شكل لجنة تحقيق في مالبسات عملية الجريح ووجه بدعم المستشفى..

المحافظ العرادة يترأس اجتماعا للهيئة
اإلدارية لمستشفى مأرب العام

نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب
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رشطة حمافظة مأرب تناقش التقرير السنوي
للخطة األمنية للعام اجلاري

السلطة املحلية بمديرية املدينة تسري قافلة شتوية للمرابطني يف اجلبهات
جمعية رعاية الطالب تلتزم بتوفير
 12فصال بديال لمخيم السويداء
تدشينمشروعمساندلجهودمواجهةكورونافيالمدينةوالوادي

أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية احتفاء باألعياد الوطنية

»» انطـــالق بطولتـــي  30نوفمبـــر لكــــرة القـــدم والطائــرة لألنـــدية الرسميــة
»» انطــــالق بطولـــــــة كــــــرة الطائـــــــرة بمــــــأرب بمشاركــــــــــة  16فريقــــا
»» الـقردعــــــــــي واألبطــــــــــال يحجــــــــزان مقعدهمــــــــا فـــي ربـــــع النهائـــــي

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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شكل لجنة تحقيق في مالبسات عملية الجريح ووجه بدعم المستشفى..

املحافظ العرادة يرتأس اجتامعا للهيئة
اإلدارية ملستشفى مأرب العام

أصـــدر محافـــظ مـــأرب
اللــواء ســلطان العــرادة ،قرارا
بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة
يف مالبســات ما يثار بخصوص
الخطــأ الطبي يف عملية الجريح
أنس عبدالكريم حيدر ،وأعلن عن
تقديم السلطة املحلية باملحافظة
مبلــغ  300مليــون ريــال لدعم
العجــز يف موازنة الهيئة القائم،
وتمكينها مــن تغطية العجز يف
االحتياجــات األساســية خــال
الفرتة املتبقية من العام الجاري.
وش ــدد املحاف ــظ الع ــرادة
خالل ترؤســه اجتماعا ً موسعا ً
للهيئة اإلدارية لهيئة مستشفى
مــأرب العــام برئاســة الدكتور
محمــد القباطــي ،عــى رسعــة
إنجــاز لجنة التحقيــق ومتابعة
أعمالها و املشــكلة من السلطة
املحلية برئاسة الوكيل للشؤون
اإلدارية عبدالل ــه أحمد الباكري
وعضويــة مديــر عــام مكتــب
الصحة باملحافظ ــة ومدير عام
املستشفىالعسكري،ومديرعام
الش ــؤون القانونية باملحافظة،
إىل جانـــب عضويـــة مختـــص
الجراحة العامة الدكتور عبدربه
الصالحي ورئيس قسم العمليات
بالهيئــة الدكتور خالــد البدوي،
واالســتعانة بالتحقيقــات التي
تجريها لجنة التحقيق املشكلة
مــن رئاســة الهيئــة باعتبارها
لجنة طبي ــة فنية تخصصية.
وأقـــر االجتمـــاع  -الـــذي
ناقش عددا من القضايا وامللفات
املتعلقـــة بســـر أداء الهيئـــة
والتحديات التي تواجهها يف كافة
الجوانب الفنية واإلدارية واملالية
والبنــى التحتيــة والتجهيــزات،
واملــوارد البرشيــة  -عــددا مــن

اإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة
الجانب الداخيل للهيئة يف جوانب
املرتبــات واملشــروات والعجــز
املتزايــد الــذي تشــهده موازنــة
الهيئة وتآكلها يف ظل االستمرار
يف االنهيــار للريــال اليمني أمام
الدوالر.
وج ــدد املحاف ــظ الع ــرادة
التوجي ــه خ ــال االجتم ــاع إىل
املختصــن يف الســلطة املحليــة
بترسيع إجراءات األعمال الفنية
والتجهيـــزات لتنفيـــذ أعمـــال
التوسعة للهيئة وبناء دور إضايف
بمــا يمكنها مــن رفــع قدرتها
الرسيرية ملواجهة الضغوطات يف
االستيعاب للحاالت التي تصلها.
وأشـــاد املحافـــظ بالـــدور
الحيــوي الــذي تقدمــه الهيئــة
يف الجانــب الصحــي والخدمات
الكبرية التي تقدمها للمواطنني
والجرحـــى وتحملهـــا أعبـــاء
الخدمـــات املقدمـــة للجرحـــى
بشكل مجاني والجهود الكبرية
التــي تبذل من قبل منتســبيها،
رغم التحديات التي تواجهها يف
مختلف الجوانب والتي تحتاج إىل

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

Mareb_gov

وقفــة من مختلف الجهات ذات
العالقة عىل مســتوى الســلطة
املحلي ــة والحكوم ــة للوق ــوف
أمامهــا والعمــل معــا مــن أجل
تجاوزهــا ..مشــيدا بالنجاحات
واإلنج ــازات الت ــي تحقق ــت يف
الهيئــة بفضــل تشــابك جهــود
كافة منتســبي الهيئة إىل جانب
تعاون الجهات املعنية والتنسيق
مــع عدد مــن الجهــات الداعمة
ويف مقدمتها مركز امللك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وما
يقدمــه من دعم يف هــذا املجال.
ونــوه اللــواء العــرادة رغم
أن األخطاء الطبية تحصل يف كل
دول العالــم ويف منشــآت طبية
كبرية ومشــهورة عىل مستوى
العالم ،إال أنه يجب التحقيق فيها
ومعرفة حيثيات صحة وقوعها
وأس ــبابها ،وتحمل املس ــؤولية
األخالقية والقانونية يف محاسبة
مرتكبيه ــا ،ومعالج ــة أس ــباب
وظروف حدوثها حتى ال تتكرر
مــرة أخرى ،وبمــا يخدم عملية
تجويد الخدمات الطبية املقدمة
واالرتقاء بأداء ونوعية الخدمة
Mareb gov

Mareb_gov

التي يلمسها املواطن.
كم ــا ش ــدد املحاف ــظ ع ــى
رضورة معالجة كافة االختالالت
اإلداري ــة واملالية والتي تنعكس
عىل الجوانب الفنية يف املستشفى
وجودةالخدمةاملقدمةللمواطن،
وبما يحدث بدء انطالقة جديدة
للهيئة مغايرة ملا هي عليه اليوم.
وكان املحافـــظ العـــرادة
قد قام بزيارة إىل قســم الغسيل
الكلوي واطلع عىل ســر العمل
فيه وجلســات الغســيل الكلوي
واســتمع مــن املــرىض إىل رشح
عــن انطباعهــم عــن مســتوى
الخدمة املقدمــة ..ووجه رئيس
الهيئة باإلرساع بتحديد مساحة
األرض وإنجــاز األعمــال الفنية
الخاصة بإنشاء مركز متخصص
بأمراض الكىل ،لتتمكن السلطة
املحليــة مــن متابعــة األشــقاء
يف اململك ــة وبرنام ــج اإلعم ــار
الســعودي لإلســهام يف إنشائه.
رافقــه خالل الزيــارة مدير
عام املعلومات واإلحصاء بديوان
املحافظة عبدربه حليس.

Mareb_gov

Mareb.gov
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رشطة حمافظة مأرب تناقش التقرير السنوي للخطة
األمنية للعام اجلاري 2020

ناقــش اجتمــاع أمنــي
برئاســـة العميـــد عبـــده
الســياغي نائــب مدير عام
رشطة املحافظ ــة ،التقرير
الس ــنوي ملس ــتوى تنفي ــذ
الخطــة األمنيــة للمناطــق
وأقس ــام الرشط ــة للع ــام
الجــاري ومــا تبقــى منها،
والخطوط العريضة للخطة
األمنية للعام القادم .2021
ووقــف االجتمــاع أمام

أبــرز ماتحقق مــن الخطة
األمنيــة خــال الربع األول
والثان ــي والثال ــث ،وأب ــرز
التحدي ــات الت ــي واجهتها،
والحل ــول الالزم ــة لتجاوز
تلــك التحديــات يف الخطــط
األمنية القادمة التي سيتم
رفعها من الوحدات األمنية
باملحافظــة للعــام القــادم،
بما يعزز من الوضع األمني
الذي تنعم ب ــه املحافظة.

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

Mareb_gov

وأشـــاد نائـــب مديـــر
عـــام رشطـــة املحافظـــة
بمــا تحقــق مــن نجاحات
أمنية خــال العام الجاري،
أفشـــلت كل املخططـــات
التي كانــت ترمي إىل إقالق
الس ــكينة العام ــة ،وتعكري
صفو املحافظة التي تشهد
استقرارا أمنيا غري مسبوق
مصحوبــا بعمليــة تنموية
عــى كل املســتويات.
Mareb gov

Mareb_gov

وحث العميد الس ــياغي
قادة ومدراء املناطق األمنية
واألقســام التابعــة لهــا يف
املحافظــة عــى مضاعفــة
الجهـــود ورفـــع اليقظـــة
والحــس األمنــي والحرص
عـــى االســـتمرارية يف
تحقيــق التفــوق والصورة
النموذجي ــة واملتميزة التي
عرفت بها األجهزة األمنية
بمأرب.
Mareb_gov

Mareb.gov
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السلطة المحلية بمديرية مدينة مأرب
تسير قافلة شتوية للمرابطين في الجبهات

ســر مكتــب الواجبــات
بمديرية مدينة مأرب ،قافلة
شـــتوية ألبطـــال الجيـــش
الوطني يف الجبهة الشمالية
يف إطار الدعم املحيل والشعبي
للمرابطني يف الجبهات للدفاع
عن الوطن والرشعية ،تشمل
1000حقيبة شتوية.
وكان يف مقدمــة القافلة
مديــر عــام مديريــة مدينــة
مــأرب محمد صالح فرحان
ومعه عدد من مدراء املكاتب
التنفيذيـــة والشـــخصيات

االجتماعيــة باملديرية ،حيث
أكد أن هذه القافلة لن تكون
األخرية ،وأن السلطة املحلية
باملدينة ستواصل دعمها بكل
ما تستطيع للجبهات؛ حيث
أنهــا تعتربذلــك أقــل واجب
تقوم به تجاه األبطال الذين
يدافعــون عن الدين والوطن
والجمهوريـــة ضـــد هـــذه
املليش ــيا الحوثية االنقالبية
املتطرفة حتى إنهاء االنقالب
واستعادة الدولة.
وكان يف اســـتقبال

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

Mareb_gov

القافلة عدد من قادة الكتائب
وق ــادة املقاوم ــة الش ــعبية
بالجبهــة الذيــن عــروا عن
شكرهم وامتنانهم ملثل هذه
املبادرات التي تجسد الرتابط
والتالحم بني السلطة املحلية
واملرابطني بالجبهات وتعزز
الروح املعنوية لدى املقاتلني.
من جانب ــه أوضح مدير
مكتــب الواجبــات الزكويــة
باملديرية محس ــن حيمد أنه
تم تسيري هذه القافلة لدعم
املجاهدي ــن؛ حيث تعترب من
Mareb gov

Mareb_gov

أهـــم مصـــارف الـــزكاة
املنصوصعليهايفكتابالله..
وأضاف أن هذه القافلة ماهي
إال جزء بسيط من رد الجميل
لهؤالء املقاتلني األبطال الذين
يدافعون عن الدين والعرض
والجمهورية...مشــرا إىل أن
الحقيبــة الواحــدة تحتــوي
عىل معطف شتوي وبيجاما
قطنيــة وكفــوف وجــوارب
وكوايف شتوية.
Mareb_gov

Mareb.gov
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بمخيم السويداء..

عقد رشاكة بني مكتب الرتبية ومجعية رعاية الطالب
لتوفري 12فصال بديالبدعم من اإلعامر السعودي

وق ــع مكت ــب الرتبي ــة
والتعلي ــم بمحافظة مأرب
عقـــد رشاكـــة وتعـــاون
مـــع جمعيـــة رعايـــة
الطالــب الخرييــة ومقرها
حرضموت ،ويتضمن تقديم
الجمعيــة  12فصــا بديــا
ملخيــم الســويداء للنازحني
شــمال مدينة مأرب ضمن

مــروع املــدارس البديلــة
يف مخيمــات النــزوح ،الذي
تمولــه الجمعيــة الخرييــة
الكويتي ــة يف اليمن.
وخ ــال التوقي ــع م ــن
قب ــل مدي ــر ع ــام مكت ــب
الرتبية الدكتور عيل العباب
وأمــن عام جمعيــة رعاية
الطال ــب املهن ــدس وس ــيم

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

Mareb_gov

عمر ربيحان ..أشار العباب
إىل أهمي ــة ه ــذه الفص ــول
يف توفــر فــرص تعليميــة
لألطفال يف مخيم السويداء،
الذي التوجد به أي منشــأة
تعليميــة ،وأطفــال املخيــم
محرومــون مــن التعليــم..
الفت ــا إىل التحديات الكبرية
التـــي يواجههـــا القطـــاع
Mareb gov

Mareb_gov

الرتبـــوي يف اســـتيعاب
الطالب النازحني من مختلف
املحافظ ــات وبأعداد كبرية
جدا تفــوق أضعاف القدرة
االســـتيعابية للمنشـــآت
التعليميـــة القائمة.
حــر التوقيــع املديــر
التنفي ــذي للجن ــة اإلغاث ــة
باملحافظــة أمــن عزيــز.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تدشني مرشوع مساند جلهود مواجهة
كورونا يف مديريتي املدينة والوادي

دشــن بمحافظــة مــأرب مــروع االســتجابة الطارئة
للمساعدة يف مواجهة فريوس كورونا يف موجته الثانية والذي
تنفذه مؤسســة ســد مأرب للتنمية االجتماعية يف مديريتي
املدينة والوادي عىل مدى شهرين وبدعم من منظمة رشكاء
اليمن.
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ويتضمن املرشوع مجموعة من األنشــطة تشمل تقديم
دعم لوجستي ملراكز العزل يف املديريتني بأسطوانات أوكسجني
و كمامات خاصة بالعاملني ،وتوزيع  ٤٠٠٠كمامة و ٤٠٠٠
قفاز يف إطار حمالت التوعية والرش والتعقيم والنظافة التي
ستنفذ يف املديريتني.

الـقردعي يتغلب عىل العمود ضمن بطولة  30نوفمرب لكرة القدم
تمكــن نــادي القردعــي من الفــوز عىل نظــره نادي
العمود بهدفني خالل املباراة التي جمعتهما بملعب املطار
بمدينــة مأرب ضمن بطولــة  30نوفمرب الكروية لألندية
الرسمية باملحافظة والتي تقام يف إطار احتفاالت الشعب
اليمني باألعياد الوطنية ســبتمرب وأكتوبر ونوفمرب.
وبفوز نادي القردعي يكون قد تأهل إىل دور الثمانية
مــن البطولــة ،حيــث مــن املقــرر أن يلتقي يــوم الثالثاء
القــادم نــادي براقش الريايض يف إطــار التصفيات للفوز
بكأس البطولة التي ســتختتم يــوم  30نوفمرب بالتزامن
مع احتفاالت الشــعب اليمني بعيد االســتقالل املجيد.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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انطالق بطولة  30نوفمرب لكرة القدم لألندية
الرسمية بمحافظة مأرب

انطلقــت يف مدينــة مــأرب منافســات بطولــة كأس
 30نوفمــر لكــرة القدم ألندية املحافظــة والتي ينظمها
فــرع اتحاد كرة القدم يف إطــار الفعاليات الرياضية التي
تشهدها محافظة مأرب بمناسبة األعياد الوطنية للشعب
 26ســبتمرب و 14أكتوبر و 30نوفمرب.
ويف املباراة االفتتاحية التي حرضها مدير عام مكتب
الشــباب والرياضة باملحافظة عيل حشــوان ،ومستشــار
وزير الشباب والرياضة داوود علوة ،ورئيس فرع اتحاد

PA G E

الكــرة صالــح عيىس الحواني ،تمكن فريق نادي النســيم
الريــايض بالفوز عىل نظريه نادي رغوان الريايض بســتة
أهداف نظيفة.
ومن املقرر أن تختتم منافسات البطولة التي يتنافس
فيها  12ناديا رسميا حتى نهاية الشهر الحايل  30نوفمرب
بالتزامــن مع الذكرى  53لالســتقالل املجيــد  30نوفمرب
1967م.

انطالق بطولة كرة الطائرة بمأرب بمشاركة  16فريقا
انطلقــت يف ملعــب مدرســة امليثــاق األساســية الثانويــة
للبنني ،بطولة مدينة مأرب السنوية لكرة الطائرة التي ينظمها
مكتب الشباب والرياضة بمديرية املدينة ،عىل مدى شهر كامل،
بمشــاركة  16فريقا شــعبيا ،موزعني عــى أربع مجموعات،
وبحضور مدير عام مكتب الشــباب باملحافظة عيل حشوان.
وخــال التدشــن أوضــح مدير مكتــب الشــباب بمديرية
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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املدينة سياف حشوان ،أن هذه البطولة تأتي يف إطار البطوالت
الرياضيــة التي تضمنتها خطة العمــل للعام الجاري للمكتب،
وحرص املكتب فيها عىل التنوع يف األلعاب والبطوالت بما يخدم
كافة رشائح فئة الشباب ومواهبهم ويوفر مساحات واسعة
لهم للتميز واإلبداع .

Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

8

السبت  14نوفمبر 2020م العـــــدد ( ) 130

صفحة

PA G E

تدشين بطولة  30نوفمبر لكرة
الطائـــرة لألنديــة الرسميـــة

دشــن مديــر عــام مكتب
الشباب والرياضة بمحافظة
مــأرب عــي حشــوان ومعــه
رئيس فرع االتحاد العام لكرة
الطائرة إيهاب محمد حسني
بطولــة  30نوفمــر لألنديــة
الرسمية  ،والتي تقام بالتزامن
مع احتفاالت الشعب اليمني
باألعياد الوطنية  26سبتمرب
و 14أكتوبــر و 30نوفمرب.
وخالل التدشني أكد مدير
عام مكتب الشباب والرياضة

عىل أهمية هذه البطولة التي
تأتــي يف ســياق تفعيــل كافة
األنشــطة واأللعاب الرياضية
لفــروع االتحــادات واألنديــة
الرياضي ــة باملحافظ ــة بع ــد
جمود طويل بســبب فريوس
كورونا الذي تسبب يف إيقاف
الفعاليات الرياضي ــة يف إطار
اإلج ــراءات االحرتازية.
وأكــد أن إقامة الفعاليات
واألنشطة الرياضية بالتزامن
مع احتفــاالت بالدنا باألعياد

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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الوطنيـــة ،يأتـــي يف ســـياق
ترســيخ قيم الــوالء الوطني
وتكريس مناسباته العظيمة
يف عقول وقلوب الشباب الذين
يمثلون قادة املستقبل وعماد
بناء األوطان.
مــن جانبــه ثمــن رئيس
ف ــرع االتح ــاد الع ــام لك ــرة
الطائــرة الدعــم الــذي أولتــه
وزارة الشـــباب والرياضـــة
والس ــلطة املحلية باملحافظة
ومكتــب الشــباب والرياضــة
Mareb gov
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إلقامة ه ــذه البطولة املهمة،
ومايش ــهده القطاع الريايض
بمــأرب من أنشــطة رياضية
متنوعة تعكس مدى االهتمام
الــذي توليه قيــادة املحافظة
واملكاتب املعنية بهذا القطاع
املهم.
ويشــارك يف البطولــة 12
ناديــا هــي األندية الرســمية
يف املحافظ ــة وتختت ــم يف 30
نوفمــر القــادم بالتزامن مع
يوم االس ــتقالل املجيد.
Mareb_gov
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