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بحثا امللفات اإلنسانية واألمنية يف املحافظة

- املحافظ يشيد باملوقف األمريكي املساندة لليمن وقيادته الشرعية

املحافظ العرادة يستقبل يف مأرب سفري 
الواليات املتحدة األمريكية ماثيو تولر

ــة  ــظ محافظ ــتقبل محاف اس
مــأرب اللــواء/ ســلطان بــن عيل 
العرادة ،يوم الخميس، يف محافظة 
مــأرب، ســفري الواليــات املتحــدة 
األمريكية لدى بالدنا ماثيو تولر.
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث 
مســتجدات األوضاع عىل الساحة 
الوطنية ، ومتطلبات إحالل السالم 
ــانية  ــات اإلنس ــن ، وامللف يف اليم

ــة يف املحافظة. واألمني
ويف بداية اللقاء رحب املحافظ 
العــرادة بالســفري االمريكي الذي 
يزور محافظة مأرب للمرة الثانية 
؛ يف ظــل األمن واالســتقرار الذي 

تنعم به.
ــل يف  ــظ أن الح ــد املحاف وأك
اليمن وإرساء االستقرار يكمن يف 
االلتزام باملرجعيات الثالث املعرتف 
بهــا محليــاً ودوليــاً ، وتتمثــل يف 
إنهاء االنقالب ، وعودة الحكومة 
ــات  ــذ مخرج ــة ، وتنفي الرشعي

الحــوار والقرار األممــي ٢٢١٦.
واعتــر املحافــظ العــرادة أن 
نتائــج مشــاورات الســويد تمثل 
اختباراً حقيقياً للمليشيا الحوثية 

ــن  ــدويل ؛ لتب ــع ال ــام املجتم أم
مــدى رغبتهــا يف الســالم ؛ مــن 
خــالل التزامها بمــا توصلت إليه 
املشاورات، رغم أن اليمنين لديهم 
القناعة الكاملة من خالل التجارب 
الســابقة عــن هــذه املليشــيا أنها 
تنكث بــكل املواثيــق واالتفاقات.

ــأرب إىل  ــظ م ــار محاف وأش
النجاحــات األمنيــة الكبــرية التي 
يف  املحليــة  الســلطة  حققتهــا 
املحافظــة ؛ كواحــدة مــن ثمــار 
االهتمام الذي يوليه فخامة رئيس 
الجمهوريــة القائد األعىل للقوات 
املســلحة املشــري الركــن عبدربــه 
منصور هادي، والتعاون الشعبي 
واملجتمعي مع الســلطة املحلية ، 
ويف مقدمتهــا األجهــزة األمنيــة.

ولفت اللواء العرادة إىل الجرائم 
اإلنســانية التي ترتكبها ميلشــيا 
الحوثي بحــق املواطنن املدنين ، 
ومنها قصف مخيمــات النازحن 
، واســتمرار إطالقهــا الصورايخ 
البالستية عىل التجمعات السكانية 

مأرب. محافظة  يف  اآلمنة 
التي ترتكبها  وأكد أن األعمال 

املليشــيا الحوثية تتشــابه إىل حد 
التطابق مع األعمال التي ترتكبها 
الجماعــات االرهابيــة املتطرفة ، 
ويف مقدمتهــا اســتهداف األبرياء 
ــة ،  ــات العام ــري املؤسس ، وتدم
وانتهــاك الحقــوق والحريات من 
تعذيــب وقتل وحــي ملخالفيهم.

العــرادة  املحافــظ  وأشــاد 
باملوقف التاريخي واألخوي لدول 
التحالــف العربــي بقيــادة اململكة 
العربيــة الســعودية ، واإلمــارات 
العربيــة املتحدة لدعــم الرشعية ؛ 
يف مواجهــة االنقــالب واســتعادة 
مؤسسات الدولة والدعم االنساني 

واالقتصــادي والتنمــوي لليمن.
ــن  ــأرب ع ــظ م ــر محاف وع
تقديره للموقف األمريكي املساند 
لليمن وقيادته الرشعية ؛ املنسجم 
مــع عمــق العالقــات التاريخيــة 
بــن البلديــن واملصالح املشــرتكة 
.. متمنيــاً أن يســتمر هذا املوقف 
االيجابــي ملــا مــن شــأنه تحقيق 
األمن والســلم يف اليمن واملنطقة.
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- إعجاب بالنهضة التنموية واألمن واإلستقرار
- إشادة بمستوى تواجد الدولة والسلطة املحلية

ثانــــي زيــــارة للسفيـــر األمريكـــي 
ملحافظـــة مـــأرب خـــالل 2018

ــدة  ــات املتح ــفري الوالي زار س
األمريكيــة ماثيــو تولــر ،يــوم 
الخميــس، محافظة مــأرب يف ثاني 
ــالل ٢0١8. ــة خ ــارة للمحافظ زي

وأبدى الســفري األمريكي خالل 
ــاهده يف  ــا ش ــه بم ــه إعجاب زيارت
محافظــة مأرب من نهضة تنموية 
، وأمــن واســتقرار وتواجد متميز 
ملؤسسات الدولة ، ودورها يف تقديم 

للمواطنن. الخدمات 

وأشــاد الســفري تولر بنجاحات 
الســلطة املحليــة ، ومســتوى أداء 
األجهــزة األمنيــة يف تحقيــق األمن 

ــتقرار باملحافظة. واالس
وكان ســفري الواليــات املتحدة 
األمريكية قد زار محافظة مأرب يف 
١٢ يونيو / حزيران املايض ، يف أول 
زيارة له ملحافظة يمنية منذ خروج 
ســفارة الواليــات األمريكيــة مــن 
العاصمة صنعاء إثر انقالب مليشيا 

الحوثــي يف العام ٢0١4م.
ــه األوىل  ــالل زيارت ــرى خ وج
مناقشــة عددا من القضايا املتعلقة 
بالســالم يف اليمن وجهود استعادة 
الدولــة وإنهاء االنقالب، وما قامت 
ــاه  ــة تج ــيات االنقالبي ــه املليش ب
اليمنين من انتهاكات منذ انقالبها 
عىل الرشعية الدستورية واحتاللها 

مؤسســات الدولة.
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خالل اسقباله مستشارة األمن القومي األمريكي تاونسند

حمافظ مأرب: االنقالب يف اليمن خيتلف عن 
كل االنقالبات املتعارف عليها

ــة  ــظ محافظ ــتقبل محاف اس
ــد،  ــوم األح ــه ،ي ــأرب يف مكتب م
املستشــار الســابق لألمــن القومي 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
فرانســيس تاونســند أثناء زيارتها 

ــة. ــرية للمحافظ القص
وجرى خالل اللقاء اســتعراض 
عــدد من القضايا الخاصة بالشــأن 
اليمنــي والتطــورات عىل الســاحة 
اليمنيــة جــراء االنقــالب األســود 
ملليشيا الحوثي عىل الرشعية بدعم 
مــن إيــران، ومــا تتحمله الســلطة 
املحلية يف محافظة مأرب من أعباء 
بســبب اســتقبالها أعداد كبرية من 
النازحــن واملهجريــن مــن مختلف 
املحافظــات الواقعة تحت مليشــيا 

االنقالب.
ــظ  ــد املحاف ــاء أك ــالل اللق وخ

العرادة أن أســاس املشكلة يف اليمن 
هو االنقالب الذي قامت به مليشيا 
الحوثــي االرهابية يف ٢١ ديســمر 
٢0١4م والذي نتج عنه كل املشاكل 
االنســانية األخرى، الفتاً إىل أن حل 
هذه املشاكل يكمن يف إنهاء االنقالب 
واستعادة مؤسسات الدولة من قبل 
الرشعيــة املنتخبة ممثلــة بفخامة 
رئيــس الجمهورية املشــري عبدربه 
منصور هادي واملعرتف بها دوليا.
وقــال محافــظ مــأرب: »إن 
االنقــالب يف اليمــن يختلف عن كل 
االنقالبــات املتعــارف عليهــا فهــو 
انقالب عىل االنسان اليمني وهويته 
؛ انقالب من مليشيا إرهابية تدعي 
الحــق اإللهــي يف الحكم واســتعباد 
الناس ، ونهب أموالهم انطلقت من 
الكهوف بأسلحة إيرانية ومن حزب 

اللــه وبشــعارات تكــرس الكراهية 
مــن املــوت واللعن لكل ما ســواها 
من اليمنين واألمم، واستولت عىل 
املؤسسات وهدمت كل أركان الدولة 
واملجتمــع وثقافتــه وشــنت حرب 
إبــادة عىل الشــعب اليمني لرتكيعه 
واجباره عىل االستســالم والتسليم 
لها بالحق اإللهي يف حكمه واملوت يف 
تستهدف  التي  سبيلها ومشاريعها 

برمتها«. املنطقة 
ــن  ــرادة ع ــظ الع ــر املحاف وع
اســتغرابه من تماهي بعض الدول 
التي لها تأثري يف املجتمع الدويل مع 
هذه املليشــيا االرهابيــة والتغايض 
عــن أعمالهــا اإلرهابيــة الواضحة 
للعيــان، وخطرهــا الــذي ال يتهــدد 
اليمن فحسب وإنما املنطقة واألمن 
العاملــي تنفيــذا للمــرشوع اإليراني 
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ومخططاتــه يف اســتهداف أهــم 
خطــوط املالحــة الدولية«.

وأشــار اللــواء العــرادة إىل مــا 
تتحمله السلطة املحلية يف محافظة 
مــأرب مــن تحديات وأعبــاء تفوق 
قدراتهــا جــراء اســتقبالها ألعــداد 
كبــرية من النازحــن واملهجرين يف 
مجــاالت التعليم والصحــة واألمن 
وغريهــا مــن الخدمــات العامــة.. 
مشــيدا بالدعــم املقدم مــن اململكة 
العربيــة الســعودية واالمــارات 
العربية املتحدة يف الجوانب االنسانية 
والتنموية وإعادة االعمار ملســاندة 
السلطة املحلية عىل التغلب عىل تلك 

التحديات.
ولفــت املحافــظ العــرادة إىل أن 
ما يقدمه التحالف العربي يف املجال 
اإلنســاني والتنمــوي واالقتصادي 

يفــوق بكثــري مــا يقدمه مــن دعم 
ــة يف  ــكري خاص ــب العس يف الجان
محافظــة مــأرب ، ومنهــا اإلعالن 
عن إنشــاء مطار دويل يف املحافظة 
بتمويــل مــن اململكــة وبتوجيهات 
من خادم الحرمــن الرشيفن امللك 

ســلمان بن عبدالعزيز.
وأعــرب عــن أملــه بــأن تكــون 
زيــارة مســئولة رفيعــة يف صناعة 
القــرار األمريكي لها آثــار ايجابية 
يف توضيــح االلتباســات للســلطات 
االمريكية والرأي العام عن حقيقة 
الــراع يف اليمــن وحقيقــة هــذه 
املليشــيا التي ال تؤمن بالســالم أو 
التعايــش مع اآلخــر ، وإنما بحقها 
االلهــي يف الحكم واســتعباد الناس 
وهــي نفــس األفــكار التــي كانــت 
تعيشها أوروبا يف العصور الوسطى.

املستشــارة  جانبهــا  مــن 
فرانســيس تاونســند أكدت املوقف 
األمريكي الرسمي الداعم للرشعية 
والتحالف العربي والسالم يف اليمن 
املستند اىل املرجعيات الثالث املعرتف 
بها دوليــا.. مشــرية إىل أنها التقت 
باألطفال املجندين من قبل مليشيا 
الحوثي واملتأثرين بالحرب ورابطة 
أمهات املختطفن ، وكونت صورة 
كاملة عن االنتهاكات الجسيمة التي 
ترتكبها تلك املليشيا بحق االنسانية 

اليمن. يف 
حــر اللقــاء رئيــس املكتــب 
الفني باملحافظة الدكتور عيل الجبل 
ومدير عام رشطة املحافظة العميد 
عبدامللــك املدانــي ومدير عــام فرع 
جهاز االمن السيايس العميد ناجي 

حطروم.

دائرة حقوق اإلنسان برئاسة اجلمهورية تلتقي 
منظامت املجتمع املدين بمأرب

ــوق  ــرة حق ــس دائ ــد رئي عق
اإلنســان ومنظمات املجتمع املدني 
بمكتــب رئاســة الجمهوريــة عــيل 
هزازي ،يوم األحد، بمحافظة مأرب 
لقــاًء موســعاً بمنظمــات املجتمع 

املدنــي العاملــة يف املحافظة.
وكــرس اللقــاء ملناقشــة ســبل 
ــة  ــن الحكوم ــة ب ــز الرشاك تعزي
ومنظمات املجتمع املدني والتعاون 
والتكامــل مــن أجل تعزيز ســيادة 
، وتحسن مستوى تقديم  القانون 
الخدمــات للمجتمــع ورفــع الوعي 

مســتوى الوعــي الجمعي.
إىل أوضــاع  اللقــاء  وتطــرق 
منظمات املجتمع املدني والتحديات 
التي تواجهها ومنها ضعف املهنية 
يف تعامــل املنظمــات الدولية معها، 
ــات  ــع املطالب ــا م ــدم تجاوبه وع
واملناشــدات لفتــح مكاتــب لهــا يف 
املحافظة لصعوبة الوصول إليها يف 

صنعاء.
وأشــار اللقاء إىل أهمية إسهام 
الحكومة يف دعــم املنظمات املدنية 
ــا، و  ــب كوادره ــل وتدري ، وتأهي

إرشكهــا يف صنــع القرار.
أهميــة  عــىل  اللقــاء  وأكــد 
تفعيــل منظمــات املجتمــع املدنــي 
لدورها يف فضح انتهاكات مليشــيا 
الحوثي االنقالبية لحقوق اإلنسان 
والجرائم االنســانية التــي ترتكبها 
وتمارسها باستمرار أبرزها األلغام 
يف املناطق املدنية والتجنيد اإلجباري 
التعسفية  ، واالختطافات  لألطفال 
للمواطنــن يف املناطــق التي ال تزال 

سيطرتها. تحت 
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ــأرب  ــة م ــل محافظ ــام وكي ق
للشــؤون اإلداريــة عبدالله الباكري 
بافتتــاح ووضــع حجــر األســاس 
لـــ ١000 شــقة ســكنية وعدد من 
املشاريع الخريية اإليوائية واإلغاثية 
ــن والجرحى يف  للنازحن واملهجري
بتمويل من جمعية  الوادي  مديرية 
تراحم لألعمال الخريية واالنسانية 

ــقيقة. بدولة الكويت الش
وافتتح الوكيل الباكري ، ومعه 
مديــر عــام مديرية الــوادي صالح 
ــس، )١50(  ــوم الخمي ــرادان ،ي ج
الكرفانات  شقة سكنية، وعدد من 
الخاصــة بالنازحــن ، ودار لتعليم 
القــرآن الكريم وعلومــه، وبئر ماء 
وخــزان مياه خــريي بتكلفة نصف 

ريال. مليار 

كما قام بوضع حجر األســاس 
ملجمع ســكني للجرحــى واملعاقن 
والنازحن ؛ يتكون من )850( شقة 
ومدرســة نموذجيــة ومستشــفى 
نموذجي خريي يضم مركز غسيل 
كلوي ، ومســجد كبري يتســع أللف 
وتســعمائة مصيل ، ومخبز خريي 

مجاني.
وأشــاد الوكيــل الباكــري خالل 
االفتتــاح بدعــم األشــقاء يف دولــة 
الكويــت ، ممثلة بجمعــة »تراحم« 
التي تمول مرشوع املجمع السكني 
للنازحن الذين رشدتهم الحرب التي 
فرضها انقالب املليشــيا الحوثية يف 

املحافظات. كل 
وأكــد أن مثــل هــذه املشــاريع 
الكبري  الدور  اإلنسانية األخوية لها 

الباكري يفتتح ويضع حجر األساس لـ 
1000 شقة سكنية بدعم كويتي

يف التخفيــف مــن معانــاة النازحن 
الذيــن  واملعاقــن،  والجرحــى 
يواجهــون أوضاعــاً صعبــة جــراء 
النــزوح والترشيــد، يف ظــل غيــاب 
ــانية  الدور األمثل للمنظمات اإلنس
يف مســاعدة النازحن واملهجرين يف 

املحافظة.
حــر االفتتــاح رئيــس دائــرة 
التوجيــه املعنــوي اللواء/ محســن 
عيل خــروف ، ومدير عام مكتب 
حسن  والعمل  االجتماعية  الشئون 

مبخوت الشــبواني.
يذكــر أن املــرشوع يــرشف عىل 
تنفيــذه مؤسســة غيــوم لألعمــال 
الخريية واإلنسانية برئاسة الدكتور 

البقماء. عبدالرزاق 
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ــأرب  ــة م ــل محافظ ــد وكي أك
للشــؤون اإلداريــة عبدالله الباكري 
أن التلكــؤ يف تنفيــذ اتفاق الســويد 
ــي  ــن يعن ــأن األرسى واملعتقل بش
ــن  ــاة آالف املعتقل ــتمرار معان اس
تعســفاً يف سجون مليشيا الحوثي، 

ــم آالف األرس. ــن وراءه وم
ودعــا الباكــري - خــالل نــدوة 
نظمتهــا رابطة أمهــات املختطفن 
بمحافظة مأرب تزامنا مع قرارات 
مشاورات السويد - املجتمع الدويل 
العامليــة  اإلنســانية  واملنظمــات 
واليمنية ملمارســة أقىص الضغوط 
ــن  ــن الذي ــاة املختطف ــاذ حي إلنق
يتعرضــون ألقــى أنــواع التعذيب 
واإلمتهان داخل معتقالت املليشيا.

وأشاد الباكري يف كلمة له خالل 
النــدوة التــي حملت عنــوان »حان 
موعد الحرية ألبنائنا« بالدور الذي 

تلعبــه رابطة أمهــات املختطفن يف 
ــف  إيصال صوت املختطفن، وكش
ما يتعرض له املختطفون من أعمال 

املعتقالت. داخل  وحشية وقمع 
التي حرها رئيس  الندوة  ويف 
دائــرة حقــوق اإلنســان يف مكتــب 
رئاســة الجمهورية عــيل الهزازي، 
قدمــت عدد من الكلمــات واألوراق 
التــي تطرقت إىل معاناة املختطفن 
وما يتعرضون له من مآيس يف ظل 
أربع سنوات بدون  تغييبهم لقرابة 

أسباب. أية 
أمهــات  رابطــة  وطالبــت 
املختطفن بتعويض املختطفن عن 
األرضار التي لحقت بهم، ومحاسبة 
الجناة املتسببن يف تعذيبهم ، وقتل 
عدد منهــم، وعمل ضمانــات لعدم 
اختطافهم مــرة أخرى أو التضييق 

عليهم.

الوكيل الباكري يدعو ملامرسة أقصى 
الضغوط لإلفراج عن األرسى واملختطفني

ودعــت الرابطة كافــة اليمنين 
ملراقبــة تنفيــذ االتفــاق واملطالبــة 
برسعــة إنجــازه مع كامــل حقوق 
املختطفن، ومنع جريمة االختطاف 
واالعتقــال التعســفي بحق املدنين 
ــن واالنظمة. وتجريمها يف القوان

أهــايل  حــذر  جهتهــم  مــن 
ــف  ــب بمل ــن التالع ــن م املختطف
وتحويــل  واألرسى،  املختطفــن 
مشاعر األمهات وأطفالهن وذويهن 

ــيايس. ــف الس ــادة للتوظي إىل م
ودعــوا كل صاحــب ضمري حي 
يف الداخــل والخارج إىل الوقوف مع 
أهــايل املختطفــن واألرسى بجدية 
وإنسانية حتى يتم االفراج عن كافة 

السجون. املختطفن يف كل 

خالل ندوة نظمتها رابطة أمهات املختطفين
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 أحالت لجنة فتح املظاريف 
بهيئة مستشــفى مأرب العام 
٢١ عطاًء تقدم للمنافسة عىل 
ثالث مناقصات معلنة إىل لجنة 

التحليل الفني والتقييم املايل.
فتــح  لجنــة  وأعلنــت 
املظاريــف برئاســة الدكتــور 
عبدالرقيــب الجيالنــي نائــب 
رئيس الهيئة للشــئون الفنية 
خالل جلســة فتــح املظاريف 
،يــوم األربعــاء، عن اســتبعاد 
أربعــة عطــاءات بســبب عدم 
اســتيفائها الوثائق القانونية 

ــن عنها. املعل
 ٢5 اللجنــة  واســتقبلت 
عطــاًء مــن رشكات ووكاالت 
ــة عىل  طبية تقدمت للمنافس
املناقصــات التــي أعلنت عنها 
ــفى مأرب العام  هيئة مستش
مطلع ديســمر الحــايل البالغ 
ــال  ــون ري ــا ١34 ملي قيمته
الســترياد مســتلزمات طبيــة 
، وخيــوط جراحيــة، ومــواد 

صيانة.

فتح مظاريف 25 
عطاًء للفوز بثالث 

مناقصات هبيئة 
مستشفى مأرب 

جائزة حمافظ مأرب تتفتح أبواهبا 
للمتنافسني يف يناير

أعلــن مكتــب الرتبيــة والتعليم 
بمحافظــة مــأرب عــن فتــح بــاب 
التقديــم للراغبــن يف نيــل جائــزة 
محافــظ محافظة مــأرب يف مجال 
ــام  ــوم واآلداب للع ــة والعل الرتبي
٢0١9م بدًء من ١3 يناير وملدة شهر 

.
ــة  ــب الرتبي ــر مكت ــال مدي وق
والتعليم بمحافظــة مأرب الدكتور 
عــيل العبــاب إن جائــزة محافظــة 
املحافظة للرتبيــة والعلوم واآلداب 
تهــدف إىل تشــجيع الطــالب عــىل 
املواهب  اإلبداع و االبتكار، ورعاية 
الطالبيــة وتحفيزهــا نحــو تعزيز 
قدراتهــا العلميــة واملعرفيــة ؛ بمــا 
يخلق بيئة تنافسية تساهم يف تنمية 

القــدرات والتفــوق العلمي .
وأضــاف إن إعــالن فتــح بــاب 
التنافس بن طالب مدارس املحافظة 
يف املجــاالت املذكــورة ؛ تأتي ضمن 
اهتمــام الســلطة املحليــة ومكتب 
الرتبيــة والتعليم بالطــالب وتنمية 
قدراتهم ومواهبهــم واالرتقاء بها 

ــدارس املحافظة. يف مختلف م
وأشــار الدكتور عــيل العباب إىل 
أنه ســيتم تشــكيل لجنــة يف مكتب 
الرتبيــة متخصصــة ، وعــىل قــدر 
كبري من الكفاءة لتقييم مشاركات 
وأعمال الطالب الذين تنطبق عليهم 
ــزة ،  ــل الجائ رشوط التنافــس لني
ومنهــا يتم اإلعــالن عــن الفائز يف 

ــتملتها. املجاالت التي اش

يف مجاالت التربية والثقافة والعلوم
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اختتــم مكتــب التعليــم الفنــي 
والتدريــب املهنــي بمحافظة مأرب 
ــة يف  ــاء، دورة تدريبي ــوم الثالث ،ي
مجــال الخياطة الحديثة والتفصيل 
لعــدد 3٦ امــرأة مــن ذوات الدخــل 
املحدود ؛ برعاية اللواء ســلطان بن 

عيل العــرادة محافــظ املحافظة.
ــؤون  وأكد وكيل املحافظة للش
اإلداريــة عبداللــه الباكــري ،خــالل 
حفــل االختتام عــىل أهميــة إقامة 
مثل هذه الدورات يف إكساب النساء 
مهارات تســهم تحقق لها االعتماد 

عــىل النفــس، وبما يعــود بالفائدة 
والنفــع عــىل األرسة واملجتمع.

تكثيــف  إىل  الباكــري  ودعــا 
يف  للنســاء  التأهيليــة  الــدورات 
اليدويــة  املشــغوالت  مجــاالت 
والتطريــز والتجميــل ، والتنــوع يف 
إكســاب مهــارات متعــددة للمــرأة 
حتى تســتطيع املســاهمة يف تنمية 

املجتمــع.
مــن جهتــه أوضــح مديــر عام 
مدير مكتب التعليم الفني والتدريب 
املهني ناجي الحنيي أن هذه الدورة 

مكتب التعليم الفني خيتتم تدريب 36 
إمرأة عىل اخلياطة احلديثة

تأتي ضمن أنشطة املكتب يف برنامج 
التعليم املستمر الذي يهدف إلكساب 
املجتمع املهارات التي يمكن أن تدر 

الدخل وتساهم يف تنمية املجتمع.
ويف ختــام الحفــل قــام وكيــل 
املحافــظ عبداللــه الباكــري ومعــه 
مدير مكتــب التعليم الفني بتوزيع 
شــهادات املشــاركة عىل املتدربات.
يذكــر أن الدورة التي اســتمرت 
ملدة خمسة أسابيع أكسبت املتدربات 
مهــارات يف مجال الخياطة الحديثة 

والتفصيل عىل موديالت متنوعة.
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بطولة محافظ محافظة مأرب 
ــق  ــح فري ــت ركالت الرتجي رجح
أكاديميــة ســبأ للفــوز عــىل فريق 
ملوك سبأ )3-١ ( ، والتتويج بكأس 
بطولــة محافــظ املحافظــة ؛ الذي 
نظمتــه إدارة ملعب أكاديمية ســبأ 
؛ بإرشاف مكتب الشباب والرياضة 

باملحافظة.
النهائي الختامــي - الذي جرى 
عر الخميس بملعب األكاديمية - 
شهد يف شــوطه األول رصاعاً قوياً 
بــن نجوم الفريقن، والذي أســدل 
ســتاره بتفــوق األكاديميــة بثالثة 

هدفن. مقابل  أهداف 

ويف بداية الشــوط الثاني تمكن 
العبو ملوك سبأ من تسجيل الهدف 
الثالث ، والعودة غري أن األكاديمية 

أضافوا الهدف الرابع.
 وقبــل نهايــة اللقــاء اســتطاع 
امللــوك إدراك التعديــل بعد ســيطرة 
واســتحوذ كبري عىل الكرة ؛ لتذهب 
املباراة إىل ركالت الجزاء الرتجيحية 
، والتي ابتســمت لألكاديمية بواقع 

ثالثة أهــداف لهدف واحد.
وبعــد نهايــة الفاينــل الختامي 
قــام مديــر عــام مكتــب الشــباب 
والرياضة باملحافظة عيل حشــوان 
، ومعــه مستشــار وزارة الشــباب 

تتويج )أكاديمية سبأ( بكأس حمافظ مأرب 
بعد فوزه برضبات الرتجيح

ــج  ــوه بتتوي ــة داوود عل والرياض
فريق أكاديمية ســبأ بكأس بطولة 
ــة  ــة ؛ باإلضاف ــة املحافظ محافظ
إىل تكريــم فريق ملوك ســبأ بكأس 
املركــز الثاني، وتكريم املرزين من 

ــن يف البطولة. الالعب
حــر املبــاراة النهائيــة رئيس 
فريــق نــادي العن ماجد شــعالن ، 
ورئيــس نــادي اتحاد املســيل جابر 
العرادة ، ومجموعة من الشخصيات 
ــن  ــري م ــدد كب ــة ، وع االجتماعي

ــري الرياضية. الجماه
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توج فريــق األمل ببطولة أعياد 
الثــورة اليمنيــة »٢٦ ســبتمر ١4 
أكتوبــر 30 نوفمــر« التــي نظمها 
مكتب الشــباب والرياضة بمديرية 

الجوبة للفرق الشــعبية.
ــل  ــق األم ــج فري ــاء تتوي وج
بالبطولة بعد تمكنه من الفوز عىل 
منافسه فريق النهضة بثالثة أهداف 
لواحــد يف الفاينــل الختامــي الــذي 
أقيم عر الجمعة بملعب الشارقة 

ــبوع املنرم. بالجوبة األس

وشهدت املباراة النهائية تنافساً 
كبرياً بــن الفريقــن ؛ حيث تمكن 
زمــالء حاتم عدن فريــق األمل من 
إنهاء الشــوط األول بالتقدم بهدف 
وحيــد غــري أنــه ويف بداية الشــوط 
الثاني نجح العبو النهضة يف إدراك 
التعــادل ؛ لكــن رسعــان ما أفســد 
بتدوينه  النجم حاتم عدن فرحتهم 
هدف التقدم الثاني لألمل ، ومن ثم 
أضافوا الهدف الثالث لينتهي اللقاء 
بتفــوق األمل بثالثيــة مقابل هدف 

تتويج فريق األمل ببطولة أعياد الثورة 
اليمنية بمديرية اجلوبة

للنهضة. وحيد 
وبعــد نهاية الكرنفــال الكروي 
الختامــي قــام مديــر عــام مكتــب 
الشــباب والرياضــة باملحافظــة 
عيل حشــوان ، ومعــه مدير مكتب 
الجوبة  الشباب والرياضة بمديرية 
؛ بتتويج فريق األمل بكأس البطولة 
النهضة بامليداليات  ، وتكريم فريق 
الفضية باإلضافة إىل تكريم املرزين 

ــاهمن يف نجاح البطولة. واملس
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