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أكــد رئيــس الــوزراء الدكتــور 
أحمــد عبيــد بــن دغــر أن أي 
اعتــداء علــى النقاط العســكرية 
واألمنيــة هو اعتداء على الدولة 
وهيبتهــا، ويجب علــى الجميع 
الوقــوف صفــاً واحــد إلــى جانب 
ــة ومؤسســاتها واحتــرام  الدول

األنظمــة والقوانيــن.
اتصــال  ذلــك خــال  جــاء 
بمحافــظ محافظــة  هاتفــي 
مــأرب اللــواء ســلطان العــرادة 
لاطــاع علــى االعتــداء اآلثــم 
النقــاط  إحــدى  جنــود  علــى 
األمنيــة فــي محافظــة مــأرب، 
وهــم يــؤدون واجبهــم الوطني 
األمــن  علــى  الحفــاظ  فــي 
ــن  ــة م ــتقرار بالمحافظ واالس
قبــل مجموعــة خارجــة عــن 

والقانــون. النظــام 
وترحــم رئيــس الــوزراء علــى 

أرواح الجنود الذين استشــهدوا 
الوطــن..  عــن  وذودا  دفاعــاً 
مشــيراً إلــى توجيهــات فخامــة 
الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
بصــرف  الجمهوريــة  رئيــس 
شــهيد  لــكل  ريــال  مليــون 
ومعالجــة الجرحــى علــى نفقة 

ــة. الدول
ــاء  ــوزراء أبن ــس ال ــا رئي ودع
وأبنــاء  مــأرب  محافظــة 
اليمــن إلــى التكاتــف والتاحــم 
والوقــوف إلــى جانــب الســلطة 
األمــن  ورجــال  الشــرعية 
وتفويــت الفرصــة للمتربصين 
 . والمواطــن  الوطــن  بأمــن 
.مشــيداً بالســلطة المحليــة 
فــي محافظــة مــأرب واالجهزة 
العســكرية واألمنية وبما تقوم 
ــه مــن جهــود فــي اســتتباب  ب

األمــن داخــل المحافظــة.

العرادة يشيد باهتمام الرئيس والحكومة بمحافظة مأرب

رئيس الوزراء يتحدث إلى المحافظ 
ويشيد باألجهزة األمنية والعسكرية

مــن جانبــه عبــر محافــظ 
محافظــة مــأرب عــن شــكره 
رئيــس  لفخامــة  وتقديــره 
الــوزراء  ورئيــس  الجمهوريــة 
بأوضــاع  اهتمامهــم  علــى 
المحافظة.. مؤكــدا أن األوضاع 
المحافظــة  فــي  األمنيــة 
مســتقرة وأن األجهــزة األمنيــة 
ــن  ــي ول ــا الوطن ــوم بواجبه تق
األمــن  ضبــط  فــي  تتوانــى 
ومحاســبة  واالســتقرار 
الدســتور. وفــق  المعتديــن 

العــرادة  المحافــظ  وأكــد 
أن أبنــاء المحافظــة يقفــون 
صفــاً واحــداً خلــف الشــرعية 
فخامــة  بقيــادة  الدســتورية 
رئيــس الجمهوريــة ويرفضــون 
كافة اعمال العنــف والفوضى.
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الــوزراء  رئيــس  نائــب  أكــد 
وزيــر الداخليــة المهنــدس أحمــد 
ــى  ــوف إل ــة الوق ــري أهمي الميس
مــن  األمنيــة،  األجهــزة  جانــب 
أجــل تحقيــق األمــن واالســتقرار 
ــه  ــول ل ــن تس ــكل م ــدي ل والتص
ــتقرار  ــن واس ــث بأم ــه العب نفس

مــأرب.
ــي  ــزاء ف ــة ع ــي برقي ــار ف وأش
ــال  ــن أبط ــة م ــهاد خمس استش
األمــن بنقطــة الفلــج يــوم الثاثاء 
ــة  ــى أن وزارة الداخلي ــي إل الماض
ــزم مــن دعــم  ســتقدم كل مــا يل
الشــهداء  وذوي  ألســر  ورعايــة 

ــم. ــام به واإلهتم
الميســري  الوزيــر  ووجــه 
ــرة كل  ــال ألس ــون ري ــرف ملي بص
لــكل  ريــال  ألــف  و500  شــهيد، 
جريــح، ومكافــأة قدرها خمســين 
ــراد  ــن أف ــرد م ــكل ف ــال ل ــف ري أل
نقطــة الفلــج، واعتبــار ذلــك أقــل 

ــم. ــدم له ــب يق واج
ــن  ــري، ع ــر الميس ــر الوزي وعب
خالــص تعازيــه ومواســاته ألســر 

ــن  وأقــارب وزمــاء األبطــال، الذي
تأديتهــم  أثنــاء  استشــهدوا 
لواجبهــم الوطنــي فــي نقطــة 
الماضــي،  الثاثــاء  يــوم  الفلــج 
البطولــي  بموقفهــم  مشــيداً 
وتعاملهــم الحــازم والصــارم مع 

االعتــداء اآلثــم عليهــم.
هــذه  »بمثــل  وقــال: 
المواقــف البطوليــة والتضحيــة 
ــة  ــتتمكن الدول ــال س واالستبس
مــن بســط نفوذهــا، وتحقيــق 
والســكينة  واالســتقرار  األمــن 
العامة والســلم االجتماعي.. وأن 
هــذه التضحيــات التــي يقدمهــا 
أبطــال األمــن فــي ســبيل حفــظ 
واســتقرار المحافظــة لــن تذهب 
هــدراً ولــن يتــم التفريــط فيهــا«.

الميســري  الوزيــر  وشــدد 
علــى رفــع الجاهزيــة األمنيــة في 
كافــة النقــاط األمنيــة وتعزيزهــا، 
ــكل  ــد ل ــن حدي ــد م ــرب بي والض
مــن تســول لــه نفســه زعزعــة 
األمــن واالســتقرار، بــأي شــكل 

ــكال. ــن األش م

وجه بصرف مكافئات مالية للشهداء والجرحى

وزير الداخلية يؤكد الوقوف مع 
األجهزة األمنية بمأرب لتحقيق 

اإلستقرار
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زار وكيــل أول وزارة الداخليــة 
اللــواء محمــد ســالم بــن عبــود 
الشــريف، ووكيــل وزارة الداخلية 
لقطــاع األمــن والشــرطة اللــواء 
الدكتــور أحمد الموســاي، ومدير 
ــأرب  ــة م ــرطة محافظ ــام ش ع
المدانــي  العميد/عبدالملــك 
وعــدد مــن القيــادات األمنيــة 
ميدانيــة  زيــارة  والعســكرية 
ــوب  ــج جن ــة الفل ــال نقط ألبط

ــأرب. م
ونقــل اللــواء محمــد ســالم 
بــن عبــود الشــريف وكيــل وزارة 
ومواســاة  تعــازي  الداخليــة 
الجمهوريــة  رئيــس  فخامــة 
المشــير عبدربه منصــور هادي، 
ــن  ــي محس ــق عل ــه الفري ونائب
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــر، ودول االحم
الدكتــور احمــد عبيــد بــن دغــر، 
وزيــر  الــوزراء  رئيــس  ونائــب 
أحمــد  المهنــدس  الداخليــة 
الميســري ألســر وأقــارب وزماء 
األبطــال الذيــن استشــهدوا فــي 
نقطــة الفلــج أثنــاء التصــدي 
لعصابــة مســلحة خارجــة عــن 
النظــام والقانون أمــس الثاثاء.
وأكــد فــي كلمــة لــه أمــام 
ــل  ــج أن بمث ــة الفل ــراد نقط أف
البطوليــة  الجهــود  هــذه 
ــط  ــن بس ــة م ــتتمكن الدول س
األمــن  وتحقيــق  نفوذهــا، 
واالســتقرار والســكينة العامــة 

االجتماعــي. والســلم 
وأضــاف: »أبطــال األجهــزة 
األمنيــة هــم حــراس اإلنســانية 
وحمــاة الوطــن وتــاج علــى رأس 

وكالء وزارة الداخلية وقيادة الشرطة بمأرب 
يزورون نقطة الفلج

اللواء بن عبود يشيد بالتضحيات الجسيمة لرجال األمن 

دولــة  ســتبنى  وبهــم  مــأرب 
بتماســك  وأنــه  المســتقبل، 
مــع  األمــن  رجــال  وتاحــم 
بعضهــم البعــض ســيتحقق 
مــا ينشــده ومــا يصبــو إليــه 
ــة  ــة وعدال ــن حري ــون م اليمني
مواطنــة«. ودولــة  ومســاواة 
مــن جانبــه أثنــى مديــر عــام 
العميــد  المحافظــة  شــرطة 
علــى  المدانــي  عبدالملــك 
الموقــف البطولي الذي جســده 
األفــراد فــي نقطــة »الفلــج«، 
ــي  ــيمة الت ــات الجس والتضحي
التضحيــة  فــي  تجســدت 
ــدي  ــل التص ــن أج ــم م بحياته
اإلجراميــة  العصابــة  لهــذه 

المســلحة.
أمــام  كلمتــه  فــي  وأكــد   
التضحيــات  هــذه  أن  األفــراد 
التــي يقدمهــا أبطــال األمــن 
فــي ســبيل حفــظ واســتقرار 
المحافظــة لــن تذهــب هــدراً 

ولــن يتــم التفريــط فيهــا.
المدانــي  العميــد  وأشــاد 
فــي كلمتــه بموقــف التحالــف 
العربــي الــذي أكــد وقوفــه إلــى 
جانــب األجهــزة األمنيــة، مــن 
أجــل تحقيــق االمن واالســتقرار 
والتصــدي لــكل مــن تســول لــه 
نفســه العبــث بأمــن واســتقرار 

ــأرب. م
األمنيــة  اللجنــة  وكانــت 
ــاء  ــوم الثاث ــا ي ــي له ــت ف وقف
برئاســة وكيــل وزارة الداخليــة 
اللــواء محمــد ســالم بــن عبــود 
وحضــور وكيــل الــوزارة لشــئون 

االمــن والشــرطة الدكتــور احمد 
الموســاي، امــام حادثــة االعتداء 
علــى احــدى النقــاط الخاصــة 
بالحــزام االمني جنــوب عاصمة 
المحافظــة، مــن قبــل عصابــة 
خمــس  تســتقل  مســلحة 

ســيارات.
اللجنــة  بيــان  وبحســب 
االمنيــة، فقــد باشــرت العصابة 
أفــراد  علــى  النــار  بإطــاق 
النقطــة عنــد الســاعة الســابعة 
صباحا ما اســفر عن استشــهاد 
خمســة مــن افــراد االمن بينهم 
ــبعة  ــة س ــة واصاب ــد النقط قائ

ــن. اخري
أن  إلــى  البيــان  ونــوه 
اللجنــة االمنيــة شــكلت لجنــة 
للتحقيــق فــي االعتــداء علــى 
وأبعــاده،  االمنيــة  النقطــة 
برئاســة وكيــل الــوزارة للشــئون 
وعضويــة  والشــرطة  االمــن 
االجهــزة االمنيــة والعســكرية 
علــى  العاقــة، وشــددت  ذات 
رفــع الجاهزية االمنيــة في كافة 
النقــاط االمنيــة وتعزيــز الحــزام 
االمنــي والضــرب بيد مــن حديد 
علــى كل مــن تســول لــه نفســه 

زعزعــة االمــن واالســتقرار.
وترحمــت اللجنــة االمنيــة 
مــن  الشــهداء  ارواح  علــى 
ودعــت  االمــن  منتســبي 
 ، العاجــل  بالشــفاء  للجرحــى 
مشــيدة بالموقــف البطولــي 
االمنيــة  النقطــة  لعناصــر 
وتعاملهــم الحــازم والصارم مع 

عليهــم. االثــم  االعتــداء 
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وجــه نائــب وزيــر الشــؤون 
والعمــل  االجتماعيــة 
الجماعــي  صــادق  الدكتــور 
بعمــل دراســة لمخيــم نــزوح 
محافظــة  فــي  نموذجــي 
مــأرب يجمــع كل النازحيــن 
المتواجديــن فــي المحافظة.

ــه  ــب اطاع ــك عق ــاء ذل ج
ــي  ــن ف ــاع النازحي ــى أوض عل
عــدة مخيمــات بالمحافظــة, 
المتواجديــن  خصوصــاً 
كليــة  مبنــى  فــي 
الجمعــة. يــوم  المجتمــع 

وزارة  وكيــل  واســتمع 
اإلجتماعيــة  الشــؤون 
والعمــل خــال زيارتــه إلــى 
فــي  النازحيــن  معانــاة 
نتيجــة  المجتمــع  كليــة 
اإلزدحــام الشــديد، واألوضــاع 
يعيشــونها.  التــي  الصعبــة 
وتفقــد الدكتــور الجماعــي 
جــو  مخيــم  تجمعــات 
ــة,  ــم الجفين ــيم, ومخي النس
الوحــدة  رئيــس  بمعيــة 
لمخيمــات  التنفيذيــة 
النازحيــن نجيــب الســعدي.

وجــاءت الزيــارة فــي إطــار 
التنفيذيــة  الوحــدة  تفعيــل 
فــي  النازحيــن  لمخيمــات 
وعمــوم  مــأرب  مدينــة 
الجمهوريــة. محافظــات 

الشؤون االجتماعية تعتزم افتتاح فروع 
عدد من الصناديق والبرامج بمأرب

الدكتور الجماعي 
يوجه بدراسة إنشاء 

مخيم نموذجي 
للنازحين بمأرب

ــؤون  ــل وزارة الش ــد وكي أك
االجتماعيــة والعمــل الدكتــور 
صــادق الجماعــي أن الــوزارة 
تعتــزم افتتــاح فــروع لعــدد 
والهيئــات  الصناديــق  مــن 
والبرامــج التابعــة للــوزارة فــي 

محافظــة مــأرب.
خــال  الجماعــي  وقــال: 
وكيــل  بمــأرب  لقائــه 
المحافظــة الدكتــور عبدربــه 
التــي  الصنــادق  إن  مفتــاح 
إنشــائها فــي  الــوزارة  تنــوي 
رعايــة  »صنــدوق  مــأرب 
وتأهيــل المعاقيــن، ووحــدة 
لألســر المنتجــة إلــى جانــب 
قطــاع ســوق العمــل ليتولــى 
ــي لقطــاع  عمــل مســح ميدان
العمــل فــي المحافظــة التــي 
وحركــة  كبيــرا  نمــواً  تشــهد 
ــطة،  ــتثمارية نش ــة واس تجاري
فــي  العمــال  واحتياجــات 
التأهيــل  مــن  القطاعــات 

والتدريــب.
وزيــر  نائــب  وأشــاد 
بمــا  االجتماعيــة  الشــئون 
تشــهده مــأرب مــن نمــو علــى 
مختلــف  الصعــد.. متمنيــاً أن 
يتواصــل هــذا النمــو والتقــدم 

. فظــة للمحا
ــل  ــب الوكي ــه رح ــن جانب م
ــر الشــئون  ــاح بنائــب وزي مفت
ــداً  ــل، مؤك ــة والعم االجتماعي
تشــهده  الــذي  التوســع  أن 
األمــن  بفضــل  المحافظــة 
يعــم  الــذي  واالســتقرار 
واســتيعاب  أرجائهــا  كافــة 
المحافظــة ألعــداد كبيــرة مــن 
النازحيــن والمهجريــن، ومــا 

زالــت تســتقبل أعــدادا منهــم 
المحافظــات  مختلــف  مــن 
ســيطرة  تحــت  الواقعــة 
مليشــيات الحوثــي المدعومة 

مــن إيــران.
مفتــاح  الوكيــل  وأكــد 
أصبــح  التوســع  هــذا  أن 
وتوســع  تنــوع  إلــى  بحاجــة 
المؤسســات الحكوميــة التــي 
ــام  ــة واالهتم ــه الرعاي ــدم ل تق
علــى  والتدريــب  والتأهيــل 
مختلــف الصعــد والشــرائح.
وأشــار الدكتــور مفتــاح إلــى 
أن الســلطة المحلية ســتقدم 
والتســهيات  الدعــم  كافــة 
والبرامــج  الصناديــق  ألداء 
والمؤسســات  والهيئــات 
والــوزارات  للــوزارة  التابعــة 
تحتاجهــا  التــي  األخــرى 
ــت  ــي الوق ــأرب ف ــة م محافظ
فــي  واالســهام  الحالــي، 
التنميــة  وتنظيــم  تســيير 
وتلبيــة  المحافظــة  فــي 
الكبيــرة  االحتياجــات 
للنازحيــن والمواطنيــن فــي 
تفــوق  التــي  المحافظــة 
قــدرات وامكانيــات الســلطة 
الشــئون  ومكتــب  المحليــة 
بالمحافظــة. االجتماعيــة 

رئيــس  اللقــاء  حضــر 
الدكتــور  الفنــي  المكتــب 
عــام  ومديــر  الجبــل،  علــي 
ــة  ــئون االجتماعي ــب الش مكت
ــن  ــة حس ــل بالمحافظ والعم
ومديــر  الشــبواني  مبخــوت 
عــام المعلومــات واالحصــاء 
حليــس. عبدربــه  والتوثيــق 
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المكتــب  ناقــش   
التنفيــذي بمحافظــة مــأرب 
الــدوري  اجتماعــه  فــي 
برئاســة وكيــل  األحــد،  ،يــوم 
محمــد  علــي  المحافظــة 
ــر المقدمــة  الفاطمــي، التقاري
المكاتــب  مــن  عــدد  مــن 
واللجــان  التنفيذيــة 
المجلــس. مــن  المشــكلة 

أعضــاء  واســتمع 
ــل  ــر الوكي ــى تقري ــب إل المكت
مفتــاح  عبدربــه  الدكتــور/ 
اللجــان  عمــل  المتضمــن 
التــي ترأســها بشــان تنفيــذ 
المركــزي  البنــك  قــرار 
محــات  بإغــاق  القاضــي 
المرخصــة  غيــر  الصرافــة 
المحافظــات  فــي  العاملــة 
مــن  جــزًء  كانــت  والتــي 
ــة  ــة بالعمل ــكلة المضارب مش
الوطنيــة، وأســباب انهيارهــا 
االخــرى. العمــات  أمــام 

كمــا قــدم الدكتــور مفتــاح 
ــة  ــل اللجن ــن عم ــاً ع توضيح
ــوائيات  ــة العش ــة بإزال الخاص
الشــوارع  علــى  واالعتــداءات 
والحدائــق  العامــة 
والمتنفســات العامــة، والتــي 
نفــذت المرحلــة األولــى مــن 
عمليــة اإلزالــة والتــي تضمــن 
بنــاء فــي  إزالــة 15 مخالفــة 
لشــارع  المــوازي   10 شــارع 
المطــار  وســور  صنعــاء 
خطــاً  يكــون  حتــى  وفتحــه 

المكتب التنفيذي يقف أمام قضايا محالت 
الصرافة والعشوائيات ومحطات المياه 

دائريــا يخفــف مــن االختناقات 
المرورية التي يشــهدها شــارع 
صنعــاء الرئيســي بيــن الحيــن 
ــذروة. واآلخــر خاصــة وقــت ال

بقيــة  أن  إلــى  وأشــار 
مراحــل الحملــة ســتنفذ تباعاً 
ــوارع  ــق وش ــة مناط ــي كاف ف
وضواحيهــا. مــأرب  مدينــة 

المكتــب  واســتمع 
ــر اللجنــة  التنفيــذي إلــى تقري
ــئات  ــر المنش ــة بحص المكلف
ومصانــع  الصناعيــة 
تحليــة الميــاه والنظــر فــي 
الشــروط  انطبــاق  مــدى 
القانونيــة  والمعاييــر 
بالمواصفــات  والتزامهــا 
الصحيــة  واالشــتراطات 
المحافظــة  وكيــل  برئاســة 
المعوضــي. محمــد 

أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
ــاً  ــزوالً ميداني ــذت ن ــة نف اللجن
العديــد مــن منشــئات  إلــى 
الصحيــة  الميــاه  معالجــة 
نصــف  أو  صحيــة  ســواء 
أن  اتضــح  والتــي  معالجــة، 
مطابقــة  غيــر  جميعهــا 
وال  القانونيــة  للشــروط 
ــة  ــة والبيئي ــر الصحي للمعايي
والمقاييــس. والمواصفــات 

ونــوه التقريــر إلــى انــه تــم 
معالجــة  محطتــي  إغــاق 
ــا  ــدم التزامه ــر( لع ــاه )كوث مي
اللجنــة  توصيــات  بتنفيــذ 
االشــتراطات  وتوفيــر 

والبيئيــة  الصحيــة 
المســتهلك. علــى  حفاظــا 
ــة  ــاء اللجن ــدم أعض ــا ق كم
اإلجــراءات  عــن  إيضاحــا 
المتخــذة لتوفيــر مختبــرات 
للميــاه  فحــص  وأجهــزة 
ومصادرهــا  وتراكيبهــا 
كميــات  عــن  والكشــف 
فيهــا  المعدنيــة  العناصــر 
ــا،  ــه صحي ــموح ب ــا للمس وفق
بقيــة  فحــص  جانــب  إلــى 
المنتجــات للمصانــع األخــرى 
الغذائيــة وغيرهــا مــن اجــل 
تطابقهــا  مــدى  معرفــة 
المعتمــدة  المعاييــر  مــع 
المواصفــات  قبــل  مــن 
والمقاييــس اليمنيــة حفاظــا 
المســتهلك. صحــة  علــى 
وناقــش االجتمــاع التقريــر 
المقــدم مــن مدير عــام مكتب 
النقــل أحمــد البحــر والتقريــر 
المقــدم مــن مدير عــام مكتب 
والمهنــي  الفنــي  التعليــم 
واللــذان  الحنيشــي،  ناجــي 
ــة  ــازات المحقق ــا االنج تضمن
الماضيــة  الفتــرة  خــال 
الموضوعــة  الخطــط  مــن 
والصعوبــات والعراقيــل التــي 
ــات  ــذ ومقترح ــت التنفي واجه
وتجاوزهــا. لهــا  الحلــول 

واستعرض 
محضــر  المجتمعــون 
واقــروه. الســابق  االجتمــاع 
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اطلــع وكيــل محافظــة 
مــأرب نائــب رئيــس لجنــة 
اإلغاثــة بالمحافظــة الدكتــور 
عبدربــه مفتــاح، خــال لقائــه 
المؤسســة  عمــل  فريــق 
الوطنية للتنمية واالستجابة 
االنســانية، برئاســة عــز الديــن 
محمــد حــزام، علــى برامــج 
عملهــا اإلنســاني واإلغاثــي 
خمــس  تســتهدف  التــي 
مديريــات فــي المحافظــة.

وأشــاد وكيــل المحافظــة 
بقــرار  مفتــاح  الدكتــور 
المؤسســة عمــل أنشــطة 
فــي  إنســانية  وبرامــج 
لتقديــم  المحافظــة 
المســاعدات التــي يمكــن أن 
تقدمها للنازحين والمجتمع 
المضيــف، والذيــن يعيــش 
أغلبهــم ظروفــاً صعبــة جراء 
المدمــرة  العبثيــة  الحــرب 
التي شنتها مليشــيا الحوثي 
اإليرانية االنقابية وتشــريدها 
لهم من منازلهم وتهجيرهم 

القســري.
وشــدد الوكيل مفتاح على 
ضــرورة تعزيز التنســيق بين 
المؤسســة ولجنــة االغاثــة 
بالمحافظــة علــى مســتوى 
والمديريــات،  المحافظــة 
وإنشــاء لجــان مجتمعيــة 
المديريــات  علــى مســتوى 
أجــل  مــن  المســتهدفة 

ضمــان وصــول المســاعدات 
إلى المســتهدفين وتســهيل 
أعمــال المســاعدات االغاثيــة 

واإلنســانية للمؤسســة.
افتتــاح  أن  إلــى  ولفــت 
المؤسســة مكتبــا تنســيقيا 
لهــا فــي المحافظــة خطــوة 
ايجابيــة لتعزيــز التنســيق 
الجهــات  بيــن  والتواصــل 
بالمحافظــة  المعنيــة 

والمؤسســة.
قيــادة  ان  وأكــد 
المحافظــة ولجنــة االغاثــة 
ــم  ــة الدع ــتقدم كاف ــا س فيه
لألعمــال  والتســهيات 
منظمــة  ألي  االنســانية 
محليــة أو إقليميــة أو دوليــة 
االنســاني  بالتدخــل  ترغــب 
ــاعدة  ــة ومس ــي المحافظ ف
أو  والمهجريــن  النازحيــن 
ــن  ــف، والذي ــع الضي المجتم
ــي  ــة ف ــر والفاق ــق الفق تعم
أوســاطهم بحســب تقاريــر 
االمــم المتحــدة عــن الوضــع 
االنســاني فــي اليمــن بعــد 
المليشــيات  دمــرت  مــا 
ــة  ــة االيراني ــة الحوثي االنقابي
ونهبتهــا  المؤسســات  كل 
ــات  ــوك والمرتب ــت البن ونهب
نهــب  الــى  االن  واتجهــت 
عبــر  المواطنيــن  امــوال 
االتــاوات المختلفــة مــن قبل 

مشــرفيها.

مفتاح يطلع على برامج المؤسسة 
الوطنية لالستجابة االنسانية

مــن جانبه أوضــح عزالدين 
حــزام، أن المؤسســة قدمــت 
مــن  أشــهر  أربعــة  خــال 
تاسيســها مســاعدات غذائية 
لعــدد 2313 مســتفيد فــي 
وصــراح،   الــوادي،  مديريتــي 
فيمــا تعتــزم بــدء العمــل 
اإلغاثــي واالنســاني فــي ثــاث 
ــن  ــداء م ــرى ابت ــات أخ مديري
مطلــع ســبتمبر المقبــل، 
ــل،  ــات )مدغ ــمل مديري وتش
ورحبــه(  ماهليــة،  مجــزر، 
والتــي تســتهدف مــن خالها 
الفئــات االشــد فقــرا واحتياجا 
مــن النازحيــن والمجتمــع 

المضيــف.
ــق المؤسسة  وثمن منس
التعاون الكبير والتســهيات 
قيــادة  مــن  وجدهــا  التــي 
فــي  المحليــة  الســلطة 
والمديريــات  المحافظــة 
لتســهيل عمــل المؤسســة، 
معربــا عــن املــه فــي تعزيــز 
التنســيق بيــن المؤسســة 
ولجنــة االغاثة على مســتوى 

والمديريــات. المحافظــة 
المديــر  اللقــاء  حضــر 
االغاثــة  للجنــة  التنفيــذي 
عزيــز  اميــن  بالمحافظــة 
ومدير عــام مكتب التخطيط 
حــزام  الدولــي  والتعــاون 
عمــوم  ومــدراء  مجيديــع 
المســتهدفة. المديريــات 
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إغالق 
26 محل 
صرافة 
وإحالة 
مالكيها 
للقضاء

إذاعة مأرب ضمن قائمة 
8 ألف إذاعة على مستوى 

العالم 

جــاردن  موقــع  اختــار 
األمريكــي »إذاعــة  راديــو 
قائمــة  ضمــن  مــأرب« 
8000 إذاعــة علــى مســتوى 
ــع  ــا الموق ــم يقدمه العال
إذاعــة  كأول  لمتابعيــه، 
ــع  ــا الموق ــة يضيفه يمني
بعــد تأكــده مــن اســتيفاء 
اإلضافــة  شــروط 
وتتطابقهــا مــع المعاييــر 

لمطلوبــة. ا
وأكــد علــي الحوانــي - 
مديــر عــام إذاعــة مــأرب 
- أن وجــود إذاعــة مــأرب 
ضمــن اإلذاعــات العالمية 
موقــع  يوفرهــا  التــي 
جــاردن راديــو، يعــد تقدمــاً 
كبيــراً لإلعــام المســموع 
فــي الجمهوريــة اليمنيــة، 
ــا  ــأرب باعتباره ــة م وإلذاع
تعبــر  رســمية  إذاعــة 
عــن الحكومــة الشــرعية 

اليمنيــة. للجمهوريــة 
لـ«موقــع  وقــال: 
إن  مــأرب«  محافظــة 
فــي  إذاعتنــا  »وجــود 

ســيوفر  الموقــع  هــذا 
جميــع  فــي  للمتابعيــن 
خدمــة  العالــم  أنحــاء 
المجانــي  االســتماع 
المتنوعــة  لبرامجنــا 
منهــا  الثقافيــة 
والسياســية واالجتماعيــة 
تلبــي كل رغبــات  والتــي 

. » لمســتمعين ا
هــذه  أن  واعتبــر 
الخطــوة ســتدفعهم إلــى 
بــذل المزيــد مــن الجهــود 
لتحســين األداء، وتطويــر 
يتواكــب  بمــا  البرامــج 
مــع التوســع الجماهيــري 
الــذي  اإلذاعــة  لمتابعــي 
المســتوى  مــن  انتقــل 
المحلــي إلــى المســتوى 

العالمــي.

ــأرب  ــة م ــة إذاع لمتابع
ــو  عبــر موقــع جــاردن رادي

ــي:  ــط التال ــى الراب عل
http://radio.

garden/live/marib/
m a r e b - r a d i o

العامــة  النيابــة  أغلقــت 
بمحافظــة مــأرب 26 محــل 
صرافــة، تعمــل بغيــر ترخيص 
بناء علــى قرار البنــك المركزي 
االجــراءات  ضمــن  اليمنــي 
لمواجهــة  اتخذهــا  التــي 
المحليــة  العملــة  تدهــور 
الصعبــة. العمــات  امــام 
االغــاق  عمليــة  وجــرت 
لمحــات الصرافــة مــن قبــل 
ــف  ــن مختل ــكلة م ــة مش لجن
العاقــة  ذات  الجهــات 
برئاســة وكيــل نيابــة مــأرب 
وختمهــا  االديمــي،  نبيــل 
وعمــل  االحمــر  بالشــمع 
قضائيــة  ضبــط  محاضــر 
الســتكمال  للقانــون  طبقــا 
تجــاه  القانونيــة  االجــراءات 
المخالفيــن من قبــل القضاء.
وتزامنــت هــذه الحملة مع 
حمــات مشــابهة فــي جميــع 
بعــد  المحــررة  المحافظــات 
التدهــور االخيــر فــي أســعار 
الصــرف مــا تســبب فــي ارتفاع 
األساســية  المــواد  أســعار 
ــاة  وغيرهــا ممــا زاد مــن معان
المواطــن فــي ظــل الظــروف 
التــي  الصعبــة  االقتصاديــة 
اليمنــي  الشــعب  يعيشــها 
الظالمــة  الحــرب  جــراء 
تشــنها  التــي  والغاشــمة 
االنقابيــة  الحوثــي  مليشــيا 
االيرانيــة على الشــعب اليمني 
الحيــاة. مناحــي  كافــة  فــي 
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محافظــة  وكيــل  أكــد 
االداريــة  للشــئون  مــأرب 
الباكــري  احمــد  عبداللــه 
المجتمــع  حمايــة  أن 
المعديــة  االمــراض  مــن 
والقاتلــة  والمزمنــة 
ــن كل  ــة بي مســئولية تكاملي
ــع. ــات المجتم ــوى وفعالي ق

النــدوة  خــال  وقــال: 
مكتــب  نظمهــا  التــي 
والســكان  العامــة  الصحــة 
نقــص  فيــروس  حــول 
إن   HIV البشــرية  المناعــة 
مــن  الخالــي  المجتمــع 
األمــراض هــو القــادر علــى 
ــاق  ــة واالنط ــاء والتنمي البن
بوطنــه نحــو اآلفــاق الرحبــة، 
المجتمــع  يتحــول  فيمــا 
إلــى  باألمــراض  المصــاب 
وعالــة  كســيح  مجتمــع 
والمجتمــع  دولتــه  علــى 

. » لــي و لد ا
وأشــاد الباكــري بجهــود 
العامــة  الصحــة  مكتــب 
إقامــة  فــي  والســكان، 

وكل  األنشــطة  هــذه  مثــل 
ــن  ــب م ــه المكت ــوم ب ــا يق م

مختلفــة. فعاليــات 
مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
العامــة  الصحــة  مكتــب 
الدكتــور  بمــأرب،  والســكان 
أن  الشــدادي،  عبدالعزيــز 
ــل  ــى عم ــعى إل ــب يس المكت
تســجيل  يتضمــن  مســح 
نظــام  وفــق  الحــاالت 

. بعــة متا
مكتــب  أن  وأوضــح 
البرنامــج  عبــر  الصحــة 
اإليــدز،  لمكافحــة  الوطنــي 
األنشــطة  مــن  عــدد  لديــه 
والتوعيــة  التثقيــف  فــي 
طــرق  عــن  للمجتمــع 

العــدوى. مــن  الوقايــة 
أشــارت  ذلــك  إلــى 
البرنامــج الوطنــي  منســقة 
بمكتــب  اإليــدز  لمكافحــة 
عقــار  فاطمــة  الصحــة 
البرنامــج  فــرع  أن  إلــى 
علــى  عمــل  بالمحافظــة 
المصابــة  الحــاالت  تقصــي 

الباكري: حماية المجتمع من األمراض 
المعدية والقاتلة مسؤولية الجميع

. ز إليــد با
أن  الــي  ولفتــت 
مــن  يعانــي  البرنامــج 
نتيجــة  اإلمكانيــات  شــحة 
الوضــع الراهــن فــي اليمــن، 
ــة المكتــب،  ولضعــف ميزاني
الــذي  الــدور  إلــى  منوهــة 
فــي  المكتــب  بــه  يقــوم 
علــى  واإلشــراف  الدعــم 

البرنامــج. أنشــطة 
عقــار  فاطمــة  ودعــت 
الدوليــة  المنظمــات 
الدعــم  لتقديــم  والمحليــة 
فــي  للمحافظــة  الــازم 
ومنهــا  الصحــي،  الجانــب 
وتفعيــل  االيــدز،  برنامــج 

التوعويــة. البرامــج  دور 
ــي  ــدوة الت ــي الن ــارك ف ش
»لســت  تحــت  أقيمــت 
مــن  مشــاركاً   40 وحــدي« 
المجتمــع  منظمــات 
مســاجد  وخطبــاء  المدنــي 
وأصحــاب محــات الحاقــة.

خالل ندوة أقامها مكتب الصحة
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األطفــال  عــدد  بلــغ 
شــلل  ضــد  الملقحيــن 
الجولــة  خــال  األطفــال 
األولــى مــن حملــة التحصيــن 
ألــف   51، مــأرب  بمحافظــة 
وطفلــة  طفــل  و993 
مــن  الخامســة  دون  مــا 
 96 نجــاح  وبنســبة  العمــر، 
األطفــال  إجمالــي  مــن   %

 . فين لمســتهد ا
ــادرة  ــة ص ــرت إحصائي وذك
عــن غرفــة عمليــات مكتــب 
الصحة  بالمحافظة أن الفرق 
زارت خــال أيــام الحملــة التــي 
الخميــس  أمــس  اختتمــت 
فــي  منــزالً  و326  ألــف   34
ــات المحافظــة. عمــوم مديري

وحيــا الدكتــور/ عبدالعزيــز 
ــب  ــام مكت ــر ع ــدادي مدي الش
مشــرفي  جميــع  الصحــة 
الفــرق والعامليــن بالحملــة 
ــذي  ــاح ال ــذا النج ــم به وهنأه

حققــوه. 

الصحــة  مكتــب  اختتــم   
العامــة والســكان بمحافظــة 
مــأرب ،يــوم الثاثــاء، أعمــال 
للكشــف  التغــذوي  المســح 
واالطفــال  االمهــات  عــن 
ســوء  مــن  يعانــون  الذيــن 
التغذيــة والــذي نفــذه علــى 
مــدى اســبوعين بدعــم مــن 

اليونيســف. منظمــة 
وهدف المســح إلــى قياس 
1000طفــل  لعــدد  التغذيــة 
وطفلــة وأمهاتهــم للكشــف 
عــن الحــاالت التــي تعانــي من 
ســوء التغذيــة، وإيجــاد بيانات 
دقيقــة قائمــة علــى أســس 
علميــة ومنهجيــة فــي جميــع 

مديريــات المحافظــة.
ــة  ــل المحافظ ــاد وكي وأش
عبداللــه  اإلداريــة  للشــؤون 
الباكــري، بالجهــود التــي بذلت 
مــن الماســحات والمشــرفين 
المســح  هــذا  تنفيــذ  فــي 
والوصــول الــى نتائــج علميــة 
االمــراض  عــن  وواقعيــة 
وتوفيــر المعلومــات الدقيقــة 
مــن  االدارات  تمكــن  التــي 
والبرامــج  الخطــط  وضــع 
مواجهــة  الــى  الهادفــة 
االمــراض واالرتقــاء بالوضــع 
المحافظــة  فــي  الصحــي 
والتدخــل الســليم فــي الوقت 

المناســب.
مــن جانبــه أكــد مديــر عــام 
والســكان  الصحــة  مكتــب 
الدكتــور عبدالعزيــز الشــدادي، 
المســح  برنامــج  نجــاح 
ــة  ــذوي واهمي ــي التغ الميدان
النتائــج التــي توصــل اليهــا 
فــي وضــع الخطــط والبرامــج 
الهادفــة الــى االرتقــاء بالوضــع 

الصحــي.

52 ألف طفل بمأرب يستفيد 
من لقاحات شلل األطفال في 

الجولة األولى 

ــدادي  ــور الش ــن الدكت وثم
ــت، واألداء  ــي بذل ــود الت الجه
الممتــاز، وجديــة عمــل الفرق 
فــي جميــع قــرى ومناطــق 
المحافظــة،  مديريــات 
الحمــل  مشــرفي  وجهــود 
واإلشــراف  المحافظــة  فــي 

المركــزي. 
لجميــع  شــكره  وقــدم 
تعاونــت  التــي  الجهــات 
مؤكــداً  الحملــة،  إلنجــاح 
النجــاح هــو نجــاح  أن هــذا 
المحليــة  الســلطة  لقيــادة 

. فظــة لمحا با
بــأي  الشــدادي  وأهــاب 
الفــرق  لــم تصلــه  مواطــن 
إبــاغ  يتــم  أن  الميدانيــة 
عمليــات   عبــر  المكتــب 
شــكوى  أو   ، المكتــب 
مكتــب  إلــى  تصــل  خطيــة 
والســكان  العامــة  الصحــة 
مــدة  فــي  بالمحافظــة 
األحــد  يــوم  أقصاهــا ظهــر 

أغســطس.  12 القــادم 

اختتام أعمال 
المسح 

الميداني 
لحاالت سوء 
التغذية بمأرب
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إعالن نتائج امتحانات الشهادة األساسية 
بنسبة نجاح %80

التربيــة  مكتــب  أعلــن 
بمحافظــة  والتعليــم 
االثنيــن،  ،يــوم  مــأرب 
نتائــج امتحانــات الشــهادة 
وأســماء  األساســية 
مســتوى  الطــاب  أوائــل 
بلغــت  والتــي  المحافظــة، 
80% ، ونســبة  نســبة النجــاح 

.%19 الرســوب 
وفــي المؤتمــر الصحفــي 
ــذي عقــده مكتــب التربيــة  ال
ــأرب  ــة م ــم بمحافظ والتعلي
ــة  ــل المحافظ ــره وكي وحض
الفاطمــي،  محمــد  علــي 
التربيــة  مكتــب  أعلــن 
النجــاح  نســبة  والتعليــم 
أوائــل  وأســماء  والرســوب 
مســتوى  علــى  الطــاب 

. فظــة لمحا ا
وأشــاد وكيــل المحافظــة 
بجهــود  الفاطمــي  علــي 
والتعليــم  التربيــة  مكتــب 
فــي ســبيل انجــاح العمليــة 
عمليــة  وســير  التعليميــة 

االمتحانــات.
إن  الفاطمــي،  وقــال 
تابعــت  المحليــة  الســلطة 
عمليــات  ســير  كثــب  عــن 
كافــة  فــي  االمتحانــات، 
مــدارس المحافظــة، مؤكــداً 
المحليــة  الســلطة  دعــم 
التربويــة  للعمليــة 

. فظــة لمحا با
الدكتــور  قــال  فيمــا 
ــر  ــي المؤتم ــاب ف ــي العب عل
ــاح  ــبة النج ــي ان نس الصحف
نســبة   %80.71 بلغــت 
وهــي   %19.29 والرســوب 
نتيجــة معقولــة وواقعيــة، 
مضيفــاً ان عــدد المتقدميــن 
طالــب   4685 لامتحانــات 
منهــم  حضــر  وطالبــة، 

.%94.51 4428بنســبة 
طالــب   4007 أن  وأوضــح 
إجمالــي  نســبة  وطالبــة 
ظهــرت  الذيــن  الطــاب 
حجبــت  فيمــا  نتائجهــم 
حتــى  النتائــج  بقيــة 

وهــم  وثائقهــا  اســتكمال 
.4 2 1

العبــاب  الدكتــور  وأكــد 
عبــر  التربيــة  مكتــب  إن 
عملــت  المختصــة  االدارات 
فــي  ودقــة  حــرص  بــكل 
حصــول كل طالــب  ســبيل 
المســتحق،  جهــده  علــى 
مــن خــال كافــة االجــراءات 
المكتــب،  اتخذهــا  التــي 
الفتــاً إلــى أن المكتــب شــكل 
تحاليــل  لدراســة  لجنــة 
التراكميــة  الدرجــات  كافــة 
التــي رفعــت مــن المــدارس، 
بالشــكل  وتقييمهــا 

. والمنهجــي  العلمــي 
مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
بمكتــب  االختبــارات  ادارة 
بالمحافظــة  التربيــة 
عــدد  ان  شــداد،  عبداللــه 
ــي  ــوا ف ــن نجح ــاب الذي الط
 3234 عددهــم  االمتحــان 
االنــاث  مــن   1651 بينهــم 

الذكــور. و1583مــن 

حجب النتيجة عن 421 طالب وطالبة
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مدينة مأرب تناقش االستعدادات للعام 
الدراسي الجديد

عقــد يــوم الخميــس فــي 
والتعليــم  التربيــة  مكتــب 
اجتماعــاً   مــأرب،  بمدينــة 
ــة  ــدارس  بمديري ــدراء الم لم
مديــر  برئاســة  المدينــة، 
ــأرب  ــة م ــة مدين ــام مديري ع
بــن صالــح فرحــان  محمــد 

ــال.  ــن ج ب
مدينــة  مديــر  وعبــر 
ــود  ــكره للجه ــن ش ــأرب، ع م
ــام  ــتقبال الع ــة الس المبذول
 2018 الجديــد  الدراســي 
فــي  بذلــوه  ومــا    ،  2019  -
ــود  ــن جه ــي م ــام الماض الع
العــام  بنجــاح  تكللــت 

الســابق.  الدراســي 
ــتعدادات  وأوضح أن االس
وســاق،  قــدم  علــى  تجــري 
الســلطة  قبــل  مــن 
مــع  بالمديريــة  المحليــة 
والتعليــم  التربيــة  مكتــب 
ومكتــب   بالمحافظــة  
والتعليــم  التربيــة 

 . ينــة لمد با
وتوجــه بالشــكر والتقديــر 
المحليــة  للســلطة 
ــواء  ــة بالل بالمحافظــة ممثل
ــرادة،   ــي الع ــن عل ــلطان ب س
ــة  ــر عــام مكتــب التربي ومدي

علــي  الدكتــور  والتعليــم 
جهودهــم  علــى  العبــاب  
لارتقــاء  المبذولــة 
التعليمــي  بالمســتوى 
 . جودتــه  مــن  والتحســين 
جــال،  بــن  وشــرح 
أقيمــت  التــي  اإلجــراءات 
مــن أجــل توريــد وبنــاء 72 
بتمويــل  دراســي  فصــل 
ا النتهــاء  محلــي، ومواعيــد 
مــن توريدهــا وإتمــام البنــاء، 
اإلجــراءات  تلــك  إن  قائــاً 
الســلطة  بهــا  قامــت 
بالمديريــة  المحليــة 
لمواجهــة االزدحــام الشــديد 
مــدارس  تشــهده  الــذي 

المدينــة.  مديريــة 
عــام   مديــر  وشــدد 
لجنــه  علــى  المدينــة 
ــس  ــات التدري ــتقبال طلب اس
بالتعاقــد، االلتــزام بالشــروط  
وإخضــاع  الموضوعــة 
للمفاضلــة،  المتقدميــن  
إجــراءات  مــن  واالنتهــاء 
العــام  بــدء  قبــل  التعاقــد 
الدراســي الــذي شــارف علــى  

. يــة ا لبد ا
مديــر  قــال  جانبــه  مــن 
والتعليــم   التربيــة  مكتــب 

محمــد  بالمدينــة،  
أنهــى  المكتــب  إن  مــارش، 
واســتعداداته  تحضيراتــه 
الجديــد. الدراســي  للعــام 
وأكــد أن العــام الدراســي 
مختلــف  ســيكون  القــادم 
عــن األعــوام  الســابقة نظــراً  
المدرســي  الكتــاب  لتواجــد 
بطبعتــه الجديــدة، ووجــود 
االســعافية   الفصــول 

. لمتنقلــة ا
التربيــة  مكتــب  وكان 
بمحافظــة  والتعليــم 
ــاء،  ــوم الثاث ــلم ي ــأرب تس م
وتجهيــزات  مســتلزمات 
مدرســية مقدمــة مــن مركــز 
ضمــن  ســلمان  الملــك 
لدعــم  »تعليمــي«  حملــة 

اليمنيــة. الحكومــة 
ــليم  ــة التس ــام بعملي وق
وكيــل  حضرهــا  التــي 
الدكتــور  مــأرب  محافظــة 
مديــر  مفتــاح،  عبدربــه 
ســلمان  الملــك  مركــز 
عبدالرحمــن  بالمحافظــة 
لمديــر  الصيعــري،  ســالم 
التربيــة  مكتــب  عــام 
بالمحافظــة  والتعليــم 

العبــاب. علــي  الدكتــور 
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مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يفتح باب 
التعاقد مع المعلمين

التربيــة  مكتــب  أعلــن 
مــأرب،  بمدينــة  والتعليــم 
عــن  المحافظــة،  عاصمــة 
فتــح بــاب التعاقــد للتدريــس 

المديريــة. مــدارس  فــي 
التربيــة  مكتــب  وقــال 
بــاغ  فــي  مــأرب،  بمدينــة 
موقــع  حصــل  صحفــي، 
علــى  مــأرب«،  »محافظــة 
نســخة منــه، إنــه ســيبدأ فتــح 
للراغبيــن  التســجيل  بــاب 
فــي التعاقــد للتدريــس فــي 

التربيــة  مكتــب  أعلــن 
مــأرب،  بمدينــة  والتعليــم 
عــن  المحافظــة،  عاصمــة 
فتــح بــاب التعاقــد للتدريــس 

المديريــة. مــدارس  فــي 
التربيــة  مكتــب  وقــال 
بــاغ  فــي  مــأرب،  بمدينــة 
موقــع  حصــل  صحفــي، 
علــى  مــأرب«،  »محافظــة 
نســخة منــه، إنــه ســيبدأ فتــح 
للراغبيــن  التســجيل  بــاب 
فــي التعاقــد للتدريــس فــي 

ابتــداًء  المديريــة،  مــدارس 
مــن يــوم األحــد 12 أغســطس 

2018م.
اللجنــة  أن  وأوضــح   
ســتقوم باختيــار المتعاقدين، 
وســتحدد مواعيــد المفاضلــة 
ــاء  ــب االنته ــم، عق ــا بينه فيم

التقديــم. إجــراءات  مــن 
وحــدد البيــان، متطلبــات 
أثنــاء  المتقــدم،  ملــف  فــي 
ــم  ــم التعلي ــى قس ــه إل تقديم
بالمدينــة،  التربيــة  بمكتــب 

ابتــداًء  المديريــة،  مــدارس 
مــن يــوم األحــد 12 أغســطس 

2018م.
اللجنــة  أن  وأوضــح   
ســتقوم باختيــار المتعاقدين، 
وســتحدد مواعيــد المفاضلــة 
ــاء  ــب االنته ــم، عق ــا بينه فيم

التقديــم. إجــراءات  مــن 
وحــدد البيــان، متطلبــات 
أثنــاء  المتقــدم،  ملــف  فــي 
ــم  ــم التعلي ــى قس ــه إل تقديم
بالمدينــة،  التربيــة  بمكتــب 

كالتالــي:
ملف يحتوي على:

شــهادة  مــن  صــورة   -1
ج  لتخــر ا

ســجل  مــن  صــورة   -2
ت  رجــا لد ا

البطاقــة  صــورة   -3
لشــخصية  ا

الخبــرة فــي  4- شــهادات 
التدريــس 

ــيرة  ــوذج الس ــة نم 5- تعبئ
ــة  الذاتي

كالتالــي:
ملف يحتوي على:

شــهادة  مــن  صــورة   -1
ج  لتخــر ا

ســجل  مــن  صــورة   -2
ت  رجــا لد ا

البطاقــة  صــورة   -3
لشــخصية  ا

الخبــرة فــي  4- شــهادات 
التدريــس 

ــيرة  ــوذج الس ــة نم 5- تعبئ
ــة  الذاتي

240 متنافس على مقاعد المعهد العالي 
للعلوم الصحية بمأرب

العالــي  المعهــد  دشــن 
ــة بمحافظــة  ــوم الصحي للعل
مــأرب ،يــوم اإلثنيــن، اختبــارات 
القبــول لدفعــة جديــدة فــي 
تخصصــات -مســاعد طبيــب، 
مختبــرات وصيدلــة مســاق 
للعــام  العالــي  الدبلــوم 

2019م.  /2018 الدراســي 
ــتمع  ــين اس ــال التدش وخ
الباكــري إلــى شــرح مــن مديــر 
المعهــد الدكتــور محمــد علــي 

ــر  ــات ومعايي ــن آلي ــاح ع مفت
ــة للطــاب  ــول والمفاضل القب
عددهــم  البالــغ  المتقدميــن 
مــن  وطالبــة  طالــب   )240(
ــة،  ــات المحافظ ــع مديري جمي
ســتة  مــن  النازحيــن  ومــن 
عشــر محافظــة يتنافســون 

علــى )150( مقعــدا.
بالــدور  الباكــري  وأشــاد 
الــذي يضطلــع بــه المعهــد 
فــي تأهيــل الكــوادر الصحيــة 

تحتــاج  والتــي  المســاعدة 
ــي  ــة ف ــوق المحلي ــا الس إليه
المحافظــة في مجــال الطب.

مديــر  التدشــين  حضــر 
المكتــب الفنــي الدكتــور علــي 
الجبــل ومديــر عــام مكتــب 
ســعود  المدنيــة  الخدمــة 
ــام  ــر ع ــب مدي ــفي ونائ اليوس
مكتــب الصحــة احمــد مفتــاح.
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