
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

رشطة حمافظة مأرب تناقش التقرير السنوي 
للخطة األمنية للعام اجلاري

أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية احتفاء باألعياد الوطنية
 انطـــالق بطولتـــي 30 نوفمبـــر لكــــرة القـــدم والطائــرة لألنـــدية الرسميــة  «
 انطــــالق بطولـــــــة كــــــرة الطائـــــــرة بمــــــأرب بمشاركــــــــــة 16 فريقــــا «
 الـقردعــــــــــي واألبطــــــــــال يحجــــــــزان مقعدهمــــــــا فـــي ربـــــع النهائـــــي  «

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

المحافظ العرادة  يترأس اجتماعا للهيئة 
اإلدارية  لمستشفى مأرب العام

جمعية رعاية الطالب تلتزم بتوفير 
12 فصال بديال لمخيم السويداء

تدشين مشروع مساند لجهود مواجهة كورونا في المدينة والوادي

السلطة املحلية بمديرية املدينة تسري قافلة شتوية للمرابطني يف اجلبهات 
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أصـــدر محافـــظ مـــأرب 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة، قرارا 
بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة 
يف مالبســـات ما يثار بخصوص 
الخطـــأ الطبي يف عملية الجريح 
أنس عبدالكريم حيدر، وأعلن عن 
تقديم السلطة املحلية باملحافظة 
مبلـــغ 300 مليـــون ريـــال لدعم 
العجـــز يف موازنة الهيئة القائم،  
وتمكينها مـــن تغطية العجز يف 
االحتياجـــات األساســـية خـــالل 
الفرتة املتبقية من العام الجاري.

ـــرادة  ـــظ الع ـــدد املحاف وش
خالل ترؤســـه اجتماعاً موسعاً 
للهيئة اإلدارية لهيئة مستشفى 
مـــأرب العـــام برئاســـة الدكتور 
محمـــد القباطـــي، عـــى رسعـــة 
إنجـــاز لجنة التحقيـــق ومتابعة 
أعمالها و املشـــكلة من السلطة 
املحلية برئاسة الوكيل للشؤون 
ـــه أحمد الباكري  اإلدارية عبدالل
وعضويـــة مديـــر عـــام مكتـــب 
ـــة ومدير عام  الصحة باملحافظ
املستشفى العسكري، ومدير عام 
الشـــؤون القانونية باملحافظة، 
ـــص  ـــة مخت ـــب عضوي إىل جان
الجراحة العامة الدكتور عبدربه 
الصالحي ورئيس قسم العمليات 
بالهيئـــة الدكتور خالـــد البدوي، 
واالســـتعانة بالتحقيقـــات التي 
املشكلة  التحقيق  لجنة  تجريها 
مـــن رئاســـة الهيئـــة باعتبارها 

لجنة طبيـــة فنية تخصصية.
ـــذي  ـــاع - ال ـــر االجتم وأق
ناقش عددا من القضايا وامللفات 
املتعلقـــة بســـر أداء الهيئـــة 
والتحديات التي تواجهها يف كافة 
الجوانب الفنية واإلدارية واملالية 
والبنـــى التحتيـــة والتجهيـــزات، 
واملـــوارد البرشيـــة - عـــددا مـــن 

اإلجـــراءات الخاصـــة بمعالجـــة 
الجانب الداخيل للهيئة يف جوانب 
املرتبـــات واملشـــرتوات والعجـــز 
املتزايـــد الـــذي تشـــهده موازنـــة 
الهيئة وتآكلها يف ظل االستمرار 
يف االنهيـــار للريـــال اليمني أمام 

الدوالر.
ـــرادة  ـــظ الع ـــدد املحاف وج
ـــاع إىل  ـــالل االجتم ـــه خ التوجي
املختصـــن يف الســـلطة املحليـــة 
بترسيع إجراءات األعمال الفنية 
ـــال  ـــذ أعم ـــزات لتنفي والتجهي
التوسعة للهيئة وبناء دور إضايف 
بمـــا يمكنها مـــن رفـــع قدرتها 
الرسيرية ملواجهة الضغوطات يف 
االستيعاب للحاالت التي تصلها.

ـــدور  ـــظ بال ـــاد املحاف وأش
الحيـــوي الـــذي تقدمـــه الهيئـــة 
يف الجانـــب الصحـــي والخدمات 
الكبرة التي تقدمها للمواطنن 
والجرحـــى وتحملهـــا أعبـــاء 
ـــى  ـــة للجرح ـــات املقدم الخدم
بشكل مجاني والجهود الكبرة 
التـــي تبذل من قبل منتســـبيها، 
رغم التحديات التي تواجهها يف 
مختلف الجوانب والتي تحتاج إىل 

وقفـــة من مختلف الجهات ذات 
العالقة عى مســـتوى الســـلطة 
ـــوف  ـــة للوق ـــة والحكوم املحلي
أمامهـــا والعمـــل معـــا مـــن أجل 
تجاوزهـــا.. مشـــيدا بالنجاحات 
ـــي تحققـــت يف  واإلنجـــازات الت
الهيئـــة بفضـــل تشـــابك جهـــود 
كافة منتســـبي الهيئة إىل جانب 
تعاون الجهات املعنية والتنسيق 
مـــع عدد مـــن الجهـــات الداعمة 
ويف مقدمتها مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وما 
يقدمـــه من دعم يف هـــذا املجال.
ونـــوه اللـــواء العـــرادة رغم 
أن األخطاء الطبية تحصل يف كل 
دول العالـــم ويف منشـــآت طبية 
كبرة ومشـــهورة عى مستوى 
العالم، إال أنه يجب التحقيق فيها 
ومعرفة حيثيات صحة وقوعها 
ـــؤولية  ـــبابها، وتحمل املس وأس
األخالقية والقانونية يف محاسبة 
مرتكبيهـــا، ومعالجـــة أســـباب 
وظروف حدوثها حتى ال تتكرر 
مـــرة أخرى، وبمـــا يخدم عملية 
تجويد الخدمات الطبية املقدمة 
واالرتقاء بأداء ونوعية الخدمة 

املواطن. يلمسها  التي 
كمـــا شـــدد املحافـــظ عـــى 
رضورة معالجة كافة االختالالت 
اإلداريـــة واملالية والتي تنعكس 
عى الجوانب الفنية يف املستشفى 
وجودة الخدمة املقدمة للمواطن، 
وبما يحدث بدء انطالقة جديدة 
للهيئة مغايرة ملا هي عليه اليوم.
ــرادة  ــظ العـ وكان املحافـ
قد قام بزيارة إىل قســـم الغسيل 
الكلوي واطلع عى ســـر العمل 
فيه وجلســـات الغســـيل الكلوي 
واســـتمع مـــن املـــرىض إىل رشح 
عـــن انطباعهـــم عـــن مســـتوى 
الخدمة املقدمـــة.. ووجه رئيس 
الهيئة باإلرساع بتحديد مساحة 
األرض وإنجـــاز األعمـــال الفنية 
الخاصة بإنشاء مركز متخصص 
بأمراض الكى، لتتمكن السلطة 
املحليـــة مـــن متابعـــة األشـــقاء 
ـــار  ـــج اإلعم ـــة وبرنام يف اململك
الســـعودي لإلســـهام يف إنشائه.
رافقـــه خالل الزيـــارة مدير 
عام املعلومات واإلحصاء بديوان 

املحافظة عبدربه حليس.

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

املحافظ العرادة  يرتأس اجتامعا للهيئة 
اإلدارية ملستشفى مأرب العام
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رشطة حمافظة مأرب تناقش التقرير السنوي للخطة 
األمنية للعام اجلاري 2020

ناقـــش اجتمـــاع أمنـــي 
برئاســـة العميـــد عبـــده 
الســـياغي نائـــب مدير عام 
التقرير  ـــة،  رشطة املحافظ
ـــذ  ـــتوى تنفي ـــنوي ملس الس
الخطـــة األمنيـــة للمناطـــق 
ـــام  ـــة للع ـــام الرشط وأقس
الجـــاري ومـــا تبقـــى منها، 
والخطوط العريضة للخطة 
األمنية للعام القادم 2021.

ووقـــف االجتمـــاع أمام 

أبـــرز ماتحقق مـــن الخطة 
األمنيـــة خـــالل الربع األول 
ـــرز  ـــث، وأب ـــي والثال والثان
التـــي واجهتها،  التحديـــات 
والحلـــول الالزمـــة لتجاوز 
تلـــك التحديـــات يف الخطـــط 
التي سيتم  القادمة  األمنية 
رفعها من الوحدات األمنية 
باملحافظـــة للعـــام القـــادم، 
بما يعزز من الوضع األمني 

ـــه املحافظة. الذي تنعم ب

وأشـــاد نائـــب مديـــر 
عـــام رشطـــة املحافظـــة 
بمـــا تحقـــق مـــن نجاحات 
أمنية خـــالل العام الجاري، 
ــات  ــلت كل املخططـ أفشـ
التي كانـــت ترمي إىل إقالق 
الســـكينة العامـــة، وتعكر 
التي تشهد  املحافظة  صفو 
استقرارا أمنيا غر مسبوق 
مصحوبـــا بعمليـــة تنموية 

عـــى كل املســـتويات.

وحث العميد الســـياغي 
قادة ومدراء املناطق األمنية 
التابعـــة لهـــا يف  واألقســـام 
املحافظـــة عـــى مضاعفـــة 
ـــة  ـــع اليقظ ـــود ورف الجه
والحـــس األمنـــي والحرص 
يف  االســـتمرارية  عـــى 
تحقيـــق التفـــوق والصورة 
ـــة واملتميزة التي  النموذجي
عرفت بها األجهزة األمنية 

بمأرب.
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ســـر مكتـــب الواجبـــات 
بمديرية مدينة مأرب، قافلة 
ـــش  ـــال الجي ـــتوية ألبط ش
الوطني يف الجبهة الشمالية 
يف إطار الدعم املحيل والشعبي 
للمرابطن يف الجبهات للدفاع 
عن الوطن والرشعية، تشمل 

شتوية. 1000حقيبة 
وكان يف مقدمـــة القافلة 
مديـــر عـــام مديريـــة مدينـــة 
مـــأرب محمد صالح فرحان 
ومعه عدد من مدراء املكاتب 
التنفيذيـــة والشـــخصيات 

االجتماعيـــة باملديرية، حيث 
أكد أن هذه القافلة لن تكون 
األخرة، وأن السلطة املحلية 
باملدينة ستواصل دعمها بكل 
ما تستطيع للجبهات؛ حيث 
أنهـــا تعتربذلـــك أقـــل واجب 
تقوم به تجاه األبطال الذين 
يدافعـــون عن الدين والوطن 
والجمهوريـــة ضـــد هـــذه 
ـــيا الحوثية االنقالبية  املليش
املتطرفة حتى إنهاء االنقالب 

الدولة. واستعادة 
اســـتقبال  يف  وكان 

القافلة عدد من قادة الكتائب 
وقـــادة املقاومـــة الشـــعبية 
بالجبهـــة الذيـــن عـــربوا عن 
شكرهم وامتنانهم ملثل هذه 
املبادرات التي تجسد الرتابط 
والتالحم بن السلطة املحلية 
واملرابطن بالجبهات وتعزز 
الروح املعنوية لدى املقاتلن.

ـــه أوضح مدير  من جانب
مكتـــب الواجبـــات الزكويـــة 
باملديرية محســـن حيمد أنه 
تم تسير هذه القافلة لدعم 
املجاهديـــن؛ حيث تعترب من 

ــزكاة  ــارف الـ ــم مصـ أهـ
املنصوص عليها يف كتاب الله.. 
وأضاف أن هذه القافلة ماهي 
إال جزء بسيط من رد الجميل 
لهؤالء املقاتلن األبطال الذين 
يدافعون عن الدين والعرض 
والجمهورية...مشـــرا إىل أن 
الحقيبـــة الواحـــدة تحتـــوي 
عى معطف شتوي وبيجاما 
قطنيـــة وكفـــوف وجـــوارب 

شتوية. وكوايف 

السلطة المحلية بمديرية مدينة مأرب 
تسير قافلة شتوية للمرابطين في الجبهات
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بمخيم السويداء..

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

ـــة  ـــب الرتبي ـــع مكت وق
ـــم بمحافظة مأرب  والتعلي
عقـــد رشاكـــة وتعـــاون 
مـــع جمعيـــة رعايـــة 
الطالـــب الخريـــة ومقرها 
حرضموت، ويتضمن تقديم 
الجمعيـــة 12 فصـــال بديـــال 
ملخيـــم الســـويداء للنازحن 
شـــمال مدينة مأرب ضمن 

البديلـــة  املـــدارس  مـــرشوع 
يف مخيمـــات النـــزوح، الذي 
تمولـــه الجمعيـــة الخريـــة 

ـــة يف اليمن. الكويتي
ـــن  ـــع م ـــالل التوقي وخ
ـــب  ـــام مكت ـــر ع ـــل مدي قب
الرتبية الدكتور عيل العباب 
وأمـــن عام جمعيـــة رعاية 
ـــيم  ـــدس وس ـــب املهن الطال

عمر ربيحان.. أشار العباب 
ـــة هـــذه الفصـــول  إىل أهمي
يف توفـــر فـــرص تعليميـــة 
لألطفال يف مخيم السويداء، 
الذي التوجد به أي منشـــأة 
تعليميـــة، وأطفـــال املخيـــم 
محرومـــون مـــن التعليـــم.. 
ـــا إىل التحديات الكبرة  الفت
ـــاع  ـــا القط ـــي يواجهه الت

اســـتيعاب  يف  الرتبـــوي 
الطالب النازحن من مختلف 
املحافظـــات وبأعداد كبرة 
جدا تفـــوق أضعاف القدرة 
ــآت  ــتيعابية للمنشـ االسـ

ـــة القائمة. التعليمي
حـــرض التوقيـــع املديـــر 
ـــة  ـــة اإلغاث ـــذي للجن التنفي

باملحافظـــة أمـــن عزيـــز.
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الـقردعي يتغلب عىل العمود ضمن بطولة 30 نوفمرب لكرة القدم

تدشني مرشوع مساند جلهود مواجهة 
كورونا يف مديريتي املدينة والوادي

تمكـــن نـــادي القردعـــي من الفـــوز عى نظـــره نادي 
العمود بهدفن خالل املباراة التي جمعتهما بملعب املطار 
بمدينـــة مأرب ضمن بطولـــة 30 نوفمرب الكروية لألندية 
الرسمية باملحافظة والتي تقام يف إطار احتفاالت الشعب 

اليمني باألعياد الوطنية ســـبتمرب وأكتوبر ونوفمرب.
وبفوز نادي القردعي يكون قد تأهل إىل دور الثمانية 
مـــن البطولـــة، حيـــث مـــن املقـــرر أن يلتقي يـــوم الثالثاء 
القـــادم نـــادي براقش الريايض يف إطـــار التصفيات للفوز 
بكأس البطولة التي ســـتختتم يـــوم 30 نوفمرب بالتزامن 

مع احتفاالت الشـــعب اليمني بعيد االســـتقالل املجيد.

دشـــن بمحافظـــة مـــأرب مـــرشوع االســـتجابة الطارئة 
للمساعدة يف مواجهة فروس كورونا يف موجته الثانية والذي 
تنفذه مؤسســـة ســـد مأرب للتنمية االجتماعية يف مديريتي 
املدينة والوادي عى مدى شهرين وبدعم من منظمة رشكاء 

اليمن.

ويتضمن املرشوع مجموعة من األنشـــطة تشمل تقديم 
دعم لوجستي ملراكز العزل يف املديريتن بأسطوانات أوكسجن 
و كمامات خاصة بالعاملن، وتوزيع ٤000 كمامة و ٤000 
قفاز يف إطار حمالت التوعية والرش والتعقيم والنظافة التي 

ستنفذ يف املديريتن.
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انطالق بطولة 30 نوفمرب لكرة القدم لألندية 
الرسمية بمحافظة مأرب

انطالق بطولة كرة الطائرة بمأرب بمشاركة 16 فريقا

انطلقـــت يف مدينـــة مـــأرب منافســـات بطولـــة كأس 
30 نوفمـــرب لكـــرة القدم ألندية املحافظـــة والتي ينظمها 
فـــرع اتحاد كرة القدم يف إطـــار الفعاليات الرياضية التي 
تشهدها محافظة مأرب بمناسبة األعياد الوطنية للشعب 

26 ســـبتمرب و1٤ أكتوبر و30 نوفمرب.
ويف املباراة االفتتاحية التي حرضها مدير عام مكتب 
الشـــباب والرياضة باملحافظة عيل حشـــوان، ومستشـــار 
وزير الشباب والرياضة داوود علوة، ورئيس فرع اتحاد 

انطلقـــت يف ملعـــب مدرســـة امليثـــاق األساســـية الثانويـــة 
للبنن، بطولة مدينة مأرب السنوية لكرة الطائرة التي ينظمها 
مكتب الشباب والرياضة بمديرية املدينة، عى مدى شهر كامل، 
بمشـــاركة 16 فريقا شـــعبيا، موزعن عـــى أربع مجموعات، 
وبحضور مدير عام مكتب الشـــباب باملحافظة عيل حشوان.

وخـــالل التدشـــن أوضـــح مدير مكتـــب الشـــباب بمديرية 

املدينة سياف حشوان، أن هذه البطولة تأتي يف إطار البطوالت 
الرياضيـــة التي تضمنتها خطة العمـــل للعام الجاري للمكتب، 
وحرص املكتب فيها عى التنوع يف األلعاب والبطوالت بما يخدم 
كافة رشائح فئة الشباب ومواهبهم ويوفر مساحات واسعة 

لهم للتميز واإلبداع .

الكـــرة صالـــح عيىس الحواني، تمكن فريق نادي النســـيم 
الريـــايض بالفوز عى نظره نادي رغوان الريايض بســـتة 

أهداف نظيفة.
ومن املقرر أن تختتم منافسات البطولة التي يتنافس 
فيها 12 ناديا رسميا حتى نهاية الشهر الحايل 30 نوفمرب 
بالتزامـــن مع الذكرى 53 لالســـتقالل املجيـــد 30 نوفمرب 

1967م.
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تدشين بطولة 30 نوفمبر لكرة 
الطائـــرة لألنديــة الرسميـــة

دشـــن مديـــر عـــام مكتب 
بمحافظة  والرياضة  الشباب 
مـــأرب عـــيل حشـــوان ومعـــه 
رئيس فرع االتحاد العام لكرة 
حسن  محمد  إيهاب  الطائرة 
بطولـــة 30 نوفمـــرب لألنديـــة 
الرسمية ، والتي تقام بالتزامن 
اليمني  مع احتفاالت الشعب 
باألعياد الوطنية 26 سبتمرب 

و1٤ أكتوبـــر و30 نوفمرب.
وخالل التدشن أكد مدير 
عام مكتب الشباب والرياضة 

عى أهمية هذه البطولة التي 
تأتـــي يف ســـياق تفعيـــل كافة 
األنشـــطة واأللعاب الرياضية 
لفـــروع االتحـــادات واألنديـــة 
ـــد  ـــة بع ـــة باملحافظ الرياضي
جمود طويل بســـبب فروس 
كورونا الذي تسبب يف إيقاف 
ـــة يف إطار  الفعاليات الرياضي

ـــراءات االحرتازية. اإلج
وأكـــد أن إقامة الفعاليات 
واألنشطة الرياضية بالتزامن 
مع احتفـــاالت بالدنا باألعياد 

الوطنيـــة، يأتـــي يف ســـياق 
ترســـيخ قيم الـــوالء الوطني 
العظيمة  مناسباته  وتكريس 
يف عقول وقلوب الشباب الذين 
يمثلون قادة املستقبل وعماد 

األوطان. بناء 
مـــن جانبـــه ثمـــن رئيس 
ـــرة  ـــام لك ـــاد الع ـــرع االتح ف
الطائـــرة الدعـــم الـــذي أولتـــه 
وزارة الشـــباب والرياضـــة 
والســـلطة املحلية باملحافظة 
ومكتـــب الشـــباب والرياضـــة 

ـــذه البطولة املهمة،  إلقامة ه
ومايشـــهده القطاع الريايض 
بمـــأرب من أنشـــطة رياضية 
متنوعة تعكس مدى االهتمام 
الـــذي توليه قيـــادة املحافظة 
القطاع  بهذا  املعنية  واملكاتب 

املهم.
ويشـــارك يف البطولـــة 12 
ناديـــا هـــي األندية الرســـمية 
ـــم يف 30  ـــة وتختت يف املحافظ
نوفمـــرب القـــادم بالتزامن مع 

ـــتقالل املجيد. يوم االس


