


   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

2

) 3
6 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

ر  
مب

وف
  ن

26
ن  

ني
إلث

ا

رئيــس  نائــب  التقــى 
ــن  ــق الرك ــة الفري الجمهوري
ــوم  ــح ،ي علــي محســن صال
اإلثنيــن، محافظــي مــأرب 
العــرادة  ســلطان  اللــواء 
أميــن  اللــواء  والجــوف 
العكيمــي والبيضــاء اللــواء 
الســوادي  الخضــر  ناصــر 
لاطــاع علــى المســتجدات 
المبذولــة  والجهــود 
التحريــر  الســتكمال 
فــي  األوضــاع  وتطبيــع 
ــي  ــاث الت ــات الث المحافظ

ســبأ. إقليــم  تشــكل 
الرئيــس  نائــب  ونقــل 
تحيــات  اللقــاء  خــال 
ــير  ــس المش ــة الرئي فخام
منصــور  عبدربــه  الركــن 
ــة  ــس الجمهوري ــادي رئي ه
للقــوات  األعلــى  القائــد 
واهتمامــه  المســلحة 
فــي  باألوضــاع  المســتمر 
وتوجيهاتــه  ســبأ،  إقليــم 
الجهــود  بمضاعفــة 

وتطبيــع األوضــاع والعمــل 
الخدمــات  توفيــر  علــى 
للمواطنيــن. األساســي 

بالجهــود  وأشــاد 
محافظــي  يبذلهــا  التــي 
المحافظــات ومــا مثلتــه 
محافظــة مأرب مــن مرتكز 
ليــس إلقليــم ســبأ وحدهــا 
بــل لليمــن بأكملهــا فــي 
ظل أوضــاع حرجة عاشــتها 
كل محافظــات الجمهوريــة 
مؤكــداً  االنقــاب،  بفعــل 
التنســيق  أهميــة  علــى 
شــتى  فــي  والتعــاون 
ــة  ــي المقدم ــاالت وف المج
ــي وأن  ــب األمن ــا الجان منه
التنســيق  هــذا  يشــمل 
اإلقليــم  محافظــات 
والمحافظــات األخــرى بمــا 
واالســتقرار  لألمــن  يهيــئ 

لتنميــة. وا
رئيــس  نائــب  وثمــن 
الجمهوريــة الدعــم األخــوي 
التحالــف  لــدول  الصــادق 

نائب الرئيس: مأرب لم تشكل مركز 
إلقليم سبأ فحسب بل لليمن بأكملها

بقيــادة المملكــة العربيــة 
الشــقيقة  الســعودية 
للمناطــق  ودعمهــم 
المجــاالت  فــي  المحــررة 
والتنمويــة  العســكرية 
واإلنســانية. واالقتصاديــة 

الرئيــس  نائــب  وهنــأ 
المحافظــات  محافظــي 
بعيــد االســتقال الـــ30 مــن 
بإحيــاء  موجهــاً  نوفمبــر، 
هــذه المناســبة الوطنيــة 
الجمهوريــة  أعــام  ورفــع 
المقــرات  كل  علــى  عاليــاً 
الحكوميــة،  والمؤسســات 
ترجمــة لتوجيهــات فخامــة 

الجمهوريــة. رئيــس 

ــرعية  ــرص الش ــد ح و أك
رئيــس  فخامــة  بقيــادة 
الجمهوريــة علــى تحقيــق 
التــام  وعزمهــا  الســام 
الســتعادة الدولــة واالتجــاه 

االتحــادي. اليمــن  لبنــاء 
وقــال الفريق محســن » 

التقى محافظي إقليم سبأ
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ــة  ــة االتحادي ــار الدول إن خي
المكونــة مــن ســتة أقاليــم 
عليــه  أجمــع  والــذي 
وتــم  جميعــاً  اليمنيــون 
الســتة  أقاليمــه  تدشــين 
فــور انتهــاء أعمــال مؤتمــر 
بمباركــة  الوطنــي  الحــوار 
كل القــوى السياســية قبــل 
ــي،  ــيا الحوث ــاب ميليش انق
هــو خيــار يطمــح لتحقيقــه 
كل أبنــاء الشــعب باعتبــاره 
ــل  ــي والح ــرج الرئيس المخ
مشــكات  مــن  للكثيــر 

البلــد«.
الرئيــس  نائــب  وحــث 
ســبأ  إقليــم  محافظــي 
ــئ  ــا يهي ــل بم ــد والعم للج
ــة اليمنيــة  الســتعادة الدول
االتحــادي  اليمــن  وبنــاء 
طموحــات  يلبــي  الــذي 
ــي  ــم ف ــعب وتطلعاته الش
األمــن والعدالــة والمواطنة 

المتســاوية.
قــدم  جانبهــم  مــن 
المحافظــات  محافظــي 
عمــل  ســير  عــن  تقاريــر 
التنفيذيــة  المكاتــب 
اســتكمال  وجهــود 
التحريــر وتطبيــع األوضــاع 
ــه  ــا خلفت ــار م ــادة إعم وإع
وتوفيــر  الميليشــيات 
ــاء  ــاه والكهرب ــات المي خدم
والتربيــة  والصحــة 
للمواطنيــن  والتعليــم 
تنفيــذاً لتوجيهــات فخامــة 
رئيس الجمهورية، مؤكدين 
اســتمرار الجهــود وبتعاون 
وانســجام  وتنســيق 
مــن شــأنه  بمــا  الجميــع 
خدمــة محافظــات مــأرب 
ــن  ــاء وأم ــوف والبيض والج

أبناءهــا. واســتقرار 

دفاعــات  أفشــلت 
التحالــف العربــي )الباتريوت( 
باليســتية  صواريــخ  أربعــة 
أطلقتهــا مليشــيا الحوثــي 
واســتهدفت مدينــة مــأرب 
ــن  ــة م ــي حال ــبب ف ــا تس ، م
أوســاط  والخــوف  الهلــع 
ــال  ــاً األطف ــكان خصوص الس

والنســاء.
ــر  ــام معم ــر اإلع دان وزي
مليشــيا  إطــاق  االريانــي 
ثاثــة  اإلرهابيــة  الحوثــي 
صواريخ باليســتية أسقطتها 
العربــي  التحالــف  دفاعــات 
الماضــي  الســبت  مســاء 
ــأرب،  ــة م ــماء مدين ــوق س ف
وســقط أجــزاء منهــا علــى 
ــة. ــن بالمدين ــم للنازحي مخي

أن  اإلريانــي  واعتبــر 
ــي  ــيا الحوث ــتهداف مليش اس
بالصواريــخ  مــأرب  لمدينــة 
الباليســتية هــو بمثابــة رد 
ومليشــياتها  طهــران  مــن 
على جهــود المجتمع الدولي 
ــن  ــاص لليم ــوث الخ والمبع
للدفــع بالعمليــة السياســية 
فــي اليمــن وتحقيق الســام.

ونشــر الوزيــر االريانــي فــي 
ــوراً  ــر ص ــى تويت ــه عل صفحت

ــية  ــخ الباليس ــا الصواري لبقاي
إن  وقــال  »اإليرانيــة«، 
أحــد بقايــا هــذه الصواريــخ 
ســقط فــي مخيــم الجفينــة 
المزدحــم بالســكان النازحين 
بطــش  مــن  الفاريــن 

الحوثيــة. المليشــيا 
الصــاروخ  إن  وقــال: 
الــذي ســقطت  الباليســتي 
بقايــاه على مخيــم   النازحين 
تســبب فــي حالــة مــن الهلــع 
األطفــال  بيــن  والخــوف 
المخيــم  فــي  والنســاء 
المصنوعــة منازلــه مــن مادة 

الزنــك.
مليشــيا  وتســتهدف 
مــأرب  مدينــة  الحوثــي 
ــخ  ــتمر بالصواري ــكل مس بش
وصواريــخ  الباليســتية 
إلــى  يــؤدي  مــا  الكاتيوشــا، 
ــن  ــى م ــى وجرح ــقوط قتل س

. نييــن لمد ا
وبحســب تقاريــر حقوقية 
فقــد تســبب الصواريــخ التــي 
أطلقتهــا مليشــيا الحوثــي 
فــي  مــأرب  مدينــة  علــى 
ســقوط 340 قتيــل وجريــح 
مــن المدنييــن خــال الثاثــة 

األعــوام الماضيــة.

دفاعات التحالف تسقط 4 صواريخ باليستية 
أطلقتها املليشيا ىلع مدينة مأرب

وزير اإلعالم: استهداف مأرب بصواريخ 
باليستية هو رد إيراني على جهود السالم
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المحافظ العرادة: يجب أن نمضي 
قدما وأن نرفع القانون على رؤوسنا 

ترأس لقاًء تنسيقيًا بين القضائية واألجهزة األمنية

- ال تنمية بدون أمن واستقرار وقضاء فاعل وعادل ونزيه
- اليونيسيف يف مقدمة املنظمات الدولية التي لها أثر ملموس

ــلطان  ــواء/ س ــرأس الل ت
ــظ  ــرادة محاف ــي الع ــن عل ب
،يــوم  مــأرب  محافظــة 
الخميــس، لقــاًء تنســيقياً 
موســعاً ألجهــزة الســلطة 
القضائيــة واألجهــزة االمنية 

. بالمحافظــة 
اللقــاء  مســتهل  وفــي 
نقــل محافــظ مــأرب تحيات 
فخامــة رئيــس الجمهوريــة 
عبدربــه منصــور  المشــير 
هــادي الــذي يتابــع باهتمــام 
بالــغ تطــورات بنــاء األجهــزة 
فــي  والقضائيــة  األمنيــة 
واالنجــازات  المحافظــة 
التــي تحققهــا ؛ باعتبارهمــا 
الضمــان الحقيقــي إلقامــة 
األمــن  وتحقيــق  العــدل 

وحمايــة  واالســتقرار، 
الحقــوق العامــة والخاصــة 
ــن  ــة المواطني ــظ كرام وحف

. وحرياتهــم 
علــى  العــرادة  وشــدد 
بيــن  التكامــل  ضــرورة 
األجهــزة القضائية كســلطة 

االمنيــة  واألجهــزة   ، عليــا 
كســلطة مســاعدة للقضــاء 
ــا  ــرافه بم ــت إش ــل تح تعم
بســط ســيادة  يعــزز مــن 
االمــن  وحفــظ  القانــون 
واالســتقرار، وحفــظ حقــوق 
النــاس ، واالنطاق بالتنمية 
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ــدون  ــة ب ــه ال تنمي ــث أن حي
وقضــاء  واســتقرار  أمــن 

فاعــل وعــادل ونزيــه .
وحــث المحافــظ العــرادة 
األجهــزة األمنيــة والقضائية 
فــي  البــت  ســرعة  علــى 
أوالً  ؛  المطروحــة  القضايــا 
بــأول ، وتســهيل ومســاندة 
مهامــه  أداء  فــي  القضــاء 
وتنفيــذ أوامــره وأحكامــه .

مــأرب:  محافــظ  وقــال 
القانــون  »يجــب أن نرفــع 
ونمضــي  رؤوســنا،  علــى 
الصعوبــات  رغــم  قدمــا 
أن  كمــا   ، تواجهنــا  التــي 
ــا  ــا م ــى أنن ــا أن ال ننس علين
 ، حــرب  مرحلــة  فــي  زلنــا 
ومازالــت المليشــيا الحوثية 
المدعومــة مــن إيران ترســل 
علــى  المــوت  صواريــخ 
ســكان هــذه المدينــة إلــى 
جانــب إرســال خاياهــا التــي 
تكشــفها األجهــزة األمنيــة 
المدنييــن  بيــن  متخفيــة 
لتخريــب األمــن واالســتقرار 

مــن الداخــل ».
وحــث المحافــظ العــرادة 
القضــاء والنيابــة علــى زيــارة 
الســجون وأماكــن االحتجــاز 
األمنيــة  لألجهــزة  التابعــة 
قضايــا  مــن  والتحقــق   ،
المســاجين ومــدى قانونيــة 
ومحاســبة   ، احتجازهــم 
ــي  ــبب ف ــؤول متس أي مس
خــارج  ســجين  أي  وجــود 

القانــون.
إلــى  العــرادة  ولفــت 
المحليــة  الســلطة  أن 
بالمحافظــة تســعى بــكل 
ــا  ــات العلي ــع الجه ــد م جه
والقيــادة  العاقــة  ذات 
بنــاء  إلعــادة  السياســية 
القضائيــة  المؤسســات 
واألمنيــة التــي أطاحــت بهــا 
المليشــيا االنقابيــة منــذ 
أول وهلــة لدخولهــا صنعــاء 

.
وقــال: »نحــن اآلن بأمس 
الحاجــة إلــى تعزيــز التعاون 
كافــة  جهــود  وتكاتــف   ،

ــذه  ــاء ه ــادة بن ــرفاء إلع الش
المؤسســات ، وترســيخ مبدأ 
النظــام والقانــون  ســيادة 
، وبحاجــة ألن نشــكل فــي 
مــأرب نموذجــاً  محافظــة 
والتكامــل  التعــاون  لهــذا 
بيــن القضــاء واألمــن وكافة 
إطــار  فــي  المؤسســات 
إعــادة بنــاء الدولــة اليمنيــة 
كرامــة  لحفــظ  االتحاديــة 
ــه  ــي وحقوق ــان اليمن اإلنس

.«
إلــى ذلــك شــدد اللقــاء 
وكيــل  حضــره  الــذي 
محافظة مــأرب علي محمد 
أهميــة  علــى  الفاطمــي 
تعزيــز التنســيق وتكامــل 
األدوار واألداء بيــن األجهــزة 
القضائيــة واألمنيــة ؛ بمــا 
ــام  ــط النظ ــن بس ــن م يمك
األمــن  وتعزيــز  والقانــون، 
واالســتقرار وحفــظ كرامــة 

وحقوقهــم. المواطنيــن 
وأكــد على ضــرورة إنشــاء 
األحــداث  لرعايــة  مركــز 
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الواقعيــن فــي خــاف مــع 
فــي  واالســتمرار  القانــون، 
رفــع مســتوى األداء المهنــي 
لمنتســبي الشــرطة واألمن 
ــل  ــق بعم ــا يتعل ــة م خاص
محاضــر الضبــط ، وجمــع 
االســتدالالت بمــا يســد أي 
ثغــرات قانونيــة قــد يســتند 
إليهــا المجرمــون لإلفــات 

مــن العقــاب والعدالــة .

اللقاء مع اليونيسيف
إلــى ذلــك التقــى محافظ 
المحافظــة ،يــوم الخميس، 
فريــق منظمــة اليونيســيف 
الذي يــزور المحافظــة حالياً 
الميدانــي  المديــر  برئاســة 
وليــد  صنعــاء  لمكتــب 

ــان. نعم
أشــاد  اللقــاء  وفــي 
بمــا  المحافظــة  محافــظ 
تقدمه منظمة اليونيســيف 
ــي  ــانية ف ــات إنس ــن تدخ م

المحافظــة. 
منظمــة  أن  وأكــد 
فــي مقدمــة  اليونيســيف 
المنظمــات الدوليــة التــي 
علــى  ملمــوس  أثــر  لهــا 

الميدانــي. المســتوى 
ودعــا المحافــظ العــرادة 
توســيع  إلــى  اليونيســيف 
وتطويــر عاقــات التعــاون 
؛  المحليــة  الســلطة  مــع 
بمــا يعــزز أدائهــا ، وتوســيع 
وتدخاتهــا  أنشــطتها 
اإلنســانية فــي المحافظــة .

محافظــة  أن  وأكــد 
مــأرب مــا تــزال تســتقبل 
ــى  ــن إل ــن والمهجري النازحي
ــاً  ــل تحدي ــا مث ــو م اآلن، وه
كبيــراً للســلطة المحليــة 
وتطويــر  تقديــم  فــي 
الخدمــات األساســية التــي 

كانــت متدنيــة أصــاً ولعــدد 
. الســكان  مــن  محــدود 

عــن  المحافــظ  وأعــرب 
أملــه في أن يكــون لمنظمة 
ــم  ــي دع ــيف دوراً ف اليونيس
فــي  المحليــة  الســلطة 
الصــرف  مشــروع  تنفيــذ 
مــأرب  لمدينــة  الصحــي 
الــذي  الدعــم  إطــار  فــي 
تقدمــه المنظمــة لجوانــب 

. البيئــي  اإلصحــاح 
اســتمع  اللقــاء  وخــال 
مــن  العــرادة  المحافــظ 
إلــى  اليونيســيف  فريــق 
شــرح عــن طبيعــة الزيــارة ، 
ونتائــج اللقــاءات التقييمية 
الفريــق  بهــا  قــام  التــي 
المكاتــب  مــن  عــدد  مــع 
مــع  الشــركاء  التنفيذيــة 
منظمــة اليونيســيف فــي 
تنفيــذ العديــد من االنشــطة 

.
وقــدم الفريــق شــرحاً عن 
نتائــج زيارتهــم التقييميــة 
عــدد مــن مخيمــات  إلــى 
النازحيــن فــي المحافظــة 
ــة  ــم الجفين ــة مخي ، وخاص
ــر  ــكل كبي ــع بش ــذي توس ال
خــال فترة وجيــزة، واطلعوا 
ــه  ــن في ــة النازحي ــى حاج عل
والخدمــات األساســية التــي 
والتدخــات  تنقصهــم، 

االنســانية العاجلــة .
وكيــل  اللقــاء  حضــر 
محمــد  علــي  المحافظــة 
الفاطمــي ، ورئيــس المكتب 
الفنــي بالمحافظــة الدكتــور 
ــام  ــر ع ــل ، ومدي ــي الجب عل
شــرطة المحافظــة العميــد 

عبدالملــك المدانــي.

أطباء بال حدود
إلــى ذلك ناقــش محافظ 

اللــواء  مــأرب،  محافظــة 
،يــوم  العــرادة  ســلطان 
الجمعــة، مــع وفــد منظمــة 
أطبــاء بــا حــدود الفرنســية 
الذي يــزور المحافظــة حاليا 
برئاســة مســؤول البرامــج 
ســليم،  هانــي  بــاألردن 
تدخاتهــا الصحيــة الممكنة 

فــي المحافظــة.
أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
بالجهــود  مــأرب  محافــظ 
للمنظمــة  االنســانية 
وتدخاتها الملموســة لدعم 
الفتــاً   .. الصحــي  الجانــب 
إلــى التحديــات التــي تواجــه 
المحافظــة فــي ظــل تدفــق 
آالف النازحيــن مــن مختلــف 
الجمهوريــة  محافظــات 
علــى  األعبــاء  وتضاعــف 
المجــاالت  مختلــف 
والمنشــآت الخدميــة وفــي 
مقدمتهــا المرافق الصحية 

.
وأكــد المحافــظ العــرادة 
حــرص الســلطة المحليــة 
العاقــة  تطويــر  علــى 
بــا  أطبــاء  منظمــة  مــع 
واســتعدادها  حــدود، 
تقديــم التســهيات الازمــة 
مــن  وغيرهــا  للمنظمــة 
الدوليــة  المنظمــات 
للمســاهمة فــي تحســين 
األساســية  الخدمــات 

للمواطنيــن. المقدمــة 
أســتعرض  جانبــه  مــن 
المنظمــة،  وفــد  رئيــس 
طبيعــة الزيــارة ومشــاريع 
وأنشــطتها  المنظمــة 
اليمــن،  فــي  الحاليــة 
ونتائــج لقاءاتهــم بالمكاتــب 
العاقــة  ذات  والجهــات 

. بالمحافظــة 
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ســلم محافــظ محافظــة 
ــن  ــلطان ب ــواء/ س ــأرب الل م
ــاء،  ــوم الثاث ــرادة ،ي ــي الع عل
كاً مــن صنــدوق النظافــة 
والدفــاع  والتحســين، 
ــات  ــة آلي ــي بالمحافظ المدن
مــن  مقدمــة  ومعــدات 
بكلفــة  المحليــة  الســلطة 

دوالر. ألــف   565 إجماليــة 
اآلليــات  وتشــمل 
وثــاث   ، شــوارع  كناســتي 
صلبــة  نفايــات  ضغاطــات 
مجــاري  شــفاطات  وثاثــة 
دوالر  ألــف   355 بكلفــة 
لصنــدوق  تســليمها  تــم 
إلــى  النظافــة والتحســين، 
جانــب ثــاث ســيارات إطفــاء 
تــم  دوالر  الــف   210 بكلفــة 
ــي . ــاع المدن ــليمها للدف تس
ــرادة  ــظ الع ــد المحاف وأك
هــذه  أن  التســليم  خــال 
تأتــي  والمعــدات  اآلليــات 
المتزايــد  لاحتيــاج  تلبيــة 
ورفــع   ، النظافــة  ألعمــال 
المخلفــات الصلبــة لمدينــة 
التزايــد  ظــل  فــي  مــأرب 
موجــات  نتيجــة  الســكاني 
النــزوح الكبيــرة مــن مناطــق 

الحوثييــن، واســتمرار تدفــق 
جانــب  إلــى  النازحيــن، 
التجاريــة  األنشــطة  تزايــد 
واالســتثمارية وتوســع أحيــاء 
بشــكل  الســكنية  المدنيــة 

. غيــر مســبوق 
وأشــار المحافــظ العــرادة 
إلــى أن الســلطة المحليــة 
تســعى إلــى تعزيــز قــدرات 
ألداء  المؤسســات  كافــة 
عملهــا علــى أكمــل وجــه، 
صنــدوق  مقدمتهــا  وفــي 
والتحســين،  النظافــة 
ــل  ــن أج ــي م ــاع المدن والدف
الحفــاظ على البيئــة ونظافة 
المدينــة بمــا ينعكــس علــى 
ــع . ــامة المجتم ــة وس صح

وحث محافظ المحافظة 
علــى  النظافــة  صنــدوق 
مضاعفــة الجهــود مــن أجــل 
كافــة  ونظافــة  تحســين 
أحيــاء عاصمــة المحافظــة 
ــة  وشــوارعها والمــدن القريب
ذات الكثافــة الســكانية، كون 
ومظهــر  ســلوك  النظافــة 
حضــاري ينبــع مــن الجوهــر 

وينعكــس علــى الشــكل.
ــع  ــرادة المجتم ــا الع ودع

المحافظ يسلم صندوق النظافة والدفاع 
المدني معدات بكلفة 565 ألف دوالر

المحلــي وكافــة المواطنيــن 
عمــال  مــع  للتعــاون 
ــة  ــزام بنظاف ــة وااللت النظاف
وأحيائهــم  شــوارعهم 
إلــى  مخلفاتهــم  وإخــراج 
األماكــن المخصصــة لهــم 

المحــددة. األوقــات  فــي 
وكان المحافــظ العــرادة 
ــن  ــى م ــة أول ــلم دفع ــد س ق
اآلليــات والمعــدات لصندوق 
النظافــة فــي ابريــل الماضي 
آليــات  تســع  وعددهــا   ،
؛  دوالر  ألــف   350 بكلفــة 
ضغاطــات  أربــع  شــملت 
ــة  ــة وثاث ــات الصلب للمخلف
ــاري،  ــفاطي مج ــات وش قاب
كمــا ســلم الدفــاع المدنــي 

ســيارتي إطفــاء حديثــة.
وكيــل  التســليم  حضــر 
ــي  ــي الفاطم ــة عل المحافظ
صنــدوق  عــام  ومديــر   ،
بالمحافظــة  النظافــة 
ــام  ــر ع ــة ومدي ــد عطي محم
فــرع جهــاز األمــن السياســي 
حطــروم  ناجــي  العميــد 
وعــدد مــن القيــادات األمنيــة 

والمدنيــة.
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مأرب تحيي اليوم العاملي للطفولة

- فريق السالم النسوي ينظم ندوة حول مخاطر تجنيد االطفال

الوكيل الباكري يدعو لتضافر الجهود 
من أجل الوصول إلى طفولة آمنة

شــهد وكيــل محافظة 
ــة  ــئون اإلداري ــأرب للش م
،يــوم  الباكــري  عبداللــه 
إحيــاء  حفــل  الثاثــاء، 
اليــوم العالمــي للطفولة 
مكتــب  نظمــه  الــذي 
وعــدد  اإلنســان  حقــوق 
مــن منظمــات المجتمع 
بالمحافظــة  المدنــي 
تحــت شــعار »األطفــال 

هــم الحيــاة«.
وأكــد الوكيــل الباكــري 

خــال  لــه  كلمــة  فــي 
أقيــم  الــذي  االحتفــال 
ــبأ أن  ــم س ــة إقلي بجامع
االحتفــاء بيــوم الطفــل 
العالمــي هدفــه تعزيــز 
حقــوق  علــى  الحفــاظ 
التعليــم  فــي  األطفــال 
واألمــن،  والصحــة 
وتجســيد رســالة الســام 
والمحبــة وجــذور المودة 
والــوالء واالنتمــاء للوطن 

فــي قلــوب األطفــال.

الباكــري  وقــال: 
هــي  الطفولــة  إن 
فــي  األســاس  اللبنــة 
لكنهــا  المجتمعــات، 
اليــوم التســتطيع حمايــة 
انتهــاكات  مــن  نفســها 
الحوثيــة  المليشــيا 
ــارس  ــي تم ــة الت اإلجرامي
االنتهــاك  أنــواع  كل 
بحــق الطفولــة، وبأبشــع 
األســاليب والطــرق، وفــي 
مقدمتهــا حرمانهــم مــن 
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التعليــم  فــي  حقهــم 
وممارســة  والصحــة 

الطبيعيــة. حياتهــم 
إلــى  الباكــري  ودعــا 
بيــن  الجهــود  تضافــر 
 ، الحكوميــة  الجهــات 
المجتمــع  ومنظمــات 
تعزيــز  نحــو  المدنــي 
الطفولــة اآلمنــة ، وإيجــاد 
تمكــن  مائمــة  بيئــة 
األطفــال مــن الحصــول 
فــي  حقوقهــم  علــى 
جيــدة. بصــورة  الحيــاة 

أكــدت  جهتهــا  مــن 
المجتمــع  منظمــات 
المدنــي فــي كلمــة ألقاها 
ســليم عــاو أن األطفــال 
ظروفــاً  يعيشــون 
األخطــار  وأن  معقــدة، 
مســتقبلهم  تتهــدد 
الجرائــم  تصاعــد  مــع 
بحــق  واالنتهــاكات 

اليمــن. أطفــال 
وقــال عاو فــي الحفل 
الــذي أقيــم تحــت شــعار 
»األطفال هم الحياة« إن 
األطفــال فــي اليمــن باتوا 
فــي  أنفســهم  يجــدون 
ــوون  قلــب الخطــر، ويكت
وهــم  الحــرب،  بجحيــم 
بيــن قتيــل أو معــاق أو 
أو  مختطــف،  أو  جريــح 

ــازح. ــرد ون ــم أو مش يتي
الــذي  الحفــل  وفــي 
فنيــة  فقــرات  شــهد 
لألطفــال واســكتش عــن 
ــي  ــد مليشــيا الحوث تجني
لألطفــال دعــت الســلطة 
ومنظمــات  المحليــة 
المدنــي  المجتمــع 
المجتمــع  بالمحافظــة 
تحمــل  إلــى  الدولــي 
مســئولياته فــي إيقــاف 

مليشــيا  انتهــاكات 
لاتفاقيــات  الحوثــي 
الخاصــة  الدوليــة 
وإيقــاف  بالطفولــة، 
تجنيدهــا لألطفــال والزج 
بهــم إلــى محــارق المــوت 

الجبهــات. فــي 
الحفــل  حضــر 
العامــة  النيابــة  رئيــس 
القاضــي/  بالمحافظــة 
 ، المخافــي  عــارف 
ورئيــس دائــرة التوجيــه 
المعنــوي برئاســة هيئــة 
االركان اللــواء/ محســن 
خصــروف ، ومديــر عــام 
شــرطة محافظــة مــأرب 
عبدالملــك  العميــد/ 
عــام  ومديــر   ، المدانــي 
ــان  ــوق اإلنس ــب حق مكت
ومديــر  جديــع،  عبدربــه 
الشــباب  مكتــب  عــام 
والرياضــة علــي حشــوان 
القيــادات  مــن  وعــدد   ،
واألمنيــة  اإلداريــة 

. لعســكرية ا و
إلــى ذلــك وبالتزامــن 
العالمــي  اليــوم  مــع 
نظــم  الطفــل  لحقــوق 
فريــق الســام النســوي 
التابــع لمؤسســة فتيــات 
مــأرب ،يــوم الثاثــاء، ندوة 
مخاطــر  حــول  توعويــة 
تجنيــد األطفــال بعنــوان 
ــد  ــن تجني ــد م ــاً للح )مع
األطفــال( بالتزامــن مــع 
اليــوم العالمــي للطفولة 
الــذي يصــادف الـــ20 مــن 

نوفمبــر.
النــدوة  وهدفــت 
فيهــا  شــارك  التــي 
الســبتمبري  المناضــل 
قرحــش  احمــد  اللــواء 
ــن  ــن األكاديميي ــدد م وع

فــي  المتخصصيــن 
القانــون  مجــال 
والحقوقييــن  الدولــي 

والناشطين 
إلــى  والمهتميــن، 
اإلســهام فــي نشــر الوعي 
ــي بمخاطر تجنيد  القانون
ــع  ــي المجتم ــال ف األطف
مــن أجــل الحــد منهــا.

وناقشــت النــدوة ثاث 
تضمنــت  عمــل  أوراق 
التــي  األولــى  الورقــة 
فــي  االســتاذ  قدمهــا 
كليــة الشــريعة والقانون 
ســبأ  إقليــم  بجامعــة 
ــان  ــد طلي ــور محم الدكت
»موقــف القانــون الدولي 
والقوانيــن  واإلنســاني 
تجنيــد  مــن  الوطنيــة 
األطفال«،فيمــا تناولــت 
التــي  الثانيــة  الورقــة 
قدمهــا الباحــث صفــوان 
»الجيــش  المنيفــي 
وتجنيــد  الوطنــي 
األســباب  األطفــال 
واســتعرض  والحلــول« 
ــي  ــار البخيت ــور عم الدكت
الثالثــة  الورقــة  فــي 
ــد  ــي الح ــن ف ــود األم جه
. األطفــال  تجنيــد  مــن 

ــل  ــت أوراق العم وأثري
بــاالراء والنقاشــات مــن 
ــن  ــاركين الذي ــل المش قب
ادانــوا الصمــت الدولــي 
التــي  االنتهــاكات  عــن 
مليشــيا  بهــا  تقــوم 
االنقابيــة  الحوثــي 
المدعومــة مــن ايــران في 
حــق الطفولــة وتجنيدهــا 
ــزج  ــال وال ــع لاطف الواس
بهــم قســرا فــي جبهــات 

القتــال.
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ــاالت  ــة االحتف ــرت لجن أق
برئاســة  مــأرب  بمحافظــة 
علــي  المحافظــة  وكيــل 
برنامــج  الفاطمــي  محمــد 
االحتفــاء بالذكرى الـــ51 لعيد 
الجــاء ، ورحيــل آخــر جنــدي 
بريطانــي مــن جنــوب الوطن 

فــي 1967م .
وشــدد الوكيــل الفاطمــي 
خــال اجتمــاع عقــد اليــوم 
الثاثــاء أهمية اإلعــداد الجيد 
للفعاليــات، واالحتفــاء بهــذه 
المناســبة العظيمــة التــي 
رفــع فيهــا العلــم اليمنــي 
واألبيــض  األحمــر  بألوانــه 

واألســود ألول مــرة .

وأكــد أن الشــعب اليمنــي 
الــذي نــال اســتقاله ، وتحــرر 
الكهنوتيــة  اإلمامــة  مــن 
واالســتعمار البغيــض لــن 
يعــودا مجــدداً، وسيفشــل 
مــع  الكهنــوت  تحالــف 
االســتعمار كمــا فشــل مــن 

قبــل.
برنامــج  ويتضمــن 
الجــاء  بذكــرى  االحتفــال 
إقامة العديد مــن الفعاليات 
والثقافيــة،  الفكريــة 
 ، الشــبابية  والمهرجانــات 
والعســكرية،   ، والرياضيــة 
المناســبة  بهــذه  احتفــاء 

المجيــدة. الوطنيــة 

لجنة االحتفاالت 
تقر برنامج االحتفاء 

بالذكرى 51 لعيد 
الجالء

اختتام تدريب 
40 متطوعة 

صحية في مجال 
)متابعة النمو(

الســبت،  ،يــوم  اختتــم 
العامــة  الصحــة  بمكتــب 
مــأرب  بمحافظــة  والســكان 
الخاصــة  التدريبيــة  الــدورات 
بالجزئيــة الثانيــة لمتطوعــات 
)متابعــة  المجتمــع  صحــة 

. ) لنمــو ا
ــاركت  ــي ش ــدورة الت ــذ ال ونف
صحــة  متطوعــة   40 فيهــا 
»بنــاء«  مؤسســة  مجتمــع، 
الصحــة  منظمــة  بتمويــل 
مكتــب  وإشــراف  العالميــة 
والســكان  العامــة  الصحــة 

مــأرب. بمحافظــة 
العبــادي  أحمــد  وأوضــح 
مديــر الرعايــة الصحيــة بمكتــب 
التدريبيــة  الــدورة  أن  الصحــة 
فــي الجــزء الثانــي منهــا تهــدف 
ــال  ــد األطف ــو عن ــة النم لمتابع
دون ســن الخامســة مــن العمر 
الذيــن يعانــون من ســؤ التغذية 
العيــادات  مشــروع  ضمــن 

الداخليــة. التغذويــة 
وحــث العبــادي المشــاركات 
القيــام بعملهــن  الــدورة  فــي 
واالســتفادة  الميــدان،  فــي 
خــال  تعلمنــه  ممــا  المثلــى 

التدريبيــة. الــدورة 
عبدربــه  الدكتــور  وألقــى 
فــرع  مديــر  مفتــاح  ناصــر 
مؤسســة بنــاء كلمــة أشــار فيها 
إلــى مــا تقــوم بــه المؤسســة 
مــن أنشــطة، معربــاً عــن شــكره 
لتعاونــه  الصحــة  لمكتــب 
إنجــاح  أجــل  مــن  الكامــل 

. لعمــل ا
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الوكيل الباكري يدعو لتضافر الجهود من 
أجل الوصول إلى طفولة آمنة

األربعــاء،  يــوم   ، عقــد 
العامــة  الصحــة  بمكتــب 
ــأرب  ــة م ــكان بمحافظ والس
ــم  ــنوي لتقيي ــاع الس االجتم
ــة  ــات منظم ــطة وتدخ أنش
2018م  للعــام  اليونيســيف 
للعــام  التدخــل  وأولويــات 

م.  2019 القــادم 
وأشــاد وكيــل محافظــة 
اإلداريــة  للشــؤون  مــأرب 
فــي  الباكــري  عبداللــه 
افتتــاح اإلجتمــاع بالتدخــات 
منظمــة  تقدمهــا  التــي 
بقيــة  ودعــا  اليونيســيف. 
إلــى  األمميــة  المنظمــات 
المحافظــة  مــع  العمــل 
ــدد  ــتيعاب الع ــل اس ــن أج م
النازحيــن  مــن  الكبيــر 
بمــا يســهم فــي تحســين 
الصحــي  الوضــع  مســتوى 

. فظــة لمحا با
وأكــد الباكري أن الســلطة 
الجانــب  تولــي  المحليــة 
الصحــي كل االهتمام، مثمناً 
الجهــود التــي يبذلهــا مكتــب 
الصحــة العامــة والســكان 
وتحســين  تطويــر  فــي 
ــة  ــات الطبي ــتوى الخدم مس
والرعايــة  والعاجيــة 

األوليــة. الصحيــة 
 مــن جهتــه أوضــح مديــر 
الصحــة  بمكتــب  الرعايــة 
أحمــد العبــادي أن االجتمــاع 
األنشــطة  أمــام  ســيقف 
منظمــة  مــن  الممولــة 
اليونيســيف خــال 2018 م ، 
ومصفوفــة الخطــة للعــام 
أولويــة  حيــث  مــن   2019
التدخــات المأمــول دعمهــا.

وأكــد العبــادي أن مكتــب 
نجاحــاً  حقــق  الصحــة 
ــطة  ــذ األنش ــي تنفي ــراً ف كبي
بالشــراكة  نفــذت  التــي 
هــذا  اليونيســيف  مــع 
مشــروع  ومنهــا  العــام، 
ــارئ،  ــة الط ــة والتغذي الصح
واألنشــطة  والتحصيــن، 
 ، التكامليــة  االيصاليــة 
والفــرق الطبيــة المتنقلــة، 
وغيرهــا مــن األنشــطة التــي 
بدعــم  المكتــب  ينفذهــا 

. نيســيف ليو ا
إلــى  العبــادي  ولفــت 
التــي  مــأرب  محافظــة  أن 
يتواجــد فيهــا عــدد كبيــر مــن 
لتوفيــر  بحاجــة  النازحيــن 
الخدمات الطبيــة والعاجية 
األوليــة  الصحيــة  والرعايــة 

الصحيــة  المرافــق  فــي 
علــى  يســاعد  بشــكل 
ــة  تخطــي المشــاكل الصحي

الحاصلــة.
مــن جهتــه أشــاد وليــد 
فريــق  رئيــس  نعمــان 
المتحــدة  األمــم  منظمــة 
والطفولــة  لألمومــة 
الزائــر  )اليونيســيف( 
ــب  ــود مكت ــة بجه للمحافظ
الصحــة العامــة والســكان 
ــز  ــور عبدالعزي ــاً بالدكت ممث
الشــدادي، والبرامج الصحية 
ــي  ــن ف ــن الصحيي والعاملي

الميــدان.
أن  نعمــان  وأكــد 
الســنوية  التقييــم  عمليــة 
مــن  الممولــة  للمشــاريع 
معهــا  ســيتم  المنظمــة 
تقييــم االحتياجــات الخاصــة 
بالجانــب الصحــي إلــى جانب 
وقائمــة  خطــة  مراجعــة 
الجانــب  فــي  المشــاريع 
ســتنفذ  التــي  الصحــي 
ــارة  ــام 2019 م، وزي ــال الع خ
مخيمــات النازحيــن لتقييــم 

الصحيــة. احتياجاتهــم 
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مكتب الصحة العامة وأطباء بال حدود 
الفرنسية يناقشان أوجه التعاون

المكتــب  مــن  زار فريــق 
اإلقليمــي لمنظمــة أطبــاء 
بــا حــدود الفرنســية ،اليــوم 
الصحــة  مكتــب  الثاثــاء، 
العامــة والســكان بمحافظة 
مــأرب، والتقــى مديــر الرعاية 

الصحيــة أحمــد العبــادي.
أطبــاء  فريــق  ويضــم 
هانــي  الدكتــور  حــدود  بــا 
مســؤول  اســليم  حســين 
ــة  ــج اإلحال ــط ببرنام التخطي
بمكتــب المنظمــة اإلقليمي 
فــي األردن، ومعيــن محمــود 
رئيــس  مستشــار  شــايف 
البعثــة للشــؤون اإلنســانية، 
وفضــل حســين مستشــار 

ممثــل المنظمــة بعــدن .
جــرى  اللقــاء  وخــال 
تعزيــز  مجــاالت  بحــث 
بيــن  والتعــاون  التنســيق 
ــة  ــة بمحافظ ــب الصح مكت
ــا  ــاء ب مــأرب، ومنظمــة أطب
فــي  يســهم  بمــا   ، حــدود 
تنفيــذ األنشــطة والتدخــات 
اإلنســانية بالمحافظــة التــي 
اســتقبلت أعــداداً كبيــرة من 

والمهجريــن. النازحيــن 
العبــادي مــن  واســتمع 
مســؤول التخطيــط ببرنامج 
اإلحالــة بمنظمــة أطبــاء بــا 
حــدود، إلــى شــرح عــن مهمة 
ــذه  ــن ه ــدف م ــق واله الفري

المحافظــة،  إلــى  الزيــارة 
عــرض  فــي  والمتمثلــة 
اإلحالــة  برنامــج  مشــروع 

الجراحيــة. للحــاالت 
وأكد العبــادي أن المكتب 
علــى  جاهــداً  ســيعمل 
المهمــة  وتســهيل  إنجــاح 
ــق،  ــا الفري ــيقوم به ــي س الت
أطبــاء  منظمــة  وأنشــطة 

الفرنســية. بــا حــدود 
ناصــر  اللقــاء  حضــر 
ــد  ــاعد الترص ــعيدي مس الس
ــي، وإبراهيــم الضيفــي  الوبائ
عــام  مديــر  مكتــب  مديــر 

الصحــة.
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مكتب األوقاف واليونيسيف 
ينظمان ورشة عمل للخطباء 

والمرشدات

األوقــاف  مكتــب  نظــم 
ــأرب  ــة م ــاد بمحافظ واإلرش
منظمــة  مــع  بالتعــاون 
لألمومــة  المتحــدة  األمــم 
)اليونيســيف(  والطفولــة 
ورشــة عمــل توعويــة خاصــة 
الخطبــاء  دور  بتفعيــل 
التوعيــة  فــي  والمرشــدات 
ضــد  التحصيــن  بأهميــة 
ــي  ــال ف ــلل األطف ــرض ش م
ــي  ــة الت ــة الثاني ــار الجول إط
ستشــمل مديريــات المدينــة 

ومجــزر. ،الــوادي، 
الورشــة  وهدفــت 
الخطبــاء  إشــراك  إلــى 
إيصــال  فــي  والمرشــدات 
الصحيــة  التوعيــة  رســائل 

بأهميــة  المجتمــع  إلــى 
مــرض  ضــد  التحصيــن 
وحثهــم   ، األطفــال  شــلل 
االيجابــي  التفاعــل  علــى 
مــع حملــة التحصيــن التــي 
-26 األيــام  خــال  ســتنفذ 

فــي  الجــاري  نوفمبــر   29
المســتهدفة. المديريــات 

وفــي الورشــة أكــد وكيــل 
للشــئون  مــأرب  محافظــة 
الباكــري  عبداللــه  اإلداريــة 
علــى أهميــة هــذه الفعاليــة 
تعميــم  فــي  تصــب  التــي 
للمجتمــع  هادفــة  رســائل 
ــدين،  ــاء والمرش ــر الخطب عب
وضمــان وصولهــا إلــى أكبــر 

عــدد مــن المواطنيــن.

أهميــة دور  إلــى  وأشــار 
رســالة المســجد فــي توعيــة 
المجتمــع بــكل مــا يجلــب 
للمجتمــع،  المصلحــة 
خاصــة مــا يتعلــق بالجانــب 
الصحــي ، وتوضيــح مخاطــر 
وطــرق  واألوبئــة  األمــراض 
وفــي   ، منهــا  الوقايــة 
مقدمتهــا التفاعــل اإليجابــي 
مــع حمــات التحصيــن ضــد 

مــرض شــلل األطفــال.
حضــر الورشــة مديــر عــام 
اإلعــام والعاقــات العامــة 
واإلرشــاد  األوقــاف  بــوزارة 
الديــن،  شــجاع  نبيــل 
ومســؤول اإلرشــاد بإقليــم 
ســبأ المــرادي علــي محمــد.
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مدير عام مكتب التربية يطلع 
على سير العملية التعليمية 

بمديرية رحبة

اختتام تدريب 
40 متطوعة 

صحية في مجال 
)متابعة النمو(

مأرب - خاص
ــب  ــام مكت ــر ع ــد مدي تفق
التربيــة والتعليــم بمحافظة 
مــأرب الدكتــور علــي العبــاب 
ســير  الخميــس،  أمــس   ،
العمليــة التعليميــة بعــدد 
مــن مــدارس مديريــة رحبــة.
الدكتــور  زيــارة  وجــاءت 
الزيــارات  ضمــن  العبــاب 
ســير  لتفقــد  الميدانيــة 
فــي  التعليميــة  العمليــة 
المحافظــة، واالطــاع عــن 
كثــب علــى ســير العمليــة 

فيهــا. التعليميــة 
تفقديــة  زيارتــه  وخــال 
مديــر عــام مكتــب التربيــة 
المجمعــة  نجــد  مدرســة 
إلــى  واســتمع  بمديريــة، 
ــة  ــير العملي ــول س ــرح ح ش
بالمدرســة  التعليميــة 

. تهــا جا حتيا ا و
اإلدارات  العبــاب  ووجــه 
المكتــب  فــي  المختصــة 
ــية،  ــد الدراس ــر المقاع بتوفي
والعقــود الازمــة لتغطيــة 
المعلميــن،  فــي  العجــز 
المعلميــن  وتأثيــث ســكن 

بالمدرســة.
الزيــارة  هامــش  وعلــى 

الســبت،  ،يــوم  اختتــم 
العامــة  الصحــة  بمكتــب 
مــأرب  بمحافظــة  والســكان 
الخاصــة  التدريبيــة  الــدورات 
بالجزئيــة الثانيــة لمتطوعــات 
)متابعــة  المجتمــع  صحــة 

. ) لنمــو ا
ــاركت  ــي ش ــدورة الت ــذ ال ونف
صحــة  متطوعــة   40 فيهــا 
»بنــاء«  مؤسســة  مجتمــع، 
الصحــة  منظمــة  بتمويــل 
مكتــب  وإشــراف  العالميــة 
والســكان  العامــة  الصحــة 

مــأرب. بمحافظــة 
العبــادي  أحمــد  وأوضــح 
مديــر الرعايــة الصحيــة بمكتــب 
التدريبيــة  الــدورة  أن  الصحــة 
فــي الجــزء الثانــي منهــا تهــدف 
ــال  ــد األطف ــو عن ــة النم لمتابع
دون ســن الخامســة مــن العمر 
الذيــن يعانــون من ســؤ التغذية 
العيــادات  مشــروع  ضمــن 

الداخليــة. التغذويــة 
وحــث العبــادي المشــاركات 
القيــام بعملهــن  الــدورة  فــي 
واالســتفادة  الميــدان،  فــي 
خــال  تعلمنــه  ممــا  المثلــى 

التدريبيــة. الــدورة 
عبدربــه  الدكتــور  وألقــى 
فــرع  مديــر  مفتــاح  ناصــر 
مؤسســة بنــاء كلمــة أشــار فيها 
إلــى مــا تقــوم بــه المؤسســة 
مــن أنشــطة، معربــاً عــن شــكره 
لتعاونــه  الصحــة  لمكتــب 
إنجــاح  أجــل  مــن  الكامــل 

. لعمــل ا

العبــاب  الدكتــور  حضــر 
المدرســة  أقامتــه  حفــاً 
الطــاب،  أوائــل  لتكريــم 
ــل  ــاب االوائ ــأ الط ــث هن حي
الجميــع  وحــث  بتميزهــم، 
علــى االجتهــاد والمثابــرة .

هــو  العلــم  أن  وأكــد 
لتقــدم  األساســية  الركيــزة 
األمــم والشــعوب، وأن تكريم 
فــي  والمبرزيــن  األوائــل 
المــدارس وإقامــة االنشــطة 
التنافــس  علــى  يبعــث 
الطــاب  بيــن  االيجابــي 
ويخلــق بيئــة أكثــر حيويــة 
مســتوى  علــى  تنعكــس 

علميــا. الطــاب 
وفــي ســياق متصــل زار 
مديــر عــام مكتــب التربيــة 
ــى  ــع عل ــا واطل ــة علف مدرس
ســير العمليــة التعليميــة، 
اإلدارة  احتياجــات  وتلمــس 

والطــاب. والمعلميــن 
اســتمع  الزيــارة  وخــال 
إلــى شــرح عــن األوضــاع فــي 
ــة  ــير العملي ــية وس المدرس
التعليميــة، ووجــه بالتعاقــد 
ــن  ــن المعلمي ــن م ــع اثني م
فــي  العجــز  لتغطيــة 

المدرســة.
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نجوم شطرنج مأرب يفوزون في الجولة 
األولى من مهرجان المهرة الدولي

المهرة -  ماجد الموساي  

منتخــب  نجــوم  تمكــن 
مأرب للشــطرنج من تحقيق 
الفــوز فــي الجولــة األولــى 
المهــرة  لبطولــة مهرجــان 
التــي  للشــطرنج؛  الدولــي 
انطلقــت منافســات جولتها 
الخميــس  مســاء   األولــى 
ــس  ــاركة خم ــي بمش الماض

عربيــة. دول 
ــي محافظة  وتمكن ممثل
مــأرب الثاثــي بســام منصــر، 
البحــري،  وعبدالباســط 
ومعتــز الجائفــي مــن الفــوز 
المواجهــات  الثــاث  فــي 
ــة  ــي خاضوهــا فــي الجول الت

حصــدوا  وبذالــك  األولــى، 
ــى  ــا إل ــاط وأضافوه أول النق

رصيدهــم. 
يذكــر أن ثاثــي الشــطرنج 
منتخــب مــأرب ســيخوضون 
خــال  جــواالت  تســع 
مهرجــان  فــي  مشــوارهم 

الدولــي. المهــرة 
ــرة  ــان المه ــام مهرج ويق
ــم  ــطرنج بتنظي ــي للش الدول
ــام  ــي الع ــاد اليمن ــن االتح م
، وبرعايــة وزيــر  للشــطرنج 
نايــف  والرياضــة  الشــباب 
ــرة  ــظ المه ــري ، ومحاف البك

ــت. ــعيد باكري ــح س راج

ومــن المقــرر أن يســتمر 
المهرجــان حتــى 30 نوفمبــر 
ــب  ــاركة 110 الع ــاري بمش الج
دولــي مــن اليمــن ، وخمــس 
)مصــر  هــي  عربيــة  دول 
ــان  ــلطنة عم ــن وس والبحري

والصومــال ولبنــان(.
ــأرب  ــة م ــل محافظ ويمث
العــب  الجمهوريــة  بطــل 
بســام  الكابتــن  المنتخــب 
ــن  ــري، والكابت ــه البح عبدالل
والكابتــن  الجائفــي،  معتــز 
علــي،  محمــد  عبدالباســط 
الكابتــن  تحكيــم  وإداري 

نمــران. محمــد 
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ــي  ــيا الحوث ــالق مليش ــار إط أث
ثالثــة صواريــخ باليســتية باتجــاه 
مدينــة مــارب مســاء الســبت ، 
ــة  ــود بريطاني ــع جه ــن م بالتزام
وأمميــة لتحقيق الســالم، عالمات 
اســتفهام مغرديــن أمــام محاوالت 
إطالــة  الدوليــة  القــوى  بعــض 
أمــد بقــاء مليشــيا الحوثــي التــي 
تســببت يف أســوأ أزمــة إنســانية 

ــم. ــتوى العال ىلع مس
وطالــب مغــردون علــى وســائل 
المبعــوث  اإلجتماعــي  التواصــل 
األممــي إلــى اليمــن مارتــن غريفيث 
وبريطانيــا الضاغطة إليقــاف تحرير 
جرائــم  بإدانــة  الحديــدة  مينــاء 
صواريــخ  وإطاقهــا  المليشــيا 
المدنييــن  تســتهدف  باليســتية 
ــر  ــادة النظ ــأرب، وإع ــة م ــي مدين ف
فــي التعامــل الدولــي مــع هــذه 

اإلرهابيــة. المليشــيا 
وقــال عضــو البرلمــان العربــي 
علوي الباشــا بن زبع إن المليشيات 
عالــم  فــي  يعيشــون  المتمــردة 

تقرير - موقع محافظة مأرب

ماهي اإلستفهامات 
التي وضعتها 

»باليستيات« الحوثي 
أمام المجتمع الدولي



) 3
6 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

ر  
مب

وف
  ن

26
ن  

ني
إلث

ا

   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

17

يفكــرون  فهــم  ؛  آخــر 
لــكل  تدميريــة  بعقليــة 
مــن يخالفهــم ويعتقــدون 
أن اللــه معهــم وحدهــم ، 
وبــرئ مــن اآلخريــن بمــا 
الوســيط  ربمــا  فيهــم 
وِفــي   ، نفســه  األممــي 
وجــود هــذا التوحــش مــن 
الممكــن أن يســحقوا أي 

. اســتطاعوا  إن  مدينــة 
» يتحــدث  وتابــع: 
األممــي  الوســيط 
وممثلــي أطــراف دوليــة 
عــن تخفيــف التوتــر ؛ فيما 
المتمــردة  المليشــيات 
خــارج الســيطرة ؛ تقصــف 
الثقيلــة  بالمدفعيــة 
المدنيــة  المســاكن 
القطــاع  ومنشــآت 
مدينــة  فــي    الخــاص 
الحديــدة ، وتقصــف ب 3 
صواريــخ باليســتية   مدينة 
مــأرب التــي داخلهــا وِفــي 
محيطهــا آالف الســكان .
تســاءل  جهتــه  مــن 
الصحفــي ســام الغبــاري 
بقــي  الــذي  مــا  بالقــول: 
للخارجيــة البريطانيــة   من 
أعــذار لتســاند ميليشــيا 

والدمــار؟ المــوت 
»ثاثــة  وأضــاف: 
إلــى  باليســتية  صواريــخ 
كفيلــة  كانــت  مــأرب،    
بطحنهــا ، ومــن فيهــا من 
وأطفــال  ونســاء  رجــال 
قــوات  باتريــوت  لــوال  ؛ 
التحالــف العربــي لحدثــت 
مجــزرة فعليــة وجريمــة 
إبــادة علنيــة أمــام العالــم 

.« أجمــع 

 ثالثة تساؤالت
ــه  ــي عبدالل ــا اإلعام أم

ثاثــة  فوجــه  اســماعيل 
للمبعــوث  تســاؤالت 
األممــي، واألميــن العــام 
ووزيــر  المتحــدة،  لألمــم 
عــن  بريطانيــا  خارجيــة 
الباليســتية  الصواريــخ 

. مــأرب  تجــاه 
وقــال إســماعيل فــي 
صفحتــه علــى تويتــر:  هــل 
هــزت ضميــر المبعــوث 
صواريــخ  ثاثــة  األممــي 
بالســتية وجههــا الحوثــي 

ــأرب؟ ــة م ــى مدين إل
قلــق  ســتثير  هــل 
ثاثــة  العــام  األميــن 
اســتهدفت  صواريــخ 
مدينــة يســكنها مليــون 
ونصــف مواطــن يمنــي؟ 
هــذه  ســتحرك  هــل 
الجريمــة البالغــة القبــح 
بريطانيــا  خارجيــة  وزيــر 
ــب؟  ــح مقتض ــو بتصري ول

!!

 رسالة للعالم
أبــو  يحيــى  واعتبــر 
عســكري  خبيــر   - حاتــم 
إطــاق   - واســتراتيجي 
ثاثــة  الحوثــي  مليشــيا 
صواريــخ »رســالة واضحــة 
جماعــة  بــأن  للعالــم 
الحوثــي اإلرهابيــة ال ينفــع 

.« الحــوار  معهــا 
الســياق  ذات  وفــي 
وجــه الصحفــي والناشــط 
أحمــد الصباحــي حديثــه 
مــأرب  اســتهداف  عــن 
بثاثــة صواريــخ باليســتية، 
لبقايــا  صــوراً  وعــرض 
الباليســتية  الصواريــخ 
بالقــول:  بقايــا  وعلــق 
ــتية  ــخ باليس ــة صواري ثاث
أمــس  مســاء  أطلقــت 

علــى مدينــة مــأرب فــي 
مدنيــة،  ســكان  مناطــق 
التحيــة  مــع  نســخة 
ومبعوثهــا  لبريطانيــا 

.« غريفيــت  مارتــن 
»ســنقولها  وتابــع: 
ــم تهــزم  بمــلء الفــم إذا ل
مليشــيات الحوثــي فــإن 
الحــرب وأســبابها باقية ما 
بقيــت تلــك المليشــيات 

.« انتهــى وســتذكرون 
دفاعــات  وتمكنــت 
التحالــف العربــي مســاء 
أمس الســبت من إســقاط 
ــتية  ــخ باليس ــة صواري ثاث
أطلقتهــا مليشــيا الحوثي 
مدينــة  علــى  اإلرهابيــة 
فــي  تســبب  مــا  مــأرب 
حالــة مــن الهلــع والخــوف 
أوســاط الســكان خصوصاً 

األطفــال والنســاء .
لمليشــيا  وســبق 
اســتهدفت  أن  الحوثــي 
بمئــات  مــأرب  مدينــة 
الباليســتية  الصواريــخ 
ــا  ــا، م ــخ الكاتيوش وصواري
قتلــى  ســقوط  إلــى  أدى 
وجرحــى مــن المدنييــن.
تقاريــر  وبحســب 
تســببت  فقــد  حقوقيــة 
ــا  ــي أطلقته ــخ الت الصواري
علــى  الحوثــي  مليشــيا 
مدينــة مــأرب فــي ســقوط 
مــن  وجريــح  قتيــل   340
الثاثــة  خــال  المدنييــن 

الماضيــة. األعــوام 
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