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ناديا القردعي وبراقش إىل هنائي بطولة رئيس اجلمهورية
الباكــري يتفقــد سيــر العملية التعليمية يف املعهـد الصحــي
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الفاطمي يشهد حفل تأهيل جمموعة جديدة من األطفال املجندين 

بحث دعم القطاع الصحي مع البرنامج السعودي والهجرة الدولية 

من أنشطة املكاتب التنفيذية يف املحافظة: 

تدريب صحيني على اكتشاف 
األطفال »املستضعفني«

تكرمي املدارس الفائزة باملسابقات 
الطالبية للعام احلالي

استعراض الواقع احلقوقي في 
احملافظة للعام 2018 

إتالف مواد غذائية منتهية الصالحية

10 آالف خرق للقانون الدويل اإلنساين ارتكبه احلوثيون بحق سكان مأرب

الوكيل مفتاح: يتواجد باملحافظة 21 ألف الجئ ومهاجر إفريقي

منذ محاوالتها السيطرة على احملافظة

عالوة على نزوح مئات اآلالف

 147 صاروخاً محرماً دولياً  استهدفت السكان بمدينة مأرب. « أكثر من 420 قتيال ؛ 52% منهم أطفال ونساء ومسنني. «
 أكثر من 6300 أرسة نازحة ومهجرة قرسياً  « 1541 منزال  تم تدمريها ، منها 432 منزال بشكل كيل. «
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املحافظ العرادة يستقبل موفد اهلجرة الدولية 
ويناقش أولويات التدخل

محافــظ  اســتقبل 
املحافظــة اللواء ســلطان 
بــن عــيل العــرادة - يــوم 
اإلثنني - وفد بعثة منظمة 
الهجــرة الدوليــة بمكتــب 
ــم  ــش معه ــن ، وناق اليم
أولويــات تدخالت املنظمة 
يف دعــم القطــاع الصحــي 
وقطاعــي امليــاه والبيئــة 
وإدارة مخيمــات النازحني 

ــة. يف املحافظ
الــذي  اللقــاء  ويف 
حــره وكيــل املحافظــة 
الدكتــور عبدربــه مفتــاح 
أشــار املحافظ العــرادة إىل 
الستقبال  املبذولة  الجهود 
النازحني وإيوائهم وتوفري 
األساســية  الخدمــات 
احتياجاتهــم  وتلبيــة 
الروريــة يف الجوانــب 
الصحية والتعليمية واملياه 
واإلصحاح البيئي ويف شتى 

املجــاالت الخدميــة.
ــم  ــن حج ــدث ع وتح
الصعوبــات والتحديــات 
ــي تواجههــا الســلطة  الت
التنفيذية  املحلية واملكاتب 
يف محافظة مأرب يف الوقت 
الراهن مع استمرار حركة 
النــزوح الكبــرية إىل مدينة 
مأرب من جميع املحافظات 
ــن  ــيما م ــة ، والس اليمني
املناطــق الخاضعــة تحــت 
سيطرة املليشيات الحوثية 
، هرباً من بطش املليشيات 
ــاً عــن  ــة ، وبحث االنقالبي
ــة والعيش  ــن والحري األم

بكرامة.
املحافــظ  وشــدد 
رضورة  عــى  العــرادة 
ــات الدولية  ــزام املنظم الت
بمعايــري العمل اإلنســاني 
الدويل أثناء دراسة وتقييم 
احتياجــات النازحــني يف 

املحافظــة واالعتمــاد عى 
الرســمية  اإلحصائيــات 
الصادرة بناء عى عمليات 
ــاث  ــة وأبح ــر دقيق ح
ــتقصائية ميدانية بدالً  اس
مــن االعتماد عــى تقارير 
ــن  ــة ع ــة مغلوط مكتبي

ــة. املحافظ
اســتعداد  وأبــدى 
ــلطة املحلية واملكاتب  الس
التنفيذيــة املعنية للتعاون 
مع املنظمة ، وتقديم كافة 
التسهيالت الالزمة لها بما 
يمكنها من تنفيذ برامجها 
ــاريعها  ــطتها ومش وأنش
يف  القادمــة  اإلنســانية 

املحافظة.
ــح  ــه أوض ــن جانب م
رئيس وفد منظمة الهجرة 
ــس  ــب رئي ــة ونائ الدولي
بعثتهــا يف مكتــب اليمــن 

جــون ماكيــو ، أن زيــارة 
فريق املنظمة إىل محافظة 
ــب  ــدف إىل تعق ــأرب ته م
املحافظــة  يف  النازحــني 
وزيارتهــم إىل مخيمــات 
واالطالع  والنزوح  اإليواء 
احتياجاتهم  عى  كثب  عن 
الحالة اإلنسانية  ، وتقييم 
يف محافظــة مأرب عموماً 
واالستجابة لها يف مشاريع 

ــة القادمة. املنظم
وأشــار إىل أن مجــاالت 
متنوعة  منظمته  تدخالت 
، يأتــي يف مقدمتهــا دعــم 
القطــاع الصحــي ودعــم 
قطــاع املياه لتوفــري مياه 
ودعــم  صحيــة  رشب 
مشــاريع الرف الصحي 
ــي وإدارة  واإلصحاح البيئ

ــات النازحني. مخيم
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الفاطمي يشهد حفل تأهيل جمموعة جديدة 
من األطفال املجندين 

شــهد وكيــل محافظة 
مأرب عيل محمد الفاطمي 
ــل  ــاء - حف ــوم الثالث - ي
اختتــام الــدورة األوىل من 
املرحلة التاسعة والعارشة 
ــادة  ــروع إع ــن م ؛ ضم
تأهيــل األطفــال املجندين 
واملتأثرين بالحرب ، املمول 
من مركز امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية.
الوكيــل  وأشــاد 
الفاطمي يف كلمة له خالل 
الحفل بالجهود التي يبذلها 
مركز امللك سلمان، والجهة 

املنفــذة مؤسســة »وثاق« 
للتوجــه املدنــي من جهود 
ــال  ــل األطف ــادة تأهي إلع
واملتأثريــن  املجنديــن 
بالحــرب الذيــن جندتهــم 
املليشيا الحوثية االنقالبية 
، وجعلتهــم وقوداً لحربها 
العبثيــة ضد أبناء الشــعب 

ليمني. ا
وأكــد الوكيل الفاطمي 
أن محافظة مأرب أضحت 
املالذ اآلمن ألبناء الشــعب 
اليمني الذيــن نزحوا هرباً 
من بطش املليشيا الحوثية، 
ــة ..  ــود الدول ــك لوج وذل

ــوف  ــاً إىل رص الصف داعي
واالبتعــاد عــن املماحكات 
ملواجهة هذه املليشيات من 
أجــل اجتثاثهــا والخالص 

منها.
الحفــل  وخــالل   
األطفــال  اســتعرض 
ــم 27  ــون وعدده الخريج
ــة ،  طفــالً فقــرات إبداعي
أعطــت صورة عــن عملية 
ــم، وعرضوا  إعادة تأهيله
كيــف تغــريت أوضاعهــم 
التأهيل وبعد ، وكيف  قبل 
أثرت الحرب والتجنيد عى 

ــياتهم. نفس

ناقش أوضاع النازحني مع منظمتني تركية

يذكــر أن املركــز ســبق 
وأن أعاد تأهيل 346 طفالً 
مجنــداً ومتأثــراً بالحــرب 
من عــدة محافظات يمنية 
خضعــوا لربامــج التأهيــل 
النفــي واالجتماعي, ملدة 
45 يوماً من قبل إدارة فريق 
ــني  ــل واالختصاصي التأهي
واملعلمني  واالختصاصيات 

. واملعلمات 
ناقــش  ذلــك  إىل 
ــأرب  ــة م ــل محافظ وكي
عــيل الفاطمــي  مــع وفــد 
ــة  ــا الرتكي ــة كوني منظم
 - الهولنديــة   واملنظمــة 
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»التجارة والصناعة« 
يتلف مواد غذائية 

منتهية الصالحية

يــوم الخميــس - أوضــاع 
ــم  ــني واحتياجاته النازح
ــية وسبل تحسني  األساس
مستوى الخدمات اإلغاثية 
والصحيــة  واإليوائيــة 
والتعليميــة املقدمة لهم يف 
جميــع مخيمــات النــزوح 
بمدينة مأرب وضواحيها  .
االجتمــاع  ويف 
استعرض الوكيل الفاطمي 
تبذلهــا  التــي  الجهــود 
ــلطة املحلية واملكاتب  الس
والخدميــة  التنفيذيــة 
باملحافظة لتوفري ما أمكن 
ــات  ــن  الخدم ــريه م توف
األساســية واالحتياجــات 
الروريــة للنازحــني يف 
املحافظــة بالراكــة مــع 
عدد مــن املنظمات املحلية 

و اإلقليميــة والدوليــة.
أن  إىل  وأشــار   
الرســمية  الجهــود  كل 
والشــعبية  واملجتمعيــة 
املبذولة يف محافظة مأرب 
يف مجــال إغاثــة النازحني 
وإيوائهم حتى اآلن التغطي 
جزًء كبــرياً مــن االحتياج 
القائــم  ؛ نظــراً الرتفــاع 
املتواجدين  النازحني  أعداد 
ــبة  ــأرب بنس ــة م يف مدين
ــدد  ــاف ع ــل إىل أضع تص
ســكان املدينة واســتمرار 
تدفق النازحني إليها بشكل 
يومي من جميع املحافظات 
الخاضعة لسلطة املليشيات 

.
وجدد الفاطمي التأكيد 
عى استعداد السلطة املحلية 
تقديــم كافــة التســهيالت 
اإلنســانية  للمنظمــات 

املهتمة بالنازحني والتعاون 
معها ، والعمل عى تسهيل 
ــة  ــل كاف ــا وتذلي مهامه
الصعوبــات والتحديــات 
التي قد تواجهها يف امليدان 
، وإلــزام الوحدة التنفيذية 
ــات النازحني  إلدارة مخيم
وكافــة املكاتــب التنفيذية 
بالتعــاون  باملحافظــة 
والتنســيق وتوفــري كافــة 
ــات   ــات واإلحصائي البيان
ــني  ــن النازح ــرة ع املتوف

باملحافظة. 
ــح  ــم أوض ــن جهته م
ممثلو املنظمتني أن زيارتهم 
ملحافظة مــأرب هدفت إىل 
ــاع النازحني يف  تفقد أوض
جميــع مخيمــات النــزوح 
يف املحافظــة واالطالع عن 
كثب عى معاناتهم وتقديم 
املساعدات اإلغاثية العاجلة 
لهم وللمجتمعات املضيفة 
لهــم والرفع باحتياجاتهم 
العتمادهــا  الروريــة 
ــاريعهما  ضمن خطة مش

القادمــة  يف املحافظة. 
بــدوره أوضــح ممثــل 
مؤسســة الباديــة للتنمية 
اإلنســانية  واألعمــال 
الريك  املحيل للمنظمتني 
صالح بازهري أن املنظمتني 
وزعتا 4 آالف سلة غذائية 
بتكلفــة )60( مليون ريال 
وكــذا توزيــع 50 صهريج 
مــاء للنازحني يف مخيمات 
)الجفينــة والروضة وذات 
الــراء ومفرق حريب وجو 
والتضامن  واملطار  النسيم 
والقوز وغريها من أماكن 

النازحني. تجمع 

أتلــف مكتــب الصناعة 
والتجارة بمحافظة مأرب 
كميــة كبــرية مــن املــواد 
الغذائية املنتهية الصالحية 
التي تــم ضبطها يف بعض 
املحال التجارية يف املحافظة 

وهــي منتهية الصالحية.
وشــدد مديــر حمايــة 
الصناعة  املستهلك بمكتب 
باملحافظــة  والتجــارة 
ــه الياجــوري عــى  عبدالل

التجــار  التــزام  أهميــة 
التجارية  املحال  وأصحاب 
بمعايــري الجودة الشــاملة 

التــي تحمــي املســتهلك.
الياجــوري  ودعــا 
أصحــاب املحــال التجارية 
إىل عدم التعامل مع التجار 
املهربــني الذيــن يقومــون 
بتوريد املواد الغذائية قريبة 
االنتهاء لحماية املســتهلك 

والحفــاظ عــى صحته.
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الوكيل مفتاح: يتواجد باملحافظة 21 ألف 
الجئ ومهاجر إفريقي

وكيــل  اســتقبل 
عبدربه  الدكتور  املحافظة 
مفتــاح كالً مــن بعثــة 
منظمــة الهجــرة الدوليــة 
يف اليمــن ووفــد منظمــة 
زاروا  الذين  األحمر  الهالل 
املحافظــة لالطــالع عــى 
أوضــاع املحافظــة وأبــرز 
ــانية. ــات اإلنس االحتياج

الوكيــل  وناقــش 
ــه  ــالل لقاءات ــاح خ مفت
بممثيل املنظمتني األوضاع 
والصحيــة  اإلنســانية 
املحافظــة  يف  للنازحــني 
وأوجه  املضيف،  واملجتمع 
اإلسناد والدعم التي يمكن 

ــم. ــدم له أن تق

وكيــل  واســتعرض 
املحافظــة خــالل اللقــاءات 
والتحديــات  الصعوبــات 
ــات  ــا قطاع ــي تواجهه الت
والتعليم والكهرباء  الصحة 
وامليــاه والبيئة يف املحافظة 
ــى  ــديد ع ــط الش ، والضغ
املستشــفيات والوحــدات 
واملــدارس  الصحيــة 
واملنشــآت التعليمية البديلة 
ــق  ــتمرار تدف ــة اس ؛ نتيج
النازحــني بأعــداد كبرية إىل 
آالف  وتواجد  مأرب،  مدينة 
املهاجريــن األفارقــة فيها.
وبني بأن األعداد الهائلة 
للنازحني إضافــة إىل وجود 
أكثــر مــن 21 ألــف مهاجر 

إفريقي يف مأرب ، شكل عبئاً 
كبــرياً عى الســلطة املحلية 
واملكاتب التنفيذية املعنية يف 
ــية  توفري الخدمات األساس
لهم، كون مثل هذه األرقام 
واإلحصائيات تفوق قدرات 
املحلية  السلطة  وإمكانيات 

باملحافظة.
ــاح  ــل مفت ــد الوكي وأك
غياب الــدور الفعيل واملؤثر 
للمنظمات الدولية يف العمل 
اإلنساني يف محافظة مأرب 
عموما ، ويف مشاريع إيواء 
ــاعدتهم  ــني ، ومس النازح
وتلبية احتياجاتهم بشــكل 
ــدور  ــتثناء ال ــاص باس خ
ــم  ــة األم ــي ملنظم اإليجاب

والطفولة  لألمومة  املتحدة 
وتدخالتهــا  اليونيســيف 
املثمــرة يف مختلف املجاالت 
والتعليميــة  الصحيــة 
وقطاعي املياه والبيئة خالل 

ــرتة املاضية. الف
وجــدد الوكيــل مفتــاح 
ــة  ــلطة املحلي ــزام الس الت
تقديم كافة التسهيالت لكل 
املنظمــات التــي تســعى إىل 
تقديــم خدماتها اإلنســانية 
واملجتمعــات  للنازحــني 
املضيفــة لهم بــكل حيادية 
وتجرد ؛ وفقاً ملعايري العمل 
ــا  ــدويل ، وبم ــاني ال اإلنس
ــني  ــع القوان ــارض م اليتع

ــة. والتريعــات الوطني

التقى وفدي الهجرة الدولية والهالل األحمر التركي
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قام وكيل محافظة مأرب 
الدكتور عبدربه مفتاح - يوم 
الخميــس - بزيــارة إلذاعــة 
مأرب املحلية , اطلع خاللها 
عــى نشــاط العمــل اإلذاعي 
والخارطة الربامجية لإلذاعة.

وأشــاد الدكتــور مفتــاح 
خالل زيارته بالجهود املبذولة 
ــي  ــل إدارة وموظف ــن قب م
إذاعة مارب يف سبيل االرتقاء 
برســالتها الوطنية السامية 
الساليل  التصدي لالنقالب  يف 
ــتعادة الدولة  العنري واس
مــن خالل خطابها اإلعالمي 

ــن  ــذي يحص ــوي ال والتوع
املجتمع مــن األفكار الهدامة 
الدخيلة عى بلدنا وشــعبنا. 

وأكــد الوكيل مفتــاح أن 
إذاعة مأرب تحظى بجمهور 
واســع من املتابعني ، ســواًء 
داخــل الوطــن عــرب موجات 
األثــري، أو من خــارج الوطن 
عرب اإلنرتنت ، وهو ما يتطلب 
بذل الكثري من الجهد يف اختيار 
ــة  ــة املتنوع ــواد الربامجي امل
وامللبية لكل رغبات املجتمع. 
وشــدد الوكيــل مفتــاح 
خالل الزيــارة عى بذل املزيد 

مــن الجهــد، والعمــل بروح 
الفريــق الواحــد ؛ مــن أجــل 
تحسني األداء ، واملساهمة يف 
تقديم املقرتحات البناءة التي 
تخدم العمل اإلعالمي بصورة 

أفضل.
وأكد أن الســلطة املحلية 
لن تألو جهداً يف تقديم أوجه 
الدعم ؛ لتطوير العمل اإلعالمي 
ــه قدراً  يف املحافظة، وإعطائ
كبرياً من االهتمام، بما يعزز 
من ترسيخ الثوابت الوطنية 
ويدعــم الحكومــة الرعية 
بقيــادة فخامــة الرئيــس 

اإلطالع عىل اجلهود اإلعالمية التي 
تقدمها إذاعة مأرب

عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية. 

ــتمع  ــالل الزيارة اس وخ
الوكيل مفتاح من مدير عام 
اإلذاعة عيل حســني الحواني 
ــة إىل رشح  ــم اإلذاع ،  وطاق
حــول ســري العمــل اإلذاعــي 
والجهود املبذولة من قبل إدارة 
وموظفــي اإلذاعــة لالرتقاء 
بمستوى الرسالة اإلعالمية ؛ 
لتؤدي دورها يف عملية التنوير 

املجتمع. والتوعية وخدمة 

خالل زيارة للوكيل مفتاح
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تفقــد وكيــل محافــظ 
الباكري -  مــأرب عبداللــه 
يــوم األحد - ســري العملية 
التعليميــة يف املعهــد العــايل 
للعلوم الصحية باملحافظة.

ــد  ــارة أك الزي ــالل  وخ
الوكيل الباكري أهمية دور 
املعهــد الصحــي يف تأهيــل 
الكثري من الكوادر الصحية 
التخصصــات  يف مختلــف 
القطــاع  لرفــد  الطبيــة 

الصحــي باملحافظــة بتلــك 
الكــوادر بعــد تدريبهــا بما 
يســهم يف تعزيــز الخدمات 
الصحيــة املقدمة للمجتمع 

وتحســني جودتهــا.
وأشــاد بجهــود إدارة 
ــاح  ــبيل إنج ــد يف س املعه
ــم  ــة رغ التعليمي ــة  العملي
الكثــري مــن الصعوبــات 
والتحديــات التــي تواجهها 
اإلقبــال  نتيجــة  اإلدارة 

الشــديد عليــه بمــا يفــوق 
ــتيعابية. ــه االس طاقت

وشدد عى رضورة بذل 
مزيد من الجهود للتغلب عى 
تلك الصعوبات والعمل عى 
إنجــاح العمليــة التعليميــة 
يف املعهــد و تحســني جودة 

مخرجاته.
مــن جهتــه قــدم عميد 
للعلــوم  العــايل  املعهــد 
الصحيــة بمــأرب الدكتــور 

الباكري يتفقد سري العملية التعليمية يف املعهد 
العايل للعلوم الصحية

ــاً  ــاح ، رشح ــد مفت محم
موجــزاً عــن ســري العملية 
التعليمية يف املعهد ومعايري 
يف  والتســجيل  القبــول 
ــة  ــام الطبي ــع األقس جمي
فيــه ، وأهــم االحتياجــات 
ــات  ــات والتحدي والصعوب

ــا. ــبل معالجته وس
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كــرم مكتــب الرتبيــة 
ــة مأرب  ــم بمحافظ والتعلي
طالب املدارس الفائزة باملراكز 
ــة  ــابقة العلمي األوىل يف املس
والثقافية املنهجية التي أقامها 
املكتب خالل األسبوع املايض 
لطالب املرحلتني األساســية 
والثانوية للعام الدرايس 2018 

م.  2019  -
املســابقة  يف  وفــازت 
مدرسة امليثاق بمديرية املدينة 
باملركــز األول عى مســتوى 
مدارس الثانوية باملحافظة ، 
تلتها مدرسة الثورة بمديرية 
حريب يف املركز الثاني ، وحلت 
مدرسة طارق بن زياد الثانوية 

برغــوان يف املركز الثالث .

املــدارس  بــني  ومــن 
ــاض  ــازت ري ــية ح األساس
ومدارس اقرأ الحديثة بمديرية 
املدينة عى املركــز األول عى 
مســتوى املحافظة، وجاءت 
ــات  ــة للبن ــة خديج مدرس
بمديرية الوادي املركز الثاني 
، ومدرســة الهــدى بمديرية 

حريــب يف املركــز الثالث.
التكريــم  حفــل  ويف 
ــاد وكيل محافظة مأرب  أش
الدكتــور عبــد ربــه مفتــاح 
بالروح التنافسية التي أبداها 
الطــالب يف هذه املســابقات ، 
واعتربها مؤرشاً عى اهتمام 
الطالب والقائمني عى العملية 
الرتبوية لالرتقاء بمســتوى 

ــني  التحصيل العلمي وتحس
جــودة مخرجاته.

ودعــا الدكتــور مفتــاح 
إىل تضافــر الجهود للنهوض 
بقطاع التعليم ؛ باعتباره حجر 
األساس يف التنمية والنهضة 
الشاملة التي تنشدها املحافظة 

، ويأملها الوطن أجمع.
من جهتــه أكد مدير عام 
مكتب الرتبية بمارب الدكتور 
عيل العبــاب وجــود مدارس 
شــاركت للمرة األوىل يف هذه 
املسابقات العلمية واملنهجية ، 
وحققت مراكز متقدمة فيها 
؛ مما يؤكد أن هذه املسابقات 
حققت هدفهــا يف إذكاء روح 
التنافس والتفاعل معها بما 

مكتب الرتبية يكرم املدارس الفائزة 
باملسابقات الطالبية للعام احلايل

يســاهم يف تحسني مستوى 
ــع  ــم يف جمي ــودة التعلي ج

املديريات.
الفعاليــة  ختــام  ويف 
كــرم الوكيل مفتاح ، أعضاء 
لجــان التحكيــم والتوجيــه 
ــالب  ــة والط ــب الرتبي بمكت
املتميزين واملربزين يف مختلف 
املواهــب العلميــة واإلبداعية 
بالشهادات التقديرية والجوائز 

التشجيعية.
حر التكريم مدير عام 
مديرية حريب نارص القحاطي 
وعدد من مدراء مكاتب الرتبية 
باملديريــات ومــدراء املدارس 

الفائزة.

امليثاق الثانوية وإقرأ األساسية يحصدن املركز األول
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التقــى مدير عام مكتب 
الصحــة العامــة والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
هذا األسبوع مدير الربنامج 
ــعودي للتنمية وإعمار  الس
اليمــن محمــد القحطانــي، 
ومســؤول الصحة بمنظمة 
الهجــرة الدوليــة الدكتــور 
فهد الصويف، وناقش معهم 

ــرتكة. أوجه التعاون املش
الدكتــور  وبحــث 
الشدادي مع مدير الربنامج 
ــعودي للتنمية وإعمار  الس
اليمن بحضور رئيس املكتب 
الفنــي باملحافظــة الدكتور 

عيل الجبل أبرز االحتياجات 
الروريــة  الصحيــة 
والتحديــات الكبــرية يف ظل 
مــا تشــهده املحافظــة من 
ــزوح  ــة الن ــتمرار حرك اس
الخاضعة  املناطق  من  إليها 

ــيا الحوثي. ملليش
وأشار الدكتور الشدادي 
إىل أهميــة تعزيــز التعــاون 
ــج ،  ــب والربنام ــني املكت ب
بما يســهم يف دعــم القطاع 
الصحي باملحافظة .. منوهاً 
االحتياجــات  جوانــب  إىل 
الروريــة التــي يحتاجها 

القطــاع الصحي.

مكتب الصحة والربنامج السعودي واهلجرة 
الدولية يبحثون أوجه التعاون

من جانبه تحدث محمد 
القحطانــي مديــر الربنامج 
ــعودي للتنمية وإعمار  الس
اليمن عن األهداف من زيارته 
، والتي من  ملحافظة مأرب 
ضمنهــا االطالع عــى أبرز 
االحتياجــات الروريــة يف 

الصحي. الجانب 
ــر  ــث مدي ــك بح إىل ذل
عــام مكتــب الصحــة مــع 
ــة  ــرة الدولي ــيل الهج ممث
أبــرز االحتياجــات الصحية 
الروريــة ، والتحديــات 
الكبــرية يف الوقــت الراهن ، 
النزوح  حركة  استمرار  مع 

إىل  إىل املحافظــة. مشــرياً 
أهميــة تعزيز التعــاون بني 
املكتــب والهجــرة الدوليــة 
ــة  ــهم يف معالج ــا يس ، بم
جوانب القصــور الحاصلة، 

ومكافحــة األوبئــة.
تحــدث  جانبــه  مــن 
الصــويف  فهــد  الدكتــور 
مســؤول الصحــة بمنظمة 
الهجرة الدولية عن األهداف 
مــن زيــارة فريــق املنظمة 
ــي  ــأرب ، والت ــة م ملحافظ
مــن ضمنهــا االطــالع عى 
الجانب  االحتياجات يف  أبرز 

الصحــي.
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ــوق  ــب حق ــم مكت نظ
اإلنسان بمحافظة مأرب - يوم 
األحد - ندوة عن واقع حقوق 
اإلنســان باملحافظــة خــالل 
العام املنرم 2018 ، وجهود 
املحلية واملؤسسات  السلطة 
القضائيــة لالرتقــاء بحالــة 
حقوق اإلنسان وتعزيز آليات 
عمل منظمات املجتمع املدني 

املحافظة. يف 
وخالل افتتاح الندوة أكد 
وكيل املحافظة عبدالله الباكري 
أن محافظــة مــأرب أضحت 
الحاضنة واملالذ اآلمن لجميع 
ــاء اليمن الذيــن رشدتهم  أبن
مليشيا االنقالب الحوثية من 
مناطق سيطرتها ؛ ملا تنعم به 

من األمن واالستقرار ووجود 
فعيل ملؤسسات الدولة فيها.

وأوضــح أن حالــة األمن 
ــذي تعيشــه  واالســتقرار ال
املحافظــة جاء بفضــل قيام 
كافــة أجهزة الدولــة األمنية 
والقضائية بمســؤولياتها يف 
حفــظ الحقــوق والحريــات 
وحفــظ املمتلــكات وصــون 

ــان. كرامة اإلنس
وأشــار الوكيــل الباكري 
إىل ما حققته محافظة مأرب 
يف العمل اإلنساني والحقوقي 
ــداًء مــن إشــهار العديــد  ابت
مــن املنظمــات واالئتالفــات 
الحقوقية واإلنســانية ، وما 
يقام فيها من دورات توعوية 

وتأهيلية للعاملني يف مختلف 
املنظمات.

جهــود  واســتعرض 
الســلطة املحليــة وأجهزتها 
الخدمية والتنفيذية لالرتقاء 
بحالــة حقــوق اإلنســان يف 
ــن  ــا م ــة ، انطالق املحافظ
التزاماتهــا يف تطبيق املواثيق 
والقوانني اإلنسانية الوطنية 

والدولية.
وأكــد الباكــري تجــاوب 
السلطة املحلية بشكل إيجابي 
وجاد مع ما تقدمه منظمات 
حقوق اإلنســان واملجتمع .. 
مبديا استعداد السلطة املحلية 
تقديم مزيد من التســهيالت 
للمنظمات العاملة يف الجانب 

مكتب حقوق اإلنسان يستعرض الواقع 
احلقوقي يف املحافظة خالل 2018

ــهم يف  ــا يس ــاني ؛ بم اإلنس
تعزيز حقوق اإلنسان ورفع 
مستوى الوعي الحقوقي لدى 
املواطنني من أبناء املحافظة 

والنازحني إليها.
وقدمــت يف النــدوة ثالث 
أوراق عمــل تناولــت الورقة 
األوىل التي قدمها رئيس نيابة 
اســتئناف محافظــة مــأرب 
القايض عارف عبدالغني سيف 
عالقــة الســلطة القضائيــة 
ــلطة املحلية واألجهزة  بالس
األمنية ، ودور السلطة املحلية 
يف تعزيز التنسيق بني أجهزة 
القضاء وأجهزة الضبط وكافة 
املكاتب التنفيذية يف املحافظة.
اســتعرضت  فيمــا 
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أبرز ما ورد في كلمة رئيس 
نيابة االستئناف بمحافظة مأرب 

القاضي عارف عبدالغني سيف 
خالل ندوة تقييم حالة حقوق 

االنسان للعام ٢٠١٨

 القيــادة السياســية ومجلــس القضــاء األعلــى وقيــادة محافظــة مــأرب ««
أوَلو الســلطة القضائية اهتماما كبيرًا منذ تحرير المدينة من الميليشــيا 

االنقالبية.

 تــكاد تكــون محافظــة مــأرب هــي المحافظــة الوحيــدة مــن المحافظــات ««
المحــررة التــي ُتمــارس فيهــا الســلطة القضائيــة وظيفتهــا بــكل طاقتهــا.

 النيابــة العامــة ُتمــارس حمايتهــا لحقــوق االنســان مــن خــالل اإلشــراف ««
علــى عمليــات الضبــط القضائــي وتفتيــش الســجون.

 السجون في محافظة مأرب خاضعة للنيابة العامة.««

القضائيــة تمــارس مهامهــا باســتقالل كامــل، وال تخضــع «« الســلطة 
إلشــراف أحــد باعتبــار أن هــذا االســتقالل ضمــان جوهــري ال غنــى عنــه 

ــه.  ــة حريات ــة حــق المواطــن وحماي لكفال

عالقــة الســلطة القضائيــة باألجهــزة االمنيــة تخضــع لنصــوص قانــون ««
اإلجــراءات الجزائيــة التــي نصــت علــى تبعيــة مأموريــة الضبــط القضائي 
للنائــب العــام وخاضعيــن إلشــرافه فــي نطــاق صالحياتــه فــي الضبــط 

القضائــي طبقــا للمــادة 85 مــن قانــون االجــراءات الجزائيــة.

هنــاك إقبــال كبيــر علــى اجهــزة الســلطة القضائيــة بالمحافظــة وذلــك ««
ناتــج لســببين 1- االزدحــام الســكاني 2-ثقــة المواطــن بأجهــزة القضــاء/ 

الثقــة التــي كانــت مفقــودة فــي الفتــرة الســابقة.

ــة العامــة خــالل العــام 2018م  بلغــت «« ــواردة للنياب ــا ال ــة القضاي إحصائي
)858( قضيــة خــالل العــام 2018م.
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مكتب الشؤون اإلجتامعية يدرب صحيني عىل اكتشاف 
األطفال »املستضعفني«

الورقــة الثانيــة التــي قدمها 
مدير مكتب حقوق اإلنسان 
باملحافظــة عبدربــه جديــع 
أنشــطة وفعاليــات مكتــب 
حقوق اإلنســان يف املحافظة 
التي  واإلنجازات والنجاحات 
حققها منذ تأسيسه يف الربع 

ــام 2018م. ــن الع األول م
وتطــرق جديــع إىل واقع 
ــان يف  ــوق اإلنس ــة حق حال
ــة إحصائيات  مأرب متضمن
وأرقام عن جرائم وانتهاكات 
املليشيا الحوثية بحق املدنيني 
يف املحافظــة ابتــداًء بضحايا 

ــؤون  ــب الش ــم مكت نظ
االجتماعيــة والعمــل الدورة 
الخاصــة بتدريب العاملني يف 
املراكــز الصحيــة حــول آلية 
اكتشاف األطفال املستضعفني 
»األشــد تــرراً يف املجتمــع 
)صحيــاً ونفســياً( لتقديــم 
الرعايــة املتكاملــة والالزمة 

لهم«.
ــي  ــدورة الت ــت ال وأقيم
استمرت ستة أيام واختتمت 

القصــف واأللغــام وجرائــم 
اإلخفــاء واالعتقال القرسي 
والتعذيب بحق أبناء املحافظة 
؛ باإلضافة إىل تدمري واحتالل 
ونهــب املمتلــكات الخاصــة 
والعامة واالعتداء عى األعيان 
والعبــث باملواقــع التاريخية 
واألثريــة والتعرض للقوافل 
اإلنسانية واإلغاثية التي كانت 

يف طريقهــا إىل املحافظة .
الــورق  وتضمنــت 
الثالثــة التــي قدمهــا رئيس 
املنظمة الوطنية لإلعالميني 
اليمنيــني )صــدى( يوســف 

ــم من منظمة  الخميس بدع
األمــم املتحــدة لألمومــة 
ــيف(،  ــة )اليونيس والطفول
بمشــاركة 27 عامــالً صحياً 
ــات  ــع مديري ــون جمي يمثل

املحافظــة.
وهدفت الدورة إىل تدريب 
املشاركني نظرياً وعملياً عى 
آليات ووسائل اكتشاف حاالت 
األطفــال الذين يعانــون من 
صدمات نفسية ، وانتهاكات 

التــي  التحديــات  حــازب 
ــات العاملة  تواجهها املنظم
يف مجــاالت حقوق اإلنســان 
واملجــاالت اإلغاثية املختلفة 
يف ظل استمرار حركة النزوح 
والتهجري القرسي من مختلف 
املحافظات الخاضعة لسيطرة 
املليشيات االنقالبية واستمرار 
تدفق موجة الالجئني من دول 
القرن اإلفريقي ، وما نتج عنه 
من ارتفاع أســعار العقارات 
وغريهــا مــن املشــاكل التي 
يعانيها املجتمع يف املحافظة.
وتطرق إىل الدور اإليجابي 

، وإهمال وتدهــور يف الحالة 
الصحية والنفسية ؛ ليتم بعد 
ذلك إحالتهم إىل املراكز الصحية 
ــم الرعاية  املتخصصة لتقدي

لهم.
ــب  ــح نائ ــك أوض إىل ذل
الشــؤون  مكتــب  مديــر 
االجتماعيــة والعمــل محمد 
الســامعي أن الــدورة تأتــي 
ضمن مساعي توفري الحماية 
الالزمــة لألطفال املتررين 

للمنظمات والجمعيات املحلية 
يف تنفيذ العديد من األنشطة 
واملشاريع الخدمية والصحية 
التــي أخــذ طابعهــا اإلغاثي 
واإلنســاني الحيًز األكرب من 

أنشطتها.
وأشــار إىل الصعوبــات 
واملعوقــات التــي واجهتهــا 
منظمــات املجتمــع املدني يف 
املحافظة خالل الفرتة املاضية 
ــات  ــات واملقرتح ، والتوصي
الالزمــة لتعزيــز حضورهــا 

خــالل املرحلــة القادمة.

مــن الحــرب واالنتهــاكات ، 
وتهيئة األجواء املناسبة لهم 
بعيداً عن الضغوط النفسية 
جراء اســتمرار الحــرب التي 
فرضتهــا مليشــيا الحوثــي 
االنقالبية ، وما نجم عنها من 
تدهور لألوضاع االقتصادية 
ــي  ــة الت ــية الصعب واملعيش
تعيشــها جميع املحافظات.
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ناديا القردعي وبراقش إىل هنائي 
بطولة رئيس اجلمهورية

تأهــل ناديــا القردعــي 
وبراقــش إىل نهائــي بطولة 
ــة  ــس الجمهوري كأس رئي
بعد اكتمــال مباريات مربع 
البطولة التي انطلقت يف 21 

ــة مأرب. فرباير بمحافظ
البطولــة  وشــهدت 
ــني  ــة ب ــات محتدم منافس
األندية املشاركة يف البطولة ، 
وعددها عرة أندية ، تأهل 

منها إىل املربع ، أربعة أندية 
هــي: القردعــي، وبراقش ، 

والســد ، والعرش.
ومــن املقــرر أن تقــام 
ــة  ــة لبطول ــاراة النهائي املب
ــوم  ــة ي ــس الجمهوري رئي
الخميــس بعــد القــادم 28 
مــارس، بحضــور رســمي 

وشــعبي.
وكان مكتــب الرياضــة 

قــد أقــر 21 فربايــر موعداً 
النطالق بطولة كأس رئيس 
الجمهورية لألندية الرسمية 
باملحافظــة بالتزامــن مــع 
الذكــرى الســابعة النتخاب 
الرئيــس هــادي رئيســاً 

للجمهورية.
اكتملــت  وبالتزامــن 
مباريات بطولة الفقيد زبن 
الشعبية  للفرق  دومان  الله 

ــبوة  بمحافظتي مأرب وش
ــباب  ــي الش ــل فريق بتأه
نهائــي  إىل  والتضامــن 

البطولــة.
ومــن املقــرر أن تقــام 
املبــاراة النهائيــة خــالل 

ــادم. ــبوع الق األس



السبت   23  مارس   2019م   العــــــدد ) 53 (
14نشرة 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

الحوثي  مليشيا  ارتكبت 
ــة 10 آالف و 473  اإلنقالبي
ــاً  ــيماً وخرق ــاكاً جس انته
ــدويل  ــون ال ــكام القان ألح
ــكان  ــق الس ــاني بح اإلنس
 ، املدنيني يف محافظة مأرب 
منذ بدأت شن حربها ملحاولة 
ــة  ــى املحافظ ــيطرة ع الس
يف 2015 وحتــى أغســطس 

2018م. 
وأظهر تقرير استعرضه 
ــان  ــوق اإلنس ــب حق مكت
باملحافظة أرقاماً كبرية عن 
حجم الضحايــا من املدنيني 
بســبب صواريــخ مليشــيا 
ــي  ــي ،  واأللغــام الت الحوث
ــة؛ حيث قتل  زرعتها بكثاف
ــق 1494 مدنياً  وجرح وأعي
،  52% منهــم مــن األطفال 

ــاء واملسنني. والنس
وأكــد التقريــر الــذي 
استعرض خالل ندوة  حول 
واقــع حقــوق اإلنســان يف 
محافظــة مــأرب 2018 ان 
ــيا الحوثي استهدفت   مليش
بـــ 893  ــأرب  م ــة  محافظ
ــاً ؛ بينها  صاروخاً ومقذوف
147 صاروخا  محرما دولياً 

)باليستي(.
وبلغ عدد القتى بســبب 

الصواريــخ واأللغــام التــي 
زرعتها املليشيا من املدنيني 
؛ بينهــم 117  428 قتيــالً 
طفالً، و49 إمرأة و19 مسناً 
و243 رجــالً،  بينمــا تحول 
255 مدنياً إىل معاقني بينهم 

75 طفــال و36 إمرأة.
ــن  ــر ع ــف التقري وكش
إخفــاء مليشــيا الحوثي 69 
مدنيا مــن أبنــاء املحافظة، 
بينما اختطفت 314 شخصاً 
، تعرض منهم 28 للتعذيب.

ــع  ــه جدي ــد عبدرب وأك
أن هــذه األرقــام التمثل كل 
ــي ارتكبتها  االنتهــاكات الت
مليشيا الحوثي بحق املدنيني 
يف محافظة مأرب ، وأن هذه 
األرقام هي التي تمكن فريق 
الرصد يف املكتب من الوصول 
إليها ؛ وفقاً لطبيعة املجتمع 
وظــروف الحــرب وحداثــة 

إمكاناته. وقلة  املكتب 
انتهــاكات  إن   : وقــال 
تقتر  لم  الحوثية  املليشيا 
عى اإلنسان فقط بل تعداها 
إىل استهداف مقومات العيش 
والحياة وعى رأسها املنازل 
واملستشــفيات  واملــزارع 
واملراكز الصحية ومساعدات 
اإلغاثة ، وتجــاوزت ذلك إىل 

اإلعتــداء عى التاريخ.
وبلغ عــدد املنــازل التي 
دمرتهــا مليشــيا الحوثي يف 
محافظة مأرب 1541 منزالً ؛ 
بينها ً 432 منزالً تم تدمريها  
بشكل كيل، فيما بلغت عدد 
املــزارع املدمرة 200 مزرعة 
بينها 64 تم تدمريها بشكل 
كيل ، فضالً عن تدمري مئات 
ــة جزئياً  ــكات الخاص املمتل

وكلياً.
ــام  وأظهــر التقريــر قي
ــري  ــي بتدم ــيا الحوث مليش
وتفجري واحتالل 219 مبنى 
 20  ، حكوميــة  ومنشــأة 
ــى املدارس  مبنى توزعت ع
ومشاريع  صحية  ومنشآت 
ميــاه، ومنشــآت أخــرى تم 
تدمريها تدمــريا كليا؛ بينما 
تم تدمري 76 منشأة حكومية 
معظمها من املدارس تدمرياً 

جزئياً.
وتعــرض 121 مبنــى 
حكوميا  للنهــب واالحتالل 
و66  مدرســة،  بينهــا 21 
ــأة صحية ، فضالً عن  منش
تفجريها ملبنيني حكوميني.
ــد  ــادة فق ــا دور العب أم
ــي  ــيا الحوث ــت مليش قام
بتدمري 11 دار عبادة 4 منها 

10 آالف خرق للقانون الدويل اإلنساين ارتكبه احلوثيون 
بحق سكان مأرب

تــم تدمريهــا بشــكل كيل.
ورصد التقرير اعتداءات 
وعبــث ونهــب واســتخدام 
مواقع تاريخية وســياحية، 
وهــي مواقــع رمزية هامة 
ــن  ــني ، م ــم كل اليمني ته
بينها مدينة براقش، ومعبد 
املقة، وقر مملكة سبأ يف 
رصواح، وقامت بزرع ألغام 
يف الصدف الشمايل لسد مأرب 
القديــم، ودمرت أجزاء منه.
تســتوعب  حــني  ويف 
محافظة مأرب مئات اآلالف 
مــن النازحــني واملهجريــن 
قرسياً من مختلف املحافظات 
ــيطرتها، فقد  الخاضعة لس
ــي  ــيا الحوث ــرت مليش هج
بشــكل قــرسي 1112 أرسة 
ــة إىل  ــكان املحافظ ــن س م
مناطق آمنة داخل املحافظة.
كما تســببت ممارسات 
املليشيا الحوثي يف نزوح 5222 
أرسة مــن أبناء املحافظة إىل 
مناطق آمنة داخل املحافظة؛ 
يف حــني تعرضــت 9 قوافــل 
إغاثيــة إنســانية للمصادرة 
واالعتــداء عندمــا كانــت يف 
طريقها إىل محافظة مأرب.

منذ محاوالتها السيطرة على احملافظة

 أكثر من 420 قتيال ؛ 52% منهم أطفال ونساء ومسنني. «
 147 صاروخاً محرماً دولياً  استهدفت السكان بمدينة مأرب. «
 1541 منزال  تم تدمريها ، منها 432 منزال بشكل كيل. «
 أكثر من 6300 أرسة نازحة ومهجرة قرسياً  «


