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نائ ــب رئي ــس جمل ــس القي ــادة حماف ــظ م ــأرب يس ــتقبل س ــفري
اململك ــة املتح ــدة وع ــدد م ــن س ــفراء بالدن ــا

أكثر من  7آالف أسطوانة يوميا..

منشـــأة الغـــاز بمـــأرب
تؤكـــد اســـتقرار الســـوق
بـــادة الغـــاز املنـــزيل

تســع منظمــات بمــأرب تطلــق تقري ـرا يوثــق ثمــان
ســنوات مــن االنتهــاكات الناجمــة عــن األلغــام
نادي األبطال بمأرب يكرم الفائزين
باملسابقة الثقافية والعبي وإداريي
النادي القدامى
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نائــب رئيــس جملــس القيــادة الرئــايس حمافــظ مــأرب
يســتقبل ســفري اململكــة املتحــدة وعــددا مــن ســفراء بالدنــا

اس ــتقبل نائ ــب رئي ــس
مجل ــس القي ــادة الرئ ــايس
محافظ مأرب اللواء سلطان
العـــرادة بالريـــاض ســـفري
اململك ــة املتح ــدة إىل اليم ــن
ريتش ــارد أوبنهاي ــم.
وخ ــال اللق ــاء ناق ــش
اللواء العــرادة آفاق التعاون
املشــرك بني اليمن واململكة
املتح ــدة يف إنج ــاح مجل ــس
القي ــادة الرئ ــايس برئاس ــة
الدكت ــور رش ــاد العليم ــي،
وجهــود تحقيــق الســام.
كمـــا ناقـــش اللقـــاء
تطورات األحداث والخروقات
الحوثيــة املتواصلــة للهدنة،
ورفضه ــا املس ــتمر للجهود
اإلقليمية والدولية واألممية
لتحقي ــق الس ــام يف اليم ــن
واملنطقة.
وأش ــاد الل ــواء الع ــرادة
باملوق ــف الربيطان ــي الداعم
واملســاند للحكومــة اليمنية

 ..مؤكـــدا دعـــم وإســـناد
الجهــود األمميــة والدوليــة
واإلقليمية الساعية لتحقيق
السالم واالس ــتقرار وعودة
مؤسســـات الدولة.
مــن جانبــه أكد الســفري
الربيطاني موق ــف بريطانيا
املرح ــب بتش ــكيل مجل ــس
القيادة الرئايس والذي يضم
ممثلــن عن مختلــف القوى
االجتماعيـــة والسياســـية..
داعيــا الجميــع للعمــل مــع
املبعــوث األممــي مــن أجــل
مفاوضات سياسية من أجل
السالم.
كمـــا اســـتقبل نائـــب
رئيـــس مجلـــس القيـــادة
الرئـــايس محافـــظ مـــأرب
اللــواء ســلطان العــرادة يف
الريــاض عــددا من رؤســاء
البعثات الدبلوماسية لبالدنا
يف عدد من البلدان الشــقيقة
والصديق ــة.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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إىل ذلـــك ناقـــش
اللق ــاء تط ــورات األح ــداث
والخروقـــات الحوثيـــة
املتواصل ــة للهدنة ،ورفضها
املس ــتمر للجه ــود اإلقليمية
والدولي ــة واألممية لتحقيق
الســام يف اليمــن واملنطقــة
بما يتناىف مع الجهود الدولية
واإلقليمية لتحقيق الســام.
وخالل اللقــاء أكد اللواء
العــرادة عــى الــدور الكبــر
للسفارات اليمنية يف تعريف
العالم بالخروق ــات الحوثية
املس ــتمرة للهدنة املعلنة من
قبل األمم املتحدة ،ورفضها
املس ــتمر لجه ــود الس ــام،
وتحديهــا لقــرارات مجلــس
األمـــن الـــدويل ،واإلرادة
الشــعبية واإلقليميــة.
وأشــاد العــرادة بجهــود
مجلــس التعــاون الخليجــي
مــن أجــل إنجاح مشــاورات
الرياض وحرصه عىل توحيد
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اإلرادة اليمنية ..مثمنا يف ذات
الوقــت الدعم الكبري من قبل
اململك ــة العربية الس ــعودية
واإلم ــارات العربي ــة املتحدة
والدول الشقيقة والصديقة
إلنهاء معاناة الشعب اليمني
التي خلفها انقالب مليش ــيا
الحوثي.
من جانبهم عرب رؤســاء
البعثــات الدبلوماســية عــن
سعادتهم بلقاء نائب رئيس
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس
محافـــظ مـــأرب اللـــواء
العرادة ،مشددين عىل أهمية
أن يمــارس املجتمــع الــدويل
الضغــط الكايف عىل مليشــيا
الحوث ــي لتطبي ــق الهدن ــة،
وإيق ــاف تعنته ــا ورفضه ــا
املســتمر لجهود السالم منذ
العــام  2014وحتــى اليــوم.
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أكثر من  7آالف أسطوانة يوميا..
منشأة الغاز بمأرب تؤكد استقرار السوق بامدة الغاز املنزيل

أك ــدت منش ــأة الغ ــاز يف
محافظ ــة م ــأرب اس ــتقرار
الوضــع التأميني ملــادة الغاز
املن ــزيل يف املحافظ ــة املكتظة
بالنازحــن وضمان وصولها
بيـــر وســـهولة إىل كافـــة
املواطنني وبالســعر الرسمي
ونجاح آلية مكافحة الســوق
الســـوداء ومنـــع التالعـــب
بهــذه املادة مــن قبل ضعفاء
النفوس.
وقــال مدير عام منشــأة
الغاز عــي هــادي غريب :إن
املنشـــأه تضـــخ إىل الســـوق
املحليـــة باملحافظـــة  7آالف
أســطوانة غاز يوميا وبيعها
للمواطنــن عــر وكالئهــا يف
مركــز املحافظــة واملديريات
بالســـعر الرســـمي 4650
رياال لألســطوانة ،كما تقوم

املنشأة نفسها عرب مركباتها
التـــي تســـرها ملخيمـــات
النازحني يف عاصمة املحافظة
ومديريـــة الـــوادي بالبيـــع
املبارش للنازح ــن باملخيمات
لضمـــان تخفيـــف معانـــاة
النازحني وتســهيل حصولهم
عــى أســطوانة الغاز.
وأوضـــح غريـــب أن
املنشأة اتخذت آليات صارمة
للرقابــة عىل الســوق املحلية
والــوكالء ومكافحة الســوق
السوداء بالتعاون من السلطة
املحلية باملحافظة واملديريات
ومنهـــا النـــزول املبـــارش
ملس ــؤويل املنش ــأة إىل مناطق
التوزيـــع التابعـــة للـــوكالء
للتأكــد مــن مــدى التزامهــم
بالتعليم ــات واإلج ــراءات يف
البيــع للمواطنــن وبالســعر
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الرسمي.
ولفت إىل نج ــاح التعاون
مع األجهزة األمنية يف ضبط
أي أسطوانات غاز يف النقاط
األمنيــة عــى املركبــات التي
يتــم عبورهــا دون ترصيــح
رســمي ملنــع تهريــب حصة
املحافظــة واملواطنــن فيهــا
مـــن أســـطوانات الغـــاز إىل
املحافظــات املجاورة الواقعة
تحـــت ســـيطرة مليشـــيا
الحوثي ،حيث تنشط السوق
الســوداء واألســعار املرتفعة
جدا ألســطوانة الغــاز وتؤثر
ع ــى االس ــتقرار التموين ــي
با ملحا فظة .
وحــذر مدير عام منشــأة
الغــاز بمــأرب الــوكالء مــن
العقوب ــات الصارم ــة الت ــي
ســـتطال أي وكيـــل يثبـــت
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محاولـــة تالعبـــه بمـــادة
الغــاز بهــدف الرتبــح الكبــر
عــى حســاب حــق املواطنني
ومعاناتهـــم ،وتصـــل تلـــك
العقوبات إىل ســحب ترصيح
الوكالــة.
وكان مديــر عام املنشــأة
عيل هادي غريب قد نفذ نزوال
ميدانيــا رقابيا عــى عدد من
منافذ التوزيع التابعة لوكالء
الرشكــة واالطــاع عىل مدى
التزامها باملعايري والتس ــهيل
للمواطن ــن للحص ــول ع ــى
حاجتهم من مادة الغاز املنزيل
بي ــر وس ــهولة وبالس ــعر
الرســمي والتأكــد من تواجد
كافة حصة الوكيل يف معارض
البيــع املبارش للمواطنني.
Mareb_gov
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تسع منظمات بمأرب تطلق تقريرا يوثق ثمان
سنوات من االنتهاكات الناجمة عن األلغام

أطلقــت تســع منظمات
حقوقيــة وإنســانية عاملــة
بمحافظة مأرب ،بالتنســيق
مع مكتبي حقوق اإلنســان
والشـــؤون االجتماعيـــة
تقري ــرا ً (األلغ ــام كاب ــوس
يط ــارد اليمني ــن) ،وال ــذي
يوث ــق االنته ــاكات الناجمة
عن زراعة الحوثيني لأللغام
يف املحافظــات اليمنية خالل
الفـــرة مـــن إبريـــل 2014
وحت ــى م ــارس 2022م.
وج ــرى إط ــاق التقرير
خالل مؤتمر صحفي بمدينة
مأرب ،أقيم بمناســبة اليوم
العاملــي للتوعيــة بمخاطــر
األلغــام ،والــذي يصــادف 4
إبريل مــن كل عام.
ووثـــق التقريـــر 12
ألــف انتهــاك نتيجــة زراعة
األلغام التي انفردت مليشيا
الحوثــي بهــا ،تنوعــت بــن
القتل واإلصاب ــة وأرضار يف
املنش ــآت واملمتلكات العامة
والخاصة ،بينها  2818قتيال
من املدنيني و  3655مصابا،

إضافــة إىل تــرر  5آالف و
 596منش ــأة عامة وخاصة
جزئيا وكليا.
وبحســب التقريــر فقــد
جاءت محافظ ــة تعز األكثر
ترضرا من ألغــام الحوثيني،
بعدد ألفني و ( )243انتهاكا،
منها س ــقوط ( )549قتيال،
تلتهـــا محافظـــة الحديـــدة
بإجمايل ألف و( )716انتهاكا ً
بينهــا ( )479قتيالً.
وجاءت محافظة مأرب
ثالثـا ً بإجمايل ألــف و()345
انتهاكا ً،بينهــا ( )272قتيال
مدنيــا ،ثم محافظة البيضاء
بألف و( )152انتهاكاً ،منها
سقوط ( )216قتيال ،وتلتها
بالرتتيب محافظات الجوف،
عدن ،لحــج ،الضالع ،حجة،
صنعاء ش ــبوة ،أب ــن ،أمانة
العاصمة ،إب ،صعدة ،ذمار،
عمران.
وكشـــف التقريـــر
الحقوق ــي ع ــن مقت ــل 33
مـــن فـــرق نـــزع األلغـــام
الذيــن يعملــون يف املــروع
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الســعودي «مسام» وإصابة
أكثــر مــن أربعــن البعــض
إعاقاته ــم دائم ــة ..مش ــرا ً
بأن الفرق الهندسية التابعة
ملـــروع مســـام تمكنـــت
مــن نــزع «ُ »328.184لغما ً
وعبوة ناســفة وذخائر غري
متفجر ة .
ولفـــت التقريـــر إىل أن
املليشيات االنقالبية انفردت
بزراع ــة األلغ ــام األرضي ــة
والبحرية والعبوات الناسفة
بكل أشكالها وأحجامها عىل
نطــاق واســع مــن املناطــق
التــي اجتاحتهــا منــذ بداية
الحــرب وحتــى اليوم .
وأكـــد أن مثـــل هـــذه
الجرائم تعد انتهاكا ً للقانون
اإلنس ــاني والقان ــون الدويل
لحقــوق اإلنســان ،وتنــدرج
ضمـــن قائمـــة اإلرهـــاب
والجرائــم ضــد اإلنســانية،
وتعتـــر انتهـــاكا ً صارخـــا ً
للقوانــن واألعراف الدولية.
وعـــر كل مـــن مديـــر
عام مكتب حقوق اإلنس ــان
Mareb gov
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عبدرب ــه جدي ــع ومدير عام
مكتب الشــؤون االجتماعية
والعم ــل عبدالحكيم القييس
عن إدانتهما واس ــتنكارهما
للجرائـــم اإلرهابيـــة التـــي
ترتكبها املليشــيات الحوثية
املدعومة م ــن إيران.
وأكدا أن مليشيا الحوثي
تعمــدت مــن خــال األلغام
استهداف املدنيني ،بزراعتها
داخـــل األحيـــاء الســـكنية
والطــرق والشــوارع العامة
واألس ــواق الت ــي يرتاده ــا
الجميـــع دون اســـتثناء.
وأبديـــا اســـتغرابهما
من دعــم املنظمــات الدولية
للمليشـــيات الحوثيـــة
باألمــوال الطائلة واملركبات
واألجهــزة واملعــدات تحــت
مســمى التوعيــة بمخاطــر
األلغــام يف املحافظــات التي
يس ــيطرون عليه ــا ،بينم ــا
تعد املليشــيات الحوثية هي
املنظم ــة اإلرهابي ــة األكث ــر
زراعــة لأللغــام .
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نادي األبطال بمأرب يكرم الفائزين باملسابقة
الثقافية والعبي وإداريي النادي القدامى

كرم ن ــادي األبطال
الريـــايض والثقـــايف
بمـــأرب الفائزيـــن
باملســـابقة الثقافيـــة
الرمضانيـــة والعبـــي
وإداريي النادي القدامى
تقدي ــرا لجهوده ــم يف
االرتقاء بالنادي خالل
أمسية رمضانية أقيمت
بملعـــب الفاو.
وخـــال األمســـية
أكــد مدير عــام مكتب

الشـــباب والرياضـــة
األســتاذ عيل حشــوان
عـــى دور املســـابقات
الثقافيـــة ســـواء يف
رمضان أو غري رمضان،
يف االرتقـــاء بوعـــي
الشـــباب وثقافتهـــم،
باعتبار ذلك من صميم
عمل األندية الشــبابية.
وأكـــد حشـــوان
اس ــتعداد املكت ــب دعم
األنشـــطة والربامـــج

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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الثقافيــة لألنديــة التي
تسهم يف تثقيف الشباب
وترتقـــي بوعيهـــم يف
مختلف الجوانب الدينية
والسياسية والثقافية..
مشيدا بإقامة األنشطة
واألمس ــيات الثقافي ــة
التوعويـــة لتحفيـــز
الشباب وتنمية قدراتهم
الثقافيـــة إىل جانـــب
الق ــدرات الرياضية.
ويف نهاية األمس ــية
Mareb gov
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PA G E

قــام مدير عــام مكتب
الشـــباب والرياضـــة
ومعــه رئيــس النــادي
سمري حشــوان ،وأمني
عـــام النـــادي صالـــح
قصيلة بتكريم الفائزين
بجائـــزة املســـابقة
الثقافيـــة والالعبـــن
واإلداريـــن القدامـــى
بالجوائــز والشــهادات
التقديري ــة.
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