
كأس بطولــة رئيــس الجمهوريــة ألنديــة 
المحافظــة يذهــب لنــادي الســد الرياضي

مدير رشطــة السيــر: ترقيم 10 
ألـــف مركبـــة منذ فربايـــر

حملة إجبارية قريبا لترقيم بقية املركبات

الوحدة وصيفا ..
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الوكيل مفتاح يناقش مع الغذاء العاملي حصص النازحني املتوقفة منذ أشهر

تدريب قيادات أمنية ورشطية حول مهارات حل الزناعات 	
مدرســــة الوحدة بمخيـــــم الجفينـــــة تتســـلم 55 كرسيـــــا مزدوجــــــــــا  	
افتتاح مدرسة يف مخيم السويداء للنازحني بدعم كوييت 	

بنسبة زيادة 124 في المائة ..

17 قضية مخدرات و 19 متهما ..

اجلزائية املتخصصة بمأرب تتلف 
1900 كيلو حشيش خمدر وهروين

إطالق محلـة نظافة شاملــة للمدارس 
بمأرب احتفاء باليوم الوطني للنظافة

حتصيـــــن 99 ألــــف طفـــل وطفلــــة ضــد شلل األطفـــال

السلطة المحلية تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتكرم 18 مبادرة شبابية
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النيابـــة  أتلفـــت 
الجزائيـــة املتخصصـــة يف 
محافظـــة مـــأرب  1923 
كيلوجراما من الحشيش 
املخـــدر وبـــودرة هروين، 
جـــرى ضبطهـــا مـــن قبل 
يف  األمنيـــة  األجهـــزة 
املحافظـــة خالل األشـــهر 
املاضيـــة أثنـــاء محاولـــة 

تهريبهـــا إىل مناطـــق 
سيطرة مليشـــيا الحوثي 
االنقالبيـــة، وتـــم إحالتها 
ـــتكمال  ـــاء الس إىل القض
ـــراءات القانونية، يف  اإلج
17 قضية مخدرات يحاكم 

فيهـــا 19 متهمـــا.
حيـــث جـــرت عمليـــة 
اإلتـــالف بحضـــور رئيس 

املحكمـــة االســـتئنافية 
ــة  ــة املتخصصـ الجزائيـ
القـــايض محمـــد حميدان 
ورئيـــس النيابة الجزائية 
ـــة  ـــة بمحافظ املتخصص
مـــأرب القـــايض مـــروان 
النـــي ووكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلدارية 
عبداللـــه أحمـــد الباكـــري 

ومديـــر عـــام فـــرع جهاز 
األمن السيايس باملحافظة 
العميـــد ناجـــي حطـــروم 
وقائـــد قـــوات األمـــن 
الخاص فرع مأرب العميد 
عبدالغنـــي شـــعالن وعدد 

ـــن الحقوقيني. م

في 17 قضية مخدرات يحاكم فيها 19 متهما ..

اجلزائية املتخصصة تتلف اجلزائية املتخصصة تتلف 19001900 كيلو  كيلو 
حشيش خمدر وهروينحشيش خمدر وهروين
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ـــل محافظة  ناقش وكي
ـــه  ـــور عبدرب الدكت ـــأرب  م
مفتـــاح يف مكتبـــه، مـــع 
فريـــق مكتـــب منظمـــة 
العاملـــي باملحافظة  الغـــذاء 
برئاســـة يارس أنـــور، عددا 
املتعلقـــة  القضايـــا  مـــن 
املنظمة،  بـــأداء وتدخـــالت 
السالل  ومنها تأخر رصف 
الغذائيـــة للمســـتفيدين من 
إىل  املنظمـــة قبـــل نزوحهم 
مدينـــة مـــأرب ومديرياتها 
ـــة  املاضي ـــهر  ـــالل األش خ
ـــوف  الج ـــات  ـــن محافظ م
والبيضـــاء،  وصنعـــاء 
النازحـــني  جانـــب  إىل 
النـــزوح  مـــن مخيمـــات 
مـــن مجـــزر، ورغـــوان، 
وماهليـــة، ورحبـــة، رغـــم 
الشـــديدة  النازحني  حاجـــة 
وحرمانهـــم  حصتهـــم من 

ـــة. الغذائي الســـالل 
اللقـــاء  كمـــا ناقـــش 
ـــذي  ال ـــح  املس ـــات  متطلب
إجـــراءه  الربنامـــج  يعتـــزم 
للمســـتفيدين مـــن برنامج 
ـــي باملحافظة،  العامل الغذاء 
ـــج  الربنام ـــتجابة  ـــل اس قب
النازحني الذين  الحتياجات 
ـــحهم والتحقق من  تم مس
حاالتهـــم من قبـــل رشكاء 
إىل  الربنامـــج والرفـــع بهم 
الربنامـــج.. وهـــو ما يخلق 
ـــكاالت  ـــن اإلش ـــد م العدي

األخالقيـــة واملهنيـــة.
ـــدد  ـــاء ش اللق ـــالل  وخ
الوكيـــل مفتـــاح عـــى 
أن يفتـــح رشكاء  رضورة 
العمـــل اإلنســـاني ملنظمـــة 
الغـــذاء العاملـــي، العاملـــون 
مكاتـــب  املحافظـــة  يف 
رســـمية لهـــم يف املحافظة، 

واالســـتقالل عـــن صنعـــاء 
ومنحهم مهلة حتى مطلع 

القـــادم.. العـــام 
املحافظة  وأكـــد وكيـــل 
ـــة  املحلي ـــلطة  الس أن  ـــى  ع
باملحافظـــة هي مســـؤولة 
يف  املواطنـــني  كل  عـــن 
الـ14  املحافظة  ـــات  مديري
عى  ويجب  سواء،  حد  عى 
العاملي بعد  الغـــذاء  منظمة 
فتـــح مكتبهـــا باملحافظـــة 
ـــاعدات  املس ـــع كل  أن تجم
الخاصـــة  اإلنســـانية 
باملحافظـــة وإدارتهـــا مـــن 
املحافظـــة  يف  مكتبهـــا 
وليس اجتـــزاء بعض منها 
وإدارتهـــا مـــن محافظـــات 
الســـلطة  أخرى، وســـتقدم 
املحليـــة كافـــة التســـهيالت 
لنشـــاط املكتـــب اإلنســـاني 
مـــن مخازن وتأمني عملية 

نقـــل وغريه.
الدكتور مفتاح  ـــدد  وش
الشـــفافية يف  عـــى أهميـــة 
ـــا  ـــة وتدخالته املنظم أداء 
اإلنســـانية، والرشاكـــة 
ـــلطة  الس ـــع  ـــة م الحقيقي
الســـيادة  املحليـــة صاحبـــة 
للقوانـــني واللوائـــح  وفقـــا 
التنسيق  النافذة، من خالل 
مع الجهات الحكومية ذات 

العالقـــة باملحافظـــة.
حـــر اللقاء مدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
عبدالحكيـــم  والعمـــل 
التنفيذي  ـــر  القيـــي واملدي
للجنـــة اإلغاثـــة باملحافظة 
الوحدة  أمني عزيـــز ومدير 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحني باملحافظة ســـيف 

مثنى.

الوكيل مفتاح يناقش مع الغذاء العاملي حصص 
النازحني املتوقفة منذ أشهر
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أطلق صنـــدوق النظافة 
والتحســـني ومكتب الرتبية 
والتعليـــم بمحافظة مأرب، 
يـــوم االثنني، حملـــة نظافة 
مديريتي  مدارس  يف  شاملة 
املدينـــة وحريـــب، عى مدى 
12 يوما يف إطـــار االحتفاء 
باليـــوم الوطنـــي للنظافـــة 
الــــ12 من  والـــذي يصادف 

ديســـمرب من كل عام.
ـــة  قـــام بتدشـــني الحمل
بلقيـــس  مدرســـة  يف   ،
الثانويـــة للبنـــات يف مديرية 
ـــة  ـــل املحافظ ـــة، وكي املدين

ـــة عبدالله  للشـــؤون اإلداري
أحمد الباكـــري ومعه مدير 
عـــام صنـــدوق النظافـــة 
والتحســـني باملحافظـــة 
تعزيز  بهدف  عطية،  محمد 
قيـــم املبـــادرة الذاتيـــة لـــدى 
الطالب والطالبات يف نظافة 
مدارســـهم ومحيطهـــم 
إليجاد بيئة تعليمية صحية 

. نظيفة و
الباكري  الوكيل  أشار  و 
إىل أهميـــة هذه الحملة التي 
تأتـــي يف إطـــار اإلجـــراءات 

ـــن  ـــة م ـــة للوقاي االحرتازي
فـــريوس كورونا، والجهود 
ـــع  ـــل رف ـــن أج ـــة م املبذول
الوعي الصحي لدى املجتمع 
والطالبـــات  والطـــالب 
بأهمية النظافة يف مكافحة 
العديد مـــن األمراض ومنع 
انتقـــال وتكاثـــر الكثري من 
الفريوســـات واألمـــراض، 
إىل جانـــب دور الطـــالب 
ـــات يف الحفاظ عى  والطالب
نظافـــة بيئتهـــم التعليمية.
هـــذه  أن  إىل  ولفـــت 

الحمـــالت مـــع الطـــالب 
ـــأنها أن  ـــن ش ـــشء م والن
ـــعر الدور املهم الذي  تستش
يقـــوم بـــه عامـــل النظافـــة 
ـــدى  ـــع، وم ـــة املجتم لخدم
الخدمة،  قيمة وأهمية هذه 
ودور املجتمع يف مســـاندته 
والتعـــاون معـــه بالحفـــاظ 
عى نظافـــة البيئة وتجميع 
املخلفـــات الصلبـــة بســـلوك 
حضـــاري وصحـــي يعكس 

رقـــي ووعـــي املجتمع.

إطالق حملة نظافة شاملة للمدارس إطالق حملة نظافة شاملة للمدارس 
بمأرب احتفاء باليوم الوطني للنظافةبمأرب احتفاء باليوم الوطني للنظافة
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الســـلطة  احتفـــت 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
ـــوع  ـــي للتط ـــوم العامل بالي
الــــ5 من  والـــذي يصـــادف 
ديسمرب من كل عام، بحفل 
تكريمـــي لعـــدد 18 مبادرة 
ـــبابية نفذت خالل العام  ش
الجـــاري، أقامتـــه اإلدارة 
ـــادرات  ـــم مب ـــة لدع العام
املجتمـــع بديـــوان عـــام 
ـــجيع  ـــة بهدف تش املحافظ
واملبادرات  التطوعي  العمل 

املجتمعيـــة القيمـــة.
ويف الحفل أشـــار وكيل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 
الباكري إىل أهمية  عبداللـــه 
ــع  ــات املجتمـ دور منظمـ

املدني واملبادرات املجتمعية 
يف ترسيخ الوعي املجتمعي 
املســـؤوليات،  بتكامـــل 
وكيـــف يمكن لـــكل مواطن 
ـــي  ـــل طوع ـــادر بعم أن يب
يخـــدم مجتمعـــه ومنطقته 

ـــه ووطنه. ومحافظت
مشـــريا إىل أهميـــة أن 
تلعـــب منظمـــات املجتمـــع 
املدني واملبادرات الشـــبابية 
الســـلم  تعزيـــز  يف  دورا 
ـــات  النزاع ـــض  ـــي وف األه
ــا  ــا قضايـ ــن ضمنهـ ومـ
الثـــأر والتوعيـــة املجتمعية 

بمخاطرهـــا.
الباكري  وشـــدد الوكيل 
عـــى رضورة توعية الناس 

التعليم وتحفيزهم  بأهمية 
مـــن أجـــل خلـــق جيـــل واع 
ـــم واملعرفة،  ـــلح بالعل متس
والعمـــل عى توفـــري الدعم 
الحرف  ألصحاب  والرعاية 
ـــم  ـــراز قدراته ـــن إلب وامله
الحرف  وإحياء  ومهاراتهم 
واملهـــن الشـــعبية القديمـــة 
املتنوعـــة.. مؤكـــدا عـــى أن 
ـــح  ـــي أصب ـــل التطوع العم
اليوم يحتـــل جانبا كبريا يف 

ـــعوب. حياة الش
ــاد  ــه أشـ ــن جهتـ مـ
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
ـــع  ـــادرات املجتم ـــم مب لدع
ـــام املحافظة طه  بديوان ع
ـــادرات  ـــمريي بدور املب الش

املجتمعيـــة الشـــبابية خالل 
العـــام 2020م يف مســـاعدة 
التغلب عى عدد  املجتمع يف 
مـــن التحديـــات وخاصة ما 
يتعلـــق بالجانـــب الصحـــي 
ـــة  ـــن الجائح ـــة م والوقاي
العامليـــة فريوس كوفيد 19 
وتجنب مخاطره.. مؤكد أن 
العام القادم 2021 سيكون 
التنميـــة املجتمعية يف  عـــام 

مأرب.
 تخلـــل الحفـــل فقـــرات 
فنيـــة وإنشـــادية وعـــرض 
ـــادرات  ـــاج عـــن املب ريبورت
التي نفذت بمحافظة مأرب 
وجـــرى تكريـــم أصحابها.

السلطة المحلية بمأرب تحتفل باليوم السلطة المحلية بمأرب تحتفل باليوم 
العالمي للتطوع وتكرم العالمي للتطوع وتكرم 1818 مبادرة شبابية مبادرة شبابية
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حتصني حتصني 9999 ألف طفل وطفلة ضد شلل األطفال بمأرب ألف طفل وطفلة ضد شلل األطفال بمأرب

تدريب قيادات تدريب قيادات 
أمنية ورشطية أمنية ورشطية 
حول مهارات حول مهارات 
حل النزاعاتحل النزاعات

بلـــغ عـــدد األطفـــال 
الذيـــن حصلـــوا عـــى لقاح 
شـــلل األطفـــال بمحافظـــة 
مأرب خالل حملة التحصني 
التـــي نفـــذت عى  الطارئـــة 
مدى ثالثة أيام هذا األسبوع 
98 ألفاً و960 طفال وطفلة 
دون الخامســـة مـــن العمر 
بزيادة 18 ألفا و 776 طفال 
ـــا كان مخططا  وطفلة عم

يـــوم  اختتمـــت، 
الخميـــس، بمـــأرب ورشـــة 
ـــادات املناطق  ـــة لقي تدريبي
ـــام  ـــدراء أقس ـــة وم األمني
مهارات  مجال  يف  الرشطة، 
النزاعـــات، والتـــي  حـــل 
نظمتها عى مدى ثالثة أيام 
مؤسســـة السجني الوطنية 
بالتعـــاون مـــع منظمـــة 
 - األملانية  ايربت  فريدريش 

مكتـــب اليمـــن.
ويف االختتـــام أكد وكيل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 
ـــري،  الباك ـــد  ـــه أحم عبدالل
عـــى أهمية عقـــد مثل هذه 

ـــبة  ـــة بنس ـــدء الحمل ـــه ب ل
ـــت 124 يف املائة. زيادة بلغ
النـــرشة  وأكـــدت 
الصادرة عن غرفة عمليات 
مكتـــب الصحـــة العامـــة 
والسكان، أن الفرق امليدانية 
لتنفيذ حملة التحصني التي 
نفـــذت من منـــزل إىل منزل 
ــا و872  ــوا 62 ألفـ وصلـ
ـــزوح، يف  ـــة ن ـــزال وخيم من

جميع مديريات املحافظة..
يذكـــر أن الحملة نفذها 
صحية  وعاملة  عامال   780
ـــا  ـــوون يف 427 فريق ينض
ثابتا ومتحركا استخدموا ) 
ـــيارة نقل لتغطية  114( س
ـــزل  ـــات والع ـــة املديري كاف
والقرى ومخيمات النازحني 
التي تزيـــد عن 130 مخيما 

للنازحني. وتجمعا 

الدورات والورش التأهيلية 
ملنتســـبي األجهـــزة األمنية 
القضائي  الضبط  وسلطات 
بما يعينهم يف رفع مستوى 
أدائهـــم املهنـــي وتعزيـــز 
حالة األمن واالســـتقرار يف 
املحافظة والسلم املجتمعي.
الباكـــري  وأشـــاد 
التـــي تبذلهـــا  بالجهـــود 
األجهزة األمنية والنجاحات 
التـــي يحققونها يف مختلف 
وتمكنها  األمنية،  الجوانب 
ـــن  ـــري م ـــاط الكث ـــن إحب م
املخططـــات اإلجراميـــة 
ــة إىل  ــة الهادفـ واإلرهابيـ

ـــتقرار  زعزعة األمن واالس
وإقـــالق الســـكينة العامة.. 
مشددا عى أهمية استمرار 
واالنضباط  األمنية  اليقظة 
والتواجد يف مقرات األعمال 
الرشطيـــة  األقســـام  يف 
ـــة ورفع  والوحـــدات األمني
ـــم،  ـــكل دائ ـــة بش الجاهزي
إلفشال أي مخططات ترمي 
إلقـــالق الســـكينة العامة يف 
ـــة، وزعزعة أمنها  املحافظ

واستقرارها.
بعد ذلـــك جـــرى تكريم 
املشـــاركني يف الورشـــة من 
املحافظة ومدير  قبل وكيل 

ـــن  ـــاز األم ـــرع جه ـــام ف ع
ـــي  ـــد ناج ـــيايس العمي الس
حطروم ومساعد مدير عام 
رشطـــة املحافظـــة العقيـــد 
عـــي املعمـــري وقائد قوات 
األمـــن الخـــاص باملحافظة 
العميـــد عبدالغني شـــعالن، 
ـــة السجني  ورئيس مؤسس
عبدالسالم الضالعي ومدير 
مكتـــب فريدريـــش ايـــربت 
األملانيـــة يف اليمـــن محمود 

قياح.

بنسبة بنسبة 124124 في املائة .. في املائة ..
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مدير شرطة السير: ترقيم مدير شرطة السير: ترقيم 1010  
ألف مركبة منذ فبرايرألف مركبة منذ فبراير

أكـــد مدير عـــام رشطة 
ـــأرب  ـــة م ـــري بمحافظ الس
العقيـــد غانـــم مـــرح أن 
حتى  تمكنت  السري  رشطة 
ديســـمرب الحايل مـــن ترقيم 
قرابـــة 10 ألـــف مركبة من 
ـــات خصويص  مختلف الفئ
وأجـــرة ونقل، منذ تدشـــني 
ـــم يف فرباير،  ـــة الرتقي عملي
وأن رشطـــة الســـري عازمة 
عى اســـتكمال ترقيم بقية 

ـــات قريبا.  املركب
ودعـــا العقيـــد مـــرح يف 
ترصيـــح ملوقـــع محافظـــة 
مأرب مالكي املركبات الغري 
مرقمة إىل رسعة التوجه إىل 
إدارة رشطة الســـري لرتقيم 
مركباتهم قبل تنفيذ حملة 
ـــي  الت ـــة  ـــم اإلجباري الرتقي
ـــتبدأ قريبا بالتعاون مع  س
الوحـــدات األمنية.. مشـــريا 

أنـــه ســـيتم احتجـــاز  إىل 
الســـيارات الغـــري مرقمـــة، 
وإدخالها باحة املطار حتى 
ـــراءات  ـــتكمال إج ـــم اس يت

. قيم لرت ا
وكشـــف العقيـــد مـــرح 
التـــي  أن معظـــم اللوحـــات 
أصدرتها إدارة رشطة السري 
منذ بدء عملية الرتقيم كانت 
ملركبـــات األجـــرة، حيث تم 
ـــب 3700 لوحة أجرة  تركي
للباصـــات، إضافـــة إىل 900 
نارية، فيما توزعت  دراجة 
بقيـــة األرقام عى املركبات 

والنقل. الخصويص 
ـــوطاً  وقال: »قطعت ش
كبـــرياً يف الرتقيـــم وضبـــط 
املركبـــات غـــري املرقمة من 
املحافظة لتصحيح وثائقها، 
رغـــم اإلمكانـــات الضعيفة 
ســـواء من حيث الكوادر أو 

الفنية  اإلمكانات  حيث  من 
واملعـــدات«.. مضيفـــا بـــأن 
مازالت  السري  إدارة رشطة 
تعمل بإمكانات عام 2000، 
وتتحمـــل أعباء كبـــرية بعد 
اتســـاع عاصمـــة املحافظة 
بأربـــع أضعاف عمـــا كانت 
عليـــه قبـــل 2014، نتيجـــة 
النـــزوح الكبـــري للمرشدين 
مـــن املحافظـــات الخاضعة 
ـــيا الحوثي. لسيطرة مليش
األطقـــم  وعـــن 
مرح  العقيد  أكد  العسكرية 
قيـــام إدارة رشطـــة الســـري 
بالتنسيق مع دائرة التأمني 
الفنـــي يف القوات املســـلحة 
لرتقيـــم األطقم، وتم توريد 
عـــدد كبـــري مـــن اللوحـــات 
الدائـــرة ، بعـــد  املعدنيـــة إىل 
أن تحملت الســـلطة املحلية 
باملحافظـــة تكاليف لوحات 

ســـيارات الجيـــش.. معربـــاً 
عن أمله يف أن يتم استكمال 
ترقيم كل األطقم العسكرية 
يف أقـــرب وقت ممكن حتى 
تتمكن إدارة رشطة الســـري 
ـــكل  ـــا بش ـــن أداء مهام م
أفضل، بما يسهم يف تطبيق 
اللوائـــح واألنظمة املرورية 

السري. لعملية 
ـــرح  ـــد م ـــن العقي وثم
ـــة  ـــلطة املحلي ـــام الس اهتم
ـــة باللواء  باملحافظـــة ممثل
ســـلطان العـــرادة محافـــظ 
املحافظـــة، وحرصه الكبري 
عـــى اســـتكمال ترقيـــم 
لذلك من  ملا  املركبات، نظرا 
أهميـــة يف تحســـني املظهـــر 
ــة،  ــاري للمحافظـ الحضـ
ـــي  ـــع األمن ـــز الوض وتعزي
والسكينة العامة التي تنعم 

بهـــا مدينـــة مأرب.

حملة إجبارية قريبا لترقيم بقية المركبات
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مدرسة الوحدة بمخيم الجفينة مدرسة الوحدة بمخيم الجفينة 
تتسلم تتسلم 5555 كرسيا مزدوجا كرسيا مزدوجا

مدرســـة  تســـلمت 
الوحدة األساسية يف مخيم 
الجفينـــة بمحافظـــة مأرب 
ـــة  ـــب الرتبي ـــور مكت بحض
ــيا  ــة 55 كرسـ باملحافظـ
مزدوجا وخمس ســـبورات 
ــة  ــن جمعيـ ــة مـ مقدمـ
ـــاهمة  ـــة األرسة مس رعاي
منهـــا يف توفـــري جـــزء مـــن 
األثاث املـــدريس من كرايس 
وماسات وسبورات، والذي 
تفتقـــر لـــه املدرســـة رغـــم 
اســـتيعابها أكثـــر مـــن ألف 

طالـــب وطالبـــة.

وخـــالل التســـليم ثمـــن 
نائـــب مدير مكتـــب الرتبية 
باملحافظـــة عبدالعزيـــز 
الباكـــري مبـــادرة جمعيـــة 
رعايـــة األرسة بتوفـــري 
املقاعـــد والســـبورات التـــي 
ــة فصـــول  تغطـــي أربعـ
ـــية من إجمايل تسعة  دراس
فصول وعدد من الكنتريات 
الزال طالبها يدرسون عى 
األرض .. مؤكدا أن املدرسة 
التوسعة  إىل  الحاجة  بأمس 
والتأثيـــث نظـــرا ألهميتهـــا 
يف اســـتيعاب طـــالب املخيم 

األكرب عى مســـتوى اليمن، 
والذي يستوعب قرابة 200 

ألف نازح.
الباكـــري  ودعـــا 
القيام  إىل  الدولية  املنظمات 
ورسعة  اإلنساني  بواجبها 
ــات  ــتجابة الحتياجـ االسـ
املدارس التي افتتحت مؤخرا 
ــتيعاب  ــات السـ يف املخيمـ
ــني  النازحـ ــالب  آالف الطـ
وتقديم مستلزمات العملية 

التعليميـــة.
وأشـــار إىل أن الســـلطة 
املحلية تبـــذل جهودا كبرية 

مـــن أجـــل توفـــري املعلمـــني 
وطباعـــة الكتـــاب املـــدريس 
واستيعاب الطالب املهجرين 
ـــف  ـــن مختل ـــني م والنازح
ــات  ــات واملديريـ املحافظـ
التي تشـــهد مواجهات ضد 
مليشيات االنقالب الحوثية 

التابعـــة إليران.
حر التســـليم منســـق 
جمعيـــة رعايـــة األرسة 
باملحافظـــة صـــادق منيف.

من جمعية رعاية األسرة بمأرب ..
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افتتاح مدرسة في مخيم السويداء افتتاح مدرسة في مخيم السويداء 
للنازحين بدعم كويتيللنازحين بدعم كويتي

جـــرى، يـــوم األربعـــاء، 
الســـويداء  مخيـــم  يف 
ـــمال عاصمة  ـــني ش للنازح
محافظـــة مـــأرب، افتتـــاح 
مدرســـة أساســـية لتعليـــم 
األطفال النازحني يف املخيم 
املحرومـــني بســـبب انعـــدام 
املـــدارس القريبـــة، كما تم 
توزيع 750 حقيبة مدرسية 
للطالب النازحني، واملقدمة 
مـــن الجمعية الكويتية عرب 
جمعية رعاية طالب العلم.

وتتكـــون املدرســـة التي 
جـــرى افتتاحهـــا مـــن قبل 
نائـــب مديـــر عـــام مكتـــب 

باملحافظة  والتعليم  الرتبية 
الباكري ومدير  عبدالعزيـــز 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
مخيمـــات النازحني ســـيف 
مثنـــى وأمني عـــام جمعية 
رعاية طالب العلم، وســـيم 
ـــال  ـــن 12 فص ـــان، م ربيح
دراسيا من الفصول البديلة 
)الكنتريات( إضافة اىل إدارة 
مدرسية وحمامني ورصف 
صحـــي ومنظومـــة طاقـــة 
شمســـية وغرفـــة ملحوالت 
الطاقـــة، بكلفـــة إجماليـــة 

ـــون ريال. بلغت 23 ملي
األطفـــال  ويعانـــي 

النازحون يف مخيم السويداء 
الحرمان من التعليم بسبب 
عدم وجود مدرسة يف املخيم 
أو يف املناطق القريبة للمخيم 
بها،  االلتحاق  ليتمكنوا من 
نظـــرا لحداثة املخيـــم الذي 
افتتح مطلع العام الجاري، 
النازحة  األرس  آالف  ويضم 
مـــن مديرية نهـــم بصنعاء 
ومديريتـــي مجزر ورغوان 
بأطراف محافظة مأرب إىل 
جانب نازحني من محافظة 
الجوف نزحوا جراء تصعيد 
ـــر  ـــي أواخ ـــيا الحوث مليش
العـــام املـــايض يف مناطقهم 

واستهدافهم بشكل مبارش.
ـــن  ـــاح م ـــر االفتت ح
قبـــل الســـلطة املحليـــة من 
محافظـــة صنعـــاء كل مـــن 
مديـــر عـــام مكتـــب الرتبية 
ـــزام،  ـــه ه ـــم عبدالل والتعلي
ومديـــر الوحـــدة التنفيذيـــة 
إلدارة مخيمـــات النازحـــني 
ـــان، ومدير  عبدالواحد ردم
عـــام الشـــؤون االجتماعية 
أبـــو حاتـــم،  والعمـــل وليـــد 
ـــاء  ـــالف صنع ـــر ائت ومدي
ـــني  ـــة أم ـــة والتنمي لإلغاث

الشـــامي.
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كأس بطولة رئيس الجمهورية كأس بطولة رئيس الجمهورية 
يذهب لنادي السد الرياضييذهب لنادي السد الرياضي

ــد  ــادي السـ ــرز نـ أحـ
ــة كأس  ــايض بطولـ الريـ
رئيـــس الجمهوريـــة ألندية 
محافظـــة مأرب الرســـمية 
2019م-  الريايض  للموسم 
2020م التـــي نظمهـــا فرع 
اإلتحـــاد العام لكـــرة القدم 
باملحافظـــة، بعد فوزه عى 
ـــدة  ـــادي الوح ـــه ن منافس

يف   )3-4( الرتجيح  بركالت 
املبـــاراة النهائية التي جرت 
ـــب  ـــس، بملع ـــرص الخمي ع
املطار بعاصمـــة املحافظة.
صافـــرة  وكانـــت 
الحكـــم قـــد أعلنـــت نهايـــة 
ـــن  ـــني م ـــوطني األصلي الش
املبـــاراة بالتعـــادل اإليجابي 
هدفـــني لكل منهمـــا، انتقل 

بعدهـــا الفريقني إىل ركالت 
التـــي منحـــت  الرتجيـــح، 
نادي الســـد الفـــوز بهدفني 
ـــادي  ـــت ن ـــني، وأبق إضافي
الوحـــدة عند لقب الوصيف 
بعـــد أن أضـــاف إىل رصيـــده 
ـــا  ـــح هدف يف ركالت الرتجي

واحداً.
اللقـــاء قـــام  ويف نهايـــة 

مدير عـــام مكتب الشـــباب 
ـــوان  ـــي حش ـــة ع والرياض
ومعـــه رئيـــس فـــرع اتحاد 
كرة القـــدم صالح الحواني 
بتكريـــم نادي الســـد بكأس 
البطولـــة، وكـــذا تكريـــم 
بامليداليات  الوصيف  النادي 
الفضيـــة، وتكريم املربزين.

الوحدة وصيفا ..


