وزارة السياحة والسلطة المحلية
تناقشان تطوير القطاع السياحي بمأرب
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التقــى وكيل وزارة الســياحة
أحمــد البحيــح الــذي يــزور
محافظــة مــأرب ؛ وكيــل
المحافظة الشــيخ علي محمد
الفاطمــي ،وناقشــا عــدد مــن
المواضيــع المتعلقــة بتطويــر
القطــاع الســياحي وتنميــة
عوامــل الجــذب الســياحية.
وأكــد وكيــل وزارة الســياحة
أن الــوزارة تضــع فــي أولويــة
خططهــا لتفعيــل القطــاع
الســياحي ؛ االهتمــام بالمواقع
الســياحية واألثريــة والتنســيق
مــع الســلطة المحليــة
والقطــاع الخــاص الســتكمال
البنيــة التحتيــة والخدمــات
الالزمــة.

واعتبــر أن توفيــر الخدمات
الالزمــة تمثــل عوامــل مهمــة
ـواء
فــي اســتقطاب الســياح سـ ً
الســياحة الداخلية أو الخارجية،
في ظــل ما تنعم بــه محافظة
مــأرب مــن أمــن واســتقرار
ونشــاط تجــاري واســتثماري
غيــر مســبوق.
مــن جهتــه أكــد وكيــل
المحافظــة علــي محمــد
الفاطمــي أهميــة تفعيــل
القطــاع الســياحي  ،وخلــق
فــرص اســتثمارية بالتنســيق
مــع القطــاع الخــاص باعتبــار
الســياحة مــورد اقتصــادي
وصناعــة بــدون دخــان.
وأشــار إلــى أن المحافظــة

غنيــة بموروثهــا الحضــاري ،
وثقافتهــا وحرفهــا التقليديــة
ومواقعهــا األثريــة والســياحية
 ،وكانــت قبلــة لقوافل الســياح
مــن كل دول العالــم.
ونــوه خــال اللقــاء إلــى
أهميــة اهتمــام الحكومــة
ممثلــة فــي وزارة الســياحة
بهــذا القطــاع االقتصــادي
خاصــة فــي ظــل تزايــد أعــداد
ســكان المحافظــة.
حضــر اللقــاء وكيــل
المحافظــة محمــد المعوضي
ومديــر فــرع األمــن السياســي
العميــد ناجــي حطــروم ونائــب
مديرعــام مكتــب الســياحة
بالمحافظــة ياســر االغبــري.
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مفتاح يكشف عن مشاريع قادمة بينها بنوك

افتتاح ثاني بنك تجاري بمأرب
خالل العام الحالي 2018
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افتتــح وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح،
يــوم األحــد ،فــرع مصــرف
اليمــن البحريــن الشــامل فــي
عاصمــة المحافظــة.
وبنــك اليمــن والبحريــن
الشــامل هــو ثانــي بنــك يفتتح
فرع ـاً لــه فــي محافظــة مــأرب
خــال العــام الحالــي ، 2018
بعــد بنــك اليمــن الدولــي الــذي
افتتــح فــي  12مــارس الماضي.
وخــال اإلفتتــاح طــاف
وكيــل المحافظــة بأرجــاء
المصــرف ،إلــى شــرح عــن
الخدمــات المصرفيــة والمالية
التي ســيقدمها الفــرع لعمالئه
مــن مختلــف الشــرائح.
وأكــد وكيــل المحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح أن
افتتــاح البنوك والمصــارف في
المحافظة ،وإنشــاء المشــاريع
االســتثمارية مــن مصانــع

وغيرهــا ،دليــل علــى حالــة
االمــن واالســتقرار الــذي تنعــم
بــه المحافظــة واالنتعــاش
واالســتثماري
التجــاري
والتنمــوي فــي المحافظــة.
وأشــار إلــى أن اإلرتفــاع فــي
عــدد الســاكنين فــي محافظــة
مــأرب إلــى مــا يقــارب مليونين
وثمانمائــة ألف نســمة بســبب
النــزوح والتهجيــر ،يتطلــب
المزيــد مــن اإلســتثمارات
والخدمــات التــي تلبــي
احتياجاتــه ومنهــا البنــوك.
وكشــف الوكيل مفتــاح عن
أن المحافظــة ستشــهد خــال
االشــهر القادمة افتتــاح المزيد
مــن المشــاريع الحيويــة إلــى
جانــب المشــاريع االســتثمارية،
ومنهــا فــروع لبنــوك وطنيــة.
مــن جهتــه أشــار الدكتــور
صالــح األقــرع مديــر فــرع
بنــك اليمــن البحريــن الشــامل

بمــأرب إلــى شــرح عــن
الخدمــات المصرفيــة والمالية
التي ســيقدمها الفــرع لعمالئه
ومنهــا فتــح الحســابات
واالدخاريــة
االســتثمارية
وخدمــة الصــراف اآللــي وصرف
رواتــب الموظفيــن و بطاقــات
الفيزا والمســتر كارد والتسوق
االلكترونــي وخدمــات الحواالت
الداخليــة والخارجيــة.
ويرى اقتصاديون أن افتتاح
البنــوك التجاريــة فروعاً لها في
مــأرب سيســهم إســهاماً كبيراً
فــي إنعــاش قطــاع االســتثمار
فــي المحافظــة ،أضــف إلــى
أن ذلــك يعــد مقياســاً لمــدى
الثقــة التــي باتــت تحظــى
بهــا محافظــة مــأرب لــدى
المســتثمرين ،نظراً لالســتقرار
األمنــي الــذي تشــهده مــأرب
خــال األربــع النســوات األخيرة.

الباكري يترأس اجتماعاً
لمناقشة تنفيذ الزيادة
في مرتبات موظفي
المحافظة
محافظ صنعاء
يناقش أوضاع
النازحين مع
السلطة املحلية
بمأرب
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تــرأس وكيــل محافظــة
مــأرب للشــئون االداريــة
عبداللــه احمــد الباكــري
،يــوم الثالثــاء ،اجتماعـاً ضم
مديــر عــام مكتــب الخدمــة
المدنيــة ســعود اليوســفي
ونائــب مديــر عــام الماليــة
عبــد الناصــر مهــدي ومدراء
المــوارد البشــرية فــي
وحــدات الخدمــة العامــة
بالمحافظــة.
االجتمــاع
وكــرس
اإلجــراءات
لمناقشــة
التنفيذيــة لتنفيــذ الزيــادة
لموظفــي
المســتحقة
الخدمــة العامــة بمحافظة
مــأرب بنــاء علــى توجيهــات

رئيــس الجمهورية المشــير
عبدربــه منصــور هــادي،
وقــرار مجلــس الــوزراء رقم
 79لســنة  2018م الخــاص
بمنــح زيــادة قدرهــا %30
فــي المائــة للموظفيــن في
القطــاع المدنــي للدولــة.
وشــدد الوكيــل الباكــري
علــى ضــرورة االســراع فــي
إنجــاز  ،وإعــداد كشــوفات
االســتحقاق للموظفيــن ،
وفــق الالئحــة المنظمــة
لذلــك ..مثمنا الجهــود التي
يبذلهــا مكتبــي الخدمــة
المدنيــة والماليــة فــي هــذا
الجانــب.

بحــث محافــظ محافظة
صنعــاء اللــواء عبــد القــوي
شــريف مع وكيــل محافظة
مــأرب للشــئون االداريــة
عبداللــه الباكري ،التنســيق
والتعــاون بيــن الســلطة
المحليــة للمحافظتيــن
فــي مجــال رعايــة النازحيــن
مــن محافظــة صنعــاء،
وتقديــم الخدمــات الصحية
والتعليميــة لهــم.
كمــا جــرى مناقشــة
المســاعدة الفنيــة لمكتــب
التربيــة بمحافظــة صنعــاء
فــي مجال تفعيــل العملية
التعليميــة فــي مخيمــات
النازحيــن ألبنــاء المحافظة
ومديريتــي نهــم وبنــي
ضبيــان المحررتيــن إلــى
جانــب التجهيــزات الخاصة
التعليميــة،
بالعمليــة
ومنهــا كيفيــة إعــادة توزيــع
المعلميــن النازحيــن مــن
محافظــة صنعــاء واعــادة
صــرف رواتبهــم.
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مأرب تتسلم  360طناً من الديزل لصالح
مشروع تأهيل الطريق الدولي
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الســلطة
تســلمت
المحليــة بمحافظــة مــأرب
،اليــوم الخميــس360 ،
ألــف لتــر مــن مــادة الديــزل
مقدمــة مــن القيــادة
المشــتركة لقــوات التحالف
العربــي بالمحافظــة.
وتتــوزع هــذه الشــحنة
مــن الديــزل علــى عشــر
شــاحنات (قواطــر) ،حيــث
الســلطة
ستســلمها
المحليــة لصالــح مشــروع

إعــادة تأهيــل الطريــق
الدولــي (صافــر  -غويربــان).
وبــات الخــط (صافــر -
غويربــان) هو الخــط الوحيد
الــذي يربــط اليمــن بالعالــم
الخارجــي حيــث يصــل
الخــط بمنفــذ الوديعــة
بحضرمــوت مــع المملكــة
العربيــة الســعودية ،ومنفذ
شــحن بالمهــرة مــع
ســلطنة عمــان.
وتولــي الســلطة

المحليــة بمحافظــة مــأرب
إعــادة تأهيــل هــذا الخــط
أهميــة كبيــرة ،وســبق وأن
وقعــت فــي إبريــل الماضي
تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن
إعــادة تأهيــل هــذا بطــول
 40كــم بتمويــل حكومــي،
إال أن عمليــة إعــادة تأهيلــه
تأخــرت بســبب شــحة مادة
الديــزل.

مع تراجع منسوب املياه الجوفية خالل السنوات األخيرة

إطالق حملة توعوية بمأرب لترشيد
استهالك المياه بدعم «اليونيسيف»
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حــذر وكيل محافظــة مأرب
للشــؤون االداريــة عبداللــه
احمــد الباكــري مــن خطــورة
اســتمرار اإلســتنزاف الجائــر
للميــاه الجوفيــة بمحافظــة
مــأرب ،باعتبــار الميــاه الجوفية
هــي الشــريان الوحيــد الــذي
يمــد المحافظــة بالمــاء.
وكشــف خــال تدشــين
حملــة التوعيــة الخاصــة
بترشــيد الميــاه والحفــاظ
عليهــا من االســتنزاف والتلوث
عــن تراجــع كبيــر فــي منســوب
الميــاه الجوفيــة خــال األعــوام
األخيــرة نتيجــة اســتيعاب
المحافظــة لمئــات اآلالف
مــن النازحيــن واســتخدام
شــفاطات الميــاه مــن اآلبــار
الزراعيــة بالطاقــة الكهربائيــة.
وأكــد الوكيــل الباكــري أن
الميــاه الجوفيــة كانــت تتواجد
عنــد عمــق يتــراوح بيــن 30
إلــى  50متــرا ،واآلن بســبب
االســتنزاف الجائــر تعمقــت
اآلبــار أصبحــت الميــاه تتواجــد
بيــن  130متــراً إلــى  150متــرا.

وشــدد فــي كلمتــه خــال
تدشــين الحملــة ،الثالثــاء
الماضــي ،علــى أهميــة رفــع
الوعــي المجتمعــي فــي
الحفــاظ علــى الميــاه ،وإيصــال
الحملــة إلــى كل بيــت وفــرد،
بمختلــف وســائل التواصــل
الجماهيريــة كــون الميــاه ثروة
ال تقــدر بثمــن.
وأعــرب الوكيــل الباكري عن
شــكره لمنظمــة اليونيســف
علــى دعــم تنفيذ هــذه الحملة،
وأكــد دعــم قيــادة الســلطة
المحليــة لمثــل هذه االنشــطة
الهادفــة للحفــاظ علــى حيــاة
النــاس ومواردهــم المائــي
وصحتهــم.
مــن جهتــه قــال مديــر عــام
فــرع المؤسســة المحليــة
للميــاه والصــرف الصحــي
بالمحافظــة حســين الجــال،
إن الحملــة ســتنفذ عبــر
الوصــول المباشــر مــن
خــال فــرق التوعيــة التــي
ســتقوم بالزيــارة إلــى مختلــف
التجمعات الســكانية والمباني

المكتظــة بالســكان إلــى جانب
وســائل االعــام المختلفــة
وفــي مقدمتهــا إذاعــة مــأرب
ببــث فالشــات توعويــة،
ووســائل التواصــل االجتماعــي
المختلفة ،وخطباء المســاجد،
فض ـا ً عــن توزيــع نحــو  10االف
ملصــق وبروشــور توعــوي.
وتهــدف الحملــة إلــى رفــع
الوعــي المجتمعــي بأهميــة
الميــاه والحفــاظ عليهــا
وترشــيد اســتهالكها وحمايتها
مــن التلــوث ،فــي ظــل تزايــد
الطلــب واالســتنزاف فــي
المحافظــة جــراء االرتفــاع
الكبيــر لعــدد الســكان إلــى
جانــب الحركــة التجاريــة
واالســتثمارية النشــطة فيهــا
والتوســع الزراعــي.
وينفــذ الحملــة التــي تقــام
تحــت شــعار» المــاء حيــاة
فلنحافــظ عليــه»  20عامــا ً
وعاملــة منضويــن فــي أربــع
مجموعــات ســتقوم بحملــة
التوعيــة بأهميــة ترشــيد
اســتهالك الميــاه.

6

ينفذه مكتب الصحة ألول مرة يف املحافظة

تدريب عشرات المتطوعات لبدء متابعة
الخامسة
دون
طفل
ألف
33
نمو
خاص
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دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب الشــيخ /علــي محمد
الفاطمــي ومعــه الدكتــور
الشــدادي
عبدالعزيــز
مديــر عــام مكتــب الصحــة
العامــة والســكان الــدورات
لمتطوعــات
التدريبيــة
صحــة مجتمــع (متابعــة
النمــو) الهادفــة لمتابعــة
نمــو  33ألــف طفــل
وطفلــة بمــأرب دون ســن
الخامســة.
وأكــد الوكيــل الفاطمــي
خــال تدشــين الــدورات
التدريبيــة التــي انطلقــت
يــوم األحــد وتســتهدف
 240متطوعــة صحيــة
علــى أهميــة هــذه الــدورات
التدريبيــة فــي مجــال
متابعــة النمــو عنــد
ا ألطفــا ل .
الفاطمــي
وأشــاد
بالجهــود التــي يبذلهــا
مكتــب الصحــة فــي
تقديــم الخدمــات الطبيــة
والرعايــة
والعالجيــة
األوليــة
الصحيــة

للمواطنيــن  ،وتحســين
مســتوى األداء وجــودة
الطبيــة
الخدمــات
والتوعيــة
والعالجيــة
المجتمعيــة فــي الجانــب
ا لصحــي .
«متابعــة
وبرنامــج
النمــو» لألطفــال دون
ســن الخامســة مــن
العمــر هــو برنامــج ينفــذه
مكتــب الصحــة والســكان
بمحافظــة مــأرب ألول مــرة
فــي المحافظــة ،بدعــم من
منظمــة األمــم المتحــدة
« ا ليو نيســيف » .
ومــن خــال البرنامــج
ســيتم متابعــة النمــو
للطفــل منــذ والدتــه وحتى
أربعــه وعشــرين شــهراً،
بإجراء قياســات جســمانية،
ومتابعــة منحنــى النمــو
لــكل طفــل باكتشــاف
االنحــراف المعيــاري بيــن
العمــر والــوزن بحســب
المراحــل العمريــة.
ويعمــل البرنامــج  -وفق

توضيــح مكتــب الصحــة
لموقــع محافظــة مــأرب
 علــى متابعــة القــدراتوالعقليــة
الذهنيــة
والحركيــة للطفــل منــذ
الــوالدة وحتــى  24شــهر.
التوضيــح
وبحســب
فــإن  240متدربــة ســيقمن
بمتابعــة نمــو  4800طفــل
شــهريا لمــدة عــام ،حيــث
يتوقــع متابعــة حــاالت
نمــو  33ألــف طفــل كحــد
متوســط خــال العــام.
مــن جانبــه أكــد الدكتــور
عبدالعزيــز الشــدادي مديــر
عــام مكتــب الصحــة أن
المتطوعــات الالئــي يعملن
فــي جانــب التثقيــف
الصحــي والتغــذوي ،ســبق
وان نفــذ دورات تدريبيــة
تأسيســية لـــ  500متطوعــة
مشــروع
إطــار
فــي
الصحــة والتغذيــة بدعــم
مــن منظمــة اليونســيف
مــن مختلــف مديريــات
ا لمحا فظــة .

تدشين دورات تدريبية في مجال الصحة
والسالمة المهنية بمستشفى كرى
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دشــن مديــر عــام مكتب
الصحــة العامــة والســكان
بمحافظــة مــأرب الدكتــور
عبدالعزيــز الشــدادي ،
بمستشــفى كــرى العــام،
التدريبيــة
الــدورات
والتأهيليــة لنظــام الصحــة
والســامة المهنيــة وتوكيد
الجــودة .HSSEQ
الدكتــور/
وأشــار
الشــدادي إلــى أهميــة هذه
الــدورات التدريبيــة فــي
مجــال الســامة المهنيــة
والجــودة والتــي تأتــي
بالتزامــن مــع احتفــاالت
الشــعب اليمنــي بالعيــد
الســادس
الوطنــي
لثــورة
والخمســين
الســادس والعشــرين مــن
ســبتمبر .
وأكد الشدادي أن مكتب
الصحــة ينتقــل حاليــاً
إلــى التخطيــط والتدريــب
والتأهيــل لتقديــم هــذه

الخدمــات وفــق معاييــر
الجــودة العالميــة وفــي
ظــروف بيئيــة صحيــة آمنة
للمرضــى والموظفيــن.
وثمــن الشــدادي جهــود
مستشــفى كــرى العــام
لمــا يقدمــه مــن خدمــات
طبيــة وعالجيــة ،معبــراً عن
شــكره إلدارة المستشــفى
والــكادر الطبــي والفنــي،
ولــكل مــا يبذلونــه لخدمــة
المواطنيــن.
مــن جهتــه اســتعرض
الدكتــور لــؤي محمــد مديــر
مستشــفى كــرى العــام،
برنامــج الــدورات التدريبيــة
التــي ســيتم تنفيذهــا خالل
هــذه الفترة لنظــام الصحة
والســامة وتوكيــد الجودة.
ومــن المقــرر أن يتلقــى
المشــاركون فــي الــدورة
تدريبــات حــول أساســيات
والصحــة
الســامة

والمخاطــر
المهنيــة،
وادارة
البيولوجيــة،
النفايــات الطبية ،ومخاطر
الحريــق ،وأنظمــة اإلطفــاء
المدنيــة،
والحمايــة
والســامة مــن مخاطــر
والمعــدات
الصيانــة
اليدويــة ،والطــرق الحديثــة
فــي خدمــات صحــة
البيئــة ،واجــراءات األمــن
والســامة والمنشــآت،
وأمــن وســامة الغــذاء،
واجــراءات
وسياســات
مكافحــة العــدوى ،وخطــط
اإلخــاء والطــوارئ.
ولفــت إلــى أن هــذه
التأهيليــة
الــدورات
والتدريبيــة تأتــي فــي
إطــار التدريــب والتأهيــل
للكــوادر الطبيــة والفنيــة
بالمستشــفى وفــق خطــة
التدريــب الــذي أعدتهــا إدارة
المستشــفى لهــذا العــام.

8

تدشين قسم الطوارئ التوليدية الشاملة
بمجمع الشهيد محمد هايل
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الدكتــور
دشــن
الشــدادي
عبدالعزيــز
مديــر عــام مكتــب الصحــة
بمحافظــة مــأرب العمــل
فــي قســم الطــوارئ
الشــاملة
التوليديــة
بمجمــع الشــهيد محمــد
ها ئــل .
ويأتــي تدشــين العمــل
فــي الطــوارئ التوليديــة
،يــوم الثالثــا ،ضمــن الدعــم
المقــدم مــن صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان
وتنفيــذ مؤسســة بنــاء
للتنميــة وإشــراف مكتــب
الصحــة.

وخــال التدشــين أكــد
مديــر مكتــب الصحــة
عبدالعزيــز
الدكتــور
الشــدادي علــى مضاعفــة
الجهــود وااللتــزام بالــدوام
وجــدول المناوبــة لخدمــة
ا لمو ا طنيــن .
ولفــت إلــى أنه تــم توفير
كادر تخصصــي مكتمل في
الطــوارئ التوليديــة ،مؤكــداً
علــى دعــم مكتــب الصحــة
بمجمــع الشــهيد ليتمكــن
مــن تقديــم الخدمــات
الطبيــة والعالجيــة بجــودة
متميــزة وشــاملة بمــا
فيهــا إجــراء العمليــات

والحضانــة لألطفــال.
ونــوه الشــدادي إلــى أن
محافظــة مــأرب والتــي
يتواجــد فيهــا عــدد كبيــر
مــن النازحيــن تتطلــب
توفيــر الخدمــات الطبيــة
والرعايــة
والعالجيــة
الصحيــة األوليــة فــي
المستشــفيات الرئيســية
با لمحا فظــة .
حضــر التدشــين الدكتور
علــي الســعيدي مديــر
مكتــب الصحــة بمديريــة
المدينــة وعبــد ربــه ناصــر
مفتــاح مديــر مؤسســة
بنــاء بمــأرب.

مركز الملك سلمان يرسل
تجهيزات ومستلزمات مدرسية
الى مأرب
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وصلت ،يــوم األحد ،دفعة
جديــدة مــن التجهيــزات
والمســتلزمات المدرســية
المقدمــة مــن مركــز الملــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
اإلنســانية بالتعــاون مــع
وزارة التعليــم بالمملكــة
وقيــادة القــوات المشــتركة
عبــر «حملــة تعليمــي» في
خطــوة مــن المركــز لدعــم

القطــاع التعليمــي فــي
مــأرب.
وعبــر مديــر مكتــب
التربيــة والتعليــم فــي مأرب
الدكتــور علــي العبــاب عــن
ســعادته بهــذه المبــادرة
التــي ستســهم فــي تهيئــة
الفصــول الدراســية ،مبينــا
أن المملكــة تتفهــم الوضــع
الراهــن الــذي تمــر بــه اليمن

وأن هــذه الدفعــة تأتــي
بالتزامــن مــع زيــارة فريــق
حملــة تعليمــي لبعــض
المــدارس لتقييــم االحتيــاج.
وأكــد أن توزيــع هــذه
الدفعــة ستســاعد فــي
تلبيــة احتياجــات المــدارس
فــي محافظــة مــأب جــراء
نــزوح عــدد مــن طــاب
المحافظــات األخــرى إليهــا.

10

وكالة األنباء اإلماراتية :سد مأرب عنوان
العالقة المتميزة بين اإلمارات واليمن
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« إن مــن واجبنــا أن نأخذ
بيــد اليمــن حتــى يكــون
رافــداً لألمــة العربيــة فــي
الحاضــر والمســتقبل «
 ..هكــذا خــط المغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان « طيــب اللــه ثــراه «
عنــوان العالقات السياســية
واالجتماعيــة بيــن اإلمــارات
واليمــن الشــقيق.
وفــي األول مــن أكتوبــر
مــن العــام  1984وصــل
المغفــور لــه الشــيخ زايد إلى
صنعــاء فــي زيــارة رســمية
وضــع خاللها حجر األســاس
لمشــروع إعــادة بنــاء ســد
مــأرب التاريخــي وعلــق «
رحمــه اللــه « حينهــا  « :لــم
أجــد أعــز وأغلــى لليمني من
بنــاء ســد مــأرب  ..فعزمــت
علــى بنائــه مــن جديــد» .
ويرتبط ســد مأرب ارتباطاً
وثيقــا بــاإلرث الحضــاري
والتاريخــي لليمــن  ..ويعــد
شــاهداً علــى عظمــة التاريخ
فــي هــذا البلــد العريــق ..
حيــث يعــود تاريــخ بنائــه إلى
القــرن الثامــن قبــل الميــاد

فــي زمن ملكة ســبأ بلقيس
حيث تم بناء وتشــييد الســد
الــذي اعتبــره الباحثــون «
معجــزة تاريخ شــبه الجزيرة
العربيــة « ..فيما يعد صمام
أمــان لألمــن الغذائــي فــي
اليمــن.
وبعــد عاميــن مــن تاريــخ
وضــع حجــر األســاس افتتح
المغفــور لــه الشــيخ زايد بن
ســلطان آل نهيــان « طيــب
اللــه ثــراه « الســد فيمــا أمــر
الراحــل الكبيــر بمواصلــة
دعــم المشــاريع المرتبطــة
باســتدامة الســد وتــم
التوقيــع فــي نوفمبــر 2002
فــي صنعــاء علــى اتفاقيــة
تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن
مشــروع الســد بتكلفــة 87
مليونــا و 820ألــف درهــم
علــى نفقــة الشــيخ زايــد
الخاصــة.
ويأتــي نشــر وكالــة أنبــاء
اإلمــارات (وام) للتقريــر
ضمــن سلســلة مــن
المواضيــع التــي تبــرز
مواقــف وأقــوال المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بن ســلطان

آل نهيــان والتــي جــاء تأريــخ
العديــد منهــا حســب موعــد
نشــرها فــي الصحــف
الرســمية ،وفــق مــا ذكرتــه
الوكالــة.
وتنــاول التقريــر الــذي
تــم إعــداده بالشــراكة مــع
األرشــيف الوطنــي فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أدوار الشــيخ زايــد فــي
مختلــف القضايــا العربيــة،
وقضايــا التضامــن العربــي
التــي أوالهــا أهميــة قصــوى
إليمانــه التــام بأنها الســبيل
الوحيــد لمواجهــة التحديات
والمخاطــر التــي يتعــرض
لهــا الوطــن العربــي.
وأشــار التقريــر إلــى
جملــة مــن القضايــا العربية
التــي كان للشــيخ زايــد -
رحمــه اللــه  -دوراً فاعــا
فيهــا ،ومنهــا التفاعــل مــع
حــرب أكتوبــر  1973بشــكل
كبيــر التــي اعتبرهــا معركــة
العــرب قاطبــة ،ودعمــه
للنضــال العربي فــي معركة
التحريــر التــي تخوضهــا ضد
اســرائيل.

 369ألف مريض خالل عام ونصف و 2900عملية جراحية

المستشفى العسكري بمأرب  ..مالذ
طبي للجميع بإمكانات «محدودة»

أقسام توسعية

ومطلــع شــهر أكتوبــر
الحالي دشن وكيل محافظة
مــأرب علي محمــد الفاطمي
العمــل في عدد من األقســام
التوســعية في المستشــفى
العســكري والتجهيــزات
المختبريــة الجديــدة.
وتبلــغ تكلفــة التوســع
الجديــد  45مليــون ريــال
يمنــي بتمويــل ذاتــي مــن
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والنصــف األول مــن العــام
الحالــي ،وبإمكانــات بســيطة
مــن إكمــال ترميــم المبانــي
التابعــة لــه ،والتــي تعرضــت
للقصــف مــن قبــل مليشــيا
الحوثــي ،وإعادة تأهيل جميع
أقســامه بعــد أن كانــت شــبه
متوقفــة.
ويقــدم المستشــفى
العســكري خدماتــه الطبيــة
لــرواده مــن العســكريين
بشــكل مجانــي ،كمــا يقدمها
لــرواده من المدنيين برســوم
رمزيــة جــداً.
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المستشــفى
حقــق
العســكري بمحافظــة مــأرب
تقدم ـاً ملموس ـاً فــي تقديــم
خدماتــه الطبيــة خــال
العاميــن األخيريــن ،وتمكــن
مــن افتتــاح أقســام جديــدة
وإعــادة تأهيــل أقســامه بعــد
أن كانــت شــبه معطلــة
نتيجــة تعرضها لالســتهداف
مــن قبــل مليشــيا الحوثــي
إبــان العــام 2015م.
واســتقبل المستشــفى
العســكري بمــأرب خــال
العــام  ، 2017والنصــف األول
مــن العــام الحالــي  2018مــا
يزيــد عــن  369ألــف مريــض
؛ وســط ارتفــاع مضطــرد فــي
نســبة اإلقبــال عليــه.
ووفــق تقريــر رســمي فإن
نســبة الزيــادة فــي إقبــال
المرضــى علــى المستشــفى
فاقــت  %29خــال النصــف
األول مــن العام الحالــي ،2018
مقارنــة بمــا كانــت عليــه مــن
نفــس الفتــرة خــال العــام
الماضــي 2017م.

وبلــغ عــدد الحــاالت التــي
اســتقبلها المستشــفى
خــال النصــف األول مــن
العــام الحالــي  145ألــف و350
حالــة ،فــي حيــن اســتقبل
المستشــفى خــال النصــف
األول مــن العــام الماضــي 101
ألــف و  934حالــة.
وبحســب التقرير  -حصل
موقــع محافظــة مــأرب على
نســخة منــه  -فقــد أجــرى
المستشــفى  2913عمليــة
جراحيــة خــال  2017والنصف
األول مــن العــام الحالــي،
تركــزت علــى جراحــة العظام،
والجراحــة العامــة ،وعمليات
الــوالدة.
وتظهــر البيانــات ارتفــاع
نســبة إجــراء العمليــات
الجراحيــة خــال النصــف
األول مــن العــام الحالــي 2018
بنســبة تجــاوزت  %92عــن
النصــف األول مــن العــام
2017م.
وتمكــن المستشــفى
العســكري خــال العــام 2017

تقرير  -خاص

12
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ا لمستشــفى .
وأثنــى الوكيــل الفاطمــي
خــال االفتتــاح علــى الجهــود
التي تبذلها إدارة المستشفى
العســكري  ،وكافــة العاملين
فيــه ،والتطــورات التــي
يحققونهــا فــي ظــل ظــروف
اقتصادية صعبــة وإمكانيات
محــدودة وهــو مــا يؤكــد
انســجامهم وإصرارهــم على
النجــاح.
وأكــد الفاطمــي أن
المستشــفى لعــب دوراً بــارزاً
فــي خدمــة المرضــى وتقديم
العمل اإلنساني بالمحافظة.
مشــيراً إلــى اســتمرار دعــم
الســلطة المحليــة وعلــى
رأســها محافــظ المحافظــة
اللواء /ســلطان العـرادة لهذا
المستشــفى الــذي يقــدم
خدمــات إنســانية رائعــة.

إنجازات أخرى

مــن جهتــه أكــد العميــد/
أحمــد دهمــس  -مديــر عــام
المستشفى-أنالمستشفى
كان يقــوم بإرســال الحــاالت
الجراحيــة إلى صنعاء ســابقاً،
إال أنــه تمكــن مــن ســحب
الــكادر الطبــي وإضافــة
طاقــم طبــي مؤهــل تمكــن
بعدهــا مــن إجـراء العمليــات
الجراحيــة.
وأشــار إلــى أن إدارة
المستشــفى قامــت برفــد

المختبــر بجهــازي الـ (تــي .بي
وقيــاس الســكر التراكمــي)
كمــا قامــت بإعــادة ترميــم
وتأثيــث العيــادات الخارجيــة
وســكن
للمستشــفى
األطبــاء ،وبتمويل تــم توفيره
مــن الموازنــة التشــغيلية

التــي تصــرف للمستشــفى
مــن الســلطة المحليــة
بالمحافظــة ورســوم دعــم
شــعبي.
وأشــاد بالدعــم الــذي
تقدمــه الســلطة المحليــة
بمحافظــة مــأرب ،وكــذا
التســهيالت التــي تقدمهــا
رئاســة األركان بالجيــش
الوطنــي ،والتــي ســاعدت فــي
إعــادة افتتاحه بالشــكل الذي
يليــق بحجــم المســتفيدين

مــن الخدمــات الطبيــة التــي
يقدمهــا المستشــفى.
وتمكــن المستشــفى من
إضافــة كادر أخصائي متطور
فــي الجراحة العامــة وجراحة
المســالك البولية وأيضـاُ في
قســمي النســاء والــوالدة،
وهــي خدمــات لــم تكــن تقدم
ســابقاً فــي المستشــفى.
وبحسب العميد دهمس
فــي حديــث ســابق مــع
موقــع الجيــش الوطنــي (26
ســبتمبر) فــإن المستشــفى
يقــدم خدماتــه للمدنييــن
والعســكريين على حد ســواء
وعلــى مــدار الســاعة ،وأصبح
المستشــفى هــو المــاذ
الطبــي األنســب للمواطنين
والعســكريين فــي الوقــت
ذاتــه.
أن
وأكــد
الســعة الســريرية
للمستشفى
ارتفعــت إلــى 120
ســريراً  ،باإلضافــة
إلــى  20ســريراً فــي
قســم الطــوارئ،
وتوفيــر ثالجــة
موتــى جديــدة ،
وإنشــاء مواقــف
ســيارات ،وســكن
للموظفين  ،وصالة
للطعــام ومطبــخ
موســع وقســم
خــاص بالقــادة
والشــخصيات السياســية
فــي المحافظــة.
ويجــري حاليــا العمــل
علــى إعــداد المناقصــة
الخاصة بإنشــاء مبنــى جديد
للمستشــفى من ثالثــة أدوار
يحتوي علــى  24شــقة للكادر
الطبــي ،بتوجيهــات مــن
محافــظ المحافظــة اللــواء
ســلطان العـرادة مــن إضافة
مبنــى جديــد للمستشــفى
مــن ثالثــة أدوار.
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