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فرق رياضية تحيي أمسية فنية 
وثقافية احتفاء بـ 14 أكتوبر

تكريم الفائزين والمبرزين 
ببطولة حريب لكرة القدم 2019

ماراثون رياضي إحياء للذكرى 
الثالثة للشهيد الشدادي

 ثــــورة 14 أكتوبـــــر جاءت تتويجــــًا لكفــــاح ملحمي منذ احتـالل عــــدن <
 نجاح ثورتـــي سبتمبــــــر وأكتوبـــــر مثــل إيذانًا بميـــالد اليمــن الحديث <
 اإلمامة الجديدة هدفها العبث بالمنطقة خدمة لمشروع الولي الفقيه  <

المحافظ العرادة:

مأرب حتيي ثورة الرابع عرش من أكتوبر املجيدة
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املحافظ : 14 أكتوبر تتويج 
لكفاح ملحمي منذ احتالل عدن

ويف كلمته عن الســلطة 
محافــظ  رفــع  املحليــة 
بن  سلطان  اللواء  املحافظة 
عيل العرادة التهاني للقيادة 
السياســية ممثلــة بفخامة 
رئيــس الجمهوريــة القائــد 
ــلحة  ــوات املس ــى للق األع
واألمــن املشــر الركــن/ 
عبدربــه منصــور هــادي ، 

ونائبه الفريق الركن عيل محسن 
صالــح، ورئيــس مجلــس النواب 
الشيخ ســلطان الربكاني ، ودولة 
رئيــس الــوزراء الدكتــور معــن 
عبدامللك، بهذه املناسبة الغالية عى 

قلــوب اليمنين.
وأكد املحافظ العرادة أن ثورة 
الرابــع عــر من أكتوبــر املجيدة 
جــاءت تتويجــاً وثمــرة لنضــال 
وكفــاح ملحمــي وبطــويل ألبناء 
شــعبنا يف جنــوب الوطــن بوجه 

مأرب حتيي حفالً 
خطابياً وفنياً احتفاًء 

بثورة 14 أكتوبر املجيدة

نظمــت الســلطة المحليــة بمحافظــة مــأرب ،يــوم االثنيــن، حفــاًل 
ــر  ــن أكتوب ــورة الـــ14 م ــرى الـــ56 لث ــاًء بالذك ــًا احتف ــًا وفني خطابي

ــدة. المجي

وألقيــت فــي الحفــل كلمــات عــن الســلطة المحليــة بالمحافظة، 
الفنيــة  الفقــرات  مــن  وعــدد  والمــرأة،  الثقافــة،  ومكتــب 

والســجاالت الشــعرية التــي نالــت استحســان الحاضريــن.
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املستعمر منذ احتالله عدن.
املســتعمر  إن  وقــال: 
املقاومة  أشكال  يواجه  ظل 
ــى  ــلة حت ــجاعة الباس الش
تحقق النرص الكبر للشعب 
العظيم الحر يف الرابع عر 
من أكتوبــر يف العام 1963م 
،ليستمر يف مواصلة مشوار 
النضال التحرري حتى جالء 
ــي يف  ــدي بريطان ــر جن آخ
الثالثن من نوفمرب 1967م.

وأضاف: »حن انترصت 
ثــورة الســادس والعرين 
من سبتمرب 196٢ يف شمال 
ــون  ــد املناضل ــن، وج الوط
األبطــال يف جنــوب الوطــن 
مــا كانــوا يحلمــون به من 
توفر املنطلق اآلمن واألرض 
الصلبة لإلعــداد والتخطيط 
، ومــن ثم االنطالق القتالع 
جذور االســتعمار إىل األبد«.

وأكــد أن نجــاح ثورتــي 
ســبتمرب وأكتوبر مثل إيذاناً 
بميــالد اليمــن الحديث بعد 
أن تخلصــت أجــزاء الوطن 
الغــايل من ثنائي االســتبداد 
ــتعمار، وكانتا إعالناً  واالس
يمنياً صارخاً بأن هذه األرض 
يجب أن تشهد حقبة جديدة 
ــتقرار  ــاء واالس ــن الرخ م

والبناء.
ودعا املحافظ العرادة إىل 
استلهام روح وعظمة الثوار 
األبطــال لثورتــي ســبتمرب 
وأكتوبــر وتوحيــد رايــة 
النضــال الوطنــي لتخليص 
اليمــن من آفــة اإلمامة ، ال 
ســيما وقد عادت من جديد 
بثوب إيرانــي ال يهدد اليمن 
ومصالحها فحســب، وإنما 
ــا  ــا وتاريخه ــدد هويته يه
ــث  ومجدهــا ويهــدف للعب
بأمن املنطقة خدمة ملروع 

الــويل الفقيــه يف طهــران.
وجــدد محافــظ مــأرب 

العهد 
للقيادة 

السياسية 
ممثلة 

بفخامة 
رئيس 

الجمهورية 
املناضل 
عبدربه 
منصور 

هادي بعدم 
ادخار أي جهد يف العمل مع 
كافة القوى الوطنية من أجل 
استعادة الدولة ومؤسساتها 
وإنهاء االنقالب وبناء اليمن 
االتحادي القائم عى مبادئ 

العدالــة واملســاواة والحكم 
الرشــيد ، وتحقيــق األمــن 
والســالم والحياة الكريمة، 
واالنتصار ألحالم شــهدائنا 
األبــرار ومســتقبل األجيال 
مشــاريع  ووأد  القادمــة، 
التخلف والجهــل والترذم 
والعمل من أجل يمن مزدهر 

ومســتقر.
وثمــن املحافــظ العرادة 
ــف الصادقة  يف كلمته املواق
ــدول  والجهــود املخلصــة ل
ــادة  ــي بقي ــف العرب التحال
خــادم الحرمــن الريفن 
امللك ســلمان بن عبد العزيز 

تجاه اليمن حكومة وشعباً.

بقــالن: 14 أكتوبــر: بدايــة 
النهايــة ألطــول اســتعامر.

ــه أشــار مدير  من جانب
عــام مكتــب الثقافــة عــيل 

ــورة  ــام ث ــالن إىل أن قي بق
الـ14 من أكتوبر شكل بداية 
لنهايــة واحــدة مــن أطــول 
عهــود االســتعمار يف العالم 
والــذي اســتمر 1٢9 ســنة، 
وتكللت بتحقيق االستقالل 
الوطني الناجز يف الـ30 من 

نوفمــرب 1967م.

شــعبية  كحاضنــة  املــرأة 
ــر ــبتمرب وأكتوب ــوريت س لث

ويف كلمتهــا عــن املــرأة 
نوهــت زكية الفقيه إىل دور 
ــبتمرب  ــي س ــرأة يف ثورت امل
مثلــت  حيــث  وأكتوبــر، 

للثورتن  الشعبية  الحاضنة 
ــل  ــا الرج ــاركت أخاه وش
يف ثوراتــه ضــد الكهنوتيــة 
 ، الشــمال  يف  اإلماميــة 
والعنجهية االســتعمارية يف 
الجنوب كثائرة حرة، ونفذت 
متعــددة  وطنيــة  أدواراً 
ــيمة متنوعة  ومهاماً جس
فرضتها املرحلة لتصنع مع 
أخيهــا الرجل فجراً جديداً.

ــة  ــى أهمي ــدت ع وأك
ــا  ــتكمال م ــي يف اس امل
تبقى من األهداف السامية 
لثورتــي ســبتمرب وأكتوبر 
نحو التحرر من االســتبداد 
ومخلفاتهما. واالستعمار 

كما شهد الحفل تقديم 
ــاجالت  فقرات فنية ومس
شعرية حوارية عربت عن 
املناســبة وعظمتهــا نالت 

الحارضين. استحسان 
حرض االحتفال محافظ 
محافظة صعدة اللواء هادي 
طرشان، ومدير مكتب وزارة 
الخارجية باملحافظة السفر 
عبده محمد جارالله خضر، 
، ورئيس  املحافظة  ووكالء 
ــبأ الدكتور  جامعة إقليم س
ــديس،  ــود الق ــد حم محم
ورئيس الشعبة االستئنافية 
الجزائية املتخصصة القايض 

محمد حميدان.
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ناقــش محافــظ مأرب 
اللواء ســلطان العــرادة مع 
ــة  ــة العام ــس املؤسس رئي
للميــاه والــرصف الصحــي 
عيل ســالم عسكر والفريق 
باملؤسسة  الفني والهنديس 
الدراسات الخاصة بمروع 
الــرصف الصحــي لعاصمة 

املحافظة.
املحافــظ  واســتمع 
العرادة من رئيس املؤسسة 
والفريق الفني والهنديس إىل 
رشح عن الــرؤى والخطط 
الجاهــزة لتنفيــذ املروع، 
والدراســات التــي أعدت يف 
هذا الجانب وآليات التنفيذ، 
ــاحة التغطية  وحجم ومس

للمروع، ومحطة املعالجة 
التابعــة لــه، وأفكار تخطي 
العقبــات التي قــد تعرتض 

التنفيذ.
ــار  ــاء أش ــالل اللق وخ
محافظ املحافظة إىل ما يمثله 
مــروع الــرصف الصحي 
مــن أهميــة ماســة وبالغة 
الــرضورة يف ظــل التوســع 
ــة  ــهده محافظ ــذي تش ال
رضورة  عى  مشدداً  مأرب، 
الدراســات  تســتوعب  أن 
التزايد الكبر لحجم الكثافة 
النشاط  واتساع  السكانية، 
االســتثماري والتجــاري، 
واســتمرار توافــد النازحن 

إليها.

وأكــد أن مدينــة مــأرب 
املئات من  تســتقبل يوميــاً 
الوافدين إليها إما عن طريق 
ــاً عن فرص  النزوح أو بحث
عمــل أو أصحاب مشــاريع 
تجارية واستثمارية ينوون 
ممارسة نشاطهم التجاري 
يف مأرب، ما يشــكل ضغطاً 
كبــراً عــى البنــى التحتية، 
الــرصف  رأســها  وعــى 

الصحي.
الســلطة  إن  وقــال: 
املحليــة باملحافظة تحرص 
القريــب  يف  البــدء  عــى 
العاجل بتنفيذ هذا املروع 
ــون  ــرتاتيجي، وأن يك االس
زمنيــة  مــدة  يف  تنفيــذه 

قياســية، وفــق املواصفات 
املطلوبــة، بحيث يســهم يف 
ــورة ومظهر  ــاء بص االرتق
املدينة الحضاري، وتحسن 

ــة فيها. ــة الصحي البيئ
مــن جهته ثمــن رئيس 
ــة للرصف  ــة العام املؤسس
الصحــي حــرص قيــادة 
توفــر  عــى  املحافظــة 
الخدمــات، وتعزيــز البنيــة 
التحتية ملدينة مأرب ، مؤكداً 
ــون  ــى أن يك ــرص ع الح
تنفيذ املــروع وفق أفضل 
واملواصفــات  الدراســات 
املعمول بها يف مختلف املدن 

الحرضيــة.

املحافظ يناقش دراسات تنفيذ مرشوع 
الرصف الصحي لعاصمة املحافظة
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ــل محافظة  بحــث وكي
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
ــه يف  ــالل لقائ ــاح، خ مفت
ــة  ــق منظم ــه ، فري مكتب
أطباء بــال حدود الهولندية 
ــر،  ــز بوت ــة فرن برئاس
اإلنســانية  التدخــالت 
التي  للمنظمة والتسهيالت 
ــلطة املحلية  ستقدمها الس

للمنظمــة.
نقــل  اللقــاء  ويف 
رئيــس الفريــق فرنز رغبة 
املنظمــة لفتــح مكتــب لها 
يف املحافظــة، ومروعهــا 
اإلنســاني الــذي تعتــزم 

تنفيــذه يف املحافظة والذي 
يتضمــن عدداً مــن الربامج 
يف املجال الصحي ستدشــن 
خالل األشهر األربعة املقبلة 
ويف مقدمتهــا تقديم الدعم 
ملستشــفى مدغــل الريفي، 
وعمل عيادات طبية متنقلة 
النازحــن، إىل  يف مخيمــات 
جانــب الدعــم يف مجــال 
الرعايــة الصحيــة األوليــة 
والطفولــة،  واألمومــة 
بالتنســيق والتعــاون مــع 
مكتــب الصحــة العامــة 

والســكان باملحافظــة.
وقــد رحــب الوكيــل 

أطبــاء  بفريــق  مفتــاح 
الهولنديــة..  بالحــدود 
ــل  ــا التدخ ــيداً بقراره مش
املحافظــة  يف  اإلنســاني 
وفتــح مكتــب لهــا وتعين 
ــربا  ــا معت ــر ملروعه مدي
انعكاسا ملصداقيتها يف  ذلك 
العمــل اإلنســاني .. مؤكدا 
أن الســلطة املحلية ستقدم 
والتســهيالت  العــون  كل 
لتنفيــذ املنظمــة أنشــطتها 

ــانية. اإلنس
وقــدم الدكتــور مفتاح 
للوضــع اإلنســاني  عرضــاً 
يف املحافظــة ومــا تواجهه 

مــن  املحليــة  الســلطة 
تحديــات جراء اســتقبالها 
النازحن  ألفواج كبرة من 
اآلن،  حتــى  ومازالــت 
التعليم  ــاالت  خاصة يف مج
والصحة، والخدمات العامة 
األخرى من مياه، وكهرباء، 
ونظافــة، وحمايــة، فضال 

عــن اإليــواء والغذاء.
ــر  ــاء مدي اللق ــرض  ح
الصحــة  مكتــب  عــام 
العامــة والســكان الدكتور 

الشــدادي. عبدالعزيــز 

الوكيل مفتاح وأطباء بال حدود اهلولندية 
يبحثان التدخالت اإلنسانية يف املحافظة
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بدء فعاليات االجتامع التقييمي ألنشطة 
الرعاية الصحية األولية

بــدأ يف مكتــب الصحــة 
ــوم  ــكان ،ي ــة والس العام
الخميس، فعاليات االجتماع 
التقييمي ألنشــطة الرعاية 
ــة املنفــذة  ــة األولي الصحي
خالل العام ٢019م، ووضع 
مؤرشات خطة العام املقبل.

االجتمــاع  بدايــة  ويف 
الــذي ضــم قيــادة مكتــب 
ومدراء  باملحافظة  الصحة 
ــب  ــدراء مكات اإلدارات وم
الصحة باملديريات ومريف 
ومختــي تنفيــذ الربامــج 

يف  األولية  للرعاية  الصحية 
أشاد  واملديريات،  املحافظة 
مديــر عــام مكتــب الصحة 
العامــة والســكان الدكتور 
الشــدادي  عبدالعزيــز 
بالجهــود التــي بذلت خالل 
الفــرتة املاضيــة لتنفيــذ 
ــف  ــل يف مختل ــة العم خط
برامــج الرعايــة الصحيــة 
األوليــة والنجاحــات التــي 
تحققــت يف مجــال تطويــر 
القطــاع الصحي واالرتقاء 
ــة  ــات املقدم ــه وبالخدم ب

رغم  والنازحن  للمواطنن 
ــي  الت ــرة  ــات الكب التحدي
يواجههــا القطاع الصحي.
الدكتــور  وكشــف 
الشــدادي إىل أن العمل جار 
حاليــا عــى أتمتــة األداء يف 
املستشــفيات الحكومية يف 
ــث ال يحمل  املحافظة ،بحي
املريض أي أوراق معامالت 
ــرب  ــال ع ــا يح ــده وإنم بي
نظــام شــبكي داخيل يربط 
كافــة األقســام والعيادات 
متوقعــاً  باملستشــفى.. 

النظــام  اســتكمال هــذا 
االلكرتوني قبل نهاية العام 

الجاري.
مدير عام مكتب  وشدد 
الصحــة عى أهمية التقييم 
ــتوى  العلمي والصادق ملس
ــة  ــة الصحي ــذ الرعاي تنفي
ونقاط  اإليجابيات  وتعزيز 
القــوة ووضــع الحلــول 
للتحديات وتجاوز  املناسبة 
الســلبيات ونقاط الضعف، 
وعكــس ذلــك يف مــؤرشات 
خطــة العمل للعــام املقبل.
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عــام  مديــر  اطلــع 
مكتــب الصحــة العامــة 
بمحافظــة  والســكان 
مــأرب الدكتــور عبدالعزيز 
الشــدادي عى االستعدادات 
الفتتاح مستشــفى العيون 
ــذه  ــذي تنف ــي ال التخص
مؤسســة البــرص العاملية ، 
بتمويل مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

وطاف الدكتور الشدادي 

خــالل زيارته للمستشــفى 
بأقســامه املختلفــة واطلع 
ــة  ــزات الطبي ــى التجهي ع
التــي يحتويها املستشــفى، 
التخصصيــة  والعيــادات 
التي ســتعمل يف املستشفى 
ــي  ــة الت ــات الطبي والخدم
ســيقدمها عقــب افتتاحــه 

خــالل األيــام القادمة.
ــدادي  وأكد الدكتور الش
خــالل الزيــارة عــى أهمية 

الصحية  املشاريع  مثل هذه 
ــرب  ــي تعت ــانية والت اإلنس
املحافظــة يف أمــس الحاجة 
ــة  ــدم كفاي ــل ع ــا يف ظ له
الخدمــات الطبيــة املقدمــة 
.. مشــيداً بما يقدمه مركز 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
ــن  ــانية م ــال اإلنس لألعم
جهــود إنســانية وإغاثية يف 

ــف الجوانب. مختل
مــن جهتــه أشــار مدير 

ــة  مؤسســة البــرص العاملي
أن  إىل  الحمــري  محمــد 
املستشــفى وبالتنسيق مع 
مكتــب الصحــة باملحافظة 
ــة  ــه الطبي ــيقدم خدمات س
والعالجيــة ملــرىض العيون 
طبيــة  كــوادر  بــإرشاف 
متخصصــة مــن اليمــن 
والســودان  وســوريا 

وباكســتان.

مـــدير مكتـــب الصحـــة يطلــع عىل 
استعدادات افتتاح مستشفى طب العيون
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إتالف كميات من املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية بمديرية مدينة مأرب

اختتمــت ،يوم اإلثنن، بمحافظة مأرب دورة تدريبية 
يف مجــال »الصحافة الحساســة للنزاعــات« نظمتها عى 
أيــام املنظمــة الوطنية لإلعالميــن اليمنين  مــدى ثالثة 
)صدى( بالتعاون مــع منظمة فريدريش ايربت األملانية.
الــدورة إىل تعزيــز دور وســائل اإلعــالم يف  وهدفــت 

صنع الســالم من خالل إكســاب ٢5 مشاركاً ومشاركة 
مفاهيم حول الصحافة الحساســة، وتعريفهم باملعاير 
الدوليــة للكتابــة الصحفيــة أثنــاء النزاع، واســتعراض 
بعض التجارب الناجحة يف تغطية النزاعات عى مستوى 

العالم.

إتـــالف كميــــات مــن املــواد الغذائيــة املنتهيـــــة 
الصالحيــــــة بــمديريــــة مدينـــــة مــــــــــأرب

اختتـــام تدريـــــب 25 صحفيــــاً وصحفيـــــة 
بمــــــأرب يف جمــــــال الصحــافة احلساســـة

تــم ،يــوم الخميــس، 
بمديرية مدينة مأرب إتالف 
ــواد  ــن امل ــان م ــة أطن ثالث
الغذائيــة املنتهية الصالحية 
ــتخدام  والغر صالحة لالس
اآلدمي ، بحضور مدير عام 
املديرية محمد صالح فرحان، 

والجهــات ذات العالقــة.
ــد  ــالف أك ــالل اإلت وخ
ــب الصناعة  مدير فرع مكت
باملديرية فــارس العقييل أن 
هــذه الكميــات تــم ضبطها 
خــالل األيــام املاضيــة أثناء 

ــش والرقابة  حمالت التفتي
عى محال بيع املواد الغذائية 
، حيث اتخذ املكتب اإلجراءات 
القانونية بحقهــا وإتالفها.
وشــدد العقييل عــى أن 
مكتب الصناعة والتجارة لن 
يتهــاون مع كل من يعرض 
وأن  للخطر،  املجتمع  صحة 
ــزال  ــتمر يف إن ــب مس املكت
التفتيش والرقابة عى  فرق 
ــام  ــار امله ــواق يف إط األس
اإلجرائية للحفاظ عى صحة 

املستهلكن.



السبــــت  19  أكتوبــــــــر   2019م   العـــــدد ) 80 (
10نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O M

Mareb_govMareb gov

دشن يوم األحد بمأرب 
لفعاليــات  األول  امللتقــى 
تدشــن مصفوفة النســاء 
ــوار  ــات الح ــق مخرج وف
الدستور  ومسودة  الوطني 
االتحــادي الجديــد، والــذي 
ــر الدولة  نظمه مكتب وزي
ــذ مخرجات  ــؤون تنفي لش
الحــوار الوطنــي بالراكة 
مــع مؤسســة فريدريــش 

ايــربت عى مــدى يومن.
الــذي  وهــدف امللتقــى 
ضم 40 مشاركة ومشاركاً 
من محافظات إقليمي سبأ 
وحرضمــوت، إىل مناقشــة 

وإثــراء مســودة مصفوفة 
قضايا النساء والتي تتضمن 
املــواد املنصــوص عليها يف 
ــوار الوطني  مخرجات الح
والنصوص التي ترجمتها يف 
االتحادي  الدستور  مسودة 
واإلجــراءات  واألنشــطة 

التنفيذيــة املقرتحة لها.
امللتقــى  افتتــاح  ويف 
أشار وكيل محافظة مأرب 
للشــؤون اإلداريــة عبدالله 
الباكــري إىل تزامــن  أحمــد 
انعقــاد هــذه الفعاليــة مع 
احتفــاالت الشــعب اليمني 
الثــورة اليمنيــة  بأعيــاد 

ــر  ــبتمرب و14 اكتوب ٢6 س
املجيدتــن، واللتــن كانتــا 
محطــة التحــول لليمــن 
وانعتاق الشعب اليمني من 
النظــام الكهنوتي الســاليل 
واالســتعمار  الشــمال  يف 

البغيــض يف الجنــوب.
هــذا  أن  إىل  ونــوه 
ــتكماالً  ــي اس ــى يأت امللتق
ملراحل ســابقة رشعت بها 
ــوزارة عــى  الحكومــة وال
أرض الواقــع لدعــم قضايا 
ــرأة  ــارصة امل ــاء ومن النس
ــات  ــا ملخرج ــة وفق اليمني
الحــوار الوطنــي.. متمنيــاً 

عى املشاركات واملشاركن 
يف امللتقى اإلثراء القيم لهذه 
املصفوفــة بمــا يعــزز من 
مكانــة املــرأة وحضورهــا 
السياســية  ومكاســبها 
واالقتصادية  واالجتماعية 

والثقافيــة وغرهــا.
االفتتــاح  حــرض 
ــة  ــر الدول ــار وزي مستش
ــؤون مخرجات الحوار  لش
الوطني عبدالرقيب القييس 
ــة  ــج مؤسس ــر برام ومدي
فريدريــش ايــربت محمود 

. ح قيا

مشاركات ومشاركون من إقليمي سبأ 
وحرضموت يناقشون تدشني مصفوفة النساء
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فرق رياضية بمدينة مأرب حتيي أمسية 
فنية وثقافية احتفاء بـ 14 أكتوبر

أحيت الفــرق الرياضية 
يف منطقــة املطار بعاصمة 
املحافظــة أمســية توعوية 
وفنيــة بمناســبة الذكــرى 
السادسة والخمسن لثورة 
يف  املجيــدة  أكتوبــر   14
ــات الرياضية  إطار الفعالي
والتوعويــة والفنيــة التــي 
ــباب  ــب الش ــا مكت يحييه
والرياضــة بمديرية املدينة 

ــاد الوطنية. باألعي
األمســية  وخــالل 

التــي حرضهــا مديــر عام 
مكتــب الشــباب والرياضة 
باملحافظــة عــيل حشــوان، 
وداوود علــوة مستشــار 
وزيــر الشــباب والرياضة، 
أشــار ســياف صالح مدير 
مكتــب الشــباب والرياضة 
إىل  املحافظــة  بعاصمــة 
أهميــة الرياضة يف تكريس 
الــوالء الوطنــي بنضــاالت 
الشــعب اليمنــي للتخلــص 
واالستعمار.  االستبداد  من 

مهنئاً إياهم بحلول الذكرى 
ــر  ــورة 14 أكتوب ال 56 لث
االحتــالل  ضــد  املجيــدة 
الربيطاني يف جنوب الوطن.
وأثنــى ســياف عــى 
الفــرق الرياضيــة بمنطقة 
املطــار، وتفعيلهــا الجانب 
الــذي  والفنــي  الثقــايف 
سيســهم يف تنوع األنشطة 
الرياضيــة،  والفعاليــات 
ومــا لذلك مــن دور يف نر 
القطاع  أوساط  بن  الوعي 

الريايض والشــباب. مؤكداً 
دعــم املكتــب املســتمر ملثل 
والفعاليات. األنشطة  هذه 
ــية التي  ــت األمس وكان
ــال -  ــرق »األجي ــا ف تبنته
الشــعب - النجــاح« قــد 
الكلمات  من  العديد  شهدت 
والفقرات الفنية والثقافية 
التوعويــة  واإلنشــادية 
عــن ثــورة أكتوبــر املجيدة 
ــر االحتالل  ومقاومة ودح
الربيطانــي لجنــوب اليمن.
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بمديريــة  أقيــم 
حريــب محافظة مأرب 
للفائزين  تكريميا  حفال 
ختــام  يف  واملربزيــن 
بطولة حريــب الكروية 
٢019 لألنديــة والفــرق 
الرياضيــة املشــاركة، 
نظمه املجلس التنسيقي 

الشــبابي باملديريــة.
قــام  الحفــل  ويف 
مدير عام مكتب الشباب 
الرياضــة عيل حشــوان 
ومعــه رئيــس املجلــس 
عبدربــه  التنســيقي 
بتكريــم  الصخيلــة 

واملربزيــن  الفائزيــن 
الفرديــة،  بالجوائــز 
مشيدين بالنجاح الكبر 
للبطولــة واألداء املميــز 
لألندية والفرق الرياضية 
الدوري. مباريات  خالل 
مديــر  وحــث 
ــباب  ــب الش ــام مكت ع
ــة  ــة باملحافظ والرياض
القائمــن عــى الرياضة 
يف مديريــة حريــب عى 
بــذل مزيد مــن الجهود 
بالرياضــة  لالرتقــاء 
ــام  ــة واالهتم يف املديري
ــن ..  ــباب واملبدع بالش

مؤكداً أن املكتب سيعمل 
عــى توفر الدعم الالزم 
إلحياء الحركة الرياضية 
واألنشــطة الشــبابية يف 

املديرية.
قــد  الحفــل  وكان 
شهد مباراة استعراضية 
ــوم دوري  ــت نج جمع
حريــب العــام مع فريق 
البرصة املتوج بالبطولة 
عــدد  إىل  باإلضافــة 
ــة  ــرات الفني ــن الفق م
ــخصيات  والكلمات للش

الرياضيــة.

تكريم الفائزين واملربزين 
ببطولة حريب لكرة القدم 2019

ماراثون رياضي 
إحياء للذكرى 

الثالثة للشهيد 
الشدادي

الشــباب  مكتــب  نظــم 
مــأرب  بمدينــة  والرياضــة 
عاصمة املحافظة ،يوم السبت، 
ماراثونــا رياضياً كبــراً رعته 
وزارة الشباب والرياضة إحياء 
ــهاد  ــة الستش ــرى الثالث للذك
الفريــق الركــن/ عبدالــرب 
الشدادي مؤســس الجمهورية 

الثانية.
املاراثــون  يف  وشــارك 
الريايض 300 شاب من جميع 
فــرق وأنديــة مديريــة املدينة، 
حيــث قطعــوا مســافة ثالثــة 
كيلــو مرتات عى طول شــارع 
رصواح، منطلقــن مــن أمــام 
معسكر القوات الخاصة وحتى 
دوار تقاطــع شــارع األربعن.


