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توزيع 700 سلة غذائية وإيوائية 
للنازحني اجلدد بمدينة مأرب

للمجتمـــــع  مطالبــــــات 
مســـؤوليته  بتحمل  الدويل 
املليشـــيا جرائـــم  جتـــاه 

وزيـــر الصحـــة يفتتـــح املركـــز الوطنـــي 
ملختـــرات الصحـــة العامـــة بمـــأرب

اللجنــة التنفيذيــة للتعبئــة واإلســناد تقــر تشــكيل 
ــا ــات عمله ــات وآلي ــة يف املديري ــان الفرعي اللج

التقى فريق مركز الملك سلمان لإلغاثة ..

عقدت اجتماعا لها برئاسة المحافظ ..

غريـــب 	 بـــن  الشـــيخ  ملنـــزل  احلوثـــي  مليشـــيا  قصـــف  أضـــرار  علـــى  يطلـــع  حقوقـــي  فريـــق   
برغـــوان 	 شـــعبيا  ســـوقا  اســـتهدفت  مفخخـــة  حوثيـــة  طائـــرة  بشـــظايا  مدنيـــن  ثالثـــة  إصابـــة   

احملافـــظ يشـــيد بالتفاف أبنـــاء مأرب حـــول اجليـــش والقيادة السياســـية  	
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التقى فريق مركز الملك سلمان لإلغاثة ..

ـــر الصحـــة  ـــح وزي افتت
العامـــة والســـكان الدكتور 
قاسم بحيبح املركز الوطني 
يف  العامة  الصحة  ملختربات 

مأرب. مدينة 
يضم املركز ستة أقسام 
الوحدة  قسم  هي:  رئيسية 
 ،)pcr(البيلوجية وحدة الـ
و قســـم الدم العام، وقسم 
الكيميـــاء الحيوية، وقســـم 
املناعـــة واملناعـــة الخاصة، 

وقســـم الهرمونات، وقسم 
الطفيليات، جهزت جميعها 
بتمويل من السلطة املحلية 
ـــة بالرشاكة  ووزارة الصح

سلمان. امللك  مركز  مع 
ـــام  ـــر ع ـــح مدي وأوض
ـــان  ـــور كه ـــز الدكت املرك
البشاري أن املركز يستطيع 
بعد تشـــغيله بكامل طاقته 
االســـتيعابية استقبال أكثر 

ـــص  ـــة فح ـــن 200 حال م
عامـــة ونوعيـــة يوميـــا، يف 
ـــة  ـــامه التخصصي كل أقس
بعد تزويدهـــا باحتياجاتها 
ــل  ــن املحاليـ ــة مـ الازمـ

واملعـــدات.
واعتـــرب الوزيـــر بحيبح 
أن املركـــز ســـيمثل إضافـــة 
نوعيـــة لدعـــم القطـــاع 
الصحـــي يف محافظة مأرب 
الـــذي يعانـــي الكثـــر مـــن 

ــات  ــات والتحديـ الصعوبـ
نتيجـــة الحـــرب املتواصلـــة 
ـــيات  ـــنها املليش ـــي تش الت
ـــى  ـــة ع ـــة االنقابي الحوثي
 2015 منـــذ  املحافظـــة 
واســـتمرار اســـتهدافها 
املتكـــرر للمستشـــفيات 
ـــآت الطبية  واملراكز واملنش
يف املحافظة بشـــكل متعمد 

ـــج. وممنه

ــرات  ــي ملخت ــز الوطن ــح املرك ــة يفتت ــر الصح ــرات وزي ــي ملخت ــز الوطن ــح املرك ــة يفتت ــر الصح وزي
ــأرب ــة بم ــة العام ــأربالصح ــة بم ــة العام الصح
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وزير الصحة يوجه باعتامد حصة 
إضافية من لقاح كورونا ملأرب

وجـــه وزيـــر الصحـــة 
العامة والســـكان الدكتور 
قاســـم بحيبح بتخصيص 
حصـــة إضافية مـــن لقاح 
ملحافظة  كورونا  فروس 
ـــز  ـــة مراك ـــأرب وإضاف م
تطعيم جديدة يف املحافظة 
لتخفيـــف الضغـــط الكبر 
عـــى مراكزهـــا مـــن قبـــل 
ــة  ــافرين إىل اململكـ املسـ
العربيـــة الســـعودية الذين 
تـــم إرجاعهـــم مـــن منفذ 

الوديعة.
الوزيـــر  وأوضـــح 
ـــة  ـــاء اليمني ـــة األنب لوكال
)ســـبأ( أن مراكز التطعيم 
يف محافظة مأرب طعمت  
ـــن  ـــو 3 آالف و287 م نح
املســـافرين إىل الســـعودية 
ـــذ الوديعة الربي  عرب منف
ممـــا شـــكل عبئـــا إضافيا 
عـــى مراكـــز التطعيـــم يف 
املحافظة وأفقدها نســـبة 
كبرة من حصتها السابقة 
ـــص  ـــاح املخص اللق ـــن  م
للعاملـــني الصحيني وكبار 
الســـن ومـــن يعانـــون من 
يف  املزمنـــة  األمـــراض 

املحافظـــة.
وبـــني أن 90 باملائـــة 
مـــن املســـافرين املطعمني 
باللقاح يف مراكز التطعيم 
يف محافظة مأرب هم من 
أبناء املحافظات الخاضعة 
مليشـــيات  لســـيطرة 

ـــم تطعيمهـــم  الحوثـــي، ت
بعـــد أن تـــم إرجاعهـــم 
مـــن منفـــد الوديعـــة لعدم 
اللقـــاح. حصولهـــم عـــى 

الدكتـــور  وأشـــار 
بحيبح إىل أن وزارة الصحة 
وبالتنســـيق مـــع مكتبهـــا 
ـــة  ـــذت جمل ـــأرب اتخ بم
التدابـــر واإلجراءات  مـــن 
الطارئة الستيعاب األعداد 
ـــرة مـــن املســـافرين  الكب
ـــا  ـــن بينه ـــم م وتطعيمه
تخصيص مركزين لتطعيم 
املســـافرين إحداهمـــا يف 

مستشفى كرى واآلخر يف 
مفرق حريب بفندق عرش 
بلقيـــس قوامهمـــا 8 فرق 
ـــن  ـــم يف كا املركزي تطعي
باإلضافة إىل اعتماد حصة 
اللقاح ملأرب  إضافية مـــن 
سيتم توفرها خال األيام 
القادمـــة ملواجهـــة العجز 
القائـــم يف معظم مراكزها 

اللقاح. بعد نفـــاذ 
ودعـــا وزيـــر الصحـــة 
ـــام ترصيحه جميع  يف خت
املســـافرين إىل خـــارج 
اليمن عـــرب املنافـــذ الربية 
أو الجويـــة إىل الحـــرص 

ـــن  ـــاح م اللق ـــذ  ـــى أخ ع
أقـــرب مركـــز تطعيـــم، 
املنترشة يف كل املحافظات 
املحـــررة بهـــدف تخفيـــف 
مراكز  الكبر عى  الضغط 
التطعيم يف محافظة مأرب 
إليهـــا آالف  التـــي يتوافـــد 
املســـافرين العالقـــني يف 
منفذ الوديعة فوق قدرتها 

وطاقتهـــا االســـتيعابية.
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السياســـية  	 والقيـــادة  اجليـــش  حـــول  مـــأرب  أبنـــاء  بالتفـــاف  يشـــيد  احملافـــظ   

عقدت اجتماعا لها برئاسة المحافظ

التنفيذية  أقرت اللجنـــة 
للتعبئة واإلســـناد برئاســـة 
اللـــواء  محافـــظ مـــأرب 
ســـلطان العـــرادة تشـــكيل 
باملديريات  الفرعية  اللجان 
وآليـــات عملهـــا لتعزيـــز 
االلتفاف املجتمعي إىل جانب 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية يف معركـــة إنهاء 
انقـــاب مليشـــيا الحوثـــي 

املدعومـــة مـــن إيران. 
وناقـــش االجتمـــاع 
بحضور نائب وزير الرتبية 
والتعليم الدكتور عيل العباب 
ووكاء املحافظـــة الدكتور 
ـــتاذ  ـــه مفتاح واألس عبدرب
الباكـــري ونائـــب  ـــه  عبدالل
رئيـــس جامعة إقليم ســـبأ 
الدكتور عيل ســـيف الرمال 
ومـــدراء عمـــوم املديريـــات 
يف املحافظـــة االســـتعدادات 

والتجهيـــزات  الازمـــة 
التعبئة واإلســـناد  لتدشـــني 
املحافظـــة  بعاصمـــة 
واملديريـــات، والخطـــوات 
ــة  ــم املعركـ ــة لدعـ التاليـ
الوطنيـــة الســـتعادة الدولة 
ــة  ــار للجمهوريـ واالنتصـ
والثورة وتضحيات األحرار 

مـــن أبنـــاء اليمـــن.
أكـــد  االجتمـــاع  ويف 
املحافظ العـــرادة أن عملية 
التعبئـــة واإلســـناد جـــاءت 
القيادة  توجيهات  عى  بناء 
ـــية ممثلة بفخامة  السياس
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هـــادي رئيـــس الجمهورية 
إلســـناد الجيش الوطني يف 
معركـــة تحريـــر العاصمـــة 
ـــة املحافظات  صنعاء وبقي
الخاضعـــة ملليشـــيا الحوثي 
املدعومة من إيران.. مشراً 

ــدور املنـــوط عـــى  الـ إىل 
باملديريات  الفرعية  اللجان 
يف حشـــد الطاقات البرشية 
ـــة  ـــاه املعرك ـــة باتج واملادي
الوطنيـــة املفصليـــة، وبمـــا 
يعـــزز نضـــاالت أبطـــال 
الجيـــش يف مختلف ميادين 

وجبهـــات القتـــال. 
وأشـــاد محافـــظ مأرب 
بااللتفاف الشعبي من أبناء 
ـــل محافظـــة مـــأرب  وقبائ
وسكان املحافظة من أحرار 
اليمن بمختلـــف انتماءاتهم 
إىل جانـــب الجيش الوطني، 
القيادة  خلف  واصطفافهم 
ـــة،  ـــية والجمهوري السياس
الكبـــرة  وتضحياتهـــم 
التـــي كان لها األثـــر الكبر 
ـــيا  ـــاح املليش ـــح جم يف كب
وردعها.. مشدداً عى املزيد 
ـــام  ـــاف وااللتح ـــن االلتف م

بالجيـــش واملقاومـــة وبذل 
أقىص الطاقات الســـتكمال 

الوطن. معركة 
وثمن املحافـــظ العرادة 
االهتمام واملتابعة املستمرة 
والحثيثـــة من قبـــل فخامة 
ـــة ونائبه  رئيس الجمهوري
الـــوزراء  ودولـــة رئيـــس 
وقيادات الدولة واهتمامهم 
التـــي تخوضهـــا  باملعركـــة 
ــا كل  ــأرب وإىل جانبهـ مـ
اليمن.. مشيداً يف ذات  أبناء 
التاريخي  الســـياق باملوقف 
للتحالـــف العربـــي بقيـــادة 
ـــعودية  اململكة العربية الس
يف  اليمني  الشعب  إىل جانب 
مختلـــف الظـــروف، خاصة 
يف هـــذه املرحلـــة من تاريخ 

اليمـــن واملنطقة.

اللجنة التنفيذية للتعبئة واإلسناد تقر تشكيل اللجنة التنفيذية للتعبئة واإلسناد تقر تشكيل 
اللجان الفرعية في المديريات وآليات عملهااللجان الفرعية في المديريات وآليات عملها
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فريق حقوقي يطلع عىل أرضار قصف فريق حقوقي يطلع عىل أرضار قصف 
مليشيا احلوثي ملنزل الشيخ بن غريبمليشيا احلوثي ملنزل الشيخ بن غريب

ـــي  ـــق حقوق ـــع فري اطل
مشـــرتك من مكتـــب حقوق 
اإلنســـان بمحافظـــة مـــأرب 
ومنظمـــات مجتمـــع مدنـــي 
عـــى األرضار الناجمـــة عـــن 
جريمـــة اســـتهداف مليشـــيا 
الحوثـــي ملنـــزل الشـــخصية 
االجتماعيـــة عيل حســـن بن 
غريـــب واملنـــازل واملخيمات 
ــاروخ  ــه بصـ ــاورة لـ املجـ

. لستي با

الفريـــق  واســـتمع 
شـــهادات  إىل  الحقوقـــي 
ـــقوط  ـــاء س أثن ـــن  املتواجدي
الصـــاروخ، ومـــا ســـببه من 
ـــدى  ـــع ل ـــب وهل ـــة رع حال
والنازحني  والنساء  األطفال 

يف املنطقـــة.
وأوضـــح مديـــر عـــام 
مكتـــب حقـــوق اإلنســـان 
عبدربه جديع لوكالة األنباء 
اليمنيـــة )ســـبأ( أن منزل بن 

غريـــب يقـــع وســـط تجمـــع 
ـــرشات  ـــظ بع ـــكاني مكت س
ـــة  ـــاء املنطق أبن ـــن  األرس م
والنازحني، وال توجد فيه أو 
بجواره أي أهداف عسكرية.. 
ـــة  ـــذه الجريم ـــربا أن ه معت
تضـــاف إىل سلســـلة الجرائم 
التي راح ضحيتها املئات من 
املدنيـــني والنازحـــني أغلبهم 

مـــن النســـاء واألطفال.
وطالـــب جديـــع املجتمع 

الـــدويل بتحمـــل مســـؤوليته 
يف حمايـــة املدنيـــني اآلمنـــني 
والنازحـــني ، والضغـــط عى 
ـــا  ـــاف قصفه ـــيا إليق املليش
املســـتمر لألحيـــاء الســـكنية 
وتجمعـــات  ومخيمـــات 
ـــبب يف  ـــذي تس ال ـــني  النازح
توســـيع املعانـــاة اإلنســـانية 
ـــون  ـــة ملي ـــن ثاث ـــر م ألكث
نســـمة من النازحـــني وأبناء 

ـــة. املحافظ

مطالبات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه جرائم المليشيا..
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أصيب ثاثـــة مدنيني يف 
ـــوان بمحافظة  مديرية رغ
ـــرة  ـــظايا طائ ـــأرب بش م
استهدفت  مفخخة  مسرة 
مليشيات الحوثي اإلرهابية 
بها سوقاً شعبياً يف املديرية.

وأوضـــح مصـــدر محيل 
لوكالة األنباء اليمنية ســـبأ 
أن ثاثـــة مدنيـــني أصيبـــوا 
بجـــروح مختلفـــة وصفت 
ـــة  ـــم بالبليغ ـــة أحده إصاب
ـــرة  ـــار الطائ ـــراء انفج ج
الحوثيـــة املفخخـــة وســـط 
سوق مرجز بقرية أسداس 

مركـــز مديريـــة رغوان. 

وأكـــد املصدر اســـتمرار 
اإلرهابيـــة  املليشـــيات 
الحوثية يف ارتكاب جرائمها 
املروعـــة بحـــق املدنيـــني يف 
محافظة مأرب واســـتمرار 
ـــاء  قصفهـــا املكثـــف لألحي
السكنية واألسواق الشعبية 
ومخيمـــات وتجمعـــات 
بالصواريـــخ  النازحـــني 
والطائـــرات  البالســـتية 
املســـرة بشـــكل متعمـــد 

ـــج. وممنه

إصابة ثالثة مدنيين إصابة ثالثة مدنيين 
بشظايا طائرة حوثية بشظايا طائرة حوثية 
مفخخة استهدفت سوقا مفخخة استهدفت سوقا 

شعبيا بمأربشعبيا بمأرب

جمعيـــة  وزعـــت 
الهـــال األحمـــر بمحافظة 
مـــأرب 700 ســـلة غذائيـــة 
للنازحني  متنوعة  وإيوائية 
الجـــدد األكثـــر تـــررا من 
قصـــف مليشـــيات الحوثي 
ــابقة يف  ــم السـ ملخمياتهـ

ـــة. املحافظ
املســـؤول  وأوضـــح 
اإلعامـــي لجمعيـــة الهال 
ـــه  ـــأرب عبدالل ـــر بم األحم
الفاحي أن املساعدات التي 
جـــرى توزيعها بالتنســـيق 
التنفيذيـــة  مـــع الوحـــدة 
إلدارة مخيمـــات النازحـــني 

باملحافظة اســـتهدفت نحو 
500 أرسة نازحـــة يف أحـــد 
املخيمـــات بمدينـــة مأرب.. 
مشرا إىل أن تلك املساعدات 
تضمنت )500( سلة غذائية 
ـــة  ـــة إيوائي و)200( حقيب
ـــة يف إطار  قدمتهـــا الجمعي
تدخاتهـــا الطارئـــة إلغاثة 
النازحني الجدد يف محافظة 
مـــأرب بتمويل مـــن اللجنة 

الدوليـــة للصليب األحمر.

توزيع 700 سلة غذائية 
وإيوائية للنازحين 
الجدد بمدينة مأرب


