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جــرت ،يوم أمــس الجمعــة، بمحافظة 
مــأرب مراســم تشــييع رســمية وشــعبية 
العســكري بســفارة  الملحــق  لجثمــان 
بالدنــا لــدى البحريــن الشــهيد العميــد 

ــر. ــح األحم ــد صال ــد محم ــن/ محم الرك
رئيــس  نائــب  التشــييع  وتقــدم 
الجمهوريــة نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــق الركــن علــي محســن  المســلحة الفري
صالح، ورئيس هيئــة األركان العامة اللواء 
ــل  ــي ووكي ــر العقيل ــور طاه ــن/ دكت الرك
محافظــة مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح 
المســلحة  للقــوات  العــام  والمفتــش 
وعــدد  القميــري  عــادل  الركــن  اللــواء 
مــن القــادة العســكريين والمســؤولين 
المحلييــن وأقــارب الشــهيد وجمــع مــن 

المواطنيــن.
القــادة  مــن  المشــيعون  وقــدم 

بتعازيهــم  والمواطنيــن  والمســؤولين 
ــب  ــة نائ ــس الجمهوري ــب رئي ــارة لنائ الح
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وألســرة 

الشــهيد. وأقــارب وزمــالء 
وأشــاروا إلــى التضحيــات الكبيــرة التــي 
يبذلهــا اليمنيــون، وفي مقدمتهــم القوات 
المســلحة فــي مســيرة معركــة تحريــر 
اليمــن مــن ميليشــيا الكهنــوت االماميــة.

وأشــاد المشــيعون بمناقــب الشــهيد 
خدمــات  مــن  قدمــه  ومــا  وبطوالتــه 
التــي  المهــام  مختلــف  فــي  عســكرية 

توالهــا.
ســائلين اللــه العلي القديــر أن يتغمده 
بواســع الرحمة والمغفرة ويســكنه فسيح 
جناتــه وأن يرحــم كل الشــهداء األبطــال 

ويحقــق النصــر لليمــن واليمنييــن.

تشييع جثمان الشهيد محمد محمد 
صالح األحمر بمأرب
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التقــى وكيل محافظــة مأرب 
الدكتــور عبــد ربــه مفتــاح مســاء 

موفــد  الخميــس 
نيــوز  فوكــس  قنــاة 
االمريكيــة  االخباريــة 
المرســل الــى مــأرب 
برئاســة هولي ســوزان، 
مــا  علــى  لالطــالع 
المحافظــة  تشــهده 
مــن ازدهــار ونهضــة 
وعلــى  اســتثمارية 
المشــاريع والخدمــات 
التي تقدمها الســلطة 
المحليــة للمواطنيــن 

والنازحيــن.
وفــي اللقــاء أوضح 
الوكيــل مفتــاح حرص 

الســلطة المحليــة علــى تقديــم 
مــن  للمواطنيــن  الخدمــات 
والقاطنيــن  المحافظــة  ابنــاء 
فيهــا والنازحيــن علــى حــد ســواء 
المحــدودة،  االمكانيــات  رغــم 
وفــي مقدمتهــا توفيــر االمــن 
شــجع  مــا  وهــذا  واالســتقرار 
النــاس علــى االســتثمار والقدوم 
ضيــق  مــن  هربــاً  مــارب  الــى 
ــش  ــن بط ــوف م ــش والخ العي
مليشــيات الحوثــي االيرانيــة فــي 
المناطــق التــي ال تــزال تحــت 

ســيطرة تلــك المليشــيات.
وأكــد الوكيــل مفتــاح االرتبــاط  
الحوثــي  لمليشــيا  الوثيــق 
االنقــالب  وبعــد  قبــل  بايــران 
علــى الدولــة ، وهــو مــا أكدتــه 
تصريحــات بعــض المســؤولين 
االيرانييــن فــي طهــران بانهــم 
اســتولوا علــى العاصمــة العربية 
الرابعــة بعــد ســقوط صنعــاء 
ــة..  ــيات الحوثي ــد المليش ــي ي ف
مضيفــاً بــان إيــران هــي مــن 
باالســلحة  المليشــيا  زودت 
والصواريــخ التــي تســتهدف بهــا 
أبنــاء الشــعب اليمنــي واألشــقاء 
فــي دول الجــوار وهــذا مــا اثبتتــه 

تحقيقــات  دوليــة.
وقــال الوكيــل مفتــاح: »كمــا 

 على الدول الكبرى أن تحزم أمرها وتتخذ موقفاً 
موحداً تجاه المليشيا  

الوكيل مفتاح لموفد قناة فوكس نيوز األمريكية

اللــه  وحــزب  ايــران  دعــم  أن 
الحوثيــة  لمليشــيا  اللبنانــي 

ــي  ــل ف تمث
مجــال  فــي  عناصــر  تدريــب 
صناعــة العبــوات وااللغــام التــي 
تحصــد حيــاة مئــات االبريــاء مــن 
المدنييــن  والنســاء  األطفــال 
الخبــراء  ارســال  الــى  إضافــة 
فــي مجــال التدريــب والتصنيــع 
الحربــي الــى جانــب امدادهــم 

« وباالســلحة  باالمــوال 
وأردف مفتــاح: »إن تصريــح 
ــي  ــه اللبنان اميــن عــام حــزب الل
االخيــر الــذي عبــر فيه عــن رغبته 
فــي ارســال المقاتليــن وان يكون 
الحوثــي  مــع  مقاتــالً  معهــم 
ضــد مــا اســماه بالعــدوان أكبــر 
ومســاندة  دعــم  علــى  دليــل 
ايــران وحــزب اللــه للحوثييــن 
وتهريــب االســلحة لهــم بصــورة 

مســتمرة.«
مفتــاح  الوكيــل  وأهــاب 
االعــالم  ووســائل  باالعالمييــن 
المختلفــة وخاصــة االمريكيــة 
أن تنقــل الصــورة الحقيقيــة عن 
المليشــيات الحوثيــة إلــى الــرأي 
العــام االمريكــي بعدمــا شــاهدت 
جرائمه ووحشــيته فــي التعامل 
مــع المختطفيــن ونهــب امــوال 
المركــزي  البنــك  مــن  الدولــة 
الموظفيــن  رواتــب  ومصــادرة 

المســاعدات  علــى  واالســتيالء 
وبيعهــا  واالغاثيــة  الدوليــة 
الســوق  فــي 
الســوداء لشراء 

األسلحة 
وااللغام 

المتفجرة 
لتستخدمها 

ابنــاء  ضــد 
الشعب 

. ليمنــي ا
وأضاف: 

أن  »يجــب 
العالــم  يعلــم 
هــذه  أن 

المليشيات 
أن  يمكــن  ال 
تبنــي دولــة أو تكــون عالقــات 
مــع االخريــن فقــد هجــرت قســرا 
مئــات االكاديميــن والمدرســين 
المــدارس  ودمــرت  والطــالب 
وتريد أن تنشــر الجهل ليتســنى 
لهــا الــزج بهم فــي معاركهــا ضد 
الدولــة وضــد الشــعب مــن أجــل 
ــران التوســعية  تنفيــذ خطــط اي
المنطقــة. فــي  والتخريبيــة 
مفتــاح  الوكيــل  واعتبــر 
هــذه  مــع  المفاوضــات  أن 
المليشــيات »عبثيــة« وال طائل 
منها وهــي تســتخدمها اللتقاط 
ــاعة  ــت س ــا اقترب ــاس كلم االنف
الحســم وان الشــعب اليمنــي 
هــذه  مــن  باالســتياء  يشــعر 
ــه مــع  المفاوضــات كــون تجربت
هــذه المليشــيات مريــرة فهي ال 
تؤمــن بالســالم وال باالتفــاق وال 
تقبــل باآلخر ال يمكــن أن تنفذ أي 
اتفــاق وقــد كانــت المفاوضــات 

ــك. ــى ذل ــال عل ــابقة دلي الس
فــي  الكبــرى  الــدول  داعيــا 
مجلــس االمــن أن تحــزم أمرهــا 
وتتخــذ موقفــا موحــدا  ضــد هذه 
المليشــيات ويتــم منــع تهريــب 
االســلحة لهــا وعندها ســتتوقف 

الحــرب.
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أوفــدت قنــاة فوكــس نيــوز 
ــا  ــاً له ــاً صحفي ــة فريق األمريكي
ــالع  ــأرب لالط ــة م ــى محافظ إل
ــة  ــهده المحافظ ــا تش ــى م عل
ونهضــة  ازدهــار  مــن 
اســتثمارية وعلــى المشــاريع 
تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
الســلطة المحليــة للمواطنين 

والنازحيــن.
ــة  ــته الصحفي ــق ترأس الفري
ســوزان،  هولــي  األمريكــي 
والتقــي الفريق قيادة الســلطة 
وزار  بالمحافظــة،  المحليــة 
ــادة  ــلمان إلع ــك س ــز المل مرك
المجنديــن،  األطفــال  تأهيــل 
المرافــق  مــن  عــدد  زار  كمــا 
علــى  واطلــع  الحكوميــة، 
فــي  اإلنســانية  األوضــاع 

. فظــة لمحا ا
وأعربــت رئيــس موفــد قنــاة 
فوكــس نيــوز األمريكيــة هولــي 
ــارة  ــعادتها بزي ــن س ــوزان ع س
محافظــة مــأرب ومــا شــاهدته 

أنهــت المراكــز االمتحانيــة 
فــي عمــوم محافظة مــأرب يوم 
امتحانــات  الماضــي  األربعــاء 
لطــالب  العامــة  الشــهادة 
بقســميه  الثانــوي  الثالــث 

واألدبــي. العلمــي 
محافــظ  وكيــل  وأشــاد 
المعوضــي  محمــد  مــأرب 
اإلمتحانيــة،  العمليــة  بنجــاح 
وبالجهــود التــي قام بهــا مكتب 
التربيــة والتعليــم فــي التنظيم 
لتســيير  الجيــد  واإلعــداد 
بنجــاح،  االمتحانيــة  العمليــة 
رغــم االوضــاع االســتثنائية التي 

هولي سوزان: سأنقل الجوانب المشرقة 
التي شاهدتها للرأي العام األمريكي

الوكيل المعوضي 
يشيد بنجاح امتحانات 
الثانوية العامة بمأرب

بهــا  يمــر 
الوطــن.

وخالل 
ــي  ــات ف ــير االمتحان ــده س تفق
يومهــا األخيــر بمركــز صوابيــن 
ذنــة  بــوادي  الروضــة  ومركــز 
اســتمع  صــرواح،  مديريــة 
الوكيــل الــى شــرح مــن اللجــان 
االمتحانيــة عــن مســتوى ســير 
ــى  ــرف عل ــا تع ــات كم االمتحان
للمراكــز  التنظيــم  مســتوى 
للطــالب. إلجــراء االمتحانــات 

أوضــح مديــر  جانبــه  مــن 
بالمحافظــة  التربيــة  مكتــب 

أن  العبــاب،  علــي  الدكتــور 
ســارت  االمتحانيــة  العمليــة 
ــا  ــق م ــر وف ــة ويس ــكل سالس ب

لهــا. مخططــاً  كان 
وأشــار إلــى أن عــدد الطــالب 
لإلمتحانــات  تقدمــوا  الذيــن 
3300 طالــب وطالبــة، منهم 806 
طالــب وطالبــة مــن النازحيــن، 
توزعــوا على 35 مركــزاً امتحانياً 
فــي كافــة مديريــات المحافظة.

مــن مظاهــر الحيــاة والنشــاط 
التجــاري.

وأبــدت ســوزان إعجابهــا بمــا 
تقــوم بــه الســلطة المحليــة 
مــن جهــود فــي ســبيل الحفــاظ 
علــى أمــن وســالمة المواطنيــن 

وتوفيــر الخدمــات لهــم.
ولفتــت إلــى أنهــا ســتنقل 
كل مــا شــاهدته فــي المحافظة 
ــاة  ــر القن ــام عب ــرأي الع ــى ال إل
ــي  ــرقة ف ــب المش ــراز الجوان إلب

ــد. هــذا البل
وتعتبــر قنــاة فوكــس نيــوز 
قنــوات  أهــم  مــن  األمريكيــة 
فــي  العــام  الــرأي  تشــكيل 
ــه  ــا ، اذ أن ــق ويكبيدي ــكا وف أمري
اعتبــارا مــن فبرايــر 2015 تصــل 
ــن  ــرب م ــا يق ــوز لم ــس ني فوك
94,700,000 بيــت أميركــي )٪81.4 
الكابــل  عمــالء  طريــق  عــن 
واألقمــار الصناعيــة وشــركات 

االتصــاالت( 

موفد تلفزيوني من قناة فوكس نيوز األمريكية يزور مأرب

خاص
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محافظــة  وكيــل  وجــه 
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح 
مــأرب  ادارة هيئــة مستشــفى 
العنايــة  بتقديــم كافــة  العــام 
للمواطــن منيــر محمــد قائــد 
حمــود الكنــدي المعــروف بإســم 
ــه  ــراء تعرض ــرقي ج ــر المش مني
للتعذيــب الوحشــي في ســجون 

مليشــيا الحوثــي اإليرانيــة.
منيــر  المواطــن  ووصــل 

الكندي مــن ابناء وصاب 
العالــي محافظــة ذمــار 
إلــى مستشــفى مــأرب 
وهــو مصــاب بحــروق 
آثــار  وعليــه  بليغــة 
تعذيــب وحشــية إثــر 
للتعذيــب  تعرضــه 
وإلقائــه مــن قبــل 
فــي  الحوثييــن 
نائيــة  منطقــة 
بتعــز، حيــث زجــت 
بــه المليشــيا فــي 
المعتقــل لرفضــه 

الذهــاب للمشــاركة فــي 
عــالج جرحاهــا بالســاحل 

الغربــي.
ــع  ــارة اطل ــالل الزي وخ
الوكيــل مفتــاح علــى آثــار 
تعــرض  التــي  التعذيــب 
النحيــل  جســده  لهــا 
بأســاليب مختلفــة أبرزهــا 
إحــراق جســمه بمــواد غيــر 
معروفــه وبشــكل بشــع.

وكيــل  وخاطــب 
مفتــاح  الدكتــور  المحافظــة 
الضميــر العالمــي والمنظمــات 
فــي مجــال  العاملــة  الدوليــة 
حقــوق االنســان، بالنظــر الــى 
حجم االنتهــاكات االنســانية التي 
الحوثــي  مليشــيات  تمارســها 
االنقالبيــة االيرانيــة فــي ســجونها 
ــن  ــق المواطني ــا بح ومعتقالته
ومــدى بشــاعتها والتــي تتجــاوز 
االرهابيــة. المنظمــات  اعمــال 

جريمة المليشيا بحق المشرقي تستنفر قيادات 
السلطة المحلية بمأرب

ــى أن هــذا المواطــن  ــوه إل ون
هــو  الكنــدي  محمــد  منيــر 
ــات  ــل مئ ــرات ب ــن عش ــد م واح
واالف الســجناء والمختطفيــن 
اليمنييــن وغيــر اليمنييــن فــي 
ســجون المليشــيات الحوثيــة 
االيرانيــة والتــي تمــارس فيهــا 
ابشــع انواع التعذيب والجســدي 

والنفســي بحقهــم.
ونــوه الوكيــل مفتــاح إلــى أن 
األســبوع  اســتقبلت  مــأرب 

المختطــف  الماضــي 
عبدالقــادر  مــاروك  الفرنســي 
المفــرج عنــه مــن معتقــالت 
المليشــيا، والــذي كشــف حجــم 
لــه  تعــرض  الــذي  التعذيــب 
والســجناء، وأســاليب التعذيــب 
الســجناء  مــن  كثيــر  ووفــاة 
اليمنييــن وغيــر اليمنيين تحت 
االمريكــي)  ومنهــم  التعذيــب 

جــون(.
مــن جهتــه دان وكيــل أول 

محافظــة مــأرب علــي محمــد 
التعذيــب  جرائــم  الفاطمــي 
الوحشــية التــي ترتكبها مليشــيا 
االيرانيــة  االنقالبيــة  الحوثــي 
فــي ســجونها بحــق الســجناء 

والمختطفيــن.
زيارتــه  خــالل  ذلــك  جــاء 
ــي  ــه وكيل ــس ومع ــوم الخمي ي
الباكــري  عبداللــه  المحافظــة 
للدكتــور  المعوضــي،  ومحمــد 
منير المشــرقي لالطمئنان على 
صحتــه والــذي يتلقــى العــالج 
مستشــفى  هيئــة  فــي 
العــام  مــأرب 
ــب  ــراء التعذي ج
الوحشــي الــذي 
ــي  ــه ف ــرض ل تع
سجون المليشيا 
الحوثيــة االنقالبية 
اختطفتــه  التــي 
رفضــه  بعــد 
للعمــل  الذهــاب 
ــة  ــي جبه ــم ف معه

الســاحل.
الوكيــل  وقــال 
هــذه  إن  الفاطمــي: 
الجرائم بحق االنســانية 
التــي ترتكبهــا مليشــيا 
االنقالبيــة  الحوثــي 
االيرانيــة فــي ســجونها 
الســجناء  بحــق 
والمختطفيــن يجــب 
الضميــر  تحــرك  ان 
الجــاد  للتحــرك  العالمــي 
لتلــك  للتصــدي  والمســئول 

االعمــال«.
االعمــال  »هــذه  وأضــاف: 
الوحشــية واالجرامية تتنافى مع 
كافــة القيــم واالخــالق والشــرائع 
الســماوية واالديــان الوضعيــة، 
وترتقــي الــى االعمــال االرهابيــة«.
المواطــن  ان  الــى  يشــار 
كمــا   - الكنــدي  محمــد  منيــر 
ــن  ــخصية- م ــه الش ــي بطاقت ف

زيارات متوالية لوكالء المحافظة

•  الوكيل مفتاح: ممارسات مليشيا الحوثي تجاوزت المنظمات اإلرهابية
•  الوكيل الفاطمي: جرائم المليشيا يجب أن تحرك الضمير العالمي
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مــأرب  مدينــة  احتضنــت 
ــتركاً لسكرتاريات  اجتماعا مش
اإلشــتراكي  الحــزب 
ــوف  ــأرب والج ــات م بمحافظ
والبيضاء وقيادات اإلشــتراكي 
أخــرى. محافظــات  مــن 

وشــدد االجتمــاع فــي بيــان 

في بيان له

ــي محافظــة  ــاء وصــاب العال ابن
ذمــار، وهــو خريج مختبــرات، كان 
ــم  ــه بصنعــاء ث ــد خال يعمــل عن
انتقــل الــى محافظــة اب للعمل 

فــي احــد المستشــفيات.
قبــل  لالختطــاف  وتعــرض 
اكثــر مــن شــهرين مــن بعــد بعد 
ــات  ــاع لتوجيه ــض االنصي ان رف
مليشــيات الحوثي االنقالبية في 
ــل  ــه للعم ــة اب بالتوج محافظ
الســاحل  جبهــة  فــي  معهــم 

ــه. ــي، واخفائ الغرب
وقبــل بضعــة ايــام شــاهد 
مواطنــون طقمــا يحمــل شــعار 
ــي  ــام برم ــي ق ــيات الحوث مليش
جثتــه فــي ســائلة نخــال بمديريــة 
احــد  واخــذه  الســالم،  شــرعب 

االطبــاء هنــاك وقــام بعالجــه 
فــي احــدى القــرى وبعــد علــم 
المليشــيات الحوثيــة اقتحمــت 
التحقيــق مــع  وبــدات  القريــة 
عنــه  والممرضــات  الطبيــب 
تــم  انــه  لهــم  قالــوا  ولكنهــم 

تســليمه الهلــه ومغادرتــه.
الــى  المعلومــات  وتشــير 
بنقلــه  قامــوا  متطوعيــن  ان 
الســتكمال  تعــز  مدينــة  الــى 
العــالج االســعافي ثــم بعدهــا 
الجمهــوري  المستشــفى  الــى 
بعــدن حيــث تلقــى العــالج فيــه 
ثالثــة ايــام قبــل نقلــه الــى هيئــة 
مستشــفى مــأرب العــام لتلقــى 
ــك  ــز المل ــة رك ــى نفق ــالج عل الع

ســلمان .

الحزب اإلشتراكي: 
مأرب قدمت نموذجاً 

وطنياً رائعاً 

صــادر عنــه علــى اإلســراع فــي 
السياســي  التحالــف  إشــهار 
والــذي  للشــرعية  الداعــم 
يجــري التحضيــر لــه مــن قبل 
القــوى السياســية المختلفــة.

فــي  الحاضــرون  وعبــر 
االمتنــان  عــن  االجتمــاع 

العالييــن  والتقديــر 
وأبنائهــا  مــأرب  لمحافظــة 
ممثلــة  الوطنيــة  وقيادتهــا 
ــي  ــلطان عل ــواء / س ــاألخ الل ب
العــرادة محافــظ المحافظــة.
وأكــدوا فــي بيــان اإلجتماع 
أن هــذه مأرب قدمــت نموذجاً 
ــي  ــواء أكان ف ــاً س ــاَ رائع وطني
وكســر  لالنقــالب  مقارعتهــا 
ــى  ــه االول ــي مراحل ــوكته ف ش
لمختلــف  باحتضانهــا  أو 
ابنــاء المحافظــات اليمنيــة.
ــان إن احتضــان  وقــال البي
مــن  اليمــن  أبنــاء  مــأرب 
المحافظــات  مختلــف 
ــاعدة  ــون والمس ــم الع وتقدي
بالغــة  ظــروف  فــي  لهــم 
الصعوبــة أتــاح لهم االســتقرار 
ومكنهــم  بكرامــة  والعيــش 
بدورهــم  االضطــالع  مــن 
الوطني فــي مقارعــة االنقالب.
قيــادات  بيــان  وعبــر 
اليمنــي  االشــتراكي  الحــزب 
عــن تقديرهــم البالــغ للــدور 
ــه  ــع ب ــذي اضطل ــرف ال المش
أعضــاء الحــزب وانصــاره فــي 
مواجهــة االنقــالب منــذ بداياته 
قــوى  جانــب  الــى  االولــى 
المواجهــة الوطنيــة االخــرى 
البطوليــة. مآثرهــم  ويحيــي 
تأييــد  البيــان  وأعلــن 
المجتمعيــن لموقــف رئيــس 
عمليــة  مــن  الجمهوريــة 
إلــى  المســتند  الســالم 
ــادرة  المرجعيــات الثــالث المب
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة 
الوطنــي  الحــوار  ومخرجــات 
االمــن  مجلــس  وقــرارات 
وفــي  الصلــة  ذات  الدولــي 
ــرار )2216(. ــا ق ــة منه المقدم
ان  علــى  البيــان  واكــد 
الحوثــي  االنقــالب  مواجهــة 
المواجهــة  علــى  يقتصــر  ال 
واالعالميــة  العســكرية 
وحســب ,بــل يشــمل مجــاالت 
عــن  اهميــة  تقــل  ال  اخــرى 
الحــرب واالعــالم ويأتــي فــي 
مقدمهــا طرق واســاليب ادارة 
ــق  ــي المناط ــام ف ــأن الع الش
المحــررة مــن قبــل الشــرعية.
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 أكــد العميد/ عبدالملــك المداني 
مديــر عــام شــرطة محافظــة مــأرب 
أن شــرطة المحافظــة قامــت بإعادة 
األطفــال  مــن  العشــرات  تأهيــل 
الذيــن جندتهــم مليشــيا  األســرى 
الحوثــي وزجــت بهــم فــي الجبهــات 

ــم. ــى أهاليه ــلمتهم إل وس
خــالل  المدانــي  العميــد  ونــوه 
اســتقباله فريــق الســالم النســوي 
مــأرب  فتيــات  لمؤسســة  التابــع 
برئاســة حمــدة أحمــد الولــص ،يــوم 
الثالثــاء، إلــى خطــورة الــزج باألطفــال 
فــي المعــارك والصراعــات، ومــا لهــا 
علــى  تنعكــس  ســلبية  آثــار  مــن 

ومســتقبلهم. نفســياتهم 
االســالمية  الشــريعة  أن  وأكــد 
والقوانيــن جميعهــا تحتــرم حقــوق 
وتولــي  عــام،  بشــكل  اإلنســان 
اهتمامــاً خاصــاً باألطفــال، وتفــرد 

تراعــي  خاصــة  تشــريعات  لهــم 
العمريــة  ومرحلتهــم  حقوقهــم 
واهتمــام  عنايــة  تتطلــب  التــي 
وصنــاع  األوطــان  أمــل  النهــم 

. لمســتقبل ا
ــرطة  ــام ش ــر ع ــاد مدي ــا أش كم
ــود  ــاء بجه ــالل اللق ــة خ المحافظ
فــي  المــرأة  وبــدور   ، المؤسســة 

عمليــة الســالم بشــكل عــام.
ــد/  ــتمع العمي ــاء اس ــي اللق وف
ــة  ــن طبيع ــرح ع ــى ش ــي إل المدان
ــات  ــة فتي ــداف مؤسس ــل وأه عم
واألنشــطة  والمجــاالت  مــأرب 
فــي  المؤسســة  تنفذهــا  التــي 
ضمنهــا  مــن  والتــي  المجتمــع، 
التوعيــة بمخاطــر تجنيــد األطفــال 
والمشــاكل النفســية التي يتعرض 
التجنيــد  أثنــاء  االطفــال  لهــا 

الصراعــات. فــي  والمشــاركة 

تستهدف 190 من مقدمي الرعاية الصحية

العميد المداني: شرطة مأرب 
أهلت عشرات األطفال ممن 

جندتهم المليشيا
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شرطة مأرب »وسيفيك« يناقشون 
االحتياجات التدريبية لألجهزة األمنية

ــرطة  ــام ش ــر ع ــى مدي التق
عبدالملــك  العميــد  مــأرب 
ــق  ــن، فري ــوم االثني ــي، ي المدان
مركــز حمايــة المدنييــن فــي 
ــة  ــيفيك« برئاس ــات »س النزاع
مديــرة  الدوســري  نــدوى 
اليمــن. فــي  المركــز  مكتــب 

العميــد/  وناقــش 
مــع  المدانــي  عبدالملــك 
االحتياجــات  الفريــق 
تحتاجهــا  التــي  التدريبيــة 
فــي  األمنيــة  األجهــزة 
مشــروع  ضمــن  المحافظــة، 
ــن  ــوادر األم ــل ك ــب وتأهي تدري
محافظــات  فــي  والجيــش 
الجــوف(  -مــأرب-  )عــدن 
الــذي ينفــذه مركــز ســيفيك 
فــرد   800 تدريــب  ويســتهدف 
األمــن  وضبــاط  جنــود  مــن 

. لجيــش ا و
ونــوه العميــد المدانــي إلــى 

أن إدارة الشــرطة بالمحافظــة 
ــل  ــب وتأهي ــذت دورات تدري نف
كــوادر األجهــزة األمنيــة فــي 
تــزال  المجــاالت وال  مختلــف 
مــن  المزيــد  إلــى  بحاجــة 
دورات التدريــب فــي المجــال 
رســالة  وايصــال  القانــون 

للمجتمــع. االمــن 
أطلعــت  جانبهــا  مــن 
نــدوى الدوســري مديــر شــرطة 
المركــز  تجــارب  علــى  مــأرب 
ــش  ــن والجي ــب األم ــي تدري ف
وافغانســتان  العــراق  فــي 
وعــدد مــن الــدول التــي تشــهد 
نزاعــات بهــدف تحســين حماية 
ــن  ــات م ــي النزاع ــن ف المدنيي
البرنامــج  وعــن  االنتهــاكات 
ــن. ــي اليم ــز ف ــاص بالمرك الخ

المشــروع  أن  يذكــر 
يعــده مركــز  الــذي  التدريبــي 
النزاعــات  فــي  المدنييــن 

تنفيــذه  ســيتم  )ســيفيك( 
علــى مــدى عــام بعــد بلــورة 
المــادة التدريبيــة بمــا يتوافــق 
االجهــزة  فــي  االحتيــاج  مــع 

. المنيــة ا
حضــر االجتماع نائــب مدير 
العميــد  المحافظــة  شــرطة 
عبــده الســياغي ومديــر إدارة 
العقيــد  والتأهيــل  التدريــب 
ومديــر  التنانــي  صالــح 
المقــدم  القانونيــة  الشــؤون 
الحطابــي ومديــر إدارة الدفــاع 
عبداللــه  العقيــد  المدنــي 
إدارة  ادا  ومديــر  الشــفلوت 
المقــدم  البشــرية  القــوى 
عمــار البخيتــي وصــدام األدور 
مســؤول البرنامــج فــي مــأرب 
ــة  ــادات األمني ــن القي ــدد م وع

. فظــة لمحا با
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الصحــة  مكتــب  دشــن 
والســكان  العامــة 
المســح  مــأرب  بمحافظــة 
والتقييــم الميدانــي للوضــع 
الــذي  والتغــذوي،  الصحــي 
الصحــة،  مكتــب  ينفــذه 
بدعــم منظمــة اليونســيف.

برنامــج  ويســتهدف 
يــوم  دشــن  الــذي  المســح 
مســح   ، الماضــي  األربعــاء 
وأكثــر  منــزل  أربعمائــة 
مــن الــف طفــل دون ســن 
ســتين  فــي  الخامســة، 
ــج  ــق برنام ــكني وف ــع س مرب
باحــث   30 بمشــاركة  األنــا، 

يــوم.  14 لمــدة  وباحثــة 
وأكــد وكيــل المحافظــة 
فــي  الباكــري،  عبداللــه 
التدشــين  لــه خــالل  كلمــة 

البرنامــج،  هــذا  أهميــة 
تقييــم  شــأنه  مــن  لمــا 
ــذوي  ــي والتغ ــع الصح الوض

. فظــة لمحا با
وأشــاد الباكــري بالجهــود 
التــي يبذلهــا مكتــب الصحــة 
بالمحافظــة،  العامــة 
الرعايــة  قطاعــات  وجميــع 
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي الصحي

للمواطنيــن. الطبيــة 
مديــر  قــال  جانبــه  مــن 
الصحــة  مكتــب  عــام 
الدكتــور  والســكان 
إن  الشــدادي  عبدالعزيــز 
والتقييــم  المســح  هــذا 
مديريــات  جميــع  يشــمل 
إلــى  ويهــدف  المحافظــة، 
الصحــي  الوضــع  تقييــم 

بالمحافظــة،  والتغــذوي 
وفــق منهجيــة »اســمارت«.
مكتــب  مديــر  وأشــار 
الصحــة إلــى أهميــة العمــل 
الواحــد،  الفريــق  بــروح 
تســجيل  علــى  والحــرص 
ــح  ــة بالمس ــات الخاص البيان
خــالل  تعلمــوه  مــا  وفــق 

التدريبيــة. الــدورة 
أوضــح  جهتــه  مــن 
العبســي  عــادل  الدكتــور 
تــم  انــه  المســح،  مديــر 
تدريــب الكــوادر التي ســتنفذ 
ــه  ــداً، وأن ــاً جي ــح تدريب المس
المعلومــات  جمــع  ســيتم 
ــتمارات  ــق اس ــات وف والبيان
خاصــة محــددة  لــكل فريــق 

. مســح

تدشين المسح الميداني للوضع 
الصحي والتغذوي بمأرب
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وكيــل  دشــن  كمــا 
للشــؤون  مــأرب  محافظــة 
الباكــري  عبداللــه  اإلداريــة 
ــوم اإلثنيــن الماضــي حملــة  ي
المســح الميدانــي لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي  العاملــة 
فــي  مديريــات  ســت  فــي 
ينفــذه  والــذي  المحافظــة 
ــة  ــئون االجتماعي ــب الش مكت

لعمــل. وا
التــي  الحملــة  وتهــدف 
إلــى  أســبوعين  تســتمر 
البيانــات  قاعــدة  تحديــث 
منظمــات  أوضــاع  وتقييــم 
مــن  المدنــي  المجتمــع 
والمالــي  القانونــي  الجانــب 
واإلداري والوقــوف علــى مــدى 
المنظمــات  هــذه  فاعليــة 
والخدمــات واالنشــطة التــي 

للمجتمــع. تقدمهــا 
أشــار  التدشــين  وفــي 
ــة  ــى أهمي ــري إل ــل الباك الوكي
أداء  لتقييــم  المســح  هــذا 
باعتبارهــا  المنظمــات  هــذه 
تنميــة  فــي  رئيســا  شــريكا 
قــدرات  وتطويــر  المجتمــع 

أبنائــه، وتوعيتهــم بالمفاهيــم 
التــي  الوطنيــة  والقيــم 
الوئــام  تعزيــز  شــأنها  مــن 

والتعــاون. 
وأكــد الباكــري ضــرورة أن 
تقــوم هذه المنظمــات بدورها 
شــفافية  بــكل  االنســاني 
الراصــد  تكــون  وأن  وأمانــة 
االنتهــاكات  لــكل  الدقيــق 
مليشــيات  ترتكبهــا  التــي 
ــاء  ــق أبن ــة بح ــي اإليراني الحوث
ــات  ــي كل المحافظ ــن ف اليم
االنســانية  بالتقاريــر  والرفــع 
ــات  ــى المنظم ــة إل والحقوقي
وتكثيــف  الدوليــة  والمنابــر 
تقديــم  أجــل  مــن  جهودهــا 
ألبنــاء  االنســانية  الخدمــة 
هــذه  ظــل  فــي  المجتمــع 

الصعبــة. الظــروف 
مــن جهتــه أوضــح مديــر 
االجتماعيــة  الشــؤون  عــام 
ــن  ــة حس ــل بالمحافظ والعم
هــذا  أن  الشــبواني  مبخــوت 
المســح ســيترتب علــى ضوئــه 
المنظمــات  دعــم وتشــجيع 
وكــذا  والناجحــة  الفاعلــة 

االســهام في حــل اإلشــكاليات 
تعانيهــا  التــي  والمعوقــات 
لتقــوم  المنظمــات   بعــض 
بآليــات  وارشــادها  بدورهــا 
العمــل االنســاني والحقوقــي  
التــي  والشــروط  والضوابــط 

تســتوفيها. أن  يجــب 
بالمناســبة  ألقيــت  كمــا 
المنظمــات  عــن  كلمتيــن 
ملتقــى  رئيــس  قدمهــا 
مــأرب  محافظــة  طــالب 
ــرأة  ــن الم ــان وع ــير عيش بش
ثابــت،  سوســن  قدمتهــا 
اهميــة  إلــى  فيهمــا  أشــارا 
العمــل االنســاني والحقوقــي 
التــي  المتنوعــة  والخدمــات 
المنظمــات  تلــك  تقدمهــا 
المنظمــات  واحتياجــات 
مــن  والمســاندة  للدعــم 
حضــر  المحليــة.  الســلطة 
ــب  ــام مكت ــر ع ــين مدي التدش
الخدمــة المدنيــة والتأمينــات 
ســعود اليوســفي ومديــر عــام 
ــاون  ــط والتع ــب التخطي مكت

مجيديــع. حــزام  الدولــي 

حملة مسح ميدانية لتقييم أداء 
المنظمات المدنية بمأرب

ينفذها مكتب الشؤون االجتماعية
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ــد  ــي محم ــيخ عل ــد الش أك
محافظــة  وكيــل  الفاطمــي 
مــأرب أن توجيهــات صــدرت 
المحافظــة  محافــظ  عــن 
علــي  بــن  ســلطان  اللــواء 
العــرادة للشــركات النفطيــة 
العاملــة فــي صافــر بتمكيــن 
مــن  الخريجيــن  الطــالب 
ــن  ــادن م ــط والمع ــة النف كلي
التطبيــق العملــي للمناهــج 
ليكتســبوا  درســوها  التــي 

العمليــة. الخبــرة 
حفــل  خــالل  ذلــك  جــاء 
الســلطة  أقامتــه  تكريــم 
مــأرب  بمحافظــة  المحليــة 
لـــ75 طالبــا مــن أبنــاء إقليــم 
ســبأ تخرجوا مــن كليــة النفط 
محافظــة  فــي  والمعــادن 

شــبوة. 
ــم  ــذي أقي ــل ال ــي الحف وف
برعايــة مجموعــة شــركات ابــو 
الحســن للتجــارة واالســتثمار 
أكــد الوكيــل الفاطمــي أن هــذا 
جــاء  بالخريجيــن  االحتفــال 
تتويجــاً لجهودهــم ومثابرتهم 
دراســتهم  فتــرة  خــالل 
الجامعيــة فــي ظــل الظــروف 
واألوضــاع القاســية التــي يمــر 
بهــا الوطــن بســبب الحــرب 
مليشــيات  تشــنها  التــي 
ــاء  ــى ابن ــة عل االنقــالب الحوثي

الوطــن عمومــا.
وأكــد الوكيــل الفاطمــي ان 
وتأهيــل  التعليــم  اســتمرار 
ــاء  ــن ابن ــباب م ــوادر والش الك

الوطــن، يعنــي اســتمرار الثورة 
وانتصارهــا  الســبتمبرية 
وهزيمــة المشــروع الرجعــي 
االنقالبــي لمليشــيات الحوثــي 
اليمــن  وانتصــار  االيرانيــة، 
رئيــس  بقيــادة  اإلتحــادي  
الركــن  المشــير  الجمهوريــة 
هــادي،  منصــور  عبدربــه 
بهــذا  اليمنيــون  وســيحتفل 
االنتصــار قريبــا فــي ميــدان 
الســبعين بالعاصمــة صنعاء.

الحفــل  فــي  وألقيــت 
كلمــات مــن قبــل عميــد كليــة 
الدكتــور  والمعــادن  النفــط 
محمــد ناصــر المطهــري وعن 
الداعميــن المديــر التنفيــذي 
ابــو  شــركات  لمجموعــة 
ــدس  ــارة المهن ــن للتج الحس
الغيلــي،  محمــد  مصطفــى 
وعــن الخريجيــن المكرميــن 
بحيبــح. مســاعد  عبدالقــوي 

وتخلــل االحتفــال تقديــم 
ــة  ــرات الفني ــن الفق ــد م العدي
واالنشــادية  وقصيدة شــعرية.

حضــر الحفــل قائــد محــور 
بيحــان اللــواء مفــرح بحيبــح، 
مــأرب  شــرطة  عــام  ومديــر 
العميــد عبدالملــك المداني، و 
قائد الشــرطة العســكرية فرع 
ــف،  ــي مني ــد ناج ــأرب العمي م
المكاتــب  وعــدد مــن مــدراء 
بالمحافظــة  التنفيذيــة 
والشــخصيات  والمشــائخ 

بالمحافظــة. االجتماعيــة 

توجيهات بتمكين خريجي إقليم سبأ من 
التطبيق العملي بشركات النفط

مأرب تحتفي بطالب إقليم سبأ في كلية النفط

محافظــة  وكيــل  وجــه 
ــة عبداللــه  مــأرب للشــؤون اإلداري
الخدميــة  المكاتــب  الباكــري 
ــام بدورهــا  ــوادي بالقي ــة ال بمديري
وتفعيــل آليــة التنســيق فيمــا 
بينهــا والتعاون التخــاذ اإلجــراءات 
ــك. ــى الضن ــواء حم ــة الحت الالزم

ــده  ــاع عق ــالل اجتم ــدد خ وش
بالمكاتــب الخدمية بالمديرية يوم 
اإلثنيــن الماضــي علــى ضــرورة 
ــعة  ــة واس ــة نظاف ــام بحمل القي
وسريعة تتزامن مع عملية الرش 
الضبابــي للقضــاء علــى البعوض 
الحمــى. للفيــروس  الناقــل 

برئاســة  االجتمــاع  وناقــش 
للحــد  العمــل  آليــات  الباكــري 
الضنــك  حمــى  انتشــار  مــن 
بخطــورة  المجتمــع  وتوعيــة 
منــه.  الوقايــة  وعوامــل  الوبــاء 
وشــدد مديــر مديريــة مــأرب 
علــى  جــرادان  صالــح  الــوادي 
ضرورة تفاعل قطاعات المجتمع 
مقدمتهــم  وفــي  المختلفــة 
خطبــاء المســاجد لنشــر التوعية 
الوبــاء  مــن  الوقايــة  ووســائل 
ومكافحــة أماكــن تكاثــر البعوض 
المكاتــب  قيــام  إلــى  إضافــة 
الخدمية بتفعيل دورها بالنظافة 
والــرش والتوعيــة المجتمعيــة. 
وكان منســق الترصــد الوبائــي 
بمكتب الصحة بالمحافظة ناصر 
الســعيدي قــد أشــار إلــى أن هناك 
)53( حالة مصابة بحمى الضنك.
وأوضــح أن مكتــب الصحــة 
يســعى جاهــداً لتوفيــر الدعــم 
المنظمــات  مــع  والتواصــل 
العــون  لتقديــم  الدوليــة 
لمكافحــة األمــراض نظــراً لشــحة 
ــع  ــاوب م ــدم التج ــات وع اإلمكاني
االحتياجــات التــي يرفعهــا مكتــب 
ــل  ــن قب ــة م ــة بالمحافظ الصح
الحكومــة وال المنظمــات الدولية.

الباكري يوجه إدارات 
مديرية الوادي 

بالقيام بدورها في 
احتواء حمى الضنك
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حملة للتوعوية بطرق وآليات مكافحة 
حمى الضنك بمديرية الوادي

ســد  مؤسســة  دشــنت 
مــأرب بالتنســيق مــع مكتــب 
وإدارة  بالمحافظــة  الصحــة 
مديريــة الوادي حملــة التوعية 
وآليــات  بطــرق  الميدانيــة 
الضنــك،  حمــى  مكافحــة 
ــالل«  ــون آل ج ــة »حص بمدين

بمــأرب.  الــوادي،  بمديريــة 
التــي  الحملــة  وهدفــت 
الماضــي  الســبت  انطلقــت 
الوحــدة  مستشــفى  فــي 
توعيــة  إلــى  بالحصــون، 
الوقايــة  بطــرق  المجتمــع 
الضنــك  حمــى  ومكافحــة 
النزفيــة  الضنــك  والحمــى 

انتشــارها. مــن  والحــد 
العبــادي  احمــد  وأكــد 
بمكتــب  الرعايــة  مديــر 
والســكان  العامــة  الصحــة 
أهميــة  إلــى  بالمحافظــة، 

وبــاء  بمكافحــة  التوعيــة 
ــد  ــرق الح ــك وط ــى الضن حم
أوســاط  بيــن  انتشــاره  مــن 

. لمجتمــع ا
وأن  ســبق  أنــه  وأوضــح 
المستشــفى  عــام  مديــر  زار 
االســتجابة  فريــق  ومعــه 
الســريع، وتــم تشــكيل فــرق 
الطبــي  الــكادر  مــن  توعيــة 
وعــدد  الوحــدة  لمستشــفى 
مــن المتطوعــات مجتمعيــا 
وتوعيــة  الميدانــي،  بالنــزول 
وآليــات  بطــرق  المواطنيــن 
الضنــك،  حمــى  مكافحــة 
انتشــار  مــن  الحــد  وكيفيــة 

لبعــوض. ا
المكتــب  أن  إلــى  ولفــت 
قــام بصــرف ادويــه ومحاليــل 
وريديــة للمستشــفى، مشــدداً 
ــات  ــام الجه ــرورة قي ــى ض عل

الحكوميــة المختصــة بدورها، 
ــرض. ــن الم ــد م ــي الح ف

ــيخ  ــاد الش ــه أش ــن جهت م
صالــح بــن جــرادان/ مديــر عام 
باإلجــراءات  الــوادي  مديريــة 
 . الوبــاء  المتخــذة لمواجهــة 
الفتــاً إلى أن المديرية ســتقدم 
كل الدعــم االزم بالتنســيق مع 
مكتــب الصحــة بالمحافظــة.

الصحــة  مديــر  وكان 
بالمديريــة ســالم بــن جــالل، 
عــدد  إجمالــي  أن  أوضــح 
اســتقبلها  التــي  الحــاالت 
مستشــفى الوحــدة بالحصون 
ــك  ــى الضن ــتبهة بحم والمش
بلغــت 55حاله، وانهــا تماثلت 

للشــفاء.
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مأرب أيقونة الدولة القادمة 
ونموذجاً لحلم اليمنيين

باتت مـــارب تمثــل نموذجاً 
مــأرب   .. اليمنييــن  لحلــم 
تتعامــل مــع قضاياهــا كدولــة 
تشــهد بذلــك االفعــال وليــس 

ــب.  ــوال فحس االق
منــذ  برهنــت  مــارب 
ــة  ــا عصي ــى أنه ــة األول اللحظ
ــاول  ــزال يح ــاول والي ــن ح لم
ان تكــون خارجــة عن الشــرعية 

الوطنيــة.
ــوذج  ــا ـ نم ــارب - ياقومن م
للدولــة المنشــودة التــي مــن 
أجلهــا خــرج اليمنيــون فــي 
يقدمــون  والزالــوا   .. ثورتهــم 
مــن  الجســام  التضحيــات 

أجــل الحصــول عليهــا.
علــى  مــــأرب  التنتقــدوا 
خالفــات  أو  عابــرة  أخطــاء 
طبيعيــة تحــدث فــي مســجد 
أو فــي مكتــب أو فــي ســوق 
ــون  ــة ، وتجعل ــي مؤسس أو ف
القضايــا  قضيــة  ذلــك  مــن 
وتخلقــون مــن الحبــة قبــة 
أمــر  فذلــك   - يقــال  كمــا   -
طبيعــي بــل واجــب الحصــول 
مــارب  فــي مدينــة كمدينــة 
تشــهد تلــك الحركة والنشــاط 

مختلــف  فــي  والفاعليــة 
المجــاالت.. 

وانتقــدوا  مــارب  دعــوا 
 ، المحافظــات  مــن  غيرهــا 
التصبــح  لمــاذا  واســألوها 

! . كمــأرب.

التباينــات  تظهــر  أن 
الفكرية والسياســية ، وان يجد 
الجميــع فــي مــــأرب حريتهــم 
أنشــطهم  ممارســة  فــي 
والتعبيــر عــن آرائهــم بالطــرق 
الســلمية والقانونيــة ، فهــذا 
هــو عيــن الصــواب ، وهــذا مــا 

نطالــب بــه ومــن أجلــه خرجنا 
بثورتنــا .. فــي العــام 2011 م.

إذا لــم يشــعر أحــد أيــاً كان 
توجهــه الحزبــي والسياســي 
بالحريــة التامــة فــي ممارســة 
والفكــري  الحزبــي  نشــاطه 
بالطــرق  والسياســي 
احترامــه  مــع  الســلمية 
المدنيــة  الســلطات  لقانــون 
فإنهــا  فيهــا  والعســكرية 
ليســت مــارب التــي نريدهــا 
ونفاخــر بهــا .. لكنهــا أثبتــت 
ــة  ــة اليمني ــة الدول ــا ايقون أنه

القادمــة.
 – اللــه  بفضــل  مــــأرب- 
باتــت قبلــة االحــرار ونموذجــاً 
مترِجمــا لمخرجــات مؤتمــر 

الوطنــي..  الحــوار 
ليــس أمــام الجميــع إال أن 
وأن  ؛  وأهلهــا  مــأرب  يحيــي 
يقــف معهــا والــى جانبهــا ؛ 
ــلطتها  ــة لس ــدم التحي وأن يق
المحليــة التــي تديرهــا بهــذا 
والرفيــع  الراقــي  المســتوى 
السياســي  الرشــد  مــن 

االداري.. والنضــج 

بقلم/ حمود المروي
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