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المحافظ العرادة: ال تنمية بدون 
بناء اإلنسان وال بناء لإلنسان بدون 

التعليم

خالل افتتاحه عدد من املشاريع بجامعة إقليم سبأ

أكــد اللــواء ســلطان بــن علي 
محافظــة  محافــظ  العــرادة 
والبنــاء  التنميــة  أن  مــأرب 
ــان،  ــاء االنس ــدون بن ــم ب ــن تت ل
وبنــاء االنســان لــن يبنــى بــدون 

التعليــم.
وعبــر خــال ترأســه اجتماعــا 
ــه  ــة ونواب ــس الجامع ــم رئي ض
واالميــن العــام والهيئــة االدارية 
،الخميــس،  الكليــات  وعمــداء 
عــن أملــه فــي أن جامعــة إقليم 
ســبأ ســتوفر الكــوادر الكفــؤة 
القــادرة علــى إحــداث التنميــة.

الصــرح  هــذا  »إن  وقــال: 
جميعــاً  لنــا  حلــم  العلمــي 
وبــدون هــذه الصــروح العلميــة 
ال نســتطيع أن نبنــي دولــة أو 
وأتمنــى  تنميــة،  وال  حضــارة 
هــذه  لتصبــح  أكبــر  خطــوات 
بالبنــان  لهــا  الجامعــة يشــار 
بيــن الصــروح العلميــة علــى 
ــم«. ــة والعال ــتوى المنطق مس
العــرادة  المحافــظ  وأشــاد 
ــارة  ــود الجب ــه بالجه ــي كلمت ف
رئاســة  قبــل  مــن  المبذولــة 

الطاقــم  وكافــة  الجامعــة 
العامــل  واالداري  االكاديمــي 
الجبــارة  والخطــوات  فيهــا 
التــي أنجــزت وبشــكل علمــي 
ومخطــط ومــدروس. مشــددا 
علــى البناء العلمــي والمدروس 
ــدا  ــي بعي ــرح الجامع ــذا الص له

االخــرى. المؤثــرات  عــن 
وأكــد اللــواء العــرادة دعــم 
المحليــة  الســلطة  قيــادة 
ــا  ــر احتياجاته ــة وتوفي للجامع
ــن  ــى تتمك ــة حت ــا التحتي وبناه
غاياتهــا  إلــى  الوصــول  مــن 
واالرتقــاء لتصبــح صرحــا علميــا 
متميــزا يرفــع الــرؤوس ويخــدم 

والتنميــة. الوطــن 
محافــظ  وقــام  هــذا 
اللــواء/  مــأرب  محافظــة 
العــرادة  علــي  بــن  ســلطان 
بافتتــاح وتأســيس عــدد مــن 
مشــاريع البنــى التحتيــة فــي 
بكلفــة  ســبأ  إقليــم  جامعــة 
إجماليــة قدرهــا 377 مليــون 
مــن  بتمويــل  يمنــي  ريــال 
ومــن  المحليــة  الســلطة 

. معــة لجا ا
وتضمنــت المشــاريع التــي 
بافتتاحهــا  المحافــظ  قــام 
ــة  ــة العام ــى االداري لامان المبن
للجامعــة المكــون مــن طابقيــن 
ويضــم مكاتــب رئاســة ونــواب 
اإلداريــة  والشــؤون  الجامعــة 
الكيميــاء،  والماليــة، ومعامــل 
واالحيــاء ، والفيزيــاء، وتجهيــزات 
معامــل الحاســوب والجولوجيــا 

واالعــام.
العــرادة  اللــواء  قــام  كمــا 
ومعــه رئيــس الجامعــة الدكتــور 
محمــد القدســي بوضــع حجــر 
ــات  ــع قاع ــاء تس ــاس إلنش االس
دراســية تتســع لعــدد 800 طالــب 
خمســة  الــى  إضافــة  وطالبــة 
مكاتــب اداريــة وملحقــات بكلفة 

ــال. ــون ري 95 ملي
رافقــه خــال الزيــارة وكيــل 
عبدربــه  الدكتــور  المحافظــة 
شــرطة  عــام  ومديــر  مفتــاح 
ــك  ــد عبدالمل ــة العمي المحافظ
المدانــي ومديــر عــام فــرع جهــاز 
االمــن السياســي ناجــي حطروم.
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المحافظ يسلم صندوق النظافة 
آليات جديدة بقيمة 350 ألف دوالر

ويترأس اجتماعاً 
للجنة األمنية

كشف عن قرب تنفيذ مشروع مجاري الصرف 
الصحي

محافظــة  محافــظ  ســلم 
ــواء ســلطان العــرادة  مــأرب الل
ــة  ــدوق النظاف ــس، صن ،الخمي
والتحســين بالمحافظــة آليــات 
نظافــة بمبلــغ إجمالــي قــدره 

350 الــف دوالر.
التــي  اآلليــات  وتشــمل 
تســملها مديــر عــام الصنــدوق 
محمــد عطيــة أربــع ضغاطــات 
ــة  جمــع مخلفــات صلبــة، وثاث
اثنيــن  وشــفاطين  قابــات 
للمخلفــات الســائلة ) البيارات(.
العــرادة  المحافــظ  وأكــد 
خــال التســليم أن هــذه اآلليات 
ســيلحقها فــي القريــب العاجل 
ــات  ــمل كناس ــرى تش ــات أخ آلي
مخلفــات  وشــفاط  شــوارع 
االحتياجــات  لتغطيــة  ســائله 
مدينــة  تنظيــف شــوارع  فــي 
المحافظــة  عاصمــة  مــأرب 
والمــدن الرئيســة ذات الكثافــة 
الســكانية فــي ظــل اســتمرار 
الفــواج  المحافظــة  اســتقبال 
المحافظــات  مــن  النازحيــن 
االخــرى الواقعــة تحت ســيطرة 
الحوثــي. االنقــاب  مليشــيات 
العــرادة  المحافــظ  واكــد 
حــرص الســلطة المحليــة علــى 
ــي  ــة ف ــى التحتي ــتكمال البن اس
والتحســين  النظافــة  مجــال 
بمــا يمكــن الصنــدوق مــن أداء 
عاليــة  وهمــة  بكفــاءة  عملــه 
إظهــار  فــي  الهــدف  ويحقــق 
عاصمــة المحافظــة بالمظهــر 

تــرأس محافــظ محافظــة 
مــأرب اللــواء ســلطان بــن علــي 
العــرادة يوم الخميــس اجتماعا 
بالمحافظــة،  االمنيــة  للجنــة 
مــن  عــددا  لمناقشــة  كــرس 
ــكرية. ــة والعس ــا االمني القضاي
وفــي االجتماع نقــل محافظ 
ــة  ــادات األمني ــة للقي المحافظ
اللجنــة  أعضــاء  والعســكرية 
االمنيــة تحيــات فخامــة رئيــس 
عبدربــه  المشــير  الجمهوريــة 
ــى  ــد االعل ــادي القائ ــور ه منص

ــن. ــلحة واالم ــوات المس للق
ــة  ــرادة أن محافظ ــد الع وأك
مــأرب لديهــا تحديــات أمنيــة 
كبيــرة وهــي مســتهدفة ســواء 
وخاياهــم  االنقابييــن  مــن 
أو  باســتمرار  يرســلونها  التــي 
مــن الخايــا االرهابيــة وهــو مــا 
يتوجــب علــى األجهــزة االمنيــة 
اليقضــة  رفــع  والعســكرية 
ــة العســكرية  االمنيــة والجاهزي
والعمــل  التنســيق  وتعزيــز 
بــروح الفريــق الواحــد مــن اجــل 
الوصــول الــى النجــاح المطلوب 
وتحقيــق االهــداف المرســومة.
علــى  المحافــظ  وشــدد   
أهميــة تعزيــز التنســيق بيــن 
االمنيــة  االجهــزة  مختلــف 
والعســكرية وخاصــة االجهــزة 
ــادل  ــرعة تب ــتخباراتية، وس االس
مــن  وتحليلهــا  المعلومــات 
ــل  ــة قب ــة الجريم ــل مكافح أج
حمايــة  وتعزيــز  وقوعهــا 
ــة  ــة والخاص ــكات العام الممتل
وماحقــة العناصــر المطلوبــة.
وكيلــي  االجتمــاع  حضــر 
ــد  ــي محم ــأرب عل ــة م محافظ
عبدربــه  والدكتــور  الفاطمــي 

مفتــاح.

الائــق لهــا والمتناســب مــع 
الحضــاري. تاريخهــا وعمقهــا 

إلــى  العــرادة  اللــواء  ونــوه 
النظافــة ســلوك حضــاري  أن 
الجوهــر  مــن  ينعكــس 
كافــة  داعيــا  الشــكل..  الــى 
ــى  المواطنيــن والمؤسســات إل
التعــاون مــع صنــدوق النظافــة 
ــى  والتحســين فــي الحفــاظ عل
ان  باعتبــار  المدينــة  نظافــة 
الجميــع  مســئولية  النظافــة 

بعينهــا. جهــة  وليــس 
اللــواء  كشــف  ذلــك  إلــى 
العــرادة خــال التســليم عــن 
مجــاري  تنفيــذ  فــي  البــدء 
لعاصمــة  الصحــي  الصــرف 
القريــب  فــي  المحافظــة 

. جــل لعا ا
التســليم  عمليــة  حضــر 
الدكتــور  المحافظــة  وكيــل 
عــام  ومديــر  مفتــاح  عبدربــه 
والطــرق  العامــة  االشــغال 
عبدالــودود المذحجــي ومديــر 
المحافظــة  شــرطة  عــام 
المدانــي  عبدالملــك  العميــد 
ــر عــام فــرع جهــاز االمــن  ومدي
ناجــي  العميــد  السياســي 
ــب  ــام المكت ــر ع ــروم ومدي حط
الدكتــور  بالمحافظــة  الفنــي 

الجبــل. علــي 
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الحفاظ على الشرعية 
من أهم األولويات

السلطة المحلية تشدد على نقل 
أسواق القات إلى خارج مدينة مأرب

المكتب التنفيذي بمأرب

مــأرب  محافظــة  جــددت 
برئاســة  بالشــرعية  تمســكها 
منصــور  عبدربــه  الرئيــس 
الجمهوريــة. رئيــس  هــادي 

التنفيــذي  المكتــب  وأكــد 
األحــد  عقــده  اجتمــاع  خــال 
وكيــل  برئاســة  الماضــي 
محمــد  علــي  المحافظــة 
علــى  الحفــاظ  أن  الفاطمــي 
الشــرعية ومســاندتها هــو مــن 
إلــى  داعيــا  األولويــات.  أهــم 
تضافــر جهــود الجميــع مــن 

معهــا. الوقــوف  أجــل 
بجهــود  أشــاد  اإلجتمــاع 

ــة  ــي المحافظ ــن ف ــال األم رج
ويقظتهــم العاليــة وكفاءتهــم 
التــي كان لهــا الــدور الرئيســي 
فــي تثبيــت االمــن واالســتقرار 

بالمحافظــة.
الجهــود  هــذه  إن  وقــال: 
أثمــرت فــي ضبــط العديــد مــن  
كميــات األســلحة والمخــدرات 
المهربــة كان آخرهــا 175 كيلــو 
غــرام مــن المخــدرات وضبــط 
الغــاز المنزلــي مــن  مهربــي 
حصــة المحافظــة إلــى خارجها 

ــا. وإعادته

ــب  ــاع المكت ــش اجتم وناق
مــأرب  لمحافظــة  التنفيــذي 
يــوم األحــد الماضي ما تتســببه 
أســواق القــات داخــل مدينــة 
اختناقــات  مــن  مــأرب  مــن 

مروريــة وزحــام.
علــى  اإلجتمــاع  وشــدد 
تنفيــذ قــرار اللجنــة األمنيــة 
القاضــي بإخــراج أســواق القات 
إلــى خــارج المدينــة للتخفيــف 
المروريــة  االختناقــات  مــن 
ــواق  ــك األس ــببها تل ــي تتس الت

خاصــة أوقــات الــذروة.
مكاتــب  اإلجتمــاع  وكلــف 
والســكان،  العامــة  الصحــة 
وصنــدوق  والــري،  والزراعــة 
ــذ  ــين، بتنفي ــة والتحس النظاف
ــة  ــي لمكافح ــة رش ضباب حمل
ــاء  ــي أحي ــاب ف ــوض والذب البع
مديريــة مدينــة مــأرب وكافــة 
مديريــات المحافظــة خاصــة 
فــي ظــل انتشــارها الكبيــر مــع 

بدايــة موســم االمطــار.

مأرب تحقق زيادة 
في اإليرادات 

الضريبية بأكثر 
من %100

رســمي  تقريــر  كشــف 
صــادر عــن مكتــب الضرائــب 
عــن  مــأرب  بمحافظــة 
ارتفــاع إيــرادات المحافظــة 
تفــوق  بنســبة  الضريبيــة 

.%100
التقريــر الــذي قدمــه مدير 
مكتــب الضرائــب بنــدر حميد 
المكتــب  الجتمــاع  الفائــق 
ــأرب  ــة م ــذي بمحافظ التنفي
يــوم األحــد الماضــي قــال إن 
اإليــرادات الضريبــة حققــت 
العــام الماضــي زيادة بنســبة 
104% عــن العــام 2016، ونســبة 

222% عــن العــام 2015م.
وشــهدت محافظــة مأرب 
الســنوات  الثــاث  خــال 
تنمويــة  نقلــة  األخيــرة 
المجــاالت  مختلــف  فــي 
واســتطاعت  االقتصاديــة، 
جلــب عشــرات االســتثمارات 
التــي  التســهيات  نتيجــة 
ــة،  ــلطة المحلي ــا الس تقدمه
والجهــود األمنيــة فــي تأمين 

. فظــة لمحا ا
فــان  التقريــر  وبحســب 
اإليــرادات الضريبيــة بلغــت 
 3 نحــو  الماضــي  العــام 
و360  مليونــا  و920  مليــار 
الفــا و324 ريــاالً،  بزيــادة عــن 

.%104 بنســبة  الربــط 
ــادة  ــر أن الزي وذكــر التقري
ــد  ــت واح ــرادات بلغ ــي اإلي ف
مليــار و 995 مليونــا و799 
ــط  ــن الرب ــاالً ع ــا و324 ري ألف
ملياريــن  ومبلــغ  الســنوي 
الفــا   724 مليــون  و702 
107ريــاالت عــن العــام 2016م .
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المكتب التنفيذي بمأرب

تمكنــت جامعــة إقليــم ســبأ 
خــال العاميــن الماضييــن مــن 
إنشــاء ســت كليــات جديــدة فــي 
عــدد مــن التخصصــات الهامــة 
محافظــات  تحتجهــا  التــي 

إقليــم ســبأ.
عــن  التقريــر  وكشــف 
الكليــات  هــذه  احتضــان 
الجديدة لـــ 23 تخصصا، يدرس 
فيهــا 5715 طالــب وطالبــة إلى 
ــوم  ــة والعل ــة التربي ــب كلي جان
فــي  والتطبيقيــة  االنســانية 
التــي  الجــوف  محافظــة 
تخصصــات  أربعــة  تضــم 
والحاســوب  األحيــاء  تشــمل 
الصــف  ومعلــم  والرياضيــات 
وتضم هــذه األقســام 400 طالب 

االولــى. وطالبــة فــي ســنتها 
مــا  التقريــر  واســتعرض 
حققتــه الجامعــة مــن انجــازات 
خــال العاميــن الماضييــن فــي 
إطــار تطويــر البنــى التحتيــة 
ــة  ــة واالداري ــة والبيئي التعليمي
واالكاديميــة لارتقــاء بالجامعة 
الــى مصــاف الصــروح العلميــة 

ــزة. المتمي
الجامعــة  رئيــس  ولفــت 
إلــى أن العــام الدراســي القــادم 
برنامــج  الجامعــة  ســتفتح 
الدراســات العليــا فــي بعــض 
ــوادر  ــل الك ــات لتأهي التخصص
ــا  ــتعزز بنيته ــا س ــة، كم العلمي
العاقــات  وتوطيــد  التحتيــة 

جديد أدخل إلى جامعة إقليم سبأ خالل عامين
 23 تخصص

الجامعــات  مــع  العلميــة 
ــة بمــا يخــدم  ــة واالجنبي العربي
العمليــة التعليمــة والرســالة 

للجامعــة. العلميــة 
محمــد  الدكتــور  ونــوه 
الجامعــة  أن  إلــى  القدســي 
العــام  بدايــة  مــع  تحتــاج 
الدارســي المقبــل إلــى نحــو 23 
ــة  ــا 17 قاع ــية منه ــة دراس قاع
وســت  التنفيــذ  تحــت  اآلن 
قاعــات أخــرى يجــري التحضيــر 
توفــر  بمجــرد  لتنفيذهــا 
المخصــص المالــي او الممول.
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انطالق المرحلة الثانية من 
مشروع سفلتة طريق مأرب 

البيضاء

محافظــة  وكيــل  دشــن 
مــأرب الدكتــور عبــد ربــه مفتــاح 
ــة  ــة الثاني ــاء المرحل ــوم األربع ي
ــذ مشــروع  ــة مــن تنفي المتبقي
البيضــاء   - مــأرب  طريــق 

االســتراتيجي.
ــة  ــة الثاني ــن المرحل وتتضم
المتبقيــة مــن اتجــاه محافظــة 
ــة  ــذ أالعمــال الترابي مــأرب تنفي
ــول  ــفلتة بط ــائية واالس واالنش
وبكلفــة  كــم   15 يقــارب  مــا 
ريــال  مليــار  قدرهــا  إجماليــة 
يمنــي بتمويــل حكومــي عبــر 
ــة  ــة لمحافظ ــلطة المحلي الس
المؤسســة  وتنفيــذ  مــأرب، 
العامــة للطــرق والجســور فــرع 

)مــأرب -الجــوف(.
مفتــاح  الوكيــل  وأكــد 
السياســية  القيــادة  اهتمــام 
والحكومــة باســتكمال تنفيــذ 
هــذا الطريــق مــن أجل تســهيل 

وصــول المســاعدات اإلنســانية 
المواطنيــن  واحتياجــات 
والمشــتقات  االساســية 
المنزلــي  والغــاز  النفطيــة 
التــي تمــر عبــر هــذا الطريــق 
اليمــن  يربــط  الــذي  الدولــي 
بالمنفــذ الوحيــد مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية وهــو منفــذ 
الوديعــة ويربــط اليمــن بمنفــذ 
شــحن بمحافظــة المهــرة مــع 
ســلطنة عمــان الشــقيقة عبــر 

حضرمــوت. محافظــة 
تدشــين  أن  إلــى  وأشــار 
المرحلــة  تنفيــذ  اســتكمال 
الثانيــة المتبقيــة مــن الطريــق 
ــة  ــن فخام ــات م ــي بتوجيه يأت
المشــير  الجمهوريــة  رئيــس 
وبمتابعــة  منصــور  عبدربــه 
االشــغال  وزيــر  مــن  حثيثــة 
العامــة والطرق الدكتــور معين 
عبدالملــك ومحافــظ محافظــة 

ــواء ســلطان العــرادة  مــأرب الل
الحكومــة  حــرص  إطــار  فــي 
الشــرعية على تقديــم الخدمات 
ــة  ــى كاف ــا إل ــهيل وصوله وتس
أينمــا  اليمنييــن  المواطنيــن 

كانــوا باعتبارهــم رعاياهــا.
الحكومــة  ان  الــى  ولفــت 
فــي  تعمــل  الشــرعية 
جانبيــن الجانــب االول توفيــر 
االنســانية  االحتياجــات 
الــى  وصولهــا  وتســهيل 
اغــاق  بعــد  المواطنيــن 
كافــة  االنقابيــة  المليشــيا 
الطــرق والشــرايين الحيويــة ، 
والجانــب االخــر تحرير مــا تبقى 
مــن مناطق ومحافظــات تحت 
االنقــاب  مليشــيا  ســيطرة 
الحوثيــة واســتعادة مؤسســات 
الدولــة وعــودة الشــرعية إليهــا.
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أكد تقديم كل التسهيالت 
للمستثمرين في مأرب

محافظــة  وكيــل  افتتــح   
محمــد  علــي  الشــيخ  مــأرب 
ــة  ــي منطق ــوم ف ــي الي الفاطم
الروضــة بمدينــة مــأرب منتجــع 
العــرب  »أصــل  ومطعــم 
الســياحي« وقاعــة مناســبات 
 200 لنحــو  تتســع  بجــواره، 

. شــخص
طــاف  التدشــين  وخــال 
ومعــه  الفاطمــي  الوكيــل 
ــي  ــوم ف ــدراء العم ــن م ــدد م ع
ــي  ــئولين ف ــة والمس المحافظ
وقيــادات  المدينــة  مديريــة 
بأرجــاء  وأمنيــة  عســكرية 
مــن  يتكــون  الــذي  المطعــم 
ــد  ــى العدي ــوي عل ــن ويحت دوري
مــن األجنحــة وصــاالت األكل 
والنســائية  الرجاليــة  منهــا 
المصممــة  الضيــوف  ولكبــار 

وســياحي. راقــي  بتصميــم 
وقــد رحــب الوكيــل بهــذه 
االســتثمارات فــي المحافظــة 

زار مديــر عــام شــرطة مــأرب 
المدانــي،  عبدالملــك  العميــد 
اليــوم الســبت، فــرع شــرطة 
وحمايــة  المنشــآت  حراســة 

بالمحافظــة. الشــخصيات 
المدانــي  العميــد  واطلــع 
علــى أحــوال منتســبي حراســة 
المنشــآت والمســتوى التدريبي 
والتأهيلــي للمســتجدين، وحث 
فــي كلمة توجيهيــة ألقاها أمام 
ضباط وصف حراســة المنشآت 
والمنتســبين  والشــخصيات 
بــذل  ضــرورة  علــى  الجــدد 
ــي  ــود والتحل ــن الجه ــد م المزي
والحــس  العاليــة  باليقظــة 
األمنــي مــن أجــل الحفــاظ علــى 

أمــن واســتقرار المحافظــة.
وأثنــى العميــد المدانــي على 
ــا  ــي تبذله ــرة الت ــود الكبي الجه
المنشــآت  حراســة  شــرطة 
ان  مؤكــدا  والشــخصيات، 
الشــرطة  فــي ســلك  العمــل 
بالمهنيــة  يتمتــع  ان  يجــب 
ورفــع  العالييــن  واالنضبــاط 
قابليــات  وتطويــر  الكفــاءة 
بمــا  الجــدد  المنتســبين 
ــن  ــة بي ــور الثق ــد جس ــم م يدع
ــة  ــات األمني ــن والجه المواطني
ويعــزز مــن الســكينة العامــة 
الحرجــة  المرحلــة  هــذه  فــي 

التــي يمــر بهــا الوطــن.

مدير عام شرطة 
مأرب يزور حراسة 
المنشآت وحماية 

الشخصيات

الســلطة  لهــا  تقــدم  التــي 
المحليــة كل الدعــم والرعايــة 
والتســهيات بما يحقــق تكامل 
الخدمــات وينعــش المحافظــة 

فــي مختلــف المجــاالت.
أن  إلــى  الفاطمــي  وأشــار 
المحافظــة التــي حرمــت طويا 
مــن البنــى التحتيــة توفــر حالياً 
ــي  ــدة ف ــتثمارية واع ــا اس فرص

ــاالت . ــف المج مختل
أن  إلــى  الفاطمــي  ولفــت 
إنشــاء مثــل هــذه المنشــات 
الخدميــة مــن مطاعــم وفنادق 
ــى  ــن البن ــزء م ــر ج ــة تعتب راقي
التحتيــة للمقومــات الســياحية 
بهــا  تزخــر  التــي  الواعــدة 
ــم  ــن معال ــة وتحتض المحافظ
جــذور  فــي  ضاربــة  ســياحية 
أثريــة تهــم  التاريــخ وشــواهد 
العالــم اجمــع كونهــا ذكــرت في 
العديــد مــن الكتــب الســماوية.
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أطفال جندهم الحوثيون يحتفلون 
في مأرب بإعادة تأهيلهم

انطالق بطولة 
المحافظة 

المدرسية الكروية 
بمأرب

ممــن  طفــا   27 احتفــل 
الحوثــي  مليشــيا  جندتهــم 
يــوم  بالحــرب  والمتاثريــن 
اإلثنيــن الماضــي فــي مدينــة 
ــة  ــدورة الثاني ــام ال ــأرب باختت م
الثالثــة  المرحلتيــن  مــن 
والرابعــة مــن مشــروع إعــادة 
المجنديــن  األطفــال  تأهيــل 
الملــك  مــن مركــز  المدعــوم 
واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان 
مؤسســة  وتنفيــذ  اإلنســانية 

المدنــي. للتوجــه  وثــاق 
ــم  ــذي أقي ــل ال ــال الحف وخ
المحافظــة  وكيــل  بحضــور 
الدكتــور عبدربــه مفتــاح قــدم 
صــورة  المجنــدون  األطفــال 
عمــا تعرضــوا لــه فــي الجبهــات 
مختلفــة  فنيــة  بفقــرات 
عكســت الجهــود التــي بذلــت 
مــن أجــل إعادتهــم إلــى حياتهم 
الطبيعيــة, وممارســة حقوقهم 
فــي التعليــم واللعــب والرســم 
التــي  األنشــطة  وغيرهــا مــن 
تحقــق لهــم طفولتهــم التــي 
افتقدوهــا أثنــاء تجنيدهــم أو 

تأثرهــم بالحــرب.
أشــاد  لــه  كلمــة  وفــي 
مــأرب  محافظــة  وكيــل 

بمــا  مفتــاح  عبدربــه  الدكتــور 
ــلمان  ــك س ــز المل ــه مرك يقدم
للتوجــه  »وثــاق«  ومؤسســة 
المدنــي، فــي تأهيــل وتدريــب 
األطفــال المجنديــن والمتأثرين 
مــن الحــرب فــي اليمــن الذيــن 
زجــت بهــم المليشــيا االنقابيــة 

القتــال. فــي جبهــات 
أن  مفتــاح  الوكيــل  وأكــد 
زرعــت  االنقابيــة  المليشــيا 
لــدى  والمآســي  المآتــم 
ــا  ــال عندم ــؤالء األطف ــاء ه أولي
ــال  ــى جبهــات القت اقتادتهــم إل
دون رحمــة مــن ديــن أو وازع 

. ضميــر
المواقــف  إلــى  ولفــت 
ــز  ــا مرك ــي يقدمه ــانية الت االنس
للشــعب  ســلمان  الملــك 
وجــه  وعلــى  عمومــاً  اليمنــي 
ــل  ــادة تأهي ــي إع ــوص ف الخص
ــاً  ــم اجتماعي ــال وإدماجه األطف
بعــد أن عاشــوا أيامــاً صعبــة 

القتــال. جبهــات  فــي 
وفــي كلمــة عــن األطفــال 
الــذي تــم تأهيلهــم أكــدوا أن 
ــم  ــت له ــة أتاح ــدورة التاهيلي ال
الفرصــة لعيــش طفولتهم كما 
ينبغــي، ومكنتهم مــن احتضان 

دشــن يــوم األربعــاء انطــاق 
ــية  ــة المدرس ــة المحافظ بطول
 - 2017م  للعــام  القــدم  لكــرة 

ــدال  ــر ب ــاب والدفت ــم والكت القل
والرصــاص  البندقيــة  عــن 

والقذيفــة.
إنهــم  الكلمــة  وقالــت 
خــال  مــن  تمكنــوا  كأطفــال 
مركــز  يقدمــه  الــذي  الدعــم 
عــادوا  ســلمان،  الملــك 
وطموحاتهــم  ألحامهــم 
بــدءوا  التــي  ومدارســهم, 
بمســاعدة  فيهــا  االنخــراط 
مشــروع إعــادة تأهيــل األطفــال 
الــذي مــن برنامجــه متابعتهــم 
فــي مدارســهم ألشــهر قادمــة.

القائمــون  واســتعرض 
خــال  المشــروع  علــى 
للــدورة  »فاشــاً«  الحفــل 
المختلفــة  األنشــطة  عكــس 
والجلســات  والمحاضــرات 
لهــا  خضــع  التــي  النفســية 
األطفــال طيلــة شــهر كامــل.

المشــروع  إدارة  ونظمــت 
األنشــطة,  لصــور  معرضــاً 
ورســومات األطفــال المجنديــن 
أوضحــت  والتــي  والمتأثريــن 
ــم  ــاء تأهيله ــل وأثن ــم قب تأثره

واجتماعيــاً. نفســياً 

قســم  ينظمهــا  التــي  2018م 
بمكتــب  الرياضيــة  األنشــطة 
التربيــة والتعليــم بالمحافظة.

مباراتيــن  يــوم  وأقيمــت 
علــى ملعــب مدرســة الميثــاق 
الســاعة  عنــد  كانــت  األولــى 
جمعــت  صباحــاً  التاســعة 
المدينــة  الميثــاق  مدرســة 

الجوبــة. الحيــاة  بمدرســة 
وانتهــت المبــاراة بالتعــادل 
ــث  ــد، حي ــد لواح ــي واح االيجاب

ســجل هــدف الميثــاق الاعــب 
دون  فيمــا  المنتصــر  عــاء 
عمــاد  الاعــب  الحيــاة  هــدف 

الشــاطر.
المســائية  المواجهــة  أمــا 
فريــق  بيــن  فكانــت  الثانيــة 
مدرســة الثــورة بحريــب والفتــح 
بالــوادي، حيــث انتهــت المبــاراة 
 – )صفــر  الســلبي  بالتعــادل 

صفــر(.
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ــط  ــل الوس ــن احتف ــي حي ف
مــأرب  بمحافظــة  الرياضــي 
بطولــة  باختتــام  أيــام  قبــل 
بتتويــج  الجمهوريــة  رئيــس 
ــا  ــي بط ــن الرياض ــادي الوط ن
مــأرب  زخــرت  للمحافظــة، 
بعشــرات   2017 العــام  خــال 
واألنشــطة  الفعاليــات 

المتنوعــة. الرياضيــة 
شــملت  األنشــطة 
البطــوالت الكرويــة، والمباريــات 
ــات ذات  ــباتية، والفعالي المناس
والدوريــات،  بالرياضــة  الصلــة 
وســط اهتمــام متزايــد من قبل 
الســلطة المحليــة والمعنييــن 
فــي قيــادة المحافظــة بالجانب 

الرياضــي.
معالــم  أبــرز  وظهــرت 
اإلهتمــام مــن قبــل الســلطة 
المحليــة بالرياضة في شــروعها 
رياضــي  ملعــب  بنــاء  فــي 
بمواصفــات أولومبيــة يجــري 
شــراء عشــبه من ألمانية، عاوة 
الرياضيــة  األنديــة  علــى دعــم 

نشاط واسع وإنجازات بنيوية
مأرب - خاص

الرياضة في مأرب 2017 .. 
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واإلتحــادات بمبلــغ 30 مليــون 
الماضــي.  العــام  ريــال خــال 
»محافظــة  موقــع 
ــه  ــال متابعت ــن خ ــأرب« وم م
التــي  الرياضيــة  للفعاليــات 
شــهدتها مــأرب العــام الماضي 
ونشــاط  فعاليــة   36 رصــد 
عشــرات  شــملت  رياضــي، 
بينهــا  واللقــاءات،  المباريــات 
11 بطولــة كرويــة تخللهــا أكثــر 
مــن 40 مبــاراة، و14 مباراة كروية 
مناســباتية، و 9 فعاليــات علــى 
ودورييــن  بالرياضــة،  صلــة 

رياضييــن.

أبرز األنشطة الرياضية 
بحسب نوع النشاط وتاريخ 

إقامته: 

أوال: البطوالت:
نــادي  تتويــج  ينايــر:    16  *
ــة  ــكأس بطول ــب ب الوطــن حري
محافظــة مــأرب التنشــيطية 
التــي نظمهــا إتحــاد الكــرة فــرع 
مــأرب برعايــة وزيــر الشــباب 
والرياضــة نايف البكــري واللواء 
محافــظ  العــرادة  ســلطان 
شــارك  حيــث  المحافظــة، 
فــي البطولــة 12 ناديــا مــن 8 
مديريــات مختلفــة ، وصــل من 
خالهــا نــادي الوطــن ونــادي 
األبطــال إلــى المبــاراة النهائيــة.

تدشــين  فبرايــر:   13  *
بطولــة الشــهيد جــال الجعــرة 
للناشــئين التــي نظمهــا فريــق 
الروضــة  بمنطقــة  العيــن 
بمشــاركة  المدينــة،  مديريــة 
ــق  ــث فري ــعبي، حي ــق ش 12فري
نصــر المجتمــع لقــب البطولــة 
بعــد فــوزه علــى فريــق حمــاس 
مقابــل  برباعيــة  الرميلــة 

هدفيــن.

* 5  مــارس: اختتــام بطولــة 
ننســاكم«  لــن  »شــهدائنا 
العــرش  التــي نظمهــا نــادي 
الرياضــي بمنطقــة حصــون آل 
ــوز  ــوادي، بف ــة ال ــال بمديري ج
فريــق حمــاس الرميلــة بــكأس 
فــي  فــوزه  بعــد  البطولــة 
ــق  ــى فري ــة عل ــاراة النهائي المب

نصــر الحصــون عبــر ركا الحــظ 
.)2-3( الترجيحيــة 

* 10  مــارس: إســدال الســتار 
علــى بطولــة ســبأ التنشــيطية 
ــت  ــي أقيم ــب الت ــة حري بمديري
برعايــة اللــواء ســلطان بــن علي 
ــبأ  ــق س ــا فري ــرادة، ونظمه الع
ــق  ــن فري ــث تمك ــي، حي الرياض
التعــاون مــن الفــوز علــى فريــق 
حمــاس فــي المبــاراة الختاميــة 

ــن دون رد. بهدفي

* 8 أبريــل : إختتــام بطولــة 
العــزة  رمــز  مــأرب  »شــهداء 
والصمــود« التــي نظمهــا فريق 
بمشــاركة  المســيل  إتحــاد 
فريــق  حيــث  فــرق،  ثمانيــة 
البطولــة  بــكأس  القادســية 
ــى  ــي عل ــي النهائ ــوزه ف ــد ف بع
ــل  ــة أهــداف مقاب القــدس بثاث

هدفيــن. 

فريــق  تمكــن  مايــو:   13  *
النصــر مــن الفوز بــكأس بطولة 
»التحــدي« التــي نظمهــا فريــق 
أجيــال ســبأ بعدمــا تمكــن مــن 
النهائيــة  المبــاراة  الفــوز فــي 
التــي جمعتــه بمنافســه فريــق 
القادســية بــركات الترجيــح )4-

. )3

الوطــن  نــادي   : مايــو   20  *
بطولــة  منافســات  يختتــم 
اليوبيــل الذهبــي التــي شــارك 
فيهــا 12 فريــق شــعبي وتــوج 
بعــد  الســام  فريــق  بكأســها 
انتصــاره فــي المبــاراة النهائيــة 
بــركات  الســام  فريــق  علــى 

.)3-4( الترجيــح 

فريــق  أغســطس:   13  *
بطولتــه  يختتــم  النصــر 
والتــي  الصيفيــة  الداخليــة 
أقيمــت فــي مختلــف األنشــطة 

والثقافيــة. الرياضيــة 

* 14 أكتوبر : فريق القادســية 
يختتــم بطولــة الشــهيد يســلم 
المبــاراة  بإقامــة  الخضــر 
النهائيــة والتــي جمعــت فريــق 
النصــر بفريــق الحريــة حيــث 
تمكــن األخير مــن الفــوز بثاثية 

ــر. ــن للنص ــل هدفي مقاب

* 13 نوفمبر : اختتام بطولة 
الشــريف  عبدالخالــق  الفقيــد 
عامــاً   )18( تحــت  للشــطرنج 
فريــق   17 فيهــا  التــي شــارك 
ــق  ــف مناط ــن مختل ــعبي م ش
والــوادي  المدينــة  مديريتــي 
ــق األجيــال  والتــي فــاز بهــا فري
ــي  ــر ف ــى صاف ــه عل ــد تغلب بع
ــة )3- ــة بنتيج ــاراة النهائي المب

. )2

* 15 ديســمبر: تــوج فريــق 
النجــوم بــكأس بطولــة الفقيــد 
ــي  ــري الت ــد المعب ــر محم ناص
نظمهــا والــد الفقيــد محمــد 
ثــاث  بمشــاركة  المعبــري، 
فــرق تنافســت بنظــام الذهــاب 

واإليــاب.

اختتــم   : ديســمبر   17  *
الرياضــي  العيــن  فريــق 
للناشــئين  الرباعيــة  بطولتــه 
ــع فــرق  والتــي شــارك فيهــا أرب
وهــي ) 22مايــو - 11 فبرايــر - 26 

 .) أكتوبــر   14  - ســبتمبر 

إختتــام   : ديســمبر   21  *
التــي  الطائــرة  كــرة  بطولــة 
بدعــم  فريــق صافــر  نظمهــا 
مــن مكتــب الشــباب والرياضــة 
فــي  شــارك  بالمحافظــة 
شــعبي  فريــق   12 البطولــة 
ــة  مــن مختلــف مناطــق مديري

المدينــة.

ثانيا: المباريات 
المناسباتية:

* 19 ينايــر: تعــادل إيجابــي 
مــأرب  أســاطير  فريــق  بيــن 
وفريــق القادســية فــي المبــاراة 
ــية  ــق القادس ــا فري ــي أقامه الت
الحــادي  الذكــرى  بمناســبة 

لتأسيســه. عشــر 

صافــر  فريــق  فبرايــر:   11  *
القادســية  علــى فريــق  يفــوز 
أقيمــت  التــي  المبــاراة  فــي 
السادســة  الذكــرى  بمناســبة 

فبرايــر.  11 لثــورة 
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ســبأ  فريــق  مــارس:   22  *
يحــرز كأس الشــهيد علــي أحمد 
القبيســي بعــد فــوزه علــى نادي 

ــح )2-4(. ــركات الترجي ــد ب الس

* 19 أبريــل: إتحــاد كــرة القدم 
كرويــة  مبــاراة  يقيــم  بمــأرب 
علــى كأس الشــهيد أحمــد علــي 
باحــاج جمعــت فريقــي الفــاروق 
بيحــان  إتحــاد  بفريــق  كــرى 

ــر.  ــا األخي ــاز فيه ــي ف والت

* 25 مايــو: أقــام إتحــاد الكرة 
فــرع مــأرب مبــاراة كرويــة علــى 
تــوج  والتــي  مايــو،   22 كأس 
ــا  ــن حينم ــادي الوط ــها ن بكأس
نــادي  نظيــره  علــى  تغلــب 
رغــوان برباعيــة مقابــل هدفيــن.

يوليــو: مبــاراة كرويــة   15  *
ــل «  ــزم واألم ــى كأس » الح عل
ــق  ــأرب بفري ــباب م ــت ش جمع
أســرى الميليشــيا االنقابيــة.

 
* 21 أغســطس: فريــق نصــر 
الحصــون يقيــم مبــاراة وداعيــة 

لنجمــه الكبيــر ماجــد الحــداد. 

مبــاراة  ســبتمبر:   26  *
ونــادي  الســد  نــادي  جمعــت 
األبطــال على كأس 26 ســبتمبر 
تمكــن خالهــا األول مــن الفــوز 

ــى 1 . بـــ 2 إل

ــت  ــاراة جمع ــر: مب * 9 أكتوب
نــادي الســد مــع نــادي العــرش 

الشــدادي  الشــهيد  درع  علــى 
والتــي فــاز فيهــا الســد بــركات 

الترجيــح )3-4(.

* 30 نوفمبــر: مبــاراة جمعت 
والنصــر  فريقــي ملــوك ســبأ 
الـــ50 لعيــد  بمناســبة الذكــرى 
ــبها  ــر كس ــتقال 30 نوفمب االس
ــركات الترجيــح )3-4(. النصــر ب

ــي  ــوم رياض ــمبر: ي * 22 ديس
الرياضيــة  األلعــاب  بمختلــف 
الطاولــة  تنــس  إلــى  إضافــة 
»القــدس  تحــت  والشــطرنج 

األبديــة«. عاصمتنــا 

ثالثاً: فعاليات رياضية:
* 1  ينايــر: نــادي الســد يكــرم 
مــن  والمميزيــن  المبرزيــن 
أعضــاء النــادي والمســاهمين 

.2016 النشــطته  والداعميــن 

* 8  فبرايــر: مكتــب الشــباب 
اجتماعــاً  يعقــد  والرياضــة 
وبرامــج  خطــط  لمناقشــة 

واألنديــة.  االتحــادات 

ــن  ــق العي ــارس : فري * 29 م
الرياضــي يقيــم أمســية ثقافيــة 

ــة.  وترفيهي

كشــافة  ســبتمبر:   25  *
ومرشــدات مــأرب يشــاركن فــي 
حفــل إيقــاد شــعلة ثــورة 26.

ــر: اجتمــاع برئاســة  * 2 أكتوب

وكيــل وزارة الشــباب والرياضــة 
لمناقشــة  الفقيــه  صالــح 
متطلبــات واحتياجــات الرياضة 

المأربيــة. 

* 19 أكتوبــر: مكتــب الشــباب 
الــدورة  يختتــم  والرياضــة 
لإلعــام  األولــى  التدريبيــة 

الرياضــي.

محافــظ  نوفمبــر:   18  *
محافظــة مأرب اللواء ســلطان 
يســتقبل  العــرادة  علــي  بــن 
بعثــة منتخبنــا الوطنــي للكنــغ 
بطولــة  فــي  المشــارك  فــو 

الســابعة. العالــم 
 

محافــظ  نوفمبــر:   22  *
بــن  ســلطان  اللــواء/  مــأرب 
ملعــب  يــزور  العــراداة  علــي 
ــى  ــع عل ــي ويطل ــأرب الرياض م

فيــه. االنجــاز  مســتوى 

* 27 ديســمبر: فريــق النصر 
ــق   ــوم الفري ــرم نج ــي يك الرياض
موســم  خــال  بــرزوا  الذيــن 

2017م.

رابعا: دوريات رياضية:
فريــق   : مــارس   27  *
يختتــم  الرياضــي  حمــاس 
الــدوري الداخلــي شــهدائنا ســر 

. نــا د صمو
مدرســة   : مــارس   30  *
الــدوري  تختتــم  الميثــاق 
الدراســي  للعــام  المدرســي 
2016 - 2017 يتتويــج فريــق ثانــي 

ثانــوي.
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