وجدت فيها الحضارة والصمود والتعايش
والوحدة الوطنية

وزيراإلدارةاملحلية:مأربباتتمتثلاخلارطة
الوطنية املوحدة للجمهورية اليمنية
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مفتاح يبحث الشراكة اإلنسانية مع المفوضية السامية لالجئين
استشهاد مواطن وإصابة  8وتضرر  13منزال

مليشيا احلوثي تعاود استهداف املدنيني بمأرب بالصواريخ البالستية

مكتب حقوق اإلنسان يدين استهداف املليشيا للمدنيني
اختتام برنامج تدريبي لقيادات السلطة المحلية حول إعداد الخطط والموازنات

ضبط مائتي كيلو حشيش مخدر أثناء تهريبها لمليشيا الحوثي بصنعاء

مكتب الصناعة يدشن
حملة توعية بمناسبة اليوم
العالمي لحقوق المستهلك

جامعة إقليم سبأ تختتم
أنشطتها للعام الدراسي
 2020 - 2019م

الوحدة أول المتأهلين
لنصف نهائي بطولة كأس
الرئيس ألندية مأرب
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وجدت فيها احلضارة والصمود والتعايش والوحدة الوطنية

وزير اإلدارة المحلية :مأرب باتت تمثل الخارطة
الوطنية الموحدة للجمهورية اليمنية

أكـــد وزيـــر اإلدارة
املحلي ــة رئي ــس الفري ــق
الحكومي الزائر ملحافظة
مأرب الدكتور عبدالرقيب
فتــح أن مــأرب أصبحــت
اليوم فسيفساء متنوعة,
وتمثل الخارطة الوطنية
املوحدة ل ــكل الجمهورية
اليمنية.
وقـــال :إنـــه وخـــال
زيارتــه ملأرب وجــد فيها
الحضـــارة والصمـــود
واملحبة والخري والتعايش
والســـام والوحـــدة

الوطنيــة ،والحــرص عىل
مصلحة املحافظة والدولة
مـــن قبـــل كل مكونـــات
املجتمـــع السياســـية
واالجتماعيـــة.
وثمــن الوزيــر فتح يف
حوار نرشه موقع «الثورة
نت» دور السلطة املحلية
بمــأرب تجــاه النازحــن،
وحرصهـــا الكبـــر عـــى
االســـتفادة مـــن الكتـــل
البرشية املوجودة داخلها
 ..معتــرا ً أن أكــر نجاح
للســلطة املحليــة بمــأرب

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ه ــو اس ــتيعابها مالي ــن
النازح ــن م ــن مختل ــف
محافظــات الجمهوريــة.
وأشــاد فتح بمستوى
التعايــش والتكاتــف بــن
مختلـــف املكونـــات يف
املحافظة ،ومدى التالحم
بني الجميع ،واستعدادهم
للدفـــاع عنهـــا وعـــن
الرشعية ممثل ــة بفخامة
الرئيس عبدرب ــه منصور
ه ــادي ،وع ــن م ــروع
الدولة االتحادية .مضيفا ً
بــأن هــذه الوحــدة التــي
Mareb gov

Mareb_gov

وجدهــا يف مــأرب عززت
فيه الطمأنينة بأن مأرب
سننترص.
وأكد بأن مأرب مثلت
عامل الصد الرئييس الذي
وقف وس ــيقف بثقة ضد
أطماع مليشيات الحوثي
االنقالبيـــة ،مـــن خـــال
وحدتهـــا وتماســـكها،
والــروح املعنويــة العالية
التي تتحىل بها للدفاع عن
اليمن وع ــن الجمهورية،
وعن م ــأرب وأمنها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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لجنــة طــوارئ لمواجهــة فيــروس كورونــا
بمــأرب تقــر خطــة عمــل لمنــع انتقالــه

أقرت لجن ــة الطوارئ
ملواجهــة فريوس كورونا
يف محافظة مأرب برئاسة
وكيل املحافظـــة الدكتور
عبدرب ــه مفت ــاح ،خط ــة
عمــل وقائيــة وعالجيــة
طارئـــة ملنـــع انتقـــال
الفــروس أو انتشــاره يف
املحافظة.
وتتضمـــن الخطـــة
تحديد أماكن حجر صحي
يف املحافظ ــة ،وعملي ــات
رقابــة وتفتيــش صحية،
وتعزيــز النظافــة العامة
والخاصــة ،وإرشاك كافة
فئات املجتمع يف فعاليات
توعويـــة مجتمعيـــة
واسعة بمختلف الوسائل
بأعـــراض الفـــروس،
وكيفيــة التعامــل مع من

يشــتبه بتلــك األعــراض،
وطرق الوقاية من عدوى
الفريوس يف حال ســجلت
أية حالة اشتباه.
كم ــا تتضم ــن الخطة
العدي ــد م ــن اإلج ــراءات
املهمــة يف التخفيــف مــن
االزدحامـــات الســـكانية
منها ما تم تنفيذه كتعليق
العمليـــة التعليميـــة يف
املدارس وكليات الجامعة،
إىل جانب اإلجراءات املتبعة
يف تخفيـــف االزدحـــام
يف املستشـــفيات العامـــة
والخاصـــة واألســـواق،
وتنفي ــذ أعم ــال نظاف ــة
واسعة وفعاليات توعوية
مركـــزة يف مخيمـــات
النازحني الت ــي تكتظ بها
املحافظ ــة م ــن مختل ــف

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مناطـــق ومحافظـــات
ا ليمن .
وقــد شــدد االجتمــاع
عـــى أهميـــة التنســـيق
م ــع املنظم ــات الدولي ــة
واإلقليميـــة مـــن أجـــل
توفــر بعض املســاعدات
والتجهيـــزات الصحيـــة
واألجهـــزة املخربيـــة
إىل جانـــب املســـاعدة يف
أعم ــال اإلصح ــاح البيئي
يف املحافظــة ،ومخيمــات
النازحني وأعمال التوعية
الواسعة ضمن املساعدات
الطارئة املخصصة لليمن.
وأكـــد االجتمـــاع أن
اإلجـــراءات االحرتازيـــة
ملواجهـــة فـــروس
كورونـــا يف محافظـــة
م ــأرب تكتس ــب أهمي ــة
Mareb gov

Mareb_gov

خاصـــة يف املحافظـــة
كونهـــا تحتضـــن أكـــر
تجمع ــات للنازحني الذين
يعيشون يف ظروف بيئية
وصحيـــة واقتصاديـــة
صعبــة ،وهــو مايزيد من
املســؤولية األخالقية عىل
منظم ــة الصح ــة العاملية
واملنظمـــات اإلنســـانية
لرسعة التدخل والرشاكة
م ــع الس ــلطة املحلي ــة يف
مواجهـــة منـــع انتقـــال
ه ــذا الوب ــاء م ــن خ ــال
تفعيــل إجــراءات الوقاية
والس ــامة م ــن انتق ــال
أية حالة عــدوى والرصد
واالكتشـــاف املبكـــر ألي
حالــة مشــتبهة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مفتاح يبحث الرشاكة اإلنسانية بني السلطة املحلية
واملفوضية السامية لالجئني

بح ــث وكي ــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتاح الرشاكة اإلنس ــانية
بـــن الســـلطة املحليـــة
واملفوضيـــة الســـامية
لألمـــم املتحـــدة لشـــؤون

الالجئ ــن وم ــا يمك ــن أن
تقدمـــه املفوضيـــة مـــن
مساعدات إنسانية يف إطار
االســـتجابة لالحتياجـــات
الكبرية واملتزايدة للنازحني

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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يف املحافظـــة واملجتمـــع
املضي ــف.
واســـتمع الوكيـــل
مفتــاح خــال لقائــه بعثة
املفوضية السامية برئاسة
مديـــر الحمايـــة بمكتـــب
Mareb gov

Mareb_gov

املفوضيـــة بعـــدن برانـــدا
إســـكلنتي ،بحضور رئيس
الوح ــدة التنفيذي ــة إلدارة
مخيم ــات النازحني باليمن
الدكتور نجيب السعدي ،إىل
رشح عــن أهــداف الزيــارة
Mareb_gov

Mareb.gov
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والت ــي ترتك ــز يف تش ــبيك
عالقة رشاكة إنســانية مع
السلطة املحلية يف املحافظة
وتقييم الوضع اإلنساني يف
محافظــة مأرب التي تضم
أك ــر تجم ــع للنازح ــن يف
اليمن ،وبناء خطط وبرامج
تدخالت إنسانية ،استجابة
لالحتياجات امللحة وطويلة
األمــد للنازحــن واملجتمع
املضيف.
وأشـــارت برانـــدا إىل
أن البعثــة أحــرت معهــا
مساعدة أولية تشمل 300
خيمــة مأوى ومســاعدات
إيوائيـــة لعـــدد  950أرسة
يف ظ ــل موج ــات الن ــزوح
الجديدة إىل محافظة مأرب
م ــن محافظت ــي الج ــوف
وصنعــاء وبعض مديريات
أط ــراف مأرب.
واســـتعرضت رئيـــس
البعث ــة األدوار اإلنس ــانية
للمفوضيـــة ونوعيـــة
تدخالتها خاص ــة يف مجال
الحمايـــة والتـــي ترتكـــز
يف ثالثـــة مجـــاالت هـــي
(املأوى،اإليـــواء ،وإدارة
مخيمـــات النازحـــن)..
مشـــرة إىل أن مشـــاريع
مكت ــب املفوضي ــة بع ــدن
ســـيبدأ تنفيـــذ تدخالتـــه
ومش ــاريعه اإلنس ــانية يف

محافظـــة مـــأرب خـــال
املرحلة الراهنة عرب الهالل
األحمــر اليمني فرع مأرب
الذي اعتمدته رشيكا محليا
إىل جانب الرشاكة مع وحدة
إدارة مخيمــات النازحــن.
وأشــادت املفوضية بما
رأته خالل األيام الخمس ــة
املاضية من زيارتها امليدانية
ولقاءاتهـــا بالنازحـــن يف
املخيمات وعدد من املكاتب
التنفيذية يف السلطة املحلية،
باملســؤولية الكبــرة التــي
تتعامل بها السلطة املحلية
باملحافظة واملديريات تجاه
النازحـــن واحتياجاتهـــم
ومواجهــة التحديــات التي
فرضته ــا عملي ــة الن ــزوح
املستمرة ،والجهود الكبرية
يف االرتقـــاء بمســـتوى
الخدمــات العامــة والبنــى
التحتيــة ،والعمــل الدؤوب
مــن أجــل تطويــر الرشاكة
مع املنظمات اإلنسانية من
أجل االس ــتجابة اإلنسانية
لالحتياجـــات الكبـــرة
واملتصاعـــدة وتقديم كافة
التس ــهيالت املمكنة.
وكان وكيــل املحافظــة
الدكتــور مفتــاح قــد رحب
بزي ــارة بعث ــة املفوضي ــة
السامية لشؤون الالجئني..
معربــا عن أمله بــأن يمثل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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قدومها املتأخر إىل املحافظة
إضافـــة نوعيـــة للعمـــل
اإلنســاني ،وبنــاء رشاكــة
فعالة مع الس ــلطة املحلية
التــي ســتقدم كافــة الدعم
والتس ــهيالت للمفوضي ــة
لعمله ــا اإلنس ــاني س ــواء
من خــال فتــح مكتب لها
باملحافظـــة أو رشكائهـــا
ا ملحليني .
واســـتعرض الدكتـــور
مفتـــاح مجمـــل الوضـــع
اإلنســـاني يف املحافظـــة
والتحديــات التــي تواجهها
السلطة املحلية منذ انقالب
مليشـــيا الحوثـــي عـــى
الســلطة الرشعية وشــنها
حربا عــى الشــعب اليمني
واجتياحهـــا للمحافظـــات
قبل ست سنوات ،واستقبال
املحافظ ــة ألف ــواج كب ــرة
مــن النازحــن واملهجرين،
إىل جانــب موجــات النزوح
األخ ــرة م ــن محافظت ــي
الجـــوف وصنعـــاء بعـــد
التصعي ــد األخ ــر ملليش ــيا
الحوثي االنقالبية املدعومة
من إي ــران يف نهم والجوف
وع ــى أط ــراف محافظ ــة
مأرب.
ون ــوه بالجه ــود الت ــي
بذلتها الســلطة املحلية من
أجل مواجهة تلك التحديات
Mareb gov

Mareb_gov
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أبزرها يف قطاعات الحماية
واألمن ،وامل ــأوى واإليواء،
واملســاعدات الغذائيــة ،ويف
املجـــاالت الخدميـــة مـــن
صح ــة وتعلي ــم ،وكهرباء،
ومي ــاه وإصح ــاح بيئ ــي،
وبنــى تحتيــة يف محافظــة
كانــت البنــى التحتية تكاد
منعدمــة ،إىل جانب تواضع
مســتوى الخدمــات العامة
املقدمــة للمواطنــن والتي
كانت مصممة لعدد محدود
جدا ً من السكان ال تتجاوز
نصــف مليــون نســمة قبل
موجات النزوح التي رفعت
أعداد السكان إىل ما يقارب
ثالثة ماليني نســمة.
حرض اللقــاء مدير عام
مكتب الشؤون االجتماعية
والعمــل حســن الشــبواني
ومدير وحدة إدارة مخيمات
النازحني باملحافظة ســيف
مثنــى ومدير عــام مديرية
حريــب نــارص القحاطــي،
واملس ــؤول امليداني بمكتب
عــدن للمفوضية الســامية
لألمم املتحدة معمر علوان.
Mareb_gov

Mareb.gov
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استشهاد مواطن وإصابة  8وتضرر  13منزال

مليشيا احلوثي تعاود استهداف املدنيني مبأرب
بالصواريخالبالستية
•مكتب حقوق اإلنسان يدين استهداف املليشيا للمدنيني

أكـــد مصـــدر طبـــي
استشــهاد مواطــن وجــرح
أربعــة آخريــن يف حي رشق
املطار بمدينة مأرب عاصمة
املحافظ ــة ج ــراء س ــقوط
صــاروخ بالســتي أطلقتــه
مليش ــيا الحوثي االنقالبية
املدعومــة من إيران ،مســاء
الخميس  ،عىل الحي املكتظ
بالسكان ،وتس ــبب بأرضار
كبــرة يف منــازل الحي.
ويع ــد ه ــذا الص ــاروخ
البالســتي الثاني خــال 48

ساعة عىل األحياء السكنية
يف مدينة مأرب حيث أســفر
الصاروخ األول الذي أطلقته
مســاء الثالثاء املــايض عىل
ح ــي الس ــام الس ــكني إىل
إصابة أربعة أشخاص بينهم
طفــان واحــراق خمســة
محالت تجارية وس ــيارتني
ملواطنني وتــرر  12منزال
ســكنيا يف الحي.
هذا وأدان مكتب حقوق
اإلنس ــان بم ــأرب ،إط ــاق
مليشـــيا الحوثي االنقالبية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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عــدد مــن الصواريــخ عــى
حيي الزراعة واملطار بمدينة
مأرب ما أدى إىل استش ــهاد
مواطن وإصابة  8أشخاص
وترضر  13منزال وعددا ً من
املحالت التجارية.
وق ــال البي ــان «إنن ــا يف
مكتب حقوق اإلنسان ندين
هذا االستهداف الهمجي الذي
يأتي ضمن قائمة طويلة من
األعمال اإلجرامية املمنهجة
التيتقومبهامليشياالحوثي
ضد سكان املحافظة ،نؤكد
Mareb gov

Mareb_gov

رصدن ــا ع ــرات الش ــهداء
والجرحــى معظمهــم مــن
النس ــاء واألطف ــال قض ــوا
خالل األشهر املاضية بسبب
ســقوط عدد من الصواريخ
التــي أطلقتها املليشــيا عىل
املدينة».
ودعــا املكتــب املنظمات
الحقوقيةاملحليةوالدوليةإىل
رصدوتوثيقهذهاالنتهاكات
والتحقيق فيها بما يسهم يف
تقديم مرتكبيها للعدالة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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حول إعداد اخلطط واملوازنات

اختتام برنامج تدريبي لقيادات ال�سلطة املحلية

اختت ــم ،ي ــوم الخميس،
بمحافظــة مــأرب برنامجا ً
تدريبيـا ً للقيــادات اإلداريــة
واملالية باملكات ــب التنفيذية
والوحـــدات الحكوميـــة يف
املحافظة ،والذي نفذه مكتب
الخدمة املدنيـــة والتأمينات
عىل م ــدى  24يوما.
واســـتهدف الربنامـــج
تدريب وتأهيل  100متدرب
ومتدربــة مــن خــال أربــع
دورات تخصصي ــة متتابعة
شــملت مجاالت «التخطيط
االســـراتيجي ،واملـــوارد
البرشية ونظـــم املعلومات،
وإعــداد املوازنــات العامة».
ويف االختتــام أكــد وكيل
املحافظة للشــؤون اإلدارية

عبداللــه الباكــري ،حــرص
قيادة السلطة املحلية ممثلة
بمحافــظ املحافظــة اللــواء
سلطان العرادة عىل جوانب
التنميــة البرشيــة مــن دعم
برامــج التدريــب والتأهيــل
لك ــوادر الس ــلطة املحلي ــة
والعاملـــن يف الوحـــدات
الحكومية يف املحافظة لرفع
كفاءاتهم اإلدارية والعملية
يف مختلف املجاالت كمدخل
أس ــايس لتحقي ــق التنمي ــة
الشاملةاملنشودةيفاملحافظة
والتي تبدأ من تنمية اإلنسان
أوال.
وأعــرب الوكيل الباكري
عـــن أملـــه يف أن تنعكـــس
عصارة الربنام ــج التدريبي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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هـــذا يف تطويـــر العمـــل
املؤسيس والخدمات املقدمة
للمواطنــن وإحــداث تحول
يف أس ــاليب العمل والسلوك
اإلداري وأنمـــاط األداء
والتخطيط وإعداد املوازنات
وإنفاقها والرقابة والتقييم
الفاع ــل واملمنهج.
مــن جانبــه أشــار مدير
عــام مكتب الخدمــة املدنية
والتأمينات سعود اليوسفي
إىل أن هــذا الربنامــج هــدف
إىل نقل املعرفة للمشــاركني
وإكســابهم مهــارات العمل
املؤســـي املبنـــي عـــى
التخطيـــط االســـراتيجي
والتفكــر اإلبداعي ،والعمل
عــى إيجاد أرضية مناســبة
Mareb gov

Mareb_gov

إلعــداد خطــة اســراتيجية
خمســـية عـــى مســـتوى
كل مكتــب وعــى مســتوى
املحافظة بما يحقق التنمية
املنش ــودة وفق ــا للمنهجية
العلمية واالســتخدام األمثل
للم ــوارد املتاحة.
ولفـــت إىل أن هـــذا
الربنامج عــزز القناعة لدى
القيادات اإلدارية يف السلطة
املحليــة بــرورة تأســيس
فرع للمعهد الوطني للعلوم
اإلداريــة يف املحافظــة.
وجرى يف ختام الربنامج
توزيع ش ــهادات املش ــاركة
عىل املتدربني واملتدربات.
Mareb_gov

Mareb.gov
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�أمن م�أرب ي�ضبط مائتي كيلو ح�شي�ش خمدر
�أثناء تهريبها مللي�شيا احلوثي ب�صنعاء

تمكنـــت األجهـــزة
األمنيــة بمحافظــة مــأرب
من ضبط مائتي كيلوجرام
حشيش مخدر أثناء محاولة
تهريبه عىل متن شاحنة نقل
متوس ــط (دينا) إىل مليشيا
الحوثي االنقالبية بصنعاء.
وأوضـــح مديـــر عـــام

رشط ــة املحافظ ــة العمي ــد
يحيى ُحمي ــد لوكالة األنباء
اليمنية (سبأ) أن أفراد إحدى
النقــاط األمنية عــى الخط
الــدويل الرابــط بــن مــأرب
وصنع ــاء ،ضبط ــوا الكمية
أثنــاء عملية التفتيش كانت
مخفية باحرتاف بني أكياس

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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البطاطس التي تحملها الدينا
إىل العاصمة صنعاء ،وسيتم
إحالة املضبوطات مع املتهم
إىل القضــاء بعــد اســتكمال
اإلجـــراءات القانونيـــة
والتحقيق ــات األولية.
وأش ــاد العمي ــد حمي ــد
بمســتوى الحــس واليقظة
Mareb gov

Mareb_gov

األمنيــة التــي يتمتــع بهــا
منتســبو األجهــزة األمنية،
واحرتافيتهـــم يف األداء
وإحباط الكثري من العمليات
اإلجرامي ــة قب ــل وقوعه ــا
وضبط الكثري من املطلوبني
للعدالــة والعنارص الخارجة
عــن النظــام والقانون.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مكتب الصناعة يدشن حملة توعية

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق املستهلك

دش ــن مكت ــب الصناعة
والتج ــارة بمحافظة مأرب
يــوم األحــد حملــة ميدانية
توعويةللمواطننيوأصحاب
املحــات التجاريــة للمــواد
الغذائية واملطاعم والبوفيات
تتضمــن حقــوق املســتهلك
واشرتاطات س ــامة الغذاء
ومعايري التخزين والنظافة،
وذلــك بالتزامــن مــع اليوم
العاملي لحماية املســتهلك.
وأوضـــح مديـــر إدارة

حماية املســـتهلك وخدمات
الصناعــة وضبــط الجــودة
ســليم العضيــي ،أن الحملة
التــي تســتمر خمســة أيام
تســتهدف توعيــة املواطــن
بحقوقه كمستهلك ،وكيف
يكــون مشــاركا يف الرقابــة
عــى ســامة الســلع ،ومــا
يجب عليه قبل رشاء السلعة
وكيف يترصف يف حال وجد
املخالفة لحمايتـــه وحماية
املس ــتهلكني اآلخرين.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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Mareb_gov

كمــا تتضمــن الحملــة
توعيــة املطاعــم والبوفيات
باشـــراطات التخزيـــن
والنظاف ــة ومعايري الصحة
العامة وجودة الغذاء ،فضالً
عناستهدافأصحاباملتاجر
الغذائيــة واملخــازن بتعميم
مكتــب الصناعــة مــن أجل
التزامها باإلرساع يف إصالح
أنظمة التكييف والتربيد فيها
لس ــامة الغذاء خالل فصل
الصيف ش ــديد الحرارة.
Mareb gov

Mareb_gov

وأكــد العضييل أن حملة

التوعية امليدانية س ــيعقبها
حملــة تفتيــش عىل الســلع
واملنتجات الغذائية واملخازن

لضب ــط املخالفات والس ــلع
غري املطابقة أو غري الصالحة
لالســتهالك اآلدمــي واتخاذ

اإلجراءات القانونية بحقها.

Mareb_gov

Mareb.gov
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جامعة إقليم سبأ تختتم أنشطتها الوحدة أول
للعام الدراسي 2020 -2019م املتأهلني لنصف
نهائي بطولة
كأس الرئيس
ألندية مأرب

اختتمــت جامعــة إقليم
سبأ يف محافظة مأرب ،يوم
األحد ،أنشـــطتها الجامعية
واملســابقات العامــة للعــام
الـــدرايس 2020 – 2019م
بحضــور رئيــس الجامعــة
الدكتـــور محمـــد حمـــود
القــديس ،بتكريــم  63طالبا
وطالبــة ،الذيــن تميــزوا يف
األنشطة الطالبية والفائزين
باملراكز األوىل يف املســابقات
الت ــي ش ــملت مج ــاالت« :
القـــرآن الكريـــم ،الشـــعر،
القصــة القصــرة ،الرســم،
الخـــط العربـــي ،الصـــوت
اإلذاعــي  ،اإلنشــاد ،الفيلــم

القصري ،واإلبداع واالبتكار.
ويف الحفــل الــذي أقيــم
باملناســبة هنــأ نائب رئيس
الجامعــة لشــؤون الطــاب
الدكتور عيل الرمال يف كلمته،
الطالب والطالبات الفائزين
بهذا النجاح والتألق والتميز
واإلبـــداع ..وأكـــد أن هـــذه
املسابقاتالعلميةواألنشطة
الطالبية تعترب جزءا مهما يف
العملية التعليمية الجامعية
والتيتهدفإىلتنميةمهارات
الطلبــة وصقــل مواهبهــم
إضافــة إىل تنمية الكثري من
القيــم واالتجاهات املعرفية
وتوسيع مداركهم العلمية.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأكــد الرمــال أن قيــادة
الجامعــة ستســتمر يف دعم
املســـابقات واألنشـــطة
الطالبية وتوسيعها لتشمل
جميع فروع املعرفة وتوفري
كافــة اإلمكانيــات املتاحــة
لخلق بيئــة تعليمية ثقافية
اجتماعية وإطالق الطاقات
الشــبابية الفاعلــة لخدمــة
املجتمع وتعزيز حب الوطن
واالنتمــاء إليه.
هــذا وقــد شــهد حفــل
التكريم العديد من الفعاليات
اإلنشــادية والشــعرية التي
نالت استحسان الحارضين.
Mareb gov

Mareb_gov

تمك ــن ن ــادي الوح ــدة
الريــايض من تحقيــق فوزا
كاس ــحا عىل منافسه نادي
العرش بأربعة أهداف مقابل
واحد ضمن مباريات بطولة
رئي ــس الجمهوري ــة لك ــرة
القــدم .2020
وبهـــذا الفـــوز يكـــون
ن ــادي الوح ــدة ق ــد حج ــز
أول مقعــد يف نصــف نهائي
البطولة كأول املتأهلني من
املجموعة األوىل بانتظار من
يرافقه يف املواجهة الفاصلة
التي ســتجمع نادي العرش
بنــادي براقش.
Mareb_gov

Mareb.gov

