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الرئيــس  فخامــة  بعــث 
ــه منصــور هــادي رئيــس  عبدرب
عــزاء  برقيــة  الجمهوريــة، 

ومواســاة في استشــهاد 
مديريــة  أمــن  مديــر 
بمحافظــة  العبديــة 
ــوت  ــيخ مبخ ــأرب الش م

األحــرق. صالــح 
فخامــة  وأشــاد 
بتضحيــات  الرئيــس 
ومواقفــه  الشــهيد 
والنضاليــة  الوطنيــة 
الرافضــة لعــودة اإلمامة 
..مشــيداً  والكهنــوت 
بمناقب الشــهيد وأدواره 
وإســهاماته  الوطنيــة 
دعائــم  إرســاء  فــي 
األمــن واالســتقرار فــي 

مديريــة العبديــة بشــكٍل خــاص 
ومحافظــة مــأرب بشــكٍل عــام.

وعبــر رئيــس الجمهورية عن 
ــاة  ــة والمواس ــازي الصادق التع
بهــذا المصــاب األليم..مبتهــا 
يغفــر  ان  وجــل  عــز  للمولــى 
لــه ويتغمــده بواســع رحمتــه 
وان  جناتــه،  فســيح  ويســكنه 
الصبــر  وذويــه  أهلــه  يلهــم 

والســلوان.
رئيــس  نائــب  بعــث  كمــا 

الركــن  الفريــق  الجمهوريــة 
علــي محســن صالــح، برقيــة 
عــزاء ومواســاة فــي استشــهاد 

العبديــة  أمــن مديريــة  مديــر 
الشــيخ  مــأرب  بمحافظــة 

االحــرق. صالــح  مبخــوت 
رئيــس  نائــب  وأشــاد 
بمناقــب  الجمهوريــة 
ومواقفــه  وبطوالتــه  الشــهيد 
فــي  والنضاليــة  االجتماعيــة 
ومواقفــه  المجتمــع،  خدمــة 
القويــة الرافضــة لعــودة النظام 

الجديــد. بوجهــه  اإلمامــي 
بــأن  الرئيــس  نائــب  وأكــد 

ســجلها  التــي  البطــوالت 
الشــهيد االحــرق ضــد ميليشــيا 
وصمــوده  االنقابيــة  الحوثــي 
الوطــن  ألجــل  واستبســاله 
واستشــهاده وهــو يــذود عــن 
الوطــن فــي الخطــوط األمامية، 
مواقــف  جميعهــا  ســتظل 
التاريــخ  وسيســجلها  خالــدة 
ــرٌي  ــات، وح ــع الصفح ــي أنص ف
ــكل الشــخصيات والوجاهــات  ب
أن تحــذو حــذو الشــيخ األحــرق 
فــي مقاومــة االنقــاب والدفــاع 

والثــورة. الجمهوريــة  عــن 
رئيــس  نائــب  وعبــر 
الجمهوريــة فــي البرقيــة عــن 
والمواســاة  التعــازي  أصــدق 
الشــهيد  وأقــارب  ألســرة 
وقبيلــة الحرقــان وكافــة قبائل 
العلــي  اللــه  ســائاً  العبديــة، 
الشــهيد  يتغمــد  أن  القديــر 
بواســع رحمته ويســكنه فســيح 
ــه  ــه وذوي ــه وأن يلهــم أهل جنات

والســلوان. الصبــر 

رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في 
استشهاد مدير أمن العبدية
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نائب الرئيس يعقد اجتماعا 
للقيادة المشتركة بحضور 

محافظي مأرب والجوف

ويزور معسكر 
استقبال المنضمين 

للجيش 

عقد نائــب رئيس الجمهورية 
الفريــق الركــن علــي محســن 
بالقيــادة  اجتماعــاً  صالــح  
وقــوات  للجيــش  المشــتركة 
مــأرب،  بمحافظــة  التحالــف 
بحضــور محافــظ المحافظــة 
العــراده  ســلطان  اللــواء 
ومحافــظ الجــوف اللــواء أميــن 

. لعكيمــي ا
ــذي  ــاء، ال ــال اللق ــرى خ وج
حضــره مستشــار القائــد األعلى 
القائــم  المســلحة  للقــوات 
بأعمــال وزيــر الدفــاع الفريــق 
الركــن محمــد علــي المقدشــي 
وقــادة قــوات التحالــف بمــأرب، 
علــى  المســتجدات  مناقشــة 
ــا  ــرة وم ــورات األخي ــوء التط ض
تتطلبــه مــن مضاعفــة للجهود 
في ســبيل اســتكمال اســتعادة 
وطــرد  ومؤسســاتها  الدولــة 

ميليشــيا االنقــاب.
الرئيــس  نائــب  وأشــار 
جــراء  اليمنييــن  إلــى معانــاة 

اطلــع نائــب رئيــس الجمهوريــة 
للقــوات  األعلــى  القائــد  نائــب 
الركــن  الفريــق  المســلحة 
،يــوم  صالــح  محســن  علــي 
التدريــب  جهــود  الخميس،علــى 
واإلعــداد فــي معســكر اســتقبال 
الوطنــي  للجيــش  المنضميــن 

مــأرب. بمحافظــة 
ونقــل نائــب الرئيــس فــي كلمة 
توجيهيــة تحيــات فخامــة الرئيــس 
المشــير الركــن عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهوريــة القائــد 

ــلحة. ــوات المس ــى للق األعل
وأكــد نائــب رئيــس الجمهوريــة 
بــأن الحــرب التــي تخوضهــا اليــوم 
حــرب  هــي  والتحالــف  الشــرعية 
ــه  ــي بانقاب ــا الحوث ــة فرضه دفاعي
علــى مــا اتفــق عليــه اليمنيــون 
حلفائــه  علــى  حتــى  وانقابــه 
وعلــى قــرارات اإلجمــاع المحلــي 
ــى  ــيراً إل ــي.. مش ــي والدول واإلقليم
أن أبنــاء اليمــن جميعــاً ومنهــم 

قيــادة الشــرعية دعــاة ســام.
علــى  الرئيــس  نائــب  وحــث 
وتكثيــف  القتاليــة  الجاهزيــة 
والصبــر  والتدريــب  التأهيــل 
ــداف  ــق األه ــى تحقي ــرة حت والمثاب
تأميــن  فــي  المرجــوة  الوطنيــة 
جماعــات  وردع  وحمايتــه  اليمــن 
إلــى  واإلرهاب..مشــيراً  العنــف 
الــدور المحــوري الــذي قدمتــه دول 
بقيــادة  الشــرعية  دعــم  تحالــف 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الشــقيقة وإســهاماتها في مساندة 

المجــاالت. بشــتى  اليمنييــن 

انقــاب ميليشــيا الحوثــي ومــا 
تقتضــي  آالم  مــن  يتجرعونــه 
لتفاقــم  درءاً  الجهــود  تظافــر 
وإفشــاالً  األوضــاع  تلــك 
واإلرهــاب  العنــف  لمشــاريع 
ومحــاوالت اســتهداف األشــقاء 
ــخ الباليســتية  بإطــاق الصواري
والطائــرات المســّيرة وتهديــد 
للماحــة  الميليشــيا  تلــك 

الدوليــة.
الرئيــس  نائــب  واســتمع 
محافظتــي  محافظــي  مــن 
مــأرب والجــوف إلــى األوضــاع 
وجهــود  المحافظتيــن  فــي 
األمــن  وتثبيــت  تطبيعهــا 
فيها..موجهــاً  واالســتقرار 
بالمزيــد مــن العمل والتنســيق 
العســكرية  الوحــدات  مــع 
فــي حفــظ األمــن واالســتقرار 
وحمايــة المدنييــن وممتلــكات 
الدولــة واســتكمال تحريــر بقية 

المناطــق.
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الزميل بو سعد يحصد جائزة أفضل 
مراسل إخباري في مناطق النزاعات

المقدشي يتفقد جاهزية اللواء 
203 بمأرب

حصــد الزميــل عبداللــه أبــو 
اليمــن  ســعد، مراســل قنــاة 
علــى  مــأرب،  فــي  الفضائيــة 
التميــز  »مســابقة  جائــزة 
التــي  العربــي«  اإلعامــي 
الــدول  جامعــة  تنظمهــا 

لعربــي. ا
عبداللــه  الزميــل  وحصــل 
أبــو ســعد علــى جائــزة »أفضــل 
مراســل اخبــاري تلفزيونــي مــن 

ــات«. ــق النزاع مناط

القائــد  مستشــار  تفقــد 
المســلحة  للقــوات  األعلــى 
القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع 
علــي  محمــد  الركــن  الفريــق 
ــواء 203  ــوم، الل ــي، الي المقدش
ميــكا بمحافظــة مــأرب، واّطلع 
الجاهزيــة  مســتوى  علــى 
القتاليــة والمعنوية لمنتســبي 

اللــواء.
 وعقــد الفريــق المقدشــي 

حصــدت  اليمــن  وكانــت 
مســابقة  فــي  األول  المركــز 
»التميــز اإلعامــي العربــي«، 
خمســة  علــى  بحصولهــا 

جوائــز.
ــر االعــام معمــر  ــأ وزي وهن
نالــوا  الــذي  الزمــاء  االريانــي 
ــم  ــة التحكي ــادة لجن ــة واش ثق
االعامــي  التميــز  لجائــزة 
العربــي فــي مجــال التلفزيــون، 
التــي تنظمهــا جامعــة الــدول 

العربيــة، عبــر اختيــار اعمالهــم 
كأفضــل مضمــون ومحتــوى 

واعــداد وانتــاج وتنفيــذ.
تحريــر  هيئــة  تهنــئ  كمــا 
نشــرة محافظــة مــأرب الزميــل 
ــه هــذه  ــو ســعد لنيل ــه ب عبدالل
كل  لــه  متمنيــة  الجائــزة، 

والنجــاح. التوفيــق 

وضبــاط  بقيــادة  اجتماعــاً 
اللــواء  قائــد  بحضــور  اللــواء 
 ، الركــن علــي عمــار  العميــد 
العقيــد  اللــواء  حــرب  واركان 
العرشــي..ناقاً  صالــح  علــي 
لهــم تحيــات فخامــة المشــير 
عبدربــه منصــور هــادي، رئيــس 
األعلــى  القائــد  الجمهوريــة 
وحثهــم  المســلحة  للقــوات 
الجاهزيــة  مــن  مزيــد  علــى 

ــذ  ــتعداد لتنفي ــة واالس واليقظ
برامــج  ومضاعفــة  المهــام، 
القتالــي  والتدريــب  االعــداد 
جهــود  ومواصلــة  والمعنــوي 
المؤسســة  وتأســيس  بنــاء 
أســس  وفــق  العســكرية 
عــن  بعيــداً  ووطنيــة  علميــة 
والجهويــة  المحســوبية 

. طقيــة لمنا ا و
المؤسســة  أن  وأكــد 
هــي  المتينــة  العســكرية 
عليهــا  الجميــع  يعــول  التــي 
وبنــاء  اســتعادة  الســتكمال 
ــة  ــرعية وتلبي ــات الش المؤسس
آمــال وتطلعات شــعبنا اليمني 
في اســتعادة األمن واالســتقرار 
الخيــارات  وحمايــة  لليمــن 
والمكتســبات  الشــعبية 
الوطنيــة المتمثلــة فــي الثــورة 
إلــى  وصــوالً  والجمهوريــة 
الضامنــة  االتحاديــة  الدولــة 

والمســاواة. للعدالــة 
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الخميــس  يــوم  تواصلــت 
عاصمــة  مــأرب،  بمدينــة 
المحافظــة، الحملــة الموســعة 
الســلطة  تنفذهــا  التــي 
العشــوائيات  إلزالــة  المحليــة 

المدينــة. داخــل 
مديريــة  مديــر  وقــال: 

وثــاق  مؤسســة  نفــذت 
للتوجــه المدنــي يــوم الخميس 
طفــاً   26 لـــ  ترفيهيــة  رحلــة 
مجنــداً ومتأثــراً بالحــرب إلــى 
ــن  ــة, ضم ــأرب العام ــة م حديق
الــدورة الثالثــة مــن المرحلتيــن 
الثالثــة والرابعــة مــن مشــروع 
األطفــال  تأهيــل  إعــادة 
المجنديــن والمتأثريــن بالحرب 
مــن  الممــول  اليمــن  فــي 
ــة  ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل مرك

اإلنســانية. واألعمــال 
إلــى  الرحلــة  وهدفــت 
مــن  حــر  هامــش  خلــق 
الترفيــه والتنفيــس لألطفــال 
المجنديــن والمتأثريــن بالحرب 
بإجــراء المســابقات الرياضيــة 
مفتــوح  جــو  فــي  والثقافيــة 
إســقاط  علــى  يســاعدهم 
مشــاعرهم المخزنة عــن طريق 
الجماعــي. واللعــب  التداعــي 
وقــال المختــص النفســي 
المســابقات  بــأن  للمشــروع 
المجنــد  الطفــل  تســاعد 
والمتأثــر فــي إعــادة إدماجــه 
الطفوليــة  حياتــه  وممارســة 
العاديــة كمــا تعمــل علــى رفــع 

ــة محمــد فرحــان جــال  المدين
فــي تصريــح لموقــع محافظــة 
مــأرب، ان الحملــة ستســتمر 
12 يومــاً حتــى يتــم إنهــاء جميع 

المدينــة العشــوائيات فــي 
ازالــة  ان  وأوضــح 
ضــرورة  باتــت  العشــوائيات 

واســتعادة  المعنويــة  روحــه 
طاقتــه النفســية, التــي فقدهــا 
تعرضــه  أو  تجنيــده  جــراء 

للصدمــات.
مؤسســة  أن  ويذكــر 
تنفــذ  المدنــي  للتوجــه  وثــاق 
والرابعــة  الثالثــة  المرحلتيــن 
تأهيــل  إعــادة  مشــروع  مــن 
األطفــال المجنديــن والمتأثرين 
بالحــرب فــي اليمن باســتهداف 

حملة مستمرة إلزالة 
العشوائيات في مدينة مأرب

قــدوم  مــع  خصوصــاً  ملحــة 
ــذي  ــارك ال ــان المب ــهر رمض ش
تشــهد المدينــة خالــه ازدحامــاً 

. اً يد شــد
مديــر  أشــار  ذلــك  إلــى 
ــة  ــغال العام ــب االش ــرع مكت ف
بالمدينــة م نصــر الشــرعبي ان 
الحملــة شــملت فــي يومهــا 
االول شــارع صنعاء وفــي اليوم 
الثانــي شــارع المرور ومــا جاوره 
مــن شــوارع فرعيــة ، واليــوم 
الثالــث اســتهدفت شــارع ســبأ 
وعــدد مــن الشــوارع المتفرعــة 

ــه. من
ــة  ــرعبي أن الحمل ــد الش وأك
لــم تُنفــذ اال بعــد ان تــم إشــعار 
ــات  ــوع المخالف ــن بن المخالفي

وضــرورة إزالتهــا.
عــن  المواطنــون  وعبــر 
الحملــة  بهــذه  ســعادتهم 
تخفيــف  شــأنها  مــن  التــي 
ــار  ــة وإظه ــات المروري االختناق
الوجــه الجميــل للمدينــة الــذي 
العشــوائيات. تلــك  شــوهته 

ومتأثــراً  مجنــداً  طفــاً   80
محافظــات  مــن  عــدد  مــن 

. ريــة لجمهو ا
ســابق  وقــت  وفــي 
اســتكملت ا المرحلتيــن األولــى 
والثانيــة مــن المشــروع بتأهيل 
ومتأثــراً  مجنــداً  طفــاً   81
ــات  ــع محافظ ــن أرب ــرب م بالح
ــز  ــران وتع ــأرب وعم ــة )م يمني

والجــوف(.

)وثاق( تنفذ رحلة ترفيهية لـ26 
طفالً جندهم الحوثيون
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35 مدربة يستكملن برنامجاً تدريبياً لتقديم 
الدعم النفسي للنازحين

اختتمــت بمدينــة مــأرب يوم 
اســتجابة  شــبكة  الخميــس 
لألعمــال االنســانية واالغاثيــة 
 35 لتأهيــل  تدريبيــة  دورة 
النفســي  الدعــم  فــي  مدربــة 
ــى  ــة االول ــك ضمــن المرحل وذل
مــن برنامــج »مطمئنــة للدعــم 

النفســي«.
التــي  الــدورة  وهدفــت 
اســتمرت أســبوعا إلــى إعــداد 
مدربــات يقمــن بتقديــم خدمات 
واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 
النازحــة  واالســر  لاطفــال 
الحــرب  مــن  والمتأثريــن 
فــي  المتواجــدون  والنزاعــات 
المــدارس ومراكــز ومخيمــات 

النازحيــن.
وفــي ختــام الــدورة أعــرب 
وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور 
ــي  ــه ف ــن أمل ــاح ع ــه مفت عبدرب
أن يكــون للخريجــات مــن هــذه 
تقديــم  فــي  بصمــة  الــدورة 

جامعة إقليم سبأ تختتم أنشطتها 
الطالبّية لهذا العام

النفســي  الدعــم  خدمــات 
المتأثــرة  لألســر  والصحــي 
بالحــرب وســتتعافى علــى يدها 
ــراع  ــار الص ــن اث ــت م ــر عان اس
وفقــدت عائلهــا أو أصبــح لديهــا 
ــن  ــى م ــة ال ــي بحاج ــاق وه مع

يقــف الــى جانبهــا.
وحــث المتدربــات علــى أن 
يكــون لهــن دوراً فعــاالً وايجابيــا 
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي 
الصعبــة التــي يمر بهــا الوطن..

وقــال الوكيــل مفتــاح« لقــد 
مــر الوطــن بثــاث ســنوات مــن 
الحرب التي فرضتها مليشــيات 
الحوثــي االيرانيــة خلفــت مــآس 
االســر  مئــات  وهنــاك  كثيــرة 
منتظــرة مــن يقــدم لهــا الدعــم 

ــي«. ــي والصح النفس
مفتــاح  الوكيــل  وأشــاد   
بالمواقــف القويــة والتضحيــات 
الــى  المــرأة  قدمتهــا  التــي 
جانــب شــقيقها الرجــل فــي كل 

المجــاالت وهــذه التضحيــات ال 
تقــل أهميــة عــن دور المقاتلين 
مثنيــا  القتــال..  جبهــات  فــي 
علــى دور شــبكة اســتجابة فــي 
ظــل هــذه الظــروف ومــا تقدمه 

ــة. ــج هادف ــن برام م
الســلطة  أن  وأكــد 
كافــة  ســتقدم  المحليــة 
لنجــاح  والتســهيل  الدعــم 
ــات وكل  ــل المتدرب ــام وعم مه

بعملهــن. مايتعلــق 
ــرة  ــارت مدي ــا أش ــن جانبه م
نســيبة  اســتجابة  شــبكة 
ــدورة  ــذه ال ــى أن ه ــاني إل الغس
محافظــة  فــي  األولــى  تعــد 
بنــاء  الــى  وتهــدف  مــأرب، 
الدعــم  تقديــم  فــي  القــدرات 
المتأثــرة  لألســر  والمســاعدة 
مــع  والتعامــل  الحــرب  مــن 
اماكــن  الطــوارئ فــي  حــاالت 

النزاعــات.

مأرب - علي العقبي

إقليــم  جامعــة  احتفلــت 
عمــادة  فــي  ممثلــًة  ســبأ 
شــؤون الطــاب اليــوم األحــد 
الطابّيــة  أنشــطتها  باختتــام 
ــي 2017_2018م. ــام الجامع للع
ورحــب مســجل الجامعــة 
الفــروي  عبداللــه  الدكتــور/ 
ــي  ــا ف ــي القاه ــه الت ــي كلمت ف
مؤكــداً  بالحاضريــن،  الحفــل، 
اقامتهــا  التــي  االنشــطة  أن 
مواهــب  كشــفت  الجامعــة 
ــات  ــرت منافس ــدرات وأظه وق
الجامعــة. لطــاب  متميــزة 

أن  الفــروي  وأضــاف 
ثــروة  تمتلــك  الجامعــة 
ــارات  ــي المه ــل ف ــرة تتمث كبي
التــي  واإلبداعــات  والقــدرات 
يمتلكهــا الطــاب، الفتــاً إلــى 
فــي  المشــاركين  عــدد  أن 
المســابقات بلــغ 251 طالــب، 
فــاز منهــم 35طالبــا وطالبــة.

نائــب  قــال  جانبــه  مــن 
للشــئون  الجامعــة  رئيــس 
ــيف،  ــي س ــور عل ــاب الدكت الط
لهــا  الطابيــة  االنشــطة  إن 
ابــراز شــخصّية  فــي  أهميــة 

أحــد  بوصفهــا  الطالــب، 
العوامــل اإليجابيــة والمهمــة 
ــا  ــر م ــي نظي ــب الجامع للطال
معــارف  مــن  إليــه  تضيــف 
وعلــوم وتفاعــل مــع المجتمــع 

األكاديمــي.
وأضــاف »الجامعــة تولــي 
اهتمــام كبيــر بالطالــب والــذي 
ــة  ــكاز العملي ــور ارت ــل مح يمث
واألكاديميــة  التعليميــة 
عــزم  معلنــاً  والبحثيــة«، 
كل  توفيــر  علــى  الجامعــة 
لدعــم  المتاحــة  اإلمكانــات 
األنشــطة  جميــع  وتنويــع 
فــروع  جميــع  لتشــمل 

. لمعرفــة ا
فــي  المســابقة  وتنوعــت 
)القــرآن  مجــاالت  تســعة 
الكريــم. الشــعر -الخط-القصــة 
ــم  ــاد -التصمي ــرة -اإلنش القصي
-اإلبــداع _االبتــكارات _البحــث 
،  وتولــى التحكيــم  العلمــي ( 
نخبــة مــن الدكاتــرة واألســاتذة 
المتخصصيــن كل فــي مجالــه.
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إذاعة مأرب تحيي الذكرى 
الثالثة الستشهاد مؤسسها 

وتطلق جائزة بإسمه
مــأرب  إذاعــة  أحيــت   
ــرى  ــد، الذك ــوم األح ــة ،ي المحلي
لشــهيد  الثالثــة  الســنوية 
اإلعــام ومؤســس إذاعــة مــأرب 
عبــد الكريــم ناصــر مثنــى الــذي 
استشــهد فــي الـــ 22 مــن ابريل 
بعــد  عــام 2015 فــي صــرواح، 
اســتهدافه مــن قبــل الحوثيين.
يومــاً  اإلذاعــة  وخصصــت 
خارطتهــا  ضمــن  مفتوحــاً 
المناســبة،  بهــذه  البرامجيــة 
فيهــا  االضــواء  ســلطت 
الشــهيد  حيــاة  مراحــل  علــى 
النضاليــة  وأدواره  المؤســس 
التــي  وبصماتــه  وإســهاماته 
مشــواره  طــوال  تركهــا 
قنــاة  فــي  ســواء  االعامــي، 
اليمــن الفضائيــة ثــم تأسيســه 
ــم  ــة ورس ــأرب المحلي ــة م إذاع
والوطنــي  التنمــوي  نهجهــا 
والتــي باتــت اليــوم صرحــا مــن 
يشــار  التــي  االعــام  صــروح 
اليهــا بالبنــان وبصمة للشــهيد 

جيــل. بعــد  جيــا  تخلــده 
وأعلــن مديــر عــام اإلذاعــة 

انــه  الحوانــي،  حســين  علــي 
ــنوية  ــزة س ــم جائ ــيتم تنظي س
ــزة الشــهيد  تحــت مســمى جائ
عبدالكريــم مثنــى فــي مجــال 

البرامجــي اإلذاعــي. االنتــاج 
المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
ــس  ــن التناف ــوع م ــق ن ــى خل إل
فــي  لإلعامييــن  واإلبــداع 
محافظــات اقليــم ســبا )مــارب 
-الجــوف - البيضــاء ( فيما يعود 
. االعامــي  للوســط  بالفائــدة 

هــذه  أن  الحوانــي  وأكــد 
يســيراً  الجائــزة تعتبــر شــيئاً 
كونهــا بمثابــة شــكر وعرفــان 
بــه  قــام  لمــا  االذاعــة  مــن 
فــي  جهــود  مــن  الشــهيد 
تأســيس اكبــر صــرح اعامــي 
بالمحافظــة وهــو اذاعــة مــارب 
لتبقــى ذكــراه خالــدة علــى مدى 

القادمــة. االجيــال 
وأضــاف الحوانــي انــه ســيتم 
تتولــى مهــام  تشــكيل لجنــة 
التنظيــم واالعــان عــن الجائــزة 

ــام القادمــة. خــال االي

يصــل إلــى مــأرب، مطلــع 
شــهر يونيــو القــادم، فريقيــن 
طبييــن زائريــن، إلجــراء عمليات 

ــة. ــة مختلف ــة دقيق جراحي
هيئــة  رئيــس  وقــال 
الدكتــور  مــأرب  مستشــفى 
تــم  انــه  القباطــي  محمــد 
الترتيبــات  كافــة  اســتكمال 
الوفديــن اجنبــي وعربــي، منهــا 
ــة  ــة بحاج ــو 400 حال ــة نح جدول
عاجــل  جراحــي  تدخــل  الــى 
ــي  ــهام ف ــن االس ــن للفرقي يمك

منهــا«. عــدد  اكبــر  اجــراء 
ان  الــى  القباطــي  وأشــار 
ــيق  ــى التنس ــعى ال ــة تس الهيئ
الطبيــة،  المخيمــات  إلقامــة 
الطبيــة  الوفــود  واســتقبال 
ــات  ــم خدم ــدف تقدي ــرة به الزائ
تكلفــة  باقــل  نوعيــة  طبيــة 
نقــل  جانــب  الــى  للمرضــى 
الخبــرات والتجــارب الــى االطباء 
فــي  العامليــن  اليمنييــن 
القطــاع الصحــي فــي محافظــة 

مــأرب.
هيئــة  أعلنــت  ذلــك  إلــى 
مستشــفى مــأرب العــام، إنــزال 
مناقصتيــن محدودتين، لشــراء 
مســتلزمات طبيــة وتجهيــزات 

لمستشــفى الهيئــة.
وذكــرت الهيئــة أن تمويــل 
قبــل  مــن  المناقصتيــن 

)6و7(. برقــم  الحكومــة، 
ســيتم  انــه  إلــى  وأشــارت 
المناقصــة  مظاريــف  فتــح 
مايــو   8 تاريــخ  فــي  االولــى 
المقبــل والثانيــة فــي تاريــخ 14 

المقبــل. مايــو 

أعلن إنزال مناقصتين 
محدودتين

هيئة مستشفى مأرب 
تستقبل فريقين 

طبيين زائرين
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فتح مظاريف تكملة مشروعي مياه 
بمأرب بتمويل كويتي

الوكيل الفاطمي 
يدعو لتأسيس 

صندوق 
يهتم برعاية 
المختطفين 

وأسرهم

تــم يــوم الســبت فــي مبنــى 
العامــة  المؤسســة  فــرع 
للميــاه والصــرف الصحــي فتــح 
تكملــة  مناقصــة  مظاريــف 
مدينــة  فــي  ميــاه  مشــروعي 
الكويــت  بتمويــل مــن  مــأرب 
)حملــة  إطــار  فــي  الشــقيق 
وعبــر  جانبكــم(  الــى  الكويــت 
و  الكويتيــة  اليمنيــة  الهيئــة 

الخيــر. ينابيــع  مؤسســة 
فتــح مظاريــف المناقصــة 
ــة  ــل محافظ ــور وكي ــم بحض ت
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب ــأرب الدكت م
اليمنيــة  الهيئــة  وعضــو 
الكويتيــة محمــد ناصــر ســناب 
ــاه  ــة المي ــام مؤسس ــر ع ومدي
حســين  الصحــي  والصــرف 
ــط  ــاء خ ــروع انش ــال، لمش الج
ــروع  ــاو2، و مش ــاه الف ــخ مي ض
تأهيــل وصيانــة خــط ضــخ مياه 
مــع  وربطهمــا  عطــران  بئــر 
لمشــروع  الرئيســية  الشــبكة 

ميــاه مدينــة مــأرب.
فــي  تنافــس  وقــد 
خمســة  المناقصتيــن 
فتــح  وبعــد  متنافســين 
تــم  العطــاءات  مظاريــف 
إحالتهــا إلــى اللجنــة الفنيــة.
فتــح  عمليــة  وخــال 
المظاريــف عبــر الوكيــل مفتــاح 
عــن شــكر الســلطة المحليــة 
للكويــت  مــأرب  بمحافظــة 
الشــقيق حكومــة وشــعبا علــى 
ــب  ــى جان ــة ال ــم االخوي مواقفه

عامــة  اليمــن  فــي  اخوانهــم 
وفــي محافظــة مــأرب فــي ظــل 
االســتثنائية  الظــروف  هــذه 
الصعبــة التــي تمــر بهــا اليمــن 
بعــد انقــاب مليشــيات الحوثي 
الشــرعية  علــى  االيرانيــة 
واحتالهــا مؤسســات الدولــة.
ونــوه الدكتــور مفتــاح إلــى 
مــا قدمتــه الكويــت الشــقيق 
مــن مســاعدات للنازحيــن عبــر 
ــن  ــة م ــة الكويتي ــة اليمني الهيئ
مشــاريع ميــاه، ومشــاريع اغاثــة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة وايوائي غذائي

المشــاريع.
مشــاريع  أن  إلــى  مشــيراً 
الميــاه هــذه ســتخدم النازحيــن 
فــي  المضيــف  والمجتمــع 
مــن  وتعتبــر  المحافظــة 
التــي  المســتدامة  المشــاريع 
مــن  كبيــرة  أعــداد  تخــدم 

. ن لســكا ا
مــن جانبــه أشــار مديــر عــام 
ــأرب  ــاه بم ــة المي ــرع مؤسس ف
ــذ  ــى ان تنفي ــال ال ــين الج حس
ــا  ــروعين وربطهم ــن المش هذي
في الشــبكة الرئيســية لمشروع 
المحافظــة  عاصمــة  ميــاه 
ســيخدم نحــو 65 فــي المائــة 
مــن المشــتركين فــي الخدمــة 
ــاه بشــكل  وســيؤمن لهــم المي

ــل. أفض

ــة أمهات  نظمت رابط
يــوم  المختطفيــن 
ــارب،  ــة م ــبت بمدين الس
نــدوة حقوقيــة بعنــوان، 
»المختطفيــن  ملــف 
..ال  انســانية  قضيــة 
سياســية«،  ورقــة 
تأسيســها  ذكــرى  فــي 
ــل  ــور وكي ــة، بحض الثاني
محافظــة مأرب، الشــيخ 

الفاطمــي. علــي 
الوكيــل  ودعــا 
فــي  الفاطمــي، 
تأســيس  إلــى  كلمتــه 
صنــدوق يهتــم برعايــة 
المختطفيــن وأســرهم 
اســتمرار  يضمــن  بمــا 
المعونــة  فــي  حقهــم 
الشــهرية، مقترحــاً عقــد 
الســلطة  بيــن  لقــاء 
المحليــة ورابطة أمهات 
المختطفيــن لتشــكيل 
وفــد لمخاطبــة القيــادة 
بخصــوص  السياســية 

الصنــدوق. انشــاء 
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