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جملس القضاء يقر تشكيل الشعبة االستئنافية اجلزائية املتخصصة بمأرب
رئيس الوزراء يشيد بااللتفاف الشعبي والقبيل املرشف حول اجليش الوطني

 في اتصال هاتفي بمحافظ مأرب.. 

أكد أن مأرب أبعد عليهم من عين الشمس 

وجه بتزويد نازحي مخيمي الست وبطحاء الميل بالمياه على نفقة المحافظة ..

نائب الرئيس يطلع عىل تفاصيل 
جريمة قصف احلوثيني ألحد املساجد

املحافظ العرادة: جلوء مليشيا احلوثي 
لقصف دور العبادة مؤرش فشل وعجز

الوكيل الباكري يدشن مشروع 
مياه مستشفى كرى المقدم 

من الكويت الشقيق

اجتماع للتحضير للعام 
الدراسي الجديد وإقرار 

مشروع الرقم المدرسي

تشكيالت مبدعة من 
األشجار تزين شوارع 

مأرب ) ملف صور( 

الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية 
الوضع اإلنساني للنازحين في المحافظة

د. مفتـــاح يلتقــــي المديـــــر الجديــــد والسابـق ألطبــــاء بــال حـدود بمـأرب
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نائب الرئيس يطلع عىل تفاصيل جريمة قصف 
احلوثيني ألحد املساجد

أجـــرى نائـــب رئيـــس 
الجمهوريـــة الفريـــق 
الركن عيل محسن صالح 
اتصـــاالً هاتفياً بمحافظ 
محافظـــة مـــأرب اللـــواء 
لالطالع  العرادة  سلطان 
عـــى تفاصيـــل الجريمـــة 
ـــا  ـــي ارتكبه الت ـــعة  البش
الحوثيون باستهداف أحد 
املساجد باملحافظة والتي 
أسفرت عن استشهاد عدد 
والعسكريني  املدنيني  من 

آخرين. وجرح 
نائـــب  واســـتمع 
الرئيـــس إىل تقريـــر عـــن 

ــراءات  ــة واإلجـ الحادثـ
التـــي تم اتخاذهـــا، مندداً 
بهذا األســـلوب اإلجرامي 
ـــه  ـــذي تنتهج ال ـــرر  املتك
ــة  ــيات االنقالبيـ املليشـ
الحوثيـــة باســـتهداف 
ـــادة  ـــاجد ودور العب املس

ـــتمر. ـــد مس وبتعم
وأكـــد نائـــب الرئيـــس 
ــذه  ــكاب هـ ــأن ارتـ بـ
الجريمـــة وغريهـــا مـــن 
لليمنيني  يكشف  الجرائم 
الحقيقي  الوجه  وللعالم 
ودمويتها  العصابة  لهذه 
وانتهاكهـــا لـــكل التعاليم 

الســـماوية واألرضيـــة 
ومخالفتهـــا ألخـــالق 
التـــي  وعـــادات البرشيـــة 
تقـــي باحرتام قدســـية 
املساجد واملصليات ودور 
منها  النيل  وعدم  العبادة 

أو مـــن روادهـــا.
وعـــر نائـــب الرئيس 
خـــالل االتصـــال عـــن 
ـــاة  صادق العزاء واملواس
ـــادة املحافظة وألرس  لقي
الشـــهداء وزمالئهـــم 
وذويهـــم وأقاربهـــم، 
الله لهـــم الرحمة  ســـائالً 
ـــى  ـــني والجرح وللمصاب

الشـــفاء العاجـــل.
ــوه  ــه نـ ــن جانبـ مـ
محافـــظ املحافظـــة إىل 
أن هذه الجرائم البشـــعة 
للمليشـــيات الحوثيـــة لن 
تثنـــي األبطـــال وأحـــرار 
اليمـــن عـــن مواجهة هذا 
الصلف واإلجرام الحوثي 
ـــني  ـــد اليمني ـــا يزي وإنم
ــة  ــى مقارعـ ــاً عـ ثباتـ
ـــتعادة  االنقالب حتى اس
الدولـــة اليمنية، معراً يف 
الوقـــت ذاته عـــن تقديره 
الهتمام ومتابعة القيادة 

السياســـية.

 في اتصال هاتفي بمحافظ مأرب.. 
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أقـــر مجلـــس القضـــاء األعلـــى فـــي اجتماعـــه، يـــوم اخلميـــس، بالعاصمـــة 
ـــالم،  ـــر س ـــي ناص ـــور عل ـــي الدكت ـــس القاض ـــس اجملل ـــة رئي ـــدن، برئاس ـــة ع املؤقت
ــتئناف  ــة اسـ ــة مبحكمـ ــة املتخصصـ ــتئنافية اجلزائيـ ــعبة االسـ ــكيل الشـ تشـ

مـــأرب.
وجـــاء تشـــكيل الشـــعبة االســـتئنافية اجلزائيـــة املتخصصـــة فـــي محكمـــة 

ـــي: ـــو التال ـــى النح ـــأرب عل ـــتئناف م اس
القاضي محمد قائد ســـالم محمد حميدان – رئيســـا

القاضي شـــداد عبدالرب محمد حســـن القباطي – عضوًا
القاضـــي خالد صالح محمد الورد – عضوًا

جملس القضاء األعىل يقر تشكيل الشعبة 
االستئنافية اجلزائية املتخصصة بمأرب
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رئيس الوزراء يشيد بااللتفاف الشعبي والقبيل 
املرشف حول اجليش الوطني

ـــوزراء  ال ـــس  ـــد رئي أك
الدكتـــور معني عبدامللك، أن 
التصعيد العسكري للمليشيا 
ـــة االنقالبية والذي  الحوثي
يتزامـــن مـــع أي تحـــركات 
ـــة للســـالم،  ـــة أودولي أممي
عى  واضحا  مؤرشا  يعطي 
رفضهـــا الرصيـــح لجهـــود 
الســـالم، واملـــي قدمـــا 
يف تنفيـــذ أجنـــدة داعميهـــا 
لتخفيـــف الضغـــط والعزلة 
ـــا  ـــي يواجهه الت ـــة  الدولي

ـــام اإليراني. النظ
جـــاء ذلـــك خـــالل 
اتصـــاالت هاتفيـــة أجراها 
رئيـــس الـــوزراء مـــع وزير 
الدفاع الفريق الركن محمد 
املقـــديش، ومحافـــظ مأرب 
اللواء سلطان العرادة، حيث 
اطلـــع عـــى ســـري العمليات 
العسكرية والوضع امليداني 
يف جبهـــات القتـــال خاصـــة 

يف نهم والجـــوف والبيضاء 
ــطره  ــا يسـ ورصواح ومـ
ـــي  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
ورجال  الشعبية  واملقاومة 
القبائل بإســـناد من تحالف 
بطوالت  من  الرشعية  دعم 
الحوثي  يف مقارعة مليشيا 
ــا  ــة ومرشوعهـ االنقالبيـ
ـــرصي الكهنوتي حتى  العن
ـــل  ـــرص الكام ـــق الن تحقي

ـــتعادة الدولة. واس
وأشـــاد الدكتـــور معـــني 
الشعبي  بااللتفاف  عبدامللك 
والقبـــيل املـــرشف حـــول 
الجيـــش الوطني يف مختلف 
االنتصار  لتحقيق  الجبهات 
يف هـــذه املعركـــة املصرييـــة 
وشعبها  لليمن  والوجودية 
ضد وكالء إيران يف اليمن من 
مليشيا الحوثي االنقالبية.. 
منوهـــا بالدعـــم واإلســـناد 
مـــن تحالف دعـــم الرشعية 

ـــة  ـــة العربي ـــادة اململك بقي
الســـعودية الشـــقيقة، التي 
تخـــوض مـــع الرشعيـــة 
معركـــة العروبـــة واملصـــري 
الواحد ضد مـــرشوع إيران 
التخريبـــي الهادف لزعزعة 
اليمن  يف  واالستقرار  األمن 

واملنطقة.
الـــوزراء  وحمـــل رئيس 
ـــظ  ـــاع ومحاف ـــر الدف وزي
وتقدير  تحيات  نقل  مأرب، 
ـــري  ـــس املش ـــة الرئي فخام
ـــور  ـــه منص ـــن عبدرب الرك
هـــادي رئيـــس الجمهورية 
القائـــد األعـــى للقـــوات 
املســـلحة للقـــادة والضباط 
والصـــف ورجـــال القبائـــل 
الذين  امليامني  األبطال  وكل 
يســـطرون بدمائهم الزكية 
أروع املالحـــم البطوليـــة يف 
وشعبها،  اليمن  عن  الدفاع 
مؤكدا أن دعم هذه املعركة 

املصريية هي أوىل األولويات 
لـــدى الحكومة ولن تتوانى 
يف تقديم كل وســـائل الدعم 
واإلســـناد بالعـــدة والعتـــاد 
حتى االنتصار، ويف املقدمة 
املقاتلني  بأوضاع  االهتمام 
وعـــالج الجرحـــى ورعايـــة 

أرس الشـــهداء.
ـــم قدم وزير  من جانبه
ـــأرب  ـــظ م ـــاع ومحاف الدف
العمليات  تقريرا حول سري 
العسكرية والوضع امليداني 
يف الجبهـــات ومـــا يحققـــه 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
ـــناد  ـــل بإس ـــال القبائ ورج
مـــن تحالف دعـــم الرشعية 
لتحقيق النرص لليمن ودحر 
وإنهاء االنقالب الذي قامت 
بـــه مليشـــيا الحوثـــي ومن 

إيران. ورائها 

في اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع ومحافظ مأرب ..
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أكد أن مأرب أبعد عليهم من عين الشمس ..

املحافظ العرادة: جلوء مليشيا احلوثي لقصف دور 
العبادة مؤرش فشل وعجز

ـــأرب  ـــظ م ـــد محاف أك
اللواء ســـلطان العـــرادة أن 
ـــي  ـــيا الحوث ـــوء مليش لج
ــادة  ــتهدف دور العبـ السـ
واألعيـــان املدنيـــة واملدنيني 
مـــن النســـاء واألطفـــال 
ــة  ــيوخ يف املحافظـ والشـ
ـــتهداف مسجد  وآخرها اس
ـــة  ـــن بمدين ـــكر األم معس
مأرب املصنف قانونيا بأنه 
مـــن األعيان املدنية، مؤرش 
فشـــل وإفـــالس، ودليـــل 
عجزها عن تحقيق مآربها 
ومخططاتهـــا ضـــد مأرب.

ـــظ العرادة  ونقل املحاف
ــع  ــارة الجامـ ــالل زيـ خـ
تعـــازي القيادة السياســـية 
األمن،  لقيادات  والحكومة 
ـــة  ـــن الخاص ـــوات األم وق
يف  مـــأرب،  بمحافظـــة 
الذين قضوا خالل  الشهداء 
بصاروخ  املسجد  استهداف 
باليســـتي متمنيـــا للجرحى 

ـــفاء العاجل. الش
وقـــال املحافظ العرادة: 
»إن اســـتهداف مســـجد 
واستشهاد  األمن،  معسكر 
خمســـة مصلـــني وعدد من 
ـــس بالصدفة،  ـــى لي الجرح
فهذا هو االستهداف الرابع 
لـــدور العبـــادة يف املحافظة 
وهو يكشف النوايا العميقة 

للمليشيا«.
ـــكر  وأردف: »هذا معس
ـــن  ـــى أم ـــهر ع ـــي يس أمن
املواطنـــني، ويتواجـــد فيـــه 
ـــني، وهو  ـــني والفني اإلداري

معســـكر يحمـــي املواطـــن 
اليمنـــي يف داخـــل هـــذه 
ـــني  النازح ـــن  ـــة م املحافظ
خندق  يف  وليس  والساكنني 

ـــال ». القت
ـــن  ـــك ل أن ذل ـــداً   مؤك
ينال من أمن هذه املحافظة 
ـــتقرارها ومن عزيمة  واس
ـــن  ـــي واألم ـــن اليمن املواط
ورجـــال الجيـــش املرابطني 
يف كل الثغـــور من أجل أمن 

ـــالمة املحافظة. وس
وشـــدد املحافظ العرادة 
: »يجـــب عـــى الحوثـــي أن 
يفهـــم هـــذا أننـــا أبعـــد مـــن 
عـــني الشـــمس وأبعـــد مـــن 
أن نســـلّم ملليشيا، وأطمئن 
مـــن خاللكـــم الجميـــع بأن 
مـــأرب تعيش يف خري وأمن 
الجيش  ورجال  واستقرار، 
البواسل عى مشارف حدود 
محافظـــة صنعاء والجوف 

والبيضاء«.
ــفه  ــن أسـ ــاً عـ معربـ
التـــي يتعرض لها  للمجازر 
صغار الســـن واملغـــرر بهم 

ممـــن زجـــت بهـــم مليشـــيا 
املناطق  الستهداف  الحوثي 
ـــم  ـــدة عنه ـــة والبعي اآلمن
ـــاً، وتوجيههم باتجاه  تمام
ـــي مايضطر  الجيش الوطن
ـــم  ـــل معه ـــش للتعام الجي
باعتبارهم يحملون ســـالح 

القتل.
وقـــال محافـــظ مأرب : 
»نحن نأســـف ويؤملنا كثرياً 
أن تحصـــل هـــذه املجـــازر، 
وآمـــل مـــن آبائنـــا وأمهاتنا 
يف املحافظات التي تســـيطر 
عليهـــا مليشـــيا الحوثي أن 
اليرتكوا أبناءهم يســـوقهم 
املوت يف خنادق  إىل  الحوثي 

الوطني«. الجيش 
ورداً عـــى مايـــروج لـــه 
إعالم مليشـــيا الحوثي من 
أنهم نالوا أو ســـيطروا عى 
يشء يف مأرب قال املحافظ 
العرادة: أكرر وأؤكد أننا لن 
ولْيفهم  باملليشيات،  ُنحكم 
القـــايص والدانـــي أن مارب 
بعيـــدة عليهـــم، ونحن نريد 
ــدة وكل  ــاء والحديـ صنعـ

ــة أن  ــق الجمهوريـ مناطـ
تعود للدولة أما مأرب فوالله 
مادخـــل يف خاطـــري لحظة 
واحدة أن تســـلّم بإذن الله، 
وأنا أثق بالله أوال والجيش 
ـــن  ـــال األم ـــي ورج الوطن
رجال  من  املقاومة  ورجال 
يف  يتواجدون  الذين  القبائل 
كل االتجاهـــات عى أطراف 
ـــون دماءهم  املحافظة يبذل
رخيصـــة يف توحد إىل جانب 

اليمن«. أبناء 
املحافـــظ  وكشـــف 
العـــرادة عـــن قيام مليشـــيا 
الحوثـــي خـــالل الفـــرتة 
املاضيـــة بتنفيـــذ محاوالت 
فاشـــلة الخـــرتاق الحاضنة 
املأربيـــة مـــن خـــالل توزيع 
ـــاوات واتصاالت  هبات وأت
وترغيـــب وترهيـــب لكنهـــا 
ـــا:  ـــا مردف ـــت ضده انقلب
»بـــل أقـــول لكـــم إن هنـــاك 
رجـــاال ممـــن اســـتلموا من 
الحوثي سالح ومال وأنهم 
قاتلوه بسالحه ومنهم من 

استشـــهد«.
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دشـــن محافـــظ مـــأرب 
ـــرادة،  الع ـــلطان  ـــواء س الل
يوم الثالثـــاء، ومعه رئيس 
جامعة إقليم ســـبأ الدكتور 
محمـــد محمـــود القـــديس، 
امتحانـــات القبـــول ألول 
دفعة من طالب كلية الطب 
يف الجامعـــة والتي يتنافس 
فيهـــا 786 طالبـــا وطالبـــة 

عـــى 50 مقعدا دراســـيا.
التدشـــني  وخـــالل 
عـــر املحافظ العـــرادة عن 
سعادته يف افتتاح أول كلية 
للطـــب يف محافظـــة مأرب 
وإقليم ســـبأ، والتـــي تعتر 
خطوة متقدمـــة يف االتجاه 
العلمـــي املطلـــوب.. متمنيا 
ـــم  ـــة إقلي ـــون جامع أن تك
التي تضمها  سبأ والكليات 
نقلة نوعية ملحافظة مأرب 
لها..  املجاورة  واملحافظات 

وأن تكون كلية الطب رافدا 
أساســـيا ويف املجال العلمي 

والتعليمي واألكاديمي.
املحافـــظ  وأعـــرب 
العرادة عن شكره وتقديره 
الجمهورية  رئيس  لفخامة 
املشـــري الركـــن عبدربـــه 
ـــه  ـــادي ونائب ـــور ه منص
الفريق الركن عيل محســـن 
ــة رئيـــس  ــح ودولـ صالـ
ـــني  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
ـــم  التعلي ـــر  ـــك ووزي عبداملل
العـــايل حســـني بالســـالمة، 
عـــى الدعم واالهتمام الذي 
يولونـــه مـــن أجل تأســـيس 
ـــم  ـــة إقلي ـــر جامع وتطوي
ســـبأ إدراكا ألهميـــة الدور 
املؤمل عليها عى مســـتوى 
محافظة مأرب وإقليم سبأ 
والوطن اليمني بشكل عام.
كمـــا ثمـــن الجهـــود 

الكبرية التي تبذلها رئاســـة 
الجامعـــة وعمـــداء الكليات 
وكافة العاملني يف الجامعة 
مـــن أجـــل إنشـــاء وتطوير 
خطوات  وتحقيق  الجامعة 
نوعية ممتازة نحو الريادة 

يف فـــرتة زمنية قصرية.
من جانبه أشـــار رئيس 
الجامعـــة أن افتتـــاح كليـــة 
الطب يف الجامعة وتدشـــني 
امتحانـــات القبـــول ألول 
دفعـــة فيهـــا اليـــوم، يعـــود 
ـــري  ـــم الكب ـــه إىل الدع فضل
املقدم من املحافظ العرادة، 
ـــه االهتمـــام األكـــر  وإيالئ
ـــر  ـــايل وتطوي ـــم الع بالتعلي
البنى التحتية لجامعة إقليم 
سبأ، إىل جانب الدعم املقدم 
ـــية  ـــادة السياس ـــن القي م
ـــوزراء ووزارة  ال ـــة  ورئاس

ـــم العايل. التعلي

ولفـــت الدكتور القديس 
القبـــول  تدشـــني  أن  إىل 
بكلية الطب ســـيتلوه أيضا 
ـــات  ـــة كلي ـــول يف بقي القب
طالبا   2150 لعدد  الجامعة 
وطالبـــة.. متوقعا أن يصل 
االستيعابية  الطاقة  إجمايل 
للجامعة خالل العام الدرايس 
 ( إىل   ) 2020-2021م   (
1٤٫000 ( طالـــب وطالبـــة 
. مؤكـــدا أن هذا العدد جاء 
خالل خمس سنوات فقط ، 
تنافس  اليوم  الجامعة  وأن 
بعدد الطالب  والتخصصات 
فيها جامعات لها يف امليدان 
ـــة  ـــن إىل خمس ـــن عرشي م

وعرشين ســـنة.

املحافظ العرادة والدكتور القديس 
يدشنان كلية الطب بجامعة إقليم سبأ
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الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية 
الوضع اإلنساني للنازحين في المحافظة

ـــل محافظة  ناقش وكي
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــه يف  ـــالل لقائ ـــاح خ مفت
مكتبـــه، يـــوم األربعـــاء، 
مكتب  مدير  بأعمال  القائم 
املنظمـــة الدولية للهجرة يف 
محافظـــة مـــأرب كارولني 
بوجي ومســـاعدتها إنجيال 
اوستي، الوضع اإلنساني يف 
املحافظـــة خاصة النازحني 
يف مخيمات النزوح ورسعة 
ـــم  ـــتجابة الحتياجاته االس

األساسية.
اللقـــاء  واســـتعرض 

الهجرة  دور مكتب منظمة 
والـــذي يقـــوم بأعمـــال 
األوتشـــا يف حشـــد املـــوارد 
وتنســـيق الجهـــود اإلغاثية 
ملختلـــف املنظمـــات الدولية 
ــتجابة  ــة لالسـ واإلقليميـ
يف  للنازحـــني  العاجلـــة 
مخيمـــي الســـت وبطحـــاء 
امليـــل شـــمال مدينـــة مأرب 
ـــني  ـــة املخيم ـــواء بتهيئ س
بشـــكل الئق، أو االستجابة 
الرسيعـــة لالحتياجـــات 
واألساســـية  الطارئـــة 
للنازحـــني، مـــن املـــأوى 

والغذاء وامليـــاه واإلصحاح 
ـــدواء، للتخفيف  البيئي، وال
مـــن معاناتهـــم بعيـــدا عـــن 
الروتينيـــة  اإلجـــراءات 
الطويلة للمنظمات يف تنفيذ 

. تدخالتها
اللقاء  ـــتعرض  ـــا اس كم
النازحـــني مـــن  أوضـــاع 
املحافظـــات املجاورة خالل 
األشهر املاضية ومشاكلهم 
العالقـــة واحتياجاتهـــم 
املرتاكمة وخاصة النازحني 
من مخيمات سابقة يف نهم 
ومجـــزر وقطـــع حصصهم 

ــة  ــالل الغذائيـ ــن السـ مـ
التـــي كانوا يســـتلمونها يف 
مخيماتهـــم الســـابقة مـــن 
قبل منظمة الغـــذاء العاملي 
واملنظمـــات الرشيكـــة لهـــا 
بعـــد نزوحهـــم األخري رغم 
ـــا إىل  إليه ـــم  ـــدة حاجته ش
جانـــب أهميـــة االســـتجابة 
الحتياجاتهـــم الطارئـــة 
األخـــرى يف مخيماتهـــم 
من مـــأوى وميـــاه وصحة 

وتعليـــم.

الوكيل مفتاح استمع إلى شرح تعريفي عن طبيعة الزيارة ..
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اطلـــع وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
الوحدة  مدير  مفتاح ومعه 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحني باملحافظة ســـيف 
مثني، وممثلون عن مكتبي 
املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
ومركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية بمأرب، 
الست  مخيمي  أوضاع  عى 
ـــتحدثني  وبطحاء امليل املس
ـــة  ـــمال عاصم ـــرا ش مؤخ
املحافظـــة، للنازحـــني مـــن 
ـــة  ـــزر ومحافظ ـــاء مج أبن
ــات  ــوف، واالحتياجـ الجـ
العاجلـــة  األساســـية 
والطارئـــة للمخيمـــني، ويف 
مقدمتهـــا املـــأوى والغـــذاء 

واملاء، والرصف الصحي.
ووجـــه الوكيـــل مفتاح 
الوحـــدة التنفيذيـــة برسعة 
ـــاه  ـــج املي ـــيري صهاري تس
للمخيمني عى نفقة السلطة 
املحلية كحل عاجل لتغطية 
احتياجـــات األرس النازحـــة 
مـــن املياه النقيـــة الصالحة 
ــر  ــل تأخـ ــرشب يف ظـ للـ
ـــة الفاعلة  التدخالت الفعلي

للمنظمـــات اإلنســـانية.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
ـــن  ـــدد م ـــه لع ـــالل لقائ خ
النازحـــني باملخيـــم بـــأن 
ـــة ســـتقدم  الســـلطة املحلي
كل مـــا يمكـــن تقديمـــه 
النازحـــة بما يحفظ  لألرس 
ـــا،  ـــا وحياته ـــا كرامته له

الفعال  بالتواصل  وستقوم 
مع رشكاء العمل اإلنساني 
من أجل تغطية االحتياجات 
أنـــه  األساســـية.. الفتـــا إىل 
حـــرص أن يرافقـــه خـــالل 
الزيـــارة امليدانيـــة ممثلـــني 
ــرة  ــة الهجـ ــن منظمـ عـ
الدوليـــة التـــي تديـــر املكتب 
املتقـــدم للمنظمات األممية 
اإلنســـانية يف املحافظـــة، 
ومركـــز امللـــك ســـلمان، 
الوضع  ليقفوا عى حقيقة 
اإلنساني املأساوي للنازحني 
يف املخيمني واستشـــعارهم 
ملســـؤولياتهم األخالقيـــة 
بالتدخـــالت  اإلرساع  يف 
األساســـية  اإلنســـانية 
ـــن  ـــف ع ـــة للتخفي الطارئ

معاناة النازحني.
الوكيـــل  وشـــدد 
مفتـــاح عـــى كتلـــة اإليواء 
العمـــل  رشكاء  ضمـــن 
االلتزام  برضورة  اإلنساني 
باملواصفـــات الجيدة لخيام 
املـــأوى املقدمـــة للنازحـــني 
ــرارة  ــم حـ ــي تقيهـ والتـ
الشمس والرياح واألمطار، 
خصوصيتهم  لهم  وتحفظ 
ـــس  ـــا تعك ـــم، كم وكرامته
احرتام املنظمات إلنســـانية 
ـــة اليمكن  ـــني كقيم النازح
قبول االنتقاص منها تحت 

أي مـــرر.

الوكيل مفتاح يوجه بتزويد نازحي خميمي الست 
وبطحاء امليل باملياه عىل نفقة املحافظة
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الوكيل مفتاح يلتقي المدير الجديد 
والسابق ألطباء بالحدود بمأرب

التقـــى وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــر  ـــه، املدي ـــاح يف مكتب مفت
الجديـــد ملكتـــب منظمـــة 
أطباء بـــال حدود الهولندية 
فريونيـــكا  باملحافظـــة 
ـــرينيكو، واملدير السابق  س
للمكتـــب ترييزا بـــري وولد.

ـــاء  اللق ـــالل  ـــرى خ ج
ـــالت  ـــر التدخ أث ـــة  مناقش
دعم  يف  للمنظمة  اإلنسانية 
القطـــاع الصحي وتشـــغيل 

والطبية  الصحية  الخدمات 
يف مستشفى مديرية مدغل 
إىل  والحاجـــة  الريفـــي، 
ـــم والتطوير  مزيد من الدع

. للمستشفى
ـــة  ـــرى مناقش ـــا ج كم
ـــلطة  آفاق التعاون بني الس
املحلية باملحافظة ومنظمة 
أطباء بال حدود، واستمرار 
املقدمة  والتسهيالت  الدعم 
من السلطة املحلية للمنظمة 

اإلنسانية. وتدخالتها 

أشـــاد  اللقـــاء  ويف 
ـــاح بالتدخالت  الوكيل مفت
ــة يف  ــانية للمنظمـ اإلنسـ
تعزيز دور القطاع الصحي 
باملحافظـــة .. متمنيـــا أن 
ـــر الجديد ملكتب  يكون املدي
املنظمـــة باملحافظـــة خـــري 
خلـــف لخـــري ســـلف وأن 
تشهد إدارته توسعا أكر يف 
التدخالت اإلنسانية والدعم 

املقـــدم للقطـــاع الصحـــي.
ويف ختـــام اللقـــاء جرى 

ملكتب  السابق  املدير  تكريم 
أطبـــاء بـــال حـــدود تقديـــرا 
لدورهـــا يف تاســـيس مكتب 
املنظمة باملحافظة ودورها 
ـــالت املنظمة  يف تعزيز تدخ
اإلنســـاني يف دعـــم القطاع 
الصحـــي يف مواجهة العديد 
من التحديات سواء يف رفع 
مستوى الخدمات أو تشغيل 
املساعدة  أو  املنشآت  بعض 
يف مواجهة جائحة كورونا.
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الوكيل الباكري يدشن مرشوع مياه مستشفى 
كرى املقدم من الكويت الشقيق

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
الباكـــري ،  عبداللـــه أحمـــد 
يـــوم الثالثاء، ومعـــه مدير 
عام مستشـــفى كرى العام 
ـــليمان،  ـــؤي س ـــور ل الدكت
مـــرشوع ميـــاه مستشـــفى 
كـــرى املقدم مـــن الجمعية 
الكويتيـــة لإلغاثـــة عـــر 
مؤسســـة استجابة للتنمية 
ضمن  اإلنسانية،  واألعمال 
حملة )الكويت إىل جانبكم( 

ألـــف ريـــال  بكلفـــة 250 
سعودي.

وخـــالل التدشـــني جرى 
إزاحـــة الســـتار عـــن لوحة 
ـــخ  ـــغيل ض ـــرشوع وتش امل
امليـــاه، كما اســـتمع الوكيل 
الباكري من مدير مؤسسة 
اســـتجابة طارق الكمان إىل 
الـــذي  رشح عـــن املـــرشوع 
يتكون مـــن بئـــر إرتوازية، 
وخزان برجي للمياه بسعة 
96 مـــرتا مكعبـــا، ووحـــدة 

ـــدات  ـــبكة تمدي ـــخ، وش ض
رئيســـية بطـــول 16٤ مرتا 
طوليـــا، ويســـتفيد مـــن 
ـــفى وأرس  املرشوع املستش
األطبـــاء والعاملـــون يف 
املستشفى إىل جانب املجتمع 
باملستشفى. املحيط  املحيل 
ــل  ــن الوكيـ ــد ثمـ وقـ
التدخـــالت  الباكـــري 
اإلنســـانية للكويت الشقيق 
ـــا  ـــة م ـــة خاص يف املحافظ
اإلنسانية  باملشاريع  يتعلق 

جانـــب  إىل  املســـتدامة، 
املســـاعدات الطارئـــة، التي 
النازحـــون  يســـتفيد منهـــا 
واملجتمـــع املضيف عى حد 
ســـواء.. مشـــيدا باملواقـــف 
ـــة الصادقة للكويت  األخوي
الشـــقيق حكومـــة وشـــعبا 
مع إخوانهم يف اليمن يف ظل 
ـــتثنائية  هذه الظروف االس
التـــي يمـــر بها. والصعبـــة 
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اجتماع للتحضير للعام الدراسي الجديد 
بمأرب وإقرار مشروع الرقم المدرسي

ـــوي  ـــاع ترب ـــر اجتم أق
موســـع عقد، يـــوم اإلثنني، 
يف محافظة مأرب برئاســـة 
وكيـــل املحافظة للشـــؤون 
اإلداريـــة عبداللـــه الباكري، 
الـــدرايس  للتحضـــري للعـــام 
2020-2021م،  الجديـــد 
مرشوع الرقم املدريس لكل 
طالب الذي يهدف إىل وضع 
قاعـــدة بيانـــات إلكرتونيـــة 
للطـــالب يف كافـــة مـــدارس 
املحافظـــة يســـهل الرجوع 
تعدد  إشكالية  ويحل  إليها، 
التســـجيل لبعـــض الطـــالب 
يف أكثر من مدرســـة يف ظل 

اســـتمرار النزوح.
ـــاع  ـــر االجتم ـــا أق  كم
الـــذي ضـــم قيـــادة مكتـــب 
ـــدراء اإلدارات  ـــة وم الرتبي
فيـــه و مـــدراء مكاتـــب 
الرتبيـــة باملديريـــات، عـــددا 
مـــن اإلجـــراءات واملعالجة 
املتعلقـــة  للمشـــكالت 
التعليميـــة  بالجوانـــب 
والرقابيـــة  واإلداريـــة 
ـــاء تســـيري  أثن ـــة  والتقييمي

ـــق  ـــية وف ـــة الدراس العملي
الجـــدول الزمنـــي املقر من 

ـــم. ـــة والتعلي وزارة الرتبي
وناقـــش املجتمعـــون 
التحديات التي تواجه قطاع 
التعليـــم يف املحافظة يف ظل 
ـــة  ـــة التحتي البني ـــع  تواض
وشـــحة املـــوارد، وتشـــمل 
الطاقة االستيعابية املتدنية 
للمـــدارس واألعداد الكبرية 
من الطالب املستوعبني العام 
املايض بنسبة تفوق القدرة 
االســـتيعابية تصل إىل 200 
يف املائـــة، والزيادة املتوقعة 
هـــذا العـــام يف ظـــل تزايـــد 
أعـــداد النازحني خاصة من 
الجـــوف والبيضاء وأطراف 
محافظـــة مـــأرب، إضافـــة 
إىل تـــرضر عدد من املدارس 
التي  األمطار  سيول  بسبب 
شـــهدتها املحافظـــة خـــالل 

املاضية. األشهر 
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع 
العمليـــة  احتياجـــات 
ـــول  ـــن الفص ـــة م التعليمي
واملعلمـــني،  الدراســـية، 

التعليميـــة،  والوســـائل 
ـــية، ودور  واملناهج الدراس
ـــم  ـــة يف دع ـــلطة املحلي الس
القطاع الرتبوي، وتحشـــيد 
املـــوارد من قبـــل املنظمات 
املانحـــة واإلنســـانية لدعـــم 
الرتبوي، ومساندة  القطاع 
ـــض  ـــري بع ـــه يف توف قيادت
بما  الرضورية  االحتياجات 
يمكن الطالب من الحصول 
التعليم كحق  عى حقهم يف 

ـــاني مقر عامليا. إنس
ــام   وقـــدم مديـــر عـ
عيل  الدكتور  الرتبية  مكتب 
إىل االجتماع  العباب تقريرا 
حـــول الجهود التـــي يبذلها 
مكتب الرتبية لحشد املوارد 
من أجل مواجهة التحديات 
التعليمية،  البيئة  وتحســـني 
ـــم  ـــن الدع ـــتفادة م واالس
الكبـــري املقـــدم مـــن قيـــادة 
السلطة املحلية يف املحافظة 
ـــب، ويف  ـــف الجوان يف مختل
يف  اإلرساع  مقدمتهـــا 
إجـــراءات طباعـــة الكتـــاب 
املدريس بتمويل من السلطة 

الثانية هذا  املحلية وللمـــرة 
العـــام، بحيث يكون جاهزا 

الدرايس. العام  بداية  مع 
وكان وكيـــل املحافظـــة 
ـــى  ـــدد ع ـــد ش ـــري ق الباك
أهميـــة مضاعفـــة الجهـــود 
ــوارد  ــة املـ ــد كافـ وحشـ
ملواجهـــة  واإلمكانـــات 
واالرتقـــاء  التحديـــات، 
التعليمية.. مؤكدا  بالعملية 
أن قيـــادة الســـلطة املحلية 
تـــويل قطاع التعليـــم أهمية 
كبـــرية وأولويـــة يف تنميتها 
التعليم هو  ودعمها، كـــون 
التنميـــة  حجـــر الزاويـــة يف 
املنشودة للمحافظة واليمن 
الواسع  التدمري  بعد  خاصة 
للبنى التحتية والعقول التي 
ـــيا الحوثي  تقوم بها مليش
االنقالبية وبشـــكل ممنهج 
لنـــرش الجهـــل والخرافـــات 
وتحويـــل الناس إىل قطعان 
وعبيد يسريون بخرافاتها.
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تشكيالت مبدعة من األشجار تزين 
شــــوارع مــــأرب )صــــــــور( 
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