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اطلعا على الجهود الصحية بمستشفى كرى ..

مفوضية الالجئين تناقش افتتاح مكتب والصحة العالمية تبحث تفعيل دورها

الصحـــة العالميــــة تفصـــــل مشاريــع 
تدخالتها بمأرب عن مكتبها في صنعاء

صندوق النظافة والتحسني يتسلم ١٦١ 
حاوية جتميع خملفات 

مباراة جتمع ناديي السد والعرش عىل 
كأس الشهيد البلييل

وفدان أمميان يزوران مأرب ملناقشة تعزيز
 التعــــاون مع السلطـــــــة املحليــــــــة 

الوكيل املعويض والشدادي يفتتحان مركزا صحيا بمديرية رصواح

وزير النفط  يشيد بدور شركة الغاز 
بمأرب في توفير احتياجات المواطنين

اطلع على سير العمل في  الشركة ..
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اطلـــع وزيـــر النفـــط 
واملعـــادن املهنـــدس أوس 
عبدالله العود خالل زيارته، 
ـــة  ـــة للرشك ـــإدارة العام ل
اليمنيـــة للغـــاز بمحافظـــة 
مـــأرب، عـــى ســـر أعمـــال 
الرشكة يف إنتاج الغاز املنزيل 
وعمليات التحميل والتوزيع 
لتغطية احتياجات الســـوق 
املحليـــة يف كافة محافظات 
الجمهورية من مادة الغاز.

الزيـــارة  وخـــالل 
اســـتمع الوزيـــر العـــود من 
نائـــب املدير العام التنفيذي 
للرشكـــة املهندس محســـن 
قربـــان ومدير دائرة صافر 
ـــن بن  للغاز املهندس محس
وهيط وعدد من املهندسني 
ـــن  ـــني، إىل رشح ع واإلداري
العمل يف كافة مكاتب  سر 
اإلدارة والنظـــم اإلداريـــة 
واملالية والتقنية بني اإلدارة 
العامة وفروعها يف عمليات 

ـــن  ـــزون م ـــتقبال املخ اس
ـــة والتحميل  الغـــاز والتعبئ
والرقابـــة  والتســـويق 
الالحقـــة عـــى الســـوق من 
ـــا  ـــب به ـــع التالع ـــل من أج
وعالقتهـــا مع املؤسســـات 
الحكوميـــة األخـــرى ذات 
العالقة، إىل جانب التحديات 
والصعوبـــات التـــي تواجـــه 

ســـر األداء..
وأشـــاد بـــدور هـــذه 
املنشـــأة الوطنيـــة يف توفر 
احتياجـــات املواطنـــني مـــن 
ـــى  ـــزيل ع ـــاز املن الغ ـــادة  م
مستوى الجمهورية يف ظل 
األوضاع االســـتثنائية التي 
يمر بها الوطـــن والعراقيل 
ــيا  ــا مليشـ ــي تضعهـ التـ
أداء  االنقالبية عى  الحوثي 
عمـــل الرشكـــة يف مناطـــق 
ســـيطرتها وضمان وصول 
الغـــاز املنـــزيل إىل املواطنـــني 
بالســـعر الرسمي وقيامهم 

ـــوق السوداء  ببيعها يف الس
ـــل  ـــة تثق ـــعار مضاعف بأس
ـــدف  ـــني به ـــل املواطن كاه
ـــادة معاناتهـــم، وتعزيز  زي
مواردها لتمويل حربها عى 
ومجهودها  اليمني  الشعب 

الحربي..
وشـــدد عـــى مضاعفـــة 
ـــن  ـــة م ـــود يف الرشك الجه
املمكنة  الحلول  ابتكار  أجل 
للتخفيـــف مـــن معانـــاة 
املواطنـــني يف وصـــول مادة 
الغـــاز املنـــزيل لهـــم يف كافة 
املحافظات، خاصة الواقعة 
ـــيا  ـــيطرة املليش ـــت س تح
وبالسعر الرسمي، وتطوير 
واملالية  اإلدارية  اإلجراءات 
ـــة املتبعـــة من أجل  والتقني
املنشود  الهدف  إىل  الوصول 
والتخفيـــف عـــن كاهـــل 
ـــاء املاليـــة  املواطنـــني األعب
يف اقتنـــاء أســـطوانة الغـــاز 
خاصة يف مناطق املليشيا ويف 

ظل هذا الوضع االقتصادي 
واملعييش املرتدي للمواطن.
ــط  ــر النفـ وكان وزيـ
واملعـــادن قد تفقـــد محطة 
الغاز  الغاز وخزانات  تعبئة 
االسرتاتيجية،  واستمع إىل 
رشح مفصـــل من املهندس 
محســـن بن وهيط عن آلية 
ـــورات  ـــول املقط ـــر دخ س
إليها للتعبئـــة وفقا لقوائم 
حصـــص كل محافظـــة من 
ـــة،  ـــات الجمهوري محافظ
واملعايـــر املتبعـــة لضمـــان 
األمـــن والســـالمة وفحص 

املقطورات.
واطلـــع الوزيـــر خـــالل 
زيارته لقسم التحميل للغاز 
عى جداول الكميات لتعبئة 
الغاز عـــر أوامـــر التحميل 

الصـــادرة لكل مقطورة.

اطلع على سير العمل في  الشركة ..

وزير النفط  يشيد بدور رشكة الغاز بمأرب يف توفري 
احتياجات املواطنني
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ـــل محافظة  ناقش وكي
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح، مع فريق املفوضية 
السامية لشـــؤون الالجئني 
التابعـــة لألمم املتحدة الذي 
يـــزور املحافظـــة برئاســـة 
الدائمـــة  مســـؤول الحلـــول 
للمفوضيـــة ارينيـــك لينكر، 
ـــاح مكتب  ـــات الفتت الرتتيب
ــة،  ــة يف املحافظـ للمنظمـ
وتعزيز رشاكتها اإلنسانية 
ــة  ــلطة املحليـ ــع السـ مـ
ورفـــع مســـتوى تدخالتها 
ــانية  ــاريعها اإلنسـ ومشـ
واملجتمع  النازحني  لخدمة 

املحـــي يف مجـــايل الحمايـــة 
واإليـــواء بدرجة رئيســـية.

ــر إىل أن  ــار لينكـ وأشـ
ـــيقدم  ـــب املفوضية س مكت
يف ديســـمر املقبـــل الدفعـــة 
املســـاعدات  مـــن  األوىل 
للنازحني واملجتمع  النقدية 
ــتهدفني يف  ــف املسـ املضيـ
برنامج الحماية التي تنفذه 
والذي يستهدف  املفوضية، 
19 ألـــف نازح و 15يف املائة 

مـــن املجتمـــع املحي.
ـــل مفتاح  وأعرب الوكي
ــلطة  ــب السـ ــن ترحيـ عـ
ـــة بطلب  ـــة باملحافظ املحلي

لشؤون  السامية  املفوضية 
الالجئـــني بفتـــح مكتب لها 
يف املحافظة من اجل تعزيز 
املنظمة  هذه  ودور  حضور 
األمميـــة املهمة، ومســـاندة 
الســـلطة املحلية بما يمكن 
يف مواجهـــة التحديات التي 
ـــتقبالها  تواجهها جراء اس
ألعـــداد كبرة من النازحني 
واملهجرين، يصلون إىل نحو 
3 ماليـــني نـــازح ومهجـــر، 
منهـــم ما يقـــارب 2 مليون 
ــكنون يف 131  ــازح يسـ نـ
مخيمـــا وتجمعـــا للنازحني 
وموثقـــة أســـماؤهم لـــدى 

ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
إضافة  النازحني،  مخيمات 
إىل استمرار موجات النزوح 
اليوم بسبب استمرار  حتى 
ـــد مليشـــيا الحوثـــي  تصعي
االنقالبيـــة املدعومـــة مـــن 
إيران يف حربها عى الشعب 
اليمني وتهجر املناوئني لها 
ـــني ملرشوعها من  والرافض
منازلهم وقراهم وأعمالهم 
يف املناطـــق الواقعـــة تحـــت 

سيطرتها.

مناقشة ترتيبات افتتاح مكتب 
مفوضية الالجئني بمأرب
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مفتاح يبحث مع منظمة الصحة العاملية تفعيل دورها 
اإلنساين يف املحافظة

ـــة  ـــل محافظ ـــث وكي بح
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
مـــع فريـــق منظمـــة الصحة 
العاملية الـــذي يزور املحافظة 
ألول مرة برئاســـة مســـؤول 
عمليات الصحة باملنظمة روزا 
كريستاني، تعزيز دور منظمة 
ـــاني  ـــة اإلنس ـــة العاملي الصح
يف املحافظـــة بالشـــكل الالئق 
واملؤمل منها ملساعدة القطاع 
الصحي يف مواجهة التحديات 
ـــي يواجهها جراء  الكبرة الت
اســـتقبال املحافظـــة لنحو 3 
ماليـــني نـــازح ومهجر فضال 

عـــن املجتمع املحي.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقاء 
اســـتعراض الوضع اإلنساني 
يف املحافظة والوضع الصحي 
بشـــكل خـــاص والفجـــوة 
الكبرة بني اإلمكانات املتاحة 
للقطاع الصحي وبناه التحتية 
التـــي تـــكاد تكـــون منعدمة، 
ــانية  ــات اإلنسـ واالحتياجـ
الصحية لألعداد الضخمة من 
النازحـــني واملجتمـــع املضيف 
ـــدرات القطاع  والتي تفوق ق
الصحي بشـــكل كبـــر وقدرة 

املحلية. السلطة 

ـــتعراض  ـــرى اس ـــا ج كم
الجهـــود املبذولـــة مـــن قبـــل 
الســـلطة املحليـــة ورشكاء 
ـــاء  ـــاني لالرتق ـــل اإلنس العم
بالقطـــاع الصحـــي وتجويـــد 
ـــض  ـــر بع ـــات وتوف الخدم
الرضورية  الصحية  الخدمات 
التـــي يحتاجهـــا النـــاس، ولم 
ـــل،  ـــن قب ـــودة م ـــن موج تك
والتحديـــات التـــي يواجههـــا 
ـــال  ـــي يف مج ـــاع الصح القط
ـــزات  ـــة والتجهي ـــاه التحتي بن
ـــة والكوادر  واألجهزة الحديث

املتخصصـــة.
وتطـــرق اللقـــاء الـــذي 
حـــرضه مديـــر عـــام مكتـــب 
ـــكان  ـــة والس ـــة العام الصح
ـــدادي  الدكتور عبدالعزيز الش
إىل الجهـــود التـــي بذلـــت مـــن 
أجل مواجهة الجائحة العاملية 
كوفيد 19، وخطرها املستمر 
الـــذي مايزال يهـــدد املحافظة 
التـــي تكتـــظ بالنازحـــني، 
ومخيمات النـــزوح التي تزيد 
ـــا  ـــا وتجمع ـــن 130 مخيم ع
للنازحني، مـــا يتطلب تكاتف 
الجهـــود الحكوميـــة والدعـــم 
األممي من أجل مواجهة هذه 

الجائحـــة قبـــل أن تتحـــول إىل 
كارثـــة إذا انتقلت يف موجتها 
الثانيـــة إىل مخيمات النازحني 
وانترشت فيهـــا، واحتياجات 
مراكز العزل يف املحافظة من 

وتجهيزات. إمكانات 
وقد شـــدد الوكيل مفتاح 
عى أهمية دور منظمة الصحة 
العاملية يف املحافظة باعتبارها 
منظمة رائدة ولها إمكاناتها 
ـــي  ـــاع الصح ـــم القط يف دع
باملحافظة، وتسجيل حضور 
ـــب  ـــاح مكت فاعـــل عـــر افتت
لهـــا باملحافظـــة لالســـتجابة 
اإلنســـانية  لالحتياجـــات 
الصحية الطارئة واملستدامة، 
خالفا لحضورها الباهت خالل 
السنوات املاضية رغم الحاجة 
ـــة والرضورة لوجودها  املاس

وتدخالتها اإلنســـانية.
منظمـــة  وفـــد  وكان 
العاملة قد قام بزيارة  الصحة 
ميدانيـــة إىل هيئة مستشـــفى 
ـــفى  ـــام ومستش ـــأرب الع م
الشـــهيد لألمومة والطفولة، 
واطلـــع عى حجـــم االزدحام 
الشديد من قبل املرىض طالبي 
الخدمـــات الطبيـــة يف مختلف 

األقسام والعيادات.
واســـتمع الوفـــد مـــن 
رئيـــس الهيئة الدكتور محمد 
القباطـــي ومدير مستشـــفى 
الشهيد الدكتور عى السعيدي 
الخدمـــات  عـــن  رشح  إىل 
التـــي يقدمونهـــا واإلمكانات 
واالحتياجـــات  املتوفـــرة 
ـــن األدوية  امللحة والعاجلة م
واألجهزة واملستلزمات الطبية 
والكوادر الصحية التخصصية 
واملساعدة واإلمكانات املادية 
التشـــغيلية، واالحتياجـــات 
اســـتجابة  التطويريـــة 
اإلنســـانية  لالحتياجـــات 
اإلقبال، من  وكثافة  للمرىض 
بنى تحتية وتجهيزات وأجهزة 

وكوادر.
ـــل  ـــق تكف ـــن الفري وأعل
منظمة الصحة العاملية تمويل 
مرشوع صيانة وترميم مبنى 
هيئة مستشـــفى مأرب العام 
بكلفة تقدر بـ 79 ألف دوالر 

أمريكي.

المنظمة تتكفل بترميم هيئة مستشفى مأرب العام..
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مســـؤولة  كشـــفت 
ـــة بمنظمة  ـــات الصح عملي
روزا  العامليـــة  الصحـــة 
كريستاني عن قيام املنظمة 
بفصـــل مشـــاريع تدخالتها 
الصحيـــة يف محافظة مأرب 
عن مكتبها يف صنعاء، وربط 
محافظـــة مأرب بمكتبها يف 

العاصمة املؤقتة عدن.
جاء ذلـــك خـــالل لقائها  
يف مـــأرب وكيـــل املحافظـــة 
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
لبحـــث تعزيـــز دور املنظمة 
اإلنســـاني يف املحافظـــة 
بالشكل الالئق واملؤمل منها 
يف  الصحي  القطاع  ملساعدة 

ـــات الكبرة  مواجهة التحدي
التي يواجهها جراء استقبال 
املحافظـــة لنحـــو 3 ماليـــني 
نـــازح ومهجـــر فضـــال عـــن 

املحي. املجتمع 
ـــارت كريستاني إىل  وأش
أن زيارتهـــا إىل مأرب تهدف 
ـــاني  إىل تقييم الوضع اإلنس

باملحافظـــة  والصحـــي 
واالحتياجات الصحية وبناء 
رشاكـــة فاعلة مع الســـلطة 
املحليـــة والقطـــاع الصحي.
وذكرت أن الزيارة تؤكد 
الرغبـــة الكبرة للمنظمة يف 
تعزيـــز دورهـــا وحضورها 
اإلنســـاني يف املحافظـــة 

منظمة الصحة العالمية 
تفصل مشاريع تدخالتها 

بمأرب عن مكتبها في صنعاء



6نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

السبت  24  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 127 (

الوكيل املعويض والشدادي يفتتحان مركزا صحيا 
بمديرية رصواح

افتتـــح وكيـــل محافظة 
مـــأرب لشـــؤون املديريـــات 
الغربية محمد عي املعويض 
ومعـــه مديـــر عـــام مكتـــب 
الصحـــة العامة والســـكان 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور 
الشـــدادي، املركـــز الصحي 
بمنطقـــة الروضة بمديرية 
رصواح بعـــد إعادة تأهيله، 
ـــة  ـــه الطبي ـــم خدمات لتقدي
والصحيـــة خاصـــة مـــا 
والطفل  األم  برعاية  يتعلق 
ـــغيله  ـــت بتش ـــذي تكفل وال
ـــاندة  ـــة األمني للمس منظم

.« IRVD»ــانية اإلنسـ
وخـــالل االفتتـــاح طاف 
الوكيـــل املعـــويض بأرجـــاء 
املركز واســـتمع مـــن مدير 
مكتـــب الصحـــة باملديريـــة 
جـــار اللـــه الضمأ ومنســـق 
ـــاندة  ـــة األمني للمس منظم
ـــانية بمأرب الدكتور  اإلنس
عبدالكريـــم الوتـــري، إىل 
رشح عـــن الخدمـــات التـــي 

ـــز للنازحني،  ـــا املرك يقدمه
واإلمكانات التشغيلية التي 
املنظمة، بشكل  بها  تكفلت 
مســـتمر مـــن كـــوادر طبية 

وخدمات.
وقـــد أشـــار الوكيـــل 
ـــذا  ـــة ه ـــويض إىل أهمي املع
املركـــز الذي يقـــع بمنطقة 
تكتظ بالنازحني املحرومني 
ـــة،  ـــات الصحي ـــن الخدم م
ودوره يف تخفيـــف تخفيف 
معاناتهـــم يف الذهـــاب إىل 
املنشـــآت الطبية الحكومية 
يف مدينة مأرب.. معربا عن 
أمله يف أن يكون هذا املركز 
ـــالق  ـــة النط ـــي بداي الصح
رشاكـــة قويـــة وبنـــاءة بني 
املنظمـــة والســـلطة املحلية 
يف تقديـــم خدمـــات صحيـــة 
الئقة للســـكان يف املحافظة 
التي استقبلت أعدادا كبرة 

مـــن النازحني.
مـــن جهتـــه أوضـــح 
الدكتور الشدادي أن املكتب 

عمل عى إعادة تأهيل املركز 
ـــة الروضة  الصحي بمنطق
بـــرواح وبالتنســـيق مـــع 
املنظمـــات وإعادة تشـــغيله 
من أجـــل أن يقـــوم بتقديم 
الخدمات الطبية والعالجية 
للنازحني بالشكل املطلوب، 
خاصـــة بعـــد ترضرهـــم 
األمطار  سيول  عقب  كثرا 
وفيضان سد مأرب.. مشرا 
إىل أنه ســـيتم تطوير املركز 
من خالل التوسع يف تقديم 
الخدمـــات الطبيـــة يف توفر 
مختـــر متكامـــل، وطبيبـــة 
ـــة  ـــاء ووالدة، باإلضاف نس
إىل الرفع بمخطط توســـعة 
ـــلطة  ـــادة الس ـــز لقي املرك

املحلية.
ــوادي  الـ ــة  ويف مديريـ
ـــويض  ـــل املع ـــد الوكي تفق
الشـــدادي  والدكتـــور 
ـــام،  ـــرى الع ـــفى ك مستش
واطلعـــا عـــى ســـر العمـــل 
الطبية  الخدمات  ومستوى 

ـــا  ـــي يقدمه الت ـــة  والصحي
ملرتاديه و مستوى جودتها.
الزيـــارة  وخـــالل 
طـــاف املعويض والشـــدادي 
املستشـــفى  بأقســـام 
ـــن  ـــتمعا م ـــة، واس املختلف
املديـــر العام لؤي ســـليمان 
ـــني، إىل رشح  واالختصاصي
عن ســـر العمل، والتطوير 
الـــذي يشـــهده  املســـتمر 
البنى  املستشفى يف جوانب 
التحتية والخدمات الصحية 
والطبيـــة، والكادر البرشي 

واإلداري..
بالجهـــود  وأشـــادا 
ـــل إدارة  ـــن قب ـــة م املبذول
ومســـتوى  املستشـــفى 
التطوير والتحديث املستمر 
الذي وصـــل إليه، ما عكس 
ثقة املرىض به وازدحامهم 
ـــل  ـــن أج ـــامه م ـــى أقس ع
ـــات  ـــى الخدم ـــول ع الحص

الطبيـــة .

اطلعا على الجهود الصحية بمستشفى كرى ..
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ت�س���لم �سن���دوق النظاف���ة والتح�س���ن مبحافظة م���اأرب، ١٦١ حاوية جتمي���ع املخلفات 
ال�سلبة )القمامة( يف الأحياء واحلارات، مقدمة من مركز امللك �س���لمان للإغاثة والأعمال 
الإن�سانية يف اإطار م�رشوع حت�سن �سبل العي�ش الذي ينفذه ائتلف اخلري للإغاثة الإن�سانية 

باإ�رشاف منظمة الهجرة الدولية.
اإىل ذل���ك ت�س���لم مكت���ب ال�سح���ة العام���ة وال�س���كان باملحافظة م�س���تلزمات وقائية 
للعاملن يف مراكز واأق�س���ام العزل اخلا�سة مبواجهة فريو����ش كورونا، مقدمة من منظمة 
اأبناء اجلالية اليمنية بدولة ال�سن ت�س���مل ب���دلت وقائية وكمامات ومعقمات ، بح�سور 

وكيل حمافظة ماأرب ل�س���وؤون املحافظ���ات الغربية حممد املعو�سي.
وخلل عملية ال�س���تلم اأ�س���اد مدير عام مكتب ال�سحة وال�سكان الدكتور عبدالعزيز 
ال�س���دادي بهذه املبادرة الإن�س���انية من قبل اأبناء اجلالية اليمنية يف ال�سن ودعم القطاع 

ال�سحي بامل�ستلزمات الوقائية ملواجهة كوفيد كورونا.

صندوق النظافة والتحسني يتسلم 
١٦١ حاوية جتميع خملفات
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مباراة تجمع ناديي السد 
والعرش بمدينة مأرب على 
كأس الشهيد علي البليلي

أحيـــا مكتب الشـــباب والرياضة 
ـــاء،  ـــوم األربع ـــة، ي ـــة املدين بمديري
الذكـــرى األوىل الستشـــهاد الكابتـــن 
عي البليي بإقامة مباراة كروية عى 
كأس الشـــهيد البليي الذي استشهد 
يف مثل هذا اليوم من العام املنرم 
أثناء أدائه لواجبه الوطني يف خدمة 
املرىض ومعالجة الحاالت اإلنسانية 

بمستشـــفى الشهيد محمد هايل.

التـــي جمعت ناديي  ويف املبـــاراة 
الســـد والعـــرش بالتنســـيق مع فرع 
اتحـــاد كـــرة القـــدم بمـــأرب، تمكن 
السد من إحراز كأس الذكرى األوىل 
للشهيد البليي بعد الفوز عى نظره 
نادي العرش بخمسة أهداف مقابل 
أربعـــة، يف مبـــاراة شـــهدت حضورا 
واســـعا من محبي ومتابعي الفقيد.
ـــام  ـــاراة ق ـــاء املب ـــب انته وعق

والرياضة  الشباب  مدير عام مكتب 
باملحافظة عي حشوان، ومدير عام 
مديرية املدينة محمد صالح فرحان 
ـــة  ـــباب باملدين ـــب الش ـــر مكت ومدي
ســـياف صالـــح بتكريم نادي الســـد 
بكأس الشهيد البليي، وكذلك تكريم 
التذكاريـــة  أرسة الشـــهيد بالـــدروع 

والشـــهادات التقديرية.


