ً
ومسؤوال بشركة سيمنس
التقى السفير السعودي،

املحافظ العرادة يبحث دعم مشاريع
التنمية وصيانة املحطة الغازية

الفاطمي يلتقي مؤسسة املياه ويؤكد عىل استكامل املشاريع املمولة مركزياً
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إقرار خطة مواجهة الكولريا وختصيص  20مركزاً الستقبال احلاالت واإلرواء

جامعة إقليم سبأ توقع اتفاقيات جديدة مع جامعات مرصية

انطالق املرحلة الثالثة لتشجري حمافظة مأرب

مناقشـــة استكمـــال إنشـــاء كنرتول الشهادة العامة إلقليم سبأ

مكتب الصحة يعتزم تدشني عيادات متنقلة يف خميامت النزوح

إحياء ذكرى استشهاد العميد
األحرق مدير أمن العبدية

يوم ترفيهي مفتوح لـ 120يتيم ًا
مبناسبة يوم اليتيم العربي

ً
بطال لكأس رئيس
نادي القردعي
اجلمهورية باحملافظة

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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ً
ومسؤوال بشركة سيمنس
التقى السفير السعودي،

املحافظ العرادة يبحث دعم مشاريع
التنمية وصيانة املحطة الغازية
أبرز املشاريع التي بحثها احملافظ مع السفير السعودي:
>> سير األعمال في تنفيذ مشروع مطار مأرب.
>>دعم تأثيث وتجهيز المستشفيات الحكومية.
>> المساهمة في إنشاء كلية للطب بجامعة إقليم سبأ.
>> توفير خمسة باصات نقل جماعي للجامعة.
>> إنشاء مجمع تربوي للموهوبين والمبدعين.

محافــظ
بحــث
محافظــة مــأرب ،اللــواء
ســلطان بــن عــي العــرادة
مع ســفري خــادم الحرمني
الرشيفــن واملــرف العام
عــى الربنامــج الســعودي
إلعــادة اعمار اليمن محمد
ســعيد آل جابر ،مستجدات
األوضاع ،وأبرز املشــاريع
االسرتاتيجية والهامة التي
تكفلــت اململكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة
لدعــم وتمويــل تنفيذها يف

املحافظة ،تشــمل الجوانب
التنمويــة واإلنســانية.
واســتعرض اللقاء سري
األعمــال يف تنفيــذ مرشوع
مطار مــأرب ،الذي تكفلت
اململكــة بتمويلــه بالكامل،
واألعمال املنجزة حتى اآلن،
وأبرزهــا إعــداد التصاميم
والتسوير للمطار ،و أهمية
اإلرساع يف إجــراءات بــدء
تنفيــذ األعمــال اإلنشــائية
للمطار وفق ـا ً للتصاميم.
وتطــرق اللقــاء إىل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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املشــاريع التــي اســتعدت
اململكة العربية الســعودية
لتمويلهــا مــن أبرزها دعم
تأثيث وتجهيز املستشفيات
الحكوميــة باملحافظــة
بمختلف املعدات واألجهزة
الطبية الالزمة ،واملساهمة
يف دعــم تأســيس وإنشــاء
كليــة الطــب يف جامعــة
إقليــم ســبأ ،إىل جانــب
توفري خمســة باصات نقل
جماعي للجامعة ،وإنشــاء
مجمع تربــوي للموهوبني
Mareb gov

Mareb_gov

واملبدعــن.
املحافــظ
وبحــث
العــرادة مــع ســفري خادم
الحرمــن الرشيفــن دعــم
اململكة ملشــاريع حفر آبار
مياه رشب ،وتوفري خمسة
عــر صهريجــا ً لتوزيــع
ميــاه الــرب يف مخيمــات
النازحــن ،بمــا يســاعد يف
تخفيــف معانــاة النازحني
واملجتمــع املضيــف عــى
حــد ســواء ،بالحصول عىل
مياه آمنــة ونقية  ،خاصة
Mareb_gov

Mareb.gov
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مــع تزايــد االحتياجــات
واالســتهالك للميــاه خالل
فصــل الصيف نظرا ً لشــدة
حــرارة الجــو الذي يســود
منــاخ هــذه املحافظــة
الصحراويــة.
وخــال اللقــاء عــر
املحافظ العرادة عن شــكر
الحكومة اليمنية والسلطة
املحلية باملحافظة لألشقاء
يف اململكة العربية السعودية
بقيــادة خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز وويل عهده
األمــر محمــد بن ســلمان
عــى الدعــم الــذي تقدمــه
لليمن يف مختلــف الجوانب
يف هذه املرحلة االستثنائية
من أجــل مواجهة املرشوع
االيرانــي يف اليمــن الــذي
يســتهدف املنطقة برمتها،
وإنهاء االنقالب واستعادة
مؤسســات الدولة.
كمــا ثمن الــدور الكبري
لســفري خــادم الحرمــن
الرشيفــن يف اليمــن محمد
آل جابــر يف تعزيــز جوانب

الدعــم لليمــن خاصــة يف
مجــال التنميــة وإعــادة
والجوانــب
اإلعمــار
اإلنسانية ،واالهتمام الكبري
بدعــم التنميــة واملشــاريع
اإلنســانية واالســراتيجية
يف املحافظــة يف مختلــف
املجــاالت ،ويف مقدمتهــا
إنجــاز مطــار مــأرب الذي
ســيمثل نقلــة نوعيــة غري
عادية للمحافظة والتنمية
فيها .
ولفت اللواء العرادة إىل
أن ما تقدمه اململكة العربية
السعودية لليمن يف جوانب
التنمية واإلعمار والجوانب
اإلنســانية يفوق ما تقدمه
يف الجوانب العسكرية لدعم
الرشعية.
وأكد محافظ مأرب عىل
أن املوقف التاريخي الشجاع
لقيــادة اململكــة الداعــم
للشــعب اليمني وحكومته
الرشعيــة ضــد االنقــاب،
هو امتــداد لعمق العالقات
األخويــة والتاريخيــة بــن
الشعبني الشقيقني وقيادات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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البلدين،
واإلدراك
العميق
لالرتباط
الوثيــق يف
القضية
واملصــر ،وأن
اليمن وشعبها
ال يمكــن أن
تعيش بســام
بمعــزل عــن
جريانها
ومحيطها
اإلقليمــي وأن
أمن جريانها ومحيطها من
أمنهــا.
إىل ذلــك بحــث محافظ
محافظــة مــأرب اللــواء
سلطان العرادة خالل لقائه
يف العاصمــة الســعودية
الرياض ،نائب مدير رشكة
سيمنس يف منطقة الخليج
األدنــى وشــمال إفريقيــا
أيمــن القريحــي ،الرتتيبات
الالزمــة لقيــام الرشكــة
بأعمــال الصيانــة العمرية
لتوربينــات املحطة الغازية
بصافــر ،وتدريــب طاقــم
املحطة عــى تنفيــذ أعمال
الصيانــة ،وتوفــر قطــع
الغيــار الالزمة.
وخــال اللقــاء أشــاد
املحافظ العرادة بإسهامات
رشكة ســيمنس يف إنشــاء
املحطــة الغازيــة بمــأرب،
ومنهــا تصنيــع وتنفيــذ
توربينات املرحلة األوىل من
املحطــة ،يف إطار ما تقدمه
الرشكــة من خدمات كبرية
يف عــدد من املجاالت ومنها
Mareb gov

Mareb_gov
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مجال الطاقــة الكهربائية.
وتطــرق محافــظ
مــأرب إىل الجهــود التــي
تجــري حاليــا ً مــن أجــل
إعادة تشغيل محطة مأرب
الغازيــة ،وربــط محافظة
مــأرب بالكهربــاء الغازية،
يف ظــل االرتفــاع املتزايــد
والكبري للطلب عىل الطاقة
الكهربائيــة ،نتيجــة النمو
والتوســع العمراني الكبري
والحركة النشطة لألنشطة
التجاريــة واالســتثمارية
التــي تشــهدها املحافظــة
يف مختلــف املجــاالت،
واســتقبالها ملئــات اآلالف
مــن النازحني مــن املناطق
الخاضعــة ملليشــيا الحوثي
االنقالبية ؛ بحثا ً عن األمن
واالســتقرار والخدمــات.
وأكــد املحافــظ العرادة
أن مــا تشــهده املحافظــة
مــن نمــو عــى مختلــف
املستويات ؛ بات يحتم عىل
الســلطة املحليــة وقيــادة
املحافظــة تعزيــز مصــادر
الطاقــة الكهربائيــة لتلبية
االحتياجــات املتزايــدة لها
وتحقيــق مزيــد مــن النمو
واالســتقرار.
مــن جهتــه أكــد نائــب
مديــر رشكــة ســيمنس
اســتعداد الرشكــة تنفيــذ
أعمال الصيانــة لتوربينات
املحطــة الغازيــة ،وتلبيــة
االحتياجــات الالزمــة ..
مشــرا ً إىل أن الرشكــة
ســتقوم بإرســال فريــق
متخصص ألعمال الصيانة
والتدريــب الــازم.
Mareb_gov

Mareb.gov
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خالل لقائه رئيس املؤسسة العامة للمياه والفريق املرافق

الوكيل الفاطمي يؤكد عىل استكامل
مشاريع املياه املمولة مركزياً

التقــى وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
يف مكتبــه  -يــوم الخميس
 رئيــس املؤسســة العامةللميــاه والــرف الصحــي
املهندس عيل ســالم عسكر
ومستشــار وزيــر امليــاه
املهندس نجيب محمد أحمد
والفريــق الفنــي املرافــق
لهما.
وخــال اللقاء اســتمع
الوكيــل إىل رشح من رئيس
مؤسســة املياه عن طبيعة
الزيــارة إىل املحافظــة
التــي تســتغرق عــدة أيام،
بهــدف تقييــم أوضــاع
فــرع املؤسســة ،وتحديــد
االحتياجــات ذات األولوية
الســتيعابها ضمــن خطط

املؤسسة للفرتة القادمة ،من
أجل املســاهمة يف استمرار
واستقرار الخدمات املقدمة
للمو ا طنني .
وجــرى خــال اللقــاء
مناقشة تزايد االحتياجات
ملحافظة مأرب وعاصمتها
اإلداريــة إلمــدادات امليــاه ،
والــدور الذي لعبــه ويلعبه
فــرع املؤسســة وبدعم من
قبل الســلطات املحلية ،من
أجل مواجهة التزايد الكبري
يف طلبــات احتياجات املياه
نظــرا ً للتوســع العمرانــي
والتجــاري واالســتثماري
الكبــر وموجــات النــزوح
الكبــرة إىل املحافظــة
ومناخهــا الحــار يف فصــل
الصيف.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأكــد وكيــل املحافظــة
يف اللقــاء دور املؤسســة
العامــة للميــاه ووزارة
املياه يف اإلرساع باستكمال
تنفيــذ املشــاريع املمولــة
مركزيــا ،والتــي تعثــرت
منــذ ســنوات يف مديريــات
الجوبة وحريب ،واإلسهام
الفعال يف مساعدة السلطة
املحليــة يف تنفيــذ مــروع
الــرف الصحــي لعاصمة
املحافظة التي باتت حاجة
ملحة لتغطية أكرب قدر من
األحيــاء فيها.
مــن جانبــه أشــاد
املهندس عيل ســالم عسكر
بدعم السلطة املحلية لفرع
املؤسســة باملحافظــة مــن
أجل االســتمرار يف أعمالها
Mareb gov

Mareb_gov

دون توقف ؛ بسبب انقالب
مليشــيا الحوثي  ،وشــنها
حربــا ً عــى املحافظــات،
يف حــن توقفــت أنشــطة
الفــروع األخــرى  ..مبديـا ً
اندهاشه للنهضة العمرانية
والتجاريــة واالســتثمارية
التــي تشــهدها املحافظة.
حــر اللقــاء مديــر
عام فرع املؤسســة حسني
الجــال ،و مديــر عام فرع
حماية البيئة محمد العبادي
ومديــر عــام فــرع جهــاز
األمــن الســيايس العميــد
ناجــي حطروم ومدير عام
مكتــب محافــظ املحافظة
محمــد البازيل.

Mareb_gov
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تهدف إلى غرس  66ألف شجرة

صندوق التحسني يبدأ املرحلة الثالثة
لتشجري حمافظة مأرب

دشــن وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
 يــوم األحــد  -أعمــالالتشــجري للمدخل الشــمايل
لعاصمــة املحافظة ،ضمن
املرحلة الثالثة من مرشوع
تشــجري املحافظــة ،الــذي
ينفــذه صنــدوق النظافــة
والتحســن باملحافظــة،
ويســتهدف غــرس  66ألف
شجر ة .
التدشــن
وخــال
اســتمع الوكيــل الفاطمــي
مــن مديــر عــام الصندوق
محمد عطيــة إىل رشح عن

مكونــات املرحلــة الثالثــة،
والتي تتضمن غرس 3432
شــتلة من النخيل وأشجار
الدمس والزهور املتنوعة يف
املدخل الشــمايل للمحافظة
من شــارع صنعاء الرئييس
والشــوارع الداخلية ملدينة
الروضــة ،إىل جانــب عمــل
سياجات لألشجار يف شارع
رصواح وشارع مستشفى
الهيئة بكلفة ســتني مليون
ريال.
وأشاد الوكيل الفاطمي
بالجهــود التــي يبذلهــا

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الصندوق مــن أجل تنظيف
املدينة وتحســن مظهرها
وتزيينهــا باألشــجار،
وتحســن أرصفتهــا بمــا
يظهرها باملظهر الحضاري
لهــا كعاصمة إلقليم ســبأ،
ويهيــئ لظــروف البيئــة
الصحيــة فيها.
وأشار الوكيل الفاطمي
إىل أن العمل مستمر من أجل
تحسني مستوى التخطيط
لعاصمة املحافظة وتحسني
مظهرها الجمــايل والبيئي،
والعمل عــى مواكبة النمو
الكبــر والرسيــع الــذي
Mareb gov

Mareb_gov

تشهده املحافظة.
يشــار إىل أن مــروع
غرس  66ألف شجرة يف مدينة
مــأرب أطلق العــام املايض
ودشنه محافظ املحافظة،
ويهدف إىل تشــجري شوارع
املدينة وجزرها الوســطية
وحدائقها بمختلف األشجار
والزهور ،ورصف الشوارع
بمــا يظهر املدينــة باملظهر
الحضاري والالئق بها.
حــر رئيــس املكتــب
الفنــي باملحافظــة الدكتور
عــي الجبل.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تخصيص  20مركز ًا الستقبال احلاالت املشتبهة واإلرواء

جلة السلطة املحلية تقر اخلطة العامة
ملواجهة وباء الكولريا

أقــر االجتمــاع األول
للجنــة الســلطة املحليــة
ملكافحــة وبــاء الكولــرا
باملحافظة  ،برئاسة الوكيل
عــي محمــد الفاطمــي،
الخطــة العامــة ،ملواجهــة
الوبــاء واملقدمة من مكتب
الصحــة العامة والســكان.
كما أقر االجتماع الذي
ضــم مــدراء عمــوم مكتب
الصحــة العامــة والســكان
باملحافظــة واملكاتــب
التنفيذيــة ذات العالقــة،
تشكيل ثالث لجان ميدانية
للعمــل ؛ هــي لجنــة امليــاه
وتتــوىل جوانــب الفحــص

والتفتيــش والرقابــة
عــى امليــاه ،ولجنــة البيئة
واألشــغال العامــة وتتــوىل
املســاعدة يف التصحيــح
البيئــي وأعمــال النظافــة
والتفتيــش والرقابــة
عــى املطاعــم واملســالخ،
ومعالجة املجاري الطافحة
بهدف منع انتقال أو انتشار
وبــاء الكولــرا واألمراض
السارية األخرى ،إىل جانب
لجنــة التوعيــة واإلعــام
والتي تتوىل أعمال التوعية
املجتمعيــة الواســعة ،مــن
أجــل تحفيــز املجتمــع يف
اســتخدام اإلرشــادات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الصحيــة والســلوكيات
الســليمة التــي تحفــظ
صحتــه وتمنــع انتقــال أو
انتشــار الكولــرا أو غريها
مــن األمــراض الســارية.
وكان االجتمــاع قــد
اســتمع إىل تقريــر مديــر
عــام مكتــب الصحــة
العامــة والســكان الدكتور
عبدالعزيــز الشــدادي عــن
الوضع الصحي باملحافظة،
وتقييــم املوقــف مــن مدى
انتشــار مرض الكولريا بني
املواطنــن واملديريات التي
ظهــرت الحاالت املشــتبهة
فيها بشــكل كبــر بموجب
Mareb gov

Mareb_gov

بالغــات عمليــات الرتصد،
واإلجــراءات الوقائيــة
والعالجيــة التــي اتخذهــا
مكتــب الصحــة مــن أجــل
مواجهة هــذا الوباء والحد
من انتشاره وعزل أية حالة
تثبــت إصابتهــا بالكولريا.
ويف بدايــة االجتمــاع
أشــاد الوكيــل الفاطمــي
بالجهــود التــي يبذلهــا
منتســبو القطــاع الصحي
ومكتب الصحة باملحافظة
مــن أجــل مواجهــة وبــاء
الكولريا واألمراض السارية
األخرى واالرتقاء بالقطاع
الصحــي ..مؤكــدا أن وباء
Mareb_gov

Mareb.gov
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الكولــرا الــذي ينتــر
بقوة هذه األيــام يف العديد
مــن املحافظــات املجــاورة
وبشــكل مخيف ،يحتم عىل
الســلطة املحلية أن تحشــد
كل الجهود ملختلف الجهات
واملؤسســات الرســمية
والجهــود املجتمعيــة
والشــعبية مــن أجــل منــع
انتقال هذا الوباء وانتشاره،
أو التخفيــف مــن أرضاره.
وأكــد الفاطمي عىل أن
الحفاظ عىل صحة املواطنني
واألرس ليســت مســؤولية
مكتــب أو جهــة بعينهــا،
ولكنها مسؤولية تضامنية
ملختلــف مؤسســات الدولة
ومســؤولية مجتمعيــة،
وثقافــة وســلوك حضاري
أيضــا مــن الفــرد واألرسة
واملجتمــع ينبغــي أن تتبع.
ولفت الوكيل الفاطمي
إىل أن حركة تنقالت السكان
بــن املحافظة واملحافظات
األخرى واملوجات البرشية
مــن النازحــن واملهجريــن
الذين استقبلتهم املحافظة،
يجعلهــا يف حالــة تحفــز
واســتنفار ملواجهــة خطر
انتقــال األمــراض الفتاكــة
أو السارية ومنها الكولريا،
والتعامــل العلمــي الســليم
مع أية حالة مشــتبهة.
وأكــد عــى أن الســلطة
املحليــة قادرة عــى تجاوز
هذه املرحلة مثلما نجحت يف
مواجهــة موجات جائحات
الكولــرا وحمــى الضنــك
وغريهــا مــن الجائحــات
خــال الســنوات املاضيــة،

بمضاعفة الجهود وتكاتف
مختلف املؤسسات وتعاون
املجتمــع ووعيه.
إىل ذلــك أكد مديــر عام
مكتــب الصحــة العامــة
والســكان بمحافظــة
مــأرب الدكتــور عبدالعزيز
الشدادي ،تخصيص املكتب
خمســة مراكــز صحيــة
يف املحافظــة الســتقبال
الحاالت املشــتبهة إصابتها
بالكولــرا  ،و ( )15مركزا
صحيــا لــإرواء.
وأوضــح الدكتــور
الشدادي يف اليوم التوعوي
ملواجهــة وبــاء الكولــرا،
الذي نظمه مستشفى كرى
العام يف مديرية الوادي ،أن
السلطة املحلية باملحافظة
شــكلت لجنــة خاصــة
ملكافحــة وبــاء الكولــرا
ومنــع انتشــاره ،و أقــرت

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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خطة العمل التي بدأ مكتب
الصحــة بتنفيذهــا والتــي
تشــمل تجهيز فــرق طبية
للنــزول إىل بــؤر االشــتباه
بتواجــد الوبــاء ومعالجــة
الحاالت يف أماكن تواجدها،
للتخفيف من حدة انتشاره،
إىل جانــب تدريــب فرق من
املتطوعــن عــى التوعيــة
املجتمعية بطــرق الوقاية،
وســتعمل يف املخيمــات
وأماكن تجمعات النازحني
والسكان.
مــن جانبــه قــال مدير
مستشــفى كــرى العــام
الدكتــور لــؤي ســليمان
«إن املستشــفى استشــعر
املخاطــر املحدقــة التــي
يســببها وبــاء الكولــرا،
وقام بإنشاء وحدة خاصة
ملعالجــة حــاالت الكولــرا
يف شــهر مــارس املــايض
Mareb gov

Mareb_gov
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واســتقبل حتــى اآلن (
)321حالة مشتبهة ،بلغت
حــاالت الشــفاء منهــا 80
يف املئــة وتــويف منهــا ثالث
حــاالت فقــط.
هــذا وقد قدمــت خالل
فعاليــات اليــوم التوعــوي
محــارضات عــن أســباب
الوبــاء ووســائل العــدوى
وطــرق الوقايــة والعــاج
منه ،ووزعت خالل الفعالية
املنشــورات وامللصقــات
اإلرشــادية.
حــر اليــوم التوعوي
مديــر فرع جمعيــة الهالل
األحمر اليمنــي باملحافظة
فــارس العقيــي ورؤســاء
فــرق االســتجابة الطارئة
باملديريات

Mareb_gov

Mareb.gov
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بعد توقيعها اتفاقيات تعاون في املغرب

جامعة إقليم سبأ توقع اتفاقيتي تعاون مع
جامعتني مرصيتني

وقعــت جامعــة إقليــم
ســبأ اتفاقيتــي تعــاون مع
جامعتي سوهاج وأسيوط
بجمهوريــة مــر العربية
تضمنــت تعزيــز التعــاون
األكاديمي والعلمي والبحثي
مــع الجامعتني.
تضمنــت
كمــا
االتفاقيتــان تعزيز التعاون

يف الربامــج التعليمية وبناء
قــدرات وتبــادل الخــرات.
وأوضح الدكتور محمد
حمود القديس رئيس جامعة
إقليم سبأ ملوقع (محافظة
مأرب) أن االتفاقيتني أكدتا
عــى تبادل الخربات العلمية
واألكاديميــة ،واملقاعــد
الدراســية ،والتسجيل لنيل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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درجة املاجستري والدكتوراة
لخريجي جامعة إقليم سبأ،
واالســتفادة مــن برامــج
تنمية القــدرات والتدريب ،
والجــودة وتبــادل املجــات
والرسائل العلمية.
وكان رئيــس جامعــة
إقليم ســبأ قد وقــع مطلع
الشهر الحايل اتفاقية تعاون
Mareb gov

Mareb_gov

مماثلة مع جامعة الحســن
األول يف اململكــة املغربية يف
إطــار مســاعي الجامعة إىل
تعزيــز عالقاتهــا بجامعات
العالــم وبنــاء رشاكات
أكاديمية وتبــادل الخربات.

Mareb_gov

Mareb.gov
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مناقشة التجهيزات النهائية إلنشاء كنرتول
الشهادة العامة إلقليم سبأ بمأرب

تجــري االســتعدادات حاليــا ً الســتكمال األعمــال
والتجهيــزات النهائية لكنــرول الشــهادة العامة إلقليم
ســبأ ،الذي سيتوىل اإلرشاف عىل إجراء اختبارات شهادة
الثانوية العامة واملهام املتعلقة بها يف محافظات (مأرب،
البيضاء ،الجوف) ابتداء من العام الدرايس الجاري -2018
2019م ،بحســب قرار اإلنشــاء الصادر من وزير الرتبية
والتعليم.
ويف اللقاء الذي جمع رئيس كنرتول إقليم سبأ عبدالله
شــداد  ،ومديــر عام مكتــب الرتبية والتعليــم باملحافظة
الدكتــور عــي العبــاب ،جرى اســتعراض املهــام املنجزة
واألعمال املطلوبة ابتدا ًء من تهيئة مبنى الكنرتول وتزويده
بالتجهيــزات والربامج الالزمة لتنفيذ العمل ،وتحديد ما
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تبقى منها لتوفريها قبل بدء العملية االمتحانية.
كما جرى خالل اللقاء مناقشة الخطط واالستعدادات
التــي تقــوم بهــا إدارة الكنــرول ،لــإرشاف عــى إجراء
امتحانات الثانوية العامة يف املراكز االمتحانية بمحافظات
مــأرب والجــوف والبيضــاء ،وإعــداد قوائــم اللجــان
املتخصصة إلدارة العملية االمتحانية ،بد ًءا من اســتقبال
ملفــات الطــاب املتقدمــن  ،وفحصهــا إلصــدار أرقــام
الجلوس ،ثم إدارة االمتحانــات ،االحتياجات واملتطلبات
للجــان املتخصصة ،وتعزيز التعــاون بني مكاتب الرتبية
باملحافظات الثالث والكنرتول إلنجاح العملية االمتحانية
ومواجهة اإلشــكاليات الناشئة.

Mareb gov
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Mareb_gov
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مكتب الصحة يعتزم تدشني
عيادات طبية متنقلة يف
خميامت النازحني

يعتــزم مكتــب الصحــة
العامة والسكان بمحافظة
مــأرب ،تدشــن عيــادات
متنقلــة يف مخيمــات
النازحــن ،بهــدف توســيع
التغطيــة الصحيــة األولية،
والتخفيــف مــن معانــاة
النازحــن يف املخيمــات.
ويف االجتماع الذي عقد
 يوم الثالثاء  -مع منسقيالربامج الصحية أكد الدكتور
عبدالعزيــز الشــدادي مدير
عام مكتب الصحــة العامة
والســكان أن العيــادات
املتنقلة سيتم إطالقها خالل
األيام املقبلة ،بعد استكمال
كافة اإلجراءات والرتتيبات
لهــا ،بما يمكنها من تقديم
خدمات صحيــة ذات جودة
 ،تلبــي تطلعــات النازحني،
ومنــع انتشــار األمــراض
الســارية يف املخيمــات التي

تشــهد اكتظاظا ً بالسكان.
وشــدد مدير عام مكتب
الصحــة عــى أهميــة دور
منســقي الربامــج الصحية
يف تعزيــز أداء هذه العيادات
املتنقلــة ،وتحقيق وصولها
إىل األهداف املرســومة لها ،
خصوصـا ً يف ظل اســتمرار
موجة النزوح إىل املحافظة
 ،وارتفــاع أعــداد النازحني
بشكل كبري يف فرتات زمنية
قصرية.
وخــال االجتمــاع تــم
مناقشة تقارير الربع األول
للعــام الحــايل ،والخطــط
وآلية تنفيذ أنشطة الرعاية
الصحيــة األولية املدرجة يف
خطة املكتــب ،وخرج بعدد
مــن القــرارات والتوصيات
التي تعــزز من أداء الربامج
امليدانيــة وتحقــق أهدافهــا
املنشودة.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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تكريم  33معلامً
وإدارياً بمديرية
اجلوبة

كــرم مكتــب
الرتبيــة والتعليــم
بمديريــة الجوبة 33
معلما ً وإداريا ً يف إطار
االحتفــاالت بيــوم
املعلم الــذي يصادف
الثامن من إبريل من
كل عــام.
ويف الحفــل الــذي
أقيم بمديرية الجوبة
أكــد مديــر مكتــب
الرتبيــة والتعليــم
َّ
عبــدللا
باملديريــة
منــر البحــري أن
تكريم املتميزين من
املعلمــن يعد تكريما ً
لكافة الكادر الرتبوي
الذي يؤدي رســالته
بكل كفــاءة واقتدار.
واعترب أن التكريم
Mareb gov

Mareb_gov

للمعلــم هــو أقــل ما
يمكن تقديمــه وفا ًء
لعطائهــم املتجــدد،
وألن التكريــم هــو
جــزء مــن حقوقهم
عــى الجميــع دولــة
ومجتمــع ،ألن املعلم
رسول العلم  ،وسفري
القيــم  ،وحجــر
الزاوية للتنمية وبناء
ا ملجتمع .
حــر الحفــل
الذي أقيم يوم الثالثاء
مديــر عــام مديريــة
الجوبــة العقيــد/
محمد شــايف نمران
 ،وعدد من الرتبويني
والشخصيات
االجتماعيــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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يوم ترفيهي مفتوح
لـ  120يتيمًا بمأرب
كميات
توزيع
بمناسبة يوم اليتيم العربي

من التمور على
نازحي مديرية
بدبدة
قامــت مؤسســة
إئتــاف الخــر بتوزيع
كميات من التمور عىل
النازحــن مــن مديرية
بدبدة بمحافظة مأرب،
بالتعاون مع مركز امللك
ســلمان بــن عبدالعزيز
لإلغاثــة واألعمــال
اإلنسانية.
وعــر مديــر عــام
مديرية بدبــدة الدكتور
يحيى محمــد القانيص
عــن الشــكر والتقديــر
ملؤسســة إئتالف الخري
ومركــز امللــك ســلمان
عىل اهتمامهم بأوضاع
النازحــن ســوا ًء مــن
خارج املحافظة أو من
أبنــاء املحافظة  ،الذين
يواجهــون أوضاعــا ً
صعبــة جــراء التــرد
والنزوح.
ودعــا مديــر عــام

املديريــة الوحــدة
التنفيذيــة للنازحــن يف
املحافظة ،واملؤسسات
اإلنســانية عىل رأســها
برنامــج الغــذاء العاملي
ومنظمــة اإلغاثــة
اإلســامية إىل إيــاء
مزيــد مــن االهتمــام
بنازحي مديرية بدبدة،
والوصــول إىل جميــع
النازحــن.
وشــكر القانــي
مايقوم بــه مركز امللك
ســلمان مــن جهــود
إنسانية كبرية يف توزيع
املســاعدات للمحتاجني
والنازحــن يف محافظة
مــأرب ..مؤكدا ً أن هذه
الجهود التي تأتي يف ظل
هذه الظــروف الصعبة
لن ينساها أبناء الشعب
اليمني.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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نظمت جمعية اإلصالح
الخرييــة
االجتماعــي
بمحافظــة مــأرب  -يــوم
األحــد  -يف حديقة األلعاب،
يوما ً ترفيهيا مفتوحا ً لعدد
 120يتيم ـا ً ويتيمــة ممــن
تكفلهم الجمعية ،بمناسبة
يــوم اليتيــم العربي.
وهدفــت الفعاليــة التي
نظمــت يف حديقــة «مــأرب
النــد» إىل رســم البســمة
عىل شــفاه األطفال األيتام
من خــال اليــوم الرتفيهي
 ،واســتمتاعهم بالربامــج
الثقافية واأللعاب املختلفة
التــي تبعــث يف نفوســهم
البهجــة والــرور.
وأشــار مديــر فــرع
الجمعيــة بمــأرب صالــح
Mareb gov

Mareb_gov

قاســم إىل أن االحتفاء بيوم
اليتيــم العربي يمثل تجديدا ً
لاللتزام اإلنساني تجاه فئة
األيتــام والذيــن هم بحاجة
ماســة للرعايــة واالهتمام
وتعويضهــم عــن الحرمان
بفقدانهــم أحــد والديهم أو
كليهما .
ولفــت صالــح إىل أن
جمعية اإلصالح تكفل 730
يتيما ويتيمة ..داعيا ً التجار
وأصحــاب رؤوس األمــوال
وفاعــي الخــر إىل التعاون
مــن أجــل كفالــة األيتــام
ومســاعدتهم يف الحصــول
عىل العيــش الكريم.

Mareb_gov
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إحياء ذكرى
استشهاد العميد
األحرق مدير
أمن العبدية
أقيــم يــوم األحــد الحوثــي االنقالبيــة
بمحافظــة مــأرب حتى ارتقى شهيدا ً ،
فعالية تأبينية إحيا ًء وهو يقاتل املليشــيا
لذكرى مرور عام عىل يف جبهــات قانيــة.
وأشارا إىل األدوار
استشــهاد العميــد/
مبخــوت صالــح البطوليةالتيخاضها
األحــرق مديــر أمــن الشــهيد ،ســوا ًء يف
مديرية العبدية ،الذي تأسيس مطارح نخال
استشهد أثناء قيادته أو عندمــا كان قائــدا ً
معارك تحرير منطقة لجبهــة العبدية ،ويف
قانيــة مــن املليشــيا معارك تحرير قانية،
الحوثيــة اإليرانيــة ومــا مثله مــن قدوة
حســنة جعلته محل
العــام املايض.
ويف الفعاليــة تقدير الجميع أفرادا ً
ألقيت كلمات لوكيل وقيادات.
منوهــن إىل أن
املحافظة عيل محمد
الفاطمــي ووكيــل الراحل كان من أوائل
وزارة الداخلية اللواء املبادرين والواصلني
محمد سالم بن عبود إىل مبنــى محافظــة
الرشيف ،أشــارت يف مــأرب عندمــا كانت
مجملهــا إىل األدوار تســتميت مليشــيا
القياديــة املشــهودة الحوثــي إلســقاط
للشهيد األحرق  ،وما املحافظــة ؛ وتحويل
قدمه من تضحيات يف اليمــن إىل قطعــة
سبيلمعركةاستعادة إيرانية.
االجتماعي وألقــى نجــل
مليشــيا
تابعوناـنعلىمن
الوطـ
مواقع التواصل
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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الشــهيد محمــد
مبخــوت األحــرق
كلمــة أكــد فيهــا أن
استشــهاد والــده لم
يكــن مفاجئـا ً لهم ،
فهو ومنــذ أن كانوا
صغــارا ً كان يحمــل
هم الوطن  ،ويسعى
بــن النــاس بالصلح
والخــر ،وقىض جل
وقته يف ميادين الخري
والعمــل الدؤوب من
أجــل بلــده ووطنــه.
ودعا نجل الشهيد
إىل الوفــاء بالعهــد
للشــهداء  ،وعــدم
التفريــط يف دمائهــم
الزكيــة  ،ومواصلــة
الســر عــى دربهــم
حتــى يعــود لهــذا
الوطن مجده وعزته
 ،ويتخلص من الحقد
اإلمامي الحوثي الذي
أراد أن يجثــم عــى
يمننــا الحبيب.
كمــا ألقيــت عــدد

Mareb gov

Mareb_gov

من الكلمــات املعربة
والفقــرات الفنيــة
والقصائد الشــعرية
تطرقــت إىل مناقــب
الفقيــد وأدواره
البطولية ،يف مواجهة
مليشــيا الحوثــي.
داعــن إىل االهتمــام
بــأرس الشــهداء
وإيالئهم األولوية يف
الرعايــة.
حــر الفعاليــة
وكيل وزارة الداخلية
اللواء أحمد املوساي،
ومديــر عام الرشطة
بمحافظــة مــأرب
العميــد عبدامللــك
املدانــي ،وعــدد مــن
مــدراء العمــوم
والشخصيات
السياسية
واإلجتماعية،ومحبو
الفقيــد.
Mareb_gov

Mareb.gov
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ورشة عمل تناقش احتياجات الطالبة
اجلامعية بمأرب لتشجيع تعليم الفتاة

افتتــح وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
 يــوم الخميس  -ورشــةالعمــل لتقييــم احتياجــات
الجامعيــة،
الطالبــة
بهــدف تشــجيع الفتيــات
عــى االلتحــاق بالتعليــم
العــايل ،وتمكــن النســاء
مــن االنخــراط يف تنميــة
مديرياتهــن النائيــة التــي
تقيمهــا جمعيــة اإلصــاح
االجتماعــي الخرييــة فرع
مأرب بالتعاون مع منظمة
حما ية .
ويف الورشــة التــي
تشــارك فيهــا  30طالبــة
من مختلــف املديريات ،أكد
وكيل املحافظة عيل محمد
الفاطمــي أن قضية تعزيز

التحاق الفتاة بالتعليم العام
والجامعــي مــن أولويــات
اهتمامات الســلطة املحلية
بقيــادة محافــظ املحافظة
اللــواء ســلطان العرادة.
ولفــت إىل دور املحافظ
العــرادة يف إنشــاء جامعــة
إقليم ســبأ يف مأرب ،ودعم
الجامعة بكل ما يمكن من
أجل االرتقاء ببناها التحتية
والتجهيــزات ،إىل جانــب
توفــر باصات نقــل خالل
السنوات السابقة للطالبات
مــن املديريــات البعيــدة إىل
الجامعــة ،واإلســهام يف
تكاليف محروقات باصات
النقل ،بما يسهم يف تشجيع
الطالباتعىلإكمالتعليمهن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الجامعــي مــن مختلــف
املديريــات وتأهيلهن ليكن
عنــارص فاعلــة يف التنميــة
املجتمعية وتحسني الوضع
االقتصــادي ألرسهن.
مــن جانبهمــا مديــر
جمعية اإلصالح باملحافظة
صالــح قاســم ورئيــس
منظمــة حمايــة الدكتــور
عيل التام ،أشــارا إىل أهداف
ورشة العمل التي تسعى إىل
تمكني الطالبات املشاركات
مــن تحديد أبــرز التحديات
التي تعيق الفتاة يف مديريات
املحافظــة مــن االلتحــاق
بالتعليــم الجامعي ،والدور
الــذي يمكــن أن تســهم به
منظمات املجتمع املدني من
أجل حــل تلك اإلشــكاليات
Mareb gov

Mareb_gov

ومســاعدة الفتــاة عــى
التعليــم الجامعي.
وأكــدا أن جمعيــة
اإلصــاح ومنظمــة حماية
بــدأت بتســويق مــروع
توفــر ســكن جامعــي
للطالبــات ومســاعدتهن
يف الوجبــات الغذائيــة ؛
خاصــة الطالبــات مــن
املديريات البعيــدة والنائية
اللواتــي يخرجــن الصبــاح
مــن بيوتهــن إىل الجامعــة
 ،وعودتهــن مــع غــروب
الشــمس ،وهذا مرهق لهن
صحيا ً وماديــا ً ومؤثر عىل
مستوى تحصيلهن العلمي.

Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  27ابريل 2019م العــــــدد ( ) 58

مؤسسة إعامر الدار االستثامرية تدشن
نشاطها برأس مال  2مليون دوالر

دشــن وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
أعمال وأنشــطة مؤسســة
إعمــار الــدار للتجــارة
واالســتثمار ،برأس مال 2
مليــون دوالر أمريكــي.
التدشــن
وخــال
اســتمع الوكيــل الفاطمــي
مــن املســتثمر عبداللــه
حليس رئيس مجلس إدارة
املؤسسة إىل رشح عن طبيعة
املؤسســة االســتثمارية ،
وأنشــطتها التــي تشــمل
القطاع العقاري واإلنشائي
والخدمــات النفطيــة
ومشاريع الطرق والجسور
ومــواد البنــاء والكهربــاء،
واســترياد وتصدير مختلف

الســلع والبضائــع لتوفــر
االحتياجــات للســوق
واملنشــآت.
وأشــار املســتثمر
حليس إىل أن املرحلة األوىل
مــن مشــاريع املؤسســة
وفــرت نحــو  300فرصــة
عمــل مؤقتــة ودائمــة..
معربا ً عــن أمله بأن تكون
املؤسســة إحــدى روافــد
التنمية والبناء يف املحافظة
يف ظــل املناخ االســتثماري
املالئم والجاذب للمشــاريع
االســتثمارية والفــرص
الواعــدة والتشــجيع الــذي
يحظى به رأس املال املحيل
مــن قبــل الســلطة املحلية
كرشيك أســايس يف التنمية.
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من جانبه أعرب الوكيل
الفاطمــي عــن ســعادته
لتدشــن أنشــطة وأعمــال
هذه املؤسسة االستثمارية،
وهــي واحدة مــن عرشات
املشــاريع االســتثمارية
القادمــة إىل املحافظــة يف
مختلــف القطاعات بعضها
تم إنشاؤها خالل السنوات
املاضيــة ،والبعــض ســيتم
افتتاحهــا خــال األشــهر
القادمة من العام الجاري،
مســتفيدة مــن الفــرص
االســتثمارية الواعدة التي
تحظــى بهــا املحافظــة
واألمن واالستقرار وتوافر
مناخات االســتثمار اآلمن.
الفاطمــي
وأكــد
Mareb gov
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أن الســلطة املحليــة يف
املحافظــة تقــدم كل الدعم
والتســهيالت مــن أجــل
اســتقطاب االستثمارات يف
املحافظة من قبل رأس املال
املحيل واملهاجر يف الخارج،
وتدعــوه ألن يكون رشيكا ً
يف تنميــة محافظــة مأرب،
التي ما زال ينقصها الكثري
من املشاريع يف مجال البنية
التحتيــة والخدميــة.
حــر التدشــن مديــر
عــام الغرفــة التجاريــة
والصناعيــة باملحافظــة
عبدالحــق منيــف.
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توزيع حلوم مقدمة من مركز امللك
سلامن تستهدف  48ألف أرسة
السبت  27ابريل 2019م العــــــدد ( ) 58

وكيــل
دشــن
محافظــة مــأرب عيل
محمد الفاطمي  -يوم
السبت  -توزيع اللحوم
املقدمــة مــن مركــز
امللــك ســلمان لإلغاثة
واألعمــال اإلنســانية
للنازحــن واملحتاجني
يف املحافظــة عــر
شــبكة النماء اليمنية
للمنظمــات األهليــة.
وخــال التدشــن
اســتمع الوكيــل مــن
أمــن عــام الشــبكة
عمــار هــزاع إىل رشح
عن آلية التوزيع لهذه
املســاعدات الغذائيــة،
والتــي تســتهدف 48
ألف أرسة من النازحني
واملحتاجني يف املجتمع

املضيــف ،وهي ضمن
 80ألف مستهدف من
قبل مركز امللك سلمان
يف محافظتــي مــأرب
واملهرة.
وأشــاد الفاطمــي
بالــدور الريــادي
واإلنساني ملركز امللك
ســلمان يف محافظــة
مــارب منــذ نشــأته،
وتنفيــذه العديــد
مــن املشــاريع التــي
تســتهدف التخفيــف
مــن معانــاة النازحني
ومســاعدة الســلطة
املحليــة يف تحســن
مســتوى الخدمــات
العامــة املقدمــة
للنازحــن واملجتمــع

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املضيــف والتكفــل
بتمويــل عــدد مــن
املشاريع االسرتاتيجية
والهامة التي تحتاجها
املحافظــة ،يف إطــار
برنامج تنمية وإعادة
االعمــار لليمــن.
وأعــرب عن شــكر
الســلطة املحليــة
باملحافظــة لألشــقاء
يف اململكــة العربيــة
الســعودية شــعبا
وحكومة ،بقيادة خادم
الحرمني الرشفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز
وويل عهــده محمد بن
سلمان ،عىل وقوفهم
األخــوي والصــادق يف
هذه الظروف الصعبة
إىل جانــب أشــقائهم
Mareb gov
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يف اليمــن ،ومســاندة
الحكومــة الرشعية يف
اســتعادة مؤسســات
وإنهــاء
الدولــة
االنقــاب ،ومســاعدة
الشــعب اليمنــي عــى
التغلب عــى األوضاع
املعيشــية اإلنســانية
الصعبة التــي خلفتها
املليشــيا االنقالبيــة
الحوثيــة وحربها عىل
الشعب اليمني ونهبها
كل ثرواتهم ومرتباتهم
وتعميــق حالــة الفقر
والبــؤس فيهــم ،مــن
أجل تركيعهــم والزج
بأبنائهــم األطفــال
للدفاع عنها يف الجبهات
منــذ أربعــة أعوام.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  27ابريل 2019م العــــــدد ( ) 58

16

صفحة

PA G E

نادي القردعي بطالً لكأس رئيس اجلمهورية
لألندية الرسمية باملحافظة

تــوج وكيــل محافظــة
مأرب عبدالله الباكري ومعه
مدير عــام مكتب الشــباب
والرياضــة باملحافظــة عيل
حشــوان نــادي الشــهيد
القردعــي بــكأس بطولــة
رئيــس الجمهوريــة ألندية
املحافظــة الرســمية لهــذا
العام.
وكــرم وكيــل املحافظة
نــادي براقــش ،يف ختــام

البطولــة  ،بــكأس املركــز
الثانــي  ،فيمــا تــم تكريــم
املربزين بامليداليات الفضية
للبطو لة .
وتمكــن فريــق نــادي
الشــهيد القردعــي مــن
تحقيق ثالثة أهداف مقابل
هدف واحد لنــادي براقش
 ،حيــث شــهدت املبــاراة يف
بدايتها توترا ً من الفريقني
رسعان ما تبدد حني سجل
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املهاجم نعمان سالم الهدف
األول لصالــح القردعــي يف
منتصف الشــوط األول.
ويف بدايــة الشــوط
الثانــي تمكــن العــب نادي
براقــش حمــادة الســوائي
من تحقيــق نتيجة التعادل
مع القردعي ،إال أن الالعب
مربوك السامعي فجر قنبلة
مــن العيــار الثقيــل حينما
تكفــل بهدفــن رفعت غلة
Mareb gov
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أهداف القردعــي إىل ثالثة.
وكانــت بطولــة رئيس
الجمهورية لألندية الرسمية
باملحافظــة قــد انطلقت يف
 21فرباير املايض  ،بتنظيم
مــن فرع اتحــاد كرة القدم
باملحافظــة وإرشاف مكتب
الشباب والرياضة.
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