يف برقية تهنئة بمناسبة  14أكتوبر

المحافظ العرادة يجدد وقوف مأرب مع
القيادة السياسية الستعادة الوطن
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بعــث محافــظ محافظــة مــأرب،
اللــواء ســلطان العــرادة ،برقيــة
تهنئة إلــى الرئيــس عبدربه منصور
هادي بمناســبة الذكرى الـ 55لثورة
 14أكتوبــر المجيــدة.
وأكــد المحافــظ العــرادة فــي
تهنئتــه أن ثــورة الـــ 14مــن أكتوبــر
المجيــدة ،توجــت مســيرة النضــال
الوطنــي بالخــاص مــن االســتبداد
واالســتعمار فــي شــمال اليمــن
وجنوبــه.
وأشــار اللــواء العــرادة إلــى أن
الســلطة المحليــة بمــأرب ،عملــت
تحــت قيــادة الرئيــس هــادي،
وبجهــد دؤوب ومســتمر علــى

تطبيــع األوضــاع فــي المحافظــة،
والتــي أثمــرت بتحقيــق الكثيــر مــن
النجاحات رغم العراقيــل والتحديات
واألعبــاء الكبــرى التــي ســببتها
ميليشــيات الحوثــي االنقالبيــة
المدعومــة مــن إيــران.
كمــا جــدد محافــظ مــأرب وقوفــه
خلــف القيــادة السياســية ممثلــة
بفخامــة رئيــس الجمهوريــة ،فــي
المعركــة الوطنيــة الســتعادة مــا
تبقــى مــن المحافظــات ،ودحــر
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة،
وتأســيس الدولــة االتحاديــة المبنية
علــى العدالــة والمســاواة والحكــم
الرشــيد.

2

مفتاح يدعو املنظمات الدولية لفتح مكاتب لها باملحافظة

مبعوث الحكومة السويدية يصل مأرب
لمعرفة األوضاع اإلنسانية
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اســتقبل وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح
،يــوم األربعــاء ،المبعــوث
الخــاص للحكومــة الســويدية
إلــى اليمــن بيتــر ســيمنبي
والوفــد المرافــق لــه.
وخــال اللقــاء ناقــش
الوكيــل مفتــاح مــع المبعــوث
الســويدي ســيمنبي عــدداً مــن
القضايــا والمســتجدات فــي
اليمــن ،والوضــع االنســاني
للنازحيــن المتواجديــن فــي
محافظــة مــأرب وتأثيــر
الوضــع االقتصــادي فــي
اليمــن علــى حيــاة المواطنين،
ودور المنظمــات األمميــة فــي
تقديــم المســاعدات االنســانية
واالســتجابة لالحتياجــات.

وقــدم الوكيــل مفتــاح
للمبعــوث الســويدي نبــذة
عــن التحديــات التــي واجهتهــا
المحافظــة جــراء انقــاب
مليشــيات الحوثــي المدعومــة
إيرانيــا علــى الشــرعية ،بغــرض
الســيطرة عليها ،والتي خلفت
خرابـاً وتدميراً في المؤسســات
وممتلــكات المواطنيــن فــي
المناطــق التــي تــم تحريرهــا
مــن قبضــة المليشــيات،
إلــى جانــب آالف األلغــام التــي
تســتهدف المواطنيــن األبريــاء.
وأشــار الدكتــور مفتــاح إلــى
أن محافظــة مــأرب ،مثلــت
مــاذاً آمنــا للمواطنيــن الذيــن
شــردتهم المليشــيات مــن
منازلهــم وقراهم بســلوكياتها

االجراميــة تجاههــم وتدميــر
بيوتهــم وكــذا الهاربيــن مــن
جرائمهــا ،مــا مثــل تحديــاً
كبيــراً علــى الســلطة المحليــة
فــي المحافظــة فــي تقديــم
الخدمــات التــي يحتــاج إليهــا
النازحــون والمهجــرون إلــى
جانــب المجتمــع المحلــي فــي
االمــن والتعليــم والصحــة
والميــاه والغــذاء.
وأعــرب الوكيــل مفتــاح
عــن اســتيائه مــن غيــاب
المنظمــات الدوليــة التــي
كانــت دون المســتوى ،ولــم
تقم بمســئولياتها كمــا ينبغي
تجــاه احتياجــات النازحيــن
بمــأرب والمجتمــع المضيــف،
خاصــة مــا يتعلــق باالغاثــة

وكيل وزارة السياحة يطلع
على المقومات السياحية
لسد مأرب
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اطلع وكيــل وزارة الســياحة
أحمــد البحيــح ،يــوم الخميس،
علــى ســد مــأرب التاريخــي،
وتعــرف علــى المقومــات
التــي يوفرهــا الســد للســياحة
الداخلية ومتطلبات تســويقها
للمســتثمرين.
وشــملت الزيــارة ســد مارب
الجديــد والســد التحويلــي (أ)
وقنــوات التصريــف الشــمالية
والجنوبيــة للســد القديــم.
وأكــد وكيــل وزارة الســياحة
خــال الزيــارة علــى أهميــة
التنســيق بيــن الــوزارة
والســلطة المحليــة لبلــورة
رؤيــة متكاملــة لتهيئــة الســد
والمناطــق المجــاورة لــه
للســياحة الداخليــة.
ونــوه إلــى ضــرورة فتــح
الفــرص أمــام االســتثمارات
المحليــة والخارجيــة لتوفيــر
البنــى التحتيــة لهــذا المقصــد
الســياحي الهــام الــذي يحمــل
طابعــاً أثريــاً عجيبــاً وطابعــاً
جماليــاً رائعــا تســتهوي
الســياحة الخارجيــة والداخلية.
وخــال الزيــارة اســتمع

الوكيــل البحيــح إلــى شــرح
مــن نائــب مديــر عــام مكتــب
الســياحة في المحافظة ياســر
االغبــري ،عــن االضــرار التــي
تعرضــت لهــا بعــض المعالــم
التاريخيــة والســياحية فــي
الســد القديــم جــراء ســيطرة
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
االيرانيــة عليهــا فــي 2015م
قبــل تحريــره منهــا.
وقــدم االغبــري شــرحا
حــول مــا يمثلــه ســد مــأرب
مــن متنفــس ســياحي داخلــي
للقاطنيــن فــي محافظــة
مــأرب والزائريــن فــي ظــل
غياب المتنفســات الســياحية،
ومــا يشــهده مــن اكتظــاظ
للــزوار مــن االفــراد والعوائــل.
وأكــد أن جميــع األماكــن
المحيطــة بالســد تمتلــئ
بالزائريــن بمــا فيهــا الجبــال
حــول الســد وتحــت االشــجار
بطــول قنواتــه التصريفيــة
والســد التحويلي االول والثاني،
خصوصــا أيــام اإلجــازات
والعطــل الرســمية وأيــام فتــح
قنــوات الســد.
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الغذائيــة والدوائيــة والمــأوى
والحمايــة والميــاه والتعليــم
وغيرهــا ،رغــم مناشــدات
الســلطة المحليــة المتكــررة
والمنظمــات المحليــة.
ولفــت مفتــاح إلــى أن
وفــداً مــن االوتشــا كان قــد زار
المحافظــة العام الماضي بعد
مناشــدات عــدة واطلــع إلــى
حجم النازحيــن في المحافظة
والمجتمــع
ومعاناتهــم
المضيــف ،ووعــدوا بفتــح
مكاتــب لهــم فــي المحافظــة
لكنهــم عــادوا وخضعــوا
المليشــيا
لضغوطــات
الحوثيــة فــي تغييــب مكاتــب
المنظمــات فــي المحافظــة
ودورهــا االنســاني الفاعــل.
وجــدد الوكيــل مفتــاح
دعوتــه عبــر المبعــوث
الســويدي الــذي تشــغل بــاده
حاليــا مقعــداً فــي مجلــس
االمــن غيــر دائــم بدعــوة
المنظمــات االمميــة لفتــح
مكاتــب لهــا فــي المحافظــة،
مؤكــداً أن الســلطة المحليــة
ســتقدم لهــا كافة التســهيالت
مــن اجــل تقديــم المســاعدات
للمحتا جيــن .
مــن جانبــه أكــد المبعــوث
الســويدي ،اهتمــام حكومــة
بــاده بالوضــع االنســاني فــي
اليمــن وســعيها إلــى دور
فاعــل للمنظمــات االمميــة
فــي الجانــب االنســاني خاصــة
فــي محافظــة مــأرب.
وفي ختــام اللقاء كرم وكيل
المحافظــة ،مبعــوث الحكومة
الســويدية بــدرع المحافظــة
تقديــراً لجهــود حكومــة بــاده
فــي دعــم اليمــن إنســانيا خالل
العقــود الماضيــة خاصــة فــي
الجانــب الصحــي.
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مأرب تسير قافلة إغاثية شعبية
عاجلة لمتضرري المهرة
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تســتعد محافظــة
مــأرب إلرســال قافلــة
شــعبية
اغاثيــة
عاجلــة مــن أبنــاء
المحافظــة إلخوانهــم
فــي
المتضرريــن
محافظــة المهــرة
أعلنــت
التــي
محافظــة منكوبــة
جــراء إعصــار (لوبــان)
الــذي ضربهــا خــال
األيــام الماضيــة.
وأوضــح الســكرتير
الصحفــي لمحافــظ
محافظــة مــأرب علــي
الغليســي أن عمليــة
وتجهيــز
إعــداد
القافلــة الشــعبية
أصبحــت قريبــة مــن
نهايتهــا وتضــم مــواداً
غذائــة وإيوائيــة.

وعبــر الغليســي
عــن شــكر الســلطة
لــكل مــن تفاعــل مــع
الحملــة الشــعبية
التــي ترعاهــا الســلطة
المحليــة بنــاء علــى
توجيهــات محافــظ
المحافظــة اللــواء
ســلطان العــرادة،
المواطنيــن
مــن
وفاعلــي
والتجــار
والذيــن
الخيــر
اليزالــون يتوافــدون
بتبر عا تهــم .
وأكــد الســكرتير
الصحفي
للمحافــظ العــرادة
المســاعدات
أن
الشــعبية التــي تقــدم
لألخــوة المتضرريــن
فــي محافظــة المهرة

هــي اقــل واجــب ديني
ووطنــي وانســاني،
وهــي تعبير عــن حالة
التكافــل بيــن أبنــاء
الشــعب اليمنــي رغــم
الظــروف الصعبــة
التــي يعيشــها أبنــاء
الوطــن علــى حــد
ســو ا ء .
ودعــا الغليســي
المنظمــات الدوليــة
إلــى التدخــل الســريع
إلغاثــة
والفاعــل
أبنــاء
ومســاعدة
محافظــة المهــرة
الذيــن نكبــوا بفعــل
لبنــان،
إعصــار
إلــى
دعــا
كمــا
مزيــد مــن التكاتــف
والتكافــل والتالحــم
الشــعبي والرســمي
تســيير
لســرعة
اإلغاثيــة
القوافــل
العاجلــة لالســتجابة
لالحتياجــات العاجلــة
للمتضر ر يــن .
يذكــر أن اإلعصــار
تســبب فــي تشــريد
مــا يقــارب أربعــة آالف
أســرة فــي عاصمــة
المحافظــة لوحدهــا
إلــى جانــب تهــدم
منــازل وجــرف مــزارع
وطمــر آبــار ميــاه
وأضــرار كبيــرة فــي
البنــى التحتيــة فــي
عــدد مــن مديريــات
ا لمحا فظــة .

محوال ربط كهرباء مأرب الغازية
يصالن المحافظة
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وصلــت إلــى محافظــة
مــأرب  ،مســاء يــوم الجمعــة،
محوليــن اثنيــن بقــوة  40ميجا
خاصــة بالمرحلــة األولــى مــن
ربــط المحافظــة بالكهربــاء
الغازيــة.
وأكــد مديــر عــام الكهربــاء
بمحافظــة مــأرب عبدالهــادي
الشــبواني أن المحوليــن وصال
مــن كوريــا الجنوبيــة بقــوة 20
ميجــا وات لــكل واحــد منهمــا.
الكيبــات
إن
وقــال:
والقواطــع الخاصــة بهذيــن
المحوليــن ســتصل خــال
األشــهر القليلــة القادمــة لبــدء
تشــغيل محطــة الكهربــاء فــي
المرحلــة االولــى.
ولفــت فــي تصريــح لوكالــة
ســبأ إلــى أن المحوليــن

ســيقومان بعمليــة خفــض
تيــار الكهربــاء الواصــل مــن
محطــة الخفــض األولــى مــن
صافــر بقــوة  33ك فولــت إلى
قــوة  11كيلــو فولــت مــن أجــل
توزيعهــا عبــر محــوالت التوزيع
فــي المدينــة.
ونــوه الشــبواني إلــى أن
المرحلــة األولــى مــن محطــة
مــأرب الغازيــة ســتمكن كهرباء
مــأرب مــن االســتغناء عــن
الطاقــة المشــتراة للمدينــة ،
وســيتم توفيــر مبالــغ كبيــرة
مــن قيمــة التيــار الكهربائــي
والديــزل لتنفيــذ المرحلــة
الثانيــة مــن المحطــة الغازيــة،
ورفــع القــدرة لهــا حتــى يتــم
تغطيــة كافــة مديريــات
المحافظــة تدريجيــا.

وعبــر مديــر عــام الكهربــاء
عــن شــكره لوزيــر الكهربــاء
المهنــدس عبداللــه محســن
االكــوع علــى دعمــه للمشــروع
 ،كمــا عبــر عــن شــكره
لمحافــظ محافظــة مــأرب
اللــواء ســلطان العــرادة الــذي
جعــل المحطــة الغازيــة مــن
أولــى اهتماماتــه ،ولــوال جهــود
متابعتــه وإســناده إلنشــاء
المشــروع لمــا تــم انجــازه أو
الوصــول إلــى المرحلــة التــي
وصلناهــا حاليــا.
عــام
مديــر
رافــق
الكهربــاء خــال اســتقبال
للمحوليــن نائبــه المهنــدس
عبداللــه دغيــش ومديــر
عــام المعلومــات بديــوان
المحافظــة عبدربــه حليــس.

6

بحضور قيادات املحافظة

تشييع الشيخ مبخوت ربيش بن
كعالن إلى مثواه األخير

السبت  20اكتوبر  2018العدد ( ) 31

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

7

شــيع بمحافظــة مــأرب
،يــوم اإلثنيــن ،جثمان الشــيخ/
مبخــوت ربيــش بــن كعــان
عضــو المجلــس المحلــي
بالمحافظــة ورئيــس فــرع
حــزب المؤتمــر الشــعبي
العــام بمديريــة مدغــل ،والذي
وافــاه األجــل إثــر صــراع مريــر
مــع المــرض ،وبعــد حيــاة
حافلــة بالعطــاء وخدمــة
الوطــن والعمــل االجتماعــي
واإلنســاني.
ووري جثمــان الشــيخ
مبخــوت فــي مســقط رأســه
بمركــز مديريــة مدغــل ،حيــث
تقــدم المشــيعين محافــظ

محافظــة صنعــاء عبدالقــوي
شــريف ووكيــل محافظــة
مــأرب عبداللــه الباكــري
وقيــادات الســلطة المحليــة
والمديريــة،
بالمحافظــة
وعــدد مــن أعضــاء مجلــس
النــواب والقيــادات العســكرية
واالمنيــة والحزبية والمشــائخ
والشــخصيات االجتماعيــة
مــن مختلــف مديريــات
المحافظــة وجمــوع حاشــدة
مــن المواطنيــن.
وخــال التشــييع أشــاد
بمناقــب
المشــيعون
الفقيــد ودماثــة وأخالقــه
،ودوره الوطنــي واالجتماعــي

الدفــع
فــي
والتعــاون
بالتنميــة  ،وإصــاح ذات
البيــن وإخمــاد الكثيــر مــن
الخصومــات والمشــاكل بيــن
أبنــاء القبائــل.
وقــدم المشــيعون واجــب
العــزاء لوالــد الفقيــد وأســرته،
مؤكديــن أن المحافظة فقدت
برحيلــه واحــد مــن رجاالتهــا
والفاعليــن،
المخلصيــن
ســائلين المولــى عــز وجــل أن
يتغمــد الفقيــد بواســع رحمته
ويســكنه فســيح جناتــه وأن
يلهــم اهلــه وذويــه ومحبيــه
الصبــر والســلوان.

جامعة إقليم سبأ تحتفي بالذكرى
الـ 55لثورة  14اكتوبر
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نظمــت جامعــة إقليــم
ســبأ بمحافظــة مــأرب ،يــوم
األربعــاء ،حفــا ً خطابيــاً
وفني ـاً احتفــاء بأعيــاد الثــورة
اليمنيــة  26ســبتمبر و14
أكتوبــر المجيدتيــن إلبــراز
القيــم واالهــداف الســامية
للثورتيــن.
وفــي الحفــل الــذي حضره
وكيــل وزارة الداخلية لشــؤون
واالمــن والشــرطة اللــواء
الدكتــور احمــد الموســاي
ورئيــس الجامعــة الدكتــور
محمــد حمــود القدســي،
رفــع وكيــل محافظــة مــأرب
الدكتــور عبدربــه مفتــاح،
تهانــي الســلطة المحليــة
للقيــادة السياســية ممثلــة
بفخامــة الرئيــس المشــير
عبدربــه منصور هــادي رئيس
الجمهوريــة القائــد االعلــى

للقــوات المســلحة ونائبــه
الفريــق علــي محســن صالــح
ودولــة رئيــس الــوزراء الدكتور
معيــن عبدالملــك بمناســبة
أعيــاد الوطــن وحلــول الذكرى
الـــ 55لثــورة الـــ  14مــن اكتوبر
المجيــدة.
وقــال الوكيــل مفتــاح»
أن أمجــاد وبطــوالت آبائنــا
وأجدادنــا الذيــن ثــاروا
ضــد الظلــم والكهنــوت
واالســتعمار فــي شــمال
الوطــن وجنوبــه قــد أزالــت
عــن كاهــل شــعبنا عهــود
الظــام واالضطهــاد والجهل
والمــرض وفتحــت امامهــم
آفاقـاً رحبــة ومســتقبال واعداً
بتحقيــق أهــداف الثورتيــن
المجيدتيــن ببنــاء صــروح
العلــم وانطــاق عجلــة
التنميــة فــي كل المجــاالت».

وأضــاف الدكتــور مفتــاح
«إننــا اليــوم نحتفــل بذكــرى
ثــورة  14اكتوبــر رغــم مــا
فرضتــه مخلفــات اإلمامــة
الكهنوتيــة البغيضــة ممثلــة
بمليشــيا اإلنقــاب الحوثيــة
االيرانيــة علــى شــعبنا مــن
حــرب ظالمــة ونهبــت
مؤسســات الدولــة ،والتــي
تصــدى لهــا الجيــش الوطني
والمقاومــة الشــعبية تنفيــذا
ألهــداف الواحــدة للثــورة
اليمنيــة ســبتمبر واكتوبــر
واولهــا إزالــة الحكــم االمامــي
الكهنوتــي واالســتعماري
البغيــض ومخلفاتهمــا».
وأكــد ان ثورتــي ســبتمبر
واكتوبــر كانــت ثمــرة مــن
ثمــار الوعــي الوطنــي وأن
التعليــم هو األســاس المتين
لبنــاء مســتقبل الوطــن ،وان
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جامعــة اقليــم ســبأ التــي
انشــأت فــي ظــل ظــروف
صعبــة واســتثنائية هي ايضا
واحــدة مــن ثمار الثــورة والتي
باتــت تضــم االن تســعة آالف
طالــب وطالبــة مــن مختلــف
الجمهوريــة
محافظــات
ينشــدون المســتقبل اآلمــن
والمزدهــر.
وأشــاد مفتــاح ببطــوالت
وانتصــارات
وتضحيــات
الجيــش الوطنــي فــي
الجبهــات
مختلــف
والمياديــن والمالحــم التــي
ســطرها آبائهــم القردعــي
ولبــوزة والزبيــري مــن أجــل
تحريــر الوطــن مــن براثــن
الحكــم االمامــي الكهنوتــي
البغيــض.
واالســتعمار
مــن جانبــه أکــد نائــب
رئيــس الجامعــة لشــئون
الطــاب الدكتــور علــي ســيف
الرمال في كلمــة الجامعة،أن
شــعبنا اليمنــي بطبعــه
يرفــض الظلــم واالســتبداد
ويقدم في ســبيل نيل الحرية
والكرامــة كل غــال ونفيــس
ويأبــى أن يحكمه فكر ســالي
وعنصــري دخيل..مشــيراً إلــى
أن جامعــة إقليم ســبأ تعمل
جاهــدة مــن أجــل تذليــل
الصعــاب أمــام الطــاب مــن
جميــع المحافظــات.
وقــدم في الحفــل عدد من
الفقــرات الفنيــة واالناشــيد
الوطنيــة المعبــرة عــن حــب
الوطــن واالحتفــاء باعيــاده
الخالــدة نالــت استحســان
الحاضريــن.
حضــر اإلحتفــال رئيــس
المكتــب الفنــي الدكتــور علي
الجبــل ومديــر فــرع االمــن
بالمحافظــة
السياســي
العميــد ناجــي حطــروم وعدد
مــن مــدراء عمــوم المكاتــب
التنفيذية بالمحافظة وجمع
مــن الطــاب والطالبــات
واوليــاء امورهــم.

الوكيل الفاطمي يدشن
فعاليات األسبوع العالمي
لمكافحة العدوى بمأرب

انطلقــت ،يــوم اإلثنيــن،
بمحافظــة مــأرب فعاليــات
أنشــطة األســبوع العالمــي
لمكافحــة العــدوى الــذي
ينظمــه مستشــفي كــرى
العام بإشـراف مكتب الصحة
العامة والسكان بالمحافظة.
وأكــد وكيــل محافظــة
مــأرب علــي محمــد الفاطمي
خــال تدشــينه فعاليــات
األســبوع أهميــة إقامــة مثــل
هــذه األنشــطة فــي تعزيــز
قــدرات المحافظــة فــي
مكافحــة األمــراض الوبائيــة.
ودعا الفاطمي إلــى ضرورة
اعتمــاد المعاييــر الدولية في
تقديــم الخدمــات الطبيــة
والعالجيــة فــي مكافحــة
العــدوى وفــي المرافــق
الصحيــة .متمنيــاً للجميــع
التوفيــق في تنفيذ األنشــطة
بهــذه المناســبة.

مــن جهتــه أكــد مديــر عــام
مكتــب الصحــة والســكان
الدكتور /عبدالعزيز الشــدادي
أهميــة إقامــة مثــل هــذه
الفعاليــة .وأكــد أن مكافحــة
العــدوى مســئولية الجميــع،
كون مكافحــة العــدوى إحدى
أساســيات الرعايــة الســليمة
واآلمنــة للمرضــى.
مــن جهتــه أكــد مديــر
مستشــفي كــرى العــام لــؤي
محمــد ســليمان أن تنفيــذ
هــذه األنشــطة تأتــي فــي إطار
االهتمــام بمكافحة العــدوى.
مشــيراً إلــى أنــه تــم تدريــب
الكــوادر الطبيــة والفنيــة
العامليــن فــي المستشــفى
بــدورات مكثفــة بهــذا الشــأن.
حضــر التدشــين الدكتــور
محمــد الشــرقي نائــب مديــر
مستشــفى كــرى للشــؤون
الفنيــة.

ضمن برنامج تتبع حركة النازحين للهجرة الدولية

تدريب باحثين على استمارات النازحين
وتقييم احتياجاتهم
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دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح ،يــوم األربعــاء ،بــدء
عمليــة التدريــب لـــ  34باحثــا
علــى اســتمارات تقييــم
الموقــع متعــددة القطاعــات
ضمــن برنامــج «تتبــع»
حركــة النازحيــن وتقييــم
احتياجاتهم،التابــع لمنظمــة
الهجــرة الدوليــة والتــي
ينفذهــا مكتــب االحصــاء
بالمحافظــة بالتعــاون مــع
مكتــب تنســيق الشــئون
االنســانية.
وفــي افتتــاح الــدورة
التــي تســتمر يوميــن ،أشــار
وكيــل محافظــة مــأرب الــى
مــا تتحملــه المحافظــة
مــن أعبــاء فــي مختلــف
الجوانــب نتيجــة اســتيعابها
لموجــات مــن النازحيــن
والمهجريــن قســرا مــن
مختلــف المحافظــات التــي
تقــع تحــت ســيطرة مليشــيا
الحوثــي االيرانيــة االنقالبيــة..
منوهــا الــى ان موجــات
النــزوح الــى المحافظــة مــا
زالــت مســتمرة.
وأكــد الدكتــور مفتــاح

علــى أهميــة هــذا المســح
الميدانــي للوقــوف علــى
الرقــم المقــارب للرقــم
للنازحيــن
الحقيقــي
الذيــن
والمهجريــن
المنظمــة
اســتوعبتهم
مــن
والمحروميــن
االنســانية
المســاعدات
المســتحقة المقدمــة مــن
المنظمــات الدولية..الفتــاً
الــى ان الوضــع بالمحافظــة
يحتــاج الــى تدخــل ســريع في
ثالثــة جوانــب تشــمل االمــن
الغذائــي ،والجانــب الصحــي،
والجانــب التعليمــي.
وأكــد مفتــاح أن الســلطة
المحليــة ســتقدم كل الدعــم
والتســهيالت إلنجــاح عمليــة
المســح والتتبــع لحركــة
النازحيــن بمــا يفضــي
الــى تقييــم االحتياجــات
واســتيعابها فــي خطــة
االســتجابة االنســانية للعــام
المقبــل 2019م.
وكان مديــر عــام مكتــب
بالمحافظــة
االحصــاء
ســالم بليــم ،ومنســق
منظمــة الهجــرة الدوليــة
بالمحافظــة ناصــر مهتــم

 ،قدمــا عرضــاً تعريفــا عــن
البرنامــج واهدافــه وآليــة
تنفيذه..مشــيرين الــى ان
الهــدف مــن البرنامــج هــو
عمــل تقييــم للمواقــع
القطاعــات
متعــددة
الســكانية لســت مجموعــات
تشــمل النازحيــن  ،العائدين،
و ا لالجئيــن .
ونوهــا الــى ان عمليــة
التدريــب التــي تســتمر
يوميــن تهــدف الــى تدريــب
الباحثيــن علــى كيفيــة
تعبئــة اســتمارات تتبــع
النــزوح وتقييــم المواقــع
متعــددة القطاعــات بمــا
يضمــن جــودة البيانــات
التــي ســيتم جمعهــا مــن
الميــدان وتحديــد وابــراز
االحتياجــات االنســانية مــن
خــال البيانــات التــي يتــم
جمعها..الفتيــن الــى ان
الباحثيــن ســينطلقون علــى
مــدى اســبوعين لزيــارة 237
موقعــا فــي المديريــات الـــ14
فــي المحافظــة لتعبئــة
 294اســتمارة ولعينــات
عشــو ا ئية .
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افتتاح األقسام التوسعية
بمستشفى كرى العام

السبت  20اكتوبر  2018العدد ( ) 31

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

11

دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب علــي محمــد
الفاطمــي ،يــوم االثنيــن،
ومعــه مديــر عــام مكتــب
بالمحافظــة
الصحــة
عبدالعزيــز
الدكتــور
الشــدادي العمــل فــي عــدد
مــن األقســام التوســعية
في أقســام الرقــود والعناية
والعمليــات والحضانــة
والطــوارئ والتجهيــزات
الجديــدة بمستشــفى كــرى
العــام بالمحافظــة.
وتبلــغ تكلفــة التوســعة
الجديــدة التــي دشــنت
بالتزامــن مــع احتفــاالت
الشــعب اليمنــي باألعيــاد
الوطنيــة  26ســبتمبر ،و 14
اكتوبــر  270مليــون ريــال
يمنــي  120 ،مليــون تمويــل
مــن الســلطة المحليــة فــي
بناء الدور الثاني  ،والتوسعة
فــي الطــوارئ والمعــدات
الطبيــة وســيارات إســعاف
بتمويــل ذاتــي مــن نفقــات
المستشــفي.
وخــال التدشــين قــام

الوكيــل الفاطمــي بقــص
الشــريط إيذانـاً ببــدء العمــل
في أقســام الرقــود والعناية
والعمليــات والحاضنــة
والطــوارئ وطافــا باألقســام
والملحقــات المضافــة.
وأثنــى وكيــل محافظــة
مــأرب علــى الجهــود التــي
يبذلهــا مكتــب الصحــة
وإدارة المستشــفي وكافــة
العامليــن فيــه ،والتطــورات
التــي يحققونهــا خدمــة
للمواطنيــن ،والخدمــات
الطبيــة التــي يقدمهــا
المستشــفى لمرتاديــه.
وأشــار إلــى مــا لعبــه
المستشــفى مــن دور
بــارز فــي خدمــة المرضــى
وجرحــى الجيــش الوطنــي
عندمــا كانــت مليشــيا
الدمــار الحوثيــة تقصــف
ا لمحا فظــة .
وأكــد وكيــل المحافظــة
اســتمرار دعــم الســلطة
المحليــة وعلــى رأســها
محافــظ المحافظــة اللواء/
ســلطان العــرادة لهــذا

المستشــفى الــذي يقــدم
خدمــات إنســانية رائعــة فــي
المحافظــة التــي تعانــي
مــن ضغــط كبيــر فــي طلب
الخدمــات الطبية والصحية
جــراء اســتقبال المحافظــة
لعــدد كبيــر مــن النازحيــن
مــن مختلــف محافظــات
الجمهوريــة.
وكيــل
واســتمع
المحافظــة ومديــر عــام
مكتــب الصحــة مــن
مديــر مستشــفي كــرى
لــؤي محمــد
العــام
ســليمان والمختصيــن
فــي المستشــفى إلــى
شــرح عــن اختصاصــات،
ومهــام مختلــف األقســام
والخدمــات التــي يتــم
لمرتــادي
تقديمهــا
ا لمستشــفى .
حضــر التدشــين الدكتــور
محمــد الشــرقي نائــب مدير
مستشــفى كــرى للشــئون
الفنيــة ،وعــدد مــن مــدراء
اإلدارات بالمستشــفى.

تدريب  280عامل صحي على الوقاية
ومكافحة الكوليرا
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دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب الشــيخ علــي محمــد
الفاطمــي ،ومعــه مديــر
عــام مكتــب الصحــة العامة
والسكان الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي ،يــوم الثالثــاء،
الــدورات التدريبيــة فــي
مجــال الوقايــة ومكافحــة
الكوليــرا.
وأكــد الوكيــل الفاطمــي
فــي كلمــة لــه خــال
التدشــين علــى أهميــة
هــذه الــدورات التدريبيــة
فــي مجــال الكوليــرا بمــا
يعــزز الجانــب الوقائــي مــن
األمــراض.
وعبــر وكيــل المحافظــة
عن شــكره لجمعية االصالح
االجتماعي الخيريــة()CSSW
بمــأرب لتنفيذهــا مثــل هذه
الــدورات التدريبيــة ،ولمــا
تقــوم بــه مــن مشــاريع
إنســانية فــي مختلــف
الجوانــب.
وأثنــى الفاطمــي علــى
جهــود مكتــب الصحــة
فــي تقديــم الخدمــات

والعالجيــة
الطبيــة
والرعايــة الصحيــة األوليــة
للمواطنيــن ،وتحســين
مســتوى األداء وجــودة
الطبيــة
الخدمــات
والتوعيــة
والعالجيــة
المجتمعيــة فــي الجانــب
ا لصحــي .
مــن جهتــه أوضــح
مكتــب
عــام
مديــر
الصحــة والســكان الدكتــور
عبدالعزيــز الشــدادي أن
هــذه األنشــطة التــي تنفذها
جمعيــة( )CSSWبمــأرب،
وبدعــم الصنــدوق اإلنســاني
تأتــي فــي إطــار التعــاون
بيــن المكتــب ومنظمــات
المدنــي
المجتمــع
لتعزيــز الجانــب الصحــي
با لمحا فظــة .
إلــى ذلــك أوضــح صالــح
قاســم تــاج الديــن المديــر
التنفيــذي لجمعيــة اإلصالح
اإلجتماعــي الخيريــة بمــأرب
أن الجمعيــة تنفــذ مشــروع
مكافحــة الكوليــرا فــي

عشــرة مرافــق صحيــة
بدعــم الصنــدوق الســكاني
وبالتنســيق مــع مكتــب
الصحــة بالمحافظــة.
وقــال :فــي مديريــة
المدينــة والــوادي ســيتم
تدريــب  280مــن العامليــن
فــي المرافــق الصحيــة
ضمــن
المســتهدفة
المشــروع ،وســيتم إخضــاع
المتدربيــن لــدورات تدريبيــة
مكثفــة بعــدد أربــع عشــرة
دورة ؛ مــدة كل دوره ثالثــة
أيــام بهــدف رفــع قــدرات
العامليــن الصحييــن لتأدية
عملهم بالشــكل المطلوب.
حضــر التدشــين ناصــر
مثنــى القائــم بعمــل مديــر
عــام مديريــة المدينــة،
والدكتــور محمــد مفتــاح
مديــر المعهــد العالــي
للعلــوم الصحيــة ،وناصــر
الســعيدي مســاعد الترصــد
الوبائــي ،والدكتــور علــي
الســعيدي مديــر الصحــة
بمديريــة المدينــة.

12

تدشين دورات (اللغة االنجليزية) لطالب
معهد العلوم الصحية

السبت  20اكتوبر  2018العدد ( ) 31

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

13

دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب عبداللــه الباكــري،
ومعــه مديــر عــام مكتــب
الصحــة العامــة والســكان
الدكتور عبدالعزيز الشــدادي
ومديــر المعهــد العالــي
للعلــوم الصحيــة الدكتــور
محمــد مفتــاح ،الــدورات
التدريبيــة لعــدد  200طالــب
وطالبــة منتســبي المعهــد
العالــي للعلــوم الصحيــة
فــي اللغــة االنجليزيــة ،التــى
ينظمهــا المعهــد العالــي
للعلــوم الصحيــة لتعزيــز
القــدرات لــدى الطــاب
والطالبــات.
وخــال التدشــين أشــار
الوكيــل الباكــري الــى أهمية
هــذه الــدورات التدريبيــة
للطــاب والطالبــات فــي
المعهــد العالــي للعلــوم
الصحيــة لمــا مــن شــأنه
تطويــر القــدرات لــدى
الطــاب والطالبــات  ،مؤكــداً
أن محافظــة مــأرب حققــت
نجاحــاً كبيــراً فــي كل
المجــاالت ومنهــا الجانــب

الصحــي فــي التأهيــل
وتخــرج الكــوادر الطبيــة
والفنيــة مــن المعهــد
لرفــد المرافــق الصحيــة
با لمحا فظــة .
وأشــاد الوكيــل الباكــري
بالجهود التــي يبذلها مكتب
الصحــة والمعهــد الصحــي
فــي ســبيل تأهيــل وتخــرج
كــوادر صحيــة فــي مختلــف
التخصصــات الطبيــة.
مــن جهتــه أوضــح
مديــر عــام مكتــب الصحــة
والسكان الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي ،ان هــذه الــدورات
التدريبيــة التــي ينفذهــا
المعهــد العالــي للعلــوم
الصحيــة لتعزيــز القــدرات
لــدى الطــاب والطالبــات
 ،الفتــاً إلــى ان الجانــب
التعليمــي فــي المعهــد
الصحــي يتطلــب مــن
الطــاب والطالبــات أن
يوجــد لديهــم إلمــام كامــل
فــي اللغــة االنجليزيــة كــون
الطبيــة
المصطلحــات
والعالجيــة ترتكــز علــى

اللغــة االنجليزيــة.
إلــى ذلــك أوضــح مديــر
المعهــد العالــي للعلــوم
الصحيــة الدكتــور محمــد
الــدورات
أن
مفتــاح،
التأهيليــة والتدريبيــة تأتــي
في إطــار التدريــب والتأهيل
لطــاب وطالبــات المعهــد
الملتحقيــن فــي األقســام
مســاعدي أطبــاء والصيدلــة
والتمريــض والقبالــة.
وأشــار إلــى أن إدارة
المعهــد واكادميــي المعهــد
عملــوا علــى إقــرار عمــل
هــذه الــدورات التدريبيــة
التنشــيطية في مــادة اللغة
االنجليزيــة نظــراً لضعــف
بعــض الطــاب والطالبــات
فــي هــذه المــاده المهمــة،
موضح ـاً أنــه ســيتم تدريــب
 190طالــب وطالبــة مــن
منتســبي المعهــد فــي
األقســام مســاعدي أطبــاء
والتمريــض
والصيدلــة
والقبالــة لمــدة ثالثــة أشــهر
وفــق الطــرق التعليميــة
للغــة اإلنجليزيــة.

إختتام المرحلة األولى للعيادات
المجانية المتنقلة بمدارس مأرب
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اختتــم مكتــب الصحــة
والســكان
العامــة
بمحافظــة مــأرب ،يــوم
الخميــس ،أعمــال الفــرق
الطبيــة المتنقلــة المجانية
ضمــن المرحلــة األولــى
والتــي عملــت علــى مــدى
ســتة أيــام واســتهدفت
طــاب وطالبــات المــدارس
ضمــن مشــروع العيــادات
الطبيــة المجانيــة المتنقلة
التــي نفذهــا مكتــب الصحة
بالتنســيق مــع مكتــب
التربيــة والتعليــم.
وأكــد مديــر عــام مكتــب
الصحــة الدكتــور عبــد
العزيــز الشــدادي أن الفــرق
الطبيــة المتنقلــة المجانية
التــي عملــت فــي المــدارس
المســتهدفة حققــت نجــاح
كبير فــي معاينــة ومعالجة
الطــاب والطالبــات ،وكــذا
التوعيــة الصحيــة بيــن
اوســاط الطــاب حــول
الوقايــة مــن وبــاء الكوليــرا
وحمــى الضنــك وغيرهــا

مــن االمــراض الوبائيــة.
وأوضــح الشــدادي أن
المكتــب هدف بهــذا العمل،
إلــى االهتمــام بالطــاب
والطالبــات وفــق خطــة
عمــل أعدهــا المكتــب عبــر
إدارة الصحــة المدرســية
بمكتــب الصحــة بالتنســيق
مــع مكتــب التربيــة
والتعليــم.
مــن جانبهــا أوضحــت
مديــرة الصحــة المدرســية
بمكتــب الصحــة أمــل
دحــوان ،أن الفــرق الطبيــة
مــن مستشــفيات كــرى
ومستشــفى
العــام
بالجوبــة
26ســبتمبر
والمستشــفي العســكري
والمكونــه مــن اخصائيــن
اطفــال وفنييــن ومختبــر،
باالضافــة إلــى مؤسســة
البصــر للعيــون عملــت
علــى مــدى ســتة أيــام فــي
ســت مــدارس هــي مدرســة
بلقيــس للبنــات ومدرســة
الميثــاق ومدرســة الشــهيد

محمــد هايــل مدرســة
النجــاح مدرســة الروضــة
مدرســة الســام ،فــي إطــار
مشــروع العيــادات الطبيــة
المجانيــة المتنقلــة والتــي
نفذهــا مكتــب الصحــة
بالتنســيق مــع مكتــب
التربيــة والتعليــم.
وأوضحــت انــه تــم
معاينــة ومعالجــة الفيــن
وســته وســبعون طالــب
وطالبــة ،باإلضافــة إلــى
إجــراء الكشــف الطبــي
للطــاب والطالبــات فــي
مجــال العيــون حيــث تــم
الكشــف لعــدد وتــم إقــرار
نظــارات طبيــة لعــدد 100
طالــب وطالبــة.
ولفتــت دحــوان أن
الحملــة اســتهدفت ســت
مــدارس محوريــة فــي
مديريــة المدينــة كمرحلــة
اولــى وســتليها المرحلــة
الثانيــة فــي مديريــة الــوادي
وحريــب والجوبــة.

14
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أكــدت دراســة ميدانيــة
مــن
عــدد
أجرتهــا
المنظمــات المحليــة بدعم
مــن الصنــدوق الوطنــي
للديمقراطيــة أن  %97مــن
النازحيــن فــي مدينــة مــأرب
يتمتعــون بتوفــر الحمايــة
واألمــن بشــكل يومــي فــي
حياتهــم.
الدراســة
وتوصلــت
الميدانيــة التــي أجريــت
علــى  880مبحوثــاً مــن
و 220مــن
النازحيــن
المجتمــع المســتضيف
إلــى أن الجهــات األمنيــة
تعليم وخدمات أخرى
فــي مدينــة توفــر  %75مــن
وأكــدت الدراســة التــي
الحمايــة للنازحيــن ،بينمــا اســتمر إعدادهــا  15شــهراً
 %25يتمتعــون بحمايــة أن  %82ممــن هــم فــي
المجتمــع
والحمايــة ســن التعليــم تمكنــوا مــن
الذاتيــة.
وخــال األربــع الســنوات
اســتقبلت
األخيــرة
محافظــة مــارب مئــات
اآلالف مــن النازحيــن
والمشــردين جــراء الحــرب
التــي فرضتهــا مليشــيا
الحوثــي علــى الشــعب
اليمنــي ،وهربــاً مــن
االنتهــاكات التــي ترتكبهــا
المليشــيا الحوثيــة فــي
الخاضعــة
المناطــق
لســيطر تها .

تقرير  -خاص
مواصلــة تعليمهــم فــي
مدينــة مــأرب ،بينمــا لــم
يتمكــن  %18مــن مواصلــة
التعليــم ألســباب منهــا
التأخــر فــي تســجيل
أبنائهــم ،واالزدحــام الكبيــر
للطــاب ،وعــدم وجــود
مدرســة ثانويــة خاصــة
بالبنــات قريبــة منهــم.
وبحســب الدراســة -
حصــل موقــع «محافظــة
مــأرب» علــى نســخة منهــا
 فقــد اســتقبلت محافظــةمــأرب خــال الســنوات
األربــع نازحيــن مــن 15
محافظــة يمنيــة ،وتصدرت
محافظــة صنعــاء قائمــة
المحافظــات األكثــر نزوحـاً،

تالهــا محافظــة إب ،ومــن
ثــم الحديــدة وذمــار ،وحجة
وتعــز.
وفيمــا توفــر الســلطة
بمحافظــة
المحليــة
مــأرب الكهربــاء بشــكل
مجانــي للنازحيــن والوقــود
باألســعار الرســمية 3500
فــإن مايزيــد عــن  %97مــن
النازحيــن أكــدوا حصولهــم
علــى الغــاز بســعر 1500
ريــال منــذ نزوحهــم إلــى
محافظــة مــأرب ،بينمــا
 %3فقــط هــم مــن حصلــوا
علــى الغــاز بأســعار تزيــد
عــن  1500ريــال.
المجتمع المضيف
وتوصلــت الدراســة إلــى
أن المجتمــع المضيــف هو
أول األطــراف المتدخلــة
للتخفيــف مــن معانــاة
القادميــن
النازحيــن
إلــى مختلــف مديريــات

محافظــة مــأرب.
أمــا النازحيــن فــي
عاصمــة المحافظــة فأكــد
 %38أنهم تلقوا مســاعدات
اغاثيــة وإيوائيــة مــن مركــز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
اإلنســانية،
واألعمــال
تــا ذلــك المســاعدات
الشــخصية ،ومــن ثــم
الصليــب األحمــر الدولــي.
وتحــدث المشــاركون
فــي الدراســة عــن 19
جهــة قدمــت مســاعدات
للنازحيــن فــي مــأرب ،إال
أنهــم وجهــوا انتقــادات
ألطــراف العمــل اإلنســاني،
وقالــوا إنهــم يعملــون
بشــكل عشــوائي دون
معرفــة دقيقــة أو تخطيــط
مســبق ومشــترك.
معظــم
وأظهــر
المبحوثيــن
النازحيــن
المشــاركي فــي الدراســة
بمدينــة مــأرب رضاهــم عــن

نــوع وجــودة المســاعدات
والمعونــات التــي تلقاهــا
النازحــون ،حيــث أكــد 350
مبحوثــاً رضاهــم بشــدة ،
بينمــا أكــد  280رضاهــم إلــى
حــد مــا ،و 60مشــاركاً قالــوا
إنهــم ليســوا راضيــن.
يذكــر أن الدراســة
دعمهــا الصنــدوق الوطنــي
()NED
للديمقراطيــة
ونفذهــا شــركاء تعزيــز
اإلنســانية
اإلســتجابة
المكــون مــن  8منظمــات
محليــة علــى رأســها ملتقى
طــاب مــأرب الثقافــي
واســتغرق إعدادهــا فتــرة
 15شــهرا مــن  1يوليــو 2017
وحتــى  30ســبتمبر 2018م.
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