دشن الدورة القانونية لضباط الشرطة باحملافظة

الوكيل مفتاح :السلطة املحلية تويل اجلانب األمني
كافة االهتامم والدعم
أكدت إشراكها في كافة البرامج

السلطة املحلية تكرم املرأة يف يومها العاملي
نشرة اسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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الوكيل الفاطمي يفتتح مركز تسوق جتاري بكلفة ملياري ريال

مكتـــب الصناعــة هييـب بالتجـار االستعــداد لفصــل الصيــف

مكتب الرتبية يعقد اجتامعاً له وخيرج بعدد من القرارات

مكتـب التعليـم الفنـي خيتتم دورات تدريبية عىل احلاسب اآليل
بينها  1017عملية قيصرية

 241ألف مرتدد استفاد من خدمات مستشفى كرى العام خالل 2018
ضبط مواد استهالكية لألطفال ومشروبات
ومعلبات منتهية الصالحية
شرطة املنشآت تكرم أفراد ًا من منتسبيها
مكتب الشباب يهنئ الالعب اجلائفي لنيله
املركز األول في الشطرجن بالقاهرة

فتح مظاريف املناقصة رقم ()1
لسنة 2019م مبكتب الصحة
أطفال مجندون يطلعون على املعالم
التاريخية حملافظة مأرب
أداء مميز ًا في البطولة
الالعب البحري يقدم ً
الشرقية الدولية للشطرجن

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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صفحة

PA G E

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

السلطة املحلية بمأرب تكرم القيادات
النسوية وتؤكد إرشاكها يف كافة الربامج

كرمت السلطة املحلية
بمحافظــة مــأرب يــوم
األحــد عــددا ً مــن قيــادات
القطاع النسوي واملربزات
وممثــات املجتمــع املدني
الفاعــات يف املحافظــة ؛
بمناســبة اليــوم العاملــي
للمــرأة الــذي يحتفــل بــه
العالم يف الثامن من مارس
مــن كل عام.
ويف الحفــل الــذي
نظمتــه اإلدارة العامــة
لتنميــة املــرأة باملحافظــة
أشــاد وكيــل املحافظــة

الدكتــور عبدربــه مفتــاح
بتضحيــات املــرأة اليمنية
 ،ومقاومتهــا املليشــيا
االنقالبية الحوثية جنبا ً إىل
جنب مع أخيها الرجل ضد
الظلــم واالســتبداد.
وأشــار إىل معانــاة
املــرأة اليمنيــة يف مناطــق
سيطرة املليشيا االنقالبية
ومــا تتعرض لــه من ظلم
واضطهــاد واختطــاف
وانتهاكات متعددة ،فضالً
عــن مــا يتســببه النــزوح

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

والتهجــر القــري مــن
مضاعفة معاناة اليمنيني
واملــرأة اليمنيــة بشــكل
خا ص .
وأكــد أن الســلطة
املحليــة تقــدم كل الدعــم
واملســاندة لقطاع املرأة يف
املحافظة وترشكها يف كل
برامــج التنميــة يف كافــة
املســتويات وعــى مختلف
األصعــدة بمــا يســهم يف
تعزيــز دورهــا الوطني يف
بنــاء املجتمع.
Mareb gov

Mareb_gov

مــن جانبهــا أكــدت
مدير عام إدارة تنمية املرأة
باملحافظة ،فندة العماري
أهميــة دور املرأة يف تنمية
املجتمع ودورهــا الريادي
يف الدفــاع عــن الوطــن إىل
جانب شــقيقها الرجل.
واعتــرت أن التكريــم
هو تكريم للقطاع النسوي
يف املحافظــة بشــكل عــام
واعــراف بدورها الهام يف
التنمية والصمود.

Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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صفحة

PA G E

خالل تدشني الدورة القانونية لضباط الشرطة باحملافظة

الوكيل مفتاح :السلطة املحلية تويل اجلانب
األمني كافة االهتامم والدعم

دشــن وكيــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح  -يــوم األحــد -
الــدورة القانونية لضباط
وصف ضباط قوات األمن
الخاصة وحراسة املنشآت
وحمايــة الشــخصيات
ورشطــة الدوريــات وأمن
الطرق.
وأكــد الوكيــل مفتــاح
 خالل التدشــن  -أهميةتعزيــز الوعــي القانونــي
لرجال الرشطــة ،وتطوير
مستواهم يف أداء مهامهم
؛ خصوصــا ً يف املرحلــة

الراهنــة التي تشــهد فيها
املحافظــة تزايــدا ً كبريا ً يف
عدد السكان نتيجة النزوح
املســتمر إليها.
وقال الدكتور مفتاح :
إن الســلطة املحلية ممثلة
بمحافظ املحافظة اللواء/
سلطان بن عيل العرادة تويل
الجانــب األمنــي االهتمام
الكايف  ،وتقدم كافة الدعم
لألجهزة األمنية يف ســبيل
تعزيــز األمن واالســتقرار
والسكينة العامة بمأرب.
بــدوره قــال رئيــس
النيابة الجزائية املتخصصة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

القــايض أحمــد الحيدري:
«إن مثــل هــذه الــدورات
القانونية تساهم يف تعزيز
الثقافة القانونية لدى رجل
الرشطة  ،وتضمن له أداء
املهــام األمنية باحرتافية ،
ودون أي تقصري يف جانب
الضبط القضائي وحماية
املواطنني».
وأكد مدير عام رشطة
املحافظــة العميد عبدامللك
املدانــي أن جانــب التدريب
والتأهيل يأتي عىل أولوية
الخطــة الســنوية للعــام
الجــاري 2019م.
Mareb gov

Mareb_gov

وأشار إىل حرص قيادة
وزارة الداخليــة عىل تأهيل
كافــة منتســبي رشطــة
املحافظة يف املجال الرشطي
واألمني والقانوني ؛ بحيث
تكتمل الشــخصية األمنية
لألفــراد  ،ويســتمرون يف
إظهــار الصــورة املرشقــة
لألمن بمأرب.
يذكــر أن الــدورة
ستستمر ملدة عرشة أيام ؛
ويشارك فيها  55مشاركا ً
من ضبــاط وصف ضباط
قوات الرشطة باملحافظة.

Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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صفحة

PA G E

الوكيل الفاطمي يفتتح مركز تسوق جتاري
بكلفة ملياري ريال

افتتــح وكيــل محافظة
مأرب عيل محمد الفاطمي
،يوم الخميس ،مركز تسوق
تجاري اســتثماري «املدينة
هايــر» للمــواد الغذائيــة
واملنزلية بتكلفة استثمارية
تبلغ نحــو اثنني مليار ريال
يمني.
وطاف الوكيل الفاطمي
بأقســام املركــز التجــاري
 ،واطلــع عــى مــا يقدمــه
مــن عــروض اســتهالكية

للمواطنــن ستســاهم يف
كــر االحتــكار للمــواد
الغذائيــة وتخفيــف األعباء
عىل املواطنني بتوفري السلع
بأســعار مناســبة.
وأكــد الوكيــل الفاطمي
أن السلطة املحلية باملحافظة
ترحب بكافة االســتثمارات
ورؤوس األمــوال  ،وأنهــا
ســتعمل عــى تقديــم كافة
الدعم والتشجيع والحماية.
ونــوه إىل أن مــروع

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

املدينــة هايــر يأتــي ضمن
سلســلة مشــاريع تجاريــة
وصناعية واستثمارية عدة
أنشــئت يف محافظة مأرب،
والبعــض مايــزال تحــت
اإلنشــاء ؛ يف ظــل اإلقبــال
الكبــر مــن قبــل رأس املال
لالستثمار يف املحافظة نظرا ً
للتسهيالت والتعاون الكبري
الذي توليه املحافظة يف هذا
الجانب.
مــن جانبه أشــار نائب
Mareb gov

Mareb_gov

رئيس مجلس إدارة املرشوع
عبدالحافــظ محســن إىل
أهمية املــروع من ناحية
الخدمــات التــي ســيقدمها
للمواطنني  ..مشــرا ً إىل أن
املــروع ســيمثل إضافــة
جديــدة للمحافظة.
وأشــار إىل أن املــروع
يقــام عــى مســاحة 4600
مرت مربــع؛ وأنه يوفر أكثر
من  50فرصة عمل بشــكل
مبــارش كمرحلة أوىل.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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PA G E

مكتب الرتبية يعقد اجتامعاً له وخيرج
بعدد من القرارات

تــرأس الدكتــور عــي
العبــاب مدير عــام مكتب
الرتبية والتعليم بمحافظة
مــأرب  -يــوم الخميس -
اجتماع ـا ً إلدارات املكتب ؛
وقف أمام عدد من القضايا
الرتبويــة والتعليميــة
باملحافظة.
ويف اللقــاء أشــاد
الدكتــور العبــاب بالجهود
التي تبذلهــا إدارات مكتب
الرتبية باملحافظة يف سبيل
اإلرتقاء بالوضع الرتبوي

والتعليمــي بمــا يواكــب
حجــم التحديــات القائمــة،
والتطــورات الحاصلــة يف
مختلــف الجوانــب.
وشــدد الدكتــور العباب
عىل أهميــة أن تضطلع كل
إدارة يف املكتب بمسؤولياتها
امللقاة عىل عاتقها ،ورضورة
تضافر الجهــود بما يحقق
النجــاح املطلــوب .مؤكــدا ً
أن املرحلــة تتطلــب جهــود
الجميــع يف ســبيل إنجــاح
العملية التعليمية وتحسني

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

مســتوى التحصيل العلمي
للطالب.
وأقــر االجتمــاع تكليف
كافــة إدارات املكتــب برفع
تقرير اإلنجــاز من خطتها
للربــع األول مــن العــام
الجــاري ،ورسعــة تجهيــز
كشــوفات درجــات طــاب
املرحلة األساسية  ،ورفعها
ووضــع درجــات الطــاب
املكملــن مــن  50درجة.
وكلــف االجتمــاع إدارة
التدريــب والتأهيــل بعمــل
Mareb gov

Mareb_gov

أدلــة ملربي الفصــول األوىل
وتخصصات (العلوم  ,اللغة
العربيــة  ,اللغة اإلنجليزية,
والرياضيات)
كمــا كلــف االجتمــاع
إدارة املشاريع برسعة إنجاز
دراسة جدوى لرشاء طابعة
للكتــاب املــدريس ،وتجهيز
ملــف دراســات لرتميــم
املــدارس وطباعــة الكتــاب
املــدريس وتســوير األرايض
التابعــة ملكتــب الرتبية.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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6

مدير عام مكتب الرتبية يكرم األوائل
واملربزين بمديرية جبل مراد

كــرم مديــر عــام مكتب
الرتبيــة والتعليــم بمحافظة
مــأرب الدكتور عــي العباب
أوائــل الطــاب واملعلمــن
املربزين يف مديرية جبل مراد،
خالل حفل نظمته مدرســة
سميع يف املديرية يوم األحد.
وأشــاد الدكتــور العبــاب
بدور املعلمني وجهودهم التي

بذلوهايفسبيلإنجاحالعملية
التعليميــة باملدرســة يف ظل
الظروف الصعبة التي يمر بها
البلد ؛ نتيجة انقالب املليشيا
الحوثية.
وأكــد الدكتــور العبــاب
أنه الســبيل لالرتقــاء بالبلد
ومواجهةما تمارسه املليشيا
االنقالبيةالحوثيةإالبالتعليم.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

مشددا ً عىل رضورة اضطالع
الجميع بهذه املهمة الوطنية
العظيمة التي تشكل أساس
بنــاء املجتمعــات والنهوض
باألوطان.
ووجه مديــر عام مكتب
الرتبية باعتماد ثالثة فصول
(مؤقتــة) ملدرســة ســميع
وهنجــر ملواجهــة الكثافــة
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

الطالبيةالتيتشهدهااملدرسة
؛ مشــيدا ً بمــا تقدمــه إدارة
املدرســة من جهود يف سبيل
االرتقاء بالعملية التعليمية يف
املدرسة.
رافقه خالل الزيارة مدير
إدارة التعليــم أحمــد العبادي
وعبدامللــك الجابي مدير إدارة
املوارد البرشية.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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صفحة

PA G E

مكتب التعليم الفني خيتتم دورات تدريبية يف
جمال احلاسب اآليل

اختتــم مكتــب التعليــم
الفنــي والتدريــب املهنــي
بمحافظــة مــأرب دورات
تدريبية يف مجال الحاســب
اآليل  ،ضمن برنامج التعليم
املستمر الذي ينفذه املكتب
بتمويل من السلطة املحلية
يف املحافظة.
وهدفــت الــدورات التي
نظمها قســم الحاسوب يف
املكتب عىل مدى  30يوما ً إىل

إكساب  24متدربا ً ومتدربة
أساســيات الحاســب اآليل
 ،وتدريبهــم عــى مهــارات
تطبيقية للتعامل مع برامج
الويندوز واألكسل والوورد
والباور بوينت.
ويف اختتــام الــدورة
أشــاد وكيــل املحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح
بإقامــة مثل هــذه الدورات
الهامــة والنوعية للتخلص

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

مــن أميــة الحاســب اآليل
الذي أصبح يمثل الوســيلة
األساســية يف تلقــي العلوم
واملعــارف املختلفــة.
مــن جهته أوضح نائب
مديــر عــام مكتــب التعليم
الفنــي والتدريــب املهنــي
ناجــي مفتــاح أن برنامــج
التعليم املســتمر يســتهدف
خــال العــام الحــايل تأهيل
 255متدربــا ً ومتدربــة يف
Mareb gov

Mareb_gov

مجاالت الحاسوب وصيانة
الجــواالت واألجهــزة
الكهربائيــة والنجــارة
والخياطــة والتفصيــل
والتطريــز والتمديــدات
وغريهــا
الكهربائيــة
مــن التخصصــات واملهــن
والحــرف املختلفــة.

Mareb_gov

Mareb.gov
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مكتب الصناعة هييب بالتجار االستعداد
لفصل الصيف

أهــاب مكتــب الصناعــة
والتجــارة بمحافظــة مأرب
بتجارالجملةوالتجزئةللمواد
الغذائيةوالصيدلياتومخازن
األدويــة ؛ اتخــاذ اإلجــراءات
الالزمةملواجهةفصلالصيف
ورسعــة القيــام بالتكييــف
والتربيــد وصيانة محالتهم.
وقــال املكتــب يف تعميــم
رقم ( : )6إن املحافظة قادمة
عــى فصــل الصيــف الــذي

ترتفــع فيــه درجة الحــرارة
إىل مســتويات عاليــة ؛ األمر
الذي يحتم عــى بائعي املواد
االستهالكية واألدوية رسعة
تركيــب وصيانــة أجهــزة
التكييــف والتربيد.
ودعــا املكتب التجــار إىل
تركيب نظــام الطاقة البديلة
للتيــار الكهربائــي يف حــال
االنقطاع؛لكيتستمرأجهزة
التكييفوالتربيدتعملبشكل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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متواصــل حفاظا ً عــى املواد
الغذائية والســلعية واألدوية
املخزنة.
وأكــد مكتــب الصناعــة
والتجــارة رضورة االلتــزام
بمــا ورد يف التعميم .مشــرا ً
إىل أن لجان التفتيش امليداني
ســتواصل النــزول امليدانــي
للتأكــد مــن مــدى االلتــزام ،
واتخاذ اإلجــراءات القانونية
بحــق املخالفني.
Mareb gov

Mareb_gov

إىل ذلــك أكــد نائــب مدير
عام مكتب الصناعة والتجارة
يارسالحاشديأنهذاالتعميم
يأتي استنادا ً لقانون التجارة
الداخليــة ؛ رقــم ( )5لســنة
2005م  ،والئحتــه التنفيذية
رقم (2009 )168م  ،وقانون
حماية املســتهلك رقــم ()46
لسنة 2010م.

Mareb_gov

Mareb.gov
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ضبط مواد استهالكية لألطفال ومرشوبات
ومعلبات منتهية الصالحية

واصل مكتــب الصناعة
والتجــارة بمحافظة مأرب
حملة ميدانية دشنها مطلع
هذا األســبوع للتفتيش عىل
البضائع يف املحال واملعارض
التجارية والتحقق من مدى
صالحيتهــا وســامتها؛ يف
إطار حملة ستشمل مدينة
مأرب بالكامل.
وأكــد املكتــب أن إدارة
مكافحــة الغــش التجــاري

بالتعــاون مــع األجهــزة
املختصــة ؛ تمكنــت مــن
ضبــط كميــات مــن املــواد
االســتهالكية لألطفــال
 ،ومرشوبــات غازيــة،
وعصائر ،ومعلبات بقوليات
منتهيــة الصالحيــة.
وقــال يف بــاغ ملوقــع
محافظــة مــأرب إنه خالل
األســبوع األول تــم ضبــط
 100كرتــون شــوكوالتة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

وويفر متنوعة ؛ و 81كيس
بفك أطفــال  ،و  15كرتون
مرشوبــات غازيــة كلهــا
منتهيــة الصالحية ؛ إضافة
إىل عصائر وبقوليات ومواد
أخرى.
وأكــد املكتــب أنــه تــم
اتخاذ اإلجــراءات القانونية
ضد التجار والبائعني الذين
ضبطــت هــذه الكميــات
بحوزتهم  ..داعيا ً املواطنني
Mareb gov

Mareb_gov

إىل التعــاون مــع الجهــات
املعنية واإلبالغ عن أي تاجر
يقــوم بالغــش التجاري.
وكانــت فــرق التفتيش
والرقابة بمكتــب الصناعة
والتجارة قد دشــنت حملة
تفتيش واسعة لحي املطار
رشق مدينــة مأرب شــملت
البقــاالت ومحــال الجملة؛
فيما ستستمر الحملة حتى
تشــمل املدينة بالكامل.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  16مارس 2019م العــــــدد ( ) 52

رشطة املنشآت تكرم أفراداً
من منتسبيها

كرمــت قيــادة رشطــة
حراســة املنشــآت وحمايــة
الشخصيات بمحافظة مأرب
عــددا ً مــن منتســبيها الذين
حققــوا نجاحــا ً يف أدائهــم
امليداني والعميل ،وتمكنوا من
إحباط مخططــات تخريبية
استهدفتاملحافظة،ورفضوا
تقايض رشــا مالية.
وقال املقدم /عيل صالح
دومان قائد رشطة املنشــآت
باملحافظةإنهتميومالخميس
قبل املايض االحتفاء بعدد من

منتسبي املنشــآت الذين كان
لهم الــدور األبــرز واألكرب يف
إحباط أعمــال تخريبية كان
آخرها إلقاء القبض عىل خلية
تخطط الســتهداف املنشآت
الحكومية.
كما كرمت قيادة رشطة
املنشآت  -وفق العقيد دومان
 بعض أفراد حراسة املنشآتالعامةوالخاصةالذينرفضوا
مبالغ مالية كرشا من بعض
املواطنني لغرض الوســاطة
بهــدف تمريــر معامالتهــم

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

بطريقة غري نظامية.
وأشــاد املقــدم دومــان
بجميــع منتســبي رشطــة
املنشــآت عــى تفانيهــم
وإخالصهــم يف أداء الواجــب
والحفــاظ عــى املنشــآت
الحكوميــة واملصالح العامة
 ،وحماية كبار الشــخصيات
ومرافقــة الوفــود العربيــة
واألجنبية وتأمني الفعاليات
واملناســبات الوطنيــة.
وأكــد يف كلمــة لــه أن
رشطــة حراســة املنشــآت
Mareb gov

Mareb_gov
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PA G E

وحمايــة الشــخصيات لــن
تألو جهــدا ً يف التصدي لكافة
األعمالالتخريبيةواإلرهابية
التي تستهدف أمن واستقرار
املحافظة.
يذكــر أن الحفــل أقيــم
بميــدان معســكر رشطــة
املنشــآت ؛ بحضــور عــدد
مــن ضباط رشطة حراســة
املنشــآت واألفــراد  ،حيث تم
توزيع مبالغ مالية عىل األفراد
املكرمني.

Mareb_gov

Mareb.gov
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تدريب  24عامالً وعاملة أطفال جمندون يطلعون
عىل املعامل التارخيية
صحية يف جمال الرعاية
ملحافظة مأرب
التكاملية

اختتــم مكتــب الصحــة
العامة والسكان بمحافظة
مــأرب تدريــب  24عامــاً
وعاملــة يف القطاع الصحي
؛ تلقــوا عىل مــدى  18يوما ً
تدريبــات يف مجــال الرعاية
التكامليــة لصحــة الطفــل
بتمويــل من منظمــة األمم
املتحــدة للطفولة واألمومة
«اليونيسيف».
ويف اختتام الدور أشــار
مديــر عــام مكتــب الصحة
والسكان الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي إىل أن الهــدف من
هــذه الــدورات التدريبيــة
هــو رفــع قــدرات العاملني

الصحيني يف مجاالت رعاية
الطفل.
ولفــت إىل أن دورات
الرعايــة التكامليــة تعتــر
مــن أهــم الــدورات التــي
تمكــن العامــل الصحي من
تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحية األولية «التحصني
،والتغذية ،وصحة الطفل ،
ورعاية الحوامل ،والصحة
اإلنجابيــة» بشــكل الجيد.
حــر االختتــام أحمــد
العبــادي مديــر الرعايــة
الصحيــة األوليــة ،وضيــف
الله العبايس منســق صحة
ا لطفل .

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

نظــم مــروع مركــز
امللك ســلمان إلعادة تأهيل
األطفال املجندين واملتأثرين
بالحــرب الــذي تنفــذه
مؤسسة وثاق للتوجه املدني
رحلــة ســياحية لألطفــال
يف املرحلــة ( )10-9الذيــن
يخضعــون لربنامــج إعادة
تأهيــل إلدماجهم مجددا ً يف
املجتمع.
األطفــال
واطلــع
املجنــدون يف رحلتهــم عــى
املعالم التاريخية بمحافظة
مــأرب؛ مــن خــال زيــارة
معبــد أوام وعــرش بلقيس
 ،وســدي مــأرب القديــم
والجديــد ،حيــث يحــرص
املرشوع عىل زيارتها كنوع
من تعزيز االنتماء لألطفال ،
وتعريفهم بتاريخ وحضارة
Mareb gov

Mareb_gov

بلدهم.
وشــارك األطفــال
خالل رحلتهم يف نشــاطات
ومســابقات متنوعــة ,يف
عــدد مــن املــزارع يف وادي
عبيــدة  ،وهــي املســابقات
الحركيــة التــي تعمــل عىل
التفريغ النفيس والتخفيف
مــن معاناة األطفــال جراء
تجنيدهم وتأثرهم بالحرب
بحســب منظمــي الرحلــة.
يذكــر أن هــذه الرحلــة
تأتي ضمن أنشطة وبرامج
املرحلة التاســعة والعارشة
من املرشوع التي تستهدف
 80طفــاً ضمــن خطــة
تستهدف إعادة تأهيل 2000
طفــل يمني تأهيالً نفســيا ً
واجتماعيا ً.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مكتب الشباب هينئ الالعب الناشئ
اجلائفي لنيله املركز األول يف الشطرنج

هنــأ مديــر عــام مكتــب
الشباب والرياضة بمحافظة
مــأرب عــي حشــوان البطل
اليمني الناشــئ يف الشطرنج
معتز الجائفي لفوزه باملركز
األول يف البطولــة الدوليــة
للشــطرنج املقامــة يف مرص
خالل الفرتة من 11- 2مارس
يف جمهوريــة مرص العربية.
كما هنأ حشوان الالعب
بســام البحــري عــى األداء
املتميز له خالل البطولة رغم
مشاركته ألول مرة يف بطولة
دولية وبــدون مدرب.

واعتــر حشــوان أن فوز
الالعبالجائفيواألداءاملتميز
لالعــب البحــري محــل فخر
كل مأربــي وكل يمنــي ،فقد
رفعوا علم اليمن عالياً .مؤكدا ً
أن أي إنجــاز ريايض يحققه
الشباب الرائعون سواء داخليا ً
أو خارجيــا هــو إنجــاز لكل
اليمنيني.
وشــكر مدير عام مكتب
الشــباب والرياضــة محافظ
املحافظة اللواء ســلطان بن
عــي العــرادة عــى جهــوده
املســتمرة يف العمــل عــى

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

النهوض بالواقع الريايض يف
املحافظة  ،وكذا جهود وزير
الشباب والرياضة يف اإلرتقاء
بالرياضة يف محافظة مأرب
ويف اليمن بشــكل عام.
وتمكــن الالعــب معتــز
الجائفــي من الفــوز عىل كل
الناشــئني من سن  8سنوات
إىل  20ســنة ؛ كما حصل عىل
تصنيف دويل من املوقع الدويل
للشطرنج يف اليونان.
وكان الالعــب بســام
البحــري قــدم أدا ًء مميــزا ً يف
البطولــة الرشقيــة الدوليــة
Mareb gov

Mareb_gov

PA G E

للشطرنجاملقامةبجمهورية
مرص العربية ،رغم مشاركته
ألول مــرة يف بطولــة دوليــة
وبــدون أي مــدرب.
وشــارك الالعبــان معتز
الجائفي وبسام البحري من
محافظــة مــأرب يف البطولة
الدوليةللشطرنجيفجمهورية
مــر العربية ،بعد أن حققا
فضيتنييفمنافساتمهرجان
املهرة الدويل للشطرنج الذي
أقيم يف نوفمرب املايض.

Mareb_gov

Mareb.gov
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يقدم
البحري
الالعب
أداء مميزاً يف البطولة فتح
ً
مرص
يف
للشطرنج
الدولية
الرشقية
مظاريف
املناقصة
رقم ()1
لسنة
2019م
بمكتب
الصحة

قــدم الالعــب اليمني بســام البحــري ابن
محافظة مأرب أدا ًء مميزا ً يف البطولة الرشقية
الدولية للشــطرنج املقامة بجمهورية مرص
العربية ،رغم مشــاركته بدون أي مدرب.
وتغلب البحري يف اليوم األول من البطولة
عىل منافسه املصنف الدويل محمد فرج ،إال أنه
يف اليوم الثاني خرس أمام خصمه القوي حمدي
العبدني بفارق الوقت ليرتاجع ثالثة مراكز إىل
املركزالثالثوالتسعني.
وعــاد الالعــب البحــري الــذي يشــارك يف
البطولة الدولية ألول مــرة  ،وبدون مدرب يف
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الجولــة الثالثة ليتعادل مــع املصنف الدويل
 ،وأحد املرشــحني للفــوز بالبطولة محمد
عبداملحسن لريتفع البحري بذلك إىل املرتبة
الحادي والثالثني.
ويشــارك الالعبــان بســام البحــري
ومعتــز الجائفــي مــن محافظة مــأرب يف
البطولة الرشقية الدولية للشطرنج املقامة
يف جمهوريــة مرص العربيــة ،بعد أن حققا
فضيتني يف منافسات مهرجان املهرة الدويل
للشــطرنج الذي أقيم يف نوفمــر املايض.
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قامــت لجنــة فتــح
املظاريــف بمكتــب الصحة
العامــة والســكان بفتــح
العطــاءات املقدمــة للفــوز
باملناقصــة رقم ( )1لســنة
2019م ببناء هنجر طوارئ
مستشــفي الشــهيد أحمــد
جحــزة يف مديريــة مجــزر
بتمويــل محيل.
اللجنــة
وأقــرت
برئاسة الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي خــال اجتماعها
 يــوم الخميس  -بحضوراملتقدمني إحالــة العطاءات
املستوفية للرشوط إىل لجنة
التحليــل الفنــي واملايل.
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صفحة

PA G E

بينها  1017عملية قيصرية فقط

 241ألف مرتدد استفاد من خدمات مستشفى
كرى العام خالل 2018

قــال التقرير اإلحصائي
السنوي لعام  2018الصادر
عن مستشــفى كــرى العام
بمحافظة مــأرب إن عيادة
النساء والوالدة تمكنت من
إجــراء  1017عمليــة والدة
قيرصيــة؛ بنســبة  %41من
حاالت الوالدة التي استقبلها
املستشــفى والبالغة 2461
حالة والدة.
وبلــغ إجمــايل العمليات
التــي أجراهــا املستشــفى
للنســاء وفق التقرير 1390
عملية جراحية ،بنسبة %47
من إجمــايل العمليــات التي

أجريت يف املستشــفى خالل
 2018؛ حيث أجريت 2951
عمليــة جراحيــة ملختلــف
التخصصات.
وأكــد التقرير  -حصل
موقــع محافظة مأرب عىل
نســخة منــه  -أن إجمــايل
الذين استفادوا من خدمات
مستشــفى كرى بلــغ 241
ألف مــردد ؛ بينهم  15ألف
و 808نســاء اســتقبلتها
عيادة النساء والوالدة ،و11
ألف و 363استقبلتها عيادة
األطفال.
وبلــغ عدد املســتفيدين
مــن خدمــات العيــادات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الخارجيــة للمستشــفى
 75ألــف و 985مــرددا ً ،
واستفاد  38ألف و 945من
خدمــات الطــوارئ العامــة
للمستشفى ،يف حني استفاد
 599ألف و 699من خدمات
املخترب واألشــعة وتخطيط
القلب.
وبلــغ إجمــايل مــن
حصلوا عىل الرعاية الصحية
 6039مســتفيداً ،والصحة
اإلنجابيــة والتوليد ، 7662
واستفاد  27ألف و  584من
خدمــات قســم الصيدلية.
وكان مكتــب الصحــة
Mareb gov
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العامة والسكان بمحافظة
مــأرب وقع مؤخرا ً اتفاقية
رشاكة مــع منظمــة األمم
املتحدة «اليونيسيف» لدعم
خدمات األمومة والطفولة
بمستشــفى كرى العام.
وهدفــت اتفاقيــة
الرشاكــة إىل تقديــم الدعــم
الــازم ملستشــفى كــرى
العــام ليقــوم بتقديــم
خدمات األمومة والطفولة
(والدة  -حضانــة أطفال -
رعايــة الحوامــل  -الصحة
اإلنجابيــة) للمجتمع املحيل
والنازحني بشــكل مجاني.
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