
اللواء العرادة: حفاظنا عىل املؤسسة العسكرية حفاظ عىل رشفنا

كارينغي: مــأرب حتولــت إىل مركـز حضاري شامل اليمن

 نثمن موقف التحالف ودعم اململكة للشعب اليمني في مختلف الظروف  <
 هدفنا الكبير اليوم هو استعادة الشرعية وإعادة العزة والكرامة لهذا الوطن  <
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الفاطمــي يتفقــد مستــوى االنضبـاط الوظيفي في املكاتــب اخلدميـــة

املعوضـــي يطلـــع على التحديثــــات اجلديــدة فــي مستشفـــى كــــرى

املحافظ جيدد التمسك بالرشعية ويدعو 
لعدم االلتفات للمشاريع الصغرية

اللجنــة األمنيــة تناقـش جهــود تثبيـت األمـن وخطط تطويـر األداء

يز العمل المؤســــسي  الباكــري يؤكـد توجــه السلطـة المحليــة لتعــز

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبت 24 اغسطس 2019م  العــدد ) 73 (

281 طالبا وطالبة تقدموا المتحانات 
القبول بالمعهد العالي للعلوم الصحية

170 عملية استئصال لوز خالل مخيم 
أقيم في مأرب بدعم كويتي 

220 متطوعة يتدربن على تقديم خدمات 
التغذية الوقائية لألطفال واألمهات

2786 حالة طارئة استقبلتها المستشفيات 
الحكومية بمأرب خالل العيد

أكد أن مأرب ستكون مالذًا آمنًا ومنطلقًا للشرعية

خالل حفل التسليم واالستالم باملنطقة الثالثة
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أكد أن مأرب ستكون مالذًا آمنًا ومنطلقًا للشرعية

محافــظ  جــدد 
اللــواء  محافظــة مــأرب 
العرادة  عيل  بن  ســلطان 
بالقيادة  التمسك  تأكيده 
واملبــادئ  الرشعيــة 

 26 لثورتــي  الســامية 
أكتوبــر  و14  ســبتمرب 
والســعي  املجيدتــن، 
الدولــة  الســتعادة 

ليمنيــة. ا

عيدية  كلمة  يف  ودعــا 
األضحى  عيــد  بمناســبة 
ــب  عق ــا  ألقاه ــارك  املب
بجامــع  العيــد  صــاة 
مأرب  مدينــة  يف  عذبــان 

ــي  اليمن ــعب  الش ــاء  أبن
إىل  املحافظــة  وأبنــاء 
للمشاريع  االلتفات  عدم 
ــت  كان ــا  أي  ، ــرة  الصغ
ــت،  كان ــة  جه أي  ــن  وم

املحافظ العرادة جيدد التمسك بالرشعية 
ويدعو لعدم االلتفات للمشاريع الصغرية
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ــاء  بن إىل  ــى  الترق ــي  فه
الدولة  واستعادة  الدولة 

ــودة. املنش ــة  اليمني
ــا  »مهم ــه  إن ــال:  وق
املشــاريع  تلــك  بلغــت 
مســتوى  إىل  تصــل  فلــن 
ــاب  االنق ــه  ارتكب ــا  م
الحوثــي مــن مآس بحق 
وســتظل   ، الوطــن  هــذا 
الصغــرة  املشــاريع 
تنتهي  حتى  أبــداً  صغرة 
، ألنها ال تلبي طموحات 
وال   ، اليمنــي  الشــعب 
لهــا  يكتــب  أن  يمكــن 

ــاح«. النج
اليمن  ــاء  أبن أن  وأكد 
يبحثون عن الدولة ، وعن 
ــون  ويبحث ــتقرار،  االس
مبــادئ  تطبيــق  عــن 
و14  سبتمرب   26 ثورتي 
التــي  املجيدتــن  أكتوبــر 
أبناء  أجلهما  مــن  ضحى 
»فهي   ، اليمنــي  الشــعب 
مبــادئ ســامية ال يمكن 

عنها«. الرتاجــع 
املحافــظ  وطمــأن 

ــعب  الش ــاء  أبن ــرادة  الع
مــأرب  بــأن  اليمنــي 
ــاً،  آمن ــاذاً  م ــتكون  س
ومنطلقــاً  ومــأوى 
واســتعادة  للرشعيــة 
ــي  وه ــة  اليمني ــة  الدول
ــن  الوط ــاء  أبن ــن  تحتض
ميدي  إىل  ســقطرى  مــن 
لم  مــأرب  أن  إىل  الفتــاً   ،
أقوى  وهي  تنحني،  ولن 
وأقــوى  بمؤسســاتها، 
العظيم. اليمني  بالشعب 

مــن  »نؤكــد  وتابــع: 
مأرب  محافظة  مــن  هنا 
متمســكن  ســنظل  أننــا 
واملبــادئ  بالرشعيــة، 
للثــورة  الســامية 
نسعى  وســنظل  اليمنية، 
اليمنية  الدولة  الستعادة 
الوحــدة،  رايــة  نحمــل   ،
الجمهوريــة  ورايــة 
الوطن  ، ورايــة  اليمنيــة 
، ورايــة الحريــة ورايــة 
ورايــة  االســتقرار، 
ينشــدها  التــي  الكرامــة 

ــي«. اليمن ــعب  الش

ــا  هن ــن  »نح ــال:  وق
مؤسســات  عىل  نحافــظ 
أن  وينبغــي   ، الدولــة 
ــن  وم ــا،  عليه ــظ  نحاف
ــاظ  الحف ــادئ  مب ــم  أه
الدولــة  مؤسســات  عــىل 
ــكل  ب ــاد  الفس ــة  محارب
 ، وأنواعــه  أشــكاله 
ــداً  وأب ــاً  دائم ــاد  فالفس
ــدول  ال ــر  ينخ ــا  م ــو  ه

. » يضعفهــا و
ــه  أن ــظ  املحاف ــد  وأك
دولة  تقــوم  أن  اليمكــن 
الجهــوي  التعصــب  عــىل 
أو الحزبــي أو القبــيل أو 
لها  يكتب  ــن  ول املذهبي، 
ســيكتب  وإنما  النجــاح، 
املصائــب  وزر  عليهــا 

التــي ارتكبتهــا.
املحافــظ  ودعــا 
إىل  الجميــع  العــرادة 
أهمية تحقيق  استشــعار 
واالســتقرار،  األمــن 
ومســاندة أجهــزة األمن 
بدورهــا  القيــام  يف 
أمــن  عــىل  والحفــاظ 

لصناعــة  املحافظــة، 
املدنية  للدولــة  النمــوذج 

املنشــودة.
مضيفــا: أن مايهمنــا 
يف هــذه املحافظة هو أن 
واللبنات  األســس  نضــع 
الدولــة،  لبنــاء  الســليمة 
خالها،  من  ننطلــق  وأن 
األخطــاء  وتجــاوز 
تعرتضنا،  التي  واملشاكل 
ــده  مايري ــو  ه ــك  ذل ألن 

اليمني. ــعب  الش ــاء  أبن
املحافــظ  وكان 
العرادة قد نقل يف مستهل 
املصلن  للجمــوع  كلمتــه 
السياسية  القيادة  تهاني 
رئيــس  بفخامــة  ممثلــة 
الجمهورية املشــرالركن 
هادي  منصــور  عبدربــه 
عــيل  الفريــق  ونائبــه 
ودولــة  صالــح  محســن 
الدكتور  ــوزراء  ال رئيس 
امللك بمناســبة  معن عبد 

املبارك. األضحــى  عيــد 
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أكــد محافــظ محافظــة 
مأرب اللواء سلطان بن عيل 
العرادة أن املؤسسة العسكرية 
هي صمام أمان هذا الوطن، 
»وأن رشف الوطــن مرتبــط 
برشف هذه املؤسسة«. داعياً 
ــعب اليمني  جميع أبناء الش
إىل الحفاظ عليها، واستعادة 
مكانتها املرموقة لرتفع راية 
الجمهورية والثورة، والوحدة 
من جديد، وتستعيد ما تبقى 

من الوطن.
وثمــن املحافــظ العرادة 
خال حفل عسكري باملنطقة 
العســكرية الثالثــة املوقــف 
العروبي األصيل لتحالف دعم 
الرشعية ويف مقدمته اململكة 
العربيــة الســعودية بقيــادة 
خــادم الحرمــن الرشيفــن 
، وويل عهــده الذيــن يقفون 
إىل جانب الرشعية والشــعب 
اليمنــي وقواته املســلحة يف 
السلم والحرب، ويف مختلف 

املراحــل والظروف. 
ــف  ــاط وص ــاً لضب ناق
الثالثة تحايا  املنطقة  وأفراد 
القيادة السياســية ممثلة يف 
فخامــة رئيــس الجمهورية 
املشر الركن عبدربه منصور 
ــد األعىل للقوات  هادي القائ
املسلحة ، ونائبه الفريق الركن 

صالح. محسن  عيل 
وقــال يف كلمــة لــه أمام 
الحفــل إن »وطننا اليوم يمر 
بمرحلــة تاريخيــة صعبــة ، 
تســتلزم منا جميعاً أن نقف 
ذواتنا،  أقدامنا ونتناىس  عىل 
ومناصبنــا، ومصالحنا، وأن 
نقف جميعــاً إلعــادة رشف 
ومكانة هــذا الوطن العظيم 
بتاريخــه العظيــم ، ورجاله 
األوفياء ، ويف مقدمتهم أبطال 

العسكرية«. املؤسسة 
ــأرب  ــظ م ــا محاف ودع
املؤسسة العســكرية وكافة 
املكونات الوطنية إىل التعاون 
، وتنايس مآسينا  والتماسك 
وتأجيــل أي قضايــا تؤخــر 
ــدف األكرب حالياً  تحقيق اله

، املتمثــل يف عــودة الرشعية 
والدستور، وعودة الوطن من 

أقصــاه إىل أقصاه.
واعتــرب أن الحديــث اآلن 
عن شــكل الدولة االتحادية ، 
أو الوحدة واالنفصال ، أو أي 
أمر آخر ليس سوى »مضيعة 
ــدم  ــاً إىل ع ــت« . داعي للوق
االلتفــات ال يمنــة وال يرسة 
عــن الهدف الكبر حتى تعاد 

لهذا البلــد كرامته وعزته.
وقــال: الينبغــي أن يظل 
ــا ، أو  ــعب ممزق ــذا الش ه
عرضــة لعصبة هنا أو هناك 
ــا، ونرتك  تنظر تحت أقدامه
هذا الوطــن .. هذا عار علينا 
ــل  ــا إال أن نحم ، وال يرشفن

رايــة العزة بكل جهد، ونبذل 
الدماء يف سبيل إعادة الوطن 
وإعادة رايــة العزة والكرامة 

أرجائه«. عىل 
ــهد  وكان املحافظ قد ش
يــوم األحــد مراســم دور 
استام وتسليم قيادة املنطقة 
العســكرية الثالثة بن اللواء 
فيصل حسن ، واللواء/ محمد 
الحبــي، مشــيداً بالجهــود 
املشهودة للواء فيصل حسن 
ــة  ــه للمنطق ــال قيادت خ
ــاً  ــكرية الثالثةومرحب العس
بالقائد الجديد اللواء الحبي 
مؤكداً أن الجميع ســيقفون 
معه جنبــاً إىل جنب ليواصل 
الوطن. مشوار تحرير بقية 

اللواء العرادة: حفاظنا عىل املؤسسة 
العسكرية حفاظ عىل رشفنا

خالل حفل التسليم واالستالم باملنطقة الثالثة

نثمن موقف التحالف ودعم اململكة للشعب اليمني في مختلف الظروف 
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في اجتماعها الدوري برئاسة احملافظ

عقــدت اللجنــة األمنيــة 
بمحافظة مــأرب اجتماعها 
الــدوري ،يــوم األربعــاء، 
برئاســة محافــظ املحافظة 
رئيس اللجنة األمنية اللواء/ 
ســلطان بــن عــيل العــرادة، 
ملناقشــة الجهــود األمنية يف 
ــط تطوير  ــة وخط املحافظ
األداء األمني، والسبل الكفيلة 
بتعزيز األمن واالستقرار يف 

املحافظة.
ورحــب املحافظ العرادة 
يف مستهل االجتماع باللواء/ 

محمــد أحمد الحبــي قائد 
املنطقــة العســكرية الثالثة 
الجديد. متمنياً له التوفيق يف 

العملية. مهامه 
وأكــد املحافــظ يف كلمته 
أهميــة تضافــر الجهــود 
وتعزيــز التعاون بــن كافة 
الوحدات األمنية والعسكرية 
باملحافظة لتحسن املستوى 
األمنــي، والحفــاظ عــىل 
الســكينة العامة للمواطنن 
يف عموم مديريات املحافظة. 
ــز  ــة تعزي ــراً إىل أهمي مش

التواصل والتنسيق بن كافة 
ــزة األمنية  الوحدات واألجه
والعسكرية بما يسهل تنفيذ 

كافة املهــام األمنية.
وأشــاد محافــظ مــأرب 
ــدات  ــبي الوح ــدور منتس ب
والعســكرية  األمنيــة 
وجهودهم الكبرة يف تحقيق 
األمن واالستقرار الذي تنعم 
به محافظة مأرب، وإفشالها 
الراميــة  املحــاوالت  كل 
إىل إقــاق الســكينة العامــة 

للمواطنــن.

وشــدد املحافــظ العرادة 
عىل رضورة التحيل باليقظة 
ــة  ــع الجاهزي ــة ورف العالي
للتعامل بحزم وقوة مع كل 
من تسول له نفسه املساس 
بأمن واســتقرار املحافظة.

قــد  االجتمــاع  وكان 
اســتعرض تقاريــر األداء، 
للفــرتة املاضيــة يف عاصمة 
املحافظة واملديريات، ومدى 
تنفيــذ الخطــط األمنيــة 
والعسكرية، والجهود القائمة 

ــي. ــر األداء األمن لتطوي

اللجنة األمنية تناقش جهود تثبيت األمن 
باملحافظة وخطط تطوير األداء
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تفقــد وكيــل محافظــة 
مــأرب عيل محمد الفاطمي 
،يــوم األحــد، ســر العمــل 
االنضبــاط  ومســتوى 
الوظيفي يف مكاتب الخدمة 
املدنيــة والتأمينات، الصحة 
ــكان، والنقل ،  العامة والس
يف اليوم األول للدوام الرسمي 
عقب إجــازة عيد األضحى. 
واطلــع الفاطمــي عــىل 
املدنية  الخدمة  خطة مكتب 

ــزام  ــتوى االلت ــة مس ملتابع
ــب  ــمي عق ــدوام الرس بال
اإلجــازة العيديــة يف املكاتب 
ووحدات الخدمة الحكومية 
يف عموم مديريات املحافظة.
ــرق الرقابة  وتوجهت ف
الــدوام  والتفتيــش عــىل 
الرسمي إىل مكاتب ووحدات 
الخدمــة باملحافظــة لرفــع 
تقارير عن مستوى انضباط 
املوظفــن يف اليــوم األول 

للدوام.
ــي  ــد الفاطم ــا تفق كم
ومعه مديــر مكتب الخدمة 
املدنيــة والتأمينــات ســعود 
اليوســفي ، مســتوى األداء 
وااللتــزام بالدوام الرســمي 
يف مكتــب الصحــة العامــة 
والســكان ..مشــيداً بجهود 
كوادر وإدارات املستشفيات 
ــة التي تقدم  واملرافق الطبي
ــا للمواطنن طوال  خدماته

ــازات  ــال اإلج ــام وخ الع
ــمية. والعطل الرس

ــع الفاطمي خال  واطل
زيارتــه ملكتــب النقــل عــىل 
خطط تنظيم النقل من وإىل 
املحافظة التي نفذها املكتب 
بما يسهم يف راحة وسامة 
الزوار واملغادرين للمحافظة.

الفاطمي يتفقد مستوى االنضباط الوظيفي 
يف عدد من املكاتب اخلدمية
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تفقــد وكيــل محافظــة 
مــأرب عيل محمد الفاطمي 
ومعــه مديــر عــام مكتــب 
الصحــة العامــة والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
،يوم الثاثاء، سر امتحانات 
القبــول للمتقدمــن لشــغل 
املقاعــد الدراســية يف املعهد 
العــايل للعلــوم الصحيــة 

باملحافظة.
المتحانــات  وتقــدم 
القبــول التي أجريــت اليوم 
ــن  ــة م ــاً وطالب 281 طالب
خريجــي الثانويــة العامــة 
 160 عــىل  يتنافســون 
مقعداً دراســياً موزعة عىل 

تخصصــات »دبلــوم عايل - 
مختربات طبية - مساعدي 
أطباء - صيدلة - دبلوم عايل 

تمريــض«.
الفاطمي  الوكيل  واطلع 
خال الزيارة عــىل إجراءات 
ومعاير  ورشوط  التسجيل 
القبــول يف املعهــد، وعمليــة 
متمنيــاً  االمتحانــات. 
للمتقدمن التوفيق والنجاح، 
وأن يكونــوا عنــد مســتوى 
ماهو مؤمل منهم يف مستوى 
التحصيل العلمي والدرايس.
ــىل  ــي ع ــد الفاطم وأك
ــة يف تطبيق معاير  الرصام
القبــول ، نظراً للمســؤولية 

ــن  ــق م ــىل عات ــاة ع امللق
يلتحقون بمهنة الطب، كون 
مهنتهــم مرتبطــة مبارشة 
بحياة ومصائر الناس، وهو 
مــا يســتوجب عــدم تجاوز 
الــرشوط واملعايــر الواجب 
توفرها يف املتقدمن للمعهد.

الفاطمــي  وأشــاد 
بالجهــود التي تبذلهــا إدارة 
ــة ،  ــوم الصحي ــد للعل املعه
وحســن اإلعــداد والرتتيــب 
عمليــة  لســر  الجيــد 
االمتحانــات، وكــذا الجهود 
املبذولة من قبل إدارة مكتب 
الصحة العامة والســكان يف 

ــذا الصدد. ه

ــه أوضح مدير  من جهت
عــام مكتب الصحة الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي أن املعهد 
العايل للعلوم الصحية سيبدأ 
من هــذا العــام الدراســة يف 
والصيدلة  املختربات  قسمي 
ألول مــرة، يف ظل التحســن 

املعهد. أداء  يف  امللموس 
العايل  املعهد  مدير  وكان 
للعلــوم الصحيــة الدكتــور 
محمــد مفتــاح قــد أكــد أن 
عملية االمتحانات تم اإلعداد 
لها وفق نظام الرقم الرسي 
األكاديمي،  النظام  وبحسب 
وبالتنسيق مع مكتب الصحة 

باملحافظة.

281 طالبا وطالبة يتقدمون المتحانات 
القبول باملعهد العايل للعلوم الصحية

يتنافسون على 160 مقعدا دراسيا مخصصا لهذا العام
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ــة  ــل محافظ ــد وكي أك
مأرب عبدالله الباكري توجه 
السلطة املحلية يف املحافظة 
نحو استكمال البنى التحتية 
للمرافق الخدمية والحكومية 
بمديريات املحافظة، وتعزيز 
جــودة العمل املؤســي بما 
يحسن من مستوى الخدمات 
املقدمــة للمواطنن، ويفعل 

املستوى الرقابي.
جــاء ذلك خــال تفقده 
، يــوم الثاثــاء، ومعه مدير 
عــام مكتب الخدمــة املدنية 
والتأمينات سعود اليوسفي 
ونائــب مديــر عــام مكتــب 

الصحة أحمد مفتاح ، ســر 
العمــل واألداء الوظيفــي يف 
والوحدات  الخدمية  املكاتب 
بمديرية  الحكومية  اإلدارية 

مــأرب الوادي.
وشــدد الباكــري خــال 
اجتماعه بمــدراء املكاتب يف 
املديريــة عــىل رضورة رفع 
مســتوى األداء ، والعمــل 
بــروح الفريــق الواحــد بن 
جميع املكاتب الخدمية، وأن 
يســاهم الجميــع يف تطوير 
إلنجــاح  والتعــاون  األداء 
الخطط املرسومة، بما يحقق 
النفــع العــام عــىل املواطــن 

وعــىل املديريــة واملحافظة. 
واســتمع الباكري من مدير 
عــام مديرية مــأرب الوادي 
إىل رشح  صالــح جــرادان 
ــتوى األداء اإلداري  عن مس
والخدمــي يف مكتب املديرية 
ــات  ــوارد واإلمكان ــم امل رغ
التي التتواكب مع مســتوى 
االرتفــاع يف أعــداد الســكان 
نتيجة الستقبالها  باملديرية 
أفواج كبرة مــن النازحن.
مــن جهتــه أكــد مديــر 
عــام مكتب الخدمــة املدنية 
ــاط  ــة أن االنضب باملحافظ
الوظيفــي معيــار ومقياس 

مهم ملستوى األداء الوظيفي 
ــد  ــة التواج ــداً أهمي .. مؤك
الدائم يف الوحــدات الخدمية 
لتسهيل معامات املواطنن 

ومتابعــة قضاياهم.
تفقــد  الســياق  ويف 
الوكيــل الباكــري خــال 
زيارته ملديرية مأرب الوادي 
ســر العمــل يف مستشــفى 
الحزمــة الريفــي ، واطلــع 
عــىل الخدمــات الطبية التي 
واملرتددين  للمرىض  يقدمها 
عليــه، وأبــرز االحتياجــات 
الرضورية لتطوير الخدمات 
ــفى. ــي يقدمها املستش الت

الباكري يؤكد توجه السلطة املحلية 
الستكامل البنى التحتية وتعزيز املؤسسية

خالل تفقده سير العمل باملكاتب اخلدمية في مديرية الوادي
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املعويض يطلع عىل التحديثات 
اجلديدة يف مستشفى كرى

وكيــل  اطلــع 
محافظة مــأرب محمد 
املعــويض ومعــه مديــر 
ــة  ــب الخدم ــام مكت ع
املدنية والتأمينات سعود 
اليوسفي ، ونائب مدير 
عام مكتب الصحة أحمد 
مفتاح ،يوم االثنن، عىل 
التحديثــات الجديــدة يف 
بعض أقسام مستشفى 
كــرى العــام والخدمات 
ــة املقدمــة، وكذا  الطبي
ســر العمل واالنضباط 

الوظيفي.
الزيــارة  وخــال 
ــل املعويض  اطلع الوكي
عــىل أعمــال التحديــث 

أجريت عىل  التي  والتوسعة 
أقسام املخترب املركزي، وبنك 
الدم ، وقســم األشــعة، بما 
املستشفى  يعزز من قدرات 
يف تقديم مستوى أفضل من 

الخدمــات الطبية.
ــويض  ــع املع ــا اطل كم
عــىل الخدمــات الطبية التي 
تقدمها العيــادات الخارجية 
باملستشــفى ، ومنها عيادة 
املــخ واألعصــاب ، وعيــادة 
ــدة  ــب ، ووح ــراض القل أم
العنايــة املركــزة ، وقســما 
والطــوارئ،  التحصــن 
وأقسام النساء، واألطفال .. 
مشيداَ بما يبذله الكادر الطبي 
واإلداري من جهود يف تقديم 

الرعاية الصحية للمرىض يف 
ــف التخصصات. مختل

من جهته أشاد مدير عام 
الخدمــة املدنيــة والتأمينات 
الوظيفــي يف  باالنضبــاط 
الكوادر  والتزام  املستشفى، 
الطبية واإلدارية بواجباتهم 
.. مؤكدا أن مستشفى كرى 
يعترب أنموذجاً يف االنضباط 
وتقديــم الرعاية والخدمات 
التــي يلمســها جميــع أبناء 

املحافظة.
ــفى  وكان مدير املستش
الدكتور لؤي محمد سليمان 
قد قدم رشحاً عن الخدمات 
التــي يقدمهــا املستشــفى، 
وأعمال التوسعة والتحديث 

ــتعمل  األخرة والتي س
عــىل تحســن مســتوى 
الخدمات الطبية املقدمة، 
الكبر  القدر  واستيعاب 
املرتدديــن عــىل  مــن 

املستشفى.
إن  إىل  وأشــار 
مستشــفى كــرى يقدم 
ــن  ــىل فرتت ــه ع خدمات
ــائية ،  ــة ومس صباحي
وينــاوب أثنــاء العطــل 
واإلجــازات الرســمية 
بــكادر طبــي متكامــل 
، حيــث اســتقبل خــال 
إجازة العيد 1650 حالة 
ــة والدة. ــا 95حال منه
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اســتقبلت املستشفيات 
الحكوميــة التــي خصصها 
مكتــب الصحــة العامــة 
والســكان بمحافظة مأرب 
للمناوبة خــال إجازة عيد 
 5377 املبــارك  األضحــى 
حالــة، بينهــا 2786 حالــة 
استقبلتها أقسام الطوارئ.

ــادر  ــر ص ــق تقري ووف
عن غرفة العمليات بمكتب 
ــتقبلت  ــد اس ــة فق الصح
املناوبــة  املستشــفيات 
ــة والدة، وأجرت  113 حال

جراحيــة،  112عمليــة 
بينمــا اســتقبلت العيــادات 
الخارجيــة 2552 حالــة، 
و95حالــة غســيل كلــوي.
وذكــر التقريــر أن مــن 
بن الحاالت التي استقبلتها 
املستشــفيات الحكوميــة 
بمــأرب خال إجــازة العيد 
لحوادث  تعرضت  حالة   71
مروريــة و36 حالــة جراء 

السقوط.
التقريــر  وبحســب 
فقــد اســتقبل مستشــفى 

ــة،  ــام 1641حال ــرى الع ك
ــبتمرب  ــفى 26 س ومستش
حالــة،   892 بالجوبــة 
ومستشفى العطر الخري 
ــفى  ــة، ومستش 816 حال
حريــب العــام 803 حاالت 
22مايــو  ومستشــفى   ،
783حالــة،  بالجوبــة 
ــهيد أحمد  ومستشفى الش
جحزة بمجــزر 394 حالة.
مستشفى  استقبل  كما 
الشهيد محمد هائل لألمومة 
والطفولة 48 حالة طوارئ 

توليدية.
ــاح  ــر نج ــد التقري وأك
خطة الطوارئ، التي أعدها 
املكتــب قبيل إجــازة العيد، 
وتنفيذهــا مــن قبــل إدارة 
والكــوادر  املستشــفيات 
وفــق  والفنيــة  الطبيــة 
توجيهات مدير عام مكتب 
الصحــة العامــة والســكان 
عبدالعزيــز  الدكتــور 

ــدادي. الش

املستشفيات احلكومية بمأرب تستقبل 
2786 حالة طارئة خالل العيد
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تدريب 220 متطوعة عىل خدمات 
التغذية الوقائية لألطفال بمأرب

مكتــب  دشــن 
الصحة العامة والسكان 
مــأرب  بمحافظــة 
،يــوم الســبت، برنامج 
الــدورات التنشــيطية 
ملتطوعات فرق التوزيع 
العــام ، ضمــن مرشوع 
الطارئــة  االســتجابة 
لخدمات التغذية الوقائية 
والحوامــل  لألطفــال 
تنفذه  الذي  واملرضعات 
مؤسســة بنــاء للتنمية 
، بدعــم برنامــج الغذاء 

العاملي. 
ــج  ــدف الربنام ويه

ــبوعن إىل  ــدى أس ــىل م ع
إكساب 220 متطوعة صحة 
مجتمــع مهــارات التوزيــع 
العام للغذاء الوقائي ملواجهة 
ســوء التغذية ، يف 76 نقطة 
و15 مرفقا صحيا بمديريتي 
املدينــة ورحبــة ، وفق دليل 
ــاط  ــاص بنق ــب الخ التدري
التوزيع العام للغذاء الوقائي.
وخــال افتتــاح الــدورة 
ــا  ــارك فيه ــي تش األوىل الت
42 متطوعــة ، حــث مديــر 
عــام مكتب الصحة الدكتور 
الشــدادي  عبدالعزيــز 
املشــاركات عىل االســتفادة 

من برنامج الدورة بما يعزز 
أداء عملهــن  يف  قدراتهــن 
امليدانــي بالشــكل املطلوب، 
ويمنــع التداخــل والتكــرار، 
ويحقق األهداف املرجوة منه 
يف مكافحــة ســوء التغذية.
ــهده  ــا تش ــد أن م وأك
ــتقبال  ــن اس ــة م املحافظ
مستمر للنازحن يحتم عىل 
الجميــع مضاعفــة الجهود 
الرسمية واملجتمعية للقضاء 
ــد  ــة عن ــوء التغذي ــىل س ع
األطفال .. معرباً عن شكره 
ملؤسســة بنــاء ملــا تقدمــه 
مــن دعــم للقطــاع الصحي 

باملحافظــة.
مــن جهتــه أوضــح 
ــور عبدربه نارص  الدكت
مفتــاح مدير مؤسســة 
ــأرب أن  ــرع م ــاء ف بن
املتطوعات سيقمن بعد 
استكمال التدريب بتوزيع 
الدقيق الصويا لألمهات 
الحوامــل واملرضعــات ، 
ورصف التغذية الوقائية 
ــن 6  ــن س ــال م لألطف
أشــهر وحتى 24 شهراً 
وفق آليــة عمل منظمة 

ــبقا. تم إعدادها مس
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خميم طبي جيري 170 عملية استئصال 
للوزتني بدعم كويتي

اختتــم  اخمليــم الطبي اجلراحــي اجملاين الســتئصال اللوزتني لألطفــال يف حمافظتي مأرب 
واجلــوف والــذي أقيــم علــى مدى خمســة أيــام يف املستشــفى العســكري مبــأرب بدعم من 
جمعيــة الهــال األحمــر الكويتي ، وتنفيذ شــبكة اســتجابة لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية 

وبإشــراف مكتب الصحــة العامة والســكان.
ووفــق إدارة اخمليــم فقــد أجريــت )170( عمليــة جراحيــة الســتئصال اللــوز علــى مــدى 

أســبوع كامــل، شــاملة اخلدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة للحــاالت املرضيــة.
وأشــار مســؤول العاقــات بشــبكة اســتجابة لإلغاثة واألعمال اإلنســانية عبــداهلل جمالة، 
بــأن هــذا اخمليم ميثــل النواة األوىل ملشــاريع إنســانية قادمــة يف اجملال الطبــي واإلغاثي.
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ــد  ــث يف معه ــد باح أك
كارينجــي للســام الــدويل 
ومقــره الواليــات املتحــدة 
محافظــة  أن  األمريكيــة 
ــز  ــت إىل مرك ــأرب تحول م
حضاري بارز شمال اليمن، 
بعــد أن كانت منطقة قبلية 

. مهمشة
وأوضــح يف تقرير أعده 
ــث  ــي الباح ــد كارينج ملعه
أحمــد ناجــي أن محافظــة 
تحتضــن  باتــت  مــأرب 
النــاس من مختلــف أرجاء 
اليمــن، وأن مدينــة مــأرب 
كبرا،  تنوعاً سكانياً  تشهد 
ومن أســباب ذلك ســمعتها 
باعتبارهــا املحافظة األكثر 
أمناً بن املحافظات املحررة، 
والفــرص االقتصادية التي 
تقّدمها مقارنًة بغرها من 

املدن.
وأشــار يف تقريــره إىل 
أن »سكان املحافظة ارتفع 
ــنوات  ــع س ــون أرب يف غض
إىل قرابــة أربعــن ضعًفــا، 
مــا حــّول مــأرب إىل مدينة 
كبرة نشطة تديرها سلطة 
محليــة مكونة مــن زعماء 
قبائل ونخبة من السياسين 

والجيش«.
ــت  ــه يف الوق ــر أن وذك
الــذي مازالــت فيــه مــأرب 
تستقبل الكثر ممن يفرون 
ــن  ــات الحوثي ــن سياس م

التعسفية، فقد قدمت مأرب 
ــتقرة  ــة مس ــن بيئ للنازح
املحــيل  بفضــل حكمهــا 

ــبياً. املستقر نس
إىل  التقرير  وتطرق معد 
التشييد اليومي للمباني الذي 
أدى بــروز أحياء بكاملها يف 
أنحــاء مختلفة مــن املدينة 
الســتيعاب الوافدين الجدد، 
مع ذلك، يتخطى الطلُب عىل 
املنازل املعروَض بشكل كبر، 
وبالتــايل، ارتفــع متوســط 
اإليجارات بأكثر من 500 يف 
املئة خال الســنوات األربع 

األخرة.
 مدينة التغفو

أن  إىل  نــوه  الباحــث 
مدينة مأرب تبقى ناشــطة 
حتى وقت متأخر من الليل، 
وبعــض املتاجــر واملطاعــم 
ــى  ــة حت ــا مفتوح أبوابه
ســاعات متأخــرة لخدمــة 
التدفــق املتواصــل للزبائن. 
ونقل عــن أحد أصحاب 
املطاعــم تأكيــده أن معظم 
املطاعــم كانــت قبــل العام 
2015 تقــّدم فقــط وجبات 
الغــداء، لكنهــا اآلن تفتــح 

ــاً ونهاراً. أبوابها لي
ويضيــف التقريــر: تــّم 
املؤسســات  آالف  إطــاق 
الصغرة واملتوسطة الحجم 
يف مــأرب منذ العــام 2015، 
لكــن تتــم معظــم األعمال 

يف مبــاٍن حديديــة )هناجر( 
رسيعة البناء وقليلة الكلفة. 
ال  األعمــال  فرجــال 
يرغبــون يف هدر الوقت عىل 
أعمال البناء أو رصف الكثر 
من األموال عىل أصول ثابتة. 

اإلمدادات اإلنسانية
ــر عــن  وتحــدث التقري
ــانية  غياب اإلمدادات اإلنس
للنازحــن يف مــأرب ما أدى 
األرس  مــن  العديــد  أن  إىل 
نصبــت خيامهــا بنفســها، 
»وهــذا األمر ال يحل ســوى 
مشكلة السكن، وتبقى قدرة 
معظم النازحن داخلياً عىل 
الحصول عىل الطعام واملياه 
النظيفــة والرعاية الصحية 

محــدودة للغاية«.
وقــال معــد التقريــر 
:إن مأرب »التــزال نموذجاً 
ناجحاً نسبياً عىل الرغم من 
التحديــات« وأنها »من دون 
شّك نموذج يستحق املراقبة 
ويحمــل دروســاً محتملــة 
يمكــن تطبيقهــا يف مناطق 

أخرى مــن اليمن«.
يذكر أن معهد كارينجي 
للسام الدويل من املؤسسات 
األمريكية التي تعنى بتعزيز 
وترويج  الدول  بن  التعاون 
ــدة  ــات املتح ــزام الوالي الت
الفاعل عىل الساحة الدولية، 
أسســه أنــدرو كارنغي عام 
غــر  كمؤسســة   1910

حزبية.

باحث بمعهد كارينغي: مأرب حتولت إىل 
مركز حضاري شامل اليمن


