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إقــرار انطالق النسخــة الثالثــة من بطولـــة رئيس اجلمهورية لكرة القدم
ية للمنتخبات المدرسية بمأرب يب يحصد كأس رئيس الجمهور منتخب حر

تقرير: ارتفاع مستوى اخلدمات 
الصحية بمأرب خالل 2019 بنسبة %28

املكتب التنفيذي باملحافظة يعقد أول 
اجتامعاته يف العام اجلديد2020

حملة ميدانية لتوزيع اإلقرارات 
الضريبية على المكلفين بمدينة 

مأرب

افتتاح مدرسة أساسية في 
مخيم الروضة للنازحين بمديرية 

صرواح

تدريب اللجان المجتمعية بمأرب 
على إدارة مشاريع المياه والصرف 

الصحي

فريق مــن مكتب النائب العام وجلنــة التحقيــق يشيـد باألجهــزة 
القضائيــــةو الضبطيــــة بمــــأرب

انطالق أولى الدورات 
يبية الخاصة بتخطي  التدر

صعوبات تعلم األطفال
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املكتــب  ناقــش 
التنفيــذي ملحافظــة مأرب 
يف اجتماعه الدوري لشــهر 
يناير 2020 برئاســة وكيل 
املحافظــة الدكتور عبدربه 
مفتاح تقريــر األداء ملكتب 
الصحــة العامة والســكان 
يف املحافظــة للعام 2019م 
، الذي اســتعرض مستوى 
اإلنجاز يف الخطة السنوية، 
ــات  ــات والتحدي والصعوب
وســبل  يواجههــا  التــي 

معالجتهــا.
الــذي  االجتمــاع  ويف 
ــل املحافظــة  حــره وكي
ــؤون املديريات الغربية  لش
محمــد املعــويض أشــاد 
مكتب  بأداء  مفتاح  الوكيل 
الصحــة ، ودوره الفاعل يف 
خدماته  بمستوى  االرتقاء 

الطبية والعالجية وخدمات 
الرعايــة الصحيــة األوليــة 
التــي قدمهــا يف املحافظــة 

خــالل العــام املنرصم.
وحــث الوكيــل مفتــاح 
التنفيذيــة  جميــع املكاتــب 
املحافظــة  يف  والخدميــة 
عىل بذل مزيــد من الجهود 
ومضاعفتهــا ، بما يســهم 
يف تحســن أدائها واالرتقاء 
ــام  ــالل الع ــا خ بخدماته

الجديد.
ــىل رضورة  ــدداً ع  مش
ــة  ــة املرحل ــاة طبيع مراع
التــي تمر بها  االســتثنائية 
محافظــة مــأرب واليمــن 
ــد وضــع  بشــكل عــام عن
الخطط الســنوية للمكاتب 
التنفيذيــة والخدميــة ، بما 

يحقــق أهدافها ويســهم يف 
التغلب عىل كافة الصعوبات 
ــات التي فرضتها  و التحدي
هذه املرحلة يف ظل استمرار 
حركة النزوح إليها من عدة 

محافظات.
املجتمعــون  وأشــاد 
ــظ املحافظة  بجهود محاف
ــواء ســلطان العــرادة ،  الل
ومــا يبذلــه مــن جهــود يف 
ســبيل النهوض باملحافظة 
، وتثبيت األمن واالستقرار 
ومتابعــة تنفيــذ مشــاريع 
البنيــة التحتيــة ، وإيصــال 
إىل  األساســية  الخدمــات 
ــات املحافظة  جميع مديري
الكهربــاء  مقدمتهــا  ويف 
ــبكات  واملياه والصحة وش

الطرق.

كمــا ناقــش االجتمــاع 
تقريــر االنضباط الوظيفي 
ــنوي املقدم من مكتب  الس
الخدمــة املدنية والتأمينات 
باملحافظــة، والــذي أكد أن 
نســبة االنضباط الوظيفي 
التنفيذية  املكاتب  جميع  يف 
خــالل العام املــايض 2019 

بلغــت 79 يف املئة.
التنفيذي  وكان املكتــب 
قــد اســتعرض محــر 
اجتماعــه الســابق وأقــره 
، باإلضافــة إىل مناقشــة 
املستجدة  القضايا  من  عدد 
يف مجــال متابعــة اإلنجــاز 
الخدميــة  للمشــاريع 
الجــاري تنفيذهــا يف مجال 
ــي  ــرصف الصح ــاه وال املي

واملواصــالت.

املكتب التنفيذي باملحافظة يعقد أول 
اجتامعاته يف العام اجلديد2020

ناقش تقرير مكتب الصحة ومستوى اإلجناز في خطته السنوية
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خالل لقائهم وكيل احملافظة الدكتور مفتاح

ــعبة  ــس ش ــاد رئي أش
الســجون بمكتــب النائــب 
العام القايض مهدي الفصيع 
-  رئيــس الفريق القضائي 
املكــون مــن مكتــب النائب 
ــة  ــة الوطني ــام واللجن الع
ادعــاءات  يف  للتحقيــق 
انتهــاكات حقوق اإلنســان 
الــذي زار محافظــة مأرب، 
ــزة  ــل لألجه ــدور الفاع بال
الضبطيــة والقضائيــة يف 
محافظة مــأرب، وإرشافها 

ــجون. عىل الس
ــق  ــس الفري ــد رئي وأك
لقائه وفريقه، وكيل  خالل 
ــور عبدربه  املحافظة الدكت
ــبت املايض  مفتاح يوم الس
أن الفريق ملس خالل زياراته 
امليدانيــة حــرص األجهــزة 
الضبطيــة والقضائيــة عىل 
االلتــزام بتطبيــق القانــون 
ــتثنائية  رغم الظروف االس
التي يمر بها الوطن. مشرياً 
إىل أهميــة تعزيــز املحاكــم 

والنيابــات من خالل رفدها 
بالكوادر الالزمة واستكمال 
ــن  ــا م ــا، لتمكينه هياكله
الفصــل يف األعداد املرتاكمة 
من القضايا التي لديها والتي 

تفوق قدرتهــا الحالية.
القــايض  وتطــرق 
الفصيع إىل ماقام به الفريق 
القضائــي خــالل األيــام 
املاضية من زيارات ميدانية 
للســجن املركزي والســجن 
االحتياطي وســجن النساء 
مراكز  يف  االحتجاز  وأماكن 
رشطــة املدينــة، وســجني 
فــرع الرشطــة العســكرية 
واالســتخبارات العســكرية 
يف إطــار الزيــارات امليدانية 
لعدد من املحافظات اليمنية 
املحررة لالطالع عىل أوضاع 
االحتجاز  وأماكن  السجون 

وأحوال الســجناء.
ــب  ــاء رح ــالل اللق وخ
الدكتور عبدربه مفتاح وكيل 

املحافظة بالفريق القضائي 
ــاً الحــرص الكبــري  .. مثمن
من قبل الســلطة القضائية 
ــب  ــب النائ ــة يف مكت ممثل
ــة  ــة الوطني ــام، واللجن الع
للتحقيــق مــن أجــل تعزيز 
ــاني وحقوق  الوضع اإلنس
اإلنســان يف املحافظــة، من 
خــالل اطالعها عىل أوضاع 
والســجناء،  الســجون 

واملوقوفــن عــن كثب.
وأكــد الدكتــور مفتــاح 
ــة  ــلطة املحلي ــرص الس ح
باملحافظــة ، عــىل االهتمام 
مالءمتها  ومدى  بالسجون 
وتطابقها مع معايري حقوق 
اإلنسان، إىل جانب االهتمام 
بنزالئهــا مــن املوقوفن أو 
الســجناء من حيث التغذية 
إىل مامثله  والصحة. مشرياً 
الكبري إىل مأرب من  النزوح 
تحد كبري للســلطة املحلية، 
فرض أعباء إضافية عليها.
الجهــود  إىل  وتطــرق 

املحلية  السلطة  تبذلها  التي 
لالرتقــاء  املحافظــة  يف 
التــي  التحتيــة  بالبنــى 
كانــت شــبه منعدمــة، من 
خــالل العمــل عــىل إنشــاء 
إصالحيــة مركزيــة خاصة 
بالنســاء لم تكــن موجودة 
مــن قبــل، إىل جانــب العمل 
الجاري يف إنشــاء إصالحية 
مركزية للمحافظة تتطابق 
مــع املعايــري اإلنســانية 
والقانونيــة، جميعها تحت 
ــزة القضائية  إرشاف األجه

ــات ومحاكم. مــن نياب
ــس  ــاء رئي ــر اللق ح
النيابة الجزائية املتخصصة 
القايض جمال شيخ ، ورئيس 
النيابة االســتئنافية بمأرب 
ــاليف  ــارف املخ ــايض ع الق
ــيايس  ــن الس ــر األم ومدي
ــروم ،  ــي حط ــد ناج العمي
ومدير عام رشطة املحافظة 

العميــد/ يحيــى حميد.

فريق من مكتب النائب العام وجلنة التحقيق 
يشيد باألجهزة القضائية والضبطية بمأرب
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الوكيل مفتاح يدشن أوىل الدورات التدريبية 
اخلاصة بتخطي صعوبات تعلم األطفال

دشــن وكيــل محافظــة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتــاح ومعــه مديــر عــام 
ــم  ــة والتعلي ــب الرتبي مكت
الدورة  العباب،  الدكتور عيل 
األوىل الخاصة بتدريب الكادر 
التعليمــي حــول صعوبــات 
التعلم لدى األطفال ، والطرق 
املثىل لتعليم طالب الصفوف 
األوىل ، والتــي تقــام بدعــم 
ــدوق االجتماعي  مــن الصن

للتنمية.
ــد  ــن أك ــالل التدش وخ
أهميــة  مفتــاح  الوكيــل 
للنهوض  والتأهيل  التدريب 
بالعملية التعليمية واالرتقاء 
ــى  ــتوى األداء وتخط بمس
لــدى  التعلــم  صعوبــات 
ــل  ــيما يف ظ ــال، الس األطف
ــة الحاصلة  الكثافة الطالبي

ــية جراء  يف الفصول الدراس
ازديــاد أعــداد الطالب خالل 
الســنوات األخــرية بنســب 

كبرية.
وقــال :إن الحــرص عىل 
التعليمية  بالعملية  االرتقاء 
يمثل املدخــل األول لتحقيق 
مســتقبل أمثــل للوطــن 
واألجيال القادمة، ومواجهة 
ــذي  ــج ال ــف املمنه التجري
تمارســه مليشــيا الحوثــي 
بحق الطفولة يف اليمن، من 
ــتخدامها األطفال  خالل اس
وقوداً يف حربها الظاملة عىل 
الشعب اليمني، وإقدامها عىل 
تجنيد آالف منهم، والتسبب 
يف حرمان عرشات اآلالف من 
حقهم األسايس يف الحصول 

التعليم. عىل 
ودعا مفتاح املشــاركن 

يف الــدورة إىل الحــرص عــىل 
ــارات  ــن امله ــتفادة م االس
واملعــارف التي ســيتلقونها 
عىل مدى 20 يوماً، وعكس 
ماتلقوه عىل واقعهم العميل 
عند انتقالهم إىل مدارســهم.
أوضــح  جانبــه  مــن 
مديــر عــام مكتــب الرتبيــة 
أن الــدورة تهــدف إىل تأهيل 
40 متدربــاً ومتدربــة مــن 
األوىل  الصفــوف  معلمــي 
ــث(،  ــي والثال )األول والثان
عىل املهــارات والطرق املثىل 
لدى  التعلم  ملعالجة صعوبة 
األطفــال، يف إطــار حــرص 
املكتــب عــىل رفع مســتوى 
الكفاءة التعليمية ومخرجات 
التعليم يف املحافظة، ومواكبة 
املعارف واملعلومات الحديثة 
ــج  ــا ملنه ــورة وفق واملتط

ــات التعلم. صعوب
املهنــدس  وكان 
محمــد الجعفري مســؤول 
مكتــب التنســيق للصندوق 
للتنميــة  االجتماعــي 
والجوف  مأرب  بمحافظتي 
قد تحدث خالل االفتتاح عن 
الربامج التنفيذية ومشاريع 
التدريب التي نفذها الصندوق 
يف مجــال الرتبيــة والتعليم، 
مشــرياً إىل حرص الصندوق 
عىل دعم املشاريع التعليمية 
والتأهيليــة يف املحافظــة ملا 
ــة  ــن دور يف تنمي ــك م لذل
مهــارات األجيــال الجديدة، 
وفــق النظريــات الحديثة يف 

التعليم.
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تقرير: ارتفاع مستوى اخلدمات الصحية 
يف مأرب خالل 2019 بنسبة %28

الصحــة  مكتــب  أكــد 
العامة والســكان بمحافظة 
مــأرب أن إجمــايل الخدمات 
املنفذة خالل 2019  الصحية 
بلغت 3 مالين و341 ألفاً و 
99 خدمــة طبيــة وعالجية 
ورعاية صحية أولية، قدمها 
90 مرفقــاً صحيــاً يــرشف 
عليها مكتب الصحة بمأرب، 
بخــالف مستشــفيي هيئــة 
مــأرب العــام، واملستشــفى 

العسكري.
ــنوي  التقرير الس ووفق 
الصادر عــن املكتب - حصل 
عليــه موقع محافظة مأرب 
- فقد اســتفاد من الخدمات 
الصحية 1 مليون و855 ألفا 
ومستفيدة،  مستفيدا  و457 
 298 و  ألفــاً   748 تلقــى 
منهم 1 مليون و 987 ألفا و 
342 خدمة طبية وعالجية، 
يف حــن بلغ إجمــايل خدمات 
الرعايــة الصحيــة األولية 1 
مليــون و353 ألفــا ، و 757 
خدمة، استفاد منها 1 مليون 

و106 آالف  و157مستفيداً.
أن  التقريــر  وذكــر 
 - املحافظــة  مستشــفيات 
ــفى  ــة مستش ــالف هيئ بخ
ــرى 13  ــام - أج ــأرب الع م
ــا و 846 عملية جراحية  ألف
العيــادات  وأن   ، مختلفــة 
باملستشــفيات  الخارجيــة 
ــفيات  ــية ، ومستش الرئيس
املديريــات واملراكــز الصحية 
قدمــت خدماتها لـ 453 ألفا 
حــن  يف  مســتفيد،  و102 
اســتفاد من خدمات أقســام 
ألفــا و 196  الطــوارئ 296 

مســتفيدا.
ووفــق التقريــر فقــد 
ــات  ــن الفحوص ــتفاد م اس
املختربيــة بمحافظــة مأرب 
ألفــا و489 مســتفيدا،   875
وجــرى عمل أشــعة لـ 113 
يف  و126مســتفيدا،  ألفــا 
حن اســتفاد مــن الخدمات 
ألــف   220 الصيدالنيــة 

ــتفيد. مس
ــة  ــة الصحي ــا الرعاي أم

األولية فتوزعت بن تحصن 
452 ألفاً و446 طفال وطفلة، 
وتوزيــع تغذية عالجية عىل 
556 ألفاً و 688 طفال وأم، إىل 
جانــب تقديم خدمات صحة 
الطفل لـ 159 ألفاً و34 طفال 
وطفلة، فضالً عن اســتفادة 
93 ألفا و 477 مستفيدا من 

اإلنجابية. الصحة  خدمات 
ويف الســياق أكد الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي مدير عام 
مكتب الصحــة للمحافظة - 
أن  ملوقع »محافظة مأرب - 
املكتب حقق زيادة يف نســبة 
ــالل  ــة خ ــات الصحي الخدم
عــن   ،  %28 بلغــت   2019

.2018 العام 
ــام 2019  ــال: إن الع وق
م شهد العديد من اإلضافات 
النوعيــة يف املستشــفيات، 
منها تحديث وتوسعة وبناء 
ورفــع الســعة الرسيرية إىل 
وإضافــة 30  518 رسيــراً 
ــوارئ  ــام الط ــراً ألقس رسي
والتعاقــد مــع العديــد مــن 

األختصاصيــن  األطبــاء 
يف مختلــف التخصصــات ، 
ــوم والفنين. واألطباء العم

ــدادي بالدعم  وأشاد الش
الــذي تقدمــه وزارة الصحة 
ــة  ــكان ممثل ــة والس العام
 .. بالدكتــور نــارص باعــوم 
مثمنــاً يف ذات الصــدد الدعم 
واالهتمــام الكبــري الــذي 
توليه قيادة الســلطة املحلية 
باملحافظــة ممثلــة بمحافظ 
ــلطان  ــواء س الل ــة  املحافظ
العرادة، والذي وجه باعتماد 
ومعــدات  أجهــزة  رشاء 
ومســتلزمات طبيــة للعديــد 
مــن املستشــفيات وإضافــة 
نفقات تشغيلية وغريها من 

التوجيهــات.
مايبذله  الشدادي  وشكر 
مدراء املستشفيات والكوادر 
الطبيــة وجميــع العاملن يف 
القطــاع الصحي باملحافظة،  
يف خدمة املواطنن والنازحن 

يف املحافظة.
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محلة ميدانية لتوزيع اإلقرارات الرضيبية 
عىل املكلفني بمدينة مأرب

دشــن مكتب الرائب 
الحملة  بمحافظة مأرب،  
امليدانية لتوزيع اإلقرارات 
ــع  ــىل جمي ــة ع الريبي
ــن يف مدينة مأرب،  املكلف
ابتداًء من كبار ومتوسطي 
إىل  وصــوالً  املكلفــن، 
صغــار املكلفن، بالتزامن 
توعوية شاملة  مع حملة 
يف جميــع وســائل اإلعالم 
بأهمية التحصيل الريبي 
ودوره يف رفــد االقتصــاد 

الوطني.

وتنفــذ الحملــة أربــع 
تقــوم  ميدانيــة  فــرق 
بتوزيع نمــاذج اإلقرارات 
ــايل  ــام امل ــة للع الريبي
2019 ، وإقرارات املرتبات 
واإلقــرارات  واألجــور، 
الخاصــة بريــع املبيعــات 
العقاريــة  والترصفــات 

)نقــل امللكيــة(.
التدشــن  وخــالل 
حــث مديــر عــام مكتــب 
الرائــب عبد الكريم عيل 
عىل  املكلفن  جميع  حيمد 

رسعــة تقديــم إقراراتهم 
الريبيــة خــالل الفــرتة 
القانونية من يناير وحتى 
نهايــة إبريل القــادم، كي 
يجنبوا أنفسهم العقوبات 
ستفرض  التي  والغرامات 
عــىل املتأخرين واملتهربن 
عــن تقديــم إقراراتهــم ، 
وحتــى يحظــى املكلفــن 
بالحقــوق واملميزات التي 

كفلهــا لهــم القانون .
وأشــاد حميد باملتابعة 
وزارة  مــن  املســتمرة 

املاليــة والســلطة املحليــة 
ورئاسة  مأرب  بمحافظة 
مصلحة الرائب ألنشطة 
املكتــب ودوره يف تفعيــل 
ــه  ــر قدرات ــه وتطوي أدائ
وإمكانياتــه ، بما يســهم 
التحصيل  يف رفع مستوى 
الريبــي بالتــوازي مــع 
حجــم التوســع التجــاري 
واالستثماري الذي تشهده 

مدينــة مأرب.
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افتتاح مدرسة أساسية يف خميم الروضة 
للنازحني بمديرية رصواح

 جــرى، يــوم االثنــن، 
يف مديرية رصواح، افتتاح 
مدرســة أساسية لنازحي 
املديرية يف مخيم الروضة، 
الــذي يضــم 400 أرسة 
نازحــة من املديريــة، بعد 
أن تسببت مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف تهجريهم من 
عىل  وإجبارهم  مناطقهم 

النزوح.
املدرسة  افتتاح  ويأتي 
مع انطالق الفصل الدرايس 
ــدرايس  ال ــام  ــي للع الثان
حيــث   ،2020  -  2019
تتكون املدرســة من ستة 
ــة ، وإدارة ،  فصول مؤقت
ودورات مياه تم إنشاؤها 
بتمويل من إئتالف اإلغاثة 

والبنــاء و قافلة الخري.
افتتــاح  وخــالل 
عام  مدير  أوضح  املدرسة 

مكتــب الرتبيــة والتعليــم 
العبــاب  الدكتــور عــيل 
أهميــة مثل هذه املبادرات 
ــة من  والتدخــالت العاجل
ــة  ــات إلقام ــل املنظم قب
الستيعاب  مؤقتة،  فصول 
يف  النازحــن  الطــالب 
ــاء جيل واع  املدارس، وبن
ــلح بالعلم واملعرفة. متس

وأشــار العبــاب إىل أن 
هــذه املشــاريع الطارئــة 
والبديلــة ســتوفر للمئات 
الذيــن  األطفــال  مــن 
الحوثي،  مليشيا  رشدتهم 
وأجربتهــم عــىل النــزوح، 
ــة تعليمهم  فرصة ملواصل
ــن  ــم م ــة عليه واملحافظ
يف  والوقــوع  الضيــاع 
مستنقع األفكار املتطرفة.

وأعــرب العبــاب عــن 
شــكره إلئتــالف اإلغاثــة 

والبنــاء وقافلة الخري عىل 
مدارس  بتوفري  مبادرتهم 

ــة للنازحن. بديل
حــر االفتتــاح مدير 
إدارة املخيمــات بالوحــدة 
ــة للنازحن خالد  التنفيذي
ــام  ــر ع ــجني، ومدي الش
ــد  ــة رصواح محم مديري

ــح طعيمان. صال
نســبة  أن  إىل  يشــار 
الطالب يف محافظة مأرب 
ارتفع بنسبة 300% خالل 
الســنوات األخــرية نتيجة 
اســتمرار حركــة النــزوح 
إليها، بســبب املمارســات 
التــي  واالنتهــاكات 
الحوثي  مليشيا  تمارسها 
بحــق املواطنن يف املناطق 

ــة لها. الخاضع

مكتب الصناعة 
يسمح بإعادة 

فتح مصنع مياه 
الوطن

ــب الصناعة  أصدر مكت
والتجــارة بمحافظة مأرب 
أكــد فيــه الســماح  بالغــاً 
ملصنــع مياه الوطن بإعادة 
ــد أن  ــاج بع ــل واإلنت العم
اإلجــراءات  اســتكمل 
املطلوبــة  واالشــرتاطات 
الالزمة بعــد أن كان قد تم 
إغالقه بسبب عدم مطابقة 

املنتــج للمواصفــات.
وقــال املكتــب يف بيانــه 
إنه تم تكليف لجنة برئاسة 
املواصفــات  إدارة  مديــر 
ــليم العضييل  واملقاييس س
لــإرشاف عــىل اإلجــراءات 
الالزمــة إلعــادة العمــل يف 
أن  إىل  مشــرياً   . املصنــع 
املنتــج اآلن بات مســتكمالً 
لكافة املواصفات واملعايري، 
وأنه بــات بإمــكان التجار 
ــال التجارية  وأصحاب املح
البيع والرشاء يف هذا املنتج.
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إقرار انطالق النسخة الثالثة من بطولة 
رئيس اجلمهورية لكرة القدم

ضــم  اجتمــاع  أقــر 
مكتــب الشــباب والرياضة 
بمحافظــة مــأرب، وفــرع 
ــام لكرة القدم،  االتحاد الع
ــالق  ــاء، انط ــوم األربع ي
النســخة الثالثة من بطولة 
رئيــس الجمهوريــة لكــرة 
القــدم لهذا العام يف 20 من 

شــهر ينايــر الحايل.
الــذي ضــم  اللقــاء  ويف 
ــمية  ــة الرس ــيل األندي ممث
قرعــة  ســحب  جــرى 
عىل  قسمت  والتي  البطولة 
مجموعتــن ، األوىل ضمت 
القردعي   - أندية: )األبطال 
- نسيم - العرش - براقش 

- الوحــدة ( فيمــا ضمــت 
املجموعــة الثانيــة أندية: ) 
الوطــن - معن - العمود - 
السد - بلقيس - رغوان (.
ــكيل  اللقاء تش كما أقر 
لجنــة للمطالبــة ومتابعــة 
إخالء املنشآت الرياضية التي 
كانت قد خصصت للنازحن 

إطــار  يف   2015 العــام  يف 
الستيعاب  املحافظة  جهود 
ــن  ــن م ــن القادم النازح
مناطــق ســيطرة مليشــيا 
الحوثــي، يف ظل غياب دور 
إنشاء  يف  األممية  املنظمات 
بالنازحن  مخيمات خاصة 

املحافظة. يف 
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منتخــب  حصــل 
ــب  ــة حري ــدارس مديري م
بمحافظة مأرب عىل كأس 
ــس الجمهورية  بطولة رئي
للمنتخبات املدرســية لكرة 
القدم للعام الدرايس 2019-

م.  2020
البطولــة  يف  شــارك 
التــي نظمها مكتب الرتبية 
بالتعاون مع مكتب الشباب 
باملحافظــة   ، والرياضــة 

عىل مــدى أســبوع، ثمانية 
ــل مديريات  ــات تمث منتخب
:)مدينــة مــأرب ، والوادي 
وحريــب   ، ورصواح   ،
 ، ورغــوان   ، والجوبــة   ،

ومجــزر ، ورحبــة(.
منتخــب  واســتطاع 
ــزاع  انت ــب  ــدارس حري م
البطولــة بعــد تغلبــه عــىل 
منتخــب مــدارس مديريــة 
مأرب الوادي بأربعة أهداف 

نظيفــة يف املبــاراة النهائية 
التــي جمعتهمــا يف ملعــب 

املطــار بمدينــة مــأرب.
مكتب  عام  مدير  وسلم 
الرتبيــة والتعليــم الدكتــور 
عيل العباب ومعه مدير عام 
مكتــب الشــباب والرياضة 
عيل حشوان كأس البطولة 
ملنتخب  الذهبية  وامليداليات 
وكأس  حريــب  مــدارس 
الثانــي وامليداليــات  املركــز 

الفضيــة ملنتخــب مــدارس 
مديريــة الوادي.

مــن جهته أوضح مدير 
ــية  ــطة املدرس إدارة األنش
ــم  ــة إبراهي ــب الرتبي بمكت
ســيتم  أنــه   ، الجــرادي 
تشكيل منتخب مدريس من 
أفضل الالعبن يف منتخبات 
املــدارس ليمثــل املحافظــة 
يف البطولــة املدرســية التي 
مســتوى  عــىل  ســتقام 

منتخب حريب حيصد كأس بطولة رئيس 
اجلمهورية للمنتخبات املدرسية بمأرب


