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رئيس اجلمهورية: سنستعيد اليمن بفضل تضحيات 
وبسالة الرشفاء والتفاف اليمنيني حول املرشوع الوطني

ـــنان  ـــاح يدش ـــور مفت ـــود والدكت ـــن عب ـــواء ب الل
ـــدرات ـــة املخ ـــي ملكافح ـــوم العامل ـــات الي فعالي

مــأرب  ومدنيــي  أطفــال  عــى  حزيــن  حزيــران 
بســــــــــبب صواريــــــــــــــخ احلوثييــــــــــــن

أجرى اتصاالت بوزير الدفاع ورئيس األركان ومحافظ مأرب

7474 شهيدًا وجريحًا.. شهيدًا وجريحًا..

هيئـــة مجلـــس الشـــورى تدين قصـــف مليشـــيا احلوثـــي لألحيـــاء الســـكنية مبأرب 	
عرمـــان يطالـــب مبوقـــف دولي صـــارم إليقـــاف جرائم املليشـــيا جتـــاه مدنيـــي مأرب 	
مـــأرب 	 مدينـــة  علـــى  احلوثـــي  الصاروخـــي  الهجـــوم  تديـــن  واشـــنطن 

الوكيـــل مفتـــاح يدشـــن المرحلـــة الثانية مـــن حملـــة التحصين ضـــد كورونا 	
الوكيل الباكري يدشن مشروع كفالة 43 يتيمًا ويتيمة بالمحافظة بدعم كويتي 	
بمـــأرب  	 للنازحيـــن  مؤقتـــة  هويـــة  وثائـــق  إصـــدار  مركـــز  افتتـــاح 
مناقشـــة خطـــط برنامج الغذاء العالمي لتوســـيع تدخالته اإلنســـانية في مأرب 	
اليمنـــي 	 يومهـــم  فـــي  صحيـــا  وموظفـــا  طبيبـــا   64 تكـــرم  مـــأرب 
ورشـــة بمأرب لمناقشـــة االحتياجات األمنية والمجتمعية وخطـــط معالجتها 	
بمـــأرب 	 نازحـــة   30 لــــ  ومســـتلزماتها  خياطـــة  مكائـــن  توزيـــع 
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أجرى اتصاالت بوزير الدفاع ورئيس األركان ومحافظ مأرب..

ـــس  ـــة الرئي ـــري فخام أج
عبدربه منصـــور هادي رئيس 
ـــاالت هاتفية  الجمهورية اتص
مع وزير الدفاع الفريق محمد 
املقديش ورئيس هيئة األركان 
العامـــة اللـــواء صغري بن عزيز 
ومحافظ مأرب اللواء سلطان 
العـــرادة، حيث ناقـــش مع كل 
منهـــم عـــى حـــدة مســـتجدات 
األوضـــاع يف الجبهات وترتيب 
ــزام  ورص الصفـــوف وااللتـ
بالخطـــط العســـكرية ملواجهة 

ـــيا الحوثي االنقالبية. مليش
ـــس  ـــة الرئي ـــاد فخام وأش
بصمود أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشـــعبية يف مختلف 
الجبهـــات واالنتصـــارات التـــي 
يحققونها عى مليشيا الحوثي 
انتصارا للجمهورية والرشعية 
ـــى  ـــاء ع ـــتورية والقض الدس

املرشوع اإليراني الذي يستهدف 
اليمـــن واملنطقة العربية.

ـــن  ـــد م ـــى مزي ـــث ع وح
اليقظـــة والتدريـــب والتأهيـــل 
ـــي..  ـــش الوطن ـــال الجي ألبط
الدفـــاع ورئيس  محمال وزيـــر 
األركان ومحافـــظ مـــأرب نقل 
وجنود  وصف  لضباط  تحياته 
الجيـــش واملقاومـــة الشـــعبية.
» سنستعيد  وقال فخامته 
الجمهوريـــة بفضـــل تضحيات 
اليمـــن الرشفاء  أبناء  وبســـالة 
ــول  ــن حـ ــاف اليمنيـ والتفـ
املـــرشوع الوطنـــي ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني واليمن 

االتحادي«.
ـــت  ـــه يف الوق ـــاف »أن وأض
الـــدويل  الـــذي يعمـــل املجتمـــع 
وبجهود صادقة من األشـــقاء 
يف إيجـــاد أمل وفرص للســـالم 

ـــالب  ـــيات االنق ـــل مليش تواص
تصعيدهـــا وحصدهـــا لألرواح 

ـــة والربيئة«. اآلمن
وأكـــد فخامـــة الرئيـــس أن 
دماء األبرياء يف أحداث متوالية 
واألطفـــال  األرس  وحـــرق 
ومفخخـــات  بصواريـــخ 
املليشـــيات لن يؤســـس لسالم 
حقيقـــي بقدر تعميـــق الجراح 
ـــك  ـــل تل ـــن قب ـــعبنا م وآالم ش
التي دمرت مقدرات  املليشيات 
الدولـــة ورشخـــت النســـيج 
ـــاء  أبن ـــرت  ـــي وهج االجتماع

. لشعب ا
رئيـــس  اطلـــع  وقـــد 
الجمهوريـــة من وزيـــر الدفاع 
ـــظ،  ـــس األركان واملحاف ورئي
عـــى مســـتجدات األوضـــاع 
يف الجبهـــات وخاصـــة جبهـــة 
مـــأرب وأوضـــاع مخيمـــات 

النزوح واألحياء السكنية التي 
ـــي  تســـتهدفها مليشـــيا الحوث

الباليســـتية. بالصواريـــخ 
ــن  ــديش وبـ ــد املقـ وأكـ
ـــش  ـــات الجي ـــر أن معنوي عزي
ـــذ  ـــتعدون لتنفي ـــة ومس عالي
املهـــام املوكلـــة إليهـــم وتقديم 
التضحيات يف ســـبيل اســـتعادة 
الجمهورية ومؤسسات الدولة 
وتخليـــص اليمـــن من مليشـــيا 
ـــادة  ـــة وإع ـــي اإلرهابي الحوث
اليمن فاعلة يف محيطها العربي 

واإلقليمـــي.
ومـــن جانبه أكـــد محافظ 
مـــأرب وقـــوف الجميـــع صفاً 
واحـــداً خلف قيادتـــه الحكيمة 
ومرشوعهـــا الوطنـــي الجامع 
ومواجهـــة املليشـــيا الحوثيـــة 

اإليرانية.

رئيــس اجلمهوريــة: سنســتعيد اليمــن بفضل تضحيات وبســالة رئيــس اجلمهوريــة: سنســتعيد اليمــن بفضل تضحيات وبســالة 
الرشفــاء والتفــاف اليمنيــني حول املــرشوع الوطنيالرشفــاء والتفــاف اليمنيــني حول املــرشوع الوطني
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74 شهيدًا وجريحًا..

حزيران حزين عى أطفال ومدنيي مأرب 
بسبب صواريخ احلوثيني

ـــو/  ـــهر يوني ـــرشف ش ي
الـــوداع مخلفا  حزيـــران عى 
وراءه مجـــازر وحشـــية هي 
األكثر دموية منذ مطلع العام 
ـــي  ـــيا الحوث ـــا مليش ارتكبته
ـــران  ـــة إلي التابع ـــة  اإلرهابي
بحـــق املدنين يف مأرب، جراء 
االســـتهداف املتواصـــل ملدينة 
البالســـتية  مأرب بالصواريخ 

ـــرات املفخخة. والطائ
وأحـــى موقع محافظة 
مأرب منذ 5 وحتى 29 يونيو/ 
حزيـــران 34 شـــهيدا بينهـــم 
طفـــالن، و40 جريحـــا بينهم 
3 أطفـــال وامرأة، ناجمة عن 
ملدينة  الحوثي  مليشيا  قصف 
ـــخ  ـــة صواري ـــأرب بخمس م
ـــرات  ـــالث طائ ـــتية وث بالس
مفخخـــة اســـتهدفت األحياء 
املدنية يف املدينة التي تحتضن 
مليوني مواطن معظمهم من 

النازحن.
ــازر  ــك املجـ ــر تلـ وآخـ
الوحشـــية قيـــام مليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة ظهر 29 
يونيـــو بقصـــف مدينة مأرب 
بصاروخن بالستين أسفرت 
عن استشهاد 3 مدنين بينهم 
ـــن  ـــة 10 آخري ـــل وإصاب طف

بينهـــم 3 أطفـــال.
وأوضـــح مصـــدر محـــي 
لوكالة األنباء اليمنية سبأ أن 
استهدفت  الحوثية  املليشيات 
ظهـــر الثالثـــاء 29 يونيو حيا 
ســـكنيا يف مدينـــة مـــأرب، 
ـــتين أسفر  بصاروخن بالس
عنهمـــا استشـــهاد 3 مدنين 

الصالحي  الطفل غالب  بينهم 
ـــة 10  ـــا، وإصاب ) 12 ( عام
مدنين آخرين بينهم 3 أطفال 
وصفـــت إصابـــة بعضهـــم 

بالخطرية.
ــس 10  ــاء الخميـ ومسـ
يونيو شـــنت مليشيا الحوثي 
اإلرهابيـــة قصفاً متتالياً عى 
ـــن  ـــأرب بصاروخ ـــة م مدين
وطائرتـــن  بالســـتين 
مسجداً  مستهدفة  مفخختن 
يف حي ســـكني وســـط املدينة 
أثنـــاء صالة املغرب باإلضافة 
إىل ســـجن للنســـاء يف إدارة 
رشطـــة محافظـــة مـــأرب 
ـــت  وســـيارات إســـعاف هرع
إىل مـــكان القصـــف إلســـعاف 

الضحايـــا.
ـــفر القصف الحوثي  وأس
ـــن  ـــهاد 10 مدني ـــن استش ع
ـــن  ـــن املدني ـــاً م و25 جريح
بينهم نســـاء وأفراد الطواقم 
الطبيـــة التـــي تم اســـتهدافها 
يف القصـــف فضـــاًل عن ترضر 
ـــا  ـــعاف منه ـــيارات إس 4 س
سيارتان ترضرتا بشكل كي.

وســـبق هـــذه املجـــزرة 
الوحشـــية مجـــزرة أكثـــر 
وحشية أسفرت عن استشهاد 
21 مدنيـــا بينهم الطفلة ليان 
الثـــالث ســـنوات  طاهـــر ذات 
التي تفحمت جثتها والتصقت 
بجسد والدها جراء استهداف 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
ملحطـــة وقـــود بصـــاروخ 

. لستي با
وقالـــت مصـــادر محليـــة 

وطبية لوكالة األنباء اليمنية 
)ســـبأ( إن مليشـــيا الحوثـــي 
اســـتهدفت محطـــة وقـــود يف 
أثنـــاء وجـــود  حـــي الروضـــة 
عرشات الســـيارات يف انتظار 
الحصول عى البنزين، ما أدى 
إىل اندالع حريق هائل أســـفر 
عنه استشهاد 21 مدنياً بينهم 
الطفلة ليـــان وإصابة آخرين 
بينهم طفل فضال عن احرتاق 
إسعاف  وسيارتي  سيارات   7
إثر  الضحايا  إلسعاف  هرعت 
ـــتهدافها بطائرة مفخخة  اس
أطلقتهـــا املليشـــيا بعد دقائق 

مـــن إطالق الصاروخ.
ـــيا  ـــف مليش ـــاء قص وج
ـــة  ـــة ملحط ـــي اإلرهابي الحوث

ـــن  ـــاعات م ـــد س ـــود بع الوق
ـــزل  ـــتهداف من ـــا باس قيامه
الشـــيخ عـــي بـــن حســـن بـــن 
غريـــب يف منطقة آل شـــبوان 
ـــوادي بصـــاروخ  ال بمديريـــة 
بالســـتي للمـــرة الثانية خالل 
أســـبوع مـــا تســـبب يف تدمري 

أجـــزاء واســـعة منه.
الصواريـــخ  أن  يذكـــر 
ـــر  ـــت يف التقري ـــي أحصي الت
اقتـــرت عى تلـــك التي نتج 
عنهـــا ســـقوط ضحايـــا، فقد 
اســـتهدفت مليشـــيا الحوثـــي 
مدينة مأرب بصواريخ أربعة 
بالستية أخرى لم ينجم عنها 

ـــقوط ضحايا. س
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رئاسة  هيئة  استنكرت 
مجلـــس الشـــورى اليمنـــي 
الوحشية  الجرائم  استمرار 
التـــي تنفذها  ـــة،  والعدواني
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
ـــن إيران، ضد  واملدعومة م
املدنيـــن واألعيـــان املدنيـــة 
يف مـــأرب، وكان آخرهـــا 
ـــالق صاروخن  جريمة إط
الروضة  بالستين عى حي 
السكني، ما أدى الستشهاد 
ثالثـــة مدنين بينهم الطفل 
البالغ من  غالب الصالحـــي 
العمـــر 12 عامـــا وإصابـــة 
10 مدنين آخرين بينهم 3 

أطفـــال حالتهم خطرية.

وقالـــت الهيئـــة يف بيان 
ـــيا  ـــم مليش ـــا »إن جرائ له
الحوثي اإلرهابية بقصفها 
لألحياء السكنية يف محافظة 
مأرب، تعتـــرب جرائم حرب 
مكتملـــة األركان، وانتهاكاً 
لقواعـــد القانـــون  صارخـــاً 
الـــدويل اإلنســـاني، وجرائم 

اإلنسانية«. ضد 
هـــذا  أن  وأكـــدت 
املمنهـــج  االســـتهداف 
ـــة،  ـــات الصاروخي بالهجم
لألحياء الســـكنية يف مدينة 
مـــأرب ولألعيـــان املدنيـــة، 
يؤكـــد بمـــا ال يـــدع مجـــاالً 
للشـــك أن هـــذه املليشـــيات 

تؤمـــن  ال  اإلرهابيـــة 
بالسالم، وأن هدفها زعزعة 
األمن واالستقرار اإلقليمي 
ـــات  ـــذه الهجم ـــدويل به وال
للدور  ـــداداً  ـــة، امت اإلجرامي

اإليرانـــي يف املنطقـــة.
وطالبـــت هيئة رئاســـة 
مجلس الشورى من مجلس 
السامية  األمن، واملفوضية 
ـــوق  ـــدة لحق ـــم املتح لألم
واملبعوثـــن  اإلنســـان، 
األممـــي واألمريكي، العمل 
الجرائم  بحزم إليقاف هذه 
ـــكان  ـــق س ـــانية بح اإلنس
املساملن،  والنازحن  مأرب 
ــم  ــذه الجرائـ وتعتـــرب هـ

اإلرهابيـــة نســـفاً متعمـــداً، 
السعودية،  املبادرة  إلفشال 
والجهود اإلقليمية والدولية 

الجارية للسالم.
ـــاذ  ـــت باتخ ـــا طالب كم
موقف صارم وواضح، ضد 
املليشيا الحوثية اإلرهابية، 
املتواصل  استهدافها  لوقف 
للمدنيـــن والنازحـــن، يف 
مأرب واملدن اليمنية ومدن 
اململكـــة الشـــقيقة، ووضع 
التـــي  حـــد لهـــذه الجرائـــم 
ترتكبها هذه املليشـــيا بحق 

املدنيـــن خاصـــة يف مأرب.

هيئة مجلس الشورى تدين قصف مليشيا الحوثي هيئة مجلس الشورى تدين قصف مليشيا الحوثي 
لألحياء السكنية بمأربلألحياء السكنية بمأرب
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عرمان يطالب بموقف دويل صارم إليقاف عرمان يطالب بموقف دويل صارم إليقاف 
جرائم املليشيا جتاه مدنيي مأربجرائم املليشيا جتاه مدنيي مأرب

ـــؤون  ـــر الش ـــب وزي طال
القانونيـــة وحقوق اإلنســـان 
أحمـــد عرمـــان، بتحـــرك دويل 
لوقف جرائم مليشيا الحوثي 
ـــن،  ـــاه املدني ـــة تج االنقالبي
ووضع حد للجرائم الجسيمة 
التـــي ترتكبها املليشـــيا بحق 

املدنيـــن خاصـــة يف مأرب.
وأكـــد الوزيـــر عرمـــان يف 
تريح لوكالة األنباء اليمنية 
)ســـبأ( عى رضورة أن يتخذ 
املجتمع الدويل موقفاً صارماً 
وواضحاً ضد املليشيا الحوثية 
اإلرهابيـــة لوقف اســـتهدافها 

والنازحن  للمدنين  املتواصل 
واألعيان املدنية يف مأرب.

بشـــدة  الوزيـــر  وأدان 
املمنهـــج  االســـتهداف 
والهجمـــات الصاروخيـــة 
يف  السكنية  لألحياء  املستمرة 
مدينة مأرب، وجريمة إطالق 
صاروخن بالستين عى حي 
الروضة الســـكني، أسفرا عن 
استشهاد ثالثة مدنين بينهم 
البالغ  الصالحي  غالب  الطفل 
مـــن العمر 12 عامـــا وإصابة 
عدد 10 مدنين آخرين بينهم 
3 أطفـــال حالتهـــم خطـــرية، 

بحســـب رصـــد وتوثيق فريق 
ـــوزارة يف  ـــي لل ـــد امليدان الرص

مأرب.
ولفـــت الوزيـــر عرمـــان، 
إىل أن جرائم مليشـــيا الحوثي 
إيران  املدعومة من  اإلرهابية 
محافظة  يف  السكنية  لألحياء 
مأرب، جرائـــم حرب مكتملة 
انتهـــاكاً  وتعـــد  األركان، 
ـــون  ـــد القان ـــاً لقواع صارخ
الدويل اإلنساني، وجرائم ضد 
الهيئات  اإلنســـانية.. مطالبـــاً 
الدولية املعنية بحماية حقوق 
مسؤولياتها  بتحمل  اإلنسان 

القانونيـــة واألخالقيـــة تجاه 
هـــذه الجرائـــم املمنهجة التي 
تقوم بها املليشـــيا اإلرهابية.

الوزيـــر  واســـتغرب 
عرمـــان مـــن بـــطء املجتمـــع 
ـــكل أجهزته وخاصة  الدويل ب
ـــة  ـــن واملفوضي ـــس األم مجل
السامية لألمم املتحدة لحقوق 
اإلنســـان وكـــذا املبعوثـــن 
إيقاف  األممي واألمريكي، يف 
هذه الجرائم اإلنســـانية بحق 
الســـكان والنازحن التي تعد 
نسفاً متعمداً إلفشال الجهود 

ـــة الجارية للســـالم. الدولي
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أدان وزيـــر اإلعـــالم 
والثقافة والســـياحة معمر 
اإلرياني، واســـتنكر بأشـــد 
ـــيا  ـــدام مليش ـــارات إق العب
الحوثي املدعومة من إيران 
عـــى قصـــف أحـــد األحيـــاء 
الســـكنية يف مدينـــة مـــأرب 
ــتين  ــن باليسـ بصاروخـ
»إيرانـــي الصنـــع«، والـــذي 
أدى إىل استشـــهاد ثالثـــة 
غالب  الطفل  بينهم  مدنين 
الصالحـــي )12( عامـــا 
وإصابة عرشة آخرين بينهم 
طفالن بجـــروح خطرية يف 

حصيلـــة غـــري نهائية.
معمـــر  وأوضـــح 
لوكالة  تريح  يف  اإلرياني 
األنبـــاء اليمنيـــة )ســـبأ( 

ـــي  الت أن هـــذه الصواريـــخ 
وتطال  يومي  بشكل  تطلق 
األحياء السكنية ومخيمات 
ـــار الحكومية  النزوح واملق
ـــج  ـــل ممنه ـــات قت يف عملي
ـــي  ـــن، ه ـــد للمدني ومتعم
أعمال انتقامية تعكس فشل 
مليشيا الحوثي اإلرهابية يف 
تحقيق أي تقدم عســـكري، 
خسائرها  فاتورة  وارتفاع 
البرشيـــة التـــي تتكبدهـــا يف 
مختلـــف جبهـــات محافظة 

مأرب.
وأشـــار اإلريانـــي إىل أن 
اســـتمرار صمـــت املجتمـــع 
الـــدويل املخزي إزاء الجرائم 
ـــاكات اليومية التي  واالنته
ترتكبهـــا مليشـــيا الحوثـــي 

اإلرهابية ويذهب ضحيتها 
املدنيـــون، دليـــل إضايف عى 
تهاونه وتخاذله عن القيام 
ــة  ــؤولياته، وبمثابـ بمسـ
ضوء أخرض للمليشيا ملزيد 
مـــن قتل وترشيـــد اليمنين 

خدمة لألجنـــدة اإليرانية.
ـــن  ـــي م ـــذر اإلريان وح
ـــي  الت ـــة  ـــر الكارثي املخاط
 )2،231،000( حياة  تتهدد 
نـــازح يف محافظـــة مـــأرب، 
يشـــكلون 60 باملائـــة مـــن 
النازحن يف مختلف  إجمايل 
املحافظات و7.5 باملائة من 
جراء  اليمن،  سكان  إجمايل 
اســـتمرار قصـــف مليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابية لألحياء 
السكنية ومخيمات النزوح 

ــتية  الباليسـ ــخ  بالصواريـ
والطائـــرات املســـرية.

اإلريانـــي  وطالـــب 
ـــم  ـــدويل واألم ال ـــع  املجتم
مسؤولياته  بتحمل  املتحدة 
ــة،  ــة واألخالقيـ القانونيـ
ـــم  ـــف جرائ ـــط لوق والضغ
مليشـــيا الحوثـــي، وأعمال 
ـــن  ـــي للمدني ـــل اليوم القت
والنازحـــن يف محافظـــة 
إدراج  وإعـــادة  مـــأرب، 
مليشـــيا الحوثـــي كجماعة 
إرهابيـــة وتقديـــم قياداتها 
ملحكمـــة الجنايـــات الدولية 
»مجرمـــي  باعتبارهـــم 

حـــرب«.

اإلرياني يدين قصف الحوثي لحي اإلرياني يدين قصف الحوثي لحي 
سكني بمأربسكني بمأرب
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اخلارجية األمريكية تدين قصف مليشيا اخلارجية األمريكية تدين قصف مليشيا 
احلوثي اإلرهابية حلي سكني بمدينة مأرباحلوثي اإلرهابية حلي سكني بمدينة مأرب

أدانـــت وزارة الخارجيـــة 
ـــف  ـــدة قص ـــة بش األمريكي
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية 
التابعـــة إليـــران بصاروخن 
بالســـتين عـــى حي ســـكني 
الثالثـــاء املايض وأســـفر عن 
ـــهاد وجرح 13 مدنيا  استش

ـــم 4 أطفال. بينه
ــس  ــد برايـ ــال نيـ وقـ
وزارة  باســـم  املتحـــدث 
الخارجيـــة األمريكيـــة أمس 
الخميـــس »نديـــن بشـــدة 
الهجوم الصاروخي الحوثي 
عى حي ســـكني يف مأرب يف 
29 يونيـــو / حزيـــران؛ لقـــد 
أودى بحيـــاة املدنيـــن، بمـــا 

يف ذلـــك حيـــاة طفـــل«.

وأكد متحـــدث الخارجية 
األمريكيـــة أن الواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة ســـئمت 
الهجمات  من  ذرعا  وضاقت 
املتكررة عى مأرب.. مضيفا 
بـــأن مـــأرب موطًنـــا ألســـوأ 
كارثـــة إنســـانية يف العالـــم، 
وأن الهجـــوم الحوثي يفاقم 
التـــي  األزمـــة اإلنســـانية 

ـــعب اليمني. ـــا الش يواجهه
وأشـــار إىل أن الحوثيـــن 
يواصلـــون حربهـــم مـــع أن 
هناك اقرتاح جاد من شـــأنه 
ـــة  أن يلبـــي مطالبهـــم املعلن
منـــذ فـــرتة طويلة، ويشـــمل 
ـــهيل  ـــة لتس ـــوات عملي خط
تدفـــق البضائـــع إىل اليمـــن، 

النار  وتنفيـــذ وقـــف إطـــالق 
عى الصعيـــد الوطني.

وأشـــاد املتحـــدث باســـم 
األمريكيـــة  الخارجيـــة 
بحـــرص الحكومـــة اليمنيـــة 
عـــى الســـالم.. مشـــددا بأنه 
ـــت إلنهاء الراع  حان الوق
ـــة  ـــم اإلغاث ـــن وتقدي اليم يف 
الفوريـــة للشـــعب اليمنـــي.

وكانت ســـفارة الواليات 
املتحـــدة األمريكيـــة لـــدى 
اليمـــن أدانت بشـــدة الهجوم 
ـــنته  ـــذي ش ال ـــي  الصاروخ
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية 
عـــى حـــي ســـكني  بمدينـــة 
مـــأرب أســـفر عنه ســـقوط 
13 شهيدا وجريحا بينهم 4 

أطفال.
وقالـــت القائمـــة بأعمال 
ـــي  ـــي كاث ـــفري األمريك الس
ويســـتي يف رســـالة نرشهـــا 
ـــفارة األمريكية  حساب الس
يف اليمـــن عـــى تويـــرت: ندين 
الصاروخي  الهجوم  وبشدة 
الحوثـــي عـــى حـــي ســـكني 
يف مـــأرب والـــذي أســـفر عن 
ـــن  ـــا مدني ـــقوط ضحاي س

بينهـــم طفل.
ـــان الوقت  وأضافت: »ح
ـــن  اليم ـــراع يف  ـــاء ال إلنه
ـــعب  ـــة للش ـــم اإلغاث وتقدي
اليمني.. يجب عى الحوثين 
النار  القبـــول بوقف إطـــالق 
والدخـــول يف املفاوضـــات«.
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ــل وزارة  ــن وكيـ دشـ
الداخلية اللواء محمد سالم 
بن عبـــود ووكيل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــوم  الي ـــات  ـــاح، فعالي مفت
العاملـــي ملكافحـــة املخدرات 
الــــ 26من  الـــذي يصـــادف 

يونيـــو مـــن كل عام.
وأكـــد وكيـــل وزارة 
الداخلية خالل زياراته لعدد 
من النقـــاط األمنية بمأرب 
ضمـــن حملـــة التوعيـــة 
ـــل  ـــة تفعي ـــة، أهمي امليداني
وســـائل التوعيـــة بمخاطر 
ـــتوى  ـــدرات ورفع مس املخ
الوعي بن الشباب وجميع 
فئـــات املجتمـــع.. الفتـــا إىل 
ـــدرات  ـــة املخ ـــورة آف خط
عـــى املجتمـــع واالقتصـــاد 

والصحـــة العامـــة.

ـــل  ـــح وكي ـــا أوض فيم
أن  مـــأرب  محافظـــة 
مليشـــيات الحوثي تســـتغل 
ـــل  ـــرب وتعم ـــاع الح أوض
بوترية عالية عى مضاعفة 
ـــي  الت ـــدرات  ـــب املخ تهري
تستخدمها لتمويل حروبها 
عـــى اليمنيـــن فضـــال عـــن 
اســـتعمالها للســـيطرة عى 
ـــال  ـــكار األطف ـــول وأف عق
ـــم يف  ـــزج به ـــباب لت والش

حربهـــا العبثيـــة.
مـــن جهتـــه أشـــاد قائد 
ـــد  ـــة العمي ـــوات الخاص الق
ـــود  ـــري، بجه ـــی الي يحي
األجهـــزة األمنيـــة ودورها 
ـــار ومهربي  يف مالحقة تج
ـــدة  ـــاط ع ـــدرات وإحب املخ
عمليـــات تهريب تم خاللها 
ضبـــط كميـــات كبـــرية من 

املخـــدرات أثنـــاء مـــا كانـــت 
يف طريقهـــا إلی مليشـــيات 
الحوثي املدعومة من إيران 
املختصة  للجهات  وإحالتها 
ـــة..  ـــرتة املاضي ـــالل الف خ
املجتمع  فئات  جميع  داعيا 
التعـــاون مـــع رجـــال  إلـــی 
ـــن أي  ـــالغ ع ـــن واإلب األم
حاالت ترويج للمخدرات أو 

محـــاوالت لتهريبهـــا .
ـــر  ـــدث مدي ـــدوره تح ب
عام اإلدارة العامة ملكافحة 
ـــارص  ـــد ن ـــدرات العمي املخ
األعـــوش يف كلمتـــه خـــالل 
فعاليـــة خطابيـــة نظمتهـــا 
ـــبة  ـــأرب بمناس ـــه بم إدارت
ـــة  ـــي ملكافح ـــوم العامل الي
املخـــدرات عـــن املعاهـــدات 
ــات  ــن واالتفاقـ والقوانـ
ـــي وقعت عليها  الت الدولية 

غالبيـــة دول العالـــم للحـــد 
بها  انتشارها واالتجار  من 
نظـــراً لخطورتها وتأثريها 
علی الفرد واملجتمع واألمن 

الدولين. واالقتصاد 
ـــرية  ـــاع وت ـــد ارتف وأك
تهريب املخدرات إىل مناطق 
الحوثية  املليشيات  سيطرة 
إيـــران خالل  املدعومـــة من 
األعوام املاضية بعد أن جعلت 
املليشيات من اليمن محطة 
عبـــور إلغـــراق دول الجوار 
باملخـــدرات واســـتعملتها 
ـــا  ـــل حربه ـــدر لتموي كمص
املتواصلـــة منـــذ 6 ســـنوات 
واستغلتها لتطويع الشباب 

ـــم ملخططاتها. وإخضاعه

اللواء بن عبود والدكتور مفتاح يدشنان اللواء بن عبود والدكتور مفتاح يدشنان 
فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدراتفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
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الوكيل مفتاح يدشن املرحلة الثانية من محلة الوكيل مفتاح يدشن املرحلة الثانية من محلة 
التحصني ضد فريوس كوروناالتحصني ضد فريوس كورونا

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتاح، يوم الخميس، املرحلة 
ـــن حملة التحصن  الثانية م
ضد فريوس كورونا املستجد 
وإعطـــاء  )كوفيـــد-19( 
الجرعـــة الثانيـــة مـــن لقـــاح 
اســـرتازينيكا للعاملـــن يف 
القطاع الصحي وكبار السن 
وذوي األمـــراض املزمنـــة يف 

املحافظة.
وخالل التدشـــن، أوضح 
الوكيل مفتاح ، أهمية تدشن 

املرحلـــة الثانيـــة الســـتكمال 
الجرعة  تلقوا  من  استهداف 
الفئات  اللقاح من  األوىل من 
املستهدفة يف جميع مديريات 
ـــاً وزارة  ـــة.. مطالب املحافظ
الصحـــة العامـــة والســـكان 
ومنظمـــة الصحـــة العامليـــة 
ـــة إضافية من  باعتماد حص
اللقـــاح ملحافظة مـــأرب من 
أجـــل تمكنهـــا مـــن تغطيـــة 
العجـــز القائـــم جـــراء توافد 
املئات من املواطنن القادمن 
من املحافظات الواقعة تحت 

ســـيطرة مليشـــيات الحوثي 
للقاح. طلبا 

ــح  ــه أوضـ ــن جهتـ مـ
مدير مكتـــب الصحة بمأرب 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
أن املرحلة الثانية تســـتهدف 
جميـــع مـــن تلقـــوا الجرعـــة 
اللقـــاح يف عموم  األوىل مـــن 
ـــة والبالغ  مديريات املحافظ
عددهم نحو 18 ألف شخص 
و101 من األطباء والعاملن 
الصحين وكبار السن وذوي 

األمـــراض املزمنة.

فـــرق  أن  إىل  وأشـــار 
التطعيـــم ستســـتهدف خالل 
األســـابيع األوىل من املرحلة 
الثانيـــة نحو 5200 شـــخص 
ممن تلقوا الجرعة األوىل من 
اللقاح خـــالل الفرتة من 21 
أبريـــل حتى 7 مايـــو املايض 
عـــى أن يتم اســـتكمال بقية 
املســـتهدفن بحســـب تاريخ 
أخـــذ الجرعـــة األوىل بحيـــث 
ـــت مدة التقل  تكون قد مض
عن شـــهرين بن الجرعتن.

تشمل 18 ألفا ممن تلقوا الجرعة األولى..
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افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
مفتـــاح، مركـــز إصـــدار 
وثائق إثبات الهوية املؤقتة 
الخاصـــة بالنازحن يف فرع 
مصلحـــة األحـــوال املدنيـــة 
باملحافظـــة بدعـــم مـــن 
السامية لشؤون  املفوضية 

لالجئن. ا
الوكيـــل  واســـتمع 
ـــه مدير مكتب  مفتاح ومع
السامية لشؤون  املفوضية 
الالجئـــن بعـــدن جهانجري 
دورانـــي، مـــن مديـــر فـــرع 
مصلحـــة األحـــوال املدنيـــة 

ـــع،  ـــد مجيدي ـــد محم العمي
إىل رشح موجـــز عن أهمية 
إلصدار  املركز  عمل  تدشن 
إثبـــات هوية خاصة  وثائق 
بالنازحـــن كحلـــول مؤقتة 
وبديلة للوثائق الشـــخصية 
ـــي  الت ـــات  ـــل الصعوب يف ظ
ـــة  ـــرع لتلبي ـــا الف يواجهه
للحصول  املتزايدة  الطلبات 
علـــی تلـــك الوثائـــق نتيجـــة 
محدوديـــة اإلمكانيـــات 
وتضاعـــف أعـــداد الســـكان 
والنازحن يف مأرب ..مثمنا 
بعد  للمركز  املفوضية  دعم 
تجهيزه باألجهزة واملعدات 

الالزمة.
وكان وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب قد ناقـــش مع مدير 
مكتـــب مفوضيـــة الالجئن 
بعـــدن جهانجـــري دوراني ، 
تدخـــالت املفوضيـــة لدعـــم 
للنازحن يف محافظة مأرب 
خالل الفرتة املاضية.. داعياً 
إىل مضاعفة حجم تدخالتها 
لتســـتوعب أكـــرب عـــدد من 

النازحـــن يف املحافظة.
مـــن جانبـــه أوضـــح 
جهانجـــري دورانـــي، أن 
املفوضيـــة تســـتكمل حاليا 
ـــات الالزمة الفتتاح  الرتتيب

مكتبهـــا يف محافظة مأرب 
خـــالل األســـابيع القادمة..
ـــا اســـتعداد املفوضية  مبدي
ملضاعفـــة حجـــم تدخالتها 
وتوســـيع مجاالتها وحشد 
املزيـــد من املـــوارد لتقليص 
الناجمة  اإلنسانية  الفجوة 
عن األعداد الكبرية للنازحن 
ــة  ــن يف محافظـ والالجئـ
ـــتمرار  ـــل اس ـــأرب يف ظ م
املحافظة  إىل  النزوح  حركة 

يومي.   بشكل 

افتتاح مركز إصدار وثائق هوية مؤقتة افتتاح مركز إصدار وثائق هوية مؤقتة 
للنازحين بمأربللنازحين بمأرب

في فرع مصلحة األحوال المدنية ..
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مناقشة خطط برنامج الغذاء العاملي لتوسيع مناقشة خطط برنامج الغذاء العاملي لتوسيع 
تدخالته اإلنسانية يف مأربتدخالته اإلنسانية يف مأرب

ـــل محافظة  ناقـــش وكي
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح، مـــع مديـــرة مكتب 
برنامج الغذاء العاملي بعدن، 
موتنتـــا شـــيمكو خطـــط 
ـــيع تدخالته  الربنامج لتوس
اإلنسانية يف محافظة مأرب 
واملســـاهمة لتقليص نســـبة 
الفجـــوة الغذائيـــة املتزايـــدة 
ـــع  ـــن واملجتم النازح ـــدى  ل

املضيـــف يف املحافظـــة.
ــد  ــاء أكـ اللقـ ــالل  وخـ
الوكيل مفتاح أهمية توزيع 
املساعدات الغذائية الشهرية 
ــج  ــا برنامـ ــي يقدمهـ التـ
الغـــذاء للنازحـــن واملجتمع 
املضيـــف بمحافظـــة مـــأرب 
بشـــكل منتظـــم وتســـليمها 
ــأول،  بـ ــتفيدين أوالً  للمسـ

وشـــدد عـــى رضورة ضبـــط 
آليـــة تتبـــع حركـــة النازحن 
ـــع  ـــيق م RRM ( والتنس  (
الستيعاب  املختصة  الجهات 
كافة النازحن الجدد وتوفري 
احتياجاتهم الغذائية بصورة 

عاجلة.
بتعـــاون قيـــادة  مشـــيداً 
الربنامج مع قيادة الســـلطة 
املحلية لحل كافة اإلشكاليات 
ومعالجـــة جوانـــب القصور 
واالختالالت املتعلقة بعملية 
ـــاعدات الشهرية  توزيع املس
لتغطيـــة  واســـتعدادها 
املتزايـــدة  االحتياجـــات 
ـــمولن  ـــري املش ـــن غ للنازح
بتلك املساعدات خالل الفرتة 
ـــتمرار  ـــل اس ـــة يف ظ القادم
حركـــة النـــزوح إىل محافظة 

مأرب بشكل يومي.
ـــت  ـــا تطرق ـــن جهته م
ـــذاء إىل  الغ ـــج  ـــرة برنام مدي
خطط الربنامج لحشد مزيد 
من املـــوارد وجلب املزيد من 
الدعم مـــن املانحن الدولين 
لتأمـــن حصص إضافية من 
الغذائية ملحافظة  مساعداته 
مـــأرب بهـــدف تغطيـــة أكرب 
عـــدد ممكـــن مـــن األرس 
النازحة غري املســـتهدفة من 
الربنامـــج يف عموم مديريات 
ـــرية إىل أن  ـــة.. مش املحافظ
ـــأرب  ـــة م ـــا ملحافظ زيارته
تهـــدف لتقييـــم أداء مكتبهـــا 
واالطالع عن كثب علی حجم 
االحتياجات الغذائية املتزايدة 
يف املحافظـــة والتنســـيق 
مـــع قيـــادة الســـلطة املحلية 

ـــة  ـــة لتغطي ـــب املعني واملكات
تلـــك االحتياجـــات ضمـــن 
خطـــط الربنامـــج القادمـــة.

ـــرة مكتـــب  وكانـــت مدي
برنامـــج الغذاء بعدن ومعها 
نائب مدير الوحدة التنفيذية 
للنازحـــن بمـــأرب خالـــد 
الشـــجني قـــد قامـــت بزيارة 
ميدانية إىل مخيم الســـويداء 
مدينة مأرب  للنازحن غرب 
ـــن األرس  ـــدد م ـــت بع والتق
النازحـــة يف املخيـــم واطلعت 
علـــی أوضاعهـــم ومعاناتهم 
النـــزوح املتكـــرر،  ــراء  جـ
مبديـــة اســـتعدادها لتوفـــري 
احتياجاتهـــم مـــن الغـــذاء 

ـــورة عاجلة. بص
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ـــة  ـــب الصح ـــرم مكت ك
العامة والسكان بمحافظة 
ـــا  ـــوم، 64 طبيب الي ـــأرب  م
وموظفـــايف  وممرضـــا 
القطـــاع الصحـــي املربزين 
ـــام  ـــالل الع ـــم خ يف أعماله
ـــان  ـــم طبيب ـــرم بينه املن
توفيـــا متأثرين بإصابتهما 
ـــاء  أثن ـــا  ـــريوس كورون بف
الوطني. لواجبهما  أدائهما 

الحفـــل  وخـــالل 
التكريمي الذي نظمه مكتب 
ـــوم  ـــبة ي ـــة  بمناس الصح
ـــي 2021م،  ـــب اليمن الطبي
ـــة  ـــل املحافظ ـــح وكي أوض

الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح، 
الكوكبة  أهمية تكريم هذه 
من األطباء والكوادر الطبية 
ـــن دور كل  ـــزة وتثم املتمي
أداء  يف  واملتفانن  املخلصن 
عملهـــم يف القطاع الصحي 
ـــوا  ـــوا ومازال ـــد أن وقف بع
ــوف يف  ــة الصفـ يف مقدمـ
ـــة كورونا  ـــة جائح مواجه
التي اجتاحت العالم لحماية 
املجتمـــع مـــن هـــذه اآلفـــة 
القاتلة وقدموا يف سبيل ذلك 
ـــة حاملن  تضحيات عظيم
عـــى عاتقهم مســـؤولية ال 
ـــتطيع غريهم تحملها. يس

مكتب  مدير  اعترب  فيما 
ـــور  الصحـــة بمـــأرب الدكت
هذا  أن  الشدادي  عبدالعزيز 
يأتي عرفانا بدور  التكريم، 
األطبـــاء واملمرضن وكافة 
عامـــي القطـــاع الصحي يف 
الذيـــن يعملـــون  املحافظـــة 
بـــكل جـــد وإخـــالص ألداء 
واجبهم الوطني واإلنساني 
إلنقـــاذ حيـــاة الكثـــري مـــن 
األرواح وإســـعاف الجرحى 
املدنيـــن الذين تســـتهدفهم 
مليشيات الحوثي اإلرهابية 
ـــتية يف  البالس ـــخ  بالصواري
األحيـــاء الســـكنية بمدينـــة 

مأرب بشكل متواصل.
األطبـــاء  كلمـــة  ويف 
املكرمـــن عرب الدكتور نبيل 
الرشعبي عن شكره لقيادة 
املحافظـــة، ومكتب الصحة 
عـــى هـــذه اللفتـــة الكريمة 
عرفاناً بدورهم وجهودهم 
الكبرية.. مؤكدا أن التكريم 
يشـــكل دافعا كبـــريا يف بذل 
املزيـــد من الجهـــود الطبية 
ملواجهة األوبئة واألمراض 
ويف مقدمتها وباء كورونا.

مأرب تكرم مأرب تكرم 6464 طبيبا وموظفا  طبيبا وموظفا 
صحيا في يومهم اليمنيصحيا في يومهم اليمني
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ورشة بمأرب ملناقشة االحتياجات األمنية ورشة بمأرب ملناقشة االحتياجات األمنية 
واملجتمعية وخطط معاجلتهاواملجتمعية وخطط معاجلتها

ناقشـــت ورشـــة عقـــدت 
يف مدينة مأرب، االحتياجات 
األمنيـــة واملجتمعية وســـبل 
ـــن  ـــالمة واألم ـــز الس تعزي
املجتمعـــي وبنـــاء الثقة بن 
ـــن،  ـــال األم ـــع ورج املجتم
مأرب  نظمتها مؤسسة سد 
ـــة  للتنمية بدعم من مؤسس

رنـــن اليمن.

وأكـــد وكيـــل املحافظـــة 
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
دور  تفعيـــل  رضورة 
ـــي  ـــع املدن ـــات املجتم منظم
ـــي  ـــتوى الوع ـــع مس يف رف
املجتمعـــي بـــرضورة تعاون 
املجتمع مع األجهزة األمنية 
وإرشاك املنظمـــات الفاعلـــة 
واملتخصصة يف وضع الخطط 

واملعالجـــات لكافـــة القضايا 
واإلشـــكاليات املجتمعيـــة. 
ـــاهمة يف تثبيت دعائم  واملس
األمـــن واالســـتقرار وتعزيز 
الســـكينة العامـــة للمجتمع.
ــح  ــه أوضـ ــن جهتـ مـ
ـــة  ـــذي ملؤسس التنفي ـــر  املدي
ســـد مأرب ناجي عشـــال أن 
الورشة تهدف لدراسة كافة 

ـــا األمنية  املشـــاكل والقضاي
العالقـــة يف مديريـــات مدينة 
ـــب  ـــوادي وحري ـــأرب وال م
ـــات والحلول  ووضع املعالج
قيادات  بحضور  لها  الالزمة 
السلطات املحلية واألمنية يف 

ـــتهدفة. ـــات املس املديري
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وكيـــل  دشـــن 
عبدالله  مأرب  محافظة 
الباكري، مرشوع كفالة 
43 يتيمـــاً ويتيمـــة يف 
املحافظـــة بتمويـــل من 
الـــرتاث  جمعيـــة إحيـــاء 
ـــة. ـــالمي الكويتي اإلس

 وأوضـــح الوكيـــل 

الباكـــري، أهميـــة تنفيذ 
ـــاريع  ـــذه املش ـــل ه مث
واالجتماعية  اإلنسانية 
ـــم  ـــاء قي ـــة إلحي الهادف
الرتاحـــم  ومبـــادئ 
ـــاء  أبن ـــن  ـــل ب والتكاف
املجتمع يف ظل األوضاع 
ـــة  ـــتثنائية والصعب االس

ـــن  ـــها اليم ـــي تعيش الت
نتيجة اســـتمرار الحرب 
التي تشـــنها املليشـــيات 
ــة  ــة االنقالبيـ الحوثيـ
عـــى اليمنيـــن منذ أكثر 
مـــن 6 ســـنوات مخلفة 
التي فقدت  األرس  مئات 
معيلهـــا يف هـــذه الحرب 

العدوانية.
السخي  الدعم  وثمن 
واملتواصـــل الذي يقدمه 
األشقاء يف دولة الكويت 
ـــن يف  ـــم اليمني إلخوانه
مختلف مجاالت التنمية 
واملشـــاريع والربامـــج 

اإلنسانية.

الوكيل الباكري يدشن مشروع كفالة 43 
 ويتيمة بالمحافظة بدعم كويتي

ً
يتيما
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توزيع مكائن خياطة توزيع مكائن خياطة 
ومستلزماهتا لـ ومستلزماهتا لـ 3030 نازحة بمأرب نازحة بمأرب

منظمـــة  وزعـــت 
الوصول اإلنســـاني بمدينة 
ـــة  ـــن خياط ـــأرب، مكائ م
 30 لــــ  ومســـتلزماتها 
مشاركة يف برنامج تدريبي 
نفذتـــه املنظمـــة بهـــدف 
تحسن سبل العيش لألرس 
النازحـــة واألشـــد فقرا، يف 
ـــة  ـــرشوع الحماي ـــار م إط

ـــبل العيش املمول  ودعم س
ـــدوق األمم املتحدة  من صن

للســـكان.
وأكـــد مديـــر مكتـــب 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
القييس  عبدالحكيم  والعمل 
التنفيذية  ـــدة  ـــر الوح ومدي
إلدارة مخيمـــات النازحـــن 
ــى،  ــيف مثنـ ــأرب سـ بمـ

أهميـــة مثل هذه املشـــاريع 
املستدامة للنساء النازحات 
ــرا يف  ــد فقـ واألرس األشـ
ـــن  ـــدف تحس ـــع به املجتم
مستواهن املادي واملعييش.

ـــق  ـــح منس ـــا أوض فيم
ـــدة  ـــم املتح ـــدوق األم صن
للســـكان يف مـــأرب غمـــدان 
املـــرشوع  أن  القـــايض، 

يهـــدف إىل تحســـن أوضاع 
ــتهدفات  ــات املسـ النازحـ
ليكـــون رافدا لهـــن يف إعالة 
ـــن  ـــف ع ـــن للتخفي أرسه
معانـــاة تلـــك األرس يف ظـــل 
الصعبة  املعيشية  األوضاع 

يف ظـــل الحـــرب القائمة.


