
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

لقاء تنسيقي مجتمعي بمأرب 
لتنفيذ برامج الحماية للنازحين خالل 

2021

الدكتور العباب يتفقد سير 
االمتحانات النهائية للفصل األول 

بمخيم الجفينة

بدء المرحلة الثانية من بناء قدرات 
موظفي أماكن االحتجاز للنساء 

بمأرب

ثمن جهود الرئيس والمملكة وحيا بطوالت الجيش و رجال القبائل ..

رفع اإلنتاج من 600 إلى 1000 أسطوانة في الساعة الواحدة ..

املكتب التنفيذي بمأرب يبارك تشكيل احلكومة 
وخطـــوات تنفيـــــذ اتفـــــاق الريـــــاض

 تدشين التوسعــــة في شبكـة مياه الروضة بمدينة مأرب لـ 623 مشتركًا جديدًا «
 الباكري والشـدادي يدشنان المخيـــم الجراحـــي المجانـــي لألذن بمستشفـــى كرى  «
 اختتام دورة تأهيليـــة في االتصــــاالت والتخطيــط العملياتـــي والقتالي بمـأرب «
 مكتــب الصحــــة العامـــة والسكـــان يقــر النزول الميداني إلعداد خطـط 2021 «

الوكيل مفتاح يلتقي ممثلي ثالث منظمات دولية تزور محافظة مأرب

المحافظ العرادة يدشن الطاقة 
اإلنتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب

 األحد   27  ديسمبــر 2020م  العــــدد ) 136 (

رحب بتدخالتها في المحافظة...
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ـــذي  ـــب التنفي ـــارك املكت ب
ـــأرب يف اجتماعه  بمحافظة م
الدوري برئاسة اللواء سلطان 
ـــة  ـــظ املحافظ ـــرادة محاف الع
قرار إعـــان تشـــكيل حكومة 
ـــور  ـــة الدكت ـــاءات برئاس الكف
معـــن عبدامللـــك ســـعيد وفقـــا 
التفاق الرياض، يف إطار توحيد 
ـــوري ضد العدو  الصف الجمه
ـــل يف  ـــن املتمث ـــي لليم الحقيق
انقاب مليشيا الحوثي التابعة 
إليران، وتبنيها تنفيذ املرشوع 
اليمن  الذي يستهدف  الفاريس 

واملنطقة.
كما بارك املكتب التنفيذي 
خطـــوات تنفيذ اتفاق الرياض 
بـــدءاً بســـحب القـــوات التابعة 
للرشعية واالنتقايل من مواقع 
املواجهـــات يف محافظـــة أبن، 
ثم إعـــان الحكومـــة.. مطالبا 
بـــاإلرساع يف اســـتكمال تنفيذ 
مـــا تبقـــى مـــن االتفـــاق وفقا 
لنصوصـــه وترتيبـــه بما يعزز 

وحدة الصف والقرار واملعركة 
الوطنية.

وثمـــن املكتـــب التنفيـــذي 
عاليا الجهود الكبرية التي بذلها 
ـــة  ـــس الجمهوري ـــة رئي فخام
املشـــري الركن عبدربه منصور 
ــة  ــة العربيـ ــادي واململكـ هـ
الســـعودية من أجل تنفيذ هذا 
االتفاق وآلية اإلرساع يف تنفيذه، 
ـــه الخطـــوات األولية  وما القت
مـــن ارتياح كبري لدى الشـــارع 
اليمنـــي، ورفع آماله يف توحيد 
كافـــة القـــوى والجهـــود مـــن 
أجل إنهاء االنقاب واســـتعادة 
مؤسسات الدولة والجمهورية 
والهويـــة اليمنيـــة التـــي تعمل 
ـــة  ـــي االنقابي ـــيا الحوث مليش
ـــكل ممنهج  عىل تجريفها بش
وبتخطيـــط وإرشاف مـــن قبل 
خرباء إيرانين ومن حزب الله 

اللبناني.
وحيـــا أعضـــاء املكتـــب 
التنفيـــذي البطـــوالت التـــي 

يســـطرها أبطـــال الجيـــش 
ـــة من رجال  الوطني واملقاوم
القبائل، مرتحمـــن عىل أرواح 
الشـــهداء ويف مقدمتهـــم مدير 
مكتـــب الشـــؤون االجتماعيـــة 
والعمل الشـــهيد حســـن جابر 
ـــا الشـــفاء  الشـــبواني.. متمني

ـــل للجرحى. العاج
التنفيذي عىل  املكتب  وأكد 
التقييم السنوي لألداء اإلداري 
ـــرم، واإلرساع يف  ـــام املن للع
إعداد خطط العمل للعام القادم 
لـــكل مكتب وجهة عـــىل حدة، 
وبشكل علمي وقابلة للتنفيذ، 
والتحدي  التحيل باإلرصار  مع 
ـــات التي تقف  ملواجهة التحدي
أمام سري العمل للتغلب عليها.

ـــب  ـــاء املكت ـــدد أعض وش
عـــىل رضورة تحســـن شـــبكة 
الكهربـــاء الداخليـــة يف أحيـــاء 
املحافظة.. مشـــيدين بالجهود 
والنجاحـــات إلدارة كهربـــاء 
ـــبيها واالهتمام  مأرب ومنتس

والدعم الكبري من قبل محافظ 
ـــاء  ـــرشوع كهرب ـــة مل املحافظ
مـــأرب الغازيـــة االســـرتاتيجي 
والحيـــوي.. مثمنـــن الجهـــود 
التي كللت يف وصول املحوالت 
واملعـــدات الخاصـــة بتوســـعة 
محطـــة مـــأرب الغازية بطاقة 

126 ميجـــا فولت.
قـــد  االجتمـــاع  وكان 
استعرض تقارير األداء املقدمة 
مـــن مكاتب الرتبيـــة والتعليم، 
الخدمة املدنية، والتعليم الفني 
والتدريـــب املهنـــي، والزراعـــة 
العامة لتنمية  والري، واالدارة 
املـــرأة، ومـــرشوع ســـد مأرب، 
والتي تضمن سري األداء خال 
العام 2020م والصعوبات التي 
واجهت سري األداء واملقرتحات 
ـــد اتخذ املجلس  لتجاوزها، وق
عددا مـــن القـــرارات اإلجرائية 

إزائها. املناسبة 

ثمـــــــــن جهــــــــود الرئيـــــــس والمملكـــــة من أجل تنفيــــذ االتفـــــاق  -
حيـــــا بطوالت الجيـــــــــــش والمقاومــــــــة مـــــن رجــــــــــال القبـــائــــل  -

املكتب التنفيذي بمأرب يبارك تشكيل احلكومة 
وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض
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رفع اإلنتاج من 600 إلى 1000 أسطوانة في الساعة الواحدة ..

دشـــن محافـــظ مـــأرب 
اللواء سلطان العرادة ومعه 
املدير العام التنفيذي للرشكة 
اليمنيـــة للغـــاز أنور ســـالم 
حســـان، الطاقـــة اإلنتاجية 
ـــأة غاز مأرب  الجديدة ملنش
من أســـطوانات الغاز املنزيل 
البالغـــة ألـــف أســـطوانة يف 
ـــب  ـــدة عق ـــاعة الواح الس
االنتهاء من أعمال الصيانة 
الشاملة والتحديث للمحطة 
ورفع ميازين التعبئة إىل 36 

ـــا. ميزان
وخـــال التدشـــن طاف 
ـــر  ـــرادة واملدي ـــظ الع املحاف
التنفيذي أنور سالم بأرجاء 
ـــة باملنشـــأة  محطـــة التعبئ
واســـتمع مـــن مديـــر عـــام 
منشـــأة غـــاز مـــأرب عـــيل 
هـــادي غريـــب إىل رشح عن 
التحديثات والصيانة  أعمال 
للمحطة التي استمرت ثاثة 
أشهر وجرت بكوادر وطنية 
من مهندسن وفنين، دون 
أن يشـــعر املواطـــن بتوقف 
املحطة أو حدوث اختناقات 
يف توفر الغاز املنزيل بالسوق 
املحلية نظـــرا لآللية البديلة 
التـــي اتبعتها اإلدارة لتغذية 
فرتة  خال  السوق  وتمويل 

والتحديث. الصيانة 
وأوضـــح غريـــب أن 
أعمـــال التحديثـــات شـــملت 

تركيـــب 24 ميزانـــا حديثـــا 
ـــة أســـطوانات الغـــاز  لتعبئ
املنزيل مع سيور أتوماتيكية 
لتســـيري األســـطوانات بـــدال 
عـــن القديمـــة اليدوية، كما 
جرى إعادة صيانة وتركيب 
ـــن  ـــن ميازي ـــا م 12 ميزان
التعبئة الســـابقة املتهالكة، 
طاقتهـــا  إىل  وإعادتهـــا 
اإلنتاجية الكاملة وتركيبها، 
ــة  ــع الطاقـ ــايل رفـ وبالتـ
اإلنتاجية للمحطة من 600 
أســـطوانة إىل ألف أسطوانة 
الواحدة.. منوها  الساعة  يف 
إىل أن أعمال التحديث شملت 
تحديث مضخـــات الغاز من 
حجـــم 520 إىل حجم 1021 
ـــب شـــبكة  واســـتبدال أنابي
نقـــل الغـــاز مـــن 2هنش إىل 
3هنـــش لتســـتوعب الزيادة 
يف كميـــة الضـــخ للغـــاز، 
فيما جـــرت أعمال الصيانة 
لصهريجـــي تخزيـــن الغـــاز 
داخليـــا وخارجيـــا ألول 
مـــرة منـــذ 25 عامـــا لم يتم 
إجراء الصيانة لهما بســـبب 
زيادة الضغط يف العمل عىل 

املحطة.
أن  غريـــب  وأكـــد 
املنشـــأة أصبحـــت بعـــد هذا 
التحديـــث تســـتطيع تلبيـــة 
املتزايـــدة  االحتياجـــات 
للطلب عىل أسطوانات الغاز 

نتيجـــة التوســـع الســـكاني 
واالســـتثماري والتجـــاري، 

لعـــرش ســـنوات قادمة.
ـــظ  ـــاد املحاف ـــد أش وق
العرادة بالجهود التي بذلتها 
املقدم  والدعم  املنشأة  إدارة 
لهـــا من قبـــل رشكـــة الغاز 
ودائرة الغاز بصافر.. مشريا 
إىل الدور الوطني واملهم لهذه 
الغاز  املحطة يف توفري مادة 
املنزيل للمواطنن يف محافظة 
مـــأرب وبعـــض املحافظات 
ـــاورة، والضغط الكبري  املج
ـــىل  ـــا ع ـــاق قدرته ـــذي ف ال
تلبيته يف ظل التوسع الكبري 
ملحافظة مأرب واستقبالها 
أفواجـــا كبرية من النازحن 
واملهجرين إضافة إىل الحركة 
االســـتثمارية والتجاريـــة 
املحافظـــة  يف  النشـــطة 
وانعـــكاس ذلـــك عـــىل زيادة 

الطلب عىل مـــادة الغاز.
مـــن جانبه أعلـــن املدير 
التنفيـــذي للرشكـــة اليمنية 
ـــي  ـــة صهريج ـــاز إضاف للغ
ـــب  ـــاز إىل جان ـــن للغ تخزي
الصهريجن السابقن لرفع 
مستوى التخزين يف املنشأة 
ـــات  ـــادة الطلب ـــة زي ملواجه

ـــروف الطارئة. والظ
هذا وقد أقامت منشـــأة 
غاز مـــأرب حفـــا تكريميا 
للفريـــق الفنـــي والهنـــديس 

الـــذي قام بعمليـــة الصيانة 
حرضه  للمنشأة  والتحديث 
وكيـــل محافظـــة مـــأرب 
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
ـــذي  ـــام التنفي ـــر الع واملدي
للرشكـــة اليمنيـــة للغـــاز 
أنور سالم، ومدير  املهندس 
دائرة الغاز بصافر محســـن 
وهيـــط، حيـــث تـــم تكريـــم 
الفريـــق الهنـــديس بالدروع 
والتقدير،  الشكر  وشهادات 
عـــىل إنجازهـــم هـــذا العمل 
الرائع وقدراتهم التي تعكس 
الوطن من  مدى ما يمتلكه 
كـــوادر إبداعيـــة يف مختلـــف 
املجـــاالت قادرة عـــىل تنفيذ 
األعمال الهندســـية والفنية 
بحرفية عالية وتطوير هذا 

ـــاع الحيوي. القط
ــأة  ــار إىل أن منشـ يشـ
ـــدى  ـــي إح ـــأرب ه ـــاز م غ
املنشآت الحكومية الست يف 
التابعة  اليمنية  الجمهورية 
للرشكة اليمنية للغاز والتي 
أنشـــئت عـــام 1990م بعدد 
12 ميـــزان تعبئـــة، وبطاقة 
إنتاجيـــة 400 أســـطوانة يف 
الســـاعة، وجرى إضافة 12 
ميزانا عـــام 2011م لرتتفع 
طاقتهـــا اإلنتاجيـــة إىل 600 

ـــطوانة يف الساعة. أس

املحافظ العرادة ومدير رشكة الغاز يدشنان الطاقة 
اإلنتاجية اجلديدة ملنشأة غاز مأرب
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دشـــن وكيـــل محافظـــة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عـــام 
فرع املؤسسة العامة للمياه 
والرف الصحي باملحافظة 
حســـن الجـــال ضـــخ مياه 
الـــرشب النقية للمشـــرتكن 
الجدد ملرشوع مياه الروضة 
ـــمال  ـــن ش ـــاء الصح يف أحي
عاصمة املحافظة، والبالغن 

623 مشـــرتكا.
التدشـــن  وخـــال 
اســـتمع الوكيـــل مفتاح من 
مديـــر عام املؤسســـة ومدير 
ـــري العاملية  مكتب منظمة ك
يف محافظـــة مـــأرب نجـــدة 
عقـــان املقطـــري، إىل رشح 
عن مرشوع التوســـعة الذي 
نفذتـــه منظمة كـــري بكلفة 
140 ألف دوالر، بتمويل من 
ـــاعدات التنموية  مكتب املس

الخارجيـــة )األوفـــدا( ضمن 
اإلنسانية  املساعدة  مرشوع 
للسكان  املتكاملة  والحماية 
املترضريـــن مـــن الحـــرب يف 

اليمن.
وأشـــارا إىل أن عمليـــة 
التوســـعة الحاليـــة ملـــرشوع 
املياه تتضمن إيصال تمديدات 
شبكة داخلية بطول 23 ألفا 
و820 مرتا طوليا، سيستفيد 
منهـــا نحـــو 33 ألف نســـمة، 
وســـتلحقها عمليـــة تركيب 
عدادات للمياه للمشرتكن من 
أجل احتساب قيمة االستهاك 
بما يسهم يف ديمومة املرشوع 

والحفاظ عليه.
ـــد  ـــن أك ـــال التدش وخ
الوكيـــل مفتاح عـــىل أهمية 
هـــذا املـــرشوع يف زيـــادة 
مظلة التغطية باملياه النقية 
والصالحة للرشب للســـكان 

ـــع  ـــن واملجتم ـــن النازح م
املضيف يف هذه األحياء التي 
نشـــأت مؤخـــرا يف ظل النمو 
السكاني الكبري الذي تشهده 
ـــات  ـــراء موج ـــة ج املحافظ
ـــتمرة  النزوح والتهجري املس
املحافظات  املحافظة من  إىل 
الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
الحوثـــي التابعة إليـــران، إىل 
ـــة  ـــة التجاري ـــب الحرك جان
التي تشهدها  واالستثمارية 

املحافظة.
وأشـــار الدكتـــور مفتاح 
إىل أن املياه هي أوىل املتطلبات 
واالحتياجـــات األساســـية 
للحياة واالســـتقرار.. واملياه 
النظيفـــة جـــزء أســـايس من 
املتطلبات الصحية للمواطن، 
ـــلطة  ـــرص الس ـــي تح والت
املحلية عىل توفريها وتلبيتها 
والتوســـع فيها لتغطي أكرب 

عدد من الســـكان يف عاصمة 
املحافظة واملديريات.

ـــاح  ـــل مفت ـــا الوكي ودع
املواطنـــن إىل التعـــاون مـــع 
مؤسســـة امليـــاه يف الحفـــاظ 
عىل املرشوع وديمومته من 
املياه  استخدام  ترشيد  خال 
ودفـــع االشـــرتاكات الرمزية 
الســـتهاك املياه بما يساعد 
ـــتمرار  ـــىل اس ـــة ع املؤسس
للمياه..  والتوصيل  التشغيل 
كمـــا شـــدد عـــىل املواطنـــن 
بعـــدم القيـــام بـــأي أعمـــال 
حفريات من بيارات وغريها 
يف الشـــوارع إال بعـــد الرجوع 
إىل الجهات الخدمية الرسمية 
ومنها مؤسســـة املياه حتى 
ـــة  ـــى التحتي ـــرضر البن ال تت
للخدمات األساسية من مياه 

ـــاالت وغريها. واتص

ًتدشين التوسعة في شبكة مياه الروضة 
 جديدا

ً
بمدينة مأرب لـ 623 مشتركا
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رحب بتدخالتها اإلنسانية...

الوكيل مفتاح يلتقي ممثيل ثالث منظامت دولية تزور 
حمافظة مأرب

التقـــى وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــبوع  ـــال األس ـــاح خ مفت
املنرم كا عىل حدة ممثيل 
ثاث منظمات دولية زارت 
محافظـــة مـــأرب لاطـــاع 
عىل األوضاع اإلنســـانية يف 
املحافظة، وتنســـيق جهود 
التعاون املشرتك بن السلطة 
املحليـــة وتلك املنظمات بما 
يســـهم يف تسهيل تدخاتها 

املحافظة يف 

أكسفام الدولية:
وبحـــث وكيل املحافظة 
خال لقائـــه يف مكتبه يوم 

الخميس، مـــع مدير مكتب 
منظمـــة أكســـفام الدوليـــة 
ـــدن  ـــة ع ـــة املؤقت بالعاصم
محمـــد فـــرح آدم والفريـــق 
املرافـــق لـــه، التدخـــات 
اإلنســـانية التـــي يمكـــن أن 
تســـهم بهـــا املنظمـــة يف 
ـــة  ـــاء رشاك ـــة وبن املحافظ
مع السلطة املحلية لتسهيل 
تنفيـــذ األنشـــطة والربامج 
التـــي تعتـــزم  اإلنســـانية 

تنفيذهـــا.
اللقاء اســـتمع  وخـــال 
الوكيـــل مفتاح مـــن آدم إىل 
الزيارة  أهداف  توضيح عن 
التي تأتي ترجمة لتوجهات 

املنظمة لتوســـيع أنشطتها 
ـــانية يف اليمن وبحث  اإلنس
مـــا يمكـــن أن تســـهم به يف 
املجال اإلنساني يف محافظة 
ـــداء مـــن العـــام  ابت مـــأرب 
املقبـــل بعـــد االطـــاع عـــىل 
اإلنسانية وتقييم  األوضاع 
االحتياجـــات بالرشاكة مع 
الســـلطة املحليـــة.. مقدمـــا 
عرضـــا توضيحيـــا عـــن 
ـــي  الت ـــاالت  ـــة واملج املنظم
ـــا  ـــا واهتماماته ـــل به تعم
ســـواء يف جوانـــب اإلغاثـــة 
التدخـــات  أو  الطارئـــة 
اإلنســـانية يف مشـــاريع 
ذات طابـــع مســـتدام ويف 

مقدمتهـــا مشـــاريع امليـــاه 
ـــرف الصحي. وال

وقـــد رحـــب الوكيـــل 
مفتـــاح بمنظمـــة أكســـفام 
وتدخاتها اإلنسانية والتي 
مـــن شـــأنها أن تخفف من 
معاناة النازحن واملهجرين 
واملجتمع املضيف.. مشـــريا 
ـــىل  ـــز ع ـــة الرتكي إىل أهمي
التدخـــات يف مشـــاريع 
ــع  ــتدامة وذات طابـ مسـ
تنموي وخدمي.. مؤكدا أن 
السلطة املحلية ستقدم كافة 
الدعم والتســـهيات لنجاح 
تنفيـــذ األنشـــطة والربامج 
ـــة وفق  ـــانية للمنظم اإلنس
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النافذة. اللوائح والقوانن 
ـــر  ـــاء مدي اللق ـــرض  ح
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
مخيمـــات النازحن بمأرب 

ـــيف مثنى. س

النروجيـــي  املجلـــس 
: جئـــن لال

ـــل  ـــب وكي ـــك رح إىل ذل
املحافظـــة الدكتور عبدربه 
بمكتبه  لقائه  مفتاح خال 
،يوم الثاثاء، فريق منظمة 
لاجئن  النرويجي  املجلس 
الـــذي يـــزور املحافظـــة 
بتأســـيس رشاكة إنســـانية 
ــة  ــلطة املحليـ ــن السـ بـ
النرويجـــي،  واملجلـــس 
للمجلـــس  والتدخـــات 
مختلـــف  يف  النرويجـــي 
مجـــاالت العمل اإلنســـاني، 
بما يســـهم يف التخفيف من 
معاناة النازحن والاجئن.

ـــاح  ـــل مفت وأكـــد الوكي
أن الســـلطة املحلية ستقدم 
كل الدعـــم والتســـهيات 
للمجلـــس بمـــا يمكنـــه من 
تنفيذ أنشـــطته اإلنســـانية 
باملحافظـــة وفقـــا للوائـــح 
النافـــذة ومبـــدأ  والقوانـــن 

الشـــفافية والتشـــاركية.
قـــد  اللقـــاء  وكان 
استعرض الوضع اإلنساني 
يف املحافظـــة للنازحـــن 
واملهجرين من قبل مليشيا 
الحوثي اإليرانية، والاجئن 
االفارقة، وتدفقهم املستمر 
إىل املحافظـــة، إىل جانـــب 
التحديات الكبرية واملتزايدة 
ـــلطة  ـــا الس ـــي تواجهه الت
املحليـــة يف مختلف مجاالت 
البنـــى التحتيـــة والخدمات 
األساسية، والتي تعمل مع 
عدد من املنظمات اإلنسانية 
الكبرية بن  الفجوة  يف ردم 
ـــات  ـــات والتدخ االحتياج

جانـــب  إىل  اإلنســـانية 
العمـــل عـــىل رفع مســـتوى 
ــانية يف  ــات اإلنسـ التدخـ
املنظمات  لبعض  املحافظة 
التي ماتزال دون املستوى.
ـــق منظمة  ـــع فري وأطل
املجلـــس النرويجـــي خـــال 
اللقـــاء وكيل املحافظة عىل 
التي تستمر  الزيارة  أهداف 
بضعـــة أيـــام، ويف مقدمتها 
االطـــاع عـــىل الوضـــع 
اإلنســـاني وبحـــث إمكانية 
توســـيع املجلـــس أنشـــطته 
اإلنســـانية  وبرامجـــه 
التـــي تســـتهدف الاجئـــن 
واملجتمـــع  والنازحـــن 
محافظـــة  إىل  املضيـــف 
مـــأرب.. كمـــا قـــدم الفريق 
عرضا تعريفيا عن املجلس 
ومجـــاالت  النرويجـــي 
التـــي  أنشـــطته اإلنســـانية 
املياه  الغذائي،  تشمل األمن 
ـــي، املأوى  البيئ واإلصحاح 
التعليم،  ـــات،  وإدارة املخيم

والحمايـــة.

اهليئة الطبية الدولية: 
ــل  ــا التقـــى وكيـ كمـ

ـــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتاح يف مكتبه فريق الهيئة 
الطبيـــة الدولية املكون من 
التقييم واملتابعة  ـــؤول  مس
رضـــوان محمـــد الخرايش، 
ومســـاعد مســـؤول األمـــن 
والســـامة باملنظمـــة أحمد 

الوحييش.
ـــمع  ـــل مفتاح اس الوكي
إىل رشح  اللقـــاء  خـــال 
عـــن طبيعة زيـــارة الفريق 
للمحافظة، والتي تهدف إىل 
االطـــاع عـــىل االحتياجات 
ــة  ــانية يف املحافظـ اإلنسـ
وجوانب  إمكانيات  وتقييم 
التدخـــات اإلنســـانية.. 
وأشار الفريق إىل أن الهيئة 
ـــت  ـــة أدرج ـــة الدولي الطبي
ـــن  ـــأرب ضم ـــة م محافظ
ــتهدفة  ــات املسـ املحافظـ
اإلنســـانية  بالربامـــج 
للمنظمة خال العام القادم، 
حيـــث تعتزم بدايـــة التدخل 
يف تنفيـــذ تدخات إنســـانية 
يف 15 مخيمـــا للنازحـــن يف 
مديريـــات املدينـــة، الوادي، 

والجوبـــة.
الوكيـــل  ورحـــب 

مفتـــاح بالـــدور اإلنســـاني 
ـــة  ـــة الدولي ـــة الطبي للهيئ
ـــدا أن  ـــة.. مؤك يف املحافظ
ـــة ســـتقدم  الســـلطة املحلي
كافة الدعم والتسهيات لها 
لتنفيذ أنشـــطتها اإلنسانية 
ـــات  ـــتجابة الحتياج واالس
النازحـــن يف املخيمـــات 
ـــة  ـــة مصفوف ـــا لخط وفق
التي  االحتياجات اإلنسانية 
وضعتهـــا املحافظـــة للعام 
القـــادم وأطلقتهـــا الشـــهر 

املايض.
ـــدد وكيل املحافظة  وش
عـــىل أهميـــة الرتكيـــز يف 
اإلنســـانية  التدخـــات 
عـــىل املشـــاريع املســـتدامة 
ـــي تعمل عىل  الت والتنموية 
ـــات  ـــتوى الخدم ـــع مس رف
الحالية  وتلبية االحتياجات 
واملســـتقبلية للنازحـــن 
واملجتمـــع املحـــيل إىل جانب 
خلق فرص عمل تعمل عىل 

تحســـن ســـبل العيـــش.
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الباكري والشدادي يدشنان املخيم اجلراحي 
املجاين لألذن بمستشفى كرى العام

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــه  ـــري ومع الباك ـــه  عبدالل
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
العامة والسكان باملحافظة 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور 
الشـــدادي، يف مستشـــفى 
كرى العام بمديرية الوادي 
ـــا  ـــا مجاني ـــا جراحي مخيم
لألذن، تنفذه مؤسسة صلة 
ـــه  ـــيقوم خال ـــة، س للتنمي
أستاذ جراحة األنف واألذن 
ـــة  ـــرة يف جمهوري والحنج
ـــور  مر العربية الربوفس
محمـــد جمـــال رســـان 
بمعاينـــة 250 مريضـــا 
وإجـــراء عمليـــات جراحية 

نوعية ألمراض األذن لـ 50 
مريضـــا، عىل مـــدى عرشة 

أيام.
التدشـــن  وخـــال 
الباكـــري  ـــل  اســـتمع الوكي
والدكتـــور الشـــدادي، مـــن 
نائب مدير عام مستشـــفى 
ــد  كـــرى الدكتـــور محمـ
الرشقـــي إىل رشح عـــن 
املخيـــم الذي ســـيقدم خال 
الثـــاث األيـــام األوىل منـــه 
للمرىض  والفحص  املعاينة 
ــات  ــينتقل إىل العمليـ وسـ
ـــبعة  ـــال س ـــة خ الجراحي
أيام، والتي تشـــمل عمليات 
أنبـــوب تهويـــة  تركيـــب 
األذن، ترقيـــع غشـــاء طبلة 

ـــتخراج األجسام  األذن، اس
استبدال  األذن،  الغريبة من 
عظمـــة الـــركاب، وإصـــاح 
جانـــب  إىل  العظيمـــات، 
استكشاف العصب السابع.
كمـــا طـــاف الوكيـــل 
ـــم  الباكـــري بأقســـام املخي
الذي يشـــمل غرفة املعاينة 
وغرفـــة تخطيـــط الســـمع، 
واستمع من االختصاصين 
عمليـــة  عـــن  رشح  إىل 
التشـــخيص والفحـــص 
ـــكل  ـــط للســـمع ل والتخطي
حالة والوقوف العلمي عىل 
التدخل املناسب العاجي أو 

ـــي لها. الجراح
ــل  ــاد وكيـ ــد أشـ وقـ

املحافظـــة بإقامة مثل هذه 
املخيمـــات الطبيـــة النوعية 
عىل  املستشفى  عمل  والتي 
إقامتها بن وقت وآخر ويف 
ـــف التخصصات، وما  مختل
لها مـــن أهميـــة يف تخفيف 
معاناة كثـــري من املواطنن 
من  وتمكينهم  املحافظة  يف 
الحصول عىل الخدمة الطبية 
ـــة الجراحية  النوعية خاص
الكبـــرية والذين لم يتمكنوا 
مـــن الحصول عليها ســـواء 
املحافظة  يف  وجودها  لعدم 
أو لعـــدم امتاكهـــم القدرة 

إجرائها. لتكاليف  املالية 
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مكتب الصحة يقر النزول امليداين إىل 
املرافق الصحية إلعداد خطط 2021

اختتمـــت قيـــادة قـــوات 
األمـــن الخاصـــة بمحافظة 
ــس  ــوم الخميـ ــأرب يـ مـ
دورة تدريبيـــة تأهيليـــة يف 
ــط  ــاالت والتخطيـ االتصـ
العملياتـــي والقتايل لضباط 
ومساعدي وأفراد العمليات 

يف الكتائـــب والرسايـــا.
ـــوات  ـــد ق ـــح قائ وأوض
ـــأرب  ـــة بم ـــن الخاص األم
العميـــد عبدالغني شـــعان، 
أن هذه الدورة هي جزء من 
ـــلة دورات يف مختلف  سلس
املجاالت بهدف رفع قدرات 
وكفـــاءات منتســـبي الفرع 
وتحقيـــق التفـــوق والتميز 

ـــي والعملياتي. امليدان

ـــة  ـــب الصح ـــر مكت أق
العامة والسكان بمحافظة 
النـــزول  آليـــة بـــدء  مـــأرب، 
ابتـــداء مـــن يـــوم  امليدانـــي 
السبت إىل املرافق واملنشآت 
الصحيـــة باملحافظة إلعداد 
الزمام  الخطط وفق  ورفع 
السكاني لكل مرفق صحي 
ـــن  ـــتهدفة م ـــات املس للفئ
أنشـــطة الرعايـــة الصحيـــة 

األولية.
كما أقـــر املكتـــب خال 
اجتمـــاع ترأســـه الدكتـــور 
الشـــدادي  عبدالعزيـــز 

مديـــر عـــام املكتـــب وضـــم 
مـــدراء الصحـــة باملديريات 
الصحية  الربامج  ومنسقي 
)التحصـــن - التغذيـــة - 
ـــة  ـــل - الصح ـــة الطف صح
اإلنجابيـــة( نمـــاذج إعـــداد 
خطـــة العـــام 2021 وآليات 
السكاني،  التحزيم والزمام 
وفـــق املتغـــريات الســـكانية 
املتســـارعة التـــي تشـــهدها 
ـــتمرار  ـــب اس املحافظة بس

النازحـــن إليها. تدفـــق 
وأكد الدكتور الشـــدادي 
خـــال االجتماع عىل أهمية 

الـــذي  التخطيـــط الجيـــد 
يضمـــن تغطيـــة كل الفئات 
املســـتهدفة لجميـــع برامج 
الرعايـــة الصحيـــة األولية، 
ــط  ــتوعب الخطـ وأن تسـ
املتغـــريات املتوقعـــة خـــال 
ـــن  ـــا املجتمع 2021 .. حاث
عـــىل أهميـــة االســـتفادة 
ـــابقة  ـــارب الس ـــن التج م
وخطـــط األعـــوام املاضيـــة 
والبنـــاء عليهـــا، والحـــرص 
عىل تجـــاوز العقبـــات التي 
واجهـــت الخطـــط املاضيـــة 
النتائج. للخـــروج بأفضـــل 

اختتام دورة تأهيلية 
يف االتصاالت 

والتخطيط العمليايت 
والقتايل بمأرب
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الدكتور العباب يتفقد سري االمتحانات النهائية 
للفصل الدرايس األول بمخيم اجلفينة

تفقد مديـــر عام مكتب 
ـــم بمحافظة  الرتبية والتعل
مـــأرب الدكتور عيل العباب 
ســـري االمتحانـــات النهائية 
ــدرايس األول  الـ ــل  للفصـ
مـــن العـــام الـــدرايس الحايل 
2020 – 2021 يف مخيـــم 
ـــن، املخيم  الجفينة للنازح
األكرب يف الجمهورية والذي 
يقبـــع بداخلـــه مايزيـــد عن 
ألف نازح من مختلف   200
املحافظـــات الخاضعـــة 
لســـيطرة مليشـــيا الحوثي 
االنقابيـــة املدعومـــة مـــن 

إيران.
وخـــال الزيـــارة اطلـــع 
الدكتـــور العباب عىل ســـري 
ــدارس  ــات يف مـ االمتحانـ

والتحريـــر،  الوحـــدة، 
ـــور، وعمـــر  والنـــر، والن
املختـــار باملخيم ، واســـتمع 
ـــود  ـــن إىل الجه ـــن املعني م
ـــري  ـــم س ـــة يف تنظي املبذول
عمليـــة االمتحانـــات رغـــم 
ماتعانيـــه تلـــك املدارس من 
كثافـــة طابيـــة، ونقص يف 
املســـتلزمات الدراســـية من 
سبورات ومقاعد مدرسية، 
جعـــل الكثـــري مـــن الطاب 

ـــىل األرض. ـــون ع يدرس
كمـــا اســـتمع الدكتـــور 
ـــن إىل  ـــن املعني ـــاب م العب
االحتياجـــات األساســـية، 
يف ظـــل اســـتمرار تدفـــق 
النازحـــن، وضعـــف تعاون 
املنظمـــات الدولية يف تأمن 

النازحـــن،  تعليـــم الطـــاب 
األدنى  االحتياجات  وتوفري 
.. مشريا  التعليمية  للعملية 
إىل جهـــود الســـلطة املحلية 
يف توفـــري املعلمن والكتاب 
ـــض املتطلبات  املدريس وبع
األساسية بحسب اإلمكانات 

لها. املتاحة 
وحـــث الدكتـــور العباب 
ـــىل  ـــاب ع ـــن والط املعلم
الجـــد واملثابـــرة، بما يحقق 
نجـــاح العمليـــة التعليميـــة 
رغم الصعـــاب .. مؤكدا أن 
مكتـــب الرتبيـــة باملحافظة 
ـــلطة  ـــع الس ـــاون م وبالتع
ـــا  ـــيعمل كل م ـــة س املحلي
ـــري املتطلبات  بإمكانه لتوف
األساســـية ملـــدارس املخيم، 

التعليـــم الركيـــزة  باعتبـــار 
األساســـية يف مواجهـــة 
العنريـــة  األفـــكار 
ـــة الهدامـــة، التي  والطائفي
ـــي  ـــيا الحوث ـــاول مليش تح
ـــن  ـــها ب ـــة غرس االنقابي

ـــي. ـــعب اليمن الش
ودعـــا الدكتـــور العباب 
املنظمات الدولية إىل اإليفاء 
ـــاب  ـــاه الط ـــا تج بوعوده
النازحـــن يف مخيمـــات 
النـــزوح، حســـب خطـــة 
االحتيـــاج املقدمة لهم، بما 
يحقـــق توفري بيئـــة تعليمة 
مناســـبة ولو بالحد األدنى.
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بدء املرحلة الثانية من بناء قدرات موظفي 
أماكن االحتجاز للنساء بمأرب

ـــدأت بمحافظة مأرب  ب
الثانية  يوم الثاثاء املرحلة 
من الربنامج التدريبي الذي 
ينفـــذه فـــرع اتحـــاد نســـاء 
ـــاء  ـــة لبن ـــن باملحافظ اليم
ـــن  ـــي أماك ـــدرات موظف ق
ـــاء من أجل  االحتجاز للنس
تعزيـــز العمـــل اإلصاحـــي 
ـــاء  ـــع النس ـــل م يف التعام

املحتجـــزات.
ـــت رئيس فرع  وأوضح
اتحـــاد نســـاء اليمـــن فنـــدة 
العمـــاري يف االفتتـــاح أن 
املرحلة تســـتهدف إكســـاب 
25 متدربـــا ومتدربـــة مـــن 

منتسبي األجهزة الرشطية 
والقضائيـــة ومحامـــن 
منقســـمة عىل مجموعتن، 
معـــارف نظريـــة ومهارات 
عمليـــة عـــىل مدى خمســـة 
الدويل  القانون  تشمل:  أيام 
لحقـــوق اإلنســـان، التطور 
التاريخـــي لحقوق النســـاء 
يف ضـــوء املواثيـــق الدولية، 
مبادئ وضمانات املحاكمة 
العادلـــة للنســـاء، واملبـــادئ 
ـــية ملعاملة النساء،  األساس
إضافة إىل إكسابهم معارف 
ـــة  ـــارات يف خصوصي ومه
ــاء  ــع النسـ ــل مـ التعامـ

ـــة  ـــزات، والنموذجي املحتج
ــاء  ــع النسـ ــل مـ للتعامـ
ــراءات  ــزات، وإجـ املحتجـ

ــكن. ــف والتسـ التصنيـ
كمـــا يتضمـــن الربنامج 
التدريبي الرعاية والخدمات 
والجاهزيـــة  الصحيـــة 
والســـيطرة عىل كوفيد 19 

يف مؤسســـات االحتجـــاز.
وعقـــب االفتتـــاح قـــدم 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
العامـــة والســـكان الدكتور 
الشـــدادي،  عبدالعزيـــز 
ـــة  ـــن الرعاي ـــارضة ع مح
والخدمـــات الصحيـــة التـــي 

ـــة  ـــب الصح ـــا مكت يقدمه
بالتعـــاون مع الجهات ذات 
العاقـــة لنـــزالء الســـجون 
ومنهـــا ســـجن النســـاء، 
ــة  ــات الصحيـ واالحتياجـ
وفـــق الخصوصية للنســـاء 
ــاز، إىل  يف أماكـــن االحتجـ
جانـــب التعريف بمســـتوى 
والســـيطرة  الجاهزيـــة 
عـــىل كوفيـــد 19 يف أماكـــن 
ــرتازات  ــاز واالحـ االحتجـ

التـــي اتخـــذت. الصحيـــة 
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لقاء تنسيقي جمتمعي بمأرب لتنفيذ برامج 
احلامية للنازحن خالل العام 2021م

عقـــدت عـــدد مـــن 
يف  العاملـــة  املنظمـــات 
املجـــال اإلنســـاني بمـــأرب 
اجتماعـــا تنســـيقيا لهـــا 
ملناقشة مشاريع التدخات 
ـــة للعـــام  يف مجـــال الحماي
القـــادم 2021م بحســـب 
االحتياجات، بهدف التكامل 

والشـــمولية.
اللقاء الذي  ويف افتتـــاح 
نظمه الربنامج االجتماعي 
للنازحـــن التابـــع لجمعيـــة 
اإلصـــاح االجتماعـــي فرع 
مأرب بدعـــم من مفوضية 
ـــؤون  ـــدة لش ـــم املتح األم

الاجئـــن، أكـــد مديـــر عام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
ــم  ــد الحكيـ ــل عبـ والعمـ
القيـــي، عـــىل أهميـــة عقد 
هـــذا االجتمـــاع مـــن أجـــل 
تعزيـــز التنســـيق والتعاون 
الدائم بن مختلف املنظمات 
لكي تصل  الجهود  وتوحيد 
برامـــج الحماية إلی جميع 
ـــن  ـــن م ـــن املدني املحتاج
النازحـــن واملهجرين قرسا 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثي 
االنقابيـــة التابعـــة إليران.
ـــىل  ـــي ع ـــدد القي وش
ــم  الدائـ ــم  التقييـ رضورة 

للمشـــاريع املنفـــذة يف هـــذا 
املجـــال لتجـــاوز الســـلبيات 
والعمل  اإليجابيات  وتعزيز 
عـــىل توســـيع مســـاحة 
التدخـــات لتشـــمل برامـــج 
الدعـــم النفـــي وتحســـن 
سبل العيش والدعم النقدي 
ووصولها إىل مستحقيها يف 
املحافظة  مديريات  مختلف 
الجرحـــى  وشـــموليتها 
ـــن يعانون  واملختطفن وم
من األمراض املستعصية و 
ـــدان العائل  اإلعاقات أو فق

وأرس الشـــهداء.
اللقـــاء  واســـتعرض 

الـــذي ضـــم )20( مشـــاركا 
يمثلـــون  ومشـــاركة 
املنظمات والجهات العاملة 
الحماية، جهود  يف مجاالت 
وتجـــارب املنظمـــات خال 
الجـــاري2020م  العـــام 
ــق  ــات والعوائـ والصعوبـ
والتحديـــات التـــي واجهـــت 
تنفيـــذ الربامج ومقرتحات 
تجاوزهـــا ويف مقدمتهـــا 
ـــات  ـــق موج ـــتمرار تدف اس
النازحـــن إىل املحافظـــة، 
وضعـــف التمويـــل والدعـــم 
لتنفيـــذ برامـــج ومشـــاريع 

الحمايـــة.
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حمطة كهرباء مأرب الغازية
 تعلن إنزال مناقصات

أعلنـــت محطـــة 
كهرباء مأرب الغازية 
صافـــر عـــن رغبتهـــا 
ـــات  ـــزال مناقص إن يف 
متنوعة،  قطع  توريد 
متخصصة  ومكيفات 
ـــار تكييف. وقطع غي
ــة  ـــت محطـ ودع
كهرباء مأرب الغازية 
للفـــوز  الراغبـــن 
ـــدم  التق ـــات  باملناقص
لرشاء وثائق املناقصة 
خـــال أوقـــات الدوام 
الرسمي ابتداء من يوم 
الثاثـــاء 22 ديســـمرب 
2020 حتـــى 3 ينايـــر 
الرشوط  وفق   ،2021
ـــورة يف اإلعان. املذك


