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أشــاد الفريــق الركــن علــي محســن 
صالــح نائــب رئيــس الجمهوريــة بالدعــم 
واالهتمــام الــذي تقدمــه قيــادة محافظة 
المحافظــة  بمحافــظ  ممثلــة  مــأرب 
لمنظمــات  العــراده  ســلطان  اللــواء 
المجتمــع المدنــي واحتضانهــا لــكل أبناء 

ــن. اليم
عــدد  ممثــات  لقائــه  خــال  وأكــد 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن 
المحــررة  المناطــق  أن  الثاثــاء  يــوم 
ــة  ــل حاضن ــأرب تمث ــة م ــا محافظ ومنه
أبنــاء  كل  والحتــواء  للشــرعية  مهمــة 
ــف  ــات ومختل ــة للمنظم ــن وفرص اليم
الجهــات بممارســة مهامهــا علــى الوجــه 

المطلــوب.
األدوار  ناقــش  الــذي  اللقــاء  وفــي 
الفاعلــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
نقــل  عــام،  بشــكل  اليمنيــة  وللمــرأة 
فخامــة  تحيــات  محســن  الفريــق 
ــه منصــور هــادي رئيــس  الرئيــس عبدرب
المــرأة  بمواقــف  مشــيداً  الجمهوريــة، 
اليمنيــة الــذي جســد بأنهــا على مســتوى 

األحــداث  مســتوى  وعلــى  المســؤولية 
نتيجــة  بادنــا  تعيشــها  التــي  األليمــة 

الحوثــي. لانقــاب 
الحاضــرات  الرئيــس  نائــب  وأطلــع 
علــى المســتجدات السياســية وجهــود 
الشــرعية فــي اســتعادة الدولة واســتعادة 
دعــم  مؤكــداً  واالســتقرار،  األمــن 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــرعية لمنظم الش
واســتعدادها تســهيل مهامها فــي خدمة 
بمســؤولياتها كل  والقيــام  المواطنيــن 

فــي مجالهــا.
وعبــر نائــب الرئيــس عن تقديــره للدور 
ــم  ــي ل ــة والت ــرأة اليمني ــواله الم ــذي تت ال
تكتفــي بالتربيــة وحــث األبناء علــى الدفاع 
عــن األوطــان وتقديمهــا التضحيــات، بــل 
زادت علــى ذلــك باالنخراط فــي المنظمات 
والمهــام الطبيــة والمدنيــة التــي تســاهم 
والتخفيــف  المجتمــع  اســتقرار  فــي 
ــي  ــع الحال ــل الوض ــي ظ ــاته ف ــن مأس م

الصعــب.

نائب رئيس الجمهورية: مأرب حاضنة 
مهمة للشرعية وعمل المجتمع المدني

أشاد بما تقدمه قيادة المحافظة للمجتمع المدني
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رئيــس  نائــب  التقــى 
الجمهوريــة الفريــق الركــن علــي 
ــادات فــروع  ــح قي محســن صال
إلقليــم  السياســية  األحــزاب 
ســبأ لمناقشــة المســتجدات 
بالمكونــات  المنــوط  والــدور 
السياســية فــي مســاندة جهــود 

الشــرعية. اســتعادة 
عقــد  الــذي  اللقــاء  وفــي 
الســبت الماضــي نقــل نائــب 
تحيــات  اللقــاء  فــي  الرئيــس 
المشــير  الرئيــس  فخامــة 
ــادي  ــور ه ــه منص ــن عبدرب الرك
مشــيراً  الجمهوريــة،  رئيــس 
المبذولــة علــى  الجهــود  إلــى 
مختلــف الصعــد ألجــل تحقيــق 
ــم  ــق حل ــم وتحقي ــام الدائ الس
اليمنييــن ببنــاء دولــة اتحاديــة 

مــن ســتة أقاليــم.
رئيــس  نائــب  وأكــد 
الجمهوريــة علــى أهميــة الــدور 
الــذي تلعبه األحزاب السياســية 
ــي  ــاف الوطن ــرورة االصطف وض
السياســية  القيــادة  خلــف 
رئيــس  فخامــة  بقيــادة 

الفرنســية  النائبــة  قالــت 
نتالــي مريم غوليت رئيســة وفد 
مجلــس الشــورى الفرنســي إلى 
مــأرب إن محافظــة مــأرب هــي 
للمســاعدات  المتــاح  المنفــذ 

اإلنســانية فــي اليمــن.
لهــا  مقــال  فــي  وأكــدت   
أن  الرســمية  صفحتهــا  عبــر 
ــيطرة  ــة لس ــاء – الخاضع صنع
أصبحــت   - الحوثــي  مليشــيا 
خطيــرة وبعيــدة عــن المناطــق 

النائبة الفرنسية غوليت: مأرب هي 
المنفذ المتاح للمساعدات اإلنسانية 

في اليمن

نائب الرئيس يلتقي قيادات المكونات 
السياسية إلقليم سبأ

قالت إن صنعاء أصبحت خطرة

• مــأرب ترحــب باســتقبال المنظمــات والكثيــر مــن اليمنييــن 
يلجــأ إليهــا

• الحرب في اليمن هي ضد إيران ولكبح جماح حزب الله

ــة  ــتعادة الدول ــة الس الجمهوري
اليمنيــة واالتجــاه لبنــاء اليمــن 
عليــه  اتفــق  الــذي  االتحــادي 
مخرجــات  فــي  اليمنيــون 

الوطنــي. الحــوار  مؤتمــر 
المســؤولية  »تقــع  وقــال: 
جميــع  عاتــق  علــى  اليــوم 
وفئــات  والمكونــات  األحــزاب 
الصــف  بتوحيــد  الشــعب 
والوقــوف إلــى جانــب الشــرعية 
أمــام الخصــم الــذي يهــدد بقــاء 
ــية  ــة السياس ــزاب والعملي األح
ويهــدد بقــاء الجمهوريــة ككل«.

ــاراً  ــى اختي ــك تبق ــة لذل المنكوب
اإلغاثــة. لوصــول  مســتحيل 

ــية  ــة الفرنس ــادت النائب وأش
مجلــس  وفــد  ترأســت  التــي 
الشــورى والبرلمــان الفرنســي 
إلــى محافظــة مــأرب فــي مايــو 
المحافظــة  بقــدرة  الماضــي 
علــى اســتيعاب اليمنييــن مــن 

المحافظــات. كل 
وقالــت: »التعــداد الســكاني 
ألــف   400 مــن  قفــز  لمــأرب 

قــادة  عبــر  جانبهــم  مــن 
فــروع األحــزاب إلقليــم ســبأ عن 
تقديرهــم الهتمام نائــب رئيس 
القيــادة  وحــرص  الجمهوريــة 
فاعليــة  علــى  السياســية 
األحــزاب والمكونــات، مجدديــن 
التأكيــد علــى الموقــف الثابــت 
للشــرعية  المؤيــد  ألحزابهــم 
مــا  وكل  لانقــاب  والرافــض 
والمكتســبات  الثوابــت  يهــدد 

الوطنيــة.

نســمة إلــى 3 مليــون، حيــث 
ــبياً،  ــتقراراً نس ــأرب اس ــل م تمث
والحظنــا أن الكثيــر يلجــأ إليهــا 

المحافظــات«. مــن كل 
وأكــدت رئيس وفــد مجلس 
الشــورى الفرنســي أن محافظة 
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التنفيــذي  المكتــب  أقــر 
اليــوم  مــأرب  بمحافظــة 
المحافظــة  وكيــل  برئاســة 
علــي الفاطمــي، تشــكيل لجنــة 
المحافظــة  وكيــل  برئاســة 
محمــد المعوضــي وعضويــة 
ــة  ــب التنفيذي ــن المكات ــدد م ع
ذات العاقة ، لحصر المنشــآت 
ــة  ــة ودراس ــة والتجاري الصناعي
تأثيرهــا البيئــي ومــدى التزامها 
واالشــتراطات  بالمواصفــات 

والصحيــة. البيئيــة 
علــى  االجتمــاع  وشــدد 
مكتــب  يتولــى  أن  ضــرورة 
االوقــاف واالرشــاد مســئولياته 
فــي االشــراف المباشــر علــى 
والخطــاب  المســاجد  جميــع 
الدينــي الصــادر عنــه بمــا يعــزز 

أقرها المكتب التنفيذي بالمحافظة

لجنة لحصر المنشآت الصناعية والتجارية بمأرب 
وتأثيرها البيئي

واللحمــة  واالســتقرار  االمــن 
التطــرف  ونبــذ  المجتمعيــة 
واالرهــاب وكشــف االنتهــاكات 
ترتكبهــا  التــي  والجرائــم 
مليشــيات الحوثــي االنقابيــة 
اليمنــي  الشــعب  بحــق 
والتحريفــات والتظليــل الدينــي 
الــذي تمارســه تلك المليشــيات 

. العامــة  علــى 
ــى  واســتمع المجتمعــون ال
التقريــر المقــدم من مديــر فرع 
الهيئــة العامــة لميــاه الريــف 
ــذي  ــذال وال ــى ه ــدس عل المهن
والعمــل  االنجــازات  تضمــن 
ــي  ــام الماض ــال الع ــذ خ المنف
المطروحــة  والخطــط  2017م 
تواجــه  التــي  والمعوقــات 
ــة.  ــول المقترح ــا والحل تنفيذه

وأشــار التقريــر إلــى أن فــرع 
الهيئــة نفــذ تســعة مشــاريع 
ميــاه خــال العــام 2017 بكلفــة 
425 ألــف دوالر فــي عــدد مــن 
المديريــات التــي يتواجــد بهــا 
نازحــون بتمويــل مــن منظمــة 
الدولــي  والبنــك  اليونيســيف 
الدولــي  االحمــر  والصليــب 

الكويتيــة.  والمنظمــة 
كمــا تطــرق االجتمــاع الــى 
المدنيــة عــن  الخدمــة  تقريــر 
مســتوى االنضبــاط الوظيفــي 
الفطــر  عيــد  اجــازة  عقــب 
المبــارك فــي مختلــف المكاتــب 
التنفيذيــة والتــي تجــاوزت 75 

فــي المائــة.

مــأرب ترحــب باســتقبال كافــة 
المنظمــات اإلنســانية. مشــيرة 
ــي  ــاني ف ــع اإلنس ــى أن الوض إل
ألن  كارثــي  بالكامــل  اليمــن 
جــداً  ضخمــة  االحتياجــات 

خصوصــا لألطفــال. 
ــية  ــة الفرنس ــت النائب ونوه
فــي مقالهــا إلــى الحــرب الدائرة 
فــي اليمــن، وقالــت: إن الحــرب 
يتــم  عمــا  تمامــا  مختلفــة 

ضــد  حــرب  وأنهــا  تصويرهــا، 
إيــران، وحــرب التحالــف العربــي 
ــن  ــه م ــزب الل ــاح ح ــح جم لكب

ــن.  ــة اليم ــر بواب ــول عب الدخ
الفرنســية نتالــي  والنائبــة 
ــس  ــو مجل ــت عض ــم غولي مري
ترأســت  الفرنســي،  الشــيوخ 
اليمنيــة  الصداقــة  مجموعــة 
ــى 2014 ،  ــذ 2011 إل ــية من الفرنس

وهــي مهتمــة بالشــأن اليمنــي.
ترأســت فــي مايــو الماضــي 
وفــداً مــن مجلــس الشــيوخ 
الفرنســي يتكــون مــن خمســة 
الســفير  وبرفقــة  أعضــاء، 
الفرنســي في اليمن كريســتيان 
تيســتو حيــث اطلــع الوفــد على 
األوضــاع فــي محافظــة مــأرب.
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الثانــي  لألســبوع  تتواصــل 
امتحانــات  التوالــي  علــى 
لطــاب  العامــة  الشــهادة 
عمــوم  فــي  ثانــوي  الثالــث 
مــأرب  محافظــة  مــدارس 

المحــررة. والمحافظــات 
ــة  ــل وزارة التربي ــاد وكي وأش
حســين  محمــد  والتعليــم 
المبذولــة  بالجهــود  الحــاج 
لبــدء عمليــة االمتحانــات، وبمــا 
لمســه مــن ترتيــب للعمليــة 
االمتحانيــة، واالجــواء الهادئــة 
وغيــاب أي مظاهــر للتجمهــر 

االمتحانــات. حــول مراكــز 
أن  الحــاج،  الوكيــل  وأكــد 
بالوزيــر  ممثلــة  التربيــة  وزارة 
كل  تبــذل  لملــس  عبداللــه 
انجــاح  ســبيل  فــي  جهــد 
العمليــة التعليميــة والعمليــة 

. نيــة المتحا ا
وكيــل  أثنــى  جانبــه  مــن 
ــد  ــي محم ــأرب، عل ــة م محافظ
الجهــود  علــى  الفاطمــي، 
التربيــة  يبذلهــا مكتــب  التــي 
والتعليــم بالمحافظــة، داعيــاً 
أوليــاء االمــور إلى توفيــر االجواء 
ليتســنى  للطــاب  المناســبة 

فيما الدفعة االولى من الكتب المدرسية تصل منتصف أغسطس  

استمرار إمتحانات الثانوية العامة لألسبوع الثاني 
في عموم مدارس المحافظة

ــذي  ــكل ال ــرة بالش ــم المذاك له
االمتحــان  أداء  مــن  يمكنهــم 

المطلــوب. بالشــكل 
مــن جهــة أخــرى أكــد مديــر 
عــام مكتــب التربيــة والتعليــم 
بمحافظــة مــأرب، الدكتــور علي 
العبــاب، ان الدفعــة االولــى من 
تــم  التــي  المدرســية  الكتــب 
التعاقــد علــى طباعتهــا ســتورد 
فــي  التربيــة  مخــازن  الــى 

منتصــف الشــهر المقبــل«.
واشــار العبــاب فــي تصريــح 
لوكالــة االبنــاء اليمنيــة ســبأ، 
الــى ان مكتــب التربيــة وقــع 
ــدا  ــي عق ــهر الماض ــة الش نهاي
لطباعــة  االفــق  مطابــع  مــع 
مليــون و52 الف كتاب مدرســي 
لكافــة الفصــول الدراســية مــن 
 542 اجماليــة  بقيمــة   ،)12-1(
مليونــا 936 الــف ريــال علــى 

نفقــه الســلطة المحليــة.
عــام  مديــر  ولفــت 
مكتــب التربيــة الــى ان هــذه 
احتياجــات  ســتغطي  الكتــب 
الكتــب  مــن  المحافظــة 
العــام  خــال  الدراســية 

وبمناهــج  المقبــل،  الدراســي 
مــن  والمعتمــدة  صحيحــة 
قامــت  ان  بعــد  التربيــة  وزارة 
بإدخــال  االنقــاب  مليشــيات 
فــي  الطائفيــة  افكارهــا 
المناهــج الدراســية التــي تطبــع 
لديهــا وتوزيعهــا علــى طــاب 

. رس ا لمــد ا
الدفعــة  ان  الــى  ونــوه 
الثانيــة مــن المناهــج واالخيــرة 
بموجــب العقــد ســتصل فــي 
ــد  ــل كح ــر المقب ــع نوفمب مطل

اقصــى.
وأعــرب عــن شــكره لمحافظ 
ســلطان  اللــواء  المحافظــة 
كافــة  يقــدم  الــذي  العــرادة 
بالجانــب  واالهتمــام  الدعــم 
تمويــل  ومنهــا  التعليمــي 
طباعــة المناهج الدراســية التي 
ــة،  ــدارس المحافظ ــا م تحتاجه
لوزيــر  عــن شــكره  عبــر  كمــا 
علــى  والتعليــم  التربيــة 
احتياجــات  وتفهمــه  تعاونــه 
علــى  والموافقــة  المحافظــة 
طباعــة المناهــج بتمويــل مــن 

المحليــة. الســلطة 
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ــة  ــب الصح ــق مكت أغل
والســكان  العامــة 
ســت  مــأرب  بمحافظــة 
فــي  طبيــة  منشــئات 
لمخالفتهــا  المدينــة 
المنشــآت  قانــون 
الخاصــة.  الطبيــة 
علــي  الدكتــور  وأكــد 
الســعيدي مديــر مكتــب 
الصحــة بمديريــة المدينــة 
المنشــئات  إغــاق  أن 
جــاء  الخاصــة  الطبيــة 
ينفذهــا  حملــة  ضمــن 
العامــة  الصحــة  مكتــب 
بالتعــاون  والســكان 
المحلــى  المجلــس  مــع 
المدينــة. بمديريــة 

تصريــح  فــي  وقــال: 
محافظــة  لـ«موقــع 
مــأرب« إن مكتــب الصحة 
مســتمر فــي إنــزال لجــان 
أداء  لمراقبــة  تفتيــش 
 .. الطبيــة  المنشــئات 
اللجــان  أن  إلــى  مشــيرا 
الميدانيــة الحاليــة اتخذت 
اإلجــراءات  مــن  عــدد 
المخالفيــن. تجــاه 

الســعيدي  وأشــاد 
األجهــزة  بتعــاون 
األمنيــة. وأكــد أنــه ســيتم 
االجهــزة  مــع  بالتعــاون 
كل  ضبــط  األمنيــة 
ــماح  ــدم الس ــف، وع مخال
القانــون  وأن  للعبــث، 
الجميــع. علــي  ســينفذ 

مــن جهــة أخــرى وجــه 
مــأرب  محافظــة  وكيــل 
مديــر  الباكــري  عبداللــه 
الصحــة  مكتــب  عــام 
بتكليــف فريــق متخصص 

خاص

مــن إدارة التمويــن الطبــي 
مديريــة  الــى  للنــزول 
وجــرد  لفحــص  الــوادي 
االيرانيــة  االدويــة  كميــة 
الــى  وإحالتهــا  المهربــة 
النيابــة التخــاذ االجــراءات 
. بشــأنها  القانونيــة 

خــال  ذلــك  جــاء 
كميــات  علــى  اطاعــه 
ــة  ــة المهرب ــة االيراني االدوي
أحــد  ضبطهــا  والتــي 
مديريــة  فــي  المواطنيــن 
تحريزهــا  وتــم  الــوادي، 
الضبــط  محظــر  وعمــل 
مــن قبــل مديــر مديريــة 
جــرادان  صالــح  الــوادي 
المديريــة. أمــن  وإدارة 

بــدور  الباكــري  واشــاد 
المواطنيــن الذيــن ضبطــوا 
إيرانيــة  المهربــة  االدويــة 
والتــي  والمنشــأ  الصنــع 
باألعــاف  تغطيتهــا  تــم 
طريقهــا  فــي  وكانــت 
الحوثيــة  المليشــيا  الــى 
صنعــاء. فــي  اإليرانيــة 

الصحــة  مكتــب  وكان 
إن  قــال  بالمحافظــة 
غرفــة عمليــات بالمكتــب 
ــود  ــد بوج ــاً يفي ــت باغ تلق

كميــة مــن االدويــة، مخزنــه 
بمعــرض بيــع غــاز بمحطــة 
بــن معيلــي مديريــة الوادي.

ــل  ــم التواص ــاف »ت وأض
الصحــة  مديــر  مــع 
ــزول  ــرعة الن ــة بس بالمديري
ومعاينتــه  المــكان  إلــى 
إدارة  مــع  والتنســيق 
المديريــة، ونــزول مدير عام 
مديريــة الــوادي وعضــو من 
مكتب الصحــة بالمديرية«.

»بعــد  البيــان:  وتابــع 
أفــاد  االدويــة  معاينــة 
ــام  ــر ع ــرادان مدي ــح ج صال
مديريــة الــوادي، أن االدويــة 
ــي ،  ــع إيران توضــح أنهــا صن
وتــم إبــاغ الجهــات األمنيــة 
باتخــاذ اإلجــراءات الازمة«.
الدكتــور  وأشــاد 
الشــدادي  عبدالعزيــز 
مديــر عــام مكتــب الصحــة 
التــي  بالجهــود  بمــأرب، 
الجهــات  مــن  قدمــت 
مديريــة  فــي  المعنيــة 
والشــخصيات  الــوادي 
االجتماعيــة ودورهــم فــي 
االبــاغ عــن تلــك األدويــة.

فريق متخصص لفحص األدوية اإليرانية المضبوطة 

مكتب الصحة يغلق ست منشئات 
طبية خاصة مخالفة بمدينة مأرب
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مدير الصحة يطلع على جهود 
مكافحة حمى الضنك

الصحــة  عــام مكتــب  زار مديــر 
والســكان بمحافظــة مــأرب الدكتــور 
وفريــق  الشــدادي  عبدالعزيــز 
االســتجابة الطبيــة الســريعة التابــع 
ــة  ــي مدين ــبت الماض ــب الس للمكت
ــوادي. ــة ال ــال بمديري ــون آل ج حص

واطلــع المدير الشــدادي والفريق 
المرافــق علــى الوضــع الصحــي فــي 
المنطقــة، والجهــود القائمــة فــي 
إطــار مواجهــة حمــى الضنــك وحمى 
الضنــك النزفيــة والحــد مــن انتشــار 

هــذا الوبــاء.
مكتــب  عــام  مديــر  وتفقــد   
الصحــة بالمحافظــة - خــال الزيــارة 
- ســير العمــل بمستشــفي الوحــدة 
بمنطقــة الحصــون، واطلــع علــى 
مســتوى الخدمــات الطبيــة التــي 

المستشــفى. يقدمهــا 
إلــى شــرح  واســتمع الشــدادي 
الحميــات  حــاالت  عــن  مفصــل 
التــي  الضنــك  بحمــى  المشــتبهة 
اســتقبلها المستشــفى واإلجــراءات 

الازمــة التــي قدمــت لهــا.
وخــال الزيــارة الميدانيــة عقــد 
الشــدادي  عبدالعزيــز  الدكتــور 

الطبــي  الــكادر  ضــم  اجتماعــاً 
متطوعــات  وبحضــور  والفنــي 

بالمنطقــة. المجتمــع  صحــة 
الشــدادي  الدكتــور  واشــار 
مؤكــداً   .. التوعيــة  أهميــة  إلــى 
والحــد  الوبــاء  هــذا  مكافحــة  أن 
ــة  ــي توعي ــل ف ــاره تتمث ــن انتش م
الوقايــة  طــرق  حــول  المجتمــع 
البعــوض  علــى  بالقضــاء  منــه 

الضنــك. لحمــى  الناقــل 
ونــوه الدكتــور الشــدادي إلــى 
خــال  نجحــت  المحافظــة  أن 
عــدد  محاصــرة  فــي   2016 العــام 
حمــى  بينهــا  مــن  األوبئــة  مــن 
الضنــك بتكثيــف التوعيــة الصحية 
للمجتمــع وطــرق مكافحــة الوبــاء 
بالقضــاء علــى البعــوض الناقــل 

الضنــك. لحمــى 
انــه  الشــدادي  الدكتــور  وأكــد 
ــي  ــن الطب ــه إدارة التموي ــم توجي ت
المستشــفى  بمــد  بالمكتــب 
الوريديــة  والمحاليــل  باألدويــة 
لمعالجــة الحــاالت التي يســتقبلها 

. لمستشــفي ا
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أطباء )كرى ومأرب( ينجحون في إجراء 
عمليتين نوعيتين 

الدفاع المدني بمأرب يخمد حريقاً 
بمخزن بضائع

ــن  ــي، م ــم جراح ــن طاق تمك
اســتئصال جــزء مــن كلية أحدى 
مستشــفى  فــي  المريضــات 
كــرى العــام، بمحافظــة مــأرب، 
فــي  لتمــزق  تعرضهــا  بعــد 

الكليــة اليســرى.
جراحيــة  عمليــة  وأجريــت 
لمريضــة  وحرجــة،  نوعيــة 
عشــرين  العمــر  مــن  تبلــغ 
نــاري  بطلــق  أصيبــت  عامــا، 
الكليــة  فــي  تمــزق  الــى  أدى 
فتحــة  واحــداث  اليســرى 
ــون  ــدة والقول ــي المع ــره ف كبي

. ض لمســتعر ا
وذكــر نائب مدير مستشــفى 
كــرى بمــأرب د محمــد الشــرقي، 
أن العمليــة اســتغرقت خمــس 
اشــترك  متواصلــة  ســاعات 
فيهــا اخصائيــان، فــي الجراحــة 
البوليــة،  والمســالك  العامــة 
حيــث قامــا باســتئصال جــزء 
ــوب  ــم والثق ــة وترمي ــن الكلي م
كافــة  وعمــل  والجــروح 

الازمــة. اإلجــراءات 
وأوضــح الشــرقي، أن هــذه 
العمليــة هــي إحــدى العمليــات 
ــي  ــا ف ــم اجرئه ــي يت ــرى الت الكب

ــفى. المستش
مــأرب  مستشــفى  وفــي 
جراحــي  فريــق  نجــح  العــام 
ــة  ــي جراح ــص ف ــي متخص يمن
العظــام والمفاصــل، فــي اجراء 
عمليــة جراحيــة نوعيــة لطفلــة 
تبلــغ مــن العمــر ســنة ونصف، 

المدنــي  الدفــاع  أخمــد 
بشــرطة مــأرب، يــوم الثاثــاء، 
بمخــازن  اندلــع  هائــاً  حريقــاً 
أميــن قاســم. األعمــال  رجــل 
ونشــب الحريــق فــي عــدد 
ــبب  ــع بس ــازن البضائ ــن مخ م
مــاس كهربائــي، مــا أدى الــى 
وقــوع  دون  ماديــة  أضــرار 

كانــت تعانــي مــن تشــوه خلقــي 
 Clubفــي القــدم غيــر معالــج

.  foot
للطفلــة، عمليــة  وأجريــت 
تحريــر »خلفــي انســي للحافــظ 
القــدم،  ألوتــار  تطويــل  »مــع 
بالعمليــة  وصفــت  والتــي 

بالنجــاح. تكللــت  و  النوعيــة 
وأشــاد نائب الشــئون الفنية 
بــه  قــام  بمــا  بالمستشــفى، 
الفريــق الطبــي الجراحــي التابــع 

لهيئــة مستشــفى مــأرب العام، 
الضاحــي  محمــد  د.  برئاســة 
استشــاري جراحــة العظــام ود. 
ــة  ــي جراح ــد اخصائ ــد احم مهن
ــي  ــب الذبحان ــام و د. نجي العظ
التخديــر واالنعــاش  اخصائــي 

ــاعد. ــي المس ــق الفن والفري
وعبــرت أســرة الطفلــة عــن 
شــكرهم وتقديرهم الستشــاري 
الجراحــة علــى مــا قامــوا بــه 

ــي. ــي نوع ــل جراح ــن تدخ م

بشــرية. خســائر 
وأبــدى المواطنيــن ارتياحهم 
الكبيــر للتحــرك الســريع لرجــال 
الدفــاع المدنــي واســتجابتهم 
فــي  ســاهمت  التــي  الفوريــة 
مــن  ومنعــه  الحريــق  اخمــاد 
ــى  ــازن وال ــة المخ ــول بقي الوص
ــة. ــن المحيط ــازل المواطني من
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الطفلة »آمنة« .. ضحية جديدة 
أللغام الحوثيين في مارب

»األطفال 
المجندين« 

في رحلة 
ترفيهية 

إلى حديقة 
مأرب

استشــهدت طفلة، وأصيبت 
أخــرى، إثــر انفجــار لغــم أرضــي 
ميليشــيا  مخلفــات  مــن 
ســيطرتها  أثنــاء  الحوثييــن، 
علــى مديريــة مجــزر بمحافظــة 
مــأرب، قبيــل خروجهــا تحــت 

الوطنــي. الجيــش  ضربــات 
إن  محلــي  مصــدر  وقــال 
الطفلــة وتدعــى »آمنة مشــطر 
10 أعــوام«، استشــهدت، فيمــا 
»مريــم  شــقيقتها  أصيبــت 
مشــطر 8 أعوام«، عندما انفجر 
ــد  ــن ق ــم كان الحوثيي ــا لغ بهم
زرعــوه في منطقــة »المنصاع« 

وثــاق  مؤسســة  نفــذت 
اليــوم  المدنــي  للتوجــه 
الخميــس، رحلــة ترفيهيــة لـــ 
27 طفــاً مجنــداً إلــى حديقــة 
مــأرب العامة, ضمن مشــروع 
األطفــال  تأهيــل  إعــادة 
والمتأثريــن  المجنديــن 
بالحــرب فــي اليمــن الممــول 
الملــك ســلمان  مــن مركــز 
ــانية. ــال اإلنس ــة واألعم لإلغاث

ــة  ــمال مدين ــزر ش ــة مج بمديري
ــة. ــة المحافظ ــأرب، عاصم م

وأوضــح المصــدر أن اللغــم 
مــا  أثنــاء  بالطفلتيــن  انفجــر 

كانــا يقومــان برعــي االغنــام.
أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
فقــدت  »مريــم«،  الطفلــة 
إحــدى عينيهــا جــراء اصابتهــا 
تــزال  اللغــم، وال  انفجــار  فــي 
ترقــد فــي المستشــفى بمدينــة 

مــأرب.
الوطنــي،  الجيــش  وكان 
تمكــن مــن تحريــر مدينــة مجزر 
بمــأرب، مطلــع العــام 2016، إال 

األطفــال  وقضــى 
والمتأثــرون  المجنــدون 
ــام  ــي أقس ــم ف ــرب وقته بالح
الحديقــة, إضافــة إلــى فقــرات 
ــة  ــابقات متنوع ــة ومس ثقافي
وفــق برنامج الرحلــة التي تأتي 
ضمــن األنشــطة الترفيهيــة 
األطفــال  يتلقاهــا  التــي 
مــن  إلخراجهــم  المجنــدون 
وعيــش  النفســية,  حالتهــم 
مــن  جــو  فــي  طفولتهــم 
الفــرح, وإتاحــة فرصــة اللعــب 
مفتوحــة. مســاحات  وفــي 

ــى  ــة األول وهــذه هــي الرحل
ــة  ــن المرحل ــى م ــدورة األول لل

أن مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة 
المديريــة  فــي  فرارهــا  وقبــل 
فــي  األلغــام  بزراعــة  قامــت 
مناطــق الرعــي والطــرق العامة 

لإلنتقــام مــن المدنييــن.
التــي  االلغــام  وتســببت 
الحوثييــن،  ميليشــيا  زرعتهــا 
القتلــى  مئــات  ســقوط  فــي 
ــي  ــن، ف ــن المدنيي ــى م والجرح
كثيــر مــن المــدن والمناطــق 
التــي ســيطرت عليهــا ميليشــيا 
ــن  ــا م ــل خروجه ــن، قب الحوثيي
ــات. ــق والمحافظ ــك المناط تل

فيما فقدت شقيقتها إحدى عينيها

مــن  والسادســة  الخامســة 
المشــروع والتي تســتهدف 80 
طفــاً مجنــداً ومتأثــراً بالحرب 

فــي اليمــن.
إعــادة  لمشــروع  وســبق 
المجنديــن  األطفــال  تأهيــل 
مجنــداً  طفــاً   161 تأهيــل 
عــدة  مــن  بالحــرب  ومتأثــراً 
فــي  يمنيــة  محافظــات 
المراحــل الســابقة وفــق خطة 
مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة 
فــي اليمــن والتــي ســتعمل 
علــى إعــادة تأهيــل 2000 طفــل 

بالحــرب. ومتأثــر  مجنــد 
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مــن  مشــاركا   20 تلقــى 
مديريــة  شــرطة  منتســبي 
مــدى  علــى  مــأرب  مدينــة 
ــرق  ــى ط ــات عل ــن تدريب يومي
األوليــة. اإلســعاف  وآليــات 

وفــي الــدورة التــي نظمهــا 
اليمنــي  األحمــر  الهــال 
ــات  ــون معلوم ــى المتدرب تلق
وتدريبــات عــن كيفيــة تقديــم 
لألشــخاص  اإلســعافات 
التــي  والحــاالت  المصابيــن 
أوليــة  رعايــة  إلــى  تحتــاج 
علــى  الحفــاظ  فــي  تســاعد 

. تهــم حيا
المشــاركون  تعــرف  كمــا 
ــة  ــروح وكيفي ــواع الج ــى أن عل
ــرق  ــاالت الغ ــع ح ــل م التعام
واالختناقــات بطــرق نظريــة 
بشــكل  والتركيــز  وعمليــة، 

اإلصابــة  حــاالت  علــى  أكثــر 
باعتبــار  الناريــة  بالطلقــات 
أكثــر  األمــن  رجــال  فئــة  أن 
عرضــة لمثــل هــذا النــوع مــن 

اإلصابــات.
محافظــة  وكيــل  وعبــر 
ــن  ــري ع ــه الباك ــأرب عبدالل م
لجهــود  وتقديــره  شــكره 
إقامــة  فــي  األحمــر  الهــال 
مثــل هــذه الــدورات، ونشــر 
اإلســعافات  ثقافــة  مبــادئ 
فــي  الصحيحــة  األوليــة 
ــراد  ــدى أف ــع ككل ، ول المجتم
األمــن علــى وجه الخصــوص .. 
داعيــا إلــى إقامــة المزيــد مــن 
هــذه الــدورات حتــى يصبــح 

بيــت مســعف. فــي كل 
عــام  مديــر  أكــد  بــدوره 
العميــد  المحافظــة  شــرطة 

عبدالملــك المدانــي أن الــدورة 
ــتوى  ــع مس ــي رف ــاهمت ف س
الوعــي في مجــال اإلســعافات 
األمــن  أفــراد  لــدى  األوليــة 
وأكســبتهم  المشــاركين 
والمعــارف  المعلومــات 
األساســية  والمهــارات 
للتعامــل مــع المصابيــن عنــد 

الحــوادث. وقــوع 
الــدورة قــام  وفــي ختــام 
د.فــارس العقيلــي أميــن عــام 
الهــال األحمــر فــرع مــأرب 
ــة  ــهادات التقديري ــع الش بتوزي
علــى المشــاركين فــي الــدورة 
محافظــة  وكيــل  بحضــور 
مــأرب عبدالله الباكــري ومدير 
المحافظــة  شــرطة  عــام 
ــي. ــك المدان ــد عبدالمل العمي

تدريب منتسبي الشرطة بمدينة مأرب 
على اإلسعافات األولية 
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وزع مركــز الملــك ســلمان 
اإلنســانية  لإلغاثــة واألعمــال 
مســاعدات  االثنيــن،  ،يــوم 
للنازحيــن  وإيوائيــة  غذائيــًة 
ــأرب  ــة م ــي مدين ــم ف ــن نه م

مــأرب. بمحافظــة 
األنبــاء  وكالــة  وأكــدت 
إن  )واس(  الســعودية 
منهــا  اســتفاد  المســاعدات 

فــرد.  4566
ويأتــي التوزيــع فــي إطــار 
اإلنســانية  المشــروعات 
المملكــة  مــن  المقدمــة 
للشــعب  بالمركــز  ممثلــة 
اليمنــي التــي بلغــت حتــى اآلن 

مشــروًعا.  269

توزيع مساعدات غذائية وإيوائية لنازحي 
نهم في مأرب

تقرير: الحوثيون  قصفوا األحياء المدنية في مأرب بـ250 صاروخ
أدى إلى استشهاد وإصابة 340 مدنيا

حقوقــي  تقريــر  كشــفت 
وإصابــة  استشــهاد  عــن 
نســاء  بينهــم  مدنيــاً   340
ــدد  ــن ع ــن م ــال ونازحي وأطف
جــراء  المحافظــات،  مــن 
الحوثــي  مليشــيا  قصــف 
االنقابيــة لألحيــاء الســكنية 
فــي محافظــة مــأرب خــال 
الماضيــة. الثاثــة  االعــوام 

وأوضحــت التقريــر الصادر 
عــن الهيئــة الوطنيــة للدفــاع 
والحريــات  الحقــوق  عــن 
)هــود(  تحــت عنــوان )دمــاء 

علــى الرصيــف( بأن المليشــيا 
الحوثيــة اســتهدفت األحيــاء 
بـــ  مــأرب  بمدينــة  الســكنية 
250 صــاروخ تســاقطت خــال 
الماضيــة  االعــوام  الثاثــة 
ــال  ــقط خ ــذوف س ــا مق أبرزه
شــهر رمضــان فــي 22مايــو 
عذبــان  حــي  فــي  الماضــي 
وســط مدينــة مــأرب المكتــظ 
ــل  ــى مقت بالســكان مــا أدى ال
ــن  ــن المدنيي ــة 22 م 6 وإصاب
ــرأة. ــال وام ــة أطف ــم ثاث بينه

مــن  عــدد  وقــدم 

والحقوقييــن  الناشــطين 
الفعاليــة  خــال  مداخــات 
ــي  ــى االنتهــاكات الت أشــارت إل
الحوثــي  مليشــيا  ترتكبهــا 
بحــق المدنييــن فــي مختلــف 
الــى  إضافــة  المحافظــات، 
واالحتجــازات  المضايقــات 
ومصــادرة الحريــات للمدنيين 
نقاطهــم  فــي  المســافرين 
الطرقــات  فــي  المســتحدثة 
تعميــق  فــي  ذلــك  وأثــر 
النســيج  وتمزيــق  االنقســام 

. عــي الجتما ا
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