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دعا األمم المتحدة ومبعوثها لكشف المسؤول عن خروقات الهدنة..

نائب رئيس جملس القيادة الرئايس العرادة يلتقي املبعوث األممي إىل اليمن

الوكيــل مفتــاح يناقــش مــع اهلجــرة الدوليــة
واألوتشــا تدخالهتــا البيئيــة يف املخيــات

الوكيل الباكري يطلع عىل االستعدادات
المتحانات الثانوية العامة
 65يف املائة نسبة االنضباط الوظيفي
خالل اليوم األول من الدوام

الش ـدادي يناقــش مــع مركــز الملــك ســلمان دعــم
القطــاع الصحــي بمحافظــة مــأرب

مناقشة الرتتيبات النهائية إلجراء
امتحانات الثانوية العامة بمأرب

اســتقبال أكثــر مــن  7آالف حالــة مرضيــة خــال
إجــازة العيــد

مستشــفى كــرى العــام يكــرم طواقمــه
التمريضيــة بيــوم التمريــض العالمــي
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دعا األمم المتحدة ومبعوثها لكشف المسؤول عن خروقات الهدنة..

نائب رئيس جملس القيادة الرئايس العرادة يلتقي املبعوث األممي إىل اليمن

ناقـــش نائـــب رئيـــس
مجلــس القيــادة الرئــايس
اللـــواء ســـلطان العـــرادة
مــع مبعــوث األمــن العام
لألم ــم املتح ــدة إىل اليم ــن
هانـــس غروندبـــرغ،
الوضع اإلنســاني يف اليمن
والتط ــورات عىل الس ــاحة
الوطني ــة ،وجه ــود األم ــم
املتح ــدة إلح ــال الس ــام
وتثبيـــت الهدنـــة التـــي
تخرتقهــا مليشــيا الحوثي
اإليراني ــة بش ــكل يوم ــي،
وتحويلهــا امللف اإلنســاني
إىل مل ــف س ــيايس.
وأكـــد العـــرادة أن
مجلــس القيــادة الرئــايس
بقي ــادة فخام ــة الرئي ــس
الدكت ــور رش ــاد العليم ــي
وكافـــة أعضـــاء املجلـــس
يتبنـــون الســـام العـــادل
الشامل كأولوية بما يضمن
االســـتقرار واملســـتقبل
املــرق للبالد ..الفتا ً إىل أن

الحكومة قدمت الكثري من
التنــازالت والدعــم إلنجاح
جهـــود األمـــم املتحـــدة
إليق ــاف الح ــرب وإح ــال
الســام العادل الــذي يقود
إىل عودة مؤسسات الدولة
الرشعي ــة ورف ــع املعان ــاة
ع ــن املواطنني واس ــتكمال
العملي ــة السياس ــية.
وأوضـــح أن مليشـــيا
الحوثـــي تتنصـــل عـــن
كافــة التزاماتهــا وتواصل
خروقاتهـــا املســـتمرة
للهدنة من خالل التحش ــيد
املتواصل إىل كافة الجبهات
واستمرار القصف املدفعي
املسي واستهداف
والطريان
َّ
املناطق اآلهلة بالســكان يف
محافظة مأرب بالصواريخ
الباليس ــتية ،باإلضاف ــة إىل
إرصاره ــا ع ــى اس ــتمرار
إغــاق الطرقــات واملعابــر
للمدن وخاصة يف محافظة
تعز ،وعرقلتها مللف إطالق

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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األرسى واملختطفـــن
ورفــض كافــة املقرتحــات
التي تقدمــت بها الحكومة
لتخفيف معاناة املواطنني،
ويف مقدمتها تسليم رواتب
املوظفني من عائدات ميناء
الحدي ــدة بموج ــب اتف ــاق
استوكهولم وبنود الهدنة.
وشـــدد العـــرادة عـــى
رضورة قيام األمم املتحدة
ومبعوثهـــا إىل اليمـــن
بالكشـــف للعالم واملجتمع
الـــدويل ،املســـؤول عـــن
خروقــات الهدنــة وتهديــد
اســـتمرارها والطـــرف
املعرقــل واملتعنــت لتنفيــذ
االلتزامـــات ..وممارســـة
كافــة الضغوطــات املمكنة
عىل املليشيا وإيران لاللتزام
بمــا تم االتفاق عليه وعدم
تحويــل امللف اإلنســاني إىل
ابتـــزاز ســـيايس.
وأكـــد اســـتمرار
الحكومة اليمنية والتحالف
Mareb gov
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العرب ــي الداع ــم للرشعي ــة
بتقديـــم كافـــة الدعـــم
والتس ــهيالت لجهود األمم
املتحــدة ومبعوثهــا لليمــن
إلحـــال الســـام العـــادل
واملس ــتدام ال ــذي يحاف ــظ
عــى الدولــة ومؤسســاتها
ونظامهـــا الجمهـــوري،
ويعزز املواطنة املتس ــاوية
والحريـــة والعدالـــة
االجتماعيـــة بمـــا يلبـــي
تطلعــات الشــعب اليمنــي.
مـــن جانبـــه ث ّمـــن
املبعــوث األممــي إىل اليمن
هانــس غروندبــرغ ،جهود
مجل ــس القي ــادة الرئ ــايس
والحكومـــة ومواقفهـــم
تجاه الســام ،الفتـا ً إىل أن
جوالته وجهوده ولقاءاته
مــع كافة األطــراف تهدف
إىل إيجــاد أرضية مشــركة
لتحقي ــق الس ــام الع ــادل
واملس ــتدام الذي يس ــتحقه
الشــعب اليمنــي.
Mareb_gov

Mareb.gov
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الوكيل مفتاح يناقش مع اهلجرة الدولية واألوتشا
تدخالهتام البيئية يف خميامت النازحني

ناقــش وكيــل محافظــة
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه
مفت ــاح ،م ــع مدي ــر مكت ــب
التنس ــيق اإلنس ــاني لألم ــم
املتحدة يف املحافظة سانتوس
ازيكو ،ومدير مكتب منظمة
الهجـــرة الدوليـــة انـــدرس
هوجالن ــد ،الوض ــع البيئ ــي
يف مخيمـــات النازحـــن يف
املحافظة والتدخالت العاجلة
املمكنــة للمنظمتــن الطارئة
يف املخيمـــات وتجمعـــات
النازحني األكثر سوءا يف ظل
تزايــد طفــح املجــاري والتي
تتســبب بانتشــار الكثري من

األم ــراض وتته ــدد الوض ــع
الصحـــي للنازحني.
وخـــال اللقـــاء الـــذي
ضــم ممثلــن عــن صنــدوق
النظافة والتحسني ،والوحدة
التنفيذيـــة إلدارة مخيمـــات
النازحــن ،جرى اســتعراض
الوضــع البيئــي يف عــدد مــن
املخيمـــات والتجمعـــات
الســكانية والحاجــة إىل دعم
جهود الصن ــدوق يف مواجهة
كارثة طفح املجاري والنظافة
ورف ــع املخلف ــات املتكدس ــة
واألمــراض التــي تســببت يف
انتشــارها بــن النازحني من

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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النساء واألطفال والشيوخ.
كمـــا جـــرى مناقشـــة
التعاون القائم بني الصندوق
وعــدد مــن املنظمــات ومنها
الهجــرة الدوليــة وكتلة املياه
واإلصح ــاح البيئ ــي يف دع ــم
بعض أعمال الصندوق الهادفة
إىل تحس ــن الوض ــع البيئ ــي
والنظافــة يف بعض املخيمات
والتجمعات السكانية وأهمية
حشــد مزيــد مــن الدعــم من
أجل مواجهة مشكلة الطفح
الكبـــر للمجـــاري يف عـــدد
م ــن املخيم ــات والتجمع ــات
وأبرزها مخيم كلية املجتمع
يف مدين ــة الروضة.
Mareb gov
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وأكــد الجميــع عــى رفع
مس ــتوى الدع ــم والتنس ــيق
ملواجهـــة هـــذه املشـــكلة،
وأهميــة نقــل النازحــن من
مخيـــم كليـــة املجتمـــع إىل
مخيــم آخــر أو توزيعهم عىل
مخيمــات قائمة ،كما تم نقل
تجمعات سابقة ،بعد تجهيز
املخيمــات البديلة وإمكانيات
النقل بالتعاون مع املنظمات
اإلنسانية الدولية واإلقليمية،
وتعزي ــز جه ــود الصن ــدوق
حاليا ملواجهة طفح املجاري.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  15مـــــايو  2022العـــــدد ( )176

4

صفحة

PA G E

مناقشة الترتيبات النهائية إلجراء امتحانات
الثانوية العامة بمأرب

ناقش االجتماع املوسع
الــذي عقــد بمدينــة مــأرب
 ،برئاســة وكيــل محافظــة
م ــأرب للش ــؤون اإلداري ــة
عبداللــه الباكــري الرتتيبات
اللوجستية والفنية النهائية
إلجــراء امتحانــات الثانوية
العامـــة للعـــام الـــدرايس
2021/2022م والتــي تبــدأ
األح ــد القادم.

وتطرق االجتم ــاع الذي
ضم قيــادات مكتــب الرتبية
باملحافظة واللجنة الفرعية
لالمتحانـــات وقيـــادات
األجهــزة األمنيــة ،ومــدراء
عموم املديريات ،االحتياجات
األمنيـــة والتحضـــرات
النهائيـــة بعـــد اســـتكمال
تجهيــز املراكــز االمتحانيــة
بمــا فيها املراكــز املخصصة
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للطالب النازحني واســتيفاء
جميـــع الوثائـــق للعمليـــة
االمتحانيــة والتنســيق مــع
األجهزة األمنية للمســاهمة
يف توفري املناخات والظروف
املناسبة التي تساعد الطالب
عــى أداء االمتحانــات بــكل
يــر وســهولة ،وضبط أي
اختــاالت قــد تعكــر صفــو
الجــو العــام لالمتحانات.
Mareb gov
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وأكــد الوكيــل الباكــري
رضورة تضافـــر جهـــود
الجميــع مــن أجــل ضمــان
إجراء االمتحانات وس ــرها
بحســب ما هــو مخطط لها
وفقــا للضوابط واإلجراءات
املنظمــة لها ..مؤكدا ً حرص
قيــادة الســلطة املحلية عىل
دعـــم القطـــاع التعليمـــي
وتوفــر متطلباتــه.
Mareb_gov

Mareb.gov
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الوكيل الباكري يطلع عىل االستعدادات
المتحانات الثانوية العامة

اطلع وكي ــل محافظة
م ــأرب للش ــؤون اإلدارية
عبدالل ــه الباك ــري ،ع ــى
االســـتعدادات إلجـــراء
امتحانات إتمام الشــهادة
الثانوية العامة ،ومستوى
االنضبـــاط الوظيفـــي يف
مكتــب الرتبيــة والتعليــم
عقــب إجازة عيــد الفطر.
وخــال الزيــارة التــي
رافقــه فيهــا مديــر عــام
مكت ــب الخدم ــة املدني ــة
ســعود اليوســفي ومدير
عــام فــرع جهــاز األمــن
الســـيايس باملحافظـــة
العمي ــد ناج ــي حط ــروم
ومدير عام مديرية بدبدة

الدكتور يحيـــى القانيص،
زار وكيــل املحافظة إدارة
االختبـــارات والكنـــرول
بمكتــب الرتبية واســتمع
مـــن نائـــب مديـــر عـــام
مكتب الرتبي ــة عبدالعزيز
الباكري ومســـؤويل إدارة
االختبـــارات والكنـــرول
إىل مس ــتوى االستعدادات
الفني ــة لب ــدء اختب ــارات
إتمــام الشــهادة الثانويــة
العامة باملحافظة ،وعملية
إع ــداد كش ــوفات الطالب
املتقدمــن وإصــدار أرقام
الجل ــوس له ــم ،إىل جانب
عملية التواصل مع اللجنة
العليــا لالختبارات بوزارة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الرتبيــة وتأمني واســتالم
وصول أسئلة االختبارات
يف مظاريــف مختومــة إىل
كنرتول املكتب.
وناقـــش الوكيـــل
الباكـــري ،مـــع قيـــادة
ومنتســـبي مكتب الرتبية
باملحافظــة ،االحتياجــات
اللوجســـتية املتبقيـــة
إلجراء عملية االختبارات
التي س ــتبدأ األح ــد املقبل
بموجب التقويم الرتبوي،
والتي يتقدم لها هذا العام
 4428طالبا ً وطالبة منهم
 2200طالبــة يف قســميها
العلم ــي واألدب ــي ،يمث ــل
النازحــون منهم أكثر من
Mareb gov
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 75يف املائة.
وأش ــار نائ ــب مدي ــر
ع ــام مكت ــب الرتبي ــة إىل
أن اللجنـــة الفرعيـــة
لالختبـــارات باملحافظـــة
جهزت  24مركزا اختباريا
للطالب بمن فيهم الطالب
النازحــون املوزعــون عىل
مخيمــات النازحــن ،وتم
ح ــل إش ــكاليات الط ــاب
النازحــن لتمكينهــم مــن
أداء اختباراته ــم بنج ــاح
بمــا يضمن عدم تفويتهم
حقهــم يف التعليــم.
Mareb_gov
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 65في المائة نسبة االنضباط الوظيفي خالل
اليوم األول من الدوام

اطلــع وكيــا محافظــة
مـــأرب عبداللـــه الباكـــري
ومحمـــد املعـــويض ،يـــوم
اإلثنـــن ،عـــى مســـتوى
االنضبـــاط الوظيفـــي
وااللتزام بالدوام الرسمي يف
أول أيام الدوام عقب إجازة
عيــد الفطــر املبــارك.
وزار وكيــا املحافظــة ،
مكتب وزارة الخدمة املدنية
باملحافظــة ،واســتمعا مــن
مديــر عــام مكتــب الخدمة
ســعود اليوســفي ،إىل رشح

حـــول ســـر عمـــل لجـــان
الرقاب ــة والتفتي ــش التابعة
ملكتب الخدمة عىل الوحدات
اإلداريــة والخدميــة ،والتــي
س ــجلت نس ــبة حضور%65
يف أول أيــام الدوام الرســمي
عقب إج ــازة العيد.
وشـــدد الباكـــري
واملعويض ،عىل أهمية التزام
وانضبــاط كافــة املوظفــن
يف عمــوم الوحــدات اإلدارية
واملكاتب الخدمية يف محافظة
مأرب وأداء مهامهم بالشكل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املطلــوب  ..مؤكــدا حــرص
قيــادة محافظة مــأرب عىل
تذليــل كافة الصعوبات التي
تواجه س ــر العم ــل بجميع
املجاالت.
وأوض ــح مدي ــر مكت ــب
الخدمــة املدنيــة بمــأرب أن
برنامـــج النـــزول امليدانـــي
للجـــان التفتيـــش التابعـــة
للمكتـــب والبالـــغ عددهـــا
ثم ــان لج ــان  ،يش ــمل 45
مكتبــا ً ووح ــدة حكومي ــة
ومختلطة خدمي ــة يف مأرب
Mareb gov
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عــى مــدى يومــن  ،للتأكــد
من االلتــزام الوظيفي وأداء
الخدم ــات العام ــة املقدم ــة
للمواطنــن ..مؤكــدا اتخــاذ
كافــة اإلجــراءات القانونية
الالزمـــة بحـــق موظفـــي
القطاع الحكومي املخالفني
واملتهاونني بالدوام الرسمي
بموجـــب التقاريـــر التـــي
ســرفعها اللجــان وحافظة
الدوام اليومية املرفوعة من
مكاتبهــم ومؤسســاتهم.
Mareb_gov
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الشدادي يناقش مع مركز امللك سلامن دعم
القطاع الصحي بمحافظة مأرب

ناقش مدير عام مكتب
الصحــة العامة والســكان
بمحافظــة مــأرب الدكتور
عبدالعزيــز الشــدادي مــع
مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية ،تعزيز
جوانب التعاون والرشاكة
يف دعــم القطاع الصحي يف
املحافظة.
جـــاء ذلـــك خـــال
لق ــاء الدكت ــور الش ــدادي
بالريــاض ،مديــر الربامــج
واملش ــاريع بمرك ــز املل ــك
ســلمان الدكتور ســليمان

الرشيع والدكت ــور عبدالله
الوادع ــي مس ــاعد مدي ــر
الصح ــة والبيئ ــة باملركز.
ويف اللق ــاء اس ــتعرض
الدكتور الشدادي التحديات
املتزاي ــدة الت ــي يواجهه ــا
القطاع الصحي بمحافظة
مـــأرب ،والصعوبـــات
والتحديــات املاثلــة يف ظــل
الضغــوط املتزايــدة جــراء
اســتمرار عملية النزوح إىل
املحافظ ــة التي تس ــتوعب
مايزيد عن  60يف املائة من
النازح ــن يف الجمهوري ــة
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اليمنية.
وثمـــن الشـــدادي مـــا
قدمــه مركز امللك ســلمان
مــن دعم للقطــاع الصحي
يف محافظــة مــأرب خــال
الســنوات املاضيــة والتــي
كان له ــا األث ــر الكب ــر يف
تخفي ــف معان ــاة س ــكان
املحافظ ــة والنازح ــن.
وأع ــرب الش ــدادي عن
أملــه يف املزيــد مــن الدعــم
للمشــاريع الصحيــة ،بمــا
يعزز مــن قــدرات القطاع
الصحـــي يف مـــأرب عـــى
Mareb gov
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مواجهـــة الضغـــوط
املتزاي ــدة بش ــكل يوم ــي.
مــن جانبــه أكــد مدير
الربامج واملشــاريع بمركز
امللك ســلمان أهمية تعزيز
التعاون بني املركز ومكتب
الصحــة بمحافظــة مأرب
وحـــرص املركـــز عـــى
تقديــم العــون واملســاندة
للنازحني واملجتمع املضيف
والتخفيــف مــن معاناتهم
اإلنسانية.
Mareb_gov
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استقبال أكثر من  7آالف حالة مرضية خالل
إجازة العيد

أكـــد مكتـــب الصحـــة
بمحافظـــة مـــأرب ،بـــأن
املستشـــفيات الحكوميـــة
املناوبــة خــال إجــازة عيــد
الفطر يف املحافظة استقبلت
أكثر من  7آالف حالة مرضية
بينهــا أكثــر من ألفــن حالة
طارئة.
وأوضح املكتب يف تقرير
صدر عنه ،تلقت وكالة األنباء
اليمنية ســبأ نســخة منه أن
املستشــفيات املناوبــة خالل
إجــازة العيد اســتقبلت نحو

 7084حالــة مرضيــة ،بينما
استقبلت العيادات الخارجية
نحــو  4683حالــة أخــرى يف
عموم مديريــات املحافظة.
وأش ــار إىل أن م ــن ب ــن
تل ــك الح ــاالت نح ــو 2401
حالــة طارئــة و  188حالــة
والدة ،و  168حالــة إصابــة
بجروح ،توزعت بني  76حالة
إصاب ــة بح ــوادث مروري ــة،
و 39إصابــة جراء الســقوط
و18إصابة بطلق ناري فضال
عــن 19حالــة تســمم غذائي
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W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

و16حالة حروق.
وذكــر التقريــر بأنــه تم
إجــراء  49عمليــة جراحيــة،
و  22جلســة غســيل كلوي،
وحاضنــات لنحــو  39طفالً
وطفلــة ،فضــا عــن إجــراء
 7335فحصـــا مختربيـــا
وأشــعة تلفزونية ومقطعية
و  XRوتخطي ــط قل ــب.
وأشـــار إىل أنـــه تـــم
اســتقبال تلك الحاالت يف كل
مــن مستشــفى كــرى العام
بعدد  2338حالة ومستشفى
Mareb gov
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 26ســبتمرب بالجفينــة بعدد
371حالة ،ومستشفى العطري
الخ ــري بع ــدد 653حال ــة،
ومستشفى حريب العام بعدد
1104حــاالت  ،ومستشــفى
الشهيد أحمد جحزة بالروضة
بعدد 520حالة ،ومستشــفى
الوحـــدة بالحصـــون بعـــدد
1428حالـــة ،ومستشـــفى
الشهيد محمد هائل لألمومة
والطفولــة بعــدد  670حالة
طــوارئ توليدية.
Mareb_gov
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مستشفى كرى العام يكرم طواقمه التمريضية
بيوم التمريض العاملي

كرمت قيادة مستشــفى
كرى العام بمــأرب طواقمه
التمريضيـــة بالشـــهادات
التقديري ــة بمناس ــبة ي ــوم
التمريــض العاملــي.
ويف الحف ــل ال ــذي أقي ــم
باملناسبة بحضور مدير عام
املستش ــفى الدكت ــور ل ــؤي
ســليمان ،أشــار نائــب مدير
املستشــفى للشــؤون الفنية
الدكتــور محمــد الرشقي ،يف
كلمت ــه إىل أن إحي ــاء الي ــوم
العاملــي للتمريض ،يهدف إىل

تعري ــف املجتم ــع بالجان ــب
امل ــرق واإلنس ــاني ملهن ــة
التمريض  ،وبجهود العاملني
يف ه ــذه املهن ــة الس ــامية ،
ودورهــم الحيــوي املهــم يف
املنظومــة الصحيــة.
الفت ــا إىل أن املستش ــفى
يستغل هذه املناسبة لتكريم
الك ــوادر التمريضي ــة ع ــى
جهودهم الكبرية واإلنسانية
التـــي يبذلونهـــا وســـعيهم
الحثي ــث يف رف ــع مس ــتوى
الخدمـــات الصحية.
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كم ــا ألقي ــت يف الحف ــل
كلمتان من قبل نائب رئيس
هيئــة التمريــض عبدالكريم
الصــويف ،وعــن األطبــاء من
قبــل الدكتــور عــي محســن
زيــاد ،هنآ فيهمــا املمرضني
يف يومهــم العاملي ..وأكدا أن
مهنة التمريض مهنة سامية
تجمــع كل أدبيــات الســلوك
الراق ــي والبع ــد اإلنس ــاني
وأهميتــه يف تكامــل تقديــم
الخدمات الطبي ــة للمرىض..
ولفتا إىل واق ــع التمريض يف
Mareb gov
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اليمن وأهمية النهوض به..
كمـــا دَعَ ـــ َوا إىل تبنـــي
أفضــل املمارســات وتبــادل
الخــرات والتدريب لالرتقاء
ب ــأداء الك ــوادر التمريضي ــة
واالهتمام بها للمساهمة يف
تقديم خدمة صحية متميزة.
ح ــر حف ــل التكري ــم
نائ ــب مدي ــر ع ــام مكت ــب
الصحــة باملحافظــة الدكتور
أحمـــد العبـــادي ،ومـــدراء
اإلدارات ورؤســاء األقســام
باملستشـــفى.
Mareb_gov
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