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مدير رشطة املحافظة يطلع عىل جهود النقاط األمنية خالل العيد

مستشفي الشهيد محمد هايل لألمومة 
والطفولة يتسلم سيارة إسعاف

أكثر من 4500 حالة استقبلتها طوارئ 
مستشفيات مأرب خالل العيد

الغذاء العاملي يقدم مساعدات غذائية لـ 37 
ألف حالة نازحة مبأرب

فرحان يتفقد العمل في إنشاء 72 فصاًل دراسيًا 
إضافيًا

توضيح »هام« حول ربط فرع البنك املركزي ملأرب بعدن

تشكيل جلنة للتفتيش والرقابة على املنشآت الصحية اخلاصة

اللواء العرادة يتفقد مكتبي 
اخلدمة املدنية واملالية مع 

عودة الدوام الرسمي
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التنفيذي  عقــد املكتــب 
ملحافظة مأرب - يوم األحد 
ــهر  - اجتماعه الدوري لش
ــظ  ــة املحاف ــو برئاس يوني
ــواء ســلطان بــن عــي  الل
العــرادة ؛ وقــف فيــه أمام 
عــدد من القضايــا املدرجة 
يف جــدول أعمالــه، ونتائج 
ــظ الخارجية. زيارة املحاف

ــال  ــب خ ــر املكت وأق
ــة  ــكيل لجن ــاع تش االجتم
برئاســة وكيــل املحافظــة 
الباكــري،  عبداللــه 
ــى  ــة ع ــش والرقاب للتفتي
ــآت الصحية والطبية  املنش
الخاصــة،  والصيدالنيــة 
وتقييم مســتوى الخدمات 

واألسعار ومدى مطابقتها 
الفنيــة  للمواصفــات 

والقانونيــة.
املكتــب  وقــف  كمــا 
التنفيــذي أمــام عــدد مــن 
القضايــا املتعلقــة بمتابعة 
تنفيــذ عــدد من املشــاريع 
يف  والخدميــة  التنمويــة 
املحافظــة ، وأداء بعــض 
املكاتــب الحكوميــة واتخذ 
إزائهــا القرارات املناســبة.
قــدم  االجتمــاع  ويف 
املحافــظ العــرادة تقريــراً 
ــال  ــن األعم ــاً ع توضيحي
التي أنجزهــا خال زيارته 
الخارجيــة واملواضيع التي 
رئيس  لقائه  خال  ناقشها 

ــن  ــور مع ــوزراء الدكت ال
عبدامللك يف مختلف الجوانب 

التنمويــة للمحافظــة.
اللــواء العــرادة  وشــدد 
عــى االلتــزام باالنضبــاط 
الوظيفي ومأسســة العمل 
اإلداري وتبســيط وتسهيل 
املواطنن  حصول  إجراءات 
كما  العامة..  الخدمات  عى 
التقييم  شــدد عــى أهميــة 
املكاتــب  ألداء  املســتمر 
التنفيذيــة والعاملــن فيها 
ــط  ــات وضواب آلي ــق  ، وف
تحقــق العدالة وتدفع نحو 
االرتقــاء بــاألداء وتحفيــز 
ــن وتقدير  املدراء واملوظف

كفاءاتهــم وجهودهــم.

ونــوه املحافــظ العرادة 
أمام محافظة مأرب  أن  إىل 
اليوم العديد من التحديات يف 
مختلف املجاالت التنموية ، 
بعد موجــات النزوح إليها، 
وهــو مايحتم عــى املكتب 
ــن  ــه م ــذي وأعضائ التنفي
ــن  ــوروا م ــب أن يط املكات
أدائهم لارتقاء إىل مستوى 

التحدي.
ــاع قد بدأ  وكان االجتم
بقــراءة محــر االجتماع 

الســابق وإقراره.
حــر االجتماع رئيس 
النيابة االستئنافية القايض 

عارف املخايف.

تشكيل جلنة للتفتيش والرقابة على املنشآت الصحية اخلاصة

املحافظ العرادة يرتأس اجتامع املكتب التنفيذي 
ويوضح نتائج زيارته اخلارجية
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املحافظ يتفقد مكتبي اخلدمة املدنية 
واملالية مع عودة الدوام الرسمي

ــظ محافظة  قام محاف
اللــواء ســلطان بن  مــأرب 
عــي العــرادة - يــوم األحد 
- بزيــارة تفقديــة ملكتبــي 
والتأمينات،  املدنية  الخدمة 
ــاع  ــة لاط ــب املالي ومكت
عى سري العمل واالنضباط 
الوظيفــي يف أول يوم دوام 
رســمي عقــب إجــازة عيد 

الفطــر املبارك.
وخــال زيارتــه اطلــع 
ــرادة من مدير  املحافظ الع
عام مكتب الخدمة ســعود 
ومختــي  اليوســفي 
الخدمــة عــى ســري عمــل 
اللجــان الرقابيــة امليدانيــة 
عى وحدات الخدمة العامة 

لتقييم مســتوى االنضباط 
ــازة  ــب إج ــي عق الوظيف
عيد الفطر املبارك ، وســري 
العمــل يف مركــز املعلومات 
يف مكتــب الخدمــة املدنيــة 
واألعمــال املنجزة يف الربط 
الشــبكي للمركــز يف املكتب 
بمركــز املعلومــات بوزارة 

ــة بعدن. الخدم
املحافــظ  ووجــه 
العــرادة بعمــل الدراســات 
الازمــة إلنشــاء مبنــى 
املعلومات واالرشيف  ملركز 
ملكتب الخدمة املدنية يكون 
وفــق املواصفــات واملعايري 
املنسجمة مع املهام املوكلة.
ــواء  الل ــع  ــك اطل إىل ذل
زيارتــه  خــال  العــرادة 

التفقديــة ملكتب املالية عى 
االنضباط الوظيفي وســري 
العمــل يف إنجــاز معامات 
واملؤسســات  املواطنــن 
املالية. والرقابة  الحكومية 
املحافــظ  واســتمع 
ــب  ــام املكت ــر ع ــن مدي م
ــدي إىل رشح  ــارص العبي ن
ــب وإنجازاته  أداء املكت عن 
ــه  ــي تواج الت ــات  والتحدي
العمــل والخطــط الخاصــة 
باملكتب خال الفرتة املقبلة 
املوازنة  بتنفيذ  يتعلق  فيما 
ــة  ــلطة املحلي ــة للس العام
والرقابــة املصاحبــة لذلك.
ــاد  وخال الزيارتن أش
ــي  الت ــود  ــظ بالجه املحاف
ــي  ــبو مكتب ــا منتس يبذله

الخدمــة املدنيــة، واملاليــة، 
مــن أجل اســتقامة اإلدارة 
ــل يف  ــري العم ــة وس العام
مختلف مكاتب ومؤسسات 
يف  العامــة  الوحــدات 

ــة. املحافظ
ــزام  ــى االلت ــدد ع وش
الوظيفــي  باالنضبــاط 
والتقييــم والرقابــة وفــق 
القانونية واإلدارية  املعايري 
أهميــة  املعتمــدة وعــى 
التأهيــل والتدريــب وبنــاء 

ــن. ــدرات للعامل الق
الزيــارة  رافقــه خــال 
وكيي املحافظة عي محمد 
الفاطمي وعبدالله الباكري.
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ــل محافظة  تفقــد وكي
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتاح ، ومعه رئيس هيئة 
ــوزارة  ــة ب ــوى البرشي الق
الدفــاع اللواء الركن محمد 
الــورضي، نــزالء هيئــة 
ــام  ــأرب الع ــفى م مستش
واملستشفى العسكري، من 
ــش الوطني،  ــى الجي جرح
واملــرىض مــن املواطنــن، 
التهانــي  لهــم  مقدمــاً 

ــة. ــاعدات العيدي واملس

وخــال زيــارة الوكيــل 
مفتــاح واللــواء الــورضي 
اســتمعا مــن رئيــس هيئة 
ــام  ــأرب الع ــفى م مستش
الدكتــور محمــد القباطــي 
، ومديــر عــام املستشــفى 
ــد  ــد أحم ــكري العمي العس
عــن  رشح  إىل  دهمــس 
الخدمات الطبية التي تقدم 
للمرىض والجهود التي تبذل 
مــن أجــل االرتقــاء الدائــم 
بمســتوى الخدمــات.. كما 

استمعا إىل هموم ومشاكل 
الجرحى واملرىض لنقلها إىل 

ــلطات العليا. الس
ونقــل الوكيــل مفتــاح 
القــوى  هيئــة  ورئيــس 
البرشية تهاني قيادة وزارة 
ــق  ــة الفري ــاع برئاس الدف
ركــن محمــد عــي املقديش 
ــظ محافظة مأرب  ومحاف
اللــواء ســلطان العرادة، إىل 
الجرحى واملرىض بمناسبة 
حلول عيــد الفطر املبارك.. 

ســائلن املــوىل عــز وجــل 
أن يمــن عليهــم بالشــفاء 

العاجل.
رافقهما خــال الزيارة 
مدير عام فرع جهاز األمن 
ــي  ــد ناج ــيايس العمي الس
ــب مدير عام  حطروم ونائ
مكتــب الصحــة العامــة 
والســكان أحمــد العبادي، 
ونائب مدير دائرة الخدمات 
الطبيــة العســكرية العميد 

الدكتــور محمــد عيىس.

الوكيل مفتاح واللواء الورضي يتفقدان 
نزالء هيئة مستشفى مأرب والعسكري
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أكد مصدر مسؤول 
بمحافظــة مــأرب أن 
عقدتها  التي  اللقاءات 
ــادة املحافظــة مع  قي
القيادات املتعاقبة عى 
ــزي  ــك املرك البن إدارة 
املؤقتــة  بالعاصمــة 
عــدن ، وآخرها اللقاء 
ــك  البن ــظ  ــع محاف م
 31 بتاريــخ  الحــايل 
مايو 2019م ناقشــت 
اســتكمال اإلجــراءات 
الفنيــة املتبقية للربط 
الشــبكي بــن الفــرع 
 ، الرئيــي  واملركــز 
ــص  ــذ يخ التنفي وأن 
البنك بإرســال  قيــادة 
فريقهــا الفنــي وفــق 
ــلطة  ــر ، والس املح
ــتقدم كافة  املحلية س
التســهيات الازمــة.

وقــال املصــدر يف 
ــي إن  ــح صحف ترصي
أي اســتهداف ملحافظ 
البنــك املركزي يف هذه 
 ، ــة  ــة الحساس املرحل
يهــدف إىل إرباك تعايف 
املنظومــة االقتصادية 
الوطنية، وأن الحمات 
الحوثية املسعورة التي 
يتعــرض لها شــخص 
كشفت  البنك  محافظ 
ــن  ــا ع ــزء منه يف ج
التناغــم الواضــح بن 
ــة  ــادات االنقابي القي
الحوثيــة وبعــض من 
ــن أو  ــون بحس يروج

نية. سوء 
املصــدر  وأشــار 
ــظ  ــان محاف إىل أن بي
يف  املنشــور  البنــك 
ــاء أمس  صفحته مس

والــذي تطــرق فيه إىل 
إعــادة ربــط وجبايــة 
البنك يف  إيرادات فــرع 
مــأرب وربطه باملركز 
ــى  ــذ ع ــي، أخ الرئي
غري محمله ، وفرست 
فقراتــه بغري املقصود 
منها بحســب توضيح 
محافظ البنك املركزي 

. نفسه
ــدر  ــح املص وأوض
ــأرب  ــة م أن محافظ
عملــت  وقيادتهــا 
ــذ انقاب املليشــيا  من
الحوثيــة بــكل مــا 
ــعها للحفاظ عى  وس
الدولــة  مؤسســات 
ــك  البن ــا  ويف مقدمته
ــرشكات  ــزي وال املرك
الوطنيــة ، كمــا عمل 
فرع البنك املركزي عى 

ــات  ــاندة محافظ مس
الجمهوريــة يف إقليــم 
 ، ــم ســبأ  عــدن وإقلي
آزال  إقليم  وأجزاء من 
ــدوره الوطني  وقام ب
توجيهــات  وفــق 
رئيــس  فخامــة 
الجمهوريــة املشــري 
الركن عبدربه منصور 
وأن  والحكومة  هادي 
هنــاك حســاب باســم 
إليه  ــورد  ــة ت الحكوم
كافــة اإليرادات، وظل 
ــق  ــل وف ــرع يعم الف
البنــك املركزي  نظــام 
ولم تحدث أي تغيريات 
عــى تلــك اإلجــراءات 
املعمول بها يف مختلف 
النظام  ووفق  الفروع 

ــون. والقان

توضيح » هام « حول ربط فرع البنك 
املركزي ملأرب بعدن
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رشطة  عام  مدير  تفقد 
ــد  ــأرب العمي ــة م محافظ
عبدامللك املدانــي، ثاني أيام 
عيد الفطر املبارك، املرابطن 
يف عدد مــن النقاط األمنية 
، والحــزام األمني لعاصمة 

املحافظة.
الزيــارات  وخــال 
العميــد  اطلــع  امليدانيــة 
مســتوى  عــى  املدانــي 
األمنية  واليقظة  الجاهزية 
والجهــود املبذولــة لتعزيز 
األمــن واالســتقرار خــال 
عيد الفطــر املبارك ، مهنئا 
إياهم بهذه املناسبة الدينية 

العظيمــة.
عــام  مديــر  وثمــن 
الرشطــة مــا يبذلــه أبطال 
األمــن مــن جهــود كبــرية 
، وتأمن  لتعزيز االستقرار 
املمتلكات الخاصة والعامة، 

تفقد مدير عام مديرية 
مدينة مــأرب محمد صالح 
فرحــان - يــوم الثاثــاء - 
ســري العمــل يف إنشــاء 72 
فصاً دراسياً إضافياً )ثابت 
- ومتنقل( يجري إنشاؤها 
يف عدد من مدارس عاصمة 
املحافظة ، ملواجهة الزيادة 
يف عــدد الطاب الناجم عن 

للنازحن. املستمر  التدفق 
واطلــع مديــر املديريــة 
ــة  ــارات امليداني خــال الزي
عــى مســتوى اإلنجــاز يف 
اإلنشاء، واستمع من مدير 
ــة  ــة باملديري ــب الرتبي مكت
محمد مــارش الحيدري إىل 
رشح عــن مــدى مطابقــة 
الفصول الدراسية للمعايري 

واملواصفــات املطلوبــة.
ــى  ــان ع ــدد فرح وش
رضورة اإلرساع يف إكمــال 

ومــا ملســه مــن انضبــاط 
عــال وجهوزيــة كبرية من 
قبــل النقاط لضبط الوضع 

األمني.
ــال  ــي أبط ــث املدان وح
األمن عى املزيد من الجهود 
لرتســيخ دعائــم األمــن 
واالســتقرار والحفاظ عى 
السكينة العامة ، والتصدي 
ــدف إىل  ــاوالت ته ألي مح
واالستقرار. األمن  زعزعة 
رافقــه خــال الزيارات 
ــح  ــد صال ــة العقي امليداني
األضمد ؛قائد كتيبة الحزام 
األمني التابعة لقوات األمن 
الخاصــة بمــأرب، ونائــب 
ــوي  ــه املعن ــرة التوجي دائ
بالقــوات الخاصــة مــازم 

أول عبدالقــادر الحــداد.

الفصــول الدراســية قبيــل 
العام الدرايس القادم، حتى 
تســاهم يف التخفيــف مــن 
االزدحــام الكثيف للطاب، 
خصوصــاً يف ظل اســتمرار 
املحافظة  إىل  النزوح  عملية 
من مناطق مليشيا الحوثي.
الفصــول  أن  يذكــر 
الدراســية أنشئت يف خمس 
 : ــي  ــة ه ــدارس باملدين م
ــتي الروضة للبنن  )مدرس
والبنات، وامليثاق، والسام، 
 30 بن  وتتوزع  والنجاح(، 
ثابتــاً، و42  فصاً دراســياً 
فصاً مؤقتاً من الكرفانات 
مصممــة وفــق املواصفات 
ــق الوضع املائم  التي تحق

ــم والطالب. للمعل
ويتوقــع أن تســتوعب 
ــية  ــول الدراس ــذه الفص ه
مايزيــد عــن ألفــي طالــب 

وطالبــة.

مدير رشطة املحافظة يطلع عىل 
فرحان يتفقد العمل يف إنشاء 72 جهود النقاط األمنية خالل العيد

فصالً دراسياً إضافياً

ملواجهة الزيادة في عدد الطالب
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أكثر من 4500 حالة استقبلتها طوارئ 
مستشفيات مأرب خالل العيد

مستشفي الشهيد حممد هايل لألمومة 
والطفولة يتسلم سيارة إسعاف

استقبلت طوارئ ستة من املستشفيات الحكومية 
يف عاصمــة محافظــة مأرب واملديريــات 4516 حالة 

طارئة خال إجازة عيد الفطر املبارك.
ووفــق بيــان صــادر عن مكتــب الصحــة العامة 
والســكان باملحافظة ، فقد توزعت الحاالت الطارئة 
عى: )الوالدة ، حوادث السري، إطاق النار، الباطنية 
، حوادث الســقوط، حوادث جنائية، حروق، تســمم 

كى(. وغسيل  غذائي، 
وأشاد الدكتور عبدالعزيز الشدادي بالجهود التي 

رشطة  عام  مدير  تفقد 
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املحافظة.
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العميــد  اطلــع  امليدانيــة 
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األمنية  واليقظة  الجاهزية 
والجهــود املبذولــة لتعزيز 
األمــن واالســتقرار خــال 
عيد الفطــر املبارك ، مهنئا 
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عــام  مديــر  وثمــن 
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املمتلكات الخاصة والعامة، 
ومــا ملســه مــن انضبــاط 
عــال وجهوزيــة كبرية من 
قبــل النقاط لضبط الوضع 

األمني.
ــال  ــي أبط ــث املدان وح
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السكينة العامة ، والتصدي 

ــدف إىل  ــاوالت ته ألي مح
واالستقرار. األمن  زعزعة 
رافقــه خــال الزيارات 
ــح  ــد صال ــة العقي امليداني
األضمد ؛قائد كتيبة الحزام 
األمني التابعة لقوات األمن 
الخاصــة بمــأرب، ونائــب 
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أول عبدالقــادر الحــداد.

بذلتها الطواقم الطبية والفنية إلنجاح خطة الطوارئ، 
وتقديم الخدمات الطبية للمواطنن .. مؤكداً أن الخطة 

التي أعدها مكتب الصحة حققت نجاحاً كبرياً.
يذكــر أن املستشــفيات الحكوميــة التــي خصصت 
لتقديم الخدمات الطبية الطارئة خال عيد الفطر هي: 
)كرى العام ، الشهيد محمد هايل لألمومة والطفولة ، 
26 سبتمرب بالجوبة ، حريب العام ، 22مايو بالجوبة، 

ومستشفى العطري الخريي(.
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الغذاء العاملي يقدم مساعدات غذائية 
لـ 37 ألف حالة نازحة بمأرب

دشــن برنامــج الغــذاء العاملي 
بمحافظــة مأرب - يــوم االثنن - 
توزيع مســاعدات غذائية لعدد 37 
ألــف حالــة مســتفيدة مــن األرس 
النازحــة واألشــد فقــراً، منها 21 
ــم  ــتقدم له ــتفيدة س ــة مس حال
املســاعدة ملــرة واحــدة و 16 ألــف 

حالــة بصورة شــهرية.
وتتكــون املســاعدات الغذائيــة 
التــي يتــم توزيعهــا عــرب الرشيك 
املحــي منظمة اإلغاثة اإلســامية 
مــن كيــس قمــح وخمســة لرتات 
زيــت طبخ و3 كيلــو عدس وطرد 
صغري ملح طعام، يتم توزيعها عى 
، الجوبة،  مديريــات مدينة مــأرب 
حريب، جبل مراد، العبدية، وبدبدة.

وخال التدشن أشاد مدير عام 

ــؤون االجتماعية حسن  مكتب الش
التنفيــذي للجنة  الشــبواني واملدير 
اإلغاثة باملحافظة أمن عزيز، بهذه 
املبادرة من برنامج الغذاء العاملي .. 
وأعربــا عن أملهمــا أن تكون بداية 
لــدور فاعــل للمنظمــة يف املحافظة 

أرقى. إنساني  وعمل 
ــز إىل  ــبواني وعزي ــار الش وأش
أن النازحــن واملهجريــن الذيــن 
اســتقبلتهم املحافظة بمئات اآلالف 
، وأن هــذا التدخل املحــدود ملنظمة 
الغــذاء العاملــي املســتأثرة بنصيــب 
األسد من املساعدات العاملية لتغطية 
باليمن،  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
ال يرتقي إىل مكانة وقدرات املنظمة 

ــاني وقدراتها. ودورها اإلنس
ــد  ــا عــن أملهمــا أن تعي وأعرب

املنظمــة النظر يف حجم املســاعدة 
املقدمــة للنازحن واملحتاجن عى 
للنازحن  الحقيقية  البيانات  ضوء 
واملحتاجــن، إىل جانــب اســتمرار 
تقديم املساعدة للحاالت الـ21 ألف 
التي ســيتم الرصف لها حالياً ملرة 

فقط. واحدة 
مــن جانبه أشــار عضو مكتب 
ــة  ــامية باملحافظ ــة اإلس اإلغاث
بشــري مهتم إىل أن هذه املساعدات 
ســتقدم عــى مرحلتــن، األوىل يف 
مديرية املدينة للحاالت املســتفيدة 
املؤقتة ملرة واحــدة وبعدها لبقية 
ــت  ــات الس ــتفيدين يف املديري املس

املستهدفة.


