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لعاصمة المحافظة وضواحيها ومراكز مديرتي الجوبة وحريب ..

املحافظ العرادة ووكيل وزارة الكهرباء 
يدشنان محلة تركيب 4400 عداد كهرباء

تدشين برنامج الرعاية المجانية 
لمرضى السكري بمستشفى كرى العام

تأهيل 57 كادرا صحيا يف جمال 
رعاية الطفل بمخيامت النزوح

رفع ١٨50 طنا من املخلفات الصلبة يف مناطق بمحيط مدينة مأرب

الوكيل الباكري يشيد بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى ..

تواصل تصفيات بطولة  	
30 نوفمبر لكرة القدم

انتهاء االستعدادات النطالق بطولة الفروسية بالمدينة 	

مناقشـة تعزيـز التعـاون بيـن هيئــة مستشفى مـأرب والهالل األحمر اليمني

ورشة تأهيلية لمنتسبي ديوان المحافظة في مجال الموارد البشرية
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محافـــظ  دشـــن 
ـــلطان  ـــواء س ـــأرب الل م
ـــل  العـــرادة ومعـــه الوكي
الكهرباء  لوزارة  املساعد 
والطاقـــة املهندس محمد 
الكوكباني، املرحلة األوىل 
من حملة تركيب العدادات 
وتقليـــل الفاقـــد يف التيار 
تنفذها  والتي  الكهربائي 
املؤسسة العامة للكهرباء 

ـــة مأرب. – منطق
وخـــال التدشـــن 
ـــتمع املحافظ العرادة  اس
من مدير منطقة كهرباء 
عبدالهـــادي  مـــأرب 
الشبواني ونائبه املهندس 
ـــش إىل رشح  عبدالله دغي
عن الحملة التي تستهدف 
يف مرحلتها األوىل تركيب 
4400 عـــداد يف عاصمـــة 
املحافظـــة وضواحيهـــا 
ومركـــز مديريتي الجوبة 
قيمة  وتحصيل  وحريب، 

التيار الكهربائي املستهلك 
ــر  ــن نوفمـ ــداء مـ ابتـ
الجـــاري.. مشـــرين إىل 
ـــتكمل  ـــة ستس أن املنطق
حملـــة تركيـــب العـــدادات 
يف كافـــة املديريـــات تباعاً 
وفق الخطـــة املعدة حتى 
يتم اســـتكمال ربط كافة 
ـــتفيدين  املشرتكن واملس
ـــي  ـــار الكهربائ ـــن التي م
بالعدادات وتســـديد قيمة 

االســـتهاك مـــن التيار.
وقـــد أشـــاد املحافـــظ 
بجهـــود إدارة ومنتســـبي 
الكهربـــاء  منطقـــة 
من  تبذل  التي  باملحافظة 
أجـــل اســـتمرار وتطويـــر 
ـــة.. مؤكداً أن  هذه الخدم
ـــاء أصبحت اليوم  الكهرب
أســـاس الحيـــاة والتنمية 
ـــل  ـــن قب ـــا م واحتياجه
الحتياجه  رديف  املواطن 
ـــع  ـــى الجمي ـــاء، وع للم

استشعار هذه املسؤولية 
والتعـــاون مـــع الســـلطة 
املحليـــة وإدارة الكهربـــاء 
مـــن أجل الحفـــاظ عليها 
واســـتمرار خدمـــة التيار 

الكهربائـــي.
ولفـــت اللـــواء العرادة 
إىل أنـــه ال يوجـــد يف العالم 
كله دولة أو سلطة تقدم 
ــن  ــاء للمواطنـ الكهربـ
ـــن  ـــان، وكل مواط باملج
يدفـــع قيمـــة اســـتهاكه 
ـــن  ـــي م ـــار الكهربائ للتي
أجـــل اســـتمرار الخدمـــة 
وتطويرهـــا كونها خدمة 
لهـــا كلفـــة كبـــرة عـــى 
الدولة ، والبد من إسهام 
الكلفة،  هذه  يف  املواطنن 
ـــى  ـــن ع ـــث املواطن وح
التعـــاون يف تســـديد قيمة 
مـــا يتـــم اســـتهاكه مـــن 
ـــار إىل جانب الحفاظ  التي
ـــيد  ـــة وترش ـــى الطاق ع

استخدامها وتقليل الفاقد 
. منها

ولفـــت املحافظ الرادة 
ـــة  ـــلطة املحلي إىل أن الس
لديهـــا مـــروع طمـــوح 
ـــاع الكهرباء  لتطوير قط
ـــع التنمية  من أجل ترسي
املنشـــودة يف املحافظـــة 
ومديرياتهـــا، والبـــد أن 
يستند هذا العمل الطموح 
بتصحيـــح األوضـــاع ويف 
مقدمتها تحسن الجانب 
التيار  اإليرادي الستهاك 
والحفاظ عى الطاقة من 
اإلهدار واالســـتخدام غر 

الرشيد.
التدشـــن  حـــر 
ـــي  ـــب الفن ـــس املكت رئي
الدكتور عيل الجبل ومدير 
عـــام املعلومات والتوثيق 
عبدربه  املحافظة  بديوان 

. حليس

لعاصمة المحافظة وضواحيها ومراكز مديرتي الجوبة وحريب ..

املحافظ العرادة ووكيل وزارة الكهرباء املحافظ العرادة ووكيل وزارة الكهرباء 
يدشنان محلة تركيب يدشنان محلة تركيب 44004400 عداد كهرباء عداد كهرباء
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دشـــن وكيـــل محافظة 
اإلداريـــة  مـــأرب للشـــؤون 
ـــه  ـــري ومع الباك ـــه  عبدالل
مديـــر عـــام مستشـــفى 
ــة  ــام بمديريـ العـ ــرى  كـ
لـــؤي  الدكتـــور  الـــوادي 
ســـليمان،  برنامج الرعاية 
املجانيـــة ملرىض الســـكري، 
والـــذي ينظمه املستشـــفى 
ـــة  ـــع مؤسس ـــاون م بالتع
ونورفارمـــا  الســـام، 
الحديثة  الدوائية  والركة 
ومؤسسة دوائك، بمناسبة 
اليوم العاملي للسكري الذي 
نوفمر  من  الـ14  يصادف 

ـــن كل عام. م

التدشـــن  وخـــال 
إىل  الباكري  الوكيل  استمع 
رشح من مدير املستشـــفى 
ـــة  الفني ـــؤون  ـــه للش ونائب
الدكتـــور محمـــد نـــارص 
عـــن الرنامج الـــذي يهدف 
الوعـــي  إىل رفـــع مســـتوى 

الســـكري  تأثـــر داء  حـــول 
إىل  ودعـــم املترريـــن، 
جانـــب تعزيـــز دور األرسة 
ـــه  ـــرض ورعايت امل إدارة  يف 
والوقايـــة منـــه، فضا عن 
املبكر  ـــخيص  التش تشجيع 
واتبـــاع نمط حيـــاة صحي 

ومتـــوازن.

أن  وأوضحـــا 
ـــح  ـــن فت ـــج يتضم الرنام
ـــادة متخصصـــة ملرىض  عي
الســـكري إلجـــراء املعاينـــة 
ــم  ــات وتقديـ والفحوصـ
ـــا  للمـــرىض مجان األدويـــة 
ــبت  السـ ــي  ــال يومـ خـ
إىل جانـــب تنفيـــذ  واألحـــد، 
برنامج توعـــوي وتثقيفي 
الســـكر  واســـع بمـــرض 
، وأبرز أعراضه،  وأنواعـــه 
ـــة تجنـــب اإلصابـــة  وكيفي
التعايـــش مع  بـــه، وطـــرق 
وأسباب  للمصابن،  املرض 

ـــة. اإلصاب

أشـــاد  وقـــد  هـــذا 
الوكيـــل الباكـــري بالجهود 
التـــي تبـــذل من قبـــل إدارة 
يف  كـــرى  مستشـــفى 
االرتقـــاء بالوضع الصحي 
ــه  ــة يف جانبيـ املحافظـ يف 
العاجي والوقائي.. مشرا 
إقامـــة مثـــل  إىل أهميـــة 
التوعوية  الفعاليـــات  هـــذه 
املجانيـــة  والخدمـــات 
للمصابـــن بهـــذه األمراض 
للتخفيف من األعباء عليهم 
ـــركات  ال ـــا  ـــا.. مثمن قلي
القطـــاع  يف  الدوائيـــة 
الخاص يف دعم إنجاح هذه 
الفعاليـــة وتقديـــم األدوية 
الســـكري  الخاصة بمرىض 
التـــي سيســـتفيد  املجانيـــة 
منها املصابون بالســـكري، 
ســـواء من أبنـــاء املحافظة 
ـــن  ـــرة م الكب ـــداد  أو األع
الذين تحتضنهم  النازحـــن 
ـــروا  ـــن م ـــة والذي املحافظ

وأحداث  ومواقف  بظروف 
ـــكري  الس ـــرض  ـــل م تجع
واحـــدا من األمـــراض الذي 
إىل جانب  يتهـــدد صحتهـــم 
ـــل  ـــرى مث ـــراض األخ األم

الحميـــات وغرهـــا.

مؤكـــدا دعـــم قيـــادة 
املحليـــة ملثل هذه  الســـلطة 
التي  األنشـــطة والفعاليات 
تعود فوائدها عى املجتمع 
بشـــكل مبـــارش وصحتهـــم 
ـــر  الكث ـــاة  ـــف معان وتخف
املـــرىض إىل جانب رفع  من 
الوعي لـــدى آخرين لتجنب 

ـــة باألمراض. اإلصاب

حـــر التدشـــن مديـــر 
عام مكتـــب الصحة العامة 
العاصمة  بأمانة  والسكان 

الدكتور عيل محســـن.

الوكيل الباكري يشيد بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى ..

تدشني برنامج الرعاية املجانية ملرضى السكري 
بمستشفــــــــى كــــــــــــرى العــــــــــام
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ورشة تأهيلية ملنتسبي ديوان املحافظة يف جمال ورشة تأهيلية ملنتسبي ديوان املحافظة يف جمال 
املوارد البرشية املوارد البرشية 

ورشة  تعريفية بخدمات ومهام ورشة  تعريفية بخدمات ومهام 
دار إيواء النساء الناجيات من دار إيواء النساء الناجيات من 

العنف بمأربالعنف بمأرب

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
الباكـــري، ورشـــة  عبداللـــه 
ـــوان  ـــة ملنتســـبي دي تأهيلي
عام املحافظة يف مجال دور 
ـــة يف تحقيق  املوارد البري
التنميـــة اإلداريـــة،  أهـــداف 
والتـــي نظمتهـــا اإلدارة 
ـــة  التنمي ـــوث  ـــة لبح العام

اإلداريـــة والتدريـــب.

ـــاء،  ـــوم الثاث ـــم، ي أقي
بمحافظـــة مـــأرب ورشـــة 
ـــات  ـــة بخدم ـــل تعريفي عم
ـــواء  ـــان إلي ـــام دار أم ومه
النساء الناجيات من العنف، 
ـــف  ـــة إن ـــا مؤسس أقامته
ـــلطة  اليمنية للحماية بالس

املحليـــة باملحافظـــة .
ويف افتتـــاح الورشـــة 
ـــل محافظة مأرب  أكد وكي
الله  للشـــؤون اإلدارية عبد 
افتتاح  أهمية  عى  الباكري 
الناجيات  للنساء  الدار  هذه 
من العنـــف وتقديم املعونة 
لهـــن وهي خدمـــات نوعية 
لهؤالء النســـاء املنســـيات.. 

جـــرى خـــال الورشـــة 
التجربـــة  اســـتعراض 
ــة  ــنغافورية يف تنميـ السـ
املـــوارد البريـــة، وفريـــق 
العمـــل الفعـــال، والتـــي من 
ـــارف  ـــر مع ـــأنها تطوي ش
ــارات املشـــاركن يف  ومهـ
الورشـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 
فاعليتهم يف األداء الوظيفي 

ـــة. ـــة املحلي والتنمي

أن  رضورة  إىل  مشـــرا 
التأهيل  الـــدار برامج  تهتم 
الناجيات  للنساء  والتدريب 
وقد  وإخراجهن  العنف  من 
اكتســـبن مهـــارات وحـــرف 
تمكنهن من العيش بكرامة 
واملساهمة يف تنمية األرسة 

واملجتمع.
الورشـــة  وشـــملت 
التـــي حرهـــا عـــدد مـــن 
مـــدراء عمـــوم املكاتـــب 
التنفيذيـــة و منظمـــات 
محاور  عى  املدني  املجتمع 
تعريفيـــة بالـــدار وأهـــداف 
الـــدار وخدماتهـــا ومهامها 
ورشوط االستقبال وآليات 

ــة  ــذا كيفيـ ــة وكـ اإلحالـ
املـــرأة املعنفة  التعامـــل مع 
آليـــة الحماية بن  وتعزيـــز 
الجهـــات املتخصصة والدار 
بمعاير  التعريف  باإلضافة 

تقديـــم خدمـــة اإليواء .
مـــن جانبهـــا أكـــدت 
ـــة  ـــام إدارة تنمي ـــر ع مدي
املـــرأة باملحافظـــة فنـــدة 
العماري عى أهمية توطيد 
والجهات  الدار  بن  العاقة 
الرســـمية ذات العاقـــة 
خاصـــة األمنية والقضائية 
إىل جانب منظمات املجتمع 
املدني بما من شـــأنه تعزيز 
الحمايـــة للنســـاء املعنفات 

أو الناجيـــات من العنف، إىل 
جانـــب تنفيـــذ برامج إعادة 
التأهيـــل للمرأة الناجية من 
العنف لتصبح عضوا فاعا 

يف املجتمع.
التنفيذي  وكانـــت املدير 
للمؤسسة هيفاء األحصمي 
قد أشارت إىل أن الهدف من 
إنشـــاء الدار هو املســـاهمة 
يف حمايـــة املجتمـــع ورفـــع 
مستوى الوعي لدى املجتمع 
ـــف القائم عى  بأرضار العن
النوع االجتماعي وأســـبابه 
وعواقبه وتأثراتها السلبية 
عـــى املجتمـــع عـــى املـــدى 

البعيد.
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ـــة  ـــس هيئ ـــش رئي ناق
ـــام  ـــأرب الع ـــفى م مستش
الدكتـــور محمدالقباطـــي 
خـــال لقائـــه فريـــق الهال 
األحمر اليمني برئاسة املدير 
التنفيـــذي لفرعـــه يف مأرب 
فارس العقييل، خال لقائه 
بمكتبـــه ، جوانـــب التعاون 
اإلنساني بن الهيئة والهال 

األحمر.
ـــاء  ـــال اللق ـــرى خ وج
مناقشة دور الهال األحمر 

يف تعزيـــز األداء الصحـــي 
جانـــب  إىل  باملحافظـــة، 
دوره اإلنســـاني يف اإلخـــاء 
الطبـــي للجرحى والجثث يف 
مناطق الرصاع من مختلف 
ـــع  ـــاون م ـــراف، والتع األط
الهيئة يف اســـتقبال من يتم 
إخاؤهم الستكمال الواجب 
اإلنســـاني.. وعمليـــة تعزيز 
هذه العاقة بـــن الجانبن.

ـــي  ـــاد القباط ـــد أش وق

بالـــدور الكبـــر الـــذي يقوم 
به منتسبو الهال األحمر يف 
إنقاذ كثـــر من األرواح من 
خال اإلخاء الطبي ونقلهم 
ـــعاف  ـــات اإلس ـــر مركب ع
التابعة للفرع إىل الهيئة التي 
اإلجراءات  باستكمال  تقوم 
الطبية واإلنسانية الازمة.. 
ـــال  ـــدور اله ـــاد ب ـــا أش كم
ـــر  ـــي يف ن ـــر اليمن األحم
الثقافـــة الصحية خاصة ما 
يتعلق باإلســـعافات األولية 

الكوادر  من  العديد  وتدريب 
واملتطوعن.

هذا وقـــد جرى يف ختام 
اللقاء تكريم الهيئة من قبل 
بدرع  اليمني  األحمر  الهال 
الهـــال تقديرا لـــدور الهيئة 
ـــاني وتعاونها الكبر  اإلنس
إلنجـــاح املهـــام اإلنســـانية 
ملنتسبي فرع الهال األحمر 

باملحافظة.

مناقشة تعزيز التعاون بين هيئة مناقشة تعزيز التعاون بين هيئة 
مستشفى مأرب والهالل األحمر اليمنيمستشفى مأرب والهالل األحمر اليمني
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ـــب الصحة  ـــم مكت اختت
العامة والسكان بمحافظة 
ـــس،  ـــوم الخمي ـــأرب، ي م
الدورة التنشيطية للعاملن 
يف الفـــرق الطبيـــة املتنقلـــة 
يف مجـــال تقديـــم الرعايـــة 
التكامليـــة لصحـــة الطفـــل 
ـــن يف  النازح ـــات  يف مخيم
املحافظـــة، والتـــي أقيمـــت 
ــة  ــن منظمـ ــل مـ بتمويـ

ـــة  ـــدة للطفول ـــم املتح األم
ـــيف. اليونيس

الـــدورة  وهدفـــت 
ــا 57  ــارك فيهـ التـــي شـ
عامـــا وعاملـــة يف القطاع 
الصحـــي يتوزعون عى 15 
فريقـــا ميدانيا، إىل إكســـاب 
ـــاركن مهارات علمية  املش
ـــة  ـــول الرعاي ـــة ح وعملي

ـــة لصحـــة الطفل،  التكاملي
ـــبة لتغطية  واآلليات املناس
العـــدد الكبر مـــن األطفال 
النازحـــن يف ظل اســـتمرار 
ــى  ــن عـ النازحـ ــق  تدفـ

املحافظـــة.

وكان مديـــر الرعايـــة 
ـــارص  ـــة ن ـــة األولي الصحي
السعيدي قد حث املشاركن 

عـــى أهميـــة نقـــل املهارات 
التي تلقوها عى مدى ستة 
أيـــام من التدريب إىل امليدان 
العميل، بما يعزز من كفاءة 
ـــة  ـــة الكامل األداء والتغطي
باتت  التي  النزوح  ملخيمات 

تزيـــد عن 130 مخيما.

تأهيل تأهيل 5757 كادرا صحيا في مجال رعاية  كادرا صحيا في مجال رعاية 
الطفل بمخيمات النزوحالطفل بمخيمات النزوح
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رفع رفع ١٨5٠١٨5٠ طنا من المخلفات الصلبة  طنا من المخلفات الصلبة 
في مناطق بمحيط مدينة مأربفي مناطق بمحيط مدينة مأرب

النظافة  صندوق  تمكن 
والتحسن بمحافظة مأرب 
مـــن رفـــع 1850 طنـــا من 
املخلفـــات الصلبـــة من عدد 
ـــة يف  ـــق الواقع ـــن املناط م
ضواحـــي رشق مديريـــة 
ـــة املحافظة،  املدينة عاصم
واملناطـــق الغربيـــة مـــن 
الـــوادي خـــال  مديريـــة 
أســـبوع من حملة النظافة 
الشـــاملة ورفـــع املخلفـــات 
ـــدوق،  ـــا الصن ـــي أطلقه الت
ـــتمر  ـــاء املايض، وتس الثاث
أســـبوعن يف إطـــار خطتـــه 
التوسعية يف خدمة النظافة 
إىل مناطـــق جديدة وريفية.

ـــام  الع ـــر  ـــار املدي وأش
التفيـــذي للصنـــدوق محمد 
عطيـــة إىل أن هـــذه الحملة 
ـــة  البيئ ـــز  ـــعى إىل تعزي تس
الصحية النظيفة واإلسهام 
يف الحد من انتشار األمراض 
والحميـــات  واألوبئـــة 
والحفـــاظ عـــى املظهـــر 
ـــأرب  ـــة م ـــاري ملدين الحض
ـــي باملناطـــق  ـــا الغن وريفه

ـــياحية. ـــة والس األثري

ـــى أن  ـــة ع ـــد عطي وأك
التـــي ينفذهـــا 25  الحملـــة 
عامـــا ومعهم أكثر من 13 

آلية يف رفع املخلفات ونقلها، 
استهدفت حتى اآلن؛ مفرق 
شقمان وحصون آل سعود 
ـــر مروراً  وحصون آل األم
بمنطقـــة الرجـــو ومفـــرق 
ـــق  ـــي مناط ـــيف وه الُخَس
ـــي  ـــن الضواح ـــاء م وأحي
الجنوبية و الرقية ملديرية 
ـــة املحافظة،  املدينة عاصم
ســـتتواصل إىل املناطـــق 
والقـــرى املجـــاورة لهـــا يف 
ـــب  ـــوادي بحس ال ـــة  مديري

الخطـــة املعدة.

ـــر الصندوق  و حث مدي
املواطنـــن عـــى تعزيـــز 

ـــع  ـــاون م التع ـــم يف  دوره
منفـــذي الحملـــة مـــن أجل 
ـــودة  تحقيق األهداف املنش
والتـــي تعود عـــى صحتهم 
وصحة مجتمعاتهم وإيجاد 
إىل جانب  لهم،  نظيفة  بيئة 
التعـــاون يف الحفـــاظ عـــى 
اســـتمرار نظافة مناطقهم 
وعـــدم رمـــي املخلفـــات 
ـــة  ـــق املخصص إال يف املناط
لهـــا، فضـــا عن عـــدم ترك 
مخلفات األعمال اإلنشائية 

يف الشـــوارع والطرقـــات.

خــــــــــــــــــــالل أسبـــــــــــــــــوع ..
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أنهـــى مكتـــب الشـــباب 
ـــة بمديرية مدينة  والرياض
املحافظة(  )عاصمة  مأرب 
يوم الخميس، االستعدادات 
النهائيـــة النطـــاق بطولـــة 
مدينـــة مـــأرب للفروســـية 
التي تبـــدأ الخميـــس املقبل 
بمشـــاركة 28 فارســـا يف 
ـــات الرياضية  إطار الفعالي
ـــة  ـــهدها محافظ ـــي تش الت
ـــاد  ـــاء باألعي ـــأرب احتف م
الوطنية 26 ســـبتمر و 14 

أكتوبـــر و30 نوفمـــر.

ـــده  ـــاع عق ـــر اجتم وأق
مكتـــب الشـــباب يف املدينـــة 
برئاســـة محمـــد صالـــح 
فرحـــان مديـــر مديريـــة 
املدينـــة وحره املتقدمون 
واختيـــار  للمنافســـة 
املتنافســـن وفـــق املعايـــر 
املعلنـــة، والتـــي نتـــج عنها 

تأهـــل نـــادي الوحدة إىل 
دور نصف نهائي بطولة 30 
القدم لألندية  نوفمر لكرة 
ـــمية يف املحافظة بعد  الرس
ـــوز يف  ـــة الف ـــرازه نتيج إح
املبـــاراة التـــي جمعتـــه  مع 
ـــب  ـــال يف ملع ـــادي األبط ن

املطـــار بمدينة مأرب.

وتمكـــن نـــادي الوحدة 
مـــن إحـــراز أربعـــة أهداف 
مقابـــل هـــدف واحـــد يف 
ـــد أن  ـــح، بع ركات الرتجي
كانـــت األشـــواط األصليـــة 
للمباراة قد شهدت منافسة 
محمومة، قد انتهت بنتيجة 

ـــات  ـــع مجموع ـــل أرب تأه
لتصفيـــات البطولة موزعة 
أربع مجموعات يف كل  عى 
مجموعة 7 فرســـان يتأهل 
من كل مجموعة 3 فرسان 
التي  النهائية  التصفيات  إىل 
ســـتكون يـــوم 30 نوفمـــر 
بالتزامن مع العيد 53 ليوم 

املجيد. االستقال 

مـــن جانبـــه اســـتعرض 
مدير مكتب الشباب باملدينة 
ســـياف حشـــوان الائحـــة 
ومواعيد  للبطولة،  املنظمة 
التمرين والسباق للفرسان 
ـــى  ـــددا ع ـــاركن، مش املش
ـــزام باملواعيد  رضورة االلت
ـــة  ـــتحددها اللجن ـــي س الت
املنظمة ولبس الزي املوحد 
الذي ســـترصفه اللجنة بما 
فيه أدوات الســـامة للخيل 

والفرسان.

سلبية لكا الفريقن.

ـــق  ـــوز يلتح ـــذا الف وبه

نادي الوحدة بناديي الســـد 

والوطـــن إىل نصـــف نهائي 

البطولـــة بانتظـــار الفريـــق 

الرابـــع الذي ســـيكمل عقد 

املتأهلن مـــن خال املباراة 

التـــي ســـتقام  بـــن ناديـــي 

ختام  يف  وبراقش  القردعي 

مباريـــات دور الثمانيـــة.

مكتب الشباب والرياضة 
بالمدينـــــــة ينهـــــــــي 
االستعــدادات النطــالق 
بطــــــولة الفروسيــــــة

نادي الوحدة يتأهل 
لنصف نهائي بطولة 3٠ 

نوفمبر الكروية
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اكتســـح نـــادي الســـد نظيـــره نـــادي 
ـــى  نســـيم بنتيجـــة )11-0( ليتأهـــل إل
مربـــع بطولـــة 30 نوفمبـــر الكرويـــة 
ألنديـــة مـــأرب الرســـمية التـــي ينظمها 

ـــة. ـــدم باحملافظ ـــرة الق ـــاد ك ـــرع احت ف

وبهـــذه النتيجـــة ســـيقابل نـــادي 
ـــار  ـــي إط ـــن ف ـــادي الوط ـــره ن ـــد نظي الس
ــتختتم  ــي سـ ــة التـ ــات البطولـ تصفيـ
يـــوم 30 نوفمبـــر بالتزامـــن مـــع العيـــد 

53 ليـــوم االســـتقالل اجمليـــد.

ـــة  ـــات دور الثماني ـــتكماال ملواجه واس
ســـيلعبً  نـــادي األبطـــال مـــع نـــادي 
الوحـــدة، وتختتـــم مواجهـــات هـــذا 
القردعـــي  بـــن  مببـــاراة  الـــدور 

القـــادم. الثالثـــاء  وبراقـــش 

ركات  أهلـــت 
الرتجيـــح نـــادي 
الوطـــن للوصول إىل 
ـــي يف  ـــف النهائ نص
ـــة 30 نوفمر  بطول
ــة  ــة ألنديـ الكرويـ
مـــأرب الرســـمية، 
بفـــوزه عـــى نظره 
نـــادي العـــرش )3-
ـــاراة  ـــال املب 1( خ
التـــي جمعتهمـــا، 
عـــى ملعـــب املطـــار 

ـــة مـــأرب. بمدين

ـــهدت املباراة  وش
ـــة محمومة  منافس
بـــن الفريقن حيث 
انتهى الشوط األول 
الوطن  نادي  بتقدم 
بهـــدف دون مقابل، 
الشوط  انتهى  فيما 
الثاني بالتعادل )1-
1(، لينتقـــل بعدهـــا 
الفريقان إىل رضبات 
ــن  ــح تمكـ الرتجيـ
خالها فريق الوطن 

مـــن تعزيـــز نتيجته 
ـــن  ـــن إضافي بهدف

ـــراز الفوز. وإح

ــوز  ــذا الفـ وبهـ
يكون نـــادي الوطن 
خطف بطاقة التأهل 
إىل دور نصف نهائي 
ـــة 30 نوفمر  بطول
أول  ليكون  الكروية 
الوافدين لهذا الدور.

وتستكمل 
دور  مباريـــات 
ــاث  ــة بثـ الثمانيـ
مواجهات ســـيلتقي 
يف األوىل الســـد مـــع 
النســـيم ، فيمـــا 
ــة  الثانيـ ــتكون  سـ
مابـــن األبطـــال مع 
الوحدة، بينما يلتقي 
ـــة  الثالث ـــاراة  يف املب
براقـــش والقردعي.

الســـد يصعـد لمقابلـــة 
نادي الوطن في بطولة 
3٠ نوفمبـــر لألنديــــــة 
الرسميـــــــــــــــــــــــــة

ضربات الترجيح تؤهل 
نادي الوطن إلى نصف 

نهائي بطولة 3٠ نوفمبر 
الكروية


