله ثم 
بجهوده الكبرة وحدة أمنية قادرة عىل صد كل املؤامرات 

وتنفيذ مهامها الوطنية املطلوبة عىل أكمل وجه.
وقال نائب الرئيس: »لقد أثبت الشـــهيد البطل العميد 
عبدالغنـــي شـــعالن جدارتـــه وصدقـــه ووالءه الوطني يف 
مختلـــف الظروف وعمـــل بإخالص مع رفاقـــه وجنوده 
ملجابهة املخططات الحوثية الكهنوتية اإليرانية اإلرهابية 
واختـــار طريـــق الحرية والكرامـــة والدفاع عن الشـــعب 
واألمـــة، وترك من بعـــده صناديد وفرســـان ماضن عىل 
نفس النهج«، منوهاً إىل تمسك الشهيد البطل بقيم الدولة 
وتحليه باالنضباط واملسؤولية ودوره يف مساندة الرشعية 

ووقوفه جنبـــاً إىل جنب مع قوات الجيش الوطني.

ك 
ّ
ك نائب الرئيس: شعالن قائد محن
ّ
نائب الرئيس: شعالن قائد محن

أثبت جدارته وصدقه في كل الظروفأثبت جدارته وصدقه في كل الظروف
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ـــس  ـــس مجل ـــث رئي بع
ـــد  ـــور أحم ـــورى الدكت الش
عبيـــد بن دغـــر برقية عزاء 
ــهاد  ــاة يف استشـ ومواسـ
ـــعالن  ـــد عبدالغني ش العمي
ورفاقـــه الذين استشـــهدوا 
معه، خـــالل قيادته ألبطال 
قـــوات األمـــن الخاصـــة 
وتصديـــه لهجمـــات عنيفة 
شـــنتها املليشـــيا االنقالبية 
ـــي  ـــق غرب البل ـــل  ـــىل جب ع

محافظة مأرب .
ـــن  ـــور ب ـــاد الدكت وأش
دغر يف الربقيـــة التي بعثها 
الشـــهيد،  وذوي  ألرسة 
وتضحياتـــه  بمناقبـــه 
البطولية الجسيمة ورفاقه 
األبطـــال الذين استشـــهدوا 
إىل جـــواره، وهـــم يدافعون 
عـــن الجمهوريـــة والحرية 
والديمقراطيـــة والرشعيـــة 
ــدون  ــتورية ويتصـ الدسـ

االنقالبـــي  للمـــرشوع 
الحوثي يف محافظة مأرب.
ـــات  ـــال » إن تضحي وق
الشـــهداء األبطـــال ســـتظل 
ـــدة يف أذهـــان الشـــعب  خال
اليمنـــي وســـوف تكتـــب 
بأحرف من نور وســـيكتب 
لها النرص بإذن الله وسيتم 
دحر قـــوى الرش واإلرهاب 
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
حتى يتـــم تحرير العاصمة 

صنعاء.
ـــور بن دغر  وعرب الدكت
عـــن أحـــر تعازيـــه وصادق 
ـــهيد  ـــاته ألرسة الش مواس
وذويـــه وأرس الشـــهداء 
الذيـــن معه، ســـائاًل الله أن 
يتغمدهـــم بواســـع رحمته 
ويلهم أهلهم وذويهم الصرب 
والســـلوان، إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

رئيس مجلس الشورى: تضحيات الشهداء رئيس مجلس الشورى: تضحيات الشهداء 
األبطال ستظل خالدة في أذهان الشعب األبطال ستظل خالدة في أذهان الشعب 
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رئيس الوزراء: بطوالت القائد شعالن وإسمه رئيس الوزراء: بطوالت القائد شعالن وإسمه 
ومواقفه ستبقى نبراسا يلهم األحرارومواقفه ستبقى نبراسا يلهم األحرار

ـــس  ـــس مجل ـــى رئي نع
ـــن  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
الشـــعب  إىل  عبدامللـــك، 
اليمنـــي استشـــهاد البطـــل 
املقـــدام والقائـــد الجســـور 
ـــعالن  ـــد عبدالغني ش العمي
ـــوات األمن الخاصة  قائد ق
ـــأرب، ورفاقه  بمحافظة م
امليامـــن الذين ارتقوا وهم 
ــوف يف  ــون الصفـ يتقدمـ
ـــيا الحوثي  ـــة مليش مقارع
االنقالبية يف جبهات مأرب. 
وأكد رئيس الوزراء يف بيان 
نعـــي، أن العميـــد عبدالغني 
شـــعالن ورفاقه من أبطال 
ــة، وكل  ــوات الخاصـ القـ
الذين قدموا  شهداء الوطن 

أرواحهـــم يف هـــذه املعركـــة 
املصرية والوجودية لليمن 
والعرب يسطرون بدمائهم 
عناويـــن االنتصـــار الكبـــر 
الســـتكمال استعادة الدولة 
وإنهـــاء االنقـــالب الحوثـــي 
ـــاً.. منوهـــا  إيراني املدعـــوم 
بمواقـــف وبطـــوالت القائد 
شعالن الذي قال: إن اسمه 
ومواقفه ومآثره وبصماته 
ستبقى نرباسا يلهم األحرار 
للســـر عـــىل نفـــس الـــدرب 
حتـــى هزيمة فلول اإلمامة 

ـــة العنرصية. الكهنوتي
وأضـــاف الدكتور معن 
عبدامللـــك » لقـــد كان البطل 
العميـــد عبدالغنـــي شـــعالن 

قائـــدا حقيقيـــا خربتـــه 
التـــي تقلدهـــا  املناصـــب 
ـــزة  ـــن الع ـــه ميادي وعرفت
والكرامـــة منافحـــا صنديدا 
ومقاتـــال أســـطوريا زرع 
الرعب والخـــوف يف نفوس 
املليشـــيات االنقالبية، وهو 
يدافع باســـتماتة وإخالص 
وشـــجاعة عـــن النظـــام 
الجمهـــوري وكرامة اليمن 

وهويتـــه«.
الـــوزراء  وقـــدم رئيـــس 
أبناء الشـــعب  العـــزاء لـــكل 
واملؤسســـة  اليمنـــي 
العسكرية واألمنية ولعائلة 
الشـــهيد البطـــل العميـــد 
ـــذي  ال ـــعالن  ـــي ش عبدالغن

خرس الوطن برحيله واحداً 
من خرة رجاله الشجعان.. 
ـــاء  ـــزاء لدم أن الع ـــداً  مؤك
كل شـــهداء الوطـــن هـــو يف 
تحقيق حلمهم الذي قدموا 
مـــن أجلـــه أرواحهـــم وهو 
هزيمـــة املـــرشوع اإليراني 
وأذنابه من مليشيا الحوثي 
الدولة  استعادة  واستكمال 
وإنهاء االنقالب.. داعياً الله 
القديـــر أن يتغمـــد الشـــهيد 
ـــي  ـــد عبدالغن ـــل العمي البط
شعالن وكل شهداء الوطن 
ـــع رحمته ويسكنهم  بواس
فســـيح جناته مع الشهداء 
ـــن أولئك  والصديقن وحس

رفيقا.
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وزارة الداخلية تنعي العميد عبدالغني وزارة الداخلية تنعي العميد عبدالغني 
شعالن ورفاقهشعالن ورفاقه

نعـــت وزارة الداخليـــة 
ـــي  ـــد عبدالغن ـــل العمي البط
شـــعالن قائـــد قـــوات األمن 
الخاصـــة بمحافظـــة مأرب 
الذي استشهد وهو يدافع عن 
األرض والوطن واإلنسان يف 
معـــارك البطولـــة والكرامة 
واإلبـــاء ضـــد مليشـــيات 
الحوثـــي اإلرهابيـــة، خـــالل 
قيادته ألبطـــال قوات األمن 
الخاصـــة وتصديه لهجمات 
عنيفـــة شـــنتها املليشـــيات 
االنقالبيـــة عـــىل جبـــل البلق 
غربي محافظة مأرب صباح 

الجمعة.
وجـــاء يف بيـــان الـــوزارة 
العميـــد  استشـــهاد  »أن 
عبدالغني شعالن ورفاقه قد 
بركب  التحاقهم  ليؤكد  جاء 
ـــن  ـــال امليام ـــال األبط الرج
ـــن يقدمـــون أرواحهـــم  الذي
رخيصة يف سبيل الدفاع عن 
الوطـــن وأمنه واســـتقراره، 
ـــرام  ـــول اإلج ـــة فل ومقارع
ـــاليل  والظلم والكهنوت الس
الحاقد عىل الشـــعب اليمني، 
وعىل خطى أسالفه العظماء 
ـــادس  ـــورة الس ـــري ث مفج

ـــبتمرب  ـــن س ـــن م والعرشي
الظافـــرة«.

ــان » أن  ــاف البيـ وأضـ
قيـــادة وزارة الداخلية وهي 
ـــي  ـــد عبدالغن ـــي العمي تنع
شـــعالن؛ كبطل مـــن أبطال 
ـــن، تؤكد  الجمهورية امليام
وفاءها لكل الشهداء األماجد 
الذين رضبوا أروع األمثلة يف 
صنع املآثر البطولية العظيمة 
وارتقـــوا نجومـــاً مضيئة يف 
ســـماء الوطـــن، يهتدى بهم 
ونقتدي بنهجهم ومسرتهم 
النضالية الصادقة واملخلصة 

ــم  ــة، ويف مقدمتهـ والنبيلـ
الشـــهيد عبدالغني شـــعالن 
ـــجاع  ـــدام الش ـــل املق الرج
ـــك البطل الذي  والقائد املحن
واجه الحوثين بمســـؤولية 
عاليـــة، ووطنية فـــذة، حتى 
ـــرة،  ـــه الطاه ـــت روح فاض
مقبال غر مدبر، وهو يسطر 
البطوالت يف ساحات القتال 
والرشف، كما ســـطرها من 
قبل يف ميادين العمل األمني 
ـــا النائمة  ومواجهـــة الخالي
ـــة اإلرهابية ». لتلك الجماع
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المحافظ العرادة يترأس اجتماعا بقيادة المحافظ العرادة يترأس اجتماعا بقيادة 
شرطــــــــة المحافظــــــــــةشرطــــــــة المحافظــــــــــة

محافـــظ  تـــرأس 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
ســـلطان بـــن عـــي العـــرادة 
يـــوم األحد اجتماعا بقيادة 
ـــأرب  ـــة م ـــة محافظ رشط
ـــي يف  ـــة األداء األمن ملناقش
ظـــل املســـتجدات الحاليـــة.

ــاع  ــُتهل االجتمـ واسـ
بقـــراءة الفاتحـــة والرتُحم 
عىل أرواح جميع الشـــهداء 
األبطال ويف مقدمتهم العميد 
ـــد  ـــعالن قائ ـــي ش عبدالغن
ـــن الخاصة فرع  قوات األم
مـــأرب، ورئيـــس العمليات 
الحوري ومن  نوفل  العميد 
معهـــم من األبطال امليامن 
ـــة  ـــطروا ملحم ـــن س الذي
بطولية وضحوا بأرواحهم 
يف أقـــدس معـــارك الشـــعب 

ـــة والجمهورية. والدول
وتطـــرق اللـــواء العرادة 
إىل مناقـــب الشـــهيد العميد 

ـــعالن  ـــىل ش ـــي ع عبدالغن
ـــة وقيادته  ومآثره العظيم
الناجحـــة يف وحدته األمنية 
البنـــاء والتأهيل  من حيـــث 
والتدريـــب واالنضبـــاط 
لتصبح كما هي عليه اليوم 
وحدة فاعلة يف حفظ األمن 
ـــة  ـــتقرار يف املحافظ واالس
التي تضـــم مالين اليمنين 

ـــكان والنازحن. من الس
ـــرادة  ـــواء الع الل ـــل  ونق
تعـــازي القيادة السياســـية 
لكافـــة منتســـبي األمـــن يف 
الشهداء األبرار، مضيفا أن 
الشعب اليمني اليوم يراهن 
اآلمال عىل منتسبي  ويعلق 
الجيـــش الوطنـــي واألمـــن 
لتخليصـــه مـــن املليشـــيا 
ـــي  الت ـــة  ـــة اإلرهابي الحوثي
تريـــد اســـتعبادهم وتدمـــر 

حارضهـــم ومســـتقبلهم.
اللـــواء العـــرادة  وأشـــاد 

بمســـتوى األداء األمنـــي 
املنضبط والراســـخ ملختلف 
األمنية باملحافظة  األجهزة 
ومـــا تحققه مـــن نجاحات 
متتاليـــة أثبتـــت صالبتها يف 
التحوالت، منوها  كل  وجه 
إىل أن ثقـــة املواطنن اليوم 
ـــة  ـــة األمني ـــذه املنظوم به
أصبحت يف أعىل املستويات.
ـــواء العرادة  الل ورحـــب 
بالقائد الخلف العميد سليم 
السياغي املعن قائدا لقوات 
األمـــن الخاصـــة باملحافظة 
ـــي  ـــجله األمن ـــيدا بس مش
وامليدانـــي املتميـــز يف كافـــة 
املهام التي أسندت إليه وما 
عرف عنه من صفات تجعل 
 .. منه خر خلف يف مهمته 
وســـتكون الســـلطة املحلية 
عونا وسندا لكافة األجهزة 
األمنيـــة لتحقيـــق مهامهـــا 

وجه. أكمل  عىل 

مـــن جانبه تحدث مدير 
عام رشطة املحافظة العميد 
يحيى ُحميد عن املستجدات 
بإيجاز  واستعرض  الحالية 
ـــي باملحافظة  الوضع األمن
السياغي يف  بالعميد  مرحبا 
الخاصة  األمن  قوات  قيادة 
ــل  ــهيد البطـ ــا للشـ خلفـ

شعالن. عبدالغني 
ـــدث  ـــاع تح ويف االجتم
ـــن الخاصة  قائد قوات األم
ـــياغي  ـــليم الس ـــد س العمي
مرتحمـــا عـــىل روح ســـلفه 
القائد البطل ورفاقه وتعهد 
ـــم يف  ـــىل خطاه ـــر ع بالس
بـــذل الجهد والنفس لحفظ 
ـــن  ـــة م ـــتقرار املحافظ اس
الوحدة  وأدوار  مهام  خالل 
اليه..  األمنية التي أســـندت 
كمـــا عرب عـــن تقديره لثقة 
الـــوزارة وتعيينه يف  قيـــادة 

هـــذا املنصب.

بحضور قائد قوات األمن الخاصة
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قـــال األمن العام لألمم 
انطونيو غوتريس  املتحدة 
»إن أربعة مالين شخص يف 
جميـــع أنحاء اليمن أجربوا 
ـــم، وان  ـــرك منازله ـــىل ت ع
االخرة  الهجومية  العملية 
التـــي ينفذهـــا الحوثيون يف 
مأرب تهـــدد بترشيد املئات 

األشخاص«. من 
وأضـــاف غوتريـــس يف 

كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خالل 
افتتاحـــه، اإلثنـــن املـــايض 
ـــدويل للمانحـــن  ال املؤتمـــر 
حـــول اليمـــن واملنعقد عرب 
تقنية االتصال املرئي بدعم 
ـــويرسا  ـــي س ـــن حكومت م
والسويد بمشاركة أكثر من 
100 دولة ومنظمات أممية 
ـــر حكومية« أن  وأخرى غ
ـــد لتحقيـــق  الســـبيل الوحي

الســـالم يف اليمـــن هـــو من 
خالل وقـــف فوري إلطالق 
ـــىل الصعيد الوطني  النار ع
مع مجموعة من تدابر بناء 
الثقة تليها عملية سياسية 
شـــاملة بقيادة يمنية تحت 
رعاية األمم املتحدة وبدعم 

الدويل«. املجتمع  من 
هـــذا  أن  إىل  وأشـــار 
املؤتمر هو الحدث الخامس 

مـــن نوعـــه كفعالية رفيعة 
ـــتوى للحث عىل إعالن  املس
لألزمة  لالستجابة  تربعات 
اإلنسانية يف اليمن.. مشدداً 
عـــىل رضورة اغتنـــام كل 
فرصـــة إلنقـــاذ األرواح 
ـــة  ـــة الجماعي ودرء املجاع
وصياغة طريق نحو السالم 

اليمن. يف 

غوتيريس: هجوم الحوثيين األخير في مأرب غوتيريس: هجوم الحوثيين األخير في مأرب 
يهدد بتشريد مئات اآلالف يهدد بتشريد مئات اآلالف 
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الجامعة العربية: التصعيد الجامعة العربية: التصعيد 
الحوثي على مأرب جزء من الحوثي على مأرب جزء من 

أجندة إيرانية متهورةأجندة إيرانية متهورة

ــام  ــال األمـــن العـ قـ
ـــة  ـــدول العربي ال ـــة  لجامع
أحمد أبو الغيط »إن تصعيد 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
لعملياتهـــا وهجماتهـــا عىل 
مـــأرب منـــذ مطلع الشـــهر 
املـــايض يأتي يف إطار أجندة 
إيرانيـــة متهورة تســـتخدم 
ـــاوض  ـــة تف ـــن كورق اليم
سياسية من دون أي اعتباٍر 
للتبعات الخطرة عىل حياة 

ـــكان املدنين«. الس
ـــو الغيـــط يف  أب وحمـــل 
بيان لـــه، مليشـــيا الحوثي 
االنقالبيـــة املســـؤولية عن 
ـــاني  ـــور الوضع اإلنس تده
ـــرتب  ـــٍد يق ـــن إىل ح يف اليم

بالسكان من املجاعة.
الغيـــط،  أبـــو  وأدان 
ـــد  ـــارات تصعي ـــد العب بأش
املليشـــيا الحوثيـــة، بمـــا يف 
ذلـــك اســـتهدافها ملدينـــة 
الرياض يوم السبت املايض 
بصاروخ باليســـتي تمكنت 
ـــعودية  اململكة العربية الس
مـــن اعرتاضـــه وتدمـــره.. 
معرباً عـــن كامل التضامن 
مع اململكـــة يف أي إجراءات 
تتخذها للدفاع عن إقليمها 
وسالمة مواطنيها.. مؤكداً 
الثقة يف قدرتها عىل التصدي 
لهـــذه الهجمـــات اإلرهابية 

التـــي تســـتهدف املدنين.

بريطانيا تدين الهجمات 
الصاروخية الحوثية على 

السعودية ومأرب

أدانـــت اململكـــة املتحـــدة الهجمـــات الصاروخيـــة 
والطائـــرات املســـرة التـــي شـــنتها مليشـــيا الحوثـــي 
اإلرهابيـــة عىل اململكة العربية الســـعودية ومحافظة 

مأرب.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الربيطانـــي دومينك راب 
أن الهجمات الصاروخية والطائرات املســـرة تعرض 
حياة األبرياء للخطر ، وتظهر أن املســـؤولن ليســـوا 
جادين يف الســـالم، ناهيك عن حماية الشعب اليمني.

وكثفـــت مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة مؤخرا من 
استهداف اململكة العربية السعودية ومحافظة مأرب 
بالصواريخ البالستية والطائرات املفخخة ما أدى إىل 
حدوث أرضار بن املدنين والنازحن الذين تكتظ بهم 

محافظة مأرب.
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التحالف الوطني يهيب بأبناء اليمن التحالف الوطني يهيب بأبناء اليمن 
االلتحاق بالجيش الوطني لمواجهة إيرانااللتحاق بالجيش الوطني لمواجهة إيران

أدان التحالـــف الوطنـــي 
لألحـــزاب والقوى السياســـية 
اليمنيـــة، ما تقوم به مليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابية من هجوم 
وعدوان إرهابي عىل محافظة 
مأرب التي تكتظ باملالين من 
املدنيـــن، واســـتهداف األعيان 
ـــة  ـــة العربي ـــة يف اململك املدني

السعودية.
وقـــال التحالف الوطني يف 
ـــه تلقت وكالة  بيان صادر عن
ـــبأ« نسخة  األنباء اليمنية »س
منه: »إن هذا التصعيد الحوثي 
األرعن الذي يقف خلفه النظام 
اإليراني، يف ظل الجهود الدولية 
الساعية إىل السالم، ليؤكد بما 
ال يـــدع مجـــاالً للشـــك أن هذه 
املليشيات ماضية يف حربها عىل 
الشعب اليمني وزعزعة األمن 
والســـلم يف املنطقـــة، وأنهـــا ال 

يمكن أن تجنح للسالم«.
كمـــا أهاب بأبناء الشـــعب 
اليمني لاللتفاف حول الجيش 
يف مـــأرب ومختلـــف الجبهات 
وااللتحـــاق بصفوفه ملواجهة 
العـــدوان اإليراني ومليشـــياته 
التخريبيـــة.. مطالبـــا القيـــادة 
والحكومة برسعة  السياسية 
ـــم  ـــه الدع ـــة أوج ـــم كاف تقدي
للجيـــش الوطنـــي واملقاومـــة 
الشـــعبية، وتوفـــر كل مـــا 
يسندهم يف معركتهم الحاسمة 
ضـــد فلـــول اإلمامـــة وأذيـــال 
إيـــران.. داعيا إىل رسعة تنفيذ 
الجانب العسكري واألمني من 
اتفـــاق الرياض، بمـــا يؤدي إىل 
دمج كافة التشكيالت املسلحة 
تحت وزارتي الدفاع والداخلية، 
القتال،  إىل جبهات  وتوجيهها 

ـــس  ـــة اجتمـــاع مجل ورسع
النواب يف العاصمة املؤقتة عدن 

ـــج الحكومة. إلقرار برنام
وأضاف: وإذ يعرب التحالف 
الوطني عن استغرابه للموقف 
املرتاخي للمجتمع الـــدويل إزاء 
هـــذا التصعيـــد الذي تقـــوم به 
مليشـــيات الحوثـــي اإليرانيـــة 
مـــن اســـتهداف مدينـــة مأرب 
بالصواريخ  بالسكان  املكتظة 
ـــرة املفخخة،  والطائرات املس
اإلجرامـــي  واالســـتهداف 
ملخيمات النازحن، فإنه يحذر 
ممـــا يرتتب عىل هـــذا االعتداء 
الحوثي من مخاطر إنســـانية 
كارثية مـــن جهة، ومن تهديد 
لالســـتقرار والسلم يف املنطقة 

برمتها.
ــد  ــان: »لقـ ــع البيـ وتابـ
تعاطت الحكومة الرشعية مع 
دعوات املجتمع الدويل وآخرها 
الدعـــوات األمريكية بإيجابية، 
من أجـــل إنهاء الحرب وإحالل 
السالم وفق املرجعيات املحددة 
وعىل أسس عادلة ومستدامة، 
فيما رأت املليشيا الحوثية قرار 
إزالتها من قوائم اإلرهاب ضوءا 
أخرض للتصعيد والقيام باملزيد 
مـــن الهجمات التي تســـتهدف 
املدنين، حيث فهمه الحوثيون 
بأنه مؤرش ملمارســـة إرهابهم 
دون ضغـــوط، وهـــو ما يضع 
الواليات املتحدة وكل املجتمع 
الـــدويل أمام مســـؤولية كبرة 
ـــد الهمجـــي  إزاء هـــذا التصعي

عنه«. املسكوت 
وقـــال البيـــان: »وبناء عىل 
ذلـــك فـــإن التحالـــف الوطنـــي 
لألحـــزاب والقوى السياســـية 

اليمنيـــة، يدعو األمـــم املتحدة 
ومجلس األمن والدول الخمس 
دائمة العضوية للقيام بدورها 
يف وقـــف التصعيد العســـكري 
ـــي  ـــة الت ـــات اإلرهابي والهجم
اليمنين وجرانهم،  تستهدف 
والضغـــط عـــىل املليشـــيات 
الحوثيـــة املدعومة مـــن إيران 
للرضـــوخ لقـــرارات الرشعيـــة 
الدولية، وتحميلهم املسؤولية 
عـــن تداعيـــات هـــذا التصعيـــد 

اإلجرامي«.
واستطرد: أن هذا اإلمعان 
الهمجي يف الهجوم عىل مأرب 
مع استهداف األعيان املدنية يف 
اململكة العربية السعودية من 
قبل مليشيات الحوثي التي تنفذ 
باالشرتاك  اإلرهابية  عملياتها 
مع عنارص حزب الله اللبناني، 
كما كشفوا ذلك يف ترصيحاتهم، 
إنمـــا يأتـــي يف إطـــار محاوالت 
النظام اإليراني توسيع نطاق 
املعركـــة يف املنطقـــة وربطهـــا 
بملفه النووي وحرسه الثوري، 
والـــذي يمثـــل تحديـــا ســـافرا 
للجهـــود الدوليـــة نحـــو إحالل 
ـــس  ـــرارات مجل ـــالم، ولق الس
األمن الدويل ذات الشأن باليمن، 
وآخرها القرار 2564 الذي أدان 

ذلك التصعيد العســـكري وتلك 
الهجمات وطالب بإيقافها دون 

رشوط مسبقة.
واختتـــم التحالف الوطني 
لألحـــزاب والقوى السياســـية 
اليمنيـــة بيانه بالقـــول: يعرب 
التحالـــف الوطني عـــن تأييده 
ـــة  ـــة اليمني ـــف الحكوم ملوق
املساند ملوقف اململكة العربية 
وزارة  وبيـــان  الســـعودية 
خارجيتهـــا الرافض للضغوط 
األمريكية وما تتعرض له بسبب 
للمشاريع  املناهضة  مواقفها 
اإليرانية التخريبية يف املنطقة، 
كمـــا يثمـــن التحالـــف الوطني 
دور اململكـــة يف قيـــادة تحالف 
دعم الرشعية الذي جاء بطلب 
مـــن الرئيس املنتخـــب عبدربه 
منصـــور هـــادي، ومـــا تقدمه 
من دعم يف كافة املجاالت، من 
االنقالب واستعادة  إنهاء  أجل 
ـــاب  ـــة اإلره ـــة ومكافح الدول
والحفاظ عىل أمن واســـتقرار 
ووحـــدة اليمن، وحيا التحالف 
الوطني أبطال القوات املسلحة 
واألمـــن واملقاومـــة الشـــعبية 
ورجال القبائل الذين يدافعون 
عن النظام الجمهوري وصون 

ـــن واملواطن. كرامة الوط

أدان عدوان وإرهاب الحوثيين على مأرب واستهدافهم للسعوديةالوطني لمواجهة إيران
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أبناء أبين يقدمون قافلة غذائية متنوعة أبناء أبين يقدمون قافلة غذائية متنوعة 
 لصمود مأرب

ً
 لصمود مأربدعما
ً
دعما

ـــة  ـــاء محافظ أبن ـــدم  ق
أبن، قافلة غذائية متنوعة 
دعمـــاً ألبطـــال الجيـــش 
الوطني واملقاومة الشعبية 
مختلـــف  يف  املرابطـــن 
الجبهـــات عـــىل أطـــراف 

ـــأرب. ـــة م محافظ
اســـتقبال  وخـــالل 
ـــأرب  ـــة م ـــة يف مدين القافل
ـــة  ـــل محافظ ـــح وكي أوض
أبـــن، عبدالعزيـــز الحمزي، 

اليـــوم  أن مـــأرب باتـــت 
تمثل رأس حربة يف املعركة 
ـــيات  ـــد مليش ـــة ض الوطني
الحوثـــي االنقالبيـــة للدفاع 
الثـــورة والجمهوريـــة  عـــن 
مشراً  الوطنية..  والسيادة 
إىل أن هـــذه القافلـــة تؤكـــد 
ـــة  ـــاء محافظ أبن ـــف  موق
ـــف انتماءاتهم  ـــن بمختل أب
وتوجهاتهـــم السياســـية 
ـــاند  الداعم واملس والفكرية 

ـــذه  ـــأرب يف ه ـــة م ملحافظ
املعركـــة الوطنيـــة ضـــد 
االنقالب واملعزز لصمودها 
يف وجه فلول مرتزقة إيران 
حتـــى يتـــم إنهـــاء انقالبهم 
والقضـــاء عـــىل مرشوعهم 
التخريبـــي لليمن واملنطقة.
ـــلطة  وعربت قيادة الس
املحليـــة بمحافظـــة مأرب، 
عن الشـــكر والتقدير ألبناء 
محافظـــة أبن عىل تســـير 

هـــذه القافلـــة التي تجســـد 
ـــم الوطني بن  مدى التالح
كل أبناء اليمن يف معركتهم 
التخلف  قوى  املصرية ضد 
اإلمامية التي أرادت العودة 
باليمن إىل عهوده الظالمية 
وارتهنـــت للنظـــام اإليراني 
التخريبـــي  ومرشوعـــه 
ــعية يف  ــه التوسـ وأطماعـ

اليمـــن واملنطقة.
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تـــرأس وكيـــل وزارة 
الداخلية اللواء محمد ســـالم 
بن عبـــود الرشيف، اجتماعاً 
أمنيـــاً موســـعاً ضـــم قيادات 
األجهـــزة والوحدات األمنية 
يف محافظـــة مـــأرب وعـــدد 
ـــة يف  ـــادات األمني ـــن القي م

املحافظـــات غـــر املحررة.
االجتمـــاع  واســـُتهل 
بقـــراءة الفاتحـــة والرتُحـــم 
عـــىل أرواح جميع الشـــهداء 
ــبي  ــن منتسـ ــال مـ األبطـ
رشطة محافظـــة مأرب ويف 
ـــد عبدالغني  مقدمتهم العمي
شـــعالن قائـــد قـــوات األمن 
الخاصة، ورئيـــس العمليات 
ـــل الحوري ومن  العميد نوف
معهـــم من األبطـــال امليامن 
الذيـــن ســـطروا ملحمـــة 
بطولية وضحـــوا بأرواحهم 
ـــعب  ـــارك الش ـــدس مع يف أق
والدولـــة والجمهوريـــة ضد 
مليشـــيا الحوثـــي االنقالبية 

املدعومـــة مـــن إيران.
االجتمـــاع،  وناقـــش 

عـــدداً مـــن القضايـــا األمنية 
وسبل دعم الوحدات األمنية 
باإلمكانيـــات واالحتياجـــات 
ـــم  ـــة حج ـــة ملواكب الرضوري
التحديات يف املرحلة الراهنة.
وشـــدد الوكيـــل الرشيف 
عـــىل أهمية رفـــع الجاهزية 
األمنيـــة يف عمـــوم الوحدات 
يف  املتواجـــدة  األمنيـــة 
محافظـــة مـــأرب مـــن أجـــل 
ـــن  ـــز األم ـــهام يف تعزي اإلس
ـــة..  ـــتقرار يف املحافظ واالس
ـــرة  ـــود الكب بالجه ـــيداً  مش
والنجاحات واإلنجازات التي 
حققتهـــا األجهـــزة األمنيـــة 
بمحافظـــة مـــأرب خـــالل 
ـــة من عمليات  الفرتة املاضي
ضبط الخاليا النائمة التابعة 
ملليشـــيا الحوثـــي االنقالبية 
وإفشال وفضح مخططاتها 
اإلجراميـــة الهادفة إىل إقالق 
األمن واالستقرار والسكينة 

العامة.
وزارة  وكيـــل  وقـــال 
الداخليـــة« إن االحرتافيـــة 

واليقظـــة والحـــس األمنـــي 
ـــا  ـــع به ـــي تتمت الت ـــايل  الع
الواحـــدت األمنيـــة برشطـــة 
ـــبق يف  ـــه الس ـــأرب كان ل م
إحبـــاط األعمـــال اإلرهابيـــة 
إليها املليشـــيات  التي هدفت 
االنقالبيـــة رغـــم اســـتخدام 
الحوثيـــن أســـاليب خبيثة ال 
تنتمـــي للمجتمع اليمني وال 

ـــده«. ـــه وتقالي إىل عادات
وأكـــد أهميـــة تعزيـــز 
التعاون والتنسيق بن كافة 
ـــادات اإلدارات العامـــة يف  قي
الداخليـــة مـــع قيـــادة  وزارة 
ـــأرب  ـــة م ـــة محافظ رشط
والعمـــل عـــىل تعزيـــز الحالة 
األمنية املستقرة التي تتمتع 
بهـــا املحافظـــة األمـــر الـــذي 
جعلهـــا متماســـكة وصلبـــة 
وكـــرس كل أحـــالم وأمنيات 
املليشـــيا الحوثية التي تمني 
ـــا.. ـــول له ـــها بالوص نفس
ــة  األدوار البطوليـ ــاً  مثمنـ
ـــادات  ـــا قي ـــوم به ـــي تق الت
ـــدات واإلدارات األمنية  الوح

املتواجدة يف مـــأرب يف املهام 
اإلســـنادية لقـــوات الجيـــش 
الوطني واملقاومة الشـــعبية 
يف املعركـــة الوطنيـــة للدفاع 
عـــن الرشعيـــة والثوابـــت 
واملكتسبات الثورية املجيدة.

ـــاع وكيل  ـــرض االجتم ح
ــاز األمـــن الســـيايس  جهـ
اللواء نور  الداخلية  للشؤون 
اإلدارة  و مدير  اليامي  الدين 
ـــآت  ـــة املنش ـــة لرشط العام
العميد  الشخصيات  وحماية 
حاميم مغلس، ومدير اإلدارة 
العامـــة لرشطـــة الدوريـــات 
وأمـــن الطـــرق العميـــد عـــي 
شـــطيف، ومدير عام رشطة 
مـــأرب العميد يحيـــى حميد 
ومـــدراء عمـــوم رشطـــة 
محافظـــات صنعـــاء وذمـــار 
ــوف وإب  ــران و الجـ وعمـ
واملحويـــت وريمـــة وحجـــة 

والبيضـــاء .

 
ً
 أمنيا

ً
وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا

لألجهزة والوحدات األمنية بمأرب
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مفتاح يناقش مع ممثلي ثالث منظمات مفتاح يناقش مع ممثلي ثالث منظمات 
أممية ودولية تعزيز التعاون اإلنسانيأممية ودولية تعزيز التعاون اإلنساني

ـــة  ـــل محافظ ـــى وكي التق
الدكتور عبدربه مفتاح  مأرب 
خالل األسبوع الفائت كال عىل 
حدة ممثي عدد من املنظمات 
التابعة لألمم املتحدة يف اليمن 
ومنظمـــة أطبـــاء بـــال حـــدود 
الفرنسية التي زارت املحافظة 
يف إطار تعزيز التعاون املشرتك 
يف الجوانب اإلنسانية واإلغاثية 

املحافظة. يف  والصحية 
وناقـــش وكيـــل املحافظة 
مع منسق الشؤون اإلنسانية 
باألمم املتحدة )أوتشا( مكتب 
عـــدن، نيلـــز دينجـــوول آليات 
ـــتجابة اإلنسانية  ترسيع االس
الطارئة للنازحن الجدد وتلبية 
ــية يف  ــم األساسـ احتياجاتهـ

املحافظة.
وخـــالل اللقـــاء اطلـــع 
الوكيـــل مفتـــاح فريـــق األمـــم 
املتحـــدة الزائر للمحافظة عىل 
تطـــورات الوضـــع اإلنســـاني 
يف املحافظـــة، جراء اســـتمرار 
مليشـــيات االنقـــالب الحوثية 
باستهداف مخيمات النازحن 

يف املديريات الغربية والشمالية 
ملحافظة مأرب.

وأكـــد أن النازحـــن الذيـــن 
وصلـــوا مؤخـــراً إىل مـــأرب 
يعانون أوضاعا إنسانية صعبة 
جـــداً ويفتقرون للحـــد األدنى 
من متطلبات الحياة األساسية 
ــم  ــرار نزوحهـ ــبب تكـ بسـ
وتهجرهـــم القـــرسي نتيجة 
املليشيات اإلرهابية  استهداف 
ملخيماتهم يف محافظة الجوف 
أو يف مديريات رصواح ومدغل 
ـــأرب  ـــة م ـــوان بمحافظ ورغ
وقصفها بالصواريخ البالستية 
القذائـــف املدفعيـــة والطائرات 

املفخخة.
رضورة  عـــىل  وشـــدد 
املتحدة واملنظمات  األمم  قيام 
ـــاني  ـــا اإلنس ـــة بواجبه الدولي
تجـــاه مالين النازحـــن الذين 
ـــاً عـــن  لجـــأوا إىل مـــأرب بحث
األمان واالســـتقرار، والحفاظ 
عىل حياتهم وصون كرامتهم 
ـــي  ـــدوان الحوث ـــاف الع و إيق
املتكـــرر عليهـــم والضغط عىل 

ـــيات الحوثية اإلرهابية  املليش
إليقاف تجنيد آالف األطفال يف 
صفوفها والزج بهم إىل محارق 
املوت لتنفيذ أجندة ومخططات 

إيران العبثية يف اليمن.
ـــة  ـــل محافظ ـــدد وكي وج
مأرب مطالبتـــه لألمم املتحدة 
بفتـــح مكتـــب متقـــدم لهـــا يف 
محافظـــة مأرب ملا من شـــأنه 
االطـــالع عـــىل مســـتجدات 
يف  اإلنســـاني  األوضـــاع 
املحافظة عن كثب وبما يحقق 
والطارئة  الرسيعة  االستجابة 
للنازحن الجدد الذين يتوافدون 
إىل مأرب بشـــكل شـــبه يومي 
ويضمن معالجة كافة جوانب 
القصور واالختـــالالت يف األداء 
يف الجانب اإلغاثي واإلنســـاني 
فضالً عن رصد وتوثيق الجرائم 
واالنتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا 
املليشـــيات الحوثيـــة بحـــق 
املدنين وتجمعات النازحن يف 

املحافظة.
وأبـــدى مفتـــاح اســـتعداد 
ـــب  ـــة واملكات ـــلطة املحلي الس

التنفيذية املعنيـــة يف املحافظة 
للتعاون مع مكتب األمم املتحدة 
وكل املنظمات الدولية العاملة 
يف املجـــال اإلغاثي واإلنســـاني 
ـــة  ـــم كاف ـــة وتقدي يف املحافظ
التسهيالت الالزمة لها وتذليل 
كل الصعوبـــات والتحديـــات 
املاثلـــة أمامها بما يمكنها من 
أداء عملهـــا يف إغاثـــة النازحن 

احتياجاتهم. وتوفر 
مـــن جانبـــه جدد منســـق 
الشـــؤون اإلنســـانية يف مكتب 
األمم املتحدة)االوتشـــا( بعدن 
التزام األمم املتحدة بمســـاندة 
ــة  ــلطة املحليـ ــود السـ جهـ
ـــة  ـــأرب يف إغاث ـــة م بمحافظ
وإيواء آالف النازحن الجدد يف 
املحافظـــة وتلبية احتياجاتهم 
ـــن  ـــف م ـــية والتخفي األساس
معاناتهم.. مشـــيداً بمســـتوى 
التعاون والتنسيق مع السلطة 
املحليـــة بمـــأرب يف الكثر من 
ـــاريع اإلنسانية  الربامج واملش
خـــالل الفـــرتة املاضيـــة هو ما 
أعطى مؤرشا إيجابيا ومشجعا 

زارت المحافظة األسبوع الماضي ..
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ــاون  ــذا التعـ ــتمرار هـ السـ
ـــب  ـــاليف جوان ـــيق وت والتنس
القصور خالل الفرتة القادمة.
وأوضح املســـؤول األممي 
ـــوده  ـــف جه ـــه يكث أن مكتب
ويحشـــد الطاقات لجلب املزيد 
مـــن رشكاء العمل اإلنســـاني 
لتغطية االحتياجات اإلنسانية 
ومضاعفـــة التدخـــالت يف 
ـــات  ـــق معطي ـــة وف املحافظ
الواقع.. مؤكداً أن املكتب يجري 
حاليا الرتتيبات الالزمة لتعين 
ممثل دائم له يف محافظة مأرب 
ليتوىل مهام التنسيق ومتابعة 
التدخـــالت اإلنســـانية وجميع 
اإلنساني  العمل  رشكاء وكتل 

املحافظة. يف 
الهجرة الدولية 

كمـــا ناقـــش وكيـــل 
ـــه  ـــور عبدرب ـــة الدكت املحافظ
مفتـــاح، مع نائب رئيس بعثة 
املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة يف 
اليمن، جون ماكيو، مستجدات 
الوضع اإلنساني يف املحافظة يف 
ظل التصعيد العسكري األخر 
ملليشيا الحوثي االنقالبية عىل 

أطـــراف مأرب.
ـــاء أكد الوكيل  وخالل اللق
ـــام  ـــىل رضورة قي ـــاح ع مفت
ـــا  ـــة بدوره ـــات الدولي املنظم
ـــاه  ـــي تج ـــاني واإلغاث اإلنس
اآلالف النازحـــن الجـــدد الذين 
وصلوا مؤخراً إىل مدينة مأرب 
بعد استهداف املليشيا الحوثية 
اإلرهابية ملخيمات وتجمعات 
النازحـــن يف مديريات رصواح 

ومدغـــل ورغوان.
وأبدى اســـتعداد الســـلطة 
ـــة  ـــب التفيذي ـــة واملكات املحلي
املعنية بتقديم كافة التسهيالت 
الالزمة ملنظمة الهجرة وكافة 
املنظمـــات الدولية بما يمكنها 
من القيام بمهامها اإلنسانية 
ـــع  ـــن واملجتم ـــاه النازح تج
املضيف لهم عـــىل أكمل وجه.

وأشـــاد وكيـــل محافظـــة 
مأرب بـــدور منظمـــة الهجرة 
الدولية يف إغاثة وإيواء النازحن 
يف محافظة مأرب ومساهمتها 
ـــم  ـــن معاناته ـــف م يف التخفي
وتلبية أهم احتياجاتهم خالل 

املاضية. الفرتة 
ـــرة  ـــة الهج ـــا منظم ودع
وكافـــة املنظمـــات الدوليـــة إىل 
مضاعفـــة جهودهـــا وتكثيف 
ـــة يف املجالن  تدخالتها الطارئ
اإلغاثـــي واإليوائي بما يواكب 
مستجدات األوضاع اإلنسانية 
ـــد  ـــة بع ـــرة يف املحافظ األخ
اضطـــرار آالف النازحن ممن 
اســـتهدفت مليشـــيا الحوثـــي 
مخيماتهم يف مديرية رصواح 
إىل النـــزوح مجـــدداً إىل مدينـــة 

مأرب.
ـــب  ـــد نائ ـــه أك ـــن جهت م
رئيـــس بعثة منظمـــة الهجرة 
يف اليمـــن جون ماكيو، اهتمام 
منظمتـــه وكل رشكاء العمـــل 
اإلنســـاني يف اليمـــن بمتابعـــة 
مستجدات األوضاع اإلنسانية 
يف محافظـــة مـــأرب عن كثب 
مع استمرار التصعيد العسكري 
عـــىل أطراف مأرب واســـتمرار 
ـــتهداف النازحن واملدنين  اس
يف املحافظـــة، ممـــا فاقـــم من 
ـــاني  ـــع اإلنس ـــورة الوض خط
وزاد من تعقيده وضاعف من 
معاناة النازحن يف املحافظة.. 
مشيداً بجهود قيادة محافظة 
ـــواء  ـــتقبال وإي ـــأرب يف اس م
النازحن واملهاجرين األفارقة 
املحوري  املحافظة ودورها  يف 
ـــية  يف توفر الخدمات األساس

لهم .
وعـــرب ماكيـــو عـــن شـــكر 
منظمة الهجرة لقيادة محافظة 
مأرب عىل تعاونها املستمر مع 
مكتبها املتقدم وفريقها امليداني 
يف املحافظـــة وتذليلهـــا لكافة 
ـــات املاثلة  الصعوبات والتحدي
أمامهم خالل الفرتة املاضية.. 

مشـــراً إىل أن منظمة الهجرة 
تعتـــرب أن محافظة مأرب هي 
النموذج األمثل والبيئة األكثر 
أمناً لكل النازحن و املهاجرين 
ـــون إىل  ـــن يصل ـــة الذي األفارق

يومياً. املحافظة 
أطباء بال حدود

ـــل  ـــش الوكي ـــك ناق إىل ذل
مفتـــاح ، مـــع نائبـــة رئيـــس 
بعثة منظمـــة أطباء بال حدود 
الفرنسية يف اليمن كارال ميلكي، 
تدخالت املنظمة لدعم القطاع 

الصحـــي يف املحافظة.
ــذي  ــاء الـ ــالل اللقـ وخـ
حرضته منسقة منظمة أطباء 
بـــال حدود الهولندية فرونيكا 
الوكيل  استعرض  سيلفيتورا، 
مفتاح وضع القطاع الصحي يف 
محافظة مأرب ومايعانيه من 
ـــات كبرة يف  صعوبات وتحدي
سبيل استمرار تقديم خدماته 
الطبيـــة األساســـية ألكثر من 
اثنـــن مليـــون وثالثمائـــة ألف 
نـــازح باإلضافـــة إىل املجتمـــع 

املضيـــف يف املحافظـــة.
وأشـــاد بجهـــود منظمـــة 
أطبـــاء بال حـــدود وبتدخالتها 
اإلنســـانية امللموســـة يف دعـــم 
باليمن خالل  الصحي  القطاع 
الســـنوات املاضيـــة، داعيـــا 
منظمة أطباء بـــال حدود وكل 
ـــة بالصحة إىل  املنظمات املعني
مضاعفـــة جهودهـــا وتكثيف 
حجـــم تدخالتها لدعم القطاع 
الصحـــي يف محافظة مأرب يف 
ظـــل ما تتعرض لـــه املحافظة 
من عـــدوان همجـــي متواصل 
ـــي  ـــيات الحوث ـــنه املليش تش
اإلرهابيـــة عىل عـــدة مديريات 
يف املحافظـــة متســـببة بنزوح 
جماعـــي آلالف األرس ممـــن 
استهدفت املليشيات االنقالبية 
مناطقهم ومخيماتهم وخاصة 
يف املديريات الغربية والشمالية 

املحافظة. يف 

وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح أن 
محافظـــة مأرب تمثـــل البيئة 
األمثـــل واألكثـــر أمنـــا ملنظمة 
أطباء بال حدود ولكل املنظمات 
ـــة يف املجالـــن  ـــة العامل الدولي
اإلنساني واإلغاثي ملا تتمتع به 
من أمن واستقرار وملا تقدمه 
ـــب  ـــة واملكات ـــلطة املحلي الس
التنفيذية املعنية من تسهيالت 
للمنظمـــات ملزاولة أنشـــطتها 
ـــانية  ـــم خدماتها اإلنس وتقدي
وللمجتمع  للنازحن  املختلفة 

املضيـــف يف املحافظة.
ـــت  ـــا أوضح ـــن جانبه م
رئيس وفد منظمـــة أطباء بال 
حـــدود أن زيارتهـــا ملحافظـــة 
مأرب تهدف لالطالع عن كثب 
عـــىل وضع القطاع الصحي يف 
املحافظة يف ظل هذه الظروف 
اإلنســـانية الحرجـــة التي تمر 
التصعيد  نتيجة  املحافظة  بها 
للحوثين يف  األخر  العسكري 
بعض املديريات ومايرافقه من 
وملخيمات  للمدنين  استهداف 
وتجمعـــات النازحـــن يف تلـــك 

املديريات.
وأكـــدت اهتمـــام ومتابعة 
منظمـــة أطبـــاء بالحـــدود 
ملســـتجدات الوضع اإلنســـاني 
يف املحافظـــة ومـــا يعانيـــه 
آالف النازحـــن الجـــدد ممـــن 
تعرضـــوا للنـــزوح املتكـــرر 
بســـبب اســـتهداف مخيماتهم 
وأماكن تجمعاتهم يف مديريتي 
رغـــوان ورصواح مؤخـــرا.. 
مبدية استعداد منظمتها لدعم 
وتشـــغيل أحد املرافق الصحية 
يف املحافظة وإمداده بالطواقم 
ـــدات  ـــة واملع ـــة واألدوي الطبي
الطبية الالزمة لتشغيله وذلك 
ـــيق مع مكتب الصحة  بالتنس
ـــكان باملحافظة. العامة والس
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صافر تؤكد استمرار توزيع إنتاجها اليومي صافر تؤكد استمرار توزيع إنتاجها اليومي 
من الغاز على جميع المحافظاتمن الغاز على جميع المحافظات

ـــر  ـــرة صاف ـــدت دائ أك
اســـتمرارها   ، للغـــاز 
بتوزيـــع إنتاجهـــا اليومـــي 
مـــن مادة الغـــاز املنزيل عىل 
ـــات اليمنية  جميع املحافظ
بدون اســـتثناء بمـــا يف ذلك 
املحافظـــات الواقعـــة تحت 
سيطرة االنقالبين بالسعر 
الرسمي وبنسبة أكرب خالل 
مقارنة   2021 الحايل  العام 
بالعامـــن املاضين 2019- 

م  2020
صحفي  مؤتمر  وخالل 
الدائـــرة يف مدينـــة  عقدتـــه 
مأرب، جدد وكيل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــة  ـــزام الحكوم الت ـــاح  مفت
الرشعيـــة ممثلة بالســـلطة 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
بإيصال كافة الخدمات ويف 
مقدمتهـــا مادة الغاز املنزيل 
ـــعب  ـــاء الش أبن ـــع  إىل جمي
اليمني بما يف ذلك القاطنن 
يف املحافظات الواقعة تحت 

ســـيطرة االنقالبين.
ـــاء  ـــة األنب ـــا صح نافي
التـــي تـــروج لهـــا وســـائل 

إعـــالم املليشـــيات الحوثية 
ونشـــطاؤها عـــىل مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي التي 
تتحـــدث عـــن قطـــع دائـــرة 
صافـــر ملـــادة الغـــاز  املنزيل 
عـــن املحافظـــات الواقعـــة 
تحت ســـيطرة املليشـــيات .
ـــاح  ـــل مفت وأكـــد الوكي
الحوثـــي  مليشـــيات  أن 
االنقالبية تســـعى من وراء 
نـــرش مثـــل هذه الشـــائعات 
إىل إثـــارة البلبلـــة يف مناطق 
ــتغاللها  ــيطرتها واسـ سـ
للتحشيد والتجنيد لعدوانها 
الفاشـــل الـــذي تشـــنه عـــىل 
محافظـــة مأرب منـــذ عدة 

أسابيع.
باإلضافة إىل مســـاعيها 
الفتعال أزمة خانقة يف مادة 
الغاز املنزيل يف كل املحافظات 
الخاضعة لسيطرتها بهدف 
إنعاش أســـواقها الســـوداء 
والغاز  النفطية  للمشتقات 
املنزيل الذي يعترب واحدا من 
أهم مصـــادر تمويل حربها 
عـــىل اليمنيـــن ومصدر من 
الثـــراء  ـــق  ـــادر تحقي مص

لقادتها.
وكيـــل  وأوضـــح 
ــأن  ــأرب بـ ــة مـ محافظـ
ـــيات الحوثية عطلت  املليش
ـــة يف  ـــات الدول كل مؤسس
مناطـــق ســـيطرتها ويف 
املؤسســـات  مقدمتهـــا 
الخدميـــة بمـــا يمكنهـــا 
ـــات  ـــتغالل الخدم ـــن اس م
ألهدافهـــا  األساســـية 
إىل أن  الخاصـــة.. مشـــراً 
املليشيات أوقفت كل وكالء 
رشكـــة صافـــر الرســـمين 
يف العاصمـــة صنعـــاء و 
املحافظـــات األخـــرى التـــي 
واستبدلتهم  عليها  تسيطر 
ـــن  ـــارات املوال ـــال الح بعق
لهـــا لكـــي تســـتغل الغاز يف 
التحشيد والتجنيد وتوزعه 
عامة  عن  وتمنعه  ألتباعها 

ـــن. املواطن
من جانبه كشـــف مدير 
املهندس  للغاز  دائرة صافر 
محســـن وهيـــط، أن دائـــرة 
صافـــر زودت محافظات ) 
أمانـــة العاصمـــة - صنعاء 
- ذمار - عمران - صعدة- 

الجـــوف - حجة - املحويت 
ـــدة-  ـــز - الحدي - إب - تع
البيضاء- ريمـــة( بـ 2663 
مقطورة غاز خالل شهري 
ينايـــر وفربايـــر مـــن العـــام 

الحـــايل 2021 م.
وأكـــد أن دائـــرة صافـــر 
مســـتمرة بتوزيـــع إنتاجها 
اليومـــي مـــن مـــادة الغـــاز 
املنزيل عىل جميع املحافظات 
اليمنية بدون اســـتثناء بما 
يف ذلـــك املحافظات الواقعة 
تحـــت ســـيطرة املليشـــيات 
الحوثية االنقالبية بالنسب 
املعتمـــدة واملقـــرة لـــكل 
محافظة وبالسعر الرسمي 

املعتمـــد من دائـــرة صافر.
إىل أن الســـعر  مشـــراً 
الرســـمي ألســـطوانة الغاز 
املعتمد من دائرة صافر هو 
بـ 2300 ريال لألســـطوانة 
الواحـــدة بينمـــا ال يتجـــاوز 
ســـعرها بعـــد إيصالهـــا إىل 
العاصمـــة صنعـــاء وباقـــي 
املحافظـــات مـــن 3100 إىل 
3500 ريـــال لألســـطوانة 

الواحـــدة كحـــد أعىل.
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قائد قوات األمن الخاصة بمأرب يتفقد قائد قوات األمن الخاصة بمأرب يتفقد 
النقاط األمنية بمداخل ومخارج المدينةالنقاط األمنية بمداخل ومخارج المدينة

تفقـــد قائـــد قـــوات األمن 
الخاصة بمأرب العميد ســـليم 
الســـياغي، وأركان القـــوات 
الخاصة العقيد عبدالله الصربي، 
عـــددا من النقـــاط األمنية عند 
مداخـــل مدينة مـــأرب واطلعا 
عىل مستوى الجاهزية األمنية 
لدى األفـــراد املرابطـــن يف تلك 

املواقع.
رضورة  عـــىل  وشـــدد 

أن يكـــون الجميـــع عـــىل قـــدر 
ـــة  ـــذه املرحل ـــؤولية يف ه املس
االستثنائية بمضاعفة الجهود 
والقيـــام بكافة املهـــام األمنية 

عىل أكمـــل وجه.
ـــياغي أن ضباط  وأكد الس
وأفراد ومنتســـبي قوات األمن 
ـــب  ـــأرب إىل جان ـــة بم الخاص
ـــة الوحـــدات  زمالئهـــم يف بقي
األمنيـــة يقومـــون بواجبهـــم 

الوطنـــي يف تأمـــن محافظـــة 
مـــأرب والحفـــاظ عـــىل أمنها 
واســـتقرارها وإفشـــال كافـــة 
املخططـــات الحوثيـــة الرامية 
إلثـــارة الفـــوىض واســـتهداف 
الســـكينة العامـــة للمواطنن.

وحـــث الســـياغي الضباط 
واألفراد عىل مزيد من اليقظة 
والجاهزيـــة وتعزيـــز الحـــس 
األمني واليقظة العالية والتعامل 

ـــن  ـــع املواطن ـــؤولية م بمس
يف هـــذه املرحلـــة االســـتثنائية 
التي يمر بها الوطن .. مشـــيدا 
بجهودهم يف تأمن مدينة مأرب، 
وبمـــا يحققـــوه من إنجـــازات 
ونجاحـــات أمنيـــة متواصلـــة 
تبعث بالفخـــر واالعتزاز  لدى 

كل أبنـــاء اليمن.
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هيئة مستشفى مأرب وأطباء بال حدود هيئة مستشفى مأرب وأطباء بال حدود 
تناقشان التدخالت في المرحلة المقبلةتناقشان التدخالت في المرحلة المقبلة

ناقـــش الدكتـــور محمد 
القباطـــي رئيـــس هيئـــة 
ـــام  الع ـــأرب  ـــفى م مستش
مع فريـــق بعثـــة أطباء بال 
حدود الفرنسية الذي يزور 
املحافظة برئاسة الدكتورة 
كارال ميلكـــي نائـــب رئيس 
ـــالل  ـــالت خ ـــة التدخ البعث
ـــز  ـــة لتعزي ـــة املقبل املرحل
يف  املستشـــفى  قـــدرات 
املجاالت الجراحية والطبية 

والعالجيـــة.
ـــب  ـــاء رح اللق ـــالل  وخ
الدكتـــور القباطـــي ببعثـــة 

منظمـــة أطبـــاء بـــال حدود 
الفرنسية يف مأرب .. مؤكدا 
أهميـــة الزيارة التي ســـيتم 
خاللها التعرف عن كثب عىل 
ـــات الالزمة  مدى االحتياج
وإمكانيـــة تغطيتهـــا يف ظل 
اســـتقبال املحافظـــة ملزيـــد 
مـــن النازحن جراء تصعيد 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش

املحافظة. بأطراف 
ـــه  ـــرق إىل مايقدم وتط
ـــات  ـــن خدم ـــفى م املستش
أن  طبية وعالجية.. مؤكدا 
العام  املستشفى قدم خالل 

2020 مايقـــارب مليـــون 
ـــة  ـــة وعالجي ـــة طبي خدم
بينهـــا 13 ألف حالة مركزة 
وعمليـــة جراحيـــة، فضـــاًل 
ـــة  ـــات العالجي ـــن الخدم ع
املجـــاالت..  مختلـــف  يف 
مستعرضاً أبرز االحتياجات 
التـــي يحتاجها املستشـــفى 
بمـــا يســـهم تعزيـــز قدراته 
ـــتيعاب األعداد الهائلة  واس
من املـــرىض الذين يرتددون 
عىل خدمـــات املستشـــفى.

مـــن جانبهـــا أكـــدت 
أطباء  منظمة  فريق  رئيس 

ــا  ــدود أن هدفهـ ــال حـ بـ
الزيـــارة هـــو االطالع  مـــن 
ـــات الالزمة  ـــىل االحتياج ع
ـــر  ـــفى والتحض يف املستش
ـــاون  ـــول تع ـــع برتك لتوقي
إلجراء التدخالت الجراحية 
ـــد  ـــارشة ورف ـــة املب والطبي
ـــتلزمات  ـــفى باملس املستش
واألدويـــة التـــي تحتاجهـــا.
حـــرض اللقـــاء الدكتـــور 
الشـــدادي  عبدالعزيـــز 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 

باملحافظـــة.
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تدشين مشروع غرس تدشين مشروع غرس 
800800 شجرة بمدارس مأرب شجرة بمدارس مأرب

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــري، مرشوع  عبدالله الباك
غرس 800 شجرة بمدارس 
مدينـــة مأرب، الـــذي ينفذه 
صندوق النظافة والتحسن، 
ـــجرة  ـــوم الش ـــبة ي بمناس

العاملي.
التدشـــن  وخـــالل 

أشـــار الوكيل الباكـــري، إىل 
أن املـــرشوع دشـــن بغرس 
ـــكان  ـــس م ـــجرة يف نف ش
سقوط الصاروخ البالستي، 
الذي أطلقته مليشيا الحوثي 
اإلرهابية عىل مدرسة امليثاق 
يف شهر سبتمرب املايض أثناء 
ـــرى ال58  ـــال بالذك االحتف
لثـــورة ســـبتمرب املجيـــدة.. 

معترباً أن تدشن هذه الحملة 
هي رسالة من مأرب، بأنه 
يف الوقت الذي تزرع مليشيا 
الحوثي اإلرهابيـــة األلغام، 
وترسل املوت ملالين املدنين، 
فإن محافظة مأرب تغرس 
األشجار وتزع الحياة واألمل 

يف نفوس اليمنين.
من جانبه أوضح املدير 

التنفيذي لصندوق النظافة 
بمـــأرب محمـــد عطيـــة، أن 
املرشوع يشمل غرس 800 
شـــجرة يف عدد من مدارس 
مدينة مأرب، ملا لها من أثر 
بيئي وصحـــي عىل الطالب 
وإلضفاء املظهر الجمايل يف 

املستهدفة. املدارس 
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1414 ألف نازح جديد نتيجة التصعيد األخير  ألف نازح جديد نتيجة التصعيد األخير 
لمليشيا الحوثي في مأربلمليشيا الحوثي في مأرب

ـــدة  الوح ـــدت  ناش
إلدارة  التنفيذيـــة 
ـــن  النازح ـــات  مخيم
بمحافظـــة مـــأرب، 
الدوليـــة  املنظمـــات 
العمـــل  وكل رشكاء 
ـــن،  اليم ـــاني يف  اإلنس
ـــل إلنقاذ حياة  للتدخ
ألف  أكثـــر مـــن )14( 
نازح جديد يف املحافظة 
التصعيـــد  نتيجـــة 
ملليشـــيات  األخـــر 
الحوثـــي االنقالبية يف 

ـــة. املحافظ
الوحـــدة  وقالـــت 
ـــن  للنازح ـــة  التنفيذي
ـــا  تقريره ـــأرب يف  بم
الشـــهري عـــن حالـــة 
الجديـــد يف  النـــزوح 
ــت  -تلقـ ــة  املحافظـ
اليمنية  األنباء  وكالة 
)ســـبأ( نســـخة منه- 

إن التصعيد الحوثي يف 
مأرب منذ مطلع يناير 
ـــا  ـــتمرار قصفه واس
واملدفعي  الصاروخي 
النازحن يف  ملخيمـــات 
أجـــرب نحو  املحافظـــة 
و)413(  )14(ألفـــا 
بواقـــع  شـــخصاً 
)2059( أرسة عـــىل 
مناطقهم  من  النزوح 
يف  ومخيماتهـــم 
رصواح  مديريـــات 
ورغوان وبني ضبيان 
7 إىل  خالل الفرتة من 
ـــرصم  املن ـــر  28 فرباي
واالنتقـــال إىل املناطق 
ــة  ملديريـ ــة  الجنوبيـ
رصواح ويف مدينـــة 
مـــأرب وضواحيهـــا 
مديرية  ويف  الجنوبية 

الـــوادي .
التقريـــر  وأكـــد 

هـــؤالء  افتقـــار 
األدنى  للحد  النازحن 
الحياة  ـــات  من مقوم
مستعرضاً   .. اليومية 
ــات  االحتياجـ ــم  أهـ

األساسية 
والرضورية من املواد 
اإليوائيـــة  الغذائيـــة و 
ـــاح  ـــاه واالصح واملي
وتوفـــر  البيئـــي 
الحمايـــة  متطلبـــات 
النفـــي  والدعـــم 
ــات  املعونـ ــم  وتقديـ
لهم وتجهيز  النقديـــة 
الطبيـــة  العيـــادات 
الدراســـية  والفصـــول 

ــم. ألوالدهـ
الوحدة  ــت  وطالبـ
ــأرب  بمـ ــة  التنفيذيـ
املنظمات  مـــن كافـــة 
اإلنســـانية  الدولية 
اليمن  واإلغاثيـــة يف 

ــل  العاجـ ــرك  بالتحـ
إلنقاذ حياة اآلالفمن 
والنساء  األطفال 
السن وتقديـــم  وكبار 
الطارئـــة  اإلغاثـــة 
لهـــم  والعاجلـــة 
احتياجاتهم  ـــر  وتوف
مـــن  والتخفيف 
داعيـــة   .. معاناتهم 
و  املتحـــدة  األمم 
إىل  الـــدويل  املجتمـــع 
الضغط  ممارســـة 
لوقف  الحوثين  عىل 
املســـتمرة  هجماتهم 
محافظـــة  عىل 
وعـــدم  مـــــأرب 

استهدافمخيمات 
وتجمعات النازحن يف 
ـــة وتجنيبهم  املحافظ
من  جديدة  مراحل 

لنزاع. ا
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استشهاد مدني وإصابة تسعة بصاروخ 
بالستي أطلقته المليشيا على مدينة مأرب

استشـــهد مدنـــي 
آخرون  تسعة  وأصيب 
ــتي  ــاروخ بالسـ بصـ
أطلقته مليشيا الحوثي 
ـــي  ـــىل ح ـــة ع اإلرهابي
مأرب  بمدينة  الروضة 
ــة  ــة املحافظـ عاصمـ
ــكان  ــة بالسـ املكتظـ

ـــن  ـــات النازح ومخيم
ـــن املايض. صباح اإلثن
وأوضـــح مصـــدر 
طبي أنه تم نقل املصابن 
املدينة  مستشفيات  إىل 
لتلقـــي العنايـــة الطبية 
الالزمة إلنقاذ حياتهم.. 
ـــاروخ  ـــدا أن الص مؤك

البالســـتي كان الثانـــي 
ـــي  ـــتهدف ح ـــذي اس ال
الروضـــة خالل أقل من 

ـــاعات. عرش س
وكثفـــت مليشـــيا 
الحوثي اإلرهابية خالل 
األسبوعن األخرين من 
استهدافها ملدينة مأرب 

ـــتية  بالصواريخ البالس
ــت دويل  ــط صمـ وسـ
تجاه هذه الجرائم التي 
تستهدف أكرب محافظة 
تحتضـــن النازحـــن يف 

الجمهورية.
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فـــي مــأرب يتخلــق تاريــخ 
جديد لليمـــــــــن املعـاصـــــر

ـــقوط  ـــرون س ينتظ ـــن  م
مـــأرب بشـــغف، يســـتعجلون 
ســـقوط مـــا تبقى مـــن قالع 
ـــاب  ـــرشف لحس وال ـــة  الحري
العدو، ستصمد مأرب صمود 
ستالينجراد يف الحرب العاملية 
ـــرى  ـــتغر مج ـــة، وس الثاني
ـــق  يتخل ـــأرب  م ـــرب، يف  الح
املعارص،  لليمن  تاريخ جديـــد 
اليمن  مـــأرب تحافـــظ  ومـــن 
الجمهوري،  الحر  عىل هواها 
املوحـــدة، وتتطلع  وهويتهـــا 

االتحادي. ـــا  لنظامه
الدفاعيـــة مـــع  حربنـــا 
يمنيـــة  ليســـت  الحوثيـــن 
خالصـــة، هـــي يف وجـــه مـــن 
العرب  لكن  عربية،  وجوهها 

يخوضونهـــا يف ظـــروف غـــر 
ـــرب يف  تك ـــاتنا  ـــة، مأس مواتي
اليمـــن وتتولـــد مـــن رحمهـــا 
ــدة،  ــة جديـ ــاة عربيـ مأسـ
أزمات  يصنعهـــا تعاملنـــا مع 
األمة كأزمات مستقلة وجزر 

. ة ثر متنا
مآالت  من  اليمن  يحمي  ال 
الحوثيـــن  الهزيمـــة لصالـــح 
والعرب  اليمن  وينقذ  وإيران 
الضياع ســـوى  مـــن متاهات 
للنـــرص،  الحـــرب  خـــوض 
الوقت هدًفا للســـالم  وبـــذات 
ـــذا  ـــة، وه ـــن واملنطق اليم يف 
ـــرتاتيجية  اس ـــر  تغي ـــب  يتطل
كرشٍط  وتكتيكاتها  املواجهة 
املعركة، ودحر  ـــب  الزٍم لكس

العدو.
ينتظرون ســـالًما  مـــن  إن 
بعد ســـقوط مأرب،  وفرًجـــا 
ـــا  إنم ـــقط،  ـــن تس ل ـــأرب  وم
ـــديد  الش ـــف  ـــرون لألس ينتظ
ــة  ــن وهزيمـ اليمـ ــاع  ضيـ
األمـــور  ليســـت  للجميـــع، 
فـــإن قبل  النحـــو،  عـــىل هـــذا 
ـــرب  الح ـــف  بوق ـــون  الحوثي
وبمفاوضـــات ســـالم، ذهبنا 
إليهـــا عىل قاعـــدة املرجعيات 
ـــوار،  للح ـــة  الحاكم ـــالث  الث
فـــادح يف  ـــك خطـــأ  ذل وغـــر 
أو وهم وخيم  تقدير األمور، 

الجميـــع. العواقـــب عـــىل 

الشورى مجلس  رئيس   
      بقلم/ د. أحمد عبيد بن دغر           
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شهــــداء أحيــــاء

اإلشـــادات  تنهـــال  أن  جميـــل 
للرجـــال  ـــدة  الحمي ـــر  باملآث ـــة  الطيب
األحرار من املناضلن الذين سطروا 
مواقف استثنائية يف معارك الرشف 
غـــادروا حياتنا، وقد  ثم  والبطولة، 
تركـــوا بصمـــات خالـــدة ال تمحـــى، 
القادمة خلفاً  األجيـــال  لتســـتلهمها 
عن ســـلف، تمثل فيما تمثل دروساً 

عمليـــة يف التضحيـــة واإلباء.
اليـــوم مـــع  الشـــأن   كمـــا هـــو 
الحركة  األوائل، من رواد  مناضلينا 
ـــارات  فن ـــون  يمثل ـــن  الذي ـــة  الوطني
مشـــعة، عـــىل امتـــداد ربـــوع اليمن، 
ـــري،  الحم ـــوان  ـــي ونش كالهمدان
وابـــن األمر الصنعانـــي، ويف القرن 
املطاع والزبري ونعمان  العرشين: 
والســـالل  والثاليـــا وعي عبداملغني 
ـــي  اإلريان ـــن  ـــايض عبدالرحم والق
األعـــالم  مـــن  وجزيـــالن، وغرهـــم 
الخالـــدة يف مســـرة النضـــال الذيـــن 

نازلـــوا الكهنوت الســـاليل العنرصي 
اإلبـــاء، وقوضـــوا  األرعـــن معـــارك 
اندحر، يجرجر وراءه  عرشـــه حتى 

. والعار  الخـــزي  ذيول 
نعـــم.. جميـــل أن يكـــوَن النـــاس 
أوفيـــاء ملن وفـــوا معهم، ثم رحلوا، 
العظيمـــة،  بمواقفهـــم  مشـــيدين 
»الشـــهداء  أال ننىس  أيضاً  واألجمـــل 
األحيـــاء« من رفـــاِق هؤالء األبطال 
يقلون عظمـــة وال بطولة  الذيـــن ال 
الراحلن يف  تفانيا عـــن نظرائهم  أو 
التضحيـــة واالستبســـال، معرضـــن 
حياتهم للخطر عىل الدوام، يف سبيل 
قبل  الناس  عامة  أجل  الوطن، ومن 

خاصتهم.
ـــار  الكب ـــؤالء  ـــن ه ـــدان م املي يف 
ـــىل كل  ـــر، وع كث ـــال  ـــن رج املتفان
املستويات واألصعدة، ويأتي الشيخ 
العـــرادة،  اللـــواء ســـلطان  املناضـــل 
ـــىل  ـــأرب، ع م ـــة  ـــظ محافظ محاف

رأس هـــؤالء الرجـــال الذيـــن أثبتـــوا 
نـــادرة، وســـجلوا مواقف  بطـــوالٍت 
مرشفـــة، وقد اختزلت أرواحهم كل 
الســـمو واملجـــد والصمود،  معانـــي 
بإبـــاء قـــل أن يكـــون لـــه نظـــر منذ 
ابتدأت معركتنا الوطنية مع مليشيا 
الكهنوتـــي اإليراني، بهمة  الحوثـــي 
ونشاط دؤوب ال ينقطع، رجل دولة 
قبلية  نـــادر، وشـــخصية  من طـــراز 
الفرســـان،  القبيلـــة وأخـــالق  بقيـــم 
تارة،  القتالية  الجبهـــات  يف مقدمـــة 
وبن جموع الناس يف الشارع العام 
أخـــرى،  ـــارة  ت أحوالهـــم  ومتفقـــدا 
والذي أدعو الله أن يحفظه ويحفظ 
األبطال وســـاكنيها  وأبناءها  مأرب 

األحـــرار من كل رش .
لم  هـــذه كلمة حـــق، وأحســـبني 
أوفـــه حقه مما يجب أن نقول فيه.

نقـــال عن موقع الثورة نت

وزير اإلعالم والثقافة والســـياحة
  بقلم/ معمر مطهر اإلرياني   


