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الذكرى األولى الستشهاد العميد شعالن ورفاقهالذكرى األولى الستشهاد العميد شعالن ورفاقه

عـــام عـــى هزيمـــة املـــروع عـــام عـــى هزيمـــة املـــروع 
الفـــاريس والفـــوز بالوســـامالفـــاريس والفـــوز بالوســـام

قائــد شــرطة الدوريــات: الشــهيد شــعالن 
بنــى مؤسســة أمنيــة والءهــا للوطــن

قائــد شــرطة المنشــآت: الشــهيد شــعالن خلــد 
مســيرة نضاليــة فــي القيادة والعمل المؤسســي

ــجاع  ــد ش ــعالن قائ ــهيد ش ــكريون: الش عس
ــة  ــة قوي ــة أمني ــى مؤسس ــر بن ومثاب

العميــد اليســري: الجهــود المؤسســية للشــهيد 
شــعالن أثمــرت جهــازًا أمنيــا فاعــال وكفــؤًا

مديــر عــام شــرطة المحافظــة يتحــدث عــن 
الشــهيد شــعالن في الذكــرى األولى الستشــهاده 
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أدان وزيـــر اإلعـــام 
والســـياحة  والثقافـــة 
القصف العشـــوائي ملليشيا 
التابعة  ـــة  الحوثي اإلرهابي
ملدينة مأرب بسبعة  إليران 
إيرانية  باليستية،  صواريخ 
ـــوائي  ـــكل عش ـــع بش الصن
عىل األحياء املدنية املكتظة 
ومخيمـــات  بالســـكان 

النزوح.
ـــر اإلرياني  وأكـــد الوزي
أن هـــذا القصـــف، يكشـــف 

التـــي  حالـــة الهســـترييا 
تعانيهـــا جـــراء الهزائـــم 
التـــي لحقـــت بها،  النكـــراء 
التـــي  والخســـائر البرشيـــة 
تكبدتهـــا جـــراء مغامراتها 

ـــكرية. العس
ــح  ــاف يف ترصيـ وأضـ
ـــة  ـــاء اليمني ـــة األنب لوكال
الحوثي  مليشيا  »أن  )سبأ( 
اإلرهابية تواصل استهداف 
األحياء السكنية ومخيمات 
النزوح يف مدينة مأرب التي 

تكتظ بمايني السكان وآالف 
األرس النازحـــة، التـــي فرت 
من بطش وإجرام املليشـــيا 
مـــن مختلف املحافظات، يف 
ظل صمت دويل مخز وغري 
مربر وتقاعـــس عن القيام 
بواجباتـــه يف إدانـــة تلـــك 
الجرائـــم، وتوفـــري الحماية 

للمدنيني«.
اإلريانـــي  وطالـــب 
ـــم  ـــدويل واألم ال ـــع  املجتم
املتحـــدة واملبعوثني األممي 

ــات  ــي ومنظمـ واألمريكـ
ـــة  ـــان بإدان ـــوق اإلنس حق
االستهداف املمنهج لألحياء 
يف  واملدنيـــني  الســـكنية 
مدينـــة مـــأرب، باعتبارهـــا 
إىل  جريمـــة حـــرب.. داعيـــاً 
مليشيا  تصنيف  عىل  العمل 
الحوثـــي منظمـــة إرهابية، 
ومحاكمـــة  وماحقـــة 
الدولية  املحاكم  يف  قياداتها 
باعتبارهـــم مجرمي حرب.

ــأرب  ــي مل ــيا احلوث ــتهداف مليش ــن اس ــام يدي ــر اإلع ــأرب وزي ــي مل ــيا احلوث ــتهداف مليش ــن اس ــام يدي ــر اإلع وزي
ــتية ــخ بالس ــبعة صواري ــتيةبس ــخ بالس ــبعة صواري بس
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مأرب حتيي الذكرى األوىل الستشهاد 
العميد شعان ورفاقه

أحيـــت محافظـــة مـــأرب 
اليوم الذكرى األوىل الستشهاد 
العميد عبدالغني شعان قائد 
الخاصة ورفاقه  األمن  قوات 
األبطـــال يف 26 فربايـــر 2021 
املقاتلني  وهو يتقدم صفوف 
دفاعا عن الوطن والجمهورية 
ـــه  ـــة بوج ـــيادة الوطني والس
ـــة  ـــي اإليراني ـــيا الحوث مليش

الفاريس. واملرشوع 
مـــن  اآلالف  وشـــارك 

ـــل  ـــائل التواص ـــادي وس مرت
االجتماعي يف حملة إلكرتونية 
واسعة تحت وسم #الشهيد_

شعان انطلقت مساء اليوم، 
فيمـــا نظمـــت إذاعـــة مـــأرب 
مفتوحاً شاركت  إذاعياً  يوما 
ـــوف  ـــي الج ـــن إذاعت يف كل م
واالتحادية وخصص لتسليط 
ـــاة  ـــرية حي ـــىل س ـــوء ع الض

ـــهيد ورفاقه األبطال. الش
شـــوارع  وازدانـــت 

ـــات  ـــرشات اللوح ـــأرب بع م
ـــهيد  ـــور الش ـــة لص اإلعاني
شـــعان ورفاقـــه، والعبارات 
ـــري  ـــدور الكب ال ـــدت  ـــي أك الت
الذي اختطه الشـــهيد شعان 
خال مسريته يف قيادة قوات 
اختتم  والذي  الخاصة،  األمن 
ـــهيدا  ـــة ش ـــريته القيادي مس
مجيدا يف جبهات غرب مأرب.
ـــرى  ـــاء الذك ـــي إحي ويأت
ــد  ــهاد العميـ األوىل الستشـ

ــدا  ــه تأكيـ شـــعان ورفاقـ
للـــدور البطـــويل والنضـــايل 
الـــذي قدمـــه الشـــهيد يف بناء 
ـــأرب،  ـــة بم ـــة األمني املؤسس
وتخليـــدا لـــدوره ورفاقـــه 
األبطال يف إفشـــال مخططات 
املـــرشوع الفـــاريس وذراعها 
الحوثية التي تستهدف اليمن 

واملنطقـــة.



4نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

السبت 27  فبراير 2022   العـــــدد ) 169(

ـــد يحيـــى  أكـــد العمي
اليـــري قائـــد قـــوات األمـــن 
ــة أن  ــة بالجمهوريـ الخاصـ
الجهود املؤسسية التي بذلها 
ـــي  ـــد عبدالغن ـــهيد العمي الش
شـــعان قائـــد قـــوات األمـــن 
الخاصة بمأرب أثمرت يف بناء 
جهاز أمني فاعل وكفؤ مكنه 
مـــن االســـتمرار بكل جـــدارة 

واقتدار.
ـــري  ـــد الي ـــال العمي وق
يف حـــواره مع موقـــع »وزارة 

الداخليـــة« بمناســـبة الذكرى 
ــد  ــهاد العميـ األوىل الستشـ
شعان ورفاقه والتي تصادف 
26 فرباير: »إن العميد شعان 
ـــة أمنية  نجح يف بناء مؤسس
قـــادرة عىل مواصلة املشـــوار 
بنفـــس النهـــج والطريـــق 
واملبـــادئ التـــي مـــى عليها 
الشـــهيد، وأصبحـــت مصـــدر 
ـــكل املواطنني  فخر واعتزاز ل
الرشفـــاء واألحرار ملا ملســـوه 
من حماية وأمن واستقرار«.

ـــن  ـــوات األم ـــد أن ق وأك
ـــل  ـــأرب وبفض ـــة بم الخاص
الجهـــود املؤسســـية للشـــهيد 
شعان أصبحت حاجزاً وسداً 
منيعا وصخرة صلبة تحطمت 
عليها كل املؤامـــرات واملكائد 
اإلجراميـــة  واملخططـــات 
ـــاب والتخريب  لعنارص اإلره
ـــىل  ـــني ع ـــرد، والخارج والتم

ـــام والقانون. النظ
 ووصـــف العميد شـــعان 
قائـــا: »كان العميد شـــعان 

ـــجاع،  ـــد الش ـــا للقائ نموذج
الـــذي عمـــل بنكـــران للـــذات، 
واملُربي  اإلنسان  القائد  فكان 
الصـــادق والجنـــدي املخلـــص 
واملقاتل الشجاع، الذي رضب 
أروع األمثلة يف تاريخ القيادة 

العســـكرية الحديثة«. 
بطولة غريت املسار

العميـــد اليـــري أكـــد أن 
البطولة التـــي صنعها العميد 
شعان يوم استشهاده يف 26 

ًالعميد اليسري: الجهود المؤسسية للشهيد شعالن العميد اليسري: الجهود المؤسسية للشهيد شعالن 
 أمنيا فاعال وكفؤا

ً
أثمرت جهازا

ً
 أمنيا فاعال وكفؤا

ً
أثمرت جهازا
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ــات  ــر 2021 يف جبهـ فربايـ
البلـــق غـــريت مســـار املعركة 
وهزمـــت هجـــوم املليشـــيات 
الحوثيـــة اإليرانيـــة، التـــي 
حاولـــت االســـتياء عـــىل أهم 
ـــة والدفاعية  املواقـــع الحيوي

عـــن مـــأرب األبية.
وقـــال:« بقـــدر مايعرتينا 
من حزن ونحن نحيي الذكرى 
ــد  ــهاد العميـ األوىل الستشـ
شـــعان لكن يواســـينا ويثري 
فخرنا به هـــو قيامه بعملية 
بطوليـــة فدائية قـــل أن يقوم 
بهـــا القادة، وضحـــى بحياته 
يف معركـــة الدفاع عن الوطن 
والثـــورة والجمهورية بوجه 
ـــة  ـــي اإليراني ـــيا الحوث مليش

اإلرهابية«.
ـــهيد  ـــم الش ـــد أن قي وأك
ـــه  ـــعان وبطوالت ـــد ش العمي
انغرســـت يف أذهـــان وقلـــوب 
منتسبي قوات األمن الخاصة 
والزالـــت حيـــًة تـــري يف 
النفوس والواقع العميل، ألنه 
كان القائـــد املثـــايل والنموذج 
املرشف بني القادة والوحدات 
األمنيـــة والعســـكرية، فخلـــد 
ـــات  ـــع صفح ـــره يف أنص ذك

التاريخ.

نم قرير العني
وأضـــاف العميـــد اليري 
يف حـــواره مخاطبـــا الشـــهيد 
شـــعان: »أقـــول نـــم يف قربك 
قريـــر العـــني نشـــهد بأنك قد 
كفيت ووفيت وقمت بواجبك 
ـــي والديني  الوطني والوظيف
واإلنســـاني تجـــاه وطنـــك 
وشعبك عىل أكمل وجه.. كيف 
ال وأنـــت كنت جنبـــاً إىل جنب 
مـــع الطليعة األوىل من القادة 
ورجال املقاومة كأمثال القائد 
الشـــهيد عبدالـــرب الشـــدادي 
رحمة الله عليه يف مأرب مهد 
ـــارة والعروبة وحصن  الحض
وقلعـــة الجمهوريـــة ضـــد 
املليشيات الحوثية اإليرانية«.
وتابع:«نـــم قريـــر العـــني 
بعـــد حيـــاة حافلـــة بالعطـــاء 
والتضحيـــة والفداء ســـواًء يف 
ميدان تدريب وإعداد القوات، 
أو املشـــاركة واإلرشاف عـــىل 
تنفيذ العمليات األمنية وضبط 
املخلـــني باألمن واالســـتقرار، 
ـــش  ـــع الجي ـــاركة م أو املش
الوطني يف خنـــدق الدفاع عن 
الوطن والجمهورية والنظام 
والقانـــون وحريـــة وكرامـــة 
اإلنســـان اليمنـــي، وكنـــت يف 

مقدمـــة الصفـــوف يف جميـــع 
املراحل«.

مواصلة املشوار 
ووجـــه العميـــد اليـــري 
بمناســـبة الذكـــرى األوىل 
ـــهاد العميد عبدالغني  الستش
شـــعان جميـــع منتســـبي 
فـــروع قوات األمـــن الخاصة 
والصف  والضباط  القادة  من 
ـــود  ـــني وأس ـــود امليام والجن
املياديـــن األبطـــال بمواصلـــة 
مشـــوار النضـــال والتضحيـــة 
والفـــداء والســـري عـــىل نهـــج 

الشـــهداء األبـــرار.
وقال:« إن دماء الشـــهداء 
ــور  ــج ونـ ــى وهـ والجرحـ
يتـــألأل وضيـــاء يقتـــدى به يف 
خضم معركتنا املقدســـة ضد 
جحافل الكهنوت والعنرصية 
الحوثية  املليشيات  والسالية 
اإلرهابيـــة العميلـــة ملـــايل 
ــال  ــد أن رجـ ــران« .وأكـ إيـ
األمن والجيـــش هم أمل هذه 
األمـــة وحبـــل نجاتهـــا، حماة 
الديـــن والوطـــن واألعـــراض 
واملمتلـــكات العامة والخاصة 
ـــم يف  ـــود عليه ـــل معق واألم
اســـتعادة الدولـــة اليمنيـــة 
املســـلوبة، وبتضحياتهـــم 

ســـيعيدون  ونضاالتهـــم 
الفرحة واالبتسامة واألمل إىل 
كل الثـــكاىل واألرامل واأليتام 

واملختطفـــني والنازحـــني.
ـــىل رضورة أن  ـــدد ع وش
الجهود والطاقات  تسخر كل 
واإلمكانـــات املادية واملعنوية 
يف خدمـــة القضيـــة وحمايـــة 
والعمل عىل  واملواطن  الوطن 
نرصة املظلومني.. مؤكدا عىل 
أهميـــة التعامـــل الراقي وفق 
النظام والقانون ومراعاة كل 
واألعراف  اإلنسانية  الجوانب 
ـــد اليمنية  والعـــادات والتقالي
الحســـنة أثناء تأدية الواجب.
ووجـــه بالـــرب بيـــد 
مـــن حديـــد ودون هـــوادة أو 
تهاون ضد كل من تســـول له 
نفسه املســـاس والعبث بأمن 
واملواطن..  الوطن  واستقرار 
مؤكـــدا أن معركـــة اليـــوم 
تستدعي من الجميع  التضافر 
بما يحقق األمن واالستقرار، 
وهزيمـــة املـــرشوع اإليرانـــي 
والفـــاريس الخبيـــث الـــذي 
يشكل تهديدا ألمن واستقرار 

املنطقـــة والعالم.
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أشـــاد مديـــر عـــام 
ـــأرب  ـــة م ـــة محافظ رشط
العميـــد يحيـــى عـــيل ُحميـــد، 
عـــن مناقب الشـــهيد العميد 
الذكرى  يف  عبدالغني شعان 
األوىل الستشـــهاده، وأدواره 
املتميـــزة يف بنـــاء املنظومـــة 
ـــة  ـــة والصلب ـــة القوي األمني
ــهامات  ــة، وإسـ باملحافظـ
وبطوالت الشهيد يف مقارعة 
املليشيات الحوثية الكهنوتية 
ــة  ــا اإلرهابيـ ومخططاتهـ
واإلجراميـــة يف الجبهتـــني 

ـــكرية«.  ـــة – العس »األمني
ـــوار  ـــدث يف ح ـــا تح كم
ـــع وزارة  ـــع موق ـــاص م خ
ـــازات  ـــن اإلنج ـــة، ع الداخلي
التـــي حققهـــا  والنجاحـــات 
الشـــهيد شـــعان يف هزيمـــة 
ـــة  ـــب اإليراني ـــا التهري مافي
ـــي  ـــن القوم ـــة األم وحماي
الوطنـــي والعربي، وإفشـــال 
كافـــة أهداف إيـــران الرامية 
إىل إغـــراق اليمـــن واملنطقـــة 
العربيـــة بالفوىض والخراب 

والدمار.
 نرص البدايات

ـــر  البدايـــة يؤكـــد مدي يف 
عـــام رشطة مأرب أنه عقب 
دحر مليشـــيات الحوثي من 
أطراف املدينة يف 2015 حمل 
الشـــهيد عبدالغنـــي شـــعان 
األكرب عىل عاتقه  املسؤولية 
يف تأمـــني املحافظـــة بعـــد 
األمن  تعيينه يف قيادة قوات 
ـــة  ـــب بقي ـــة إىل جان الخاص

ـــة  ـــادات الوحـــدات األمني قي
األخـــرى، وكانت مســـؤولية 
ـــه  ـــة، كون ـــهيد مضاعف الش
مطلـــوب منـــه تنفيـــذ املهام 
املوكلـــة إليـــه يف نطاق مجال 
واختصـــاص األمن الخاصة، 
ــه  ــت نفسـ ــو يف الوقـ وهـ
تســـلم معســـكرا خاويا عىل 
عروشـــه، كان قـــد تـــم نهبه 
وإفراغـــه من القوة البرشية 
والوســـائل واألســـلحة بعـــد 
ـــي  ـــيا الحوث ـــاب مليش انق
اإلرهابية، مما جعل الشهيد 
ــات  ــام تحديـ ــعان أمـ شـ
أمنيـــة مضاعفـــة وغايـــة يف 
ــب أن  ــة، واألصعـ الصعوبـ
كل ذلـــك جـــاء والظـــروف ال 
تـــزال معقدة جـــدا؛ حيث أن 
املليشـــيات االنقابيـــة كانت 
ـــا وجهدها  مركزة كل قوته
الســـتهداف مـــأرب وأمنهـــا 
كان  ذلك  واستقرارها، ومع 
الشـــهيد عبدالغنـــي شـــعان 
ـــة ويف  ـــني املدين ـــي بتأم معن

الوقت نفسه إعادة بناء قوة 
الصفر، وتأسيس  الفرع من 
قوة أمنيـــة قادرة عىل تنفيذ 

مهامها بكل نجاح واقتدار.
ـــد:«  ـــد ُحمي وقـــال العمي
ـــاز والنجاح  إن عظمة اإلنج
ـــهيد العميد  الذي حققه الش
شـــعان هـــو يف قدرتـــه عىل 
الصعوبـــات  كل  تجـــاوز 
إىل  بالنظـــر  واملعوقـــات 
ظـــروف تلـــك املرحلـــة، وأنه 
بكفاءتـــه وحنكتـــه القيادية 
املشـــهودة تمكن مـــن إعادة 
بنـــاء قـــوات األمـــن الخاصة 
باملحافظة، وجعلها نموذجا 
يف االنضبـــاط والتضحيـــة 
وحتى  تعيينه  منذ  والبسالة 
ـــا  ـــة إىل أنه ـــوم، باإلضاف الي
أصبحـــت الصخـــرة الصلبـــة 
التـــي أحبطـــت وحطمت كل 
محاوالت املليشيات الحوثية 
وأســـقطت  اإلرهابيـــة، 
خاياهـــا اإلرهابيـــة تباعـــاً، 
حتـــى صـــارت هـــذه القـــوة 

إلهـــام وأمـــان لـــكل  مصـــدر 
اليمنيـــني، وتحـــول اســـم 
الشـــهيد شـــعان إىل أيقونـــة 
اعتـــزاز ومصدر أمان ملايني 
ـــن  الذي ـــني والنازحـــني  املدني

يقطنـــون مدينـــة مـــأرب. 
بناء مؤسيس

حديثـــه  ســـياق  ويف 
للموقع، أوضح العميد يحيى 
ُحميد، أن العميد شعان بنى 
قوات األمن الخاصة بشـــكل 
علمية  أسس  وعىل  مؤسيس 
وعمليـــة صحيحـــة، وكانـــت 
الكفـــاءة والتفوق ملنتســـبي 
ـــار الحقيقي  القوة هي املعي
للقبـــول واالســـتمرارية يف 
الخدمـــة بامليدان، وهو األمر 
الذي جعل مـــن هذه الوحدة 
األمنية ومعها بقية الوحدات 
لحماية  متيناً  األخرى جداراً 
ـــة والجبهة  ـــني املدين وتحص
الداخلية والحفاظ عىل األمن 
واألمـــان والســـكينة العامة 

واالستقرار.

مدير عام شرطة مأرب يتحدث عن الشهيد شعالن مدير عام شرطة مأرب يتحدث عن الشهيد شعالن 
في الذكرى األولى الستشهادهفي الذكرى األولى الستشهاده
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ـــهيد  وأضاف ُحميد: الش
شـــعان كان جـــّل هّمـــه هو 
ـــف  ـــخري وتوظي ـــة تس كيفي
ـــات املتاحة لتطوير  اإلمكاني
مهارات وقدرات وإمكانيات 
منتسبي قوة األمن الخاصة، 
ـــرص  ـــتغل كل الف وكان يس
ـــدورات  ال ـــة  ـــة إلقام املتاح
التدريبيـــة يف كافة املجاالت« 
القانونية، العلمية، القتالية، 
ـــن  ـــخ«، ونح ال ـــة...  اإلداري
كقيـــادة يف اإلدارة العامـــة 
لرشطـــة مأرب ملســـنا نتائج 
ثمـــرة تلـــك الجهـــود للقائـــد 
أثنـــاء  شـــعان يف امليـــدان 
تنفيذ املهـــام األمنية املوكلة 
ـــة يف  ـــن الخاص ـــوات األم لق
نقاط التفتيـــش عىل مداخل 
ومخـــارج املحافظـــة، أو 
اثنـــاء عمليات ضبط الخايا 
والتخريبيـــة  اإلرهابيـــة 
ملليشـــيات الحوثـــي، أو أثناء 
املهام القتالية وإسناد أبطال 
القـــوات املســـلحة يف املعركة 
الوطنيـــة يف جبهـــات القتال. 

 قائد استثنائي 
وتابـــع مدير عام رشطة 
ـــأرب حديثه عن  محافظة م
ـــعان،  ـــد ش ـــرية العمي مس
قائـــًا: »لن ينـــى اليمنيون 
مســـرية قائد عظيم كالعميد 
عبدالغني شـــعان، فقد كان 
ـــح  الناج للقائـــد  ـــاً  نموذج
يف االنضبـــاط والتضحيـــة 
والشـــجاعة  والبســـالة 
والنزاهة والحنكة العسكرية 
واألمنيـــة، وقـــدم ســـرية 
أثنـــاء قيادته لقوات  ناصعة 
األمـــن الخاصـــة باملحافظـــة 
قل أن توجد، وحقق كل ذلك 
وهـــو ال يزال يف نهاية العقد 

الثالث من عمره«.. مضيفاً: 
أن هذا املجـــد والتاريخ الذي 
صنعه يف وقت ال تزال حرب 
ـــران  ـــايل طه ـــيات م مليش
قائمـــة عىل اليمنيني بشـــكل 
عـــام ومأرب بشـــكل خاص، 
ســـيجعل ســـريته تروى عىل 
كل لســـان، ويمنحـــه مكانة 
اليمـــن  عاليـــة بـــني عظمـــاء 

األحرار.
وأكـــد العميـــد يحيـــى 
ُحميد أن الشهيد شعان كان 
مخلصـــاً يف عملـــه، متفانيـــاً 
يف واجبـــه، وصاحـــب أخاق 
عاليـــة ومتواضـــع يف تعامله 
مـــع زمائـــه واملواطنـــني 
كل  وكان  والنازحـــني، 
همـــه هـــو النضـــال والدفاع 
ـــة  ـــورة والجمهوري الث ـــن  ع
واملكاســـب  والثوابـــت 
الوطنيـــة، ولـــم يكـــن همـــه 
املصالح الضيقة أو املكاسب 
الشخصية والظهور والربوز 
أنه منذ  إىل  اإلعامي، مشرياً 
تعيينـــه مديـــراً عاما لرشطة 
مأرب كان دائماً يجد العميد 
عبدالغني شـــعان يف امليدان، 
يـــرشف ويتابـــع عـــىل املهام 
األمنية وعىل تدريب وتأهيل 
ـــه،  ـــوة بنفس ـــبي الق منتس
ويحـــرص دائماً عـــىل إظهار 
األداء األمني بأفضل صورة، 
وال يتســـامح مـــع أي فـــرد 
أو ضابط مـــن ضباط األمن 
ـــكل  ـــرصف بش ـــة يت الخاص
خاطئ مع املواطن أو يتجاوز 
عنـــد تنفيذ املهام املوكلة له، 
وعندما كانت تصلنا شـــكاو 
مـــن املواطـــن ونتواصل به، 
نجد أنه قد ســـبقنا باملجازاة 
واملحاســـبة، كما أنه لم يكن 

مكافأة  دون  املتميزين  يرتك 
أو تشـــجيع، وكان حريصـــا 
عـــىل أن يعطـــي كل ذي حق 

حقه.
 الزمالة واألخوة 

وأكـــد مدير عـــام رشطة 
ـــد، أن  ـــد ُحمي ـــأرب العمي م
شـــعان كان يتمتـــع بهمـــة 
عالية ومعنويات عالية يف كل 
الظـــروف واألحداث الطارئة 
واالســـتثنائية، وكان عـــىل 
يقني دائـــم بهزيمة املرشوع 
اإلمامي الكهنوتي وجحافله 
الجديـــدة مليشـــيات الحوثي 
أنـــه  إىل  ـــة، مشـــرياً  االنقابي
لطاملا كان يستشـــعر عظمة 
الجهـــد الذي تبذلـــه األجهزة 
األمنيـــة يف حمايـــة الشـــعب 
اليمني والحفاظ عىل كرامته 
وعزتـــه، وكانت هذه املبادئ 
والقيم تمثـــل وقودا لتحفيز 
الشهيد شعان يف بذل جهود 
مضاعفة يف تطوير وتحديث 
منظومة األمن الخاصة عىل 
وجـــه التحديـــد واملنظومـــة 
األمنيـــة بشـــكل عـــام، حتى 
تحول اسم الرجل إىل أيقونة 
اعتـــزاز ومصدر أمان ملايني 
ـــن  الذي ـــني والنازحـــني  املدني

يقطنـــون املحافظة. 
ـــد،  ـــد ُحمي ـــر العمي وذك
أن العميد عبدالغني شـــعان 
كان حريصا كل الحرص عىل 

تعزيز روح الزمالة بني كافة 
الوحدات األمنية باملحافظة، 
ـــل يف  ـــام والعم ـــذ امله وتنفي
ــق  ــروح الفريـ ــدان بـ امليـ
الواحد دون تفريق أو تمييز 
بـــني أي وحدة أو فرد، وكان 
يتعامل مع كل منتسبي تلك 
الوحـــدات بمســـتوى واحـــد، 
ويمتلك روح املبادرة لتقديم 
كل مـــا مـــن شـــأنه االرتقاء 

بأداء املنظومـــة األمنية. 
رحيل خالد

ومســـتطردا حديثـــه  
العميـــد يحيى ُحميد: »لطاملا 
مأل الشهيد العميد عبدالغني 
ـــاء بحضوره  ـــعان األرج ش
الصاخب كباسل وشجاع قل 
نظراؤه، لينضـــم بتضحياته 
النـــادرة إىل أنصـــع صفحات 
أنه رحل  إذ  الخالدة،  التاريخ 
وقد خلّف وراءه مجداً تفخر 
بـــه األجيـــال، وصنـــع أبطاالً 
ـــة  ـــق واملهم ـــوا الطري ليكمل
التي رســـمها ورفاقه، وكان 
رحيـــًا مرشفـــاً واســـتثنائياً 
يليـــق بمســـرية قائـــد عظيم 
كالشـــهيد شـــعان، إذ غـــري 
بتضحيته وإقدامه وبطلقات 
ـــكنها يف  ـــي أس الت ـــه  بندقيت
جمجمة املليشـــيات الحوثية 
مســـار املعركـــة مـــع أذنـــاب 
إيران بشـــكل كامـــل لصالح 

ـــرار الجمهورية«. أح
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قـــال العميد أحمد ســـعيد 
دركـــم قائد رشطة الدوريات 
وأمـــن الطرق :« إن الشـــهيد 
ـــعان  ـــي ش ـــد عبدالغن العمي
قائـــد القـــوات الخاصـــة بنى 
ـــة  ـــة حقيقي ـــة أمني مؤسس
والءها للوطن وال تتبع قائدا 
أو فردا، رضبت أروع األمثلة 
ـــتوى التعامل  سواء عىل مس
اإلنســـاني، أو يف تنفيذ املهام 

األمنيـــة والقتالية«.
وأكـــد العميـــد دركـــم 
ـــهيد  ـــىل درب الش ـــي ع امل
شـــعان يف تطويـــر وتعزيـــز 
ـــة  ـــة األمني ـــدرات املؤسس ق
التي تشهد مزيدا من التطور 
والبنـــاء املؤســـيس يومـــا عن 
يوم .. داعيـــا كافة الوحدات 

األمنيـــة باملـــي عـــىل خطى 
ودرب الشهيد شعان يف الجد 
واملثابرة والعمل عىل تحقيق 
مزيد من التطور للمؤسســـة 

بمأرب. األمنية 
وقـــال يف ترصيـــح ملوقع 
محافظة مأرب:” إن الحديث 
عن العميد شعان يف الذكرى 
األوىل الستشهاده حديث عن 
ـــكري محنك  رجل وقائد عس
بامتيـــاز، يتمتـــع بأخـــاق 
عالية، ويتواجد ميدانيا سواء 
يف بناء وحدات أمنية متطورة 
بكافة اإلمكانات والكوادر يف 
محافظة مـــأرب أو يف الدفاع 
عـــن مأرب بجبهات القتال”.

جمعتنـــي  وأضـــاف: 
ـــد الشـــهيد عبدالغنـــي  بالقائ

شـــعان ســـنني مـــن العمـــل 
األمنـــي املشـــرتك، منـــذ بداية 
الحرب عندما كانت مليشـــيا 
الحوثي عـــىل أبواب مأرب يف 
2015، حيث بدأنا يف تأسيس 
ـــا  ـــة وعملن ـــزة األمني األجه
ـــرتة،  ـــك الف ـــال تل ـــويا خ س
وكان لذلك العمل ثمرة كبرية 
يف تحقيق األمن واالســـتقرار 

ـــذه املحافظة. له
ـــهيد شعان  وأكد أن الش
ـــاء  ـــارز يف بن ـــه دور ب كان ل
املؤسسة األمنية، وكان يحمل 
عبء األمن عىل عاتقه، »وكنا 
إىل جانبـــه ســـندا ودعمـــا، 
ـــدم  ـــق املتق ـــو الفيل وكان ه
ـــن الخاصة تحت  بقوات األم
قيادتـــه، وبرحيلـــه خـــرت 

مـــأرب رجـــا فذا وشـــجاعا، 
وهامـــة وطنيـــة يف الجانـــب 
ـــىل كل  ـــايل وع ـــي والقت األمن

املجـــاالت«.
ـــم  ـــد درك ـــم العمي واختت
املي  بالتأكيد عىل  ترصيحه 
عـــىل درب الشـــهيد شـــعان 
ورفاقـــه األحـــرار، وتحقيـــق 
الهدف األســـمى الذي ضحوا 
مـــن أجلـــه بأرواحهم ســـواء 
ـــق  ـــأرب وتحقي ـــني م يف تأم
ـــتقرار لسكانها  األمن واالس
والنازحني فيها، أو يف جبهات 
القتـــال يف مواجهـــة مليشـــيا 
الحوثـــي اإليرانية اإلرهابية.

قائد رشطة الدوريات: الشهيد شعان بنى 
مؤسسة أمنية والءها للوطن ال لفرد 



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

األحد 27  فبراير 2022   العـــــدد ) 169(

قال قائد رشطة املنشآت 
الشـــخصيات  وحراســـة 
عيل  العقيد  مأرب  بمحافظة 
ـــد  دومـــان:” إن الشـــهيد عب
الغني شـــعان خلد مســـرية 
نضاليـــة يف القيـــادة والعمـــل 
املؤســـيس رغـــم ظـــروف 
ـــه  ـــب بكفاءت ـــرب، وتغل الح
القياديـــة املشـــهودة عىل كل 
قوات  واجهت  التي  العقبات 

ـــن الخاصة«. األم
ـــان  ـــد دوم ـــد العقي وأك
أن الشـــهيد شـــعان تمكـــن 
مـــن إعادة بنـــاء قوات األمن 
الخاصـــة بمحافظـــة مـــأرب 
حتـــى أصبحـــت نموذجـــاً 

ــة  ــاط والتضحيـ يف االنضبـ
ـــا دور  ـــات له ـــالة وب والبس
بـــارز مـــع الوحـــدات األمنية 
كل  إحبـــاط  يف  األخـــرى 
محـــاوالت املليشـــيا الحوثية 
اإلرهابية  خاياها  وإسقاط 

. عاً تبا
يف  دومـــان  وأضـــاف 
ـــة  ـــع محافظ ـــح ملوق ترصي
ـــرى  ـــبة الذك ـــأرب بمناس م
ــد  ــهاد العميـ األوىل الستشـ
ـــوم 26  ـــه ي ـــعان ورفاق ش
البطل  الشهيد  فرباير 2021: 
والزميـــل العزيـــز والرفيق يف 
الســـاح العميـــد عبـــد الغني 
شـــعان قائـــد قـــوات األمـــن 

الخاصـــة باملحافظـــة، كان  
أحد األبطـــال الذين جمعتني 
ــتعادة  ــة اسـ ــه معركـ معـ
ـــة  ـــذ اللحظ ـــة من الجمهوري
ـــاب  ـــة انق األوىل يف مواجه
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
ـــة الدســـتورية  عـــىل الرشعي
بقيـــادة رئيـــس الجمهوريـــة 
املشري الركن عبد ربه منصور 
ـــد األعىل للقوات  هادي القائ
ـــىل  ـــيطرتها ع ـــلحة وس املس
مؤسسات الدولة والعاصمة 

صنعـــاء عـــام 2014.
ـــك الوقـــت  ـــع: يف ذل وتاب
وقفـــت قبائـــل مـــأرب ضـــد 
مـــرشوع االنقاب وشـــكلت 

ـــحيل  ـــا والس ـــارح نخ مط
وخاضـــت ومـــن معهـــا مـــن 
أحـــرار اليمن معـــارك عنيفة 
عـــىل أســـوار مدينـــة مـــأرب، 
ـــي  ـــد الغن ـــد عب وكان العمي
شعان من القيادات امليدانية 
فيهـــا.. مردفا خضنا ســـويا 
معـــارك الدفـــاع عـــن مدينـــة 
مأرب ومعركة بناء املؤسسة 
األمنيـــة وتنفيـــذ الحـــزام 
األمني للمدينة والتحصينات 
ـــع األمنية. ـــة واملواق القتالي

وأكد أن الشـــهيد شعان 
كان لـــه دور بـــارز وجهـــود 
العنيفة  كبرية يف تلك املعارك 
والتـــي كانـــت عىل مســـافات 

قائد رشطة املنشآت: الشهيد شعان خلد مسرية نضالية يف 
القيادة والعمل املؤسيس
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الله  صفريـــة، ولكـــن بحمـــد 
ثم بتكاتف األبطال، انكرت 
ـــي وطـــردت  مليشـــيا الحوث
الهزيمة. أذيال  وهم يجرون 
ـــد دومـــان تحـــدث  العقي
عـــن جهـــود العميد شـــعان 
يف بنـــاء املؤسســـة األمنيـــة.. 
مؤكـــدا أن الشـــهيد شـــعان 
وبدعـــم ســـخي ومبـــارش 
وجهـــود كبـــرية مـــن اللـــواء 
العـــرادة،  ســـلطان بـــن عـــيل 
محافـــظ محافظـــة مـــأرب، 
ـــة يف  ـــة األمني ـــس اللجن رئي
املحافظـــة، كان له دور كبري 
يف بنـــاء املؤسســـة األمنيـــة، 
حتـــى أصبحـــت عـــىل ماهي 
عليه اليوم من قوة وصابة.
وتابـــع: »وللحقيقـــة 
مســـرية الشـــهيد القائد عبد 

الغنـــي شـــعان مرشقـــة، 
وعرف باإلخـــاص والنضال 
ـــا  ـــى ختمه ـــة حت والتضحي
ـــي  ـــد عبدالغن ـــل العمي البط
شـــعان قائـــد قـــوات األمـــن 
ـــة  ـــأرب، كنهاي ـــة بم الخاص
بطـــل اســـتثنائي، طاملـــا مأل 
األرجاء بحضـــوره الصاخب 
وبـــكل شـــجاعة واستبســـال 
النادرة  ـــم بتضحياته  ، لينض
إىل أنصـــع صفحـــات التاريخ 
الخالـــدة، إّذ أنـــه رحـــل وقـــد 
ـــر  ـــداً تفخ ـــف وراءه مج خلّ
بـــه األجيـــال وصنـــع أبطـــاالً 
ليكملوا الطريق واملهمة التي 
رســـمها ورفاقـــه األبطال«.

األمنية  األجهزة  أن  وأكد 
تعمـــل بكل قـــوة وحزم عىل 
إرســـاء األمـــن واالســـتقرار 

، وأحبطـــت خال الســـنوات 
محـــاوالت  كل  املاضيـــة 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
لزعزعة األمـــن يف املحافظة، 
التـــي أصبحـــت ملجـــأ ملايني 
اليمنيني النازحني من مختلف 
املحافظـــات الذيـــن قدموا إىل 
مأرب لتكون ماذهم اآلمن.

الشـــهيد  إن  وقـــال:« 
ورفاقـــه األبطـــال بذلـــوا 
جهـــودا كبرية، ولـــم يقترص 
ـــىل الجانب األمني  دورهم ع
بل سارعوا يف اآلونة األخرية 
لقيـــادة املعارك مع جنودهم 
يف جبهات غرب مأرب، ليكون 
ـــهاد نهاية نضالهم،  االستش
ـــل  ـــيذكره كبط ـــاًما س ووس
ـــىل  ـــاره ع ـــوري بانتص جمه
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 

البلق غرب محافظة  يف جبل 
مأرب«.

ـــه بالتأكيد  واختتم حديث
عىل الســـري يف طريق النضال 
وطريـــق الحريـــة والكرامـــة 
التي رسمتها دماء الشهداء، 
معركة  يف  املسرية  ومواصلة 
وإنهاء  الجمهورية  استعادة 
ـــي.. مؤكدا أن  انقاب الحوث
قوات األمن والجيش الوطني 
معارك  يخوضون  واملقاومة 
متواصلـــة لدحـــر مليشـــيات 
الحوثـــي يف جبهـــات مـــأرب 
ـــرى  ـــال األخ ـــات القت وجبه
الباد من براثن  حتى تتحرر 
االنقـــاب الحوثي بإذن الله.
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أكـــدت قيادات عســـكرية 
أن الشـــهيد العميد عبدالغني 
شعان قائد القوات الخاصة 
الـــذي  بمحافظـــة مـــأرب، 
ـــادس  ـــر الس ـــهد فج استش
والعرشيـــن من فرباير 2021 
ـــوف الدفاع  وهو يتقدم صف
عن الجمهورية، نجح يف بناء 
مؤسســـة أمنية تميزت بقدر 
واالنضباط  الكفاءة  عاٍل من 

والتفـــوق يف إنجـــاز املهام.
وأوضحـــوا يف ترصيحات 
لـ “ســـبتمرب نت” بمناســـبة 
الذكـــرى األوىل الستشـــهاد 
العميـــد شـــعان ورفاقـــه أن 
الجهـــود التي بذلها الشـــهيد 
شـــعان يف بناء قـــوات األمن 
الخاصـــة نجحـــت يف إفشـــال 
ملليشيا  اإلرهابية  املخططات 
ـــتهداف مأرب،  ـــي الس الحوث
وجعلـــت من هذه املؤسســـة 
ـــن  ـــاع ع ـــد ودف ـــز ص حاج

املكتســـبات الوطنيـــة.
القائد املتميز

كانـــت البداية مـــع اللواء 
محســـن خـــرصوف الباحـــث 
يف علـــم االجتماع العســـكري 
ومدير دائرة التوجيه املعنوي 
الســـابق الـــذي قـــال :“عندما 
وصلـــت إىل مأرب تـــردد عىل 
مسامعي بكثرة واستمرارية 
اســـم أبو محمـــد، األمر الذي 
دفـــع فضويل عمن يكون هذا 
الرجـــل ذائع الصيت فجاءني 
الجواب بأنه العقيد عبد الغني 
شـــعان قائـــد قـــوات األمـــن 
الخاصـــة املســـؤول مبـــارشة 

عن أمن مأرب وحمايتها من 
كل أنواع التسلات والتخريب 

التي تمـــس أمن الدولة”.
وأضـــاف: تابعت نشـــاط 
هذا القائد املتميز وأقمت معه 
– بحكـــم عمـــيل يف التوجيـــه 
املعنـــوي حينهـــا – عاقـــات 
مبـــارشة وتابعـــت أنشـــطته 
ـــت الحصيلة  وإنجازاته فكان
ــاف  ــن اكتشـ ــة مـ مدهشـ
عـــرشات الخايا التجسســـية 
والتخريبيـــة التـــي دفعـــت إىل 
ـــلحة  ـــزودة باألس ـــأرب م م
النوعيـــة للقيـــام باالغتياالت 
وباملتفجرات التي يســـتهدف 
بهـــا الحوثيون زعزعة األمن 
وتفجـــري املنشـــآت واغتيـــال 
القادة وغري ذلك من األهداف 
اإلرهابيـــة بواســـطة رجـــال 
ونساء بل وأطفال، باإلضافة 

إىل اكتشـــاف العديـــد مـــن 
النائمـــة تحـــت  الخايـــا 
ـــة  ـــال التجاري ـــتار األعم س
ـــات  ـــطات والعربي ـــن البس م
الصغـــرية إىل بعـــض املحات 
التجارية فتحقق ملأرب األمن 

واالســـتقرار املجتمعـــي.
ــرع  ــد بـ ــع: “لقـ وتابـ
القائـــد الشـــهيد عبـــد الغنـــي 
قوة  إنشاء  يف  بتفوق  شعان 
أمنيـــة تميزت بقـــدر عاٍل من 
الكفاءة واالنضباط والتفوق 
يف إنجـــاز املهام بشـــكل الفت 
للنظـــر حتى صارت وقائدها 
القيادة  واحرتام  تقدير  محل 

واملجتمع”.
ولفـــت إىل الـــدور الداعـــم 
محافظ  قدمه  الذي  واملساند 
مأرب اللواء ســـلطان العرادة 
ـــدا  ـــعان .. مؤك ـــهيد ش للش

أن ملحافـــظ املحافظـــة اللواء 
اليد  ســـلطان بن عيل العرادة 
العليـــا يف دعم وإســـناد قوات 
األمـــن الخاصـــة وتوفـــري كل 
ـــاح  ـــا بنج ـــات عمله متطلب
ـــزال  ـــا ي ـــوق، وكان وم وتف
يرعاهـــا بصورة مبارشة بما 
يســـاعدها عىل االســـتمرار يف 

النجـــاح والتميز.
اللـــواء  واختتـــم 
ـــا:  ـــه قائ ـــرصوف، حديث خ
“جهـــود القائد الشـــهيد عبد 
الغني شعان لم تقترص عىل 
اإلعداد األمنـــي لقوات األمن 
الخاصـــة، بـــل أعدهـــا قتاليـــا 
فكانـــت مشـــاركتها امليدانية 
فاعلة ومتميزة وكان يقودها 

بنفســـه حتـــى استشـــهد”.
القائد املنضبط

مـــن جانبـــه العميد أمجد 

عسكريون: الشهيد شعان قائد شجاع ومثابر 
بنى مؤسسة أمنية قوية
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خالـــد قائد لواء النقل حماية 
رئاسية قال إن :“الشهيد عبد 
الغني شعان رحمه الله كان 
النادرين  القليلني  الرجال  من 
املدافعني عن الجمهورية ضد 
املليشـــيات الكهنوتية، وكان 
ـــط  ـــد املنضب ـــا للقائ نموذج

وأخاقياً”. عسكرياً 
وأكد أن الشـــهيد شعان 
صنع خال فرتة وجيزة وحدة 
عســـكرية كانت ســـدا منيعاً 
ـــاالت األمنية  أمام كل االخت
ورافداً مهمـــا للجبهات حتى 
يوم استشـــهاده رحمه الله.. 
ـــع إىل املي عىل  داعيا الجمي
خطى الشـــهيد، حتى نقطف 
ثمـــار تضحياتهـــم بانتصـــار 

اليمن عىل كل املليشـــيات.
سمعنا ورأينا

ـــس  ـــواء الخام الل ـــد  قائ
مشـــاة العميـــد ســـند محمـــد 
امليـــري قـــال “إن الشـــهيد 
عبد الغني شعان بذل روحه 
رخيصـــة لهذا الوطـــن لدحر 
ـــي االنقابية  ـــيا الحوث مليش
عـــن محافظة مـــأرب خاصة 

ـــن عامة”. واليم
وأكد أن الشـــهيد شعان 
بـــذل كل مـــا بوســـعه لبنـــاء 
وحـــدة أمنية متمكنة نجحت 
يف تثبيـــت األمن واالســـتقرار 
للمواطـــن منذ العام 2015 .. 
الشهيد  مضيفا: “نسمع عن 
عبد الغني شعان لكن حينما 

أتينـــا إىل مـــأرب رأينـــا أكثـــر 
مما ســـمعنا فلم ناحظ أمناً 
يف أي محافظة مثل ما هو يف 

مأرب”.
وقـــال:« إن جهود العميد 
ـــة  ـــاء املؤسس ـــعان يف بن ش
األمنيـــة نجحـــت يف تحقيـــق 
األمن واالســـتقرار والحفاظ 
عـــىل مأرب بقوتـــه النظامية 
التـــي تعـــرف بالنزاهـــة 
واالنضبـــاط، واستشـــهد 
وهـــو يدافع عن الجمهورية، 
ليلقـــى ربـــه شـــهيدا بعـــد أن 
فتك بمليشيا الحوثي وأفشل 

هجومهـــا عىل مـــأرب«.
مر وهذا األثر

إىل ذلـــك نائـــب رئيـــس 
شعبة التوجيه املعنوي بقيادة 
العقيد  العسكري  تعز  محور 
جانبه  من  البحر  عبدالباسط 
قال: “الشـــهيد شـــعان كان 
رجـــا إن أتوا بعـــده يقولون 
مر وهذا األثر، علمنا دروسا 
عمليـــة يف الشـــجاعة والفداء 
ـــي يف  ـــة ويف التفان والتضحي
أداء الواجب الديني والوطني 

املقدس”.
ـــهيد شعان  وأكد أن الش
كان عمليا يف حمل مهامه ال 
يلتفـــت للمعـــارك التشـــاغلية 
التـــي يفتعلها األعداء ســـواء 
كاميـــة إعامية أو تشـــتيت 
الجهود وزرع التباينات داخل 
ـــوري.. مردفا:  الصف الجمه

“كان شعاره األداء واإلنجاز 
العمـــيل، ولذلك نجـــح نجاحا 
باهـــرا ومنقطـــع النظـــري يف 
بناء املؤسسة األمنية بمأرب 
وعمله األمني واملؤســـيس”.

“كان  وأضـــاف: 
الشـــهيد قـــدوة يف كل مجال، 
يعجـــز اآلخريـــن عـــن اللحاق 
بـــه، مدرســـة متنقلـــة بـــكل 
فنـــون القيـــادة والريـــادة 
، وبـــكل فصـــول النضـــال 
الوطنـــي ومراحله، مدرســـة 
والشـــجاعة  الرجولـــة  يف 
واإلقـــدام ويف الجـــود بالروح 
إذا لزم األمر فا أغىل  والدم، 
مـــن حريـــة وعـــزة وكرامـــة 

أبـــدا”. األوطـــان 
وأكـــد العقيـــد البحـــر أن 
الشهيد شـــعان سيبقى عىل 
مدى األجيال نرباسا يستلهم 
منـــه معانـــي الوطنية الحقة 
وحـــب الوطـــن  والعمـــل من 
أجـــل تحرره ورفعـــة وحرية 
أبنائـــه.. مردفـــا: “برغـــم 
ـــه  ـــام ب ـــا ق ـــبابه إال أن م ش
مـــن أعمـــال عظيمـــة خالـــدة 
ختمها بالشـــهادة تجعل منه 
رمـــزا وطنيـــا بامتيـــاز خـــدم 
الوطـــن بمـــا لـــم يخدمها به 
غـــريه وســـخر عمـــره وماله 
وقدراتـــه ومواهبـــه كلهـــا يف 
اســـتنقاذ الوطـــن مـــن براثن 
اإلمامة السالية والكهنوتية 

العفنة”.

بطل مقدام
مـــن جانبـــه أكـــد املحلـــل 
والخبـــري العســـكري وضـــاح 
العوبـــيل أن اليمـــن خـــرت 
برحيل الشـــهيد شعان بطاً 
مقداماً شجاعاً، كان له الدور 
الكبـــري يف دحر العدو الحوثي 
ومنـــع وصول مليشـــياته إىل 
أهـــم موقـــع اســـرتاتيجي يف 
قمة جبل البلق القبيل، والذي 
ـــات شـــعان وإقدامه  لوال ثب
لـــكان األمر مختلفا يف مأرب 

وحولها.
شجاعة وتواضع

ــن  ــول ركـ ــدوره يقـ بـ
التوجيـــه املعنـــوي واإلعـــام 
بمحور رازح محافظة صعدة 
الحميقاني:«  محمد  الله  عبد 
إن الشهيد شعان رحمة الله 
تغشـــاه مهما كانت شهادتي 
فيـــه فهـــي مجروحـــة، فقـــد 
ـــجاع  ـــد الش ـــم القائ كان نع
ـــى  ـــراده حت ـــع أف ـــط م املراب
لقـــي ربـــه شـــهيدا.. مضيفا 
ـــن  الذي ـــني  ـــألوا املرابط ” إس
ظلـــوا اىل جواره لـــريووا لكم 
عـــن أخاقـــه وتواضعه الجم 
وشجاعته منقطعة النظري”.
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ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتور عبدربـــه مفتاح، 
مـــع مدير مكتب برنامـــج الغذاء 
العاملـــي بمـــأرب مســـعود خـــان، 
وضابط مـــرشوع تتبع النازحني 
الدولية للهجرة، فيليب  باملنظمة 
تانجرمـــان، يف لقاءين منفصلني 
كل عىل حدة، آليات تريع إيصال 
املســـاعدات الغذائيـــة واإليوائيـــة 
والطارئة التي تقدمها املنظمتان 
ـــدد يف  ـــني الج ـــان للنازح األمميت

املحافظة.
وشـــدد الوكيل مفتـــاح، عىل 
رضورة التنســـيق مـــع الســـلطة 
االختاالت  كافة  ملعالجة  املحلية 
رصف  تأخـــري  إىل  أدت  التـــي 
ـــهرية  ـــة الش ـــاعدات الغذائي املس
املقدمة من برنامج الغذاء العاملي 
ـــة  ـــدد يف محافظ ـــني الج للنازح
مأرب، باإلضافة إىل تباطؤ وترية 
االســـتجابة الطارئـــة ملنظمـــة 
الهجـــرة الدولية تجـــاه املهجرين 
الجنوبية..  املديريات  من  مؤخراً 
داعياً إليجاد آليات عمل مشرتكة 
بالتنســـيق مـــع الســـلطة املحلية 
التنفيذيـــة املعنيـــة  واملكاتـــب 
تضمن االنتظام يف عملية توزيع 

املســـاعدات الغذائية الشـــهرية.
ـــر  ـــه أوضـــح مدي مـــن جانب
الغـــذاء العاملـــي  مكتـــب برنامـــج 
بمـــأرب، أنهـــم بصدد اســـتكمال 
النهائيـــة للبدء بعملية  الرتتيبات 
توزيـــع املســـاعدات الغذائيـــة 
الشهرية للنازحني الجدد القادمني 
مـــن مديريـــات مـــأرب الجنوبية 
خال األســـبوع القادم ومعالجة 
كافـــة اإلشـــكاالت التي تســـببت 

بتأخـــري توزيـــع تلك املســـاعدات 
ـــهرين املاضيني. خال الش

ـــؤول يف  ـــدى املس أب ـــدوره  ب
منظمة الهجـــرة الدولية، تفهمه 
لكافـــة املاحظـــات واملقرتحـــات 
ـــلطة  ـــادة الس ـــن قي ـــة م املقدم
املحليـــة وأخذهـــا بعـــني االعتبار 
التزام منظمتـــه بكافة  ..مجـــدداً 
معايري العمل اإلنســـاني الســـيما 
ـــات  ـــة بيان ـــق بري ـــا يتعل فيم
النازحـــني ومعلوماتهـــم بمـــا 
رسعة  ويحقق  سامتهم  يضمن 
االستجابة الطارئة الحتياجاتهم.

كمـــا بحـــث الوكيـــل مفتـــاح 
مع فريق منظمة رعاية األطفال 
ــة  ــات املنظمـ ــة، تدخـ الدوليـ
ومشـــاريعها املرتقبـــة لدعـــم 
ـــات وتجمعات  األطفال يف مخيم

ـــة. ـــني يف املحافظ النازح
ـــاح  ـــل مفت ـــتمع الوكي واس

من رئيس الفريـــق ومدير املالية 
واملنـــح يف مكتب املنظمة باليمن، 
أيمـــن العريقـــي، إىل رشح موجز 
عن املنظمـــة وأهدافها ومهامها 
ــن  ــا يف اليمـ ــاالت عملهـ ومجـ
وخطـــة مشـــاريعها وتدخاتهـــا 
قطاعي  لدعم  املرتقبة  اإلنسانية 
التعليـــم والحمايـــة يف محافظـــة 
مـــأرب خـــال الفـــرتة القادمـــة، 
ويف مقدمتهـــا مرشوع اســـتعادة 
التعليـــم والتعلم، الذي يســـتهدف 
املـــدارس األساســـية يف املحافظة 

بتمويـــل من البنـــك الدويل.
ـــاح،  ـــور مفت ـــلم الدكت وتس
طلباً رســـمياً من املنظمة بشـــأن 
افتتـــاح مكتـــب لهـــا يف املحافظة 
خـــال األيـــام القادمـــة، ورحـــب 
بهـــذا الطلب وأحالـــه إىل الجهات 
املختصـــة للبـــت فيه واســـتكمال 
إجراءات املوافقـــة عليه يف أقرب 

وقت ممكن.
ــة  ــل محافظـ ــد وكيـ وأكـ
مـــأرب، حـــرص قيـــادة الســـلطة 
املحليـــة باملحافظـــة عـــىل تعزيـــز 
الرشاكة مع كل املنظمات املحلية 
ـــة  ـــة الفاعل ـــة والدولي واإلقليمي
ـــاني  ـــال اإلنس ـــة يف املج والعامل
ـــي  ـــي وباق ـــي والحقوق واإلغاث
املجـــاالت املهتمـــة بالنازحـــني 
وتأمـــني احتياجاتهم..مبديـــاً 
استعداد قيادة املحافظة للتعاون 
مـــع املنظمـــة وفريقهـــا وتقديم 
كافـــة التســـهيات الازمـــة لهـــا 
بمـــا يمكنها من القيـــام بدورها 
اإلنساني تجاه األطفال النازحني 
احتياجاتهم،  وتلبية  املحافظة  يف 
ـــن  ـــف م ـــاهمة يف التخفي واملس

. تهم نا معا

الوكيل مفتاح يناقش ترسيع إيصال مساعدات 
برنامج الغذاء ومنظمة اهلجرة للنازحني

بحث تدخالت منظمة رعاية األطفال الدولية ومشاريعها ..
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ـــل محافظـــة  دشـــن وكي
مأرب عبدالله الباكري  الجولة 
األوىل، مـــن الحملـــة الوطنية 
الطارئة للتحصني ضد شـــلل 

األطفـــال يف املحافظة.
ـــث  ـــني ح ـــال التدش وخ
ـــادات  ـــري قي الباك ـــل  الوكي
الســـلطات املحليـــة ومـــدراء 

ــخصيات  ــات، والشـ املديريـ
االجتماعيـــة والخطبـــاء، 
ـــدراء  ـــاجد، وم ـــة املس وأئم
ـــاض األطفال  ـــدارس، وري امل
ــل  ــة، إىل التفاعـ يف املحافظـ
مـــع الحملـــة، والتعـــاون مع 
ـــهيل  ـــة، وتس ـــا امليداني فرقه
مهامهـــا، والعمل عىل إنجاح 

ـــق أهدافها.  ـــة، وتحقي الحمل
واألمهات  اآلباء  داعيا جميع 
أبنائهم؛  إىل رسعـــة تحصـــني 
لحمايتهـــم مـــن هـــذا املرض 

القاتل.
مـــن جانبه أوضـــح مدير 
ـــز  ـــب الصحـــة عبدالعزي مكت
ــة  ــأن الحملـ ــدادي، بـ الشـ

ستستهدف عىل مدى 6 أيام، 
214 ألفا و758 طفا وطفلة 
دون سن العارشة، من منزل 
إىل منزل، ينفذها 1062 عاما 
ـــا  ـــة ومرشف ـــة صحي وعامل
ميدانيـــا، موزعـــني يف 500 
فريـــق طبي ثابـــت ومتحرك، 

يف 6 مديريـــات باملحافظـــة.

الوكيل الباكري يدشن محلة التحصني الوطنية 
ضد شلل األطفال بمأرب
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ــة  ــل محافظـ ــد وكيـ تفقـ
الباكـــري، ســـري  مـــأرب عبداللـــه 
العمل يف مكتب املالية واطلع عىل 
أداء املكتب وإنجازاته،  مســـتوی 
التـــي  والصعوبـــات والتحديـــات 

ـــبل معالجتها. ـــا وس يواجهه
ـــري،  الباك ـــل  ـــث الوكي وح
قيـــادة وموظفـــي مكتـــب املالية 
عـــىل مضاعفـــة الجهـــود لتنمية 
ـــني  ـــة ، وتحس ـــة اإليرادي األوعي
املرحلة  خال  تحصيلها  مستوی 
ـــىل رضورة  ـــدداً ع القادمة..مش
ــاط  ــتوى االنضبـ ــز مسـ تعزيـ
الوظيفـــي وااللتـــزام بالـــدوام 
الرســـمي، واإلرساع يف إنجـــاز 
كافـــة املعامات املاليـــة الخاصة 
باملكاتـــب الحكوميـــة أو األفـــراد 

دون أي تأخـــري أو تجـــاوز للنظم 
واللوائح املالية..

ــة  ــل محافظـ ــد وكيـ وأكـ
مأرب، ارتباط عمل مكتب املالية 
يف املحافظـــة بجميـــع أعمـــال كل 
ـــات  ـــب والهيئات واملؤسس املكات
الحكومية واملشاريع الخدمية يف 

جميـــع مديريـــات املحافظة.
الباكري  كما تفقـــد الوكيـــل 
ســـري العمـــل يف محطـــة البحوث 
الزراعيـــة للهضبـــة الرشقيـــة 
ـــوف،  ـــأرب والج ـــي م بمحافظت
واطلـــع عـــىل أنشـــطتها البحثيـــة 
خـــال املوســـم الزراعـــي املـــايض 
ـــم  ـــة للموس ـــا اإلنتاجي وخطته

الزراعـــي الحـــايل. 
الباكـــري  واســـتمع الوكيـــل 

مـــن مدير املحطـــة املهندس قائد 
املهندس  الفني  أبو أصبع واملدير 
ـــري إىل رشح  ـــارص املقط عبدالن
موجـــز عن الربنامج واملشـــاريع 
البحثية التي نفذتها املحطة خال 
املوســـم الزراعي املـــايض، أهمها 
إكثـــار أصنـــاف من بـــذور القمح 
املحليـــة واملحســـنة باإلضافة إىل 
أنشـــطة بحثية متعلقـــة بالنخيل 

والحمضيات.
الخطـــة  واســـتعرضا 
ـــم  ـــة للموس ـــة للمحط اإلنتاجي
الزراعـــي الحايل واســـرتاتيجيتها 
ــني  ــر وتحسـ ــة لتطويـ الراميـ
إنتاجية بعض املحاصيل الحقلية 
ــني إدارة  ــتانية، وتحسـ والبسـ
املـــوارد الطبيعيـــة وتحســـني 

ــروة  ــة للثـ ــاءة اإلنتاجيـ الكفـ
ـــة واألعـــاف واملراعي. الحيواني

الباكـــري  وأشـــاد الوكيـــل 
الزراعية  البحوث  بجهود محطة 
يف تطويـــر القطـــاع الزراعـــي 
ـــاحات  ـــادة املس ـــينه وزي وتحس
ـــة باملحاصيل  ـــراء املزروع الخ
الزراعية األساســـية يف املحافظة 

عـــىل مـــدى الســـنوات املاضية.
ــلطة  ــزام السـ التـ ــددا  مجـ
املحلية بدعم املحطة وأنشـــطتها 
البحثيـــة، بمـــا يمكنها من القيام 
الكثري  إنتاجية  وتحسني  بدورها 
من املحاصيل الزراعية، بما يعزز 
ـــي يف  ـــي والغذائ ـــاج الزراع اإلنت
املحافظـــة باعتبارهـــا إحدى أهم 

ـــال الغذائية لليمن. الس

الباكري يتفقد سري العمل ومستوی االنضباط 
يف مكتب املالية بمأرب

اطلع على سير العمل في محطة البحوث الزراعية..
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نظم اتحـــاد قضاة اليمن 
يف مدينة مأرب، ورشـــة عمل 
عن العدالة الناجزة واألسباب 
القانونيـــة واملوضوعيـــة 

لها. املعيقة 
وخـــال افتتاح الورشـــة 
ـــة  ـــس محكم ـــور رئي بحض
ـــايض  ـــأرب الق ـــتئناف م اس
محمـــد العريقي، أكـــد وكيل 
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م محافظ
عبدربـــه مفتـــاح أهمية دور 
الســـلطة القضائيـــة يف صون 
الدمـــاء واألعـــراض وتطبيق 
النظـــام والقانون وترســـيخ 
األمـــن واالســـتقرار وحماية 
الحقـــوق العامـــة والخاصـــة 

وتحقيق العدالة للمواطنني.
مبديا اســـتعداد الســـلطة 
األجهزة  مع  للتعاون  املحلية 
القضائيـــة والتنســـيق معهـــا 
ـــا  ـــا وقدراته ـــر بنيته لتطوي
لتواكـــب التوســـع الكبـــري 
واملســـتمر يف املحافظـــة التي 
ـــنوات  ـــال الس ـــتقبلت خ اس
الخمـــس املاضيـــة أكثـــر مـــن 
مليونني ونصف نازح ومهجر 
قريـــا، رشدتهم مليشـــيات 
الحوثـــي اإلرهابيـــة من عدة 

محافظـــات .
فيمـــا اســـتعرض رئيـــس 
اتحـــاد قضاة اليمـــن القايض 
طاهـــر الفائق ما تعرضت له 

ـــات القضاء وأجهزة  مؤسس
العدالـــة يف اليمن من تهميش 
ـــد  ـــل متعم ـــود وتعطي مقص
لدورهـــا مـــن قبل مليشـــيات 
الحوثي االنقابية، التي سعت 
اليـــوم األول النقابهـــا  منـــذ 
إلنشـــاء أجهـــزة موازية غري 
رشعيـــة تمكنهـــا مـــن العبث 
بممتلـــكات املواطنـــني ونهب 

حقوقهم.
وأكـــد القـــايض الفائق أن 
اتحاد قضاة اليمن عازم عىل 
مواجهة مليشـــيات االنقاب 
الحوثية والتصدي إلجراءاتها 
غري الرشعية وغري القانونية 
القضاء  دور  لتعطيل  الرامية 

وإغاق مؤسســـاته، ويسعى 
لرتتيـــب وضـــع القضـــاء من 
ـــرتاتيجية  ـــداد اس ـــال إع خ
وطنية شاملة تعالج جوانب 
القصور و االختاالت يف عمل 
القضاء خال الفرتة املاضية.
و قدمـــت يف الورشـــة 
ورقتـــا عمـــل قدمهمـــا 
ــع  ــور نافـ ــايض الدكتـ القـ
العلفـــي واملحامـــي الدكتـــور 
عبدالرحمـــن محمـــد، تناولتا 
املعوقات القانونية واألسباب 
املوضوعية والواقعية املعيقة 

الناجـــزة. ـــة  للعدال

احتاد قضاة اليمن ينظم ورشة عمل بمأرب عن 
العدالة الناجزة ومعوقاهتا
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ــن  ــوات األمـ ــت قـ اختتمـ
الخاصـــة بمحافظـــة مـــأرب، 
برنامجـــا تدريبيـــا يف الفنـــون 
القتاليـــة والدفـــاع عـــن النفـــس 
ـــود املناطق األمنية  لضباط وجن
ونقـــاط التفتيـــش يف املحافظـــة.
ـــي  ـــل الختام ـــال الحف وخ
أوضح قائد قوات األمن الخاصة 
بمـــأرب العميد ســـليم الســـياغي 

أن الربنامـــج الذي اســـتمر أربعة 
أشهر، شمل عدة مجاالت قتالية 
يف رياضة ) الكونغفوـ  التايكوندو 
ـ الكاراتيـــه( بهـــدف إكســـاب 
املشـــاركني فيه مهـــارات جديدة 
يف كافـــة الفنـــون القتاليـــة التـــي 
تمكنهـــم مـــن التعامل مـــع كافة 
الظـــروف واألحـــداث باحرتافيـــة 

عالية.

وأشـــار إىل أن هـــذا الربنامج 
يأتي يف إطار اسرتاتيجية شاملة 
ـــن  ـــوات األم ـــادة ق ـــا قي تتبناه
منتسبيها،  كفاءة  لرفع  الخاصة 
وصقـــل مهاراتهـــم مـــن خـــال 
سلســـلة مـــن الربامـــج والدورات 
التدريبيـــة النوعيـــة يف كافـــة 
املجـــاالت والتخصصـــات العلمية 

لعملية. وا

ـــال  ـــون خ ـــدم الخريج وق
الحفـــل عرضاً يف كافـــة املجاالت 
التـــي تلقوهـــا خـــال  التدريبيـــة 
ـــم  ـــرى تكري ـــدورة، وج ال ـــرتة  ف
املدربـــني واملربزين الذين حصلوا 
عـــىل أحزمة التفـــوق يف رياضات 

الدفـــاع عـــن النفس.

قوات األمن اخلاصة بمأرب ختتتم برناجما 
تدريبيا يف الفنون القتالية 
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نفـــذت اللجنـــة 
الوطنية للتحقيق يف 
ادعـــاءات انتهاكات 
ـــان،  ـــوق اإلنس حق
ــارات  ــة زيـ سلسـ
ميدانية إىل مخيمات 
النازحني بمحافظة 

مأرب.
واســـتمع فريـــق 
اللجنـــة إىل عدد من 
االنتهاكات  ضحايا 

مخيمـــات  يف 
الســـويداء، وســـيلة 
امليل، الذين تعرضوا 
للتهجـــري القـــري 
ــات  ــن محافظـ مـ
ـــوف  ـــاء والج صنع
ومديريـــات شـــمال 
ــل،  ــأرب )مدغـ مـ
مجـــزر، رغـــوان( 
ومـــا لحقهـــم مـــن 
ـــت  ـــاكات طال انته

ـــرت  ـــم ودم منازله
ممتلكاتهم الخاصة 
نتيجة االشـــتباكات 
التـــي  املســـلحة 
لهـــا  تعرضـــت 

ــم. مناطقهـ
زار  ذلـــك  إىل 
أعضاء اللجنة مخيم 
ــوب  ــة جنـ الرحمـ
ـــة لاطاع  املحافظ
عـــىل األرضار التـــي 

تعـــرض لهـــا نتيجة 
قصفـــه بثاثـــة 
يف  تسببت  صواريخ 
مدنيني  ستة  إصابة 
مـــن أرسة واحـــدة، 
بينهـــم ثاثة أطفال 
وترشيـــد غالبيـــة 
ــة يف  النازحـ األرس 

. ملخيم ا

جلنة التحقيق الوطنية تزور خميامت النازحني 
بمأرب وتستمع إىل عدد من الضحايا
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ــاف  ــب األوقـ ــم مكتـ نظـ
واإلرشـــاد بمحافظـــة مـــأرب 
التنمويـــة،  ومؤسســـة وطـــن 
الخميـــس املـــايض لقاء موســـعا 
ـــز  ـــة لتعزي ـــاء يف املحافظ للخطب
دورهـــم يف دعم وإســـناد الجيش 
ـــة  ـــه الوطني ـــي يف معركت الوطن
ضد مليشيات الحوثي االنقابية.

ــة  ــل املحافظـ ــد وكيـ وأكـ
ـــة دور  ـــري، أهمي الباك ـــه  عبدالل

العلمـــاء و الخطبـــاء واملرشـــدين 
والدعـــاة يف دعم املعركة الوطنية 
وتعزيـــز الحاضنـــة الشـــعبية 
للجيـــش الوطنـــي واملقاومـــة 
الشـــعبية وتعزيـــز صمودهـــم يف 
وجه مليشيات الحوثي االنقابية 
املدعومة من إيران.. داعياً العلماء 
والخطبـــاء والدعـــاة واملرشـــدين 
وأربـــاب الفكر واإلعـــام للقيام 
بدورهم يف هذه املعركة املصريية 

وجمع كلمـــة اليمنيـــني وتوحيد 
ـــم  ـــز تاحمه ـــم وتعزي صفوفه
الوطنـــي وحثهـــم عـــىل االلتفاف 
خلف قيادتهم الرشعية وجيشهم 
الوطنـــي حتى تحقيـــق النرص و 
الحوثي  مليشيات  مرشوع  إنهاء 
ـــتعادة مؤسسات  اإلرهابية واس

الدولة.
ـــر  ـــار مدي ـــه أش ـــن جهت م
مكتـــب األوقـــاف بمأرب حســـن 

القبيـــيس، إىل أهمية دور العلماء 
يف  واملرشدين  والدعاة  والخطباء 
الحوثي  مليشيات  لفكر  التصدي 
ـــا  ـــف انحرافاته ـــة وكش اإليراني
الباطلة وتعزيز الوعي املجتمعي 
بخطـــورة املـــرشوع اإليرانـــي 
ـــة  ـــن واملنطق اليم ـــريي يف  التدم
الـــذي يســـتهدف هويـــة اليمنيني 

وعقيدتهم.

لقاء موسع للخطباء يف مأرب لتعزيز دورهم 
يف دعم وإسناد املعركة الوطنية
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ـــأرب،  ـــة م ـــرم يف مدين ُك
املـــرشوع الســـعودي لتطهري 
ـــة من األلغام  األرايض اليمني
ـــانية  ـــدرع اإلنس ـــام( ب )مس
تقديـــراً لجهـــوده يف نـــزع 
ـــام التي زرعتها  مايني األلغ
مليشـــيات الحوثـــي يف اليمن 
ـــة،  ـــنوات املاضي ـــال الس خ
ودوره يف تأمني حياة مايني 
اليمنيـــني يف عـــدة محافظات 

. يمنية

ـــر الربنامـــج  وســـلم مدي
الوطنـــي للتعامل مع األلغام 
العميـــد الركن أمـــني العقييل 
ومديـــر مكتـــب الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل بمأرب 
عبدالحكيـــم القيـــيس، الـــدرع 
ملديـــر مـــرشوع مســـام 
أســـامة القصيبـــي.. مثمنـــني 
ـــي  الت ـــرية  ـــات الكب التضحي
قدمها مرشوع مسام واليزال 
مـــن أجـــل نـــزع املايـــني من 

األلغـــام واملتفجرات الحوثية 
التي تستهدف املدنيني، وتهدد 
حياتهم يف عـــدة محافظات.. 
النبيلـــة  مشـــيدين بمســـاعيه 
ـــع  ـــاة إىل جمي ـــادة الحي إلع
القـــرى واملـــدن اليمنيـــة التي 
غادرهـــا ســـكانها بســـبب 

ـــام الحوثية. األلغ
بـــدوره عـــرب مديـــر عـــام 
مـــرشوع مســـام أســـامة 
القصيبي عن شكره وتقديره 

ـــم  ـــن، لتكري ـــكل الحارضي ل
املرشوع والعاملني فيه بدرع 
اإلنســـانية.. مشيدا بمستوى 
والتنسيق  والتعاون  الرشاكة 
ـــتمر بني مرشوع مسام  املس
ـــي للتعامل  والربنامج الوطن
مـــع األلغـــام منـــذ بداية عمل 
املـــرشوع يف اليمـــن واعتـــربه 
رشيـــكا أساســـيا يف النجـــاح 
الـــذي حققه املـــرشوع خال 

الســـنوات املاضية.

تكريم مروع »مسام« بدرع اإلنسانية يف مأرب
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ـــه  تســـبب لغـــم أريض زرعت
ــة  ــي اإليرانيـ ــيا الحوثـ مليشـ
ـــي  ـــهاد مدن ـــة يف استش اإلرهابي
ـــا  ـــا كان ـــاء م أثن ـــر  ـــة آخ وإصاب
يســـتقان ســـيارتهما يف مدريـــة 
حريـــب جنوب محافظـــة مأرب.

وأفـــاد مصدر محيل بمديرية 
حريـــب موقـــع محافظـــة مأرب 
بـــأن لغما أرضيا زرعته مليشـــيا 
الحوثـــي يف طريـــق عـــام جنـــوب 
مديريـــة حريب؛ تســـبب يف مقتل 
مبارك  حسن  عبدالرزاق  املواطن 

ـــة املواطن صالح  العباب، وإصاب
مبـــارك العباب بإصابـــات بليغة، 
نقـــل عـــىل إثرهـــا إىل أحد مشـــايف 

مأرب. مدينة 
ـــيا  ـــدر أن مليش ـــد املص وأك
الحوثـــي اإلرهابيـــة أقدمـــت عىل 

زراعـــة األلغام بشـــكل مكثف يف 
الطرق واألماكن العامة واملزارع 
ومنـــازل املواطنـــني قبـــل دحرها 
من حريب، متســـببة يف ســـقوط 
العديد من الضحايا املدنيني خال 

املاضية. األيام 

استشهاد مواطن وإصابة آخر يف انفجار لغم 
أريض زرعته مليشيا احلوثي اإليرانية
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أصيـــب ثاثـــة أطفـــال يف 
مديريـــة حريـــب بمحافظـــة 
ــنته  ــف شـ ــأرب يف قصـ مـ
مليشـــيات الحوثي اإلرهابية 
ـــرة مفخخة  باســـتخدام طائ
ـــاء  أثن ـــة  ـــتهدفت مدرس اس

خروج الطاب منها.
وقالـــت مصـــادر محليـــة 
ــة  ــاء اليمنيـ ــة األنبـ لوكالـ
مليشـــيات  إن  )ســـبأ(:« 
استهدفت  اإلرهابية  الحوثي 
الوحدة  مدرسة  اليوم  صباح 

ـــرة  ـــراذا بطائ ـــة ج يف منطق
مفخخة أطلقتها عند خروج 
الطـــاب من املدرســـة، وأدى 
انفجارهـــا إىل إصابة عيل بن 
ـــا(  ـــيس )12عام ـــي القي ناج
ــيل  ــارك العقيـ ــد مبـ ومهنـ

ـــد  ـــدان زاي ـــا( وحم )11عام
القيـــيس )11عاما( بإصابات 
بالغـــة، نقلـــوا عـــىل إثرها إىل 
مستشـــفى عتق يف محافظة 

ـــبوة لتلقي العاج«. ش

إصابة ثاثة أطفال بقصف حوثي استهدف 
مدرسة يف حريب بمأرب


