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نائب رئيس جملس الشورى يناقش مع املحافظ األوضاع امليدانية واإلنسانية

56 منظمة تدين الصمت الدويل جتاه 
استهداف املليشيا للنازحني وأحياء مأرب

وصــول قافلــة أبنــاء إقليــم عــدن إلــى مدينــة 
مــأرب دعمــا للجيــش الوطنــي والمقاومــة

املحافـــظ العــرادة يستقبـل املبعوث 
السويدي اخلاص إىل اليمن بيرت سمبني

تفقد أوضاع النازحين في مخيم السويداء..

العرادة: نسعى لسالم حقيقي وفي نفس الوقت قادرون على املواجهة 	
سمبني يبدي إعجابه بقدرة قيادة احملافظة على تأمني املدنيني والنازحني 	

جلنــة الطــوارئ تقــر حزمــة إجــراءات إضافيــة ملواجهــة املوجــة الثانيــة مــن كورونــا
مفتــاح يناقــش مــع الغــذاء العاملــي والصليــب األمحــر االحتياجــات الطارئــة للنازحــني
تأهيــل 40 موظفــا مــن املكاتــب التنفيذيــة باحملافظــة فــي عــدد مــن اجملــاالت 
استكمال مشـــــروع األرصفـــــــة الجانبيـــــة لشــــــــارع صـــــــــــــرواح بمدينــــــــــة مأرب

يدشــنان  ســبأ  إقليــم  جامعــة  ورئيــس  مــأرب  يدشــنان حمافــظ  ســبأ  إقليــم  جامعــة  ورئيــس  مــأرب  حمافــظ 
للامجسـتيــــــــــر العلنيـــــــــــة  للامجسـتيــــــــــراملناقشـــــــــات  العلنيـــــــــــة  املناقشـــــــــات 

مــأرب حتيــي فعاليــات اليــوم العاملــي مــأرب حتيــي فعاليــات اليــوم العاملــي 
ــام ــاطر األلغ ــة بمخـــ ــامللتوعي ــاطر األلغ ــة بمخـــ للتوعي
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محافـــظ  اســـتقبل 
اللـــواء ســـلطان بن  مـــأرب 
عيل العرادة، يوم الخميس، 
املبعوث الســـويدي الخاص 
ـــمبني  ـــر س ـــن بي إىل اليم
وناقـــش معـــه مســـتجدات 
ـــة يف  ـــاع يف املحافظ األوض
ـــة  ـــات الحوثي ـــل الهجم ظ
ـــتهدافها  ـــة واس االنتحاري
ــن يف  ــن والنازحـ للمدنيـ

ـــة. املحافظ
ـــذي  ال ـــاء  اللق ـــال  وخ
حرضه وكيا املحافظة عيل 
محمـــد الفاطمي والدكتور 
ـــر  ـــاح، ومدي ـــه مفت عبدرب
ـــد  ـــيايس العمي ـــن الس األم
ـــب  ـــروم، رح ـــي حط ناج
املحافـــظ العـــرادة بمبعوث 
الســـويدية  الحكومـــة 
وأطلعه عىل آخر مستجدات 

واملعييش  اإلنساني  الوضع 
للنازحن يف محافظة مأرب 
التـــي تضـــم نحـــو 60% من 
ـــة. ـــن يف الجمهوري النازح

مشـــدداً عـــىل رضورة 
الـــدويل  ممارســـة الضغـــط 
عىل املليشيا الحوثية لوقف 
ــة  ــا الصاروخيـ هجماتهـ
ـــات  ـــىل مخيم ـــتمرة ع املس
النازحـــن  وتجمعـــات 
ــي راح  التـ ــة،  يف املحافظـ
ـــن  ـــرات م ـــا الع ضحيته
النازحـــن وســـببت موجـــة 
ـــم إىل  ـــآالف منه ـــزوح ل ن
أماكـــن بديلـــة يف ظل وضع 

إنســـاني صعـــب.
وأكـــد املحافـــظ العرادة 
ــة  ــة الرعيـ أن الحكومـ
حريصة عىل تحقيق السام 
وقدمت الكثري من التنازالت 

الدولية  الجهود  إلنجاح كل 
الســـاعية لحـــل األزمـــة 
اليمنية عىل عكس املليشـــيا 
ـــر أي  ـــي تعت الت ـــة  الحوثي
مسعى لوقف الحرب مجرد 
تكتيـــك الســـتمرار حروبها 
بأشـــكال مختلفة، وتراهن 
ـــب  ـــا يف التاع ـــىل خرته ع
باتفاقـــات الســـام لخـــداع 

العالم.
وقال: »نســـعى لســـام 
حقيقـــي يضمـــن عـــودة 
املؤسســـات، ويف نفـــس 
أننـــا قادرون  الوقـــت نؤكد 
عىل مواجهة عدوان املليشيا 
وغطرســـتها والحفاظ عىل 

مؤسســـات الدولـــة«.
ـــرادة  ـــواء الع الل ـــر  وع
عن أمله يف أن يسهم الضغط 
الدويل بشـــكل فعال يف خلق 

ـــة للســـام  فرصـــة حقيقي
ـــن  ـــاة اليمني ـــاء معان وإنه
التـــي تســـببت بها املليشـــيا 

الحوثية.
مـــن جانبه عر املبعوث 
السويدي عن سعادته بزيارة 
ـــه  ـــأرب ولقائ ـــة م محافظ
ـــة،  ـــلطة املحلي ـــادة الس قي
وأبدى إعجابه بقدرة قيادة 
محافظـــة مأرب عىل تأمن 
ـــن  ـــن م ـــن والنازح املدني
الحـــرب وصابتهـــا يف ظـــل 
ـــتثنائية  هذه الظروف االس
..مؤكدا موقف باده الداعم 
ـــام  ـــة الس ـــن ولعملي لليم
ضمن جهود املجتمع الدويل 
ـــة  ـــرب واألزم ـــاء الح إلنه

اإلنسانية.

املحافظ العرادة يستقبل املبعوث السويدي املحافظ العرادة يستقبل املبعوث السويدي 
اخلاص إىل اليمن بيرت سمبنياخلاص إىل اليمن بيرت سمبني

العــرادة: نســعى لســالم حقيقــي وفــي نفــس الوقــت قــادرون علــى املواجهــة 	
ســمبني يبــدي إعجابــه بقــدرة قيــادة احملافظــة علــى تأمــني املدنيــني والنازحــني 	
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املبعوث السويدي يتفقد أوضاع النازحني 
يف خميم السويداء بمأرب

املبعـــوث  تفقـــد 
اليمن  إىل  الخاص  السويدي 
بير ســـمبني ومعـــه وكيل 
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
عبدربـــه مفتـــاح األوضـــاع 
واملعيشـــية  اإلنســـانية 
للنازحن يف مخيم السويداء 
ـــأرب،  ـــة م ـــرب بمحافظ غ
آثـــار القصف  واطلعـــا عىل 
الذي  واملدفعي  الصاروخي 
ـــي  ـــيا الحوث ـــنته مليش ش
اإلرهابية عىل  املخيم خال 

الفرة املاضية. 
واســـتمع ســـيمبني 
ـــن مدير الوحدة  ومفتاح م
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
ـــيف  ـــأرب س ـــن بم النازح
إىل رشح  مثنـــى  نـــارص 
مفصل عن معاناة النازحن 
ـــانية  ــم اإلنس وأوضاعهـ
ـــاوية نتيجة نزوحهم  املأس
املتكـــرر بعـــد اســـتهداف 
ـــيا الحوثي اإلرهابية  مليش
وقصفهـــا  ملخيماتهـــم 

بالصواريـــخ واملدفعيـــة 
الثقيلـــة بصورة مســـتمرة.
وعر املبعوث السويدي 
عن أسفه للوضع اإلنساني 
الصعـــب للنازحن يف مخيم 
الســـويداء واضطرارهـــم 

للنـــزوح مرات عديدة.  
ــن  النازحـ ــد أن   وأكـ
يســـتحقون الحياة بشـــكل 
أفضل.. مشددا عىل رضورة 
وقـــف اســـتهداف النازحن 
واملدنين بشـــكل عـــام وأن 

يكونوا يف مأمن من الحرب.
املبعـــوث  وكان 
ــى  ــد التقـ ــويدي قـ السـ
بممثات عن رابطة أمهات 
املختطفـــن وتعـــرف منهن 
التـــي  عـــىل حجـــم املعانـــاة 
يقاســـيها املختطفـــون يف 
ســـجون مليشـــيا الحوثـــي 
ـــم  ـــنوات وتعرضه ـــذ س من
ـــة تحـــت التعذيـــب  للتصفي
االنتهـــاكات  وأبشـــع 
بحقهم. املرتكبة  الجسيمة 
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نائب رئيس جملس الشورى يناقش مع املحافظ نائب رئيس جملس الشورى يناقش مع املحافظ 
العرادة األوضاع امليدانية واإلنسانيةالعرادة األوضاع امليدانية واإلنسانية

ـــس  ـــب رئي ـــش نائ ناق
مجلـــس الشـــورى عبـــد 
ـــث،  ـــو الغي أب ـــد  ـــه محم الل
اللواء  مـــع محافظ مـــأرب 
سلطان العرادة، مستجدات 
ـــة يف  ـــاع يف املحافظ األوض
عىل  واطلع  املجاالت،  كافة 
ـــة لتقديـــم  الجهـــود املبذول
الخدمـــات العامـــة وجهود 
ـــواء للنازحن  اإلغاثة واإلي

ـــة. يف املحافظ
أبـــو الغيـــث  وأشـــاد 
ــة  ــارات العظيمـ باالنتصـ
ــال  ــا أبطـ ــي يحققهـ التـ
الجيـــش الوطني واملقاومة 
يف  القبائل  ورجال  الشعبية 
ـــات املحافظة  مختلف جبه
بدعم وإســـناد األشـــقاء يف 
التحالـــف العربـــي.. مثمنـــاً 

ـــي  الت ـــة  ـــم البطولي املاح
يسطرونها وهم يخوضون 
هـــذه املعركـــة الوطنيـــة 
املقدســـة دفاعـــاً عن مأرب 
الحضارة والتاريخ وحماية 
والجمهوريـــة  الثـــورة 
ـــة. ـــباتهما الوطني ومكتس
كمـــا أشـــاد باإلنجازات 
التنموية والتطوير املستمر 
ـــة  ـــه محافظ ـــذي حققت ال
مـــأرب يف بنيتهـــا التحتيـــة 
ـــة..  خـــال األعـــوام املاضي
مثمنا الدور اإلنساني الرائد 
الـــذي تضطلع بـــه مأرب يف 
هـــذه املرحلـــة االســـتثنائية 
والحرجة التي تمر بها بادنا 
بعد أن آوت ماين اليمنين 
الذيـــن لجأوا إليها هربا من 
بطـــش وتنكيـــل املليشـــيات 

ـــن  ـــة م ـــة االنقابي الحوثي
عـــدة محافظـــات، وقدمـــت 
ـــات  ـــف الخدم ـــم مختل له
األساسية متغلبة عىل الكثري 
مـــن الصعوبات والتحديات 
التـــي فرضت عليها وفاقت 
وإمكانياتها  قدراتها  حدود 

املحدودة.
محافظ  قدم  جهته  من 
مـــأرب، نبـــذة موجـــزة عن 
مســـتجدات األوضـــاع يف 
مختلـــف  يف  املحافظـــة 
املجاالت العسكرية واألمنية 
ـــة  ـــة والتنموي واالقتصادي
ــتجدات  ــة ومسـ والخدميـ
واملعييش  اإلنساني  الوضع 
والجرائـــم املتواصلـــة التـــي 
املليشيات الحوثية  ترتكبها 
بحـــق املدنين والنازحن يف 

ـــىل  ـــه ع ـــة، وأطلع املحافظ
سري املعارك يف كافة جبهات 
القتـــال واالنتصـــارات التي 
ـــش الوطني  ـــا الجي يحققه
واملقاومـــة الشـــعبية يف 
مختلـــف جبهات املحافظة.
وقـــال املحافـــظ العرادة 
»إن أبنـــاء الجيـــش الوطني 
ورجال  الشعبية  واملقاومة 
ـــوم  الي ـــوا  ـــل أصبح القبائ
أكثـــر إرصاراً وعزيمـــة 
عـــىل اســـتكمال معركـــة 
تحريـــر اليمن حتى تحقيق 
االنتصـــار الكامـــل عـــىل 
واإلجرام  الكهنوت  عصابة 
الحوثية واستعادة العاصمة 
صنعاء وكل املحافظات من 

ـــيات إيران«. مليش
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محافظ مأرب ورئيس جامعة إقليم سبأ محافظ مأرب ورئيس جامعة إقليم سبأ 
يدشنان المناقشات العلنية للماجستيريدشنان المناقشات العلنية للماجستير

ـــن محافظ مأرب  دش
اللـــواء ســـلطان بـــن عيل 
ـــس  ـــه رئي ـــرادة ومع الع
جامعة إقليم سبأ الدكتور 
محمد القديس، املناقشـــة 
ـــالة  رس  30 لــــ  ـــة  العلني
ماجستري علمية محكمة 
يف مختلـــف التخصصـــات 
الدراسات  برنامج  ضمن 

ـــا يف الجامعة. العلي
التدشـــن  وخـــال 
أشاد املحافظ العرادة بما 
حققته جامعة إقليم سبأ 
مـــن إنجـــازات كبرية وما 
خطته من خطوات علمية 
كبـــرية يف تطويـــر التعليم 
العـــايل والبحث العلمي يف 
الجامعـــة، خـــال األربـــع 

الســـنوات املاضية يف مثل 
هذه الظروف االستثنائية 
الصعبـــة التـــي تمـــر بهـــا 

اليمن.
املحافـــظ  وعـــر 
العرادة عن شكره لرئيس 
الركن  املشري  الجمهورية 
عبدربـــه منصـــور هـــادي 
عـــىل رعايتـــه واهتمامـــه 
ـــوم  الي ـــذ  ـــة من بالجامع
األول والـــذي يعـــر عـــن 
الثاقبـــة وتوجهه  رؤيتـــه 
الجاد نحو بناء اإلنســـان 
وتسليحه بالعلم واملعرفة 
ـــاء  ـــة بن ـــوض معرك ليخ
الوطـــن ويحقـــق أهـــداف 
التنميـــة املنشـــودة  بـــكل 

ـــاءة واقتدار. كف

وهنـــأ محافـــظ مأرب 
رئاسة الجامعة والباحثن 
ـــي  ـــاز العلم ـــذا اإلنج به
والنوعـــي الكبـــري مجددا 
ـــة  ـــه للجامع ـــد دعم تأكي
وأنشـــطتها وبرامجهـــا 
العلمية الهادفة إىل تطوير 
التعليـــم العـــايل واالرتقاء 
ـــل  ـــه إىل األفض بمخرجات
ـــات  ـــي احتياج ـــا يلب بم
الوطن ويسهم يف نهضته 
كافـــة  يف  وازدهـــاره 

املجاالت.
ـــح  ـــه أوض ـــن جانب م
رئيس جامعة إقليم ســـبأ 
ـــديس أن  ـــد الق أ.د/ محم
برنامج املاجســـتري بدأ يف 
جامعـــة إقليـــم ســـبأ قبل 

ثاث ســـنوات واســـتقبل 
ـــا وباحثة يف  )259( باحث
ـــة برامج علمية يف  خمس
ـــة  ـــة وأن الجامع الجامع
تحتفـــي اليوم بمناقشـــة 
ـــتري لـ 30  رسائل املاجس
باحثـــا وباحثـــة ممـــن 
استكملوا إعداد رسائلهم 

يف عـــدة تخصصـــات.
ــة  ــد أن الجامعـ وأكـ
عازمة عىل توسيع الرامج 
العلميـــة وفتـــح برنامـــج 
مراكز  وإنشاء  الدكتوراة 
بحثية أخرى وذلك ضمن 
خطتهـــا االســـراتيجية 
خـــال الخمس الســـنوات 

القادمة.
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لجنة الطوارئ تقر حزمة إجراءات إضافية لجنة الطوارئ تقر حزمة إجراءات إضافية 
لمواجهة الموجة الثانية من كورونالمواجهة الموجة الثانية من كورونا

ـــوارئ  ـــة الط ـــرت لجن أق
ملواجهـــة جائحـــة كورونا يف 
محافظـــة مأرب يف االجتماع 
االستثنائي الذي عقد برئاسة 
عبد  الدكتور  املحافظة  وكيل 
ربـــه مفتاح حزمـــة إجراءات 
ـــة  ـــة املوج ـــة ملواجه إضافي
الثانية من جائحة كورونا يف 

ـــات املحافظة. عموم مديري
وكلفـــت اللجنـــة مكتـــب 
الصحـــة بتجهيـــز مراكـــز 
الريفية  باملستشفيات  العزل 
ـــة  ـــري كاف ـــات وتوف باملديري
وســـائل التعقيـــم ومحاليـــل 
فحـــص الفـــريوس ووســـائل 
ـــة  ـــوادر الطبي ـــة للك الحماي
وتفعيـــل أداء كتلـــة الصحـــة 
ورسعـــة اســـتكمال تجهيـــز 
الرئييس وتوفري  العزل  مركز 
الطواقـــم الطبيـــة الازمـــة و 
إمداد املستشـــفيات باألدوية 
واملستلزمات الطبية املتوفرة 
و تأهيـــل فـــرق اســـتجابة 
ــىل  ــا عـ ــدة وتوزيعهـ جديـ
مستشفيات املديريات للقيام 
ـــتجابة والتوعية  بمهام االس

والرصـــد  .
كمـــا كلفـــت اللجنة مدير 
عام رشطة املحافظة بتحديد 
أماكـــن بديلـــة لبيـــع القـــات 
بعيدا عـــن األماكن املزدحمة 
والتنسيق مع عقال األسواق 
ـــع  ـــة توزي ـــم برسع وإلزامه
البديلة،  األسواق  علی  الباعة 
باإلضافـــة إىل إغاق الحدائق 
واملتنزهـــات  والنـــوادي 
واملسابح وصاالت األفراح و 
االحرازية  اإلجراءات  تشديد 
والفنادق وتحديد  املطاعم  يف 
السعة االستيعابية مع التباعد 
يف اللوكنـــدات واالســـراحات 

امللتزمـــة بمعايـــري الســـامة 
ـــا  ـــة عليه ـــة الدوري والرقاب
وإغـــاق املخالـــف منهـــا لتلك 

ـــراءات . اإلج
ـــل  ـــة تعدي ـــرت اللجن وأق
أوقـــات الحظـــر خال شـــهر 
رمضـــان املبـــارك ليبـــدأ مـــن 
إلـــی  الســـاعة الواحـــدة ليـــًا 
الســـاعة الحاديـــة عـــرة 
بناء عـــىل التظلمات  صباحـــاً 
ـــي رفعـــت مـــن الجهـــات  الت
ـــاع الخاص  ـــة والقط الخدمي
وسائل  كل  لتنفيذ  وامتثالهم 
الحماية والتباعد االجتماعي 
الـــدوري  والـــرش والتعقيـــم 
ـــی  ـــددة عل ـــم ..مش ملحاته
الرقابة  رضورة تفعيل لجان 
املوالت واملحات  علی جميع 
ـــا  ـــزام مالكيه ـــة وإل التجاري
ـــواد  ـــات وم ـــري الكمام بتوف
التعقيم للعاملن وكل وسائل 

الحمايـــة ملرتاديهـــا .
ووجهت لجنـــة الطوارئ 
ـــة  ـــدوق النظاف ـــأرب صن بم
والتحســـن بتنفيـــذ حمـــات 
يف  ورذاذي  ضبابـــي  رش 
األسواق واألماكن املزدحمة، 
ــعة  ــن واسـ ــاد أماكـ وإيجـ
ومنظمة تستوعب البسطات 
الباعـــة املتجولـــن  وعربـــات 
لتخفيف االزدحام يف الشوارع 
الرئيسية بعاصمة املحافظة.
ـــب األوقاف  وألزمت مكت
ـــائل  ـــري وس ـــاد بتوف واإلرش
الوقايـــة والتعقيـــم يف مداخل 
ـــن  ـــزام املصل ـــاجد، وإل املس
بارتـــداء الكمامات و االلتزام 
بالتباعد االجتماعي يف أوقات 
الصلـــوات وإغـــاق املســـاجد 
خـــارج أوقـــات الصـــاة.. 
ـــف  ـــع تكثي ـــت بالجمي وأهاب

ـــة  ـــود التوعي ـــات وجه حم
ـــر  ـــي ون ـــف الصح والثقي
الرســـائل التوعويـــة املختلفة 
ـــرق  ـــائل والط ـــة الوس بكاف

املمكنـــة.
ـــتعرض  ـــه اس ـــن جهت م
نائب مدير عام مكتب الصحة 
الدكتور أحمد العبادي تقرير 
مكتبـــه املتضمـــن إلحصائية 
ـــا  ـــة بكورون ـــاالت اإلصاب ح
باملحافظة وجاهزية أقســـام 
العزل باملرافق الطبية بعاصمة 
ــفيات  ــة ومستشـ املحافظـ
املديريـــات ورفـــع الجاهزيـــة 
ــز  ــفيات واملراكـ يف املستشـ

. الصحية 
وأوضـــح العبادي أن عدد 
الحاالت املشـــتبهة بمحافظة 
مـــأرب بلغ منذ مطلـــع يناير 
ـــويف  ـــة ت ـــايض )182( حال امل
منها تســـع حـــاالت وتعافت 
ـــغ عـــدد  21 حالـــة، فيمـــا بل
ـــا  ـــري له ـــي أج الت ـــاالت  الح
الفحـــص )109(حاالت منها 
58 حالة إصابة مؤكدة، تويف 
منهـــا 5 حاالت وتعافی منها 

3 حـــاالت، بينمـــا ترقد )14( 
حالـــة يف العناية املركزة، وتم 
إدخـــال 6 حاالت علی أجهزة 
التنفـــس الصناعي، وتخضع 
16 حالـــة للرعايـــة الطبية يف 

. الرقود  أقسام 
بـــدوره قـــدم مديـــر عـــام 
ـــد  ـــة العمي ـــة املحافظ رشط
يحيـــی ُحميـــد تقريـــره عـــن 
ـــراءات والتدابري األمنية  اإلج
التـــي تـــم اتخاذهـــا ملواجهـــة 
املوجـــة الثانية مـــن الجائحة 
اإلجراءات  بكل  االلتزام  وأكد 
األمنيـــة التـــي أقرتهـــا لجنـــة 
الطوارئ يف اجتماعها السابق 
بمـــا فيهـــا إغـــاق الصـــاالت 
والنوادي والحدائق واملسابح 
ـــاوب  ـــيدا بتج ـــة ..مش العام
املواطنن مـــع كل التعليمات 
وقرارات اللجنة خال الفرة 

املاضية.
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وكيـــل  ناقـــش 
محافظـــة مأرب الدكتور 
عبدربـــه مفتـــاح مـــع 
ـــج  ـــب برنام ـــق مكت فري
الغـــذاء العاملـــي، و فريق 
ـــة  ـــة الدولي ـــة اللجن بعث
ـــب األحمـــر الدويل  للصلي
آلية االســـتجابة الطارئة 
النازحـــن  الحتياجـــات 
الفجوة  بمأرب وتقليص 
اإلنســـانية الناجمـــة عن 
ـــتمرار حركة النزوح  اس

يف املحافظـــة.
واســـتمع الوكيـــل 
مفتـــاح مـــن مدير مكتب 
برنامـــج الغـــذاء العاملـــي 
أنـــور  بمحافظـــة مـــأرب 
يـــارس عن جهـــود مكتبه 

لتقليـــص نســـبة الفجوة 
اإلنســـانية القائمـــة يف 
ـــع  ـــأرب م ـــة م محافظ
اســـتمرار حركـــة النزوح 
اليوميـــة إىل املحافظـــة 
ومســـاعيه لتأمـــن أكـــر 
عدد ممكن من الحصص 
الشـــهرية  الغذائيـــة 
املشمولن  غري  للنازحن 
ـــة  ـــاعدات الغذائي يف املس
الرنامج يف  يوزعها  التي 

املحافظـــة.
نائب  من  استمع  كما 
مدير بعثة اللجنة الدولية 
الدويل يف  األحمر  للصليب 
اليمن دايفيد جوتشـــمان 
بحضـــور وكيل محافظة 
الجوف عبدالله الحاشدي 

ــن  ــز عـ إىل رشح موجـ
مجـــاالت تدخات اللجنة 
ـــة للصليب األحمر  الدولي
ــأرب  ــي مـ يف محافظتـ
والجـــوف وآليـــات العمل 
ـــلطة  ـــيق مع الس والتنس
املحلية لتوجيه تدخاتها 
ـــات  ـــي احتياج ـــا يلب بم
النازحـــن واملجتمـــع 

املضيـــف.
اللقاءيـــن  وخـــال 
ـــة  ـــل محافظ ـــار وكي أش
اســـتمرار  إىل  مـــأرب 
الحوثيـــة  املليشـــيات 
االنقابيـــة بارتـــكاب 
ـــا  ـــا وانتهاكاته جرائمه
النازحن  بحق  الجسيمة 
واملدنيـــن يف محافظـــة 

وقصفهـــا  مـــأرب 
ملخيمـــات  املتواصـــل 
النازحـــن يف املحافظـــة.. 
ــيات  ــدا أن املليشـ مؤكـ
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 
ــكاب  مســـتمرة يف ارتـ
جرائمها بحـــق النازحن 
يف محافظة مأرب بهدف 
مضاعفـــة األعبـــاء علـــی 
الســـلطة املحلية وتعميق 
املأساة اإلنسانية الناجمة 
ـــزوح الجماعـــي  الن عـــن 
ملئـــات األرس النازحة من 
ـــي قصفت  الت املخيمـــات 
ــا  ــيات مخيماتهـ املليشـ
ـــمالية  ـــات الش يف املديري
ـــة. ـــة يف املحافظ والغربي

مفتاح يناقش مع الغذاء العالمي والصليب مفتاح يناقش مع الغذاء العالمي والصليب 
األحمر االستجابة الطارئة الحتياجات النازحيناألحمر االستجابة الطارئة الحتياجات النازحين
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مأرب تحيي فعاليات اليوم العالمي مأرب تحيي فعاليات اليوم العالمي 
للتوعية بمخاطر األلغامللتوعية بمخاطر األلغام

املـــروع  أحيـــا 
الســـعودي لنـــزع األلغام يف 
اليمن )مســـام ( والرنامج 
الوطنـــي للتعامـــل مـــع 
األلغـــام، بمحافظـــة مأرب 
ـــوم العاملـــي للتوعيـــة  الي
ـــذي  ال ـــام  ـــر األلغ بمخاط
يصادف الـ 4 من أبريل من 
كل عـــام، بمشـــاركة فريق 
منظمة هود يف إقليم ســـبأ 
ومنظمتي رايتس وشـــاهد 

ـــة. ـــوق والتنمي للحق
ــت  ــات تضمنـ الفعاليـ
ـــهار  ـــا وإش ـــا خطابي حف
تقرير حقوقي يوثق جانبا 
ـــة  ـــائر البري ـــن الخس م
التـــي  واملاديـــة لأللغـــام 
الحوثية  املليشيات  زرعتها 
يف اليمـــن باإلضافـــة إىل 
تنظيـــم معـــرض صـــور 
فوتوغـــرايف يجســـد حجـــم 
ـــي  الت ـــانية  ـــاة اإلنس املأس
تســـببت بهـــا تلـــك األلغـــام 

خال الـ8 السنوات املاضية.
وأكـــد وكيـــل املحافظـــة 
عيل محمد الفاطمي، أهمية 
االحتفـــال بهـــذه املناســـبة 
العامليـــة وتكثيـــف حمـــات 
ـــة بمخاطـــر األلغام  التوعي
ــات  ــات ومخلفـ واملقذوفـ
ـــي  ـــادة الوع ـــروب وزي الح
ـــة التعامل  املجتمعي بكيفي
مع هذه اآلفة الخطرية التي 
الحوثية  املليشيات  زرعتها 
القتـــىل  آالف  خلفـــت  و 
والجرحـــى مـــن املدنيـــن يف 
جميع املحافظات.. مشـــيداً 
ـــام  ـــروع مس ـــود م بجه
والرنامج الوطني للتعامل 
مـــع األلغام يف إزالـــة مئات 
ـــي  الت ـــام  ـــن األلغ اآلالف م
تعمدت املليشـــيات الحوثية 
اإلرهابيـــة زرعهـــا بأعـــداد 
ـــام  ـــواع وأحج ـــة وأن هائل
مختلفـــة يف الطـــرق العامة 
واملزارع واملدارس والبيوت 

يف أغلب املحافظات اليمنية.
ــد  ــا أكـ ــن جهتهمـ مـ
مديـــر العمليات يف مروع 
مســـام الخبري الدويل رتيف 
ـــر الرنامج  ـــورون ومدي ه
الوطني للتعامل مع األلغام 
العميـــد أمـــن العقيـــيل، 
أهميـــة التوعيـــة بمخاطـــر 
ــن أن  ــام.. موضحـ األلغـ
مروع مســـام و الرنامج 
الوطني تمكنا خال الثاث 
السنوات املاضية من انتزاع 
ألفـــا و315 لغمـــا   228
ـــا  ـــفة زرعته ـــوة ناس وعب
مدنية  مناطق  يف  املليشيات 
واآلبار..  العامة  والطرقات 
مؤكديـــن اســـتمرار جهـــود 
نـــزع األلغـــام حتـــى تطهري 
كامـــل األرايض اليمنية من 
األلغـــام الحوثيـــة.. داعـــن 
جميـــع املواطنـــن للتعاون 
مع الفرق امليدانية واإلباغ 
عـــن األلغـــام واملقذوفـــات 

ــا أو  ــث بهـ ــدم العبـ وعـ
ــا عـــىل  ــا حرصـ تخزينهـ

ــم. حياتهـ
ويف كلمـــة املنظمـــات 
أوضح منسق فريق منظمة 
هود يف إقليم ســـبأ الناشط 
ـــر  ـــاو أن التقري ـــليم ع س
الحقوقي وثق خال الفرة 
ـــى  ـــو 2014 حت ـــن يولي م
مارس 2021 مقتل )2274( 
مدنيـــا، بينهم )398( طفا 
و)95(  امـــرأة  و)157( 
ـــنا باإلضافة إىل إصابة  مس
ــم  ــا، بينهـ )2752( مدنيـ
)560( طفا و)177( امرأة 
انفجار  جراء  مسنا  و)99( 
األلغـــام األرضية والبحرية 
والعبوات الناسفة املتنوعة 
ـــا  ـــا وخلفته ـــي زرعته الت
مليشـــيا الحوثي االنقابية 

يف 17 محافظـــة.
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ـــة  إلـــی مدين ـــت  وصل
مأرب يوم الثاثاء، قافلُة 
غذائيـــة متنوعـــة مقدمة 
مـــن أبناء إقليم عدن عر 
مؤسسة عدن الخري وذلك 
ـــش  ـــال الجي ـــاً ألبط دعم
واملقاومـــة  الوطنـــي 
الشـــعبية املرابطـــن يف 
جبهـــات محافظة مأرب 
الحوثي  مليشيا  ملواجهة 
االنقابية التابعة إليران.
تســـليم  وخـــال 
القافلة التي تقدمها عدد 
من املشايخ والشخصيات 
ــم  ــة يف إقليـ االجتماعيـ
عدن أوضح الشـــيخ قائد 

ـــزار  ـــور ن ـــل والدكت املثي
بامحسون أن أبناء إقليم 
عـــدن يؤكـــدون وقوفهم 
ـــة  ـــاندتهم ملحافظ ومس
مواجهـــة  يف  مـــأرب 
مليشيا التمرد واالنقاب 
الحوثية ودحـــر عدوانها 
الغاشـــم عـــىل املحافظة.
ـــذه  ـــارا إىل أن ه وأش
ـــادس  ـــي س ـــة ه القافل
قافلة يسريها أبناء إقليم 
عـــدن إىل محافظة مأرب 
املاضين..  العامن  خال 
ـــارات  ـــيدين باالنتص مش
التـــي يحققهـــا  الكبـــرية 
واملقاومة  الجيش  أبطال 

ـــأرب  ـــل م ـــال قبائ ورج
ـــيا  يف صد هجمات املليش
محافظة  عىل  االنتحارية 
مأرب وكرس حشودها يف 

املحافظة. أطراف 
مـــن جانبهمـــا رحـــب 
ـــل يف  ـــرة النق ـــر دائ مدي
املنطقة العسكرية الثالثة 
ـــد أحمد الحســـاني  العمي
ونائـــب ركـــن اإلمـــداد 
العقيد خالد الفقيه بأبناء 
إقليم عدن املشـــاركن يف 
هذه القافلة التي تجســـد 
التاحم بن أبناء الشعب 
اليمني وجيشـــه الوطني 
ــروع  ــة املـ يف مواجهـ

والتصـــدي  اإليرانـــي 
ألطماع طهران التوسعية 

يف اليمـــن واملنطقـــة.
مجدديـــن شـــكرهم 
ألبنـــاء إقليـــم عـــدن عـــىل 
التي  القوافل  تسيري هذه 
األبطال  تعزز من صمود 
املرابطـــن يف الجبهـــات 
ــم يف  ــوي عزائمهـ وتقـ
هـــذه املعركـــة الوطنيـــة 
املصريية دفاعا عن الثورة 
والجمهوريـــة والثوابـــت 

الوطنيـــة .

وصول قافلة أبناء إقليم عدن إلی مدينة وصول قافلة أبناء إقليم عدن إلی مدينة 
مأرب دعما للجيش الوطني والمقاومةمأرب دعما للجيش الوطني والمقاومة
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استكمال مشروع األرصفة الجانبية لشارع استكمال مشروع األرصفة الجانبية لشارع 
صرواح بمدينة مأربصرواح بمدينة مأرب

اســـتكمل فـــرع 
الصنـــدوق االجتماعي 
ـــي  ـــة بمحافظت للتنمي
والجـــوف  مـــأرب 
رصـــف  مـــروع 
األرصفـــة الجانبيـــة 
لشارع رصواح شمال 
مدينـــة مـــأرب بتكلفة 
دوالر  ألـــف   170

ـــي. ـــل ذات وبتموي
ــروع  ــمل املـ شـ

األرصفـــة  رصـــف 
لشـــارع  الجانبيـــة 
ببـــاط  رصواح 
ـــول 2.5  االنرلوك بط
كيلـــو مـــر ومســـاحة 
إجماليـــة تقـــدر بنحو 
10000 مـــر مربـــع 
ـــاء  ـــة إىل ط باإلضاف
ــة  ــم األرصفـ وترميـ
ـــا  ـــة وصيانته القديم
موقـــف  وإنشـــاء 

خاص بفـــرع مصلحة 
يف  والجوازات  الهجرة 

املحافظة.
تســـلم  وخـــال 
املـــروع أشـــاد نائب 
مدير صندوق النظافة 
والتحســـن بمـــأرب 
محمـــد الســـعيدي 
بمســـاهمة الصنـــدوق 
ـــة  ـــي للتنمي االجتماع
ـــر  ـــث وتطوي يف تحدي

البنيـــة التحتيـــة ملدينة 
ـــل  ـــذ مث مـــأرب وتنفي
هذه املشاريع الحيوية 
خاصـــة  واملهمـــة 
الطـــرق  يف أعمـــال 
والتحســـن بما يسهم 
يف إظهار مدينة مأرب 
ـــوارعها الرئيسية  وش
والفرعيـــة بمظهرهـــا 

الحضـــاري الائـــق.
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بمدينـــة  أقيمـــت 
مأرب الدورة التدريبية يف 
ـــة والتقييم  مجال املتابع
وإعـــداد التقارير اإلدارية 
نظمتهـــا اإلدارة العامـــة 
التنمية اإلدارية  لبحـــوث 
 )40( لتأهيل   ، والتدريب 
موظفـــاً وموظفـــة مـــن 
كـــوادر املكاتب التنفيذية 

باملحافظة.
هدفـــت الـــدورة التـــي 
أيام اىل  اســـتمرت أربعـــة 
أداء  تحســـن مســـتوی 
املوظفـــن الحكوميـــن 
ورفع مهاراتهم يف مجال 
متابعـــة تنفيـــذ الخطـــط 

اإلداريـــة وصنـــع الحلول 
واملقرحـــات لتحقيـــق 
األهداف وتقييم مستوی 
ـــر  التقاري ـــداد  األداء وإع

ـــة املختلفة.  اإلداري
افتتـــاح  وخـــال 
ــل  ــد وكيـ ــدورة أكـ الـ
للشؤون  مأرب  محافظة 
الباكري  عبدالله  اإلدارية 
ـــل  التأهي ـــة  ـــی أهمي عل
املســـتمر للموظفـــن 
مهاراتهـــم  وتنميـــة 
وقدراتهـــم بالتقنيـــات 
التـــي  والعلـــوم الحديثـــة 
تنشـــط أداءهم وتحســـن 
املعامات  إنجاز  مستوی 

للمستفيدين  الخدمات  و 
.

الوكيـــل  وشـــدد 
ـــی رضورة  ـــري عل الباك
ــواب  الثـ ــدأ  ــذ مبـ تنفيـ
ـــدأ إداري  ـــاب كمب والعق
لتفعيـــل األداء وانجـــاز 
املهام يف املكاتب التنفيذية 
وتقديـــم صـــورة إيجابية 
وذلـــك من خـــال الرقابة 
واستشـــعار  الذاتيـــة 
املوظفن  لدی  املسؤولية 

.
ـــح  ـــه أوض ـــن جانب م
مديـــر عـــام إدارة بحوث 
التنمية اإلدارية والتدريب 

ـــم  ـــال قاس ـــأرب جم بم
الجعفري أن هذه الدورة 
ـــلة  ـــن سلس ـــاءت ضم ج
ـــزم  ـــة تعت دورات تدريبي
ـــال  ـــا خ اإلدارة تنفيذه
الفـــرة القادمـــة بهـــدف 
ـــوادر  ـــاءة الك ـــع كف رف
الوظيفية ملوظفي املكاتب 
التنفيذيـــة وتجويد األداء 
الحكومـــي وتغيري أنماط 
ـــتفيدين  التعامل مع املس
إلی األفضل بما يسهم يف 
إنجـــاح خطـــط التنمية .

تأهيل تأهيل 4040 موظفا من المكاتب التنفيذية  موظفا من المكاتب التنفيذية 
بالمحافظة في عدد من المجاالتبالمحافظة في عدد من المجاالت
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 56 اســـتنكرت 
منظمـــة مـــن منظمـــات 
املجتمـــع املدنـــي اليمنية، 
صمـــت املجتمـــع الـــدويل، 
ـــيا  ـــم مليش ـــاه جرائ تج
االنقابيـــة  الحوثـــي 
ـــات  ـــتهدافها مخيم واس
واألحيـــاء  النازحـــن 
الســـكنية يف محافظـــة 

مـــأرب.
ونـــددت املنظمات، يف 
ـــي، بالجرائم  بيان صحف
ـــانية التي ترتكبها  اإلنس
مليشيا الحوثي اإلرهابية 

املســـتمر  وقصفهـــا 
الســـكنية  لألحيـــاء 
ــن  النازحـ ــات  ومخيمـ
مـــأرب،  بمحافظـــة 
بمختلف أنواع األســـلحة 
ـــا الصواريخ  الثقيلة منه
البالســـتية وصواريـــخ 
الكاتيوشـــا وقذائـــف 
الهاون والقصف املدفعي، 
والتي تسببت باستشهاد 
وإصابـــة مدنيـــن، بينهم 

ـــاء. ـــال ونس أطف
ــات  ــت املنظمـ ولفتـ
إىل مـــا ارتكبتـــه املليشـــيا 

ـــانية،  ـــة إنس ـــن جريم م
يـــوم الســـبت، وقصفهـــا 
حـــي الروضـــة بمـــأرب، 
بصـــاروخ بالســـتي، أدى 
طفـــل  استشـــهاد  إىل 
آخرين..  خمسة  وإصابة 
مؤكـــدة أن هـــذه الجرائم 
الحوثيـــة، تمثـــل انتهاكاً 
صارخـــاً لقواعد القانون 
الدويل اإلنســـاني وقانون 
حقوق اإلنسان واملواثيق 
الدولية الخاصة بمعاملة 
املدنيـــن أثنـــاء الحروب.

ـــات،  ـــت املنظم وطالب

ـــدويل  ال ـــن  ـــس األم مجل
واألمـــم املتحـــدة ولجنـــة 
الخـــراء بمجلـــس األمن 
الدويل واملبعـــوث األممي 
إىل اليمن وكافة املنظمات 
ـــانية  ـــة واإلنس الحقوقي
الدوليـــة واملحلية، بإدانة 
هذه الجرائم بحق املدنين، 
وإيقـــاف جرائم املليشـــيا 
الحوثيـــة اإلرهابيـــة، 
تجـــاه املدنين والنازحن 

ـــان املدنية. واألعي

5656 منظمة تدين الصمت الدولي تجاه  منظمة تدين الصمت الدولي تجاه 
استهداف المليشيا للنازحين وأحياء مأرباستهداف المليشيا للنازحين وأحياء مأرب


