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وزير التخطيط والسفير السعودي 
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تكريم نجوم بطولة 
أعياد الثورة لكرة القدم 

بمدينة مأرب

  ترأس اجتماعــــــًا موسعــــــًا للمكتـــــب التنفيــــذي بالمحافظـــــــة.««
  اطلــــــع بمعيــــة الوزير الجبوانــــي على جهـــود تصدير النفط.««
  زار والمحافـــــظ العــــــرادة معسكـــــر قــــوات األمــــن الخاصــــة.««
  وضـــــــع األســــــاس لمركــــــز تأهيــــــل ضبــــاط وأفراد الشرطة.««

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يزور مأرب

مدينــة مـأرب تشهـد انطالق عدد من املشاريع الصحيـة اهلامة

مأرب يف صدارة التحركات 
امليدانية لــوزراء احلكومة

تدشين مصنع 
لألوكسجين وعدد من 

الخدمات النوعية

تدشين ووضع حجر أساس 
لمشروعين صحيين بـ 186 

مليون ريال 

د.مفتاح يدشن إجراء 120 
عملية جراحية مجانية » 

أنف وأذن وحنجرة«

مكتب الصحة وهيئة 
مستشفى مأرب يعلنون 
إنزال عدد من المناقصات
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حفلت محافظة مأرب خالل هذا األســبوع وما سبقه 
بالعديد من الزيارات الهامة لوزراء ومســؤويل الحكومة ، 
يف إطار اهتمام القيادة السياســية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة مأرب، 
ومتابعته املســتمرة للتحوالت التي تشهدها عىل أكثر من 

صعيد. 
ســتة من وزراء الحكومة اســتقبلتهم املحافظة منهم 
أربعــة وزراء خالل األســبوع املايض تصدرتها زيارة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية املهندس أحمد امليرسي 
الــذي حفــل جدولــه بالعديــد مــن الفعاليــات والتحركات 
واللقــاءات الهامــة لإلطالع عــىل جهود التنميــة وتطبيع 

األوضــاع يف محافظة مأرب.
زيــارات حكومية متوالية ، ومتابعة حثيثة من رئيس 
الدولــة ونائبه ورئيس الحكومة ووزرائه ،جســدت الدعم 
الحكومي الكبري واملساندة الرسمية األكيدة لجهود السلطة 
املحليــة بمأرب، التي اســتطاعت وبتعاون مختلف رشائح 
املجتمع املأربي وأحزابه ومكوناته السياسية واالجتماعية 
مــن اســتيعاب املتغريات الكبــرية، وتخطــي العقبات التي 

فرضها انقالب مليشيا الحوثي اإليرانية.
لقــد نجحت مأرب يف احتضــان وطن بأكمله ، وقدمت 
مثاالً للوئام والسالم والتعايش املشرتك انعكس يف قدرتها 
عىل استيعاب أكثر من مليوني نازح من مختلف املحافظات 
اليمنية، وبمختلف انتماءاتهم دون تمييز، حيث حظي فيها 
الجميع بنفس الفرص الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم 

ومشاريع تنموية واقتصادية.
فضال عن ذلك فقد نجحت مأرب يف أن تصبح النموذج 
األمثــل للدولة والحكومة الرشعيــة، ماجعل منها مقصداً 
ملسؤويل الدولة والدبلوماسيني العرب واألجانب، والوفود 
اإلعالمية والصحفية العربية والعاملية، واملنظمات األممية 
والدوليــة، ومراكــز الدراســات والبحــوث، واملســتثمرين 
الذين وجدوا من محافظة مأرب البيئة املثىل واملالذ اآلمن 

ملشاريعهم االستثمارية والتجارية.
إن النجــاح الــذي تحقــق يف محافظــة مــأرب خــالل 
الخمس الســنوات املاضيــة اليمثل نجاحاً ملــأرب وحدها، 
بل يمثل نجاحاً للوطن بأكمله ونجاحاً للقيادة السياسية 
ممثلــة بفخامــة الرئيس هادي وحكومتــه، كما أنه يمثل 
نجاحاً كبرياً لتحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية التي جسدت قيم الجوار واإلخاء يف أبهى صورها، 
ولم تتوان يوماً يف تقديم العون واملساندة للشعب اليمني يف 

واملراحل. الظروف  مختلف 
كما أن النجاح الذي تحقق لم يكن ليحصل لوال تعاون 
الجميع من قيادات سياسية وشخصيات اجتماعية وقوى 
سياسية وقبلية، وتالحم جميع أبناء املحافظة حول هدف 
واحد هو اســتعادة مؤسســات الدولة وتحرير الوطن من 
مليشــيا الحوثــي اإليرانية، وترفعهم عــن املصالح الذاتية 

لصالح الوطن الكبري.

عندما حيرض 
الوطن وتغيب 
املصالح الذاتية

خالل اتصال هاتفي مبحافظ احملافظة

كتب/ المحرر السياسي
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نائب رئيس الوزراء يرتأس 
اجتامعاً موسعاً للمكتب 

التنفيذي 
رئيــس  نائــب  تــرأس 
الداخليــة  وزيــر  الــوزراء 
ــرسي،  ــد املي ــدس أحم املهن
يوم األحد، اجتماعاً موســعاً 
بمحافظة  التنفيذي  للمكتب 
ــظ  ــور محاف ــأرب بحض م
ــس  ــس املجل ــة رئي املحافظ
العرادة  سلطان  اللواء  املحيل 
ووزير النقل صالح الجبواني 
الداخليــة  وزارة  ووكيــل 
لقطاع األمن والرشطة اللواء 

الدكتــور أحمــد املوســاي.
أعــرب  االجتمــاع  ويف 
نائــب رئيــس الــوزراء وزير 
الداخلية عن ســعادته لزيارة 
محافظــة مأرب..مشــرياً إىل 
أن زيارته يف التوقيت واملكان 
لهــا دالالت مختلفة..معــراً 
عن شــكره ملحافظــة مأرب 
التــي كانــت الركيــزة األوىل 
للتصــدي للمــرشوع الحوثي 
االنقالبي املدعوم إيرانيا وما 
جسدته املحافظة من العيش 
املشرتك للذين فرضت عليهم 
نزوح  من  االنقالبية  املليشيا 
ــاكنهم  ــم ومس ــن منازله م
واســتقبالها ألعــداد كبــرية 
أن  النازحني..مؤكــداً  مــن 
األوىل  االنطالقة  مأرب مثلت 
ــي للدفاع عن  للجيش الوطن
ــن  ــاع ع ــة والدف الجمهوري

السيادة.

وأبــدى نائــب رئيــس 
الوزراء وزير الداخلية إعجابه 
بما شاهده يف محافظة مأرب 
مــن أمن واســتقرار ونهضة 
عمرانية وتوسع يف األنشطة 
التجارية ، واحتضانها لكافة 
أبناء اليمن رغم ما ترتب عىل 
ذلك من أعباء كثرية يف مختلف 
الجوانب ويف مقدمتها الجانب 
ــعب  ــداً أن الش األمني..مؤك
اليمنــي دفــع كلفــة باهضة 
يف ســبيل األمن واالســتقرار 
والكرامة والحرية والسيادة.

وقــال امليــرسي:« نحــن 
دعــاة ســالم ومــع الســالم 
ومــع الخطــوات التــي ترتب 
العربية  اململكة  الشقيقة  لها 
السعودية من أجل السالم«.. 
معربــاً عــن شــكره للمملكة 
العربيــة الســعودية عــىل 
ــن دعم للرشعية  ماتقدمه م

يف اليمن وللشــعب اليمني يف 
ــية  مختلف املجاالت السياس
واألمنيــة  والعســكرية 

والتنمويــة واإلنســانية.
مــأرب  وكان محافــظ 
نائب رئيس  بزيارة  قد رحب 
الداخلية ومعه  الوزراء وزير 
وزير النقل إىل محافظة مأرب 
لتلمــس همومهــا عــن قرب 
تنفيــذا لتوجيهــات القيــادة 
مســتعرضا  السياســية.. 
التــي  الكبــرية  التحديــات 
تواجهها املحافظة يف مختلف 
والتنموية  الخدمية  املجاالت 
جراء استقبالها ألعداد كبرية 
مــن النازحــني التــي مازالت 
حتــى اليــوم، والباحثني عن 
األمــن واالســتقرار والحياة 
الكريمــة والخدمات العامة .
وعــر اللــواء العــرادة 
عــن شــكر الســلطة املحلية 

باملحافظة للقيادة السياسية 
رئيــس  بفخامــة  ممثلــة 
الجمهوريــة ونائبــه ودولــة 
ووزيــر  الــوزراء  رئيــس 
الداخلية عىل االهتمام والدعم 
للمحافظــة مــن أجــل تعزيز 
ــيخ األمن واالستقرار  وترس
ــتوى  ــاء بمس ــا واالرتق فيه
ــى  ــة والبن ــات العام الخدم

. لتحتية ا

امليرسي واجلبواين يطلعان 
عىل جهود إعادة تصدير 

النفط اخلام 
قام نائــب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية املهندس أحمد 
امليــرسي ومعه وزيــر النقل 
ــارة  ــي بزي ــح الجبوان صال
ــر  ــاع صاف ــة إىل قط تفقدي
النفطــي بمحافظــة مــأرب، 

في إطار اهتمام القيادة السياسية

مأرب يف صدارة التحركات امليدانية 
لـــــــــوزراء احلكومـــــــــة
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اطلعــا خاللهــا عــىل الجهود 
التــي تبذلها الرشكــة لتزويد 
ــر  ــة وتصدي ــوق املحلي الس

النفــط الخام.
ــارة التقــى  وخــالل الزي
الوزيران امليرسي والجبواني 
باملســئولني يف رشكــة صافر 
النفطيــة،  لالستكشــافات 
واستمعوا منهم إىل رشح عن 
األوضــاع العامة يف الرشكة، 
وطبيعــة العمل يف ظل عودة 
الرشكة لتصدير النفط الخام 

للخارج.
ــىل  ــران ع ــع الوزي واطل
الجهــود املبذولــة منذ عملية 
البــدء بتصدير خمســة آالف 
برميل من النفــط الخام من 
حقول صافــر لريتفع إىل 15 
الــف برميــل، يف إطــار خطة 
الحكومة لتحســني اإليرادات 
العامة يف الظروف االستثنائية 
الصعبة التي يمر بها الوطن.  

وزير الداخلية وحمافظ 
مأرب يزوران معسكر قوات 

األمن اخلاصة باملحافظة
قام نائــب رئيس الوزراء 
وزيــر الداخليــة املهنــدس 
أحمــد امليرسي ،اليوم، ومعه 
ــأرب  ــة م ــظ محافظ محاف
رئيــس املجلس املحــيل اللواء 
سلطان العرادة ووزير النقل 
ــارة  ــي، بزي ــح الجبوان صال
قوات  معسكر  لفرع  تفقدية 
األمــن الخاصــة يف محافظة 

مأرب.
يف  اســتقبالهم  يف  وكان 
املعسكر وكيل وزارة الداخلية 
لقطاع األمن والرشطة اللواء 
الدكتور أحمد املوساي، ومدير 
العميد  املحافظة  عام رشطة 
يحيى حميد وقائد قوات األمن 
الخاصــة باملحافظــة العميد 
ــث  ــعالن، حي ــي ش عبدالغن
اطلع عىل جهود تأهيل دفعة 
جديدة من منتسبي املعسكر 
وعمليــات بنــاء القــدرات 
القتاليــة واألمنيــة ملنتســبي 
قوات األمن الخاصة من أجل 
رفــع كفاءتهــم يف أداء املهام 
إليهم.. كما  األمنية املسنودة 
تعرف عىل أهــم االحتياجات 

الجوانب. مختلف  يف 
ــى  ــارة ألق ــالل الزي وخ
نائــب رئيــس الــوزراء وزير 

أمام منتسبي  الداخلية كلمة 
قــوات األمــن الخاصــة مــن 
ضباط وصف وجنود، أشــاد 
فيها بالجهود التي يقوم بها 
منتسبو قوات األمن الخاصة 
لتعزيز األمن واالســتقرار يف 
ــة والتضحيات التي  املحافظ
يقدمونهــا يف ســبيل األمــن 
واالستقرار والسكينة العامة 
ــي  ــة الت ــازات األمني واإلنج
تحققت يف مكافحة الجريمة 

املنظمة.
ــرسي  ــر املي ــد الوزي وأك
اهتمام قيادة وزارة الداخلية 
بجوانــب التأهيــل والتدريب 
ملنتســبي األمــن واســتمرار 
الــدورات األمنيــة يف مختلف 
يف  يســهم  بمــا  املجــاالت 
االرتقــاء بــأداء منتســبي 
األجهزة األمنية والرشطة من 
أجل تعزيز األمن واالستقرار 
وبنــاء الشــخصية الرشطية 
واألمنية النموذجية.. مشدداً 
االســتمرار  رضورة  عــىل 
يف رفــع الجاهزيــة األمنيــة 
ورفــع كفــاءة األفــراد يف 
الجوانب األمنية للحفاظ عىل 
األمنية  واملكاسب  اإلنجازات 
املحققــة يف محافظــة مأرب 
ــتقرار  ــة االس ــز حال وتعزي
ــا يف هذه املرحلة  األمني فيه
االســتثنائية التــي يمــر بهــا 

الوطن.
وأكد نائب رئيس الوزراء 

وزيــر الداخليــة أن الــوزارة 
النواقص  توفري  ستعمل عىل 
لهذه الوحدة األمنية من أجل 
االرتقاء بمســتواها وكفاءة 
أدائهــا وتميزهــا األمنــي 

ويقظتهــا العالية.
وزيــر الداخليــة يضــع 
حجــر األســاس ملركــز تأهيــل 

ــة ــراد الرشط ــاط وأف ضب
رئيــس  نائــب  وضــع 
الوزراء وزير الداخلية املهندس 
احمد امليــرسي ،يوم اإلثنني، 
ــة  ــظ محافظ ــه محاف ومع
مأرب اللواء ســلطان العرادة 
، حجر األساس إلنشاء مركز 
تدريب وتأهيل ضباط وأفراد 
الرشطة يف إقليم ســبأ والذي 
يشــمل محافظــات )مــأرب، 
الجوف، البيضاء( ليكون نواة 
إلنشــاء فرع لكلية الرشطة.

وســيتوىل مركز التدريب 
بموجب قــرار اإلنشــاء رقم 
ــنة 2017م الصادر  )38( لس
مــن قبل نائب رئيس الوزراء 
ــابق عمل  وزير الداخلية الس
للضبــاط  تأهيليــة  دورات 
واملرتقــني  الجامعيــني 
ــة، وإعداد  بقرارات جمهوري
وتأهيل افــراد هيئة الرشطة 
املستجدين والعاملني، وإقامة 
الدورات التنشيطية يف مختلف 

مجــاالت العمل.
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مأرب حتتضن لقاًء موسعاً للقيادات الرشطية 
واألمنية بأقاليم )سبأ وآزال وهتامة(

برئاسة وزير الداخلية

شدد نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية املهندس أحمد 
تفعيل  أهمية  امليرسي، عىل 
قنــوات التنســيق والتعاون 
لجاهزيــة القوات املســلحة 
واألمــن مــن أجــل تجســيد 
األمن واالستقرار والسيادة 

املحررة. املناطق  يف 
ــالل  ــرسي خ ــد املي وأك
ــد، يف  ــوم األح ــه، ي ترؤس
محافظة مأرب لقاء موسعاً 
ــوم الرشطة  ضم مدراء عم
ــادات فــروع األجهــزة  وقي
أقاليم  األمنية يف محافظات 
)ســبأ، آزال، تهامة( إضافة 
إىل محافظة شــبوة و مدراء 
العامــة  اإلدارات  عمــوم 
يف املكتــب املتقــدم للــوزارة 
باملحافظــة بحضــور وزيرا 
الركن محمد  الفريق  الدفاع 
ــح  ــل صال ــديش والنق املق
الجبواني ومحافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة 

الداخليــة  وزارة  ووكيــل 
لقطاع األمن والرشطة اللواء 
ــاي، أن  الدكتور أحمد املوس
عىل عاتق مؤسســتي األمن 
ــؤولية  ــع مس ــاع تق والدف
وطنية جسيمة وعبء كبري 
يف ظــل املنعطــف التاريخي 
والهام الذي يمر به الوطن.
ــر امليرسي  ــل الوزي ونق
ــة  ــات فخام ــع تحي للجمي
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهوريــة 
ونائبــه الفريــق الركن عيل 
محسن صالح ودولة رئيس 
الوزراء..مشــريا إىل أن هــذه 
الزيارة للمحافظة تهدف إىل 
ــات األجهزة  تلمس احتياج
التنفيذية،  واملكاتب  األمنية 
والوقــوف عــىل العديــد من 

القضايــا األمنية.
ــس  ــب رئي ــاد نائ وأش
الــوزراء وزيــر الداخليــة 
ــي تحققها  بالنجاحــات الت

األجهزة األمنية يف محافظة 
ــن  ــق األم ــأرب يف تحقي م
ومكافحــة  واالســتقرار 
ــع  ــة ورف ــة املنظم الجريم
قــدرات وإمكانــات األجهزة 
ــة ..مثمناً  األمنية والرشطي
الدعــم الكبــري الــذي قدمــه 
محافظ محافظة مأرب لبناء 
والرشطية  األمنية  األجهزة 
باملحافظة واالرتقاء بأدائها 
والوصــول إىل تحقيــق هــذا 

. النجاح 
وقــال: » وزارة الداخلية 
تكفلــت برواتــب منتســبي 
ــدم  ــة، وق ــة األمني املؤسس
محافظ محافظة مأرب كل 
مــا يلــزم لألجهــزة األمنية 
باملحافظــة لتقــوم بدورها 
تحــت إرشاف وتنســيق مع 
رئاســة الجمهورية ووزارة 

الداخلية«.
محافــظ  وكان  هــذا 
محافظــة مــأرب، قد أشــاد 

بالدعــم الذي تقدمه القيادة 
السياســية ممثلــة بفخامة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهوريــة 
ونائبــه الفريــق ركــن عــيل 
محسن صالح ودولة رئيس 
الــوزراء الدكتــور معــني 
عبدامللك ونائبه وزير الداخلية 
املهنــدس أحمــد امليــرسي، 
لكافــة الخطــط والرامــج 
والجهود الهادفة إىل االرتقاء 
باألجهــزة األمنيــة وتفعيل 
ــن  ــق األم ــا يف تحقي دوره
ــة  ــتقرار يف املحافظ واالس
ــة الجريمة..مثمناً  ومكافح
دور التحالف العربي بقيادة 
اململكــة العربية الســعودية 
عىل الدعــم الذي قدموه من 
أجــل االرتقاء بأداء األجهزة 
األمنية والرفع من مستوى 

قدرات منتســبيها.
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وزير التخطيط والسفري السعودي يناقشان 
مراحل تنفيذ مطار مأرب الدويل

ــر التخطيط  ناقش وزي
والتعــاون الــدويل الدكتــور 
نجيــب العوج مــع املرشف 
الرنامــج  عــىل  العــام 
الســعودي لتنميــة وإعمار 
اليمــن الســفري محمــد آل 
جابــر الجهــود الجاريــة يف 
مــرشوع إنشــاء مطــار 
التي  واملراحل  الدويل  مأرب 

قطعهــا حتــى اآلن.
ــن الوزير  اللقاء ثم ويف 
ــرية  ــود الكب ــوج الجه الع
التــي يقــوم بهــا الرنامج 
الســعودي إلعمــار اليمــن 
من خــالل تنفيذ مشــاريع 

يف  تنمويــة  اســرتاتيجية 
ــب، يف إطار  مختلف الجوان
تقدمه  الذي  األخوي  الدعم 
اململكــة إلعــادة مــا دمــره 
انقــالب مليشــيا الحوثــي 

املدعومــة مــن إيران.
إىل  العــوج  وأشــار 
االســرتاتيجية  األهميــة 
الدويل،  إلنشاء مطار مأرب 
والــذي ســيعمل عــىل ربط 
ــيل  ــه املح ــأرب بمحيط م
واإلقليمي والدويل، وتسهيل 
حركة انتقال املسافرين بني 
اليمــن والعالــم، فضال عن 
أهميتــه يف إنعــاش الحيــاة 

االقتصاديــة وخلــق فرص 
ــة  ــة الحرك ــل، وتنمي العم
محافظــة  يف  الســياحية 

التاريخيــة. مــأرب 
مــن جانبــه أوضــح 
السفري آل جابر أن الرنامج 
قطع حتى اآلن عدة مراحل 
للبدء  وبــات املطار جاهــزاً 
باألعمال اإلنشــائية بعد أن 
تم االنتهاء من تســويره .. 
مشرياً إىل أنه أنجز يف املرحلة 
ــد موقع املطار  األوىل تحدي
ــم  ــات والتصامي واملخطط
اإلنشــائية مــن قبل رشكة 
يف  متخصصــة  أمريكيــة 

ــارات العاملية. تنفيذ املط
ولفــت إىل أن الرنامــج 
ــة  ــن املرحل ــى م اآلن انته
الثانيــة واملتمثلة يف تجهيز 
وإعــداد املوقــع وتســويره 
ــال بعد ذلك  بالكامل لالنتق
اإلنشــائية.  األعمــال  إىل 
ــج  ــرص الرنام ــداً ح مؤك
عــىل اإلرساع يف إنجــاز هذا 
املرشوع الحيوي بما يحقق 
ــن  ــف م ــدف يف التخفي اله
معاناة املواطنني واإلسهام 
يف إنعــاش الواقــع املعييش 
واالقتصادي املرتدي نتيجة 
الحوثية. املليشيات  انقالب 
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بــارك املكتــب التنفيــذي ملحافظــة مــأرب يف اجتماعه 
الدوري املنعقد لشــهر نوفمر توقيع اتفاق الرياض املبني 
عىل املرجعيات الثالث من أجل توحيد الصف الوطني إلنهاء 

االنقالب الحوثي واســتعادة الدولة ومؤسساتها.
وثمن املكتب التنفيذي يف اجتماعه الدوري الذي ترأسه 
وكيل املحافظة عيل محمد الفاطمي بحضور وزير األوقاف 
واإلرشاد الدكتور أحمد عطية ووكيل املحافظة الدكتور عبد 
ربه مفتاح، ثمن الجهود التي بذلتها القيادة السعودية من 
أجل رأب الصدع اليمني والدعم الواسع الذي تقدمه للشعب 
اليمني والحكومة الرشعية ملواجهة انقالب مليشيا الحوثي 

املدعومــة من إيران واســتعادة مؤسســات الدولة وإعادة 
إعمار اليمن.

وكان املجتمعون قد استمعوا إىل تقرير اإلنجاز ملكتب 
الزراعة والري باملحافظة قدمه املدير العام املهندس سيف 
الولص والذي تضمن اإلنجازات التي حققها املكتب خالل 
األشهر املاضية من العام الجاري والصعوبات التي تواجه 
سري العمل ومقرتحات الحلول واملعالجات من أجل االرتقاء 

بالقطاع الزراعي والحيواني يف املحافظة.
وكان االجتماع قد استعرض محرضه السابق وأقره.

املكتب التنفيذي يبارك توقيع اتفاق 
الرياض ويثمن جهود القيادة السعودية
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في هيئة مستشفى 
مأرب العام

تدشين مصنع 
لألوكسجين وعددًا 
من الخدمات النوعية

دشــن وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
ــوم الخميــس،  ، ي ــاح  مفت
هيئــة  رئيــس  ومعــه 
ــام  ــأرب الع ــفى م مستش
الدكتــور محمــد القباطــي 
ــع  ــة، مصن ــى الهيئ يف مبن
األوكســجني املقــدم منحة 
مــن مركــز امللــك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ــة العاملية. ومنظمة الصح

وأوضــح رئيــس الهيئة 
أن املصنــع ينتــج يف اليــوم 
 40 إىل   30 بــني  الواحــد 
لتغطية  أكسجني  إسطوانة 
مستشــفى  احتياجــات 
الهيئة حالياً البالغ نحو 30 
أســطوانة، ويخطــط لرفع 
اإلنتاجيــة للمصنــع إىل 50 
أســطوانة من أجــل خدمة 
املستشــفيات األخــرى يف 
من  تعتر  والتي  املحافظة، 
أساســيات العمل الطبي يف 

املستشــفيات.
واطلــع الوكيــل مفتاح 
خالل زيارته عىل اإلضافات 
ــرت  ــي ج الت ــازات  واإلنج
خــالل األشــهر املاضية من 
تحديثــات نوعيــة للمختر 

العــام وتطويــره لالرتقــاء 
بــه نحــو مختــر مركزي، 
مــن خــالل إضافــة أجهزة 
للفريوســات  الفحــص 
والهرمونات والفيتامينات، 
وجهــاز الكيميــاء، وجهاز 
العــام  الــدم  فحــص 

املتطور)سيسمكس(، 
للمختــر  قســم  وفتــح 
ــي )مزارع  امليكرو بيولوج
تزويد  إىل جانب  البكترييا(، 
ــل  ــاز فص ــدم بجه ال ــك  بن

الــدم. مشــتقات 
الوكيــل  اطلــع  كمــا 
مفتاح عىل سري عمل وحدة 
املناظــري كإضافــة نوعيــة 
عــىل مســتوى املحافظــة، 
حيــث تقوم يوميــا بإجراء 

نوعية  تنظري  عمليات   5-4
بدون قطع، ومنها عمليات 
ــري  ــري وتنظ ــط البواس رب
القناة الصفراوية إىل جانب 
أعمال التنظري لكافة الجهاز 
والسفيل. العلوي  الهضمي 
الوكيــل  واطلــع   
مفتــاح عــىل وحــدة العزل 
الرسيــري يف وحدة أمراض 
ــكىل،  ال ــيل  ــالك وغس املس
ــزل  ــا ع ــم فيه ــي يت والت
ــوي  ــيل الكل ــرىض الغس م
املصابني بفريوسات معدية 
كفريوســات الكبد وغريها 
الكلوي  الغسيل  عن مرىض 
الغــري مصابني، ومســاعي 
الهيئة إلضافة وحدة  إدارة 
تفتيت الحصوات، للتخفيف 

مدينة مأرب تشهد انطالق عدد 
من املشاريع الصحية اهلامة
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ــل  ــات بالفش ــن اإلصاب م
الكلــوي والتــي تعتــر من 
أبرز األسباب لإلصابة بهذا 

املرض.
ــة  ــل محافظ وزار وكي
األشــعة  وحــدة  مــأرب 
املقطعية، التي تم إضافتها 
مؤخــراً للهيئة بحجم 128 
ــي  ــر ثالث ــاً وتصوي مقطع
األبعــاد، واطلع عىل وحدة 
ــم  ــي ت الت  ) X( ــعة األش
إضافتها إىل قسم الطوارئ، 
من أجل خدمة الحاالت التي 
يســتقبلها القســم لترسيع 
التشــخيص  إجــراءات 
يف  األوليــة  واإلســعافات 
الطــوارئ قبــل اإلحالــة إىل 

األقســام أو العمليــات.
واطلــع الوكيــل مفتاح 
ــة  ــل محط ــري عم ــىل س ع
معالجــة امليــاه لجعلهــا 
صالحــة لألغــراض الطبية 
والغسيل الكلوي، إىل جانب 
استخدامها الشخيص كمياه 
رشب صالحــة، حيث تنتج 
املحطة 4500 لرت يف الساعة 
الواحــدة.. وتفقــد أعمــال 
قســم اإلحصــاء وإرشــيف 
النوعية  واإلضافات  الهيئة 

اليدوية. ــفة  يف األرش
الزيــارة أشــاد  وخــالل 
الوكيــل مفتــاح بالجهــود 
الجبــارة التــي تبذلها إدارة 

هيئــة املستشــفى من أجل 
االرتقاء بالخدمات الطبية.. 
أهمية اإلضافات  إىل  مشرياً 
التــي تمــت خالل األشــهر 
املاضيــة يف تقديــم خدمات 
نوعية للمــرىض، وتخفيف 
معاناتهم يف الحصول عليها 

البالد. داخل 
دعــم  مفتــاح  وأكــد 
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس قي
لكافــة الجهــود الهادفة إىل 
ــاء بالقطاع الصحي  االرتق
والخدمــات الطبية املقدمة 
يف املحافظة لألعداد الكبرية 
من الســكان، مــن قاطنني 
ونازحني إىل جانب القادمني 
ــرى  ــات األخ ــن املحافظ م
لالســتفادة مــن الخدمــات 

ــة والعالجية. الطبي
وشــدد الوكيــل مفتاح 

عىل أهمية اإلرساع يف أتمتة 
العمــل ، وخاصة ما يتعلق 
االلكرتونيــة  باألنظمــة 
لوحــدة املختــر، إىل جانب 
إنجــاز نظــام  اإلرساع يف 
الكرتوني حديث لالرشيف، 
ملــا يحمل مــن أهمية بالغة 
لحفظ وثائق املرىض وكافة 
أعمــال الهيئــة اإلداريــة 

واملالية.
رافقــه خــالل الزيــارة 
مدير عام املعلومات بديوان 
املحافظــة عبدربه حليس.

بتمويل كويتي
تدشين ووضع حجر 
أساس لمشروعين 

صحيين بكلفة 186 
مليون ريال

وضــع وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
الثالثــاء،  ،يــوم  مفتــاح 
ــرشوع  ــاس مل ــر األس حج
مركــز  وتجهيــز  بنــاء 
صحــي نموذجــي، ودشــن 
عمــل وحدة طبيــة متنقلة 
ــة، بكلفــة تقــدر  ومتكامل
بنحــو 186 مليــون ريال ، 
بتمويل من جمعية الرحمة 
العاملية يف الكويت الشــقيق 
ــل  ــة التواص ــر مؤسس ع

للتنمية اإلنسانية يف اليمن.
ــر  ــع حج ــالل وض وخ
األســاس إلنشــاء الوحــدة 
يف  النموذجيــة  الصحيــة 
مدينــة الروضــة بمديريــة 
مدينة مأرب استمع الوكيل 
مفتــاح من نائب مدير عام 
مؤسســة التواصل الدكتور 
ــن، إىل  ــد الرحم ــاد عب عم
رشح عن مكونات املرشوع 
الهنديس، والذي  ومخططه 
ينفذ عىل مســاحة ألف مرت 
مربع ضمن مرشوع مجمع 
تنمــوي متكامل يف املنطقة 
عــىل مســاحة 6 آالف مــرت 
مربــع ويضم مركزاً صحيا 

ــجد. ومعهدا مهنيا ومس
وأشــار الدكتــور عمــاد 
الصحيــة  الوحــدة  أن  إىل 
النموذجيــة املقــدرة كلفــة 
إنشــائها وتجهيزهــا نحــو 
100 مليون ريال يمني هي 
عبــارة عن مبنى من طابق 
أريض يضــم ثــالث عيادات 
ــعة  ــر وأش ــة ومخت طبي
وصيدليــة وإدارة ومرافــق 

. صحية
ــور  ــن الدكت ــا دش كم
مفتــاح ومعــه نائــب مدير 
عــام مؤسســة تواصــل يف 
مكتب الصحة عمل الوحدة 
من  املقدمة  املتنقلة  الطبية 
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جمعيــة الرحمــة العامليــة 
ــت والبالغ كلفتها  يف الكوي
وهــي  دوالر  ألــف   170
عبــارة عــن عربــة متنقلة 
تضــم فيهــا غرفــة طبيــب 
ــة ومختــر صغــري،  معاين
ورسيــري رقــود ومكتــب 
اســتقبال مــرىض ورصف 
ــاء،  ــد كهرب ــي ومول صح
ــات  ــتقدم خدم ــي س والت
طبيــة متنقلــة يف مخيمات 
النازحــني واملناطق البعيدة 
املحرومــة مــن الخدمــات 

الصحيــة األوليــة.
وقد أشاد الوكيل مفتاح 
بالدعم السخي الذي تقدمه 
الكويــت الشــقيق حكومة 
ــي  ــعب اليمن للش ــعباً  وش
ويخدم األغراض اإلنسانية 
والتنمية املســتدامة يف ظل 
ــتثنائية التي  الظروف االس
يمــر بهــا الوطن.. مشــرياً 
الصحيــة  الوحــدة  أن  إىل 
تمثــل اســتجابة حقيقيــة 
الحتياجــات ســكان مدينة 
الروضة املكتظة بالســكان 
مــن القاطنــني باملحافظــة 
والنازحــني، وتنعــدم فيها 
املنشــآت الطبية الحكومية 
التي تقدم الخدمات الصحية 

األوليــة للمواطنني.
وثمــن مفتــاح جهــود 
مؤسســة التواصل يف إعداد 
مشــاريع التدخل اإلنساني 
التــي تلبــي احتياجات ذات 
تأثري قوي يف حياة املواطنني 
للداعمــني  وتقديمهــا 
األشقاء يف الكويت الشقيق 
عر جمعية الرحمة العاملية 
، والتي قدمت أيضا الوحدة 
الصحية املتنقلة كما مولت 
املخيم الطبي لألذن واألنف 
والحنجــرة املجانــي املقام 
حاليــا يف هيئة مستشــفى 

. العام  مأرب 
ــر  ــع حج ــرض وض ح

األســاس مدير عــام مكتب 
األشــغال العامــة والطــرق 
املهنــدس  باملحافظــة 
املذحجــي،  عبدالــودود 
ومديــر عــام فــرع الهيئــة 
العامة لألرايض واملســاحة 
العمرانــي  والتخطيــط 
املهنــدس عبداللــه العقيــيل 
الشؤون  ومدير عام مكتب 
االجتماعية والعمل حســن 

ــبواني. الش

د.مفتاح يدشن إجراء 
120 عملية جراحية 
مجانية » أنف وأذن 

وحنجرة«

ــل محافظة  دشــن وكي
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
ومعه  اإلثنني،  ،يوم  مفتاح 
رئيس هيئة مستشفى مأرب 
الدكتــور محمــد القباطي، 
العمليات الجراحية املجانية 
للمخيــم الطبــي الجراحــي 
ــال األذن  التخصيص يف مج
واألنــف والحنجــرة والذي 
تقيمــه يف هيئة مستشــفى 
مــأرب العــام مؤسســة 
اإلنسانية  للتنمية  التواصل 
الرحمة  وبدعم من جمعية 

يف  العامليــة 
الكويت 

. لشقيق ا
وخالل 

التدشني 
استمع 
الوكيل 
مفتاح 

ــب  ــن نائ م
ــام  ــر ع مدي

مؤسسة 
التواصل 
للتنمية 
الدكتور 

عماد 

عبدالرحيم، إىل رشح مفصل 
الذي يقام بدعم  عن املخيم 
من الكويت الشقيق يف إطار 
حملة »الكويت إىل جانبكم« 
والتي  اليمني  الشعب  لدعم 
دشــنتها قبل أربعة أعوام .
املخيــم  أن  إىل  ونــوه 
يهدف إىل إجراء 120 عملية 
ــة يف األذن  ــة نوعي جراحي
واألنــف والحنجــرة مجانا 
عىل مدى أســبوع.. مشــريا 
إىل أن هــذه الحــاالت املقرر 
ــات الجراحية  إجراء العملي
لهــا تــم فرزهــا كأصعــب 
الحــاالت ملواطنني بســطاء 
مــن أصــل 800 حالة جرى 
فحصهــا ومعاينتهــا خالل 
اليومــني املاضيــني ورصف 
ــاالت املرضية. األدوية للح
وطــاف وكيل املحافظة 
ــة  ــاح بغرف ــور مفت الدكت
العمليــات والعناية املركزة 
مســتوى  عــىل  واطلــع 
التجهيــزات الفنيــة إلجراء 
الجراحيــة  العمليــات 
ــة الفائقة للمرىض  والعناي

التــي تــم ترتيبها.
الدكتــور  وأشــاد 
مفتــاح بالجهــود املبذولــة 
ــزات  ــات والتجهي والرتتيب
العاليــة.. منوهــا إىل حاجة 

القطــاع الصحــي إلقامــة 
مثل هــذه املخيمات الطبية 
النوعية واملجانية للتخفيف 
من معاناة وأعباء املواطنني 
يف املحافظــة خاصة يف ظل 
األعداد الكبرية من النازحني 
املحافظة  استقبلتهم  الذين 
ويعيشون أوضاعا معيشية 
صعبــة إىل جانب عدم قدرة 
باملحافظة  الصحي  القطاع 
الطبيــة  لالســتجابة 
الحتياجــات  والصحيــة 
النازحني واملجتمع املضيف 
بســبب محدوديــة وضعف 

بنــاه التحتية.
وثمــن املوقــف األخوي 
يف  لألشــقاء  الصــادق 
الكويــت قيــادة وشــعبا 
يف  إخوانهــم  جانــب  إىل 
اليمــن، والدعــم اإلنســاني 
الــذي يقدمونه  والتنمــوي 
وبســخاء ودون ضجيج يف 
مكونــات اإلغاثــة واإليواء 
وميــاه الرشب والصحة، يف 
ــة الحرجة التي  هذه املرحل
يمر بها الوطن، ويســتفيد 
منها قطاعات واســعة من 
املواطنــني عــىل حد ســواء 
النازحني واملجتمع املضيف.
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ــي  ــه ف ــن رغبت ــأرب ع ــة م ــكان بمحافظ ــة والس ــة العام ــب الصح ــن مكت يعل
ــل  ــادة تأهي ــم وإع ــة بترمي ــام 2019م ، والخاص ــم )7( للع ــة رق ــزال المناقص إن
مخــزن مكتــب الصحــة العامــة والســكان بمحافظــة مــأرب بتمويــل مــن 

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســيف«.
وعليــه يدعــو مكتــب الصحــة العامــة والســكان جميــع الشــركات والمقاولين 
المؤهليــن ممــن لديهــم خبــرة ســابقة فــي نفــس المجــال إلــى تقديــم 
طلباتهــم الخطيــة خــال أوقــات الــدوام الرســمي لشــراء وثائــق المناقصــة 
مــن إدارة ماليــة البرامــج فــي المكتــب وفــق ماهــو محــدد فــي صــورة اإلعان، 

فــي موعــد أقصــاه 15 نوفمبــر 2019م.

أعلنــت هيئــة مستشــفى مــأرب العــام عــن رغبتهــا فــي إنــزال المناقصــة رقــم )13( 
ــة. ــد أجهــزة طبي لعــام 2019 والخاصــة بتوري

ــم  ــى تقدي ــن الراغبيــن فــي دخــول المنافســة إل ــة المستشــفى الموردي ودعــت هيئ
ــن  ــات م ــق المناقص ــراء وثائ ــمي لش ــدوام الرس ــات ال ــال أوق ــة خ ــم الخطي طلباته

ــأرب. ــفى م ــة مستش ــمي بهيئ ــر الرس ــازن والمق ــتريات والمخ إدارة المش
ــة،  ــق المناقص ــع وثائ ــد لبي ــر موع ــر 2019 آخ ــن 18 نوفمب ــوم االثني ــة ي ــددت الهيئ وح
علــى أن يتــم فتــح المظاريــف عنــد الســاعة الحــادي عشــرة مــن صبــاح يــوم األحــد 24 

ــر 2019م. نوفمب
لاستفسار االتصال على األرقام التالية: )06/304033 أو 06/301003(.

تعلن هيئة مستشفى مأرب العام عن رغبتها في إنزال المناقصات التالية:
- المناقصة رقم 14 لعام 2019 الخاصة بتوريد وتركيب كاميرات مراقبة.

- المناقصة رقم 15 لعام 2019 الخاصة بتوريد وتركيب تحويلة للهيئة.
- المناقصة رقم 16 لعام 2019 الخاصة بتركيب نظام مستشفى ألكتروني متكامل.

- المناقصة رقم 17 لعام 2019 الخاصة بتوريد مستلزمات طبية.
ــذه  ــى ه ــة عل ــول المنافس ــي دخ ــن ف ــن الراغبي ــفى الموردي ــة المستش ــت هيئ ودع
ــراء  ــمي لش ــدوام الرس ــات ال ــال أوق ــة خ ــم الخطي ــم طلباته ــى تقدي ــات إل المناقص
بهيئــة  الرســمي  والمقــر  والمخــازن  المشــتريات  إدارة  مــن  المناقصــات  وثائــق 

مستشــفى مــأرب.
وحــددت الهيئــة يــوم 10 نوفمبــر 2019 موعــدا لفتــح المظاريــف للمناقصــات رقــم )14-

15-16(، فيمــا يــوم 24 نوفمبــر لفتــح مظاريــف المناقصــة رقــم )17(.
لاستفسار االتصال على األرقام التالية: )06/304033 أو 06/301003(.
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مكتب الصحة ينزل املناقصة رقم )7( للعام 2019

هيئة مستشفى مأرب العام تعلن إنزال املناقصة رقم )13( لعام 2019

هيئة مستشفى مأرب العام تعلن إنزال املناقصات )14 و15 و16 و17(



السبت  9  نوفمبر   2019م   العـــــدد ) 83 (
12نشرة 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

تكريم نجوم بطولة أعياد الثورة لكرة 
القدم بمدينة مأرب

عــام  مديــر  كــرم 
والرياضة  ــباب  الش مكتب 
مــأرب عــىل  يف محافظــة 
حشــوان نجــوم فريــق 
ــرة  لك ــايض  الري ــر  الن
القــدم خالل احتفال إدارة 
الفــوز  بمناســبة  الفريــق 
ببطولــة أعياد الثورة التي 
أقيمت بمدينة مأرب ضمن 
التي  الرياضية  ــات  الفعالي
بمناسبة  املحافظة  أحيتها 
26 سبتمر،  ذكرى ثورتي 

املجيدتــني. أكتوبــر  و14 
أقيم  الــذي  الحفــل  ويف 

بدعم من مؤسســة املهدي 
التجاريــة قــام مديــر عام 
والرياضة  ــباب  الش مكتب 
إتحاد  فــرع  ومعــه رئيس 
ــة  باملحافظ ــدم  الق ــرة  ك
ــم  بتكري ــى،  ــح عي صال
األول  الفريــق  نجــوم 
النقدية  بالجوائز  ــة  باملدين
التقديريــة.  والشــهادات 
فوزهــم  إياهــم  مهنئــاً 
ــورة،  الث ــاد  أعي ــة  ببطول
متميز  أداء  من  وماقدموه 
اســتحق التتويج.. مشــيداً 
مــع  الكبــري  بتفاعلهــم 

التي  والفعاليات  األنشطة 
ــباب  الش ــب  ــا مكت يقيمه

ــة. والرياض
حشــوان  وأكــد 
الجهود  أهميــة مضاعفــة 
الريايض  بالواقع  لالرتقاء 
مشــرياً   .. املحافظــة  يف 
الشــباب  وزارة  أن  إىل 
بالوزير  ــة ممثلة  والرياض
ــلطة  والس البكري،  ــف  ناي
املحليــة ممثلــة بمحافــظ 
املحافظــة اللــواء ســلطان 
الرياضة  ــان  يولي العــرادة 
اهتمامــاً  والرياضيــني 

مــايف  ويعمــالن  كبــرياً، 
بهــا. لالرتقــاء  وســعهما 
فــرع  مديــر  وكان 
والرياضة  ــباب  الش مكتب 
ــح  ــياف صال ــة س باملدين
وأمــني عــام فريــق النر 
ألقيا  قــد  العمراني  محمــد 
ــا  ــكرا خالله ــات، ش كلم
التفاعل،  الحارضيــن عــىل 
فعاليــة  ومشــاركتهم 

ــم. التكري


