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المحافظ يلتقي قيادات فروع األحزاب والتنظيمات السياسية بمأرب

أحزاب مأرب جتدد موقفها الثابت والقوي خلف الرشعية وقيادة املحافظة

رئيس مجلس النواب يطلع غريفيـث على قصــف الحوثييــن لمدينة مأرب «
غراندي: قصف مستشفيي مأرب خرق غير مقبــول كليــًا للقانــون الدولـــي «
وزارة الصحة تستغرب الصمت الدولي تجاه قصف الحوثيين للمستشفيات «
أحزاب التحـالف تديـــــن قصف الحوثييـــن مستشفـــى الجفـــرة بمــــــأرب «

اللواء العرادة: مأرب لليمن ولم  
 بيد حزب أو فئة

ً
ولن تكون يوما

توزيـع الحقيبة الشتوية لسبعة آالف 
نازح في مخيم جو النسيم

د.العباب: يفتتح معماًل للحاسوب في 
مدرسة النجاح بمدينة مأرب

إدانات حملية ودولية لقصف مليشيا احلوثي ملستشفيي اجلفرة والسعودي بمجزر

خالل جولة تلفزيونية لكاميرا الحدث بعاصمة المحافظة ..

12 منشأة طالتها صواريخ الحوثيين بمأرب ثالث منهادمرت كليًا

عقدت مؤمترًا صحفيًا مشرتكًا

تدمري املستشفيات .. جرمية حرب 
تتكـرر أمام أنظار املجتمع الدويل
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ــلطان  ــواء س الل ــد  أك
بــن عيل العــرادة محافظ 
مأرب  أن  مأرب  محافظة 
لــم ولن تكون يف يوم من 
األيام بيد حزب أو فئة أو 
كانت،  أيا  أو جهة  طائفة 
الدولــة والدولــة  ــد  بي إال 

فقط. وحدها 
ــة  ــال جول ــال خ وق
قنــاة  مــع  تلفزيونيــة 
الحدث يف شوارع وأسواق 
مدينــة مــأرب إن عاقــة 
مــأرب هــي بــكل اليمن ؛ 
ــي  ــري واإلصاح باملؤتم
والنــارصي واالشــراكي 
كمواطن  بالحوثي  وحتى 
الســاح يف وجه  ال يحمل 
الدولة ويف وجه الشــعب.

»مــأرب  وأضــاف: 
للشــعب اليمنــي وليســت 
لحزب ،ولن تكون لحزب ، 
وستثبت األيام ما أقوله«.

وأكــد املحافظ العرادة 
التي تشــهدها  التنمية  أن 
ــة  ــي نتيج ــة ه املحافظ
به،  تنعم  الذي  لاستقرار 
مشرياً إىل خطوات تنموية 
أكثــر  قادمــة ســتكون 
ــر توســعا  ــة وأكث إيجابي
ــتكمال  ــد اس ــة بع خاص
مرشوع مطار مأرب الذي 
الحرمني  وجــه به خــادم 
الرشيفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز والذي سينتهي 
ليبــدأ  العمــل فيــه قريبــاً 
باســتقبال الطريان املدني 

البلدان. ــف  من مختل
وقــال: »لدينــا خطــة 
متكاملة بأن تميض التنمية 
يف مــأرب، بشــكل متــواز 
يف عــدد مــن االتجاهات ؛ 
يف الجانــب الخدمــي ؛ ويف 
، ويف  ــاري  التج ــب  الجان
الجانــب االقتصادي ، ويف 
كل مايســهل عىل املواطن 

جميــع احتياجاته«.
اتســاع  أن  وأوضــح 
واألعمــال  اإلعمــار 
واإلنشــائية  التجاريــة 
داخل املحافظة، هو نتيجة 
ــكان.  الس ــرة  ــا لكث أيض
املحلية  السلطة  أن  مؤكداً 
تحــاول  املحافظــة  يف 
اســتيعاب هــذه النهضة ، 

بحيــث تميض بتدرج لكي 
الحفاظ عليها ،ولكي  يتم 
أيضا  املحافظــة  تســتفيد 

. منها
الجولــة  أن  يذكــر 
بمعيــة  التلفزيونيــة 
اإلعامــي محمــد العــرب 
شــملت عدداً من شــوارع 
ــت  ــأرب، ونقل ــة م مدين
التجاري  الحراك  مستوى 
ــت  ــتثماري، وطاف واالس
املشــاريع  مــن  بعــدد 
التــي دشــنتها  التجاريــة 
ــال  ــأرب خ ــة م محافظ

ــن. ــني األخريي العام

اللواء العرادة: مأرب لليمن ولم 
 بيد حزب أو فئة

ً
ولن تكون يوما

خالل جولة تلفزيونية لكاميرا احلدث بعاصمة احملافظة ..
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دان بأشد العبارات اجلرمية اإلرهابية احلوثية بحق املدنيني في مأرب

ناقــش محافــظ مأرب 
اللواء ســلطان العــرادة مع 
ــزاب  ــروع األح ــادات ف قي
السياســية  والتنظيمــات 
ــة، جوانب تعزيز  باملحافظ
مختلــف  بــني  الرشاكــة 
القــوى  ودور  املكونــات، 
الوطنية يف البناء والتنمية ، 
وترسيخ األمن واالستقرار 
يف ظل ماتشــهده املحافظة 
اســتثماري  حــراك  مــن 
وخدمــي ومدني يف مختلف 

املجــاالت.
ويف اللقاء أشاد محافظ 
املحافظة باملواقف الوطنية 
ــة مأرب من  ألبناء محافظ
أحزاب سياســية ومكونات 
ووقوفهــم   ، اجتماعيــة 
صفــاً واحداً خلــف القيادة 
السياســية ممثلــة بفخامة 
رئيــس الجمهورية املشــري 

عبدربــه منصــور هــادي ، 
حيث مثل ذلك املوقف صخرة 
ــرشوع  ــه امل ــة يف وج صلب
ــذ الوهلة األوىل  اإلمامي من
النقــاب مليشــيا الحوثــي 

املدعوم مــن إيران.
ــظ العرادة  وثمن املحاف
السياسية  األحزاب  مواقف 
والجيش  للرشعية  املساندة 
الوطنــي واألجهزة األمنية، 
ودورهم البّناء فيما تحققه 
املحافظة من نجاحات كبرية 
جعلت منها نموذجا متميزاً 
يف التعاون والتعايش، وباتت 
اليوم تشــهد حركة تجارية 
ــتثمارية وتنموية غري  واس
مســبوقة، متجــاوزة كل 
التحديــات والعراقيــل التي 

تعرضها.
محافــظ  ووضــع 
ــروع  ــادات ف ــة قي املحافظ

والتنظيمــات  األحــزاب 
السياســية أمام مستجدات 
األوضــاع عــىل الســاحة 
املحليــة والوطنية، وجهود 
ترســيخ األمن واالستقرار، 
ورؤى وتطلعــات املحافظة 
خــال العام الجاري 2020، 
بمــا يحســن من مســتوى 
الحكوميــة  الخدمــات 
املحافظــة  عاصمــة  يف 
ويتجــاوز  واملديريــات، 
العراقيــل واملشــاكل خــال 

ــة. ــة املاضي املرحل
املحافــظ  وأعــرب 
العرادة عن شــكره للقيادة 
ــية والحكومة عىل  السياس
االهتمام الكبري الذي يولوه 
ــاً يف ذات  باملحافظــة، مثمن
السياق الدور الكبري واإلسناد 
األخوي الذي يقدمه تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية للرشعية 
وملحافظة مأرب يف مختلف 

األوضــاع والظروف.
ويف اللقاء جددت قيادات 
األحزاب والقوى السياسية 
بمحافظــة مأرب تمســكها 
بموقفهــا املســاند والقوي 
للرشعيــة بقيــادة الرئيــس 
هــادي، ودعمهــم للجيــش 
الوطني، واألجهزة األمنية، 
وكذا جهود السلطة املحلية 
ــات  الهادفة لتعزيز مؤسس
الدولة وتعزيــز حالة األمن 
واالستقرار وتسيري التنمية 
املنشــودة يف املحافظة التي 
باتــت تحتضن اليمنيني من 
جميــع املحافظــات، وتمثل 
صورة مصغرة لليمن الكبري.

املحافظ العرادة يلتقي قيادات فروع األحزاب 
والتنظيامت السياسية بمأرب
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األحــزاب  جــددت 
ــية بمحافظة مأرب  السياس
ــوي  ــت والق ــا الثاب موقفه
خلف قيــادة الرشعية ممثلة 
ــس الجمهورية  بفخامة رئي
املشريالركن عبدربه منصور 
هــادي، ووقوفهــا إىل جانب 
ــة يف  قيــادة املحافظــة ممثل
اللواء سلطان العرادة محافظ 

ملحافظة. ا
األحــزاب  وأكــدت 
السياسية يف بيان صادر عن 
املؤتمــر الصحفــي املشــرك 
الذي عقدتــه، يوم الخميس، 
ــي  ــود الت ــة الجه ــم كاف دع
تبذلهــا قيــادة املحافظة عىل 
مختلف األصعدة، ويف املقدمة 
ــن  ــاع ع ــود الدف ــا جه منه
ــتقرارها،  مأرب وأمنها واس
للجيش  ومساندتها  ودعمها 
الوطني يف مواجهته الباسلة 
ــة ويف  ــيات االنقابي للمليش
ــا  ــويل لحربه ــه البط تصدي
الغاشمة ضد الشعب الوطن.

ــزاب  ــان األح ــاد بي وأش

السياســية بمــأرب الصــادر 
عن املؤتمــر الشــعبي العام، 
والتجمــع اليمنــي لإلصاح، 
والحزب االشــراكي اليمني، 
والتنظيم الوحدوي الشــعبي 
النــارصي، وحــزب الرشــاد، 
العربــي  البعــث  وحــزب 
ــاد  ــي أش ــراكي القوم االش
بالــدور البطويل الــذي يقوم 
به منتسبو األجهزة األمنية، 
وتقديرهــا العــايل لجهودهم 
يف حفــظ األمن واالســتقرار 
والسكينة العامة باملحافظة .

األحــزاب  وأدانــت 
السياســية بمــأرب الجرائــم 
املتكــررة التــي تمارســها 
املليشيات الحوثية باستهداف 
املدنيني واملستشــفيات وقتل 
األبريــاء والنســاء واألطفال 
بالصواريخ البالستية املحرمة 
دوليــا. معتــرة التصعيــد 
الحوثــي األخري تجــاه مأرب 
دليــاً عــىل عــدم رغبــة هذه 
املليشــيا يف الســام وتحقيق 
ــق  ــية وف ــوية السياس التس

املرجعيــات الثــاث.
ــزاب  ــت األح ــا أعرب كم
السياســية عــن اســتنكارها 
الــدويل  املجتمــع  لصمــت 
واملنظمــات املعنيــة بحقوق 
الجرائــم  إزاء  اإلنســان 
الشــنعاء التي تطــال املدنيني 
ــع  ــة املجتم ــأرب، مطالب بم
ــة  ــات املعني ــدويل واملنظم ال
ــم تلك اإلعمال  بإدانة وتجري

ــة. اإلجرامي
ــأرب  ــزاب م ــت أح ودع
ــف  ــني بمختل ــع املأربي جمي
السياســية  انتماءاتهــم 
إىل  والجغرافية  واالجتماعية 
ــكل خافاته  تجاوز املايض ب
وفتــح صفحــة جديــدة مــن 
الوحــدة والتماســك األخوي 
ــزاً  ــني تعزي ــادق واألم الص
ورص  الداخليــة  للوحــدة 
الصفوف واســتنهاض كافة 
الطاقــات ملواجهــة العــدوان 
املُســتهدف ملــأرب وأبنائهــا 

وســكانها.
أحــزاب  دعــت  كمــا   

مــأرب أعضاءهــا وأنصارها 
وقــف  إىل  وجماهريهــا 
وتوحيد  اإلعامية  املناكفات 
الخطاب السيايس واإلعامي 
وتوجيهه وجهة بناءة ُتجمع 
ال تفــرق، ويكرس ضد العدو 
املشــرك وأهدافــه الرشيــرة 
والشــعب  الوطــن  بحــق 

ــة. والجمهوري
األحــزاب  وأكــدت 
ــىل  ــان ع ــية يف البي السياس
تنفيــذ  يف  اإلرساع  أهميــة 
اتفــاق الريــاض ملــا لــه مــن 
أهميــة يف توحيــد املواجهــة 
ضــد االنقابيــني الحوثيــني، 
والضغط عىل الطرف املعرقل 
للتنفيذ. معربة يف ذات السياق 
عن شكرها و تقديرها لدور 
ــادة  ــي بقي ــف العرب التحال
اململكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ودول
املتحدة ودعمهــم الامحدود 
ــه  ــي يف نضال ــعب اليمن للش
املــرشوع إلســقاط االنقاب 

الحوثــي املدعــوم ايرانيــا.
وطالبــت األحزاب يف ذات 
الوقــت دول التحالف بتعزيز 
ــع  ــا لترسي ــف دعمه وتكثي
القضاء عىل املرشوع الفاريس 

املســتهدف للعروبة قاطبة.
وجددت األحزاب يف ختام 
بيانهــا موقفها الرافض لكل 
أشكال التطرف واإلرهاب أياً 
كان نوعــه ومصدره، داعمة 
يف ذات الوقت  جهود السلطة 
املحليــة والدولــة يف محاربة 

اإلرهاب والتطرف.

عقدت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا

أحزاب مأرب جتدد موقفها الثابت والقوي خلف 
الرشعية وتدين جرائم احلوثيني ضد املدنيني
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رئيس جملس النواب يستعرض مع املبعوث 
األممي قصف احلوثيني ملدينة مأرب

استعرض رئيس مجلس 
الركاني مع  النواب سلطان 
املبعــوث األممــي إىل اليمــن 
مارتــن غريفيــث اســتهداف 
بالصواريخ  الحوثي  مليشيا 
ــأرب  ــة م ــتية ملدين الباليس
اآلهلــة بالســكان ورضبهــا 
ــم  ــد تقدي ــل بع ــع املي لجام
ــه  ــي إحاطت ــوث األمم املبع
ملجلــس األمــن بيــوم واحد.

كما اســتعرض الركاني 
املبعــوث  لقائــه  خــال 
األممــي ، يــوم األحــد ، مــا 
يجــرى يف الحديدة وتعز من 

اعتــداءات حوثية مســتمرة، 
ــري  ــة تدم ــا بمثاب واعتره
إىل  لعمليــة الســام. مشــرياً 
ــتجدات يف  ــورات واملس التط
الســاحة اليمنية وخصوصاً 
ما يتعلق بالجانب العسكري 
والعمليــات التــي شــنتها 
مليشــيا الحوثي مؤخراً عىل 

مــأرب والجــوف ونهم.
ــس مجلس  ــب رئي وطال
ــي  ــوث األمم ــواب املبع الن
برسعة التدخل إليقاف عبث 
املليشــيات حتــى ال يضطــر 
املجلــس إىل اتخــاذ مواقــف 

بهذا  للحكومة  ملزمة  تكون 
الصدد.

ــىل  ــي ع ــدد الركان وش
املبعــوث  قيــام  رضورة 
بمســؤولياته  األممــي 
ــية  ــة السياس ــاه العملي تج
الحوثية  االعتداءات  وإيقاف 
ــات التعسفية غري  واملمارس
ــها  ــي تمارس الت ــة  القانوني
ضــد أعضاء مجلــس النواب 
ومصادرة ونهب ممتلكاتهم 
ــي تقوم بها  الت واملحاكمات 
ضد )35( من أعضاء املجلس.

مــن جانبه أكــد املبعوث 

األممي مارتن غريفيث، عىل 
عــدم قبــول املجتمــع الدويل 
للممارســات الحوثية، وعر 
ــأن املستجدات  عن قلقه بش
األخرية، وجدد تأكيده امليض 
جميــع  مــع  التواصــل  يف 
ــذ  األطــراف للــرشوع بتنفي

عملية الســام.
ــوا  ــاء عض اللق ــر  ح
مجلــس النــواب ربيــش عيل 
وهبــان العليي وعيل مســعد 

. للهبي ا



7نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

السبت  15  فبراير   2020م   العـــــدد ) 94 (

ــق  ــب املنس ــد مكت أك
ــدة،  ــم املتح ــم لألم املقي
الشــؤون  ومنســق 
أن  اليمــن  يف  اإلنســانية 
الذي  الصاروخي  الهجوم 
ــي  ــيا الحوث ــنته مليش ش
االنقابية املدعومة إيرانياً 
عــىل مستشــفى الجفــرة 
ــعودي  ــفى الس واملستش
امليدانــي بمديريــة مجــزر 
بمــأرب يمثــل »خرقاً غري 
ــون  للقان ــاً  ــول كلي مقب

ــدويل«. ال ــاني  اإلنس
ــادر  ــان ص ــال بي وق
عليه  - حصل  االثنني  يوم 
موقع محافظة مأرب - إن 
التقارير األولية تشــري إىل 
تعرض مستشفى الجفرة 

امليدانــي  واملستشــفى 
مجزر  بمديرية  السعودي 
ــات أدت  ــأرب لرب يف م
إىل توقف الخدمات الطبية 
شــخص،   15000 عــن 
الكثري منهم من النازحني.

أن  البيــان  وأكــد 
املرفقني تعرضا إىل أرضار 
بالغة شملت أقسام العناية 
املركــزة والعاج الطبيعي 
والرقــود والصيدليــة يف 
ــفى الجفرة، الذي  مستش
يعــّد املستشــفى الرئييس 
يف املنطقــة، كمــا تعــرض 
املشفى السعودي امليداني، 
ألرضار هيكلية إضافة إىل 
إصابة أحد املســعفني، ما 
ــفيني  ــاق املش أدى إىل إغ

لسامة العاملني واملرىض.
ــز غراندي  واعترت لي
اإلنسانية  الشؤون  منسق 
يف اليمــن أنه »مــن املروع 
أن تتعــرض مرافق يعتمد 
عليها آالف من األشخاص 
للبقاء عىل قيد الحياة ملثل 
هذه األرضار الجســيمة«. 
مؤكدة أن القطاع الصحي 
تعــرض لربات شــديدة 
خــال هذه الحــرب، ومن 
أولوياتهم الحّد من وقوع 
املزيــد مــن هــذه األرضار 
واملساعدة يف إعادة البناء.

البيان األممي  ــار  وأش
القتــال  تصاعــد  أن  إىل 
مؤخــراً أدى إىل نــزوح ما 
يصــل إىل 4673 أرسة من 

محافظة صنعاء والجوف 
فروا  العديد منهم  ومأرب 
مــن مناطــق املواجهــات 
ــىل  ــروا ع ــة وأج األمامي
ــة  الثاني ــرة  ــزوح للم الن
مواردهــم.  واســتنفذت 
املنظمــات  أن  مؤكــدا 
ســارعت  اإلنســانية 
ــة  ــواد الطارئ ــم امل لتقدي
مــن غــذاء ومــواد نظافة 
وأدوات اإليــواء واملــواد 
ــرى الرورية لنحو  األخ
إىل  إضافــة  أرسة   1884
توفــري الخدمــات املنقــذة 
ورصف  مياه  من  لألرواح 
صحــي ونظافة وخدمات 
صحيــة وتغذيــة وحماية 

اجتماعيــة.

غراندي: استهداف احلوثيني ملشفيني 
بمأرب خرق غري مقبول للقانون الدويل
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وزارة الصحة تستغرب الصمت الدويل جتاه 
قصف احلوثيني للمستشفيات

وزارة  اســتنكرت 
الصحــة العامة والســكان، 
الحوثية  املليشيا  استهداف 
املدعومــة إيرانياً، لعدد من 
املستشــفيات يف مختلــف 
الجمهوريــة  محافظــات 
والتي كان آخرها استهداف 
الحكومــي  املستشــفى 
بمنطقــة الجفــرة بمفــرق 
واملستشــفی  الجــوف، 
السعودي امليداني بمحافظة 
مأرب، واللذان يعمان عىل 

ــة  ــم الخدمــات الطبي تقدي
للنازحــني.

يف  الــوزارة  وعــرت 
بيــان تلقــت وكالــة األنباء 
اليمنية)ســبأ( نسخة منه، 
عن اســتغرابها ودهشــتها 
للصمــت املطبق للمنظمات 
الدوليــة العاملــة يف املجــال 
اإلنســاني والتــي لــم تقــم 
بإدانتها  بيانا  بإصدار  حتی 
وتحديــد موقفهــا الرصيح 
والواضح تجــاه هذا العمل 

انتهاكاً  الذي يعد  اإلجرامي 
صارخاً للمواثيق واألعراف 
ــن  ــبقه م ــة وماس الدولي
حوادث مماثلة باســتهداف 
اإلسعاف  وطواقم  املنشآت 
الصحيــني.. والعاملــني 
ــىل رضورة ان  ــددة ع مش
التقــف املنظمــات الدوليــة 
موقف املتفرج حيال جرائم 

ــيات الحوثية. املليش
أن  إىل  البيــان  وأشــار 
املستشــفيات  اســتهداف 

التــي تعمل علی مســاعدة 
املرضی النازحني بمحافظة 
مــأرب وتقديــم خدماتهــا 
اإلنســانية، يعكــس مــدی 
ــات  ــذه الجماع ــاس ه إف
علــی  ويــدل  األخاقــي 
ــانية  ــقوط قيمها اإلنس س
يف  وبجدارة  اسمها  لتسجل 
خانــة املنتهكــني للقانون..
مؤكداً أن مثل هذه األعمال 
اإلجراميــة اليقبلهــا ديــن 

والعــرف والقانــون.



9نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

السبت  15  فبراير   2020م   العـــــدد ) 94 (

التحالف الوطني لألحزاب السياسية يدين قصف 
احلوثيني مستشفى اجلفرة بمأرب

ــة  ــق اآلهل ــن واملناط ــرر للمدني ــتهداف املتك ــدة االس ــية بش ــوى السياس ــزاب والق ــي لألح ــف الوطن أدان التحال
بالســكان واملستشــفيات مــن ِقَبــل مليشــيا احلوثــي يف كل مــن مــأرب والضالــع واحلديــدة وتعــز واجلــوف والتــي 

كان آخرهــا قصــف مستشــفى اجلفــرة شــمال حمافظــة مــأرب.

ودعــا التحالــف الوطنــي يف بيــان صــادر عنــه يــوم األحــد اجملتمع الــدويل واملنظمــات الدوليــة إىل القيــام بواجبها 
يف جتــرمي املمارســات احلوثيــة اإلرهابيــة ووقــف االعتداءات املســتمرة علــى املدنين.

وثمــن التحالــف الوطنــي موقــف حتالــف دعــم الشــرعية بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية، ومــا يقدمــه مــن 
ــف  ــذه املواق ــى ه ــن ينس ــي ل ــعب اليمن ــدًا أن الش ــاالت، مؤك ــف اجمل ــرعية يف خمتل ــة الش ــناد للحكوم ــم وإس دع

الكبــرة يف معركــة املصــر املشــرك.
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توزيع احلقيبة الشتوية لسبعة آالف نازح 
يف خميم جو النسيم بمأرب

ــري  ــاف الخ ــذ إئت نف
ــن  ــإرشاف م ــة ب لإلغاث
منظمــة الهجــرة الدولية 
ــتوية  توزيع الحقيبة الش
املقدمــة مــن مركــز امللك 
ســلمان لإلغاثة واألعمال 
للنازحــني  اإلنســانية 
ــيم  ــو النس ــم ج يف مخي
محافظة  الوادي  بمديرية 

مأرب.
وتشــمل املســاعدات 
شــتوية  حقيبــة  ألــف 
تتضمن مابس وبطانيات 

ــازح،  ــتهدف 7 آالف ن تس
يف إطــار مشــاريع توزيع 
الشــتوية  املســاعدات 
من  املحافظة  يف  للنازحني 
قبل منظمة الهجرة الدولية 

واملنظمــات اإلنســانية.
وأشــاد مديــر عــام 
الــوادي حمد بن  مديريــة 
ــال  ــرادان خ ــح ج صال
التدشني بما تقدمه منظمة 
الهجــرة الدوليــة ومركــز 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
من جهــود كبــرية إلغاثة 

النازحــني وتقديــم العون 
ــف الظروف. لهم يف مختل
ــىل  ــرادان ع ــد ج وأك
النازحــني إىل املزيد  حاجة 
ــل  ــاعدات يف ظ ــن املس م
اســتمرار تدفــق النازحني 
وضعــف  املحافظــة،  إىل 
الجهــود اإلغاثية من قبل 
ــانية رغم  املنظمات اإلنس
ــات  ــأرب ملئ ــتيعاب م اس

النازحــني. اآلالف مــن 

مدير عام مكتب 
الرتبية يفتتح 

معمال للحاسوب 
يف مدرسة النجاح 

بمدينة مأرب

افتتــح مدير عــام مكتب 
الربيــة والتعليــم بمحافظة 
مــأرب الدكتور عــيل العباب، 
معمــاً  الخميــس،  يــوم 
للحاسوب يف مدرسة النجاح 
بمديرية مدينة مأرب قدمته 
منظمــة الرشاكــة العاملية يف 
إطــار جهــود تطويــر البنية 

لتعليمية. ا
وخــال التدشــني أشــار 
مديــر عام مكتــب الربية إىل 
أن هذا املعمل يأتي ضمن 17 
معمــا للحاســوب موزعني 
يف 17 مدرســة عىل مســتوى 
املحافظــة، جميعهــا مقدمة 
العاملية  الرشاكة  منظمة  من 
يف إطــار العقد املوقــع بينها 
ووزارة الربية والتعليم بهذا 

الخصوص.
ونــوه العبــاب إىل أهمية 
هــذه املعامــل يف محــو أمية 
ــني  ــدى املعلم ــوب ل الحاس
املــدارس  يف  والطــاب 

املســتهدفة.
ــر  ــاح مدي ــر االفتت ح
ــة باملحافظــة  مكتــب الربي

محمــد مــارش.
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تدمر املستشفيات .. جرمية حرب حوثية 
تتكــــرر أمـــام أنظار اجملتمـــع الدولـي

قبــل تحريــر مديريــة 
مجــزر يف 2016 من مليشــيا 
ــة املدعومة  الحوثي االنقابي
إيرانياً كان مستشفى الجفرة 
قــد تحول إىل ثكنة عســكرية 
اتخــذت منه مكانــاً لتكديس 
األسلحة، ومقراً إلدارة حربها 
يف املنطقــة وعمليات التمرد، 
متسببة يف تدمري شبه كيل لهذا 
املستشــفى، الــذي كان يقدم 

خدماتــه آلالف املواطنني.
الجيــش  قيــام  وبعــد 
الوطني بتحرير املديرية عادت 
الحيــاة مجدداً ملجــزر، وعمل 

مكتــب الصحــة باملحافظــة، 
والسلطة املحلية بالتعاون مع 
وزارة الصحــة وتحالف دعم 
الرشعيــة عــىل إعــادة تأهيل 
ــم  ــود لتقدي ــفى ليع املستش
خدماتــه الطبية واإلنســانية 
بشــكل أفضــل مــن ذي قبــل 
بعد أن أضيفت عليه خدمات 
العمليات الجراحية والطوارئ 

وغريهــا مــن الخدمــات.
املستشــفى  اســتطاع 
خــال فرة عامني من تقديم 
خدماتــه املخصصــة ملديريــة 
واحــدة للمواطنــني من ثاث 

محافظــات صنعــاء ومــأرب 
ــه  ــتفاد من ــوف، واس والج
عــرشات اآلالف من الســكان 
ــرى عمليات  والنازحني، وأج
ــة للعــرشات، فضــا  جراحي
الصحية  الرعاية  عن خدمات 

وغريها.
ويف الســابع مــن فرايــر 
وبينما كان املستشفى يعمل 
عىل تقديم خدماته للمواطنني 
أقدمــت مليشــيا الحوثي عىل 
قصف املستشفى بالصواريخ 
واملدفعيــة، وتحول العاملون 
ــارش  ــدف مب ــرىض إىل ه وامل

ــف املدفعية  للصواريخ وقذائ
الحوثيــة، رغم أنــه يبعد عن 
خطوط املواجهات مســافات 

كبرية.

توقف كامل

بغلت كلفة إعــادة تأهيل 
املستشــفى 50 مليــون ريال 
ــة  ــلطة املحلي ــا الس قدمته
باملحافظــة، و100 مليــون 
املنظمــات  قدمتهــا  ريــال 
املانحــة، واســتمر العمل عىل 
ــى  ــفى  حت ــر املستش تطوي
تمكن املستشــفى من تقديم 
خدمات طبية، حدت من سفر 
املواطنني إىل مدينة مأرب بحثا 

عــن العاج.
ــيا  ــف مليش ــد قص وبع
ــم  ــفى ت ــي للمستش الحوث
إيقاف العمل باملستشفى كليا 
حفاظــاً عــىل أرواح العاملني 
واملــرىض، وهــو ماتســبب يف 
حرمــان مايزيد عــن 15 ألف 
مستفيد من الخدمات الطبية 
التي كان يقدمها مستشــفى 
الجفرة وإىل جانبه املستشفى 
الســعودي املتنقــل الــذي تم 

12 منشأة طالتها صواريخ احلوثيني مبأرب ثالث منها دمرت كليًا

بيان خجول لألوتشا بعد انتقادات رسمية وشعبية لصمت المجتمع الدولي 

وزارة الصحة: قصف املستشفيات يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية 
د. الشدادي: أعدنا تأهيـل 5 مستشفيات من أصل سبعة دمرتها مليشيا الحوثي
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ــتهدافه بالقصف. اس
وتفيــد آخــر  إحصائيــة 
ــفى فإنه  صادرة عن املستش
ومنــذ إعــادة تأهيلــه وحتى 
نهايــة العام 2019، اســتقبل 
املستشــفى 38814 حالــة، 
ُقدمــت لهــم 22658 خدمــة 
طبيــة وعاجية، وتــم إجراء 

106 عمليــات جراحيــة«. 
وتبلــغ الســعة الرسيرية 
رسيــرا،   25 للمستشــفى 
ويضــم عــرشة أقســام وهي 
ــود- العناية  )الطوارئ- الرق
املركــزة- العمليات- املختر- 
األشــعة- الصيدلية- النســاء 
والــوالدة- الرعايــة الصحية 
األولية- العيادات الخارجية(، 
ويعمل فيه 61 موظفاً بينهم 
ــاء  ــني و3 أطب 4 اختصاصي
عمــوم وغريهم مــن الفنيني 
واإلداريــني« وفقــاً ملــا أورده 

بيــان مكتــب الصحة.
وتســبب القصــف الــذي 
الحوثــي  مليشــيا  شــنته 
ــة إىل إلحــاق أرضار  االنقابي
بالغــة يف قســمي الطــوارئ 
والرقــود وعــدد مــن أقســام 
املستشــفى، وتوقــف كامــل 
تقديم خدماتها  األقسام عىل 
بعــد تعــرض املبنــى ألرضار 
بالغــة يصعــب معــه العودة 
ملزاولــة العمل يف وقت قريب.

تطوير مستمر

ووفــق مدير عــام مكتب 
الصحــة العامــة باملحافظــة 
الدكتور عبدالعزيز الشــدادي 
ــل  ــادة تأهي ــد إع ــه وبع فإن
ــل  ــتمر العم ــفى اس املستش
يف تطويــر بنيــة املستشــفى 
التحتية وتحسني األداء وتوفري 
ــة والخدمات  الرعاية الصحي
الطبية للمستفيدين من أبناء 
بعض املديريــات القريبة من 
املستشــفى مــن محافظــات 
)مــأرب - الجوف - صنعاء(.

مستشــفى  أن  وأكــد 

الجفرة واملستشفى السعودي 
كانا يقدمان خدماتهما بشكل 
ــن  ــني، الذي ــايس للنازح أس
ترروا بشــكل أســايس من 
هذا القصف، إضافة إىل تقديمه 
خدمات طبية لسكان خمس 
مديريات من ثاث محافظات 
وهــو مايمثل جريمــة حرب 
مكتملــة األركان اليمكــن أن 

بالتقادم. تسقط 
ــإن  ــدادي ف ــق الش ووف
مليشــيا الحوثــي كانــت قــد 
حولــت املستشــفى إىل ثكنــة 
عســكرية خــال الفــرة من 
نهايــة العــام 2014م وحتــى 
العــام 2016م، وبعــد دحرها 
عىل يد الجيش الوطني جرى 
باملعدات  تأهيله ورفده  إعادة 
والتجهيــزات الازمة ملواكبة 
الخدمــات الصحية للســكان 

والنازحــني يف املنطقــة.

استهداف ممنهج

الدكتــور الشــدادي أكد يف 
تعليق لـ«26 سبتمر« املجتمع 
أمــام  الوقــوف  إىل  الــدويل 
اســتهداف مليشــيا الحوثــي 
للمستشــفيات  اإلنقابيــة 
واألعيــان املدنية يف محافظة 
مأرب، والذي ترتكبه مليشيا 
متعمــد  بشــكل  الحوثــي 
وممنهــج، متجــردة عــن كل 
ــياق  ــانية يف س ــم اإلنس القي
حربها العبثية التي تشنها عىل 

ــعب اليمني. الش
وقال إن مليشــيا الحوثي 
االنقابية اســتهدفت بشــكل 
ممنهــج ومتعمد خــال أربع 
ســنوات  12 منشــأة طبيــة 
ومرفقــا صحيــا يف املحافظة 
بمختلــف أنــواع الصواريــخ 
واملقذوفــات، وأن ثاثــة من 
املستشفيات التي استهدفتها 
مليشــيا الحوثــي تســببت يف 
تدمريهــا ثاثة منها بشــكٍل 
ــف  ــفر القص ــا أس كيل، كم
املتكرر عن استشهاد 7 أطباء 

وعاملني صحيــني وإصابة 7 
ــوادر الصحية  آخرين من الك

العاملــة باملحافظة.
ــدادي إىل أن  ــار الش وأش
املكتــب تمكــن خــال الفرة 
املاضيــة مــن إعــادة تأهيــل 
حني  يف  مستشفيات،  خمسة 
مايزال اثنني من املستشفيات 
بحاجــة إىل إعــادة تأهيل هي 
مستشــفى الوطــن بمديرية 
حريــب املهــدم بالكامل وهو 
بحاجــة إىل إعــادة بنــاء مــن 
جديــد، إضافة إىل مستشــفى 

رصواح.
وأكد أن مليشــيا الحوثي 
واملرافق  املستشفيات  حولت 

الصحية إىل ثكنات عســكرية 
ما أدى إىل تدمريها باإلضافة 
إىل تــرر عــدد مــن املرافــق 
الصحية باملقذوفات واأللغام، 
ــن  ــدد م ــاف ع ــت بإت وقام
الوحــدات واملراكــز والعربات 
الصحية وغرف العمليات التي 
كانت مجهزة وتقدم خدماتها 
للمواطنني يف بعض مديريات 

املحافظة.
ــدادي أكد أن  الدكتور الش
ــؤدي واجبه  مكتب الصحة ي
بمهنية عالية وملتزم بالحياد 
يف تقديــم واجبــه اإلنســاني 
ويعمــل بــكل مســؤولية من 
أجل تقديــم الخدمات الطبية 



13نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

السبت  15  فبراير   2020م   العـــــدد ) 94 (

ولــم يقم بأي تغيــري يف إدارة 
املرافــق الطبيــة يف املديريات 
التــي ال تــزال تحت ســيطرة 
املليشــيات مــن أجــل ضمان 

اســتمرار العمل.
وشــدد مدير عــام مكتب 
الصحة عــىل توفــري الرعاية 
الصحية والحفاظ عىل نظام 
صحي فّعال يف كافة مديريات 
املحافظة التي باتت ماذاً آمناً 
ــني واملهجرين قرسياً  للنازح
والفاريــن من جحيم وبطش 
املليشــيات الحوثية املدعومة 

إيران. من 

بيان موارب

ورغم االستهداف املمنهج 
للمنشآت الطبية يف مأرب من 
قبل مليشيا الحوثي لم يصدر 
ــات  ــة ملمارس ــان إدان أي بي

مليشيا الحوثي باستثناء بيان 
أصدرته ممثل مكتب  خجول 
املنســق املقيم لألمم املتحدة، 
ومنســق الشــؤون اإلنسانية 
)اآلوتشا( لم تدن فيه مليشيا 
الحوثي واكتفت ببيان موارب 
باستهداف  من خال حديثها 

الحرب. أثناء  املستشفى 
الهجوم  أن  البيان  واعتر 
الصاروخــي الــذي اســتهدف 
مستشفى الجفرة واملستشفى 
الســعودي امليدانــي بمديرية 
مجزر بمأرب يمثل »خرقاً غري 
مقبول كلياً للقانون اإلنساني 

الدويل«.
وقال البيان الذي حصلت 
عليه »26 سبتمر« إن التقارير 
األوليــة أكدت إىل أن الربات 
أدت إىل توقف الخدمات الطبية 
عن 15000 شــخص ، الكثري 
ــني، وأن  ــن النازح ــم م منه
املرفقني الصحيني تعرضا إىل 

أرضار بالغة شــملت أقســام 
العنايــة املركــزة والعــاج 
والصيدلية  والرقود  الطبيعي 
يف مستشــفى الجفــرة، الذي 
يعــّد املستشــفى الرئيــيس يف 
املنطقة، كما تعرض املشفى 
الســعودي امليدانــي، ألرضار 
هيكلية إضافة إىل إصابة أحد 
املســعفني، مــا أدى إىل إغاق 
املشــفيني لســامة العاملــني 

واملرىض.
ــدي  ــز غران ــرت لي واعت
منســق الشــؤون اإلنســانية 
يف اليمــن أنه »من املــروع أن 
تتعــرض مرافق يعتمد عليها 
آالف مــن األشــخاص للبقاء 
عــىل قيــد الحيــاة ملثــل هــذه 
ــيمة«. مؤكدة  األرضار الجس
أن القطــاع الصحــي تعرض 
لربات شــديدة خــال هذه 
الحّد  أولوياتهم  الحرب، ومن 
مــن وقــوع املزيــد مــن هذه 
األرضار واملســاعدة يف إعــادة 

البناء.
ــار البيان األممي إىل  وأش
أن تصاعد القتال مؤخراً أدى 
إىل نــزوح ما يصــل إىل 4673 
أرسة مــن محافظــة صنعاء 
والجوف ومأرب العديد منهم 
فــروا من مناطــق املواجهات 
األمامية وأجروا عىل النزوح 
ــتنفذت  ــة واس ــرة الثاني للم
مواردهم. مؤكدا أن املنظمات 
اإلنســانية ســارعت لتقديــم 
املواد الطارئة من غذاء ومواد 
اإليواء واملواد  نظافة وأدوات 
ــو  ــة لنح ــرى الروري األخ
1884 أرسة إضافــة إىل توفري 
لألرواح من  املنقذة  الخدمات 
مياه ورصف صحي ونظافة 
ــة  ــة وتغذي ــات صحي وخدم

اجتماعية. وحماية 

صمت مطبق

ويف الوقــت الــذي أعربت 
فيــه وزارة الصحــة العامــة 
اســتنكارها  والســكان 

الســتهداف مليشــيا الحوثي 
الحكومي  الجفرة  ملستشفى 
واملستشفى السعودي شمال 
مأرب، عرت عن »استغرابها 
ودهشــتها للصمــت املطبــق 
العاملة يف  الدولية  للمنظمات 
املجال اإلنساني والتي لم تقم 
حتى بإصــدار بيــان بإدانتها 
وتحديــد موقفهــا الرصيــح 
ــال  ــاه األعم ــح تج والواض
اإلجراميــة ملليشــيا الحوثــي 
الــذي يعــد انتهــاكاً صارخــاً 
ــراف الدولية. للمواثيق واألع

ــددت الوزارة يف بيان  وش
لهــا عــىل رضورة »أن التقف 
ــف  ــة موق ــات الدولي املنظم
املتفرج حيال جرائم املليشيات 

الحوثية«.
»إن  البيــان  وقــال 
ــفيات التي  استهداف املستش
تعمل عــىل مســاعدة املرىض 
النازحــني بمحافظــة مــأرب 
وتقديم خدماتها اإلنســانية، 
يعكــس مــدى إفــاس هــذه 
الجماعــات االخاقــي ويــدل 
عىل سقوط قيمها اإلنسانية 
لتســجل اســمها وبجدارة يف 
ــون«..  ــة املنتهكني للقان خان
مؤكــداً أن »مثل هذه األعمال 
اإلجراميــة ال يقبلها دين وال 

ــون«. ــرف وال قان ع
وكانــت أحــزاب التحالف 
الوطنــي قــد دعــت املجتمــع 
ــة  ــات الدولي ــدويل واملنظم ال
إىل القيــام بواجبها يف تجريم 
املمارسات الحوثية اإلرهابية 
ــتمرة  ووقف االعتداءات املس

املدنيني. عىل 
ووفــق تقاريــر املنظمات 
اإلنسانية فإن مليشيا الحوثي 
االنقابية تســتهدف بشــكل 
واملرافق  املستشفيات  متعمد 
الصحيــة، واألحيــاء املدنيــة، 
وهو ماتسبب يف تردي الوضع 
الصحــي يف البــاد، وتوقــف 
الكثري من املنشآت الطبية عن 

للمواطنني. خدماتها  تقديم 
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