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اختتــام بطولــة المــدارس للســباحة الحــرة 
بمحافظــة مــأرب وتتويــج الفائزيــن

حملــة  مــن  وطفلــة  طفــل  165ألــف  اســتفادة 
بمــأرب األطفــال  شــلل  ضــد  التحصيــن 

إصابــة مواطــن ونجلــه بجــروح خطيــرة فــي 
انفجــار لغــم حوثــي فــي حريــب

بدء التحضري للمرحلة الثانية من مرشوع 
تعزيز املرونة املؤسسية واالقتصادية

مدرسة بلقيس الثانوية للبنات تفوز باملركز 
األول يف املحافظة

مناقشة آليات توزيع املشتقات النفطية عىل 
املحطات والرقابة عليها

افتتاح وحدة صحية يف مديرية الوادي 
بتمويل كويتي

محافظ مأرب: 

جتاوزنا املحنة
ـــي  ـــي ممث ـــاح يلتق ـــل مفت الوكي
أمميـــة  منظـــات  مخـــس 
ودوليـــة بمحافظـــة مـــأرب

في سلسلة لقاءات خالل األسبوع الماضي..

في حوار مع صحيفة الشرق األوسط
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في حوار مع صحيفة الشرق األوسط

األســـباب األمنيـــة 
التي  الشديدة  واإلجراءات 
يتخذهـــا محافـــظ مـــأرب 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة، 

ـــرت لقـــاًء حرصـــت  أخَّ
»الـــرق األوســـط« عـــى 
إجرائـــه؛ لكنـــه تـــم يف 
النهايـــة. ترحـــاب العرادة 

-وهو شيخ قبيل وقيادي 
عســـكري- يعكـــس عادة 
ـــتهر  ـــة يش ـــة أصيل عربي
بهـــا أبنـــاء مـــأرب واليمن 

. ماً عمو
ـــا  ـــذي نج ال ـــظ  املحاف
مـــن محاولة اغتيـــال قبل 
أشهر بصواريخ باليستية 

حمافظ مأرب:حمافظ مأرب: جتاوزنا املحنة جتاوزنا املحنة

 مأرب: عبد الهادي حبتور 	
صحيفة الشرق األسط        	
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أطلقهـــا الحوثيون صوب 
منزلـــه، بدا واثقـــاً عندما 
شـــدد عـــى تجـــاوز مأرب 
التـــي مـــرت بهـــا  املحنـــة 
خـــال العامـــني املاضيني.

الخنجـــر  مرتديـــاً 
اليمني الشهري، وبسحنته 
ـــد.  ـــة جس ـــبئية، ولغ الس
رجل كأنه لم يقارع املوت 
ولم يواجهه، قال العرادة: 
إن مـــا قامـــت بـــه »ألوية 
العمالقـــة« الجنوبيـــة 
ــف يف  ــاندة التحالـ بمسـ
كبرياً،  إنجازاً  كان  شبوة، 
ـــف عى مأرب  ورافداً خف
ـــكر  الضغط الحوثي. وش
أوضح  بعدما  »العمالقة« 
أن الحوثيـــني يعرفـــون 
جيـــداً أن مأرب هي اللبنة 
األساسية يف مروع بناء 
دولتهم التي قال إنها »لن 

ـــوم إال بمأرب«. تق
املحافـــظ  مـــى 
ـــن »رس صمود  يتحدث ع
ـــهر  ـــة األش ـــأرب« طيل م
الـ16 املاضية: إنه »معرفة 
النـــاس بهـــذه املليشـــيات 
ـــي تفرضها  الت وأفكارها 
ـــاس... األمر الذي  الن عى 
جعـــل اليمنيني ينتفضون 
ـــل  ـــة رج ـــون وقف ويقف

واحد«.
لـــم ينـــَس العـــرادة 
الـــدور الكبري الذي قام به 
التحالف بقيادة السعودية 
معترباً  مأرب،  مساندة  يف 

ذلـــك دور األخ مـــع أخيـــه 
بمـــا يملك.. مشـــرياً إىل أن 
التحالف ال يقف عند  دور 
الـــذي كان  حـــد الطـــريان 
حاسماً؛ بل يمتد إىل الدعم 

ـــتي واإلنساني. اللوجس
ـــي  الت ـــآيس  ـــم امل ورغ
ــون يف  ــا الحوثيـ أحدثهـ
ــتمرة  ــة واملسـ املحافظـ
إىل اليـــوم، يؤكـــد العـــرادة 
أن مـــأرب ما زالـــت تزود 
جميـــع املناطـــق القابعـــة 
تحـــت ســـيطرة الحوثيني 
ـــزيل مـــن دون  بالغـــاز املن
ـــك  ذل ـــرباً  ـــز، معت أي تميي
واجباً أخاقياً وإنســـانياً، 
ـــرب.  ـــه بالح ـــة ل ال عاق
وقـــال إن »الخدمات تصل 
ـــل إىل  ـــكان، تص إىل كل م
مران، وإىل كهف عبد امللك 
ـــرى العرادة  الحوثي«. وي
أن عـــى الحوثيـــني ومـــن 
خلفهـــم إدراك أمر مفاده 
أن اليمنيـــني »لن ُيحَكموا 
بقوة الساح«، وقال: »لن 
ُنحَكـــم إال عـــرب الدســـتور 
ـــني  ـــق ب ـــي والتواف اليمن
أبناء اليمـــن«، مطالباً  كل 
إيـــران بالتوقف عن إراقة 
ـــرب، وخصوصاً  دماء الع
ـــر بـــأن  يف اليمـــن، وذكَّ
التاريـــخ »لـــن ينـــى هذا 
الـــذي تقـــوم به  العـــدوان 
إيران عى حساب شعوب 

ـــا العربية«. أمتن
تحـــدث املحافـــظ عـــن 

األخرى،  امللفات  من  كثري 
ـــون، وأدوار  النازح منها: 
اإلنســـانية  املنظمـــات 
واألمميـــة، ودور مروع 
ـــعودي لنزع  »مسام« الس
ـــام، إىل جانب الحياة  األلغ
االقتصاديـــة والتجارية يف 
املدينة. وفيما ييل تفاصيل 

الحوار:

ــا يف  ــًة، ضعنـ < بدايـ
ـــايل  ـــع الح ـــورة الوض ص
لجبهـــات مـــأرب، بعدمـــا 
حوثية  لهجمات  تعرضت 
مســـتمرة خـــال األشـــهر 

املاضيـــة.
- بدايـــًة، نرحـــب بكم، 
ـــا  ـــأرب كم ـــع يف م الوض
تـــرى، الحرب ليســـت منذ 
عـــام ولكنها منـــذ 2015، 
ولكنها اشتدت يف العامني 
ـــاً يف  ـــن؛ خصوص األخريي
ـــة  ـــت املعرك 2021. وكان
شـــديدة إىل أبعـــد الحدود؛ 
حيـــث اســـتطاع الحوثـــي 
ـــع  ـــن جمي ـــد م أن يحش
ـــات،  ـــات والجبه املحافظ
ـــود إىل  ويتجه بهذه الحش
مأرب جميعها؛ لكن بحمد 
الله كان هناك صمود من 
والقبائل  الوطني  الجيش 
واملقاومـــة بشـــكل عـــام. 
وقفـــوا وقـــوف الرجـــال، 
بمســـاندة  وصمـــدوا 
التحالـــف، وتجاوزنـــا 
املحنـــة. الحـــرب ال تـــزال 

مستمرة وتتطهر املناطق 
تلو األخـــرى. ما حصل يف 
لنا  شبوة كان رافداً كبرياً 
من خال ما حققته »ألوية 
العمالقـــة« مـــع املقاومة 
الشـــعبية، واستطاعوا أن 
ممتازة يف  أهدافاً  يحققوا 
شبوة وحريب، وبإذن الله 
سيســـتكملون مـــا تبقى، 
والجيـــش الوطنـــي يقوم 
ـــب  ـــذا الجان ـــدوره يف ه ب
ـــل واملقاومـــة  مـــع القبائ
بمســـاندة  الشـــعبية، 

األشـــقاء يف التحالـــف.

ـــر  ـــن تحري ـــاذا ع < م
بقيـــة مديريـــات مـــأرب؟ 

هـــل ال تـــزال مســـتمرة؟
- ال شـــك يف أن عملية 
التحريـــر مســـتمرة؛ لكـــن 
مأرب  الحوثي عى  تركيز 
يختلـــف عـــن أي منطقـــة 
اللبنة  أخـــرى، ويعتربهـــا 
األساســـية لبنـــاء دولتـــه، 
ـــة  اللبن ـــذه  ـــت ه وإذا ظل
فلن  بناء مروعه  خارج 
تقـــوم له دولـــة. هذه هي 
التـــي يعيشـــها  الحقيقـــة 
الحوثي، ونراها وندركها 
جميعاً، فهو يركز جهوده 
مـــن حيث نوعية املقاتلني 
والتشـــبث،  واملعـــدات 
والدفـــع بما لديه من قوة 
يعتـــد بهـــا، ويرســـلها إىل 
مـــأرب؛ لكن مـــا تحقق يف 
شـــبوة يعترب عمـــًا كبرياً 

حمافظ مأرب:حمافظ مأرب: جتاوزنا املحنة جتاوزنا املحنة
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ُتشـــكر  جـــداً، ومنجـــزاً 
عليـــه »ألويـــة العمالقـــة« 
وداعميهـــا مـــن التحالف.

ـــة« خففت  <»العمالق
مأرب؟ عى  الضغط 

- ال شـــك يف ذلـــك. 
أي جبهـــة ُتفتـــح تخفـــف 
الضغـــط عى مأرب، حتى 
إذا تحركت حرض أو تعز 
فإنهـــا تخفـــف عنـــا، أمـــا 
شـــبوة فحـــدث وال حرج، 

فهـــي الجوار.
< ما رس صمود مأرب 
كل هذه الفرتة يف مواجهة 
هجمات الحوثيني املركزة 

والكبرية؟
- الـــر هـــو معرفـــة 
ـــيا  ـــذه املليش ـــاس به الن
ـــي تفرضها  الت وأفكارها 
عـــى النـــاس، ومـــا رأيناه 
من عمل وهدم مؤسسات 
ــادة  ــة ودور العبـ الدولـ
ـــة  التعليمي ـــات  واملؤسس
وكل يشء يف البلـــد، جعـــل 
جميعاً،  ينتفضون  الناس 
ـــل  ـــة رج ـــون وقف ويقف
واحـــد. هو صمود ينطلق 

مـــن فهـــم للعملية.
< مـــاذا عـــن النازحني 
ـــم  ـــم عدده ـــأرب؟ ك يف م
ـــا  ـــات؟ وم ـــدد املخيم وع
العبء الذي يشكلونه عى 

ـــلطة املحلية؟ الس
النازحـــون أعدادهم   -
بحسب  كانوا  جداً،  كبرية 
إحصائيـــة العام املايض يف 

حدود مليونني و300 ألف، 
إضافة للســـكان املحللني، 
لكـــن أعدادهـــم زادت منذ 
ـــايض  ـــام امل الع ـــف  منتص
وحتـــى اآلن، قادمـــني من 
ـــك  ـــات، ناهي كل املحافظ
النـــزوح الداخيل من  عـــن 
ـــات املحافظة، وما  مديري
ترونـــه مـــن املخيمـــات 
النازحـــني،  ال يمثـــل كل 
فكثري منهم مندمجون يف 
املجتمع. مجتمعنا يختلف 
عـــن الغـــرب الـــذي يضـــع 
ــات  النازحـــني يف مخيمـ
معـــدة ومحصـــورة، هنـــا 
يعيشون يف منازل ومزارع 
ومتاجر واحدة. بالنســـبة 
للعـــبء، ال شـــك يف إن 
ذلك يشـــكل ضغطـــاً كبرياً 
ـــلطة املحلية  جداً عى الس
ـــات؛  ـــه حكوم ـــز عن تعج
لكن هـــذا قدرنا وقدرهم، 
ـــتطعنا  ـــا اس ـــه م ونواج
بمســـاندة الحكومـــة بمـــا 
استطعنا، وكذلك التحالف 
»مركز  خصوصاً  العربي؛ 
امللك ســـلمان« الذي يؤدي 
بعض  وهناك  كبرياً،  دوراً 
املنظمات الدولية واملحلية 
تساعد بما تستطيع؛ لكن 
ـــاعدة محدودة. تظل مس

< شـــيخ ســـلطان، 
األحيـــاء املدنيـــة يف مأرب 
للصواريـــخ  تتعـــرض 
الحوثيـــة  الباليســـتية 
باســـتمرار، برأيـــك مـــا 

الهـــدف؟
ـــة، نعاني  - يف الحقيق
املوضوع.  من هذا  جميعاً 
ـــل األبرياء  الصواريخ تقت
والنســـاء،  واألطفـــال 
وتخرب املباني واألسواق. 
ماذا ننتظر من الصواريخ 
الباليســـتية! ويف النهايـــة، 
هـــذه هـــي ســـلوكيات 

الحوثي.
< كيـــف هـــي الحيـــاة 
ـــة يف  ـــية والتجاري املعيش

ـــأرب حالياً؟ م
حيـــث  مـــن   -
ــاس يف  النـ ــتقرار:  االسـ
استقرار ولله الحمد؛ لكن 
من ناحية املعيشة: مأرب 
ـــو  ـــد، وه البل ـــن  ـــزء م ج
ـــة  ـــذه املرحل ـــي يف ه يعان
مـــن الوضـــع االقتصادي، 
وبالذات من انهيار العملة 
اليمنيـــة، وهو مـــا نتمنى 
مـــن الحكومـــة، بالتعاون 
السعودية  يف  األشقاء  مع 
ـــارات وغريهما من  واإلم
الدول العربية واألصدقاء، 
ــه،  ــا فيـ الوقـــوف معنـ
ـــذه األزمة  للخروج من ه

الخانقـــة.
< كيـــف تـــرون دور 
ــريان يف  ــف والطـ التحالـ
العمليـــات العســـكرية 
األخـــرية ملســـاندة مأرب؟

ـــه دور  أن ـــك يف  - ال ش
ـــارز. دور أخ  ـــح وب واض
مـــع أخيه بما يمتلك. دور 

ـــد  ـــف عن ـــف ال يق التحال
ـــه  ـــريان يف دعم ـــد الط ح
ـــاني،  ـــتي واإلنس اللوجس
فالدور اإلنساني كبري جداً، 
بالـــذات يف الفرتة األخرية، 
هناك دعم كبري ومستمر، 
ونتمنى أن يستمر ويزيد، 
ودعم الطريان يكاد يكون 
عنرصاً أساسياً يف املعركة، 
منذ بدايتها حتى اللحظة.

دور  عـــن  مـــاذا   >
الحكومة الرعية يف دعم 

مـــأرب؟
ــف  ــة تقـ - الحكومـ
حـــدود  يف  جانبنـــا  إىل 
إمكانات  وهي  إمكاناتها، 
ضعيفة يف األصل، وبالتايل 
ـــة؛ لكـــن  ال يملكـــون حيل
القيـــادة السياســـية تدعم 
مأرب بـــكل ما تســـتطيع 

ـــه. ـــع ب ـــره وتدف أن توف
< مـــا التحديـــات التي 

تواجـــه مأرب اليوم؟
- التحديـــات كبـــرية 
جداً: النازحون تحدٍّ كبري، 
ــات  ــرب، والتحديـ والحـ
والتنمويـــة،  األمنيـــة 
فالناس  أيضاً،  والخدمات 
ــع يف  ــون التوسـ يحتاجـ
املجال التعليمي، وإنشـــاء 
مـــدارس جديـــدة، وترميم 
واســـتحداث مستشفيات، 
وتوسيع الطرقات، ومياه 
الـــرب، والكهربـــاء، كل 
ـــاً  ـــل تحدي ـــات تظ الخدم
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أمامنـــا حتـــى تتحقق.

< املاحـــظ أن مـــأرب 
تمـــد كل اليمن بالغاز بما 

فيهـــا مناطق الحوثيني؟
عمليـــة  هـــذه   -
إنســـانية، وواجـــب علينا 
كحكومـــة يمنية أن نوفر 
الشعب  أفراد  لكل  الطاقة 
اليمنـــي، بغض النظر عن 
عنهم.  السيايس  املسؤول 
صحيـــح أن أكثرهم تحت 
ســـيطرة الحوثـــي؛ لكـــن 
تأبـــى أخاقيـــات الشـــعب 
اليمنـــي ممثلـــة بقيادتـــه 
السياســـية مـــن الرئيـــس 
عبـــد ربه منصـــور هادي 
إىل أدنـــى موظـــف لدينـــا، 
أن نقـــف حاجزاً يف إيصال 
للمواطـــن  الخدمـــات 
إىل كل  اليمني، فهي تصل 
مكان، إنها تصل إىل مران، 
وحتـــى إىل كهف عبد امللك 

الحوثي.
ـــوم  ـــت لهج < تعرض
شـــديد مـــن الحوثيني بعد 
حول  األخرية  ترصيحاتك 
عدم قدرتهم عى السيطرة 

مأرب؟ عى 
ــة  ــة قضيـ - القضيـ
ـــة  ـــة، الدول ـــن ودول وط
اليمنية مســـلوبة، واليمن 
بحاجة إىل استقرار وإيجاد 
ـــتطيع الناس  حكومة يس
ـــن  ـــا. املواط ـــش فيه العي
أيـــاً كان توجهه، ال  يمني 

نحارب أحداً من أجل فكرة 
داخل قلبه، فهذا موضوع 
ـــا نحارب من  يعنيه؛ لكنن
ـــا،  ـــاح علين ـــل الس يحم
ويريد فرض أفكاره بقوة 
ـــي  ـــى الحوث ـــاح، ع الس
ـــوا  ـــن وراءه أن يدرك وم
أننا لن ُنحَكم بقوة  تماماً 
إال عرب  ُنحَكم  الساح، لن 
الدستور اليمني والتوافق 

ـــاء اليمن. أبن بني كل 
< كيـــف تـــرون دور 
مـــروع »مســـام« لنـــزع 
األلغام يف األرايض اليمنية، 
والذي يقع مقره الرئييس 

مأرب؟ يف 
املـــروع  هـــذا   -
اإلنســـانية  واملنظمـــة 
تحقـــق لإلنســـان اليمنـــي 
مـــا ال يحققـــه أي طـــرف 
ـــي  ـــا كان، فه ـــر مهم آخ
تواجه عرات اآلالف من 
األلغـــام يف املناطـــق، آخـــر 
تقريـــر وصلنـــا من رشق 
البلق  مأرب )البلق وخلف 
حتى قرب حريب( أوضح 
أن هنـــاك ما يزيـــد عى 5 
متنوعة،  وهي  لغم،  آالف 
ماذا يعني هذا؟! يعني أن 
هـــذه املنظمة تقوم بعمل 
إنساني كبري ُتشَكر عليه، 
هـــي تنقذ حيـــاة أمة، وال 
يســـعنا إال أن ندعـــو لهـــم 
وستشكرهم  ونشكرهم، 
األجيال كلها، وسُيذكرون 

التاريخ. عى مـــر 

< هل مـــأرب أصبحت 
اليوم آمنة؟

- الضغط بدأ يخف عن 
مـــأرب منذ أشـــهر، عندما 
أبنـــاء املحافظة من  صمد 
والقبائل  الوطني  الجيش 
وبـــدأت  واملقاومـــة، 
املليشـــيات تشـــعر بأنهـــا 
مهما ضغطـــت فلن تصل 
للمرام املقصـــود، ثم جاء 
تحرير شبوة، وكان رافداً 
للمعنويـــة، الحرب  كبـــرياً 
مســـتمرة؛ لكـــن الصمود 
أوقفهـــم عنـــد حـــد معني، 
واآلن أستطيع أن أقول لك 
إن الجيـــش الوطني انتقل 

ـــاع إىل لهجوم. الدف من 
الحوثيـــون  كان   >
ـــادة اإليرانيني  الق وبعض 
العام املايض يتحدثون عن 
مأرب،  تمر  من  إفطارهم 

تعلق؟ كيف 
الواقع، املشكات  - يف 
التـــي نراهـــا معظمها من 
ـــذه  ـــي، ه ـــط إيران تخطي
الباليســـتية  الصواريـــخ 
ال تســـتطيع املليشـــيات 
الحوثيـــة صناعتهـــا لـــوال 
ـــة،  ـــا اإليراني التكنولوجي
وتساندها بعض األحزاب 
ـــي  ـــران، وه ـــة إلي املوالي
معروفـــة لـــدى الجميـــع. 
كفى  كفى،  إليران:  نقول 
ـــعوب  إراقة للدماء يف الش
اليمـــن عـــى  العربيـــة ويف 

وجـــه الخصوص، لغرض 
هـــذه  وأذى  التوســـع 
ـــن  ـــخ ل التاري ـــعوب،  الش
ـــكلة، ولن  ينى هذه املش
ينـــى هذا العـــدوان الذي 
تقوم به إيران عى حساب 

ـــا العربية. شـــعوب أمتن
ـــؤولون  ـــد املس < يؤك
تدافع  مأرب  أن  اليمنيون 
عن العـــرب جميعـــاً؛ لكن 
البعـــض ال يـــزال يقلل من 
خطورة املروع اإليراني 
يف املنطقـــة، مـــا رســـالتك 

لهم؟
أي  أن  يف  شـــك  ال   -
اإليراني  للمروع  مقاتل 
يدافـــع عـــن األمة، ســـواء 
يف مـــأرب أو يف غريهـــا، 
لألســـف الرؤيـــة ال تـــزال 
فيهـــا ضبابيـــة عنـــد كثري 
مـــن أبناء الـــدول العربية، 
ويعوا  يدركوا  أن  وعليهم 
والحكام  األنظمة  -سواء 
ــذات  ــعوب وبالـ أو الشـ
والواعية-  املثقفة  النخبة 
ـــة  التاريخي ـــؤوليتهم  مس
املـــد القومـــي  تجـــاه هـــذا 

ـــس بالدين. املُلَبَّ
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في سلسلة لقاءات خالل األسبوع الماضي..

الوكيل مفتاح يلتقي ممثي مخس منظات أممية 
ودولية بمحافظة مأرب

التقـــى وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
خـــال األســـبوع املنـــرصم 
ممثيل خمس منظمات أممية 
ودوليـــة ملناقشـــة تدخاتهـــا 
ــاريعها  ــانية ، ومشـ اإلنسـ
ـــبل  ـــة، وس ـــة القادم للمرحل
التعـــاون املشـــرتك  تعزيـــز 
بـــني الســـلطة املحليـــة وهذه 

املنظمـــات.
ــر  ــع مديـ ــه مـ يف لقائـ

مكتـــب املفوضيـــة الســـامية 
لشـــؤون الاجئني باملحافظة 
نزار الرقاوي ناقش الوكيل 
املفوضية  وتدخات  مشاريع 
املرتقبة يف املحافظة.. مطلعا 
عى مشـــاريعها املنفذة خال 
ـــا  ـــة وخطته ـــرتة املاضي الف
وتدخاتها  برامجها  لتوسيع 
القادمـــة يف املحافظـــة يف عدة 
مجـــاالت وخاصـــة يف مجـــال 
التـــي تســـتهدف  الحمايـــة 

مخيمات وتجمعات النازحني 
يف مديريتـــي مـــأرب والوادي.
الوكيـــل  وتحـــدث 
اللقـــاء عـــن  مفتـــاح يف هـــذا 
الوضـــع اإلنســـاني واإلغاثي 
وأوضـــاع  املحافظـــة  يف 
واحتياجاتهـــم  النازحـــني 
امللحـــة وظروفهم اإلنســـانية 
مخيمـــات  يف  واملعيشـــية 
النازحـــني  وتجمعـــات 

باملحافظـــة.

ودعـــا املنظمـــات األممية 
والدوليـــة وكل رشكاء العمل 
اإلنســـاني يف املحافظـــة إىل 
مضاعفـــة حجـــم تدخاتهـــا 
اإلنســـانية واإلغاثية الطارئة 
تقليـــص  يف  للمســـاهمة 
الفجوة اإلنســـانية القائمة يف 
ظل اســـتمرار تدفق النازحني 
إىل  األفارقـــة  والاجئـــني 

املحافظـــة بشـــكل يومـــي.
ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي وأك
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ـــادة املحافظـــة  مـــأرب أن قي
تعول علی مفوضية الاجئني 
الكثـــري يف تحســـني مســـتوى 
بما  اإليواء،  مشاريع  وجودة 
يتناسب مع التغريات املناخية 
يف املحافظـــة باعتبـــار أن 
مكتب املفوضية هو املسؤول 
عن كتلة اإليـــواء باملحافظة.
ـــادة  وأبـــدى اســـتعداد قي
ـــب  ـــة واملكات ـــلطة املحلي الس
ـــم  ـــة لتقدي ـــة املعني التنفيذي
التســـهيات الازمـــة ملكتـــب 
املفوضيـــة يف املحافظـــة، بما 
يمكنـــه مـــن القيـــام بـــدوره 
واملســـاهمة  اإلنســـاني 
يف التخفيـــف مـــن معانـــاة 
احتياجاتهم  وتلبية  النازحني 
وتوفـــري الخدمات الرضورية 
ـــر  ـــي تفتق الت ـــم  يف مخيماته

ـــاة. ألبســـط مقومـــات الحي
أوكسفام وأطباء بال حدود

ــل  ــث الوكيـ ــا بحـ كمـ
مفتـــاح، يـــوم األربعـــاء، مع 
مدير مكتب منظمة أوكسفام 
بمـــأرب محمـــد ُغـــام ونائب 

ــروع  ــذ مـ ــا تنفيـ أبرزهـ
املياه، وكذا  متكامل يف قطاع 
مـــروع املســـاعدات النقدية 
الـــذي اســـتهدف 2300 أرسة 
نازحة يف املحافظة، باإلضافة 
إىل مشاريع اإلصحاح البيئي، 
شـــملت توزيـــع 220 حمامـــاً 
متنقـــًا، وكذا توزيع حقائب 
النظافة الشخصية يف مخيمات 

النازحـــني باملحافظة.
إىل ذلك قـــدم نائب رئيس 
بعثـــة منظمـــة أطبـــاء العالم 
الفرنســـية نبـــذة موجزة عن 
منظمتـــه ومجـــال عملهـــا 
ـــاريعها القادمة  وخطط مش
ـــي يف  ـــاع الصح ـــم القط لدع
املحافظـــة، أبرزهـــا دعم عدد 
مـــن املستشـــفيات واملرافـــق 
الصحيـــة التي تقـــدم خدمات 
ـــة  ـــة األولي ـــة الصحي الرعاي
األمومـــة والطفولة والصحة 
اإلنجابيـــة وخدمـــات الصحة 
واالجتماعيـــة،  النفســـية 
ـــات الجراحية  وبعض التدخ

للنازحـــني يف املحافظـــة.

رئيـــس بعثـــة منظمـــة أطباء 
ـــاريع  العالم ماجد عبده، مش
املنظمتني وُخطط تدخاتهما 

املحافظة. يف  القادمة 
وتحـــدث الوكيـــل مفتـــاح 
خال لقائه بممثيل املنظمتني، 
كل عى ِحدة، عن مســـتجدات 
الوضع اإلنساني واإلغاثي يف 
محافظة مأرب، وعن أوضاع 
النازحني وظروفهم اإلنسانية 
واملعيشية الصعبة ومعاناتهم 
نتيجة  املخيمات  يف  املتواصلة 
ضعـــف التدخات اإلنســـانية 
يف  الدوليـــة  للمنظمـــات 
املحافظة، وتباطؤ استجابتها 
النازحـــني  الطارئـــة تجـــاه 
ـــية..  ـــم األساس واحتياجاته
ـــني إىل  ـــادة املنظمت ـــا قي داعي
مضاعفة جهودهما وتوسيع 
ـــا القادمة يف  حجم تدخاتهم

املحافظة.
ـــه، اســـتعرض  مـــن جانب
مدير مكتب منظمة أوكسفام 
بمـــأرب مشـــاريع وتدخـــات 
منظمته خال الفرتة املاضية 

الربنامج اإلنائي
وناقـــش وكيـــل املحافظة 
يوم  مفتاح،  عبدربه  الدكتور 
التنفيذي  املدير  الخميس، مع 
ملـــروع املرونـــة املؤسســـية 
واالقتصادية يف برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي بيرت فان دي 
بول، مستوى تنفيذ مشاريع 
ـــاع  ـــذة يف قط ـــج املنف الربام
التعليـــم وامليـــاه يف املحافظة، 
بتمويل من االتحاد األوروبي.
وأوضـــح مفتـــاح، أن 
محافظـــة مـــأرب بحاجـــة 
التنمويـــة  ماســـة للمشـــاريع 
البنيـــة  املســـتدامة، وتطويـــر 
التعليم التي  ـــاع  التحتية لقط
ـــبب  تفتقر لها املحافظة، بس
استيعابها ألكثر من 2 مليون 
و500 ألـــف نازح، موزعني يف 

186 مخيمـــا وتجمعـــا .
وأكـــد وجـــود أكثـــر مـــن 
14 ألـــف طالـــب وطالبـــة من 
النازحـــني واملهجريـــن قريا 
ـــوف  ـــارج الصف ـــأرب خ يف م
الدراســـية، بســـبب االزدحام 
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ـــدم  ـــدارس، وع ـــري يف امل الكب
ـــول  ـــدارس و فص ـــود م وج
كافيـــة الســـتيعابهم ..معربا 
ــاهم  ــه يف أن يسـ ــن أملـ عـ
ــدة  ــم املتحـ ــج األمـ برنامـ
اإلنمائـــي يف تنفيـــذ مشـــاريع 
تعليميـــة وخدميـــة تســـهم يف 
اســـتيعاب الطـــاب املتربني 
التعليـــم، وتخفـــف مـــن  مـــن 
املدارس  الحاصل يف  االزدحام 

.
مـــن جانبه أوضـــح املدير 
ـــة  ـــروع املرون ـــذي مل التنفي
املؤسســـية واالقتصاديـــة 
ـــدة  ـــم املتح ـــج األم يف برنام
ـــأن زيارته تهدف  اإلنمائي، ب
لتقييم مستوى تنفيذ مشاريع 
الربنامـــج خـــال املرحلـــة 
األوىل مـــن مـــروع املرونـــة 
عرب  واالقتصادية،  املؤسسية 

ــدا  رشكاء محليـــني .. مؤكـ
بـــأن الربنامـــج ســـيعمل عى 
حشـــد املزيـــد مـــن املنظمـــات 
الدوليـــة واملمولـــني لتســـاهم 
ـــة  ـــذ الخط ـــل و تنفي يف تموي
التنمويـــة للســـلطة املحلية يف 
قطـــاع التعليم خـــال املرحلة 

الثانيـــة مـــن املروع.
أطباء بال حدود اهلولندية

ـــش  ـــاء ناق ـــوم الثاث وي
الوكيـــل مفتـــاح مع رئيســـة 
بعثة منظمة أطباء با حدود 
الهولنديـــة يف اليمن فيديريكا 
الراكة  تعزيز  آلية  فرياريس 
مـــع املنظمـــة لدعـــم القطـــاع 

ـــي يف املحافظة. الصح
اللقـــاء وضع  اســـتعرض 
القطـــاع الصحي يف املحافظة 
ومـــا يعانيـــه مـــن صعوبـــات 

ـــبيل  ـــرية يف س ـــات كب وتحدي
ـــه  ـــم خدمات ـــتمرار تقدي اس
الطبيـــة األساســـية ألكثر من 
ألـــف نـــازح  2 مليـــون و500 
ـــة إىل  ـــة، باإلضاف يف املحافظ
املجتمع املضيف يف املحافظة.
ـــاح  ـــل مفت ـــا الوكي ودع
منظمة أطباء با حدود وكل 
املنظمـــات املعنيـــة بالصحـــة 
إىل مضاعفة جهودها  العامة 
ـــا  ـــم تدخاته ـــيع حج وتوس
ـــي يف  ـــاع الصح ـــم القط لدع
محافظـــة مـــأرب ملســـاعدتها 
عى مواجهـــة الضغط الكبري 
الـــذي يواجهـــه هـــذا القطاع 
املهـــم يف ظل اســـتمرار حركة 
النـــزوح إىل املحافظة بشـــكل 

يومي.
ـــت  ـــا أوضح ـــن جانبه م
رئيـــس وفـــد منظمـــة أطبـــاء 

بـــا حـــدود الهولنديـــة أن 
ـــدف لاطاع عى  زيارتها ته
ـــي يف  ـــاع الصح ـــع القط وض
محافظـــة مـــأرب عـــن كثـــب 
ـــة  ـــات املنظم ـــم تدخ وتقيي
السابقة، واالطاع عى حجم 
االحتيـــاج القائم لدى القطاع 
الصحـــي باملحافظـــة لحشـــد 
املزيـــد مـــن الدعـــم والركاء 
ـــة  ـــاريع املنظم ـــل مش لتموي
التـــي تســـتهدف النازحـــني يف 

املحافظـــة.
وأشـــارت إىل أن منظمتها 
تقـــدم خدماتهـــا الصحيـــة يف 
تســـعة مخيمـــات وتجمعـــات 
للنازحني باملحافظة باإلضافة 
إىل الدعـــم الـــذي تقدمه لهيئة 

مستشـــفى مأرب العام.
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عقـــد بمحافظـــة مأرب، 
لقاء تحضريي  الثاثاء،  يوم 
لتنفيـــذ املرحلـــة الثانيـــة من 
مـــروع تعزيـــز املرونـــة 
املؤسســـية واالقتصاديـــة يف 
اليمـــن، والـــذي تنفذه وزارة 
اإلدارة املحليـــة بالراكـــة 
مع الربنامج اإلنمائي لألمم 

املتحدة.

الـــذي  اللقـــاء  وخـــال 
ترأســـه وكيـــل املحافظـــة 
ـــاح،  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
ــج  ــق الربنامـ ــم فريـ وضـ
ـــدة،  ـــم املتح ـــي لألم اإلنمائ
ومـــدراء عـــدد مـــن املكاتـــب 
 ، املعنية باملحافظة  الخدمية 
قدم منســـق املروع، باسم 
الصقـــري رشحا موجـــزاً عن 

ـــة  ـــاالت خط ـــطة ومج أنش
ـــام  ـــة للع ـــاريع القادم املش
ـــذ  التنفي ـــتوى  2022م ومس
الجاري  للمشاريع  واإلنجاز 
تنفيذها يف املحافظة بتكلفة 
ألـــف دوالر ضمـــن   )600(
املرحلـــة األوىل من املروع.
اللقـــاء  واســـتعرض 
ـــة  ـــة الخاص التنمي ـــط  خط

باملحافظـــة، والرتتيبـــات 
ـــج  ـــذ الربام ـــة لتنفي الازم
التـــي يعمـــل  ــاريع  واملشـ
عليهـــا برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي بتمويل من االتحاد 

األوربـــي.

بدء التحضير للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز بدء التحضير للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز 
المرونة المؤسسية واالقتصاديةالمرونة المؤسسية واالقتصادية
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ــل وزارة  ــّرم وكيـ كـ
األوقـــاف حســـن عبداللـــه 
الشـــيخ ووكيـــل محافظة 
مأرب عبدالله الباكري 60 
حافظـــاً وحافظـــة لكتاب 
ـــم 13  ـــم منه ـــه الكري الل
مجازين  وحافظة  حافظا 

ـــبع. ـــراءات الس بالق

وخـــال حفـــل التكريم 
الـــذي نظمه مركـــز البيان 
لتعليم القرآن الكريم أشاد 
الوكيان الباكري والشيخ 
بـــدور مراكـــز وجمعيـــات 
تعليـــم القـــران الكريـــم يف 
تحصني النشء والشـــباب 
التي  املتطرفة  األفكار  من 

تسعى مليشـــيات الحوثي 
والجماعـــات اإلرهابيـــة 
لتفخيخ عقول الشباب بها 
ونر ثقافة املوت والدمار 

املجتمع. أوساط  يف 
مشـــريين إىل أن تعليـــم 
القـــرآن الكريـــم والعلـــوم 
الرعية املقرة من وزارة 

األوقـــاف واإلرشـــاد هـــو 
الســـبيل الوحيـــد ملحاربـــة 
واإلرهاب  والتطرف  الغلو 
ونـــر الثقافة الوســـطية 

واملعتدلة.

الباكري والشيخ يكرمان 60 حافظا وحافظة 
لكتاب اهلل الكريم يف مأرب
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كـــرم مكتـــب الرتبيـــة 
ـــم بمحافظـــة مأرب  والتعلي
ــر  ــب وزيـ ــور نائـ وبحضـ
الرتبيـــة والتعليـــم الدكتـــور 
ـــوم الخميس،  عيل العباب، ي
الثانوية  ـــس  ـــتي بلقي مدرس
للبنـــات، وعمر بـــن الخطاب 
ـــوادي لفوزهما  ال ـــة  بمديري
باملركزيـــن األول والثانـــي يف 
املســـابقة العلمية والثقافية 
واملنهجيـــة التـــي أقيمت عى 
مســـتوى مدارس املحافظة.
وخـــال حفـــل التكريـــم 
ـــة  ـــر الرتبي ـــب وزي ـــد نائ أك

والتعليـــم يف كلمـــة لـــه عـــى 
ــة  ــابقات العلميـ دور املسـ
ـــجيع  ـــدارس يف تش ـــني امل ب
وتحفيـــز الطاب والطالبات 
وتطويـــر مهاراتهـــم، وإبراز 
التحصيل  يف  املنافسة  أهمية 
ـــز تحصيلهم  العلمي، وتعزي

ـــي والدرايس. العلم
وأشـــاد الدكتـــور العباب 
ــا  ــي بذلتهـ التـ ــود  بالجهـ
إدارة األنشـــطة املدرســـية 
ـــة يف محافظة  بمكتب الرتبي
مـــأرب من أجـــل إنجاح هذه 
ـــات  ـــم املعوق ـــابقة برغ املس

النزوح  عن  الناجمة  الكبرية 
ـــة  ـــادة الطاق ـــتمر، وزي املس
حرص  مؤكدا  االستيعابية.. 
وزارة الرتبيـــة والتعليم عى 
تطويـــر وتحســـني العمليـــة 
التعليميـــة، والحصـــول عـــى 

مخرجـــات تعليميـــة جيدة.
ــر  ــب وزيـ ــا نائـ ودعـ
الرتبيـــة والتعليـــم املنظمات 
الدولية إىل مســـاندة السلطة 
ـــة  ـــب الرتبي ـــة ومكت املحلي
التغلب  بمحافظة مأرب عى 
عـــى الضغـــوط الناجمة عن 
اآلالف من  استقبال عرات 

مـــن  الجـــدد  الطـــاب 
الخاضعـــة  املحافظـــات 
للمليشيا، يف ظل بنية تحتية 
ضعيفة، وقـــدرات محدودة.

املســـابقة  وكانـــت 
ــاركت  ــي شـ التـ ــة  العلميـ
ـــة  ـــدارس الحكومي ـــا امل فيه
ــد شـــهدت  ــة، قـ والخاصـ
منافســـة كبرية بني مدارس 
ـــل  ـــال مراح ـــة خ املحافظ
التـــي اســـتمرت  التصفيـــات 
املديريـــات  يف  ألســـابيع 
وصـــوال إىل املرحلة النهائية.

مدرسة بلقيس الثانوية للبنات تفوز بالمركز مدرسة بلقيس الثانوية للبنات تفوز بالمركز 
األول في المسابقة العلمية بين مدارس المحافظةاألول في المسابقة العلمية بين مدارس المحافظة
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عقـــد األربعـــاء يف فرع 
رشكـــة النفـــط بمحافظـــة 
مـــأرب، اجتمـــاع ملناقشـــة 
ـــتقات  ـــع املش ـــات توزي آلي
ـــات  ـــى محط ـــة ع النفطي
يف  الركـــة ووكائهـــا 
املحافظة ومعالجة جوانب 
ـــاالت يف  ـــور واالخت القص
ـــابقة  ـــع الس ـــة التوزي آلي
وتشـــديد الرقابـــة عليهـــا.

واســـتعرض االجتمـــاع 
الـــذي ترأســـه مديـــر عـــام 
فـــرع مـــأرب عـــى محمـــد 
جال وضم مدراء اإلدارات 
واألقســـام املختصـــة بفرع 
وتداعيات  أسباب  الركة، 
أزمـــة املشـــتقات النفطيـــة 
يف املحافظـــة واملقرتحـــات 
إلنهائها،  الكفيلة  والحلول 
احتياجات  تغطية  وضمان 

املواطنني من تلك املشتقات 
خال الفـــرتة القادمة دون 
انقطـــاع.. مشـــدداً عـــى 
رضورة تفعيـــل آلية رقابة 
ـــة  ـــن معالج ـــدة تضم جدي
أوجه القصور واالختاالت 
يف اآللية السابقة ومحاربة 
ـــتقات  عمليات تهريب املش
ـــارج املحافظة ومنع  إىل خ
انتشار األســـواق السوداء، 

بتمويـــن  وااللتـــزام 
محطات الركة ووكائها 
ــام،  ــة بانتظـ يف املحافظـ
ـــا  ـــة عليه ـــديد الرقاب وتش
بمـــا يضمن عدم ظهور أي 
أزمـــة محتملـــة والتنســـيق 
مـــع الجهـــات ذات العاقة 

ـــني. ـــط املتاعب لضب

اجتاع بمأرب يناقش آليات توزيع املشتقات 
النفطية عىل املحطات والرقابة عليها
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افتتـــح مديـــر مكتـــب 
ـــكان  ـــة والس ـــة العام الصح
ـــور  بمحافظـــة مـــأرب الدكت
ـــز الشـــدادي، يـــوم  عبدالعزي
ـــة يف  ـــدة صحي ـــني، وح االثن
ـــة  ـــة بمديري ـــة الكول منطق
مؤسسة  من  بتمويل  الوادي 

تراحـــم الكويتيـــة.
الدكتـــور  واســـتمع 

ـــني، إىل  ـــن املعني ـــدادي م الش
رشح موجـــز عـــن الخدمـــات 
التـــي  الطبيـــة والعاجيـــة 
ســـتقدمها الوحـــدة الصحية 
ألبنـــاء املنطقـــة ودورهـــا يف 
تخفيف الضغط عى املنشآت 
واملرافق الصحية يف املديرية.. 
ـــة تراحم  مثمناً دعم مؤسس
ـــاء  ـــا لبن ـــة وتمويله الكويتي

وتجهيزها،  الصحية  الوحدة 
مســـاهمة  إىل  باإلضافـــة 
منظمـــة الوصول اإلنســـاني 
التي تكفلت بنفقات تشغيلها 
وأجور الكادر الصحي العامل 

فيهـــا ملدة ثاثة أشـــهر.
وأكد الشـــدادي، استعداد 
ـــة لتقديم مزيد  مكتب الصح
مـــن الدعم للوحـــدة الصحية 

واملعدات  باألدوية  وتزويدها 
واملستلزمات الطبية املتوفرة 
ـــن  ـــا يضم ـــب، بم ـــدى املكت ل
اســـتمرار تشـــغيلها وتقديـــم 
ـــة والعاجية  خدماتها الطبي

للمواطنـــني دون انقطـــاع.

افتتاح وحدة صحية يف مديرية الوادي بمأرب 
بتمويل كويتي
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ـــني يف  ـــوم االثن ـــن ي دش
ـــم  ـــة والتعلي ـــب الرتبي مكت
بمحافظـــة مـــأرب، مروع 
ـــعافات  توزيع صناديق اإلس
األوليـــة، الذي ينفـــذه مكتب 
ـــكان يف  الصحة العامة والس

بمديريتـــي  مدرســـة   80
ـــوادي. ـــأرب وال ـــة م مدين

ــروع إدارة  ــذ املـ تنفـ
ـــب  ـــية بمكت ـــة املدرس الصح
الرتبيـــة بمأرب بالتعاون مع 
ـــاندة  ـــني للمس ـــة األم جمعي

اإلنســـانية، بتمويـــل مركـــز 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية.
توفـــري  إىل  ويهـــدف 
املـــدارس  احتياجـــات 
املســـتهدفة بـ 15 صنفا من 

واملســـتلزمات  األدويـــة 
الطبيـــة الازمـــة لتقديـــم 
اإلســـعافات الطبيـــة األولية، 
بما يمكنهـــا من التعامل مع 

ـــة. ـــاالت طارئ أي ح

تدشني مرشوع توزيع صناديق إسعاف أولية 
يف 80 مدرسة بمأرب
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ـــدد  ـــايل ع ـــغ إجم بل
ــني  ــال املطعمـ األطفـ
باللقـــاح ضـــد فريوس 
يف  األطفـــال  شـــلل 
محافظـــة مـــأرب نحو 
ـــًا  ـــا و83 طف 165ألف
وطفلـــة دون ســـن 
ـــر  ـــن العم ـــارشة م الع
يف جميـــع املديريـــات 

املستهدفة يف املحافظة.
ـــح مدير عام  وأوض
ـــة بمأرب  مكتب الصح
الدكتـــور عبدالعزيـــز 
الشدادي لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( أن نسبة 
ـــم  ـــن ت الذي ـــال  األطف
ضد  باللقاح  تطعيمهم 
فريوس شـــلل األطفال 

بلغـــت 83% من إجمايل 
ـــتهدفني  ـــال املس األطف
ـــال الجولـــة األوىل  خ
مـــن حملـــة التحصـــني 
ــس  ــة يف خمـ الطارئـ
مديريات مســـتهدفة يف 

املحافظـــة.
وأشـــار إىل أن فـــرق 
التطعيـــم املتنقلـــة مـــن 

منـــزل إىل منزل وصلت 
أيـــام الحملة إىل  خـــال 
نحو 80 ألفاً و 42 منزالً 
ـــتهدًفا، منترة يف  مس
جميـــع القـــرى والعزل 
ـــكانية  والتجمعات الس
ـــات وتجمعات  ومخيم
النازحـــني يف املديريـــات 
املســـتهدفة باملحافظة.

استفادة 165ألف طفل وطفلة من محلة 
التحصني ضد شلل األطفال بمأرب
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ـــان  اثن ـــان  ـــب مدني أصي
بجـــروح خطـــرية ، يـــوم 
ـــار  ـــراء انفج ـــس، ج الخمي
لغـــم أريض زرعتـــه مليشـــيا 
ـــاء  أثن ـــة  ـــي اإلرهابي الحوث
ـــق  ـــيارتهما بطري ـــرور س م
فرعي يف منطقة »الفـرشة« 
مديريـــة حريـــب يف محافظة 

مأرب.
ـــي  ـــد اليمن ـــر املرص وذك
ـــادر محلية أن  لأللغام ومص
اللغـــم الـــذي زرعته مليشـــيا 
ـــة  ـــبب يف إصاب ـــي تس الحوث
املواطن أحمد صالح حســـني 
عبدالكريـــم إصابـــات بليغـــة 
يف قدميـــه، فيما أصيب نجله 

مبارك البالغ من العمر عر 
ســـنوات بجـــروح يف الرأس، 
فيمـــا دمـــر اللغم ســـيارتهما 

كيل. شبه  بشكل 
أن  املصـــادر  وأكـــدت 
مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
أقدمـــت عـــى زراعـــة األلغام 
ـــرق  ـــف يف الط ـــكل مكث بش

واألماكـــن العامـــة واملـــزارع 
ومنـــازل املواطنـــني قبـــل 
دحرها من حريب، متســـببة 
يف سقوط العديد من الضحايا 
املدنيني خال األيام املاضية.

إصابة مواطن ونجله بجروح خطرية يف انفجار لغم 
حوثي بسيارهتا يف حريب
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اختتـــم فـــرع االتحـــاد 
اليمنـــي للســـباحة واأللعـــاب 
املائيـــة بمحافظـــة مـــأرب 
الخميـــس منافســـات بطولة 
ـــرة  ـــباحة الح ـــدارس للس امل
التي جرت عى مســـابح يمن 
النـــد بمدينة مأرب عى مدى 

. مني يو
ويف البطولة التي شـــارك 
ـــوا 20  ـــاً مثل ـــا 80 العب فيه

مدرســـة يف فئتـــي األســـايس 
والثانـــوي تمكنـــت مدرســـة 
امليثاق من الفوز باملركز األول 
الثانـــوي، ومدرســـة  يف فئـــة 

املعـــايل يف فئة األســـايس.
البطولـــة  ختـــام  ويف 
قـــام وكيل املحافظـــة محمد 
املعويض ومعـــه مدير مكتب 
الشـــباب والرياضـــة عـــيل 
حشـــوان بتكريـــم الفائزيـــن 

باملراكـــز األوىل بالـــدروع 
وامليداليات الذهبية والفضية 
إنجاح  يف  املساهمني  وتكريم 

البطولة.
وفـــاز باملركـــز األول عن 
فئة الثانوي السباح الخطاب 
السباح  زميله  وجاء  عايض، 
عبدالرحمـــن واصل يف املرتبة 
الثانيـــة وحصـــل الســـباح 
عبدالرحمن ربيع عى املرتبة 

الثالثة.
ويف فئـــة األســـايس تـــوج 
ـــن  ـــس عبدالرحم ـــباح أن الس
باملركـــز األول عـــن مدرســـة 
ـــابح  ـــده س ـــاء بع ـــايل، ج املع
ـــة أحمـــد  مدرســـة النموذجي
غيـــاث، ليأتـــي ثالثـــاً ســـباح 
مدرســـة العامليـــة شـــاكر 

معـــروف.

اختتام بطولة املدارس للسباحة احلرة 
بمحافظة مأرب وتتويج الفائزين


