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أكثر من 7 آالف أسطوانة يوميا..

نادي األبطال بمأرب يكرم الفائزين 
باملسابقة الثقافية والعبي وإداريي 

النادي القدامى

تســع منظمــات بمــأرب تطلــق تقريــرا يوثــق ثمــان 
ســنوات مــن االنتهــاكات الناجمــة عــن األلغــام

بمـــأرب  الغـــاز  بمـــأرب منشـــأة  الغـــاز  منشـــأة 
تؤكـــد اســـتقرار الســـوق تؤكـــد اســـتقرار الســـوق 

بـــادة الغـــاز املنـــزيلبـــادة الغـــاز املنـــزيل

ـــفري  ـــتقبل س ـــأرب يس ـــظ م ـــادة حماف ـــس القي ـــس جمل ـــب رئي نائ
ـــا ـــفراء بالدن ـــن س ـــدد م ـــدة وع ـــة املتح اململك
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ـــس  ـــب رئي ـــتقبل نائ اس
ـــايس  ـــادة الرئ ـــس القي مجل
محافظ مأرب اللواء سلطان 
ـــفري  ـــاض س ـــرادة بالري الع
ـــن  ـــدة إىل اليم ـــة املتح اململك

ـــم. ريتشـــارد أوبنهاي
ـــش  ـــاء ناق اللق ـــال  وخ
اللواء العـــرادة آفاق التعاون 
املشـــرك بني اليمن واململكة 
ـــس  املتحـــدة يف إنجـــاح مجل
ـــة  ـــايس برئاس ـــادة الرئ القي
ـــي،  ـــاد العليم ـــور رش الدكت

وجهـــود تحقيـــق الســـام.
ــاء  اللقـ ــش  ــا ناقـ كمـ
تطورات األحداث والخروقات 
الحوثيـــة املتواصلـــة للهدنة، 
ـــتمر للجهود  ـــا املس ورفضه
اإلقليمية والدولية واألممية 
ـــق الســـام يف اليمـــن  لتحقي

ملنطقة. وا
ـــرادة  ـــواء الع الل ـــاد  وأش
الداعم  باملوقـــف الربيطانـــي 
واملســـاند للحكومـــة اليمنية 

.. مؤكـــدا دعـــم وإســـناد 
الجهـــود األمميـــة والدوليـــة 
لتحقيق  الساعية  واإلقليمية 
ـــتقرار وعودة  السام واالس

ـــات الدولة. مؤسس
مـــن جانبـــه أكد الســـفري 
ـــف بريطانيا  الربيطاني موق
ـــس  ـــكيل مجل ـــب بتش املرح
والذي يضم  الرئايس  القيادة 
ممثلـــني عن مختلـــف القوى 
ـــية..  ـــة والسياس االجتماعي
داعيـــا الجميـــع للعمـــل مـــع 
املبعـــوث األممـــي مـــن أجـــل 
مفاوضات سياسية من أجل 

السام.
كمـــا اســـتقبل نائـــب 
رئيـــس مجلـــس القيـــادة 
ـــأرب  ـــظ م ـــايس محاف الرئ
اللـــواء ســـلطان العـــرادة  يف 
الريـــاض عـــددا من رؤســـاء 
لبادنا  الدبلوماسية  البعثات 
يف عدد من البلدان الشـــقيقة 

ـــة. والصديق

ناقـــش  ذلـــك  إىل 
ـــداث  ـــورات األح ـــاء تط اللق
الحوثيـــة  والخروقـــات 
ـــة للهدنة، ورفضها  املتواصل
املســـتمر للجهـــود اإلقليمية 
ـــة واألممية لتحقيق  والدولي
الســـام يف اليمـــن واملنطقـــة 
بما يتناىف مع الجهود الدولية 
واإلقليمية لتحقيق الســـام.
اللواء  اللقـــاء أكد  وخال 
العـــرادة عـــى الـــدور الكبـــري 
تعريف  اليمنية يف  للسفارات 
ـــات الحوثية  العالم بالخروق
املســـتمرة للهدنة املعلنة من 
ورفضها  املتحدة،  األمم  قبل 
ـــام،  ـــود الس ـــتمر لجه املس
وتحديهـــا لقـــرارات مجلـــس 
واإلرادة  الـــدويل،  األمـــن 

الشـــعبية واإلقليميـــة.
وأشـــاد العـــرادة بجهـــود 
التعـــاون الخليجـــي  مجلـــس 
مـــن أجـــل إنجاح مشـــاورات 
الرياض وحرصه عى توحيد 

اإلرادة اليمنية.. مثمنا يف ذات 
الوقـــت الدعم الكبري من قبل 
ـــعودية  ـــة العربية الس اململك
واإلمـــارات العربيـــة املتحدة 
والصديقة  الشقيقة  والدول 
إلنهاء معاناة الشعب اليمني 
التي خلفها انقاب مليشـــيا 

الحوثي.
من جانبهم عرب رؤســـاء 
البعثـــات الدبلوماســـية عـــن 
رئيس  نائب  بلقاء  سعادتهم 
ـــايس  ـــادة الرئ ـــس القي مجل
ــواء  اللـ ــأرب  ــظ مـ محافـ
العرادة، مشددين عى أهمية 
أن يمـــارس املجتمـــع الـــدويل 
الضغـــط الكايف عى مليشـــيا 
ـــة،  ـــق الهدن ـــي لتطبي الحوث
وإيقـــاف تعنتهـــا ورفضهـــا 
املســـتمر لجهود السام منذ 
العـــام 2014 وحتـــى اليـــوم.

ــأرب  ــظ م ــايس حماف ــادة الرئ ــس القي ــس جمل ــب رئي ــأرب نائ ــظ م ــايس حماف ــادة الرئ ــس القي ــس جمل ــب رئي نائ
يســتقبل ســفري اململكــة املتحــدة وعــددا مــن ســفراء بالدنــايســتقبل ســفري اململكــة املتحــدة وعــددا مــن ســفراء بالدنــا
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أكثر من 7 آالف أسطوانة يوميا..
منشأة الغاز بمأرب تؤكد استقرار السوق بادة الغاز املنزيل

ـــاز يف  الغ ـــأة  ـــدت منش أك
ـــتقرار  ـــأرب اس ـــة م محافظ
الوضـــع التأميني ملـــادة الغاز 
املنـــزيل يف املحافظـــة املكتظة 
بالنازحـــني وضمان وصولها 
ـــة  ـــهولة إىل كاف ـــر وس بي
املواطنني وبالســـعر الرسمي 
ونجاح آلية مكافحة الســـوق 
الســـوداء ومنـــع التاعـــب 
بهـــذه املادة مـــن قبل ضعفاء 

لنفوس. ا
وقـــال مدير عام منشـــأة 
الغاز عـــي هـــادي غريب: إن 
ـــوق  ـــخ إىل الس ـــأه تض املنش
ـــة 7 آالف  ـــة باملحافظ املحلي
أســـطوانة غاز يوميا وبيعها 
للمواطنـــني عـــرب وكائهـــا يف 
مركـــز املحافظـــة واملديريات 
بالســـعر الرســـمي 4650 
رياال لألســـطوانة، كما تقوم 

املنشأة نفسها عرب مركباتها 
ــات  ــريها ملخيمـ ــي تسـ التـ
النازحني يف عاصمة املحافظة 
الـــوادي بالبيـــع  ومديريـــة 
ـــني باملخيمات  املبارش للنازح
لضمـــان تخفيـــف معانـــاة 
النازحني وتســـهيل حصولهم 

عـــى أســـطوانة الغاز.
أن  غريـــب  وأوضـــح   
آليات صارمة  اتخذت  املنشأة 
للرقابـــة عى الســـوق املحلية 
والـــوكاء ومكافحة الســـوق 
السوداء بالتعاون من السلطة 
املحلية باملحافظة واملديريات 
ــارش  ــزول املبـ النـ ــا  ومنهـ
ملســـؤويل املنشـــأة إىل مناطق 
ـــوكاء  ـــة لل التابع ـــع  التوزي
التزامهـــم  للتأكـــد مـــن مـــدى 
ـــراءات يف  ـــات واإلج بالتعليم
البيـــع للمواطنـــني وبالســـعر 

الرسمي.
ـــاح التعاون  ولفت إىل نج
مع األجهزة األمنية يف ضبط 
النقاط  أي أسطوانات غاز يف 
األمنيـــة عـــى املركبـــات التي 
يتـــم عبورهـــا دون ترصيـــح 
رســـمي ملنـــع تهريـــب حصة 
املحافظـــة واملواطنـــني فيهـــا 
ـــاز إىل  الغ ـــطوانات  ـــن أس م
املحافظـــات املجاورة الواقعة 
ــيا  ــيطرة مليشـ ــت سـ تحـ
السوق  الحوثي، حيث تنشط 
الســـوداء واألســـعار املرتفعة 
جدا ألســـطوانة الغـــاز وتؤثر 
ـــي  ـــتقرار التموين ـــى االس ع

. فظة ملحا با
وحـــذر مدير عام منشـــأة 
الـــوكاء مـــن  الغـــاز بمـــأرب 
ـــي  الت ـــة  ـــات الصارم العقوب
ســـتطال أي وكيـــل يثبـــت 

ــادة  ــه بمـ ــة تاعبـ محاولـ
الغـــاز بهـــدف الربـــح الكبـــري 
عـــى حســـاب حـــق املواطنني 
ومعاناتهـــم، وتصـــل تلـــك 
العقوبات إىل ســـحب ترصيح 

الوكالـــة.
وكان مديـــر عام املنشـــأة 
عي هادي غريب قد نفذ نزوال 
ميدانيـــا رقابيا عـــى عدد من 
منافذ التوزيع التابعة لوكاء 
الرشكـــة واالطـــاع عى مدى 
ـــهيل  التزامها باملعايري والتس
ـــى  ـــول ع ـــني للحص للمواطن
حاجتهم من مادة الغاز املنزيل 
ـــعر  ـــهولة وبالس ـــر وس بي
الرســـمي والتأكـــد من تواجد 
كافة حصة الوكيل يف معارض 

البيـــع املبارش للمواطنني.
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أطلقـــت تســـع منظمات 
حقوقيـــة وإنســـانية عاملـــة 
بمحافظة مأرب، بالتنســـيق 
مع مكتبي حقوق اإلنســـان 
االجتماعيـــة  والشـــؤون 
ـــوس  ـــام كاب )األلغ ـــراً  تقري
ـــذي  ـــني(، وال ـــارد اليمني يط
يوثـــق االنتهـــاكات الناجمة 
لأللغام  الحوثيني  زراعة  عن 
يف املحافظـــات اليمنية خال 
ـــل 2014  ـــن إبري ـــرة م الف

وحتـــى مـــارس 2022م.
وجـــرى إطـــاق التقرير 
خال مؤتمر صحفي بمدينة 
مأرب، أقيم بمناســـبة اليوم 
العاملـــي للتوعيـــة بمخاطـــر 
األلغـــام، والـــذي يصـــادف 4 

إبريل مـــن كل عام.
 12 التقريـــر  ووثـــق 
ألـــف انتهـــاك نتيجـــة زراعة 
انفردت مليشيا  التي  األلغام 
الحوثـــي بهـــا، تنوعـــت بـــني 
ـــة وأرضار يف  القتل واإلصاب
ـــآت واملمتلكات العامة  املنش
والخاصة، بينها 2818 قتيا 
من املدنيني و 3655 مصابا، 

إضافـــة إىل تـــرر 5 آالف و 
596 منشـــأة عامة وخاصة 

وكليا. جزئيا 
وبحســـب التقريـــر فقـــد 
جاءت محافظـــة تعز األكثر 
ألغـــام الحوثيني،  تررا من 
بعدد ألفني و )243( انتهاكا، 
منها ســـقوط )549( قتيا، 
ـــدة  ـــة الحدي ـــا محافظ تلته
بإجمايل ألف و)716( انتهاكاً 

بينهـــا )479( قتياً.
مأرب  محافظة  وجاءت 
ثالثـــاً بإجمايل ألـــف و)345( 
بينهـــا )272( قتيا  انتهاكا،ً 
مدنيـــا، ثم محافظة البيضاء 
انتهاكاً، منها  بألف و)152( 
سقوط )216( قتيا، وتلتها 
بالرتيب محافظات الجوف، 
عدن، لحـــج، الضالع، حجة، 
أبـــني، أمانة  صنعاء شـــبوة، 
العاصمة، إب، صعدة، ذمار، 

عمران.
التقريـــر  وكشـــف 
ـــل 33  ـــن مقت ـــي ع الحقوق
مـــن فـــرق نـــزع األلغـــام 
الذيـــن يعملـــون يف املـــرشوع 

الســـعودي »مسام« وإصابة 
أكثـــر مـــن أربعـــني البعـــض 
ـــرياً  ـــة.. مش ـــم دائم إعاقاته
التابعة  الهندسية  الفرق  بأن 
ملـــرشوع مســـام تمكنـــت 
مـــن نـــزع »328.184« ُلغماً 
وعبوة ناســـفة وذخائر غري 

. ة متفجر
ولفـــت التقريـــر إىل أن 
املليشيات االنقابية انفردت 
ـــة  ـــام األرضي ـــة األلغ بزراع
والبحرية والعبوات الناسفة 
بكل أشكالها وأحجامها عى 
نطـــاق واســـع مـــن املناطـــق 
التـــي اجتاحتهـــا منـــذ بداية 

الحـــرب وحتـــى اليوم .
ــذه  ــل هـ ــد أن مثـ وأكـ
الجرائم تعد انتهاكاً للقانون 
ـــون الدويل  اإلنســـاني والقان
لحقـــوق اإلنســـان، وتنـــدرج 
ضمـــن قائمـــة اإلرهـــاب 
والجرائـــم ضـــد اإلنســـانية، 
ـــاً  ـــاكاً صارخ ـــرب انته وتعت
للقوانـــني واألعراف الدولية.
وعـــرب كل مـــن مديـــر 
عام مكتب حقوق اإلنســـان 

عبدربـــه جديـــع ومدير عام 
مكتب الشـــؤون االجتماعية 
ـــل عبدالحكيم القييس  والعم
ـــتنكارهما  عن إدانتهما واس
ـــي  الت ـــة  ـــم اإلرهابي للجرائ
ترتكبها املليشـــيات الحوثية 

املدعومة مـــن إيران.
وأكدا أن مليشيا الحوثي 
تعمـــدت مـــن خـــال األلغام 
بزراعتها  املدنيني،  استهداف 
داخـــل األحيـــاء الســـكنية 
والطـــرق والشـــوارع العامة 
ـــا  ـــي يرتاده الت ـــواق  واألس

الجميـــع دون اســـتثناء.
وأبديـــا اســـتغرابهما 
من دعـــم املنظمـــات الدولية 
الحوثيـــة  للمليشـــيات 
باألمـــوال الطائلة واملركبات 
واألجهـــزة واملعـــدات تحـــت 
مســـمى التوعيـــة بمخاطـــر 
األلغـــام يف املحافظـــات التي 
ـــا  ـــا، بينم ـــيطرون عليه يس
تعد املليشـــيات الحوثية هي 
املنظمـــة اإلرهابيـــة األكثـــر 

زراعـــة لأللغـــام .

تسع منظمات بمأرب تطلق تقريرا يوثق ثمان تسع منظمات بمأرب تطلق تقريرا يوثق ثمان 
سنوات من االنتهاكات الناجمة عن األلغامسنوات من االنتهاكات الناجمة عن األلغام
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ـــادي األبطال  كرم ن
الريـــايض والثقـــايف 
الفائزيـــن  بمـــأرب 
باملســـابقة الثقافيـــة 
الرمضانيـــة والعبـــي 
وإداريي النادي القدامى 
ـــم يف  ـــرا لجهوده تقدي
خال  بالنادي  االرتقاء 
أمسية رمضانية أقيمت 

ـــب الفاو. بملع
وخـــال األمســـية 
أكـــد مدير عـــام مكتب 

ــة  ــباب والرياضـ الشـ
األســـتاذ عي حشـــوان 
ـــابقات  ـــى دور املس ع
الثقافيـــة ســـواء يف 
رمضان أو غري رمضان، 
يف االرتقـــاء بوعـــي 
الشـــباب وثقافتهـــم، 
باعتبار ذلك من صميم 
عمل األندية الشـــبابية.

حشـــوان  وأكـــد 
ـــب دعم  ـــتعداد املكت اس
األنشـــطة والربامـــج 

الثقافيـــة لألنديـــة التي 
تسهم يف تثقيف الشباب 
ـــم يف  ـــي بوعيه وترتق
مختلف الجوانب الدينية 
والسياسية والثقافية.. 
مشيدا بإقامة األنشطة 
ـــة  ـــيات الثقافي واألمس
التوعويـــة لتحفيـــز 
الشباب وتنمية قدراتهم 
ــب  ــة إىل جانـ الثقافيـ

القـــدرات الرياضية.
ويف نهاية األمســـية 

قـــام مدير عـــام مكتب 
ــة  ــباب والرياضـ الشـ
النـــادي  ومعـــه رئيـــس 
سمري حشـــوان، وأمني 
ـــح  ـــادي صال الن ـــام  ع
قصيلة بتكريم الفائزين 
املســـابقة  بجائـــزة 
الثقافيـــة والاعبـــني 
واإلداريـــني القدامـــى 
بالجوائـــز والشـــهادات 

ـــة. التقديري

نادي األبطال بمأرب يكرم الفائزين باملسابقة 
الثقافية والعبي وإداريي النادي القدامى


