
افتتاح ثالثة مشاريع مياه بمديرية مدغل بكلفة 226 ألف دوالر

150 حقيبة صحية من أطباء المهجر 
لعاملي مراكز عزل كورونا بمأرب

تدريب 20 ضابطا وصف على أساليب 
ووسائل الوقاية من فيروس كورونا
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وكيل وزارة الداخلية يرتأس لقاًء أمنياً ألجهزة ووحدات األمن بمأرب

بكلفة 165 ألف دوالر ..

افتتاح مخيم جديد بمأرب لـ100 
أسرة نازحة من الجوف بتمويل كويتي

الوكيل مفتاح يشيد بتوفري رشكة حمسن اخلرض جهازي فحص كورونا ملأرب

رئيس الوزراء هياتف املحافظ 
العرادة ويشيد بجهود تثبيت 

األمن واالستقرار
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رئيس الوزراء هياتف املحافظ العرادة 
ويشيد بجهود تثبيت األمن واالستقرار

أجـــرى رئيـــس مجلـــس 
ـــن  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
عبدامللـــك، اتصـــاالً هاتفيـــاً 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــظ م بمحاف
ســـلطان العـــرادة، لالطالع 
عىل األوضـــاع يف املحافظة 
وما تبذله الســـلطة املحلية 
من جهود يف الجوانب األمنية 
والخدميـــة والتنمويـــة، 
إضافـــة اىل احتياجات دعم 
قـــدرات القطـــاع الصحـــي 
ملواجهـــة جائحـــة كورونا.

الدكتـــور  ووجـــه 
معـــن عبدامللـــك، وزارة 
الصحـــة العامة والســـكان 

ــدول  الـ ــع  ــيق مـ بالتنسـ
واملنظمـــات املانحـــة توفري 
االحتياجـــات امللحة لتعزيز 
ـــاع الصحي يف  قدرات القط
ـــة  ـــأرب وبقي ـــة م محافظ
املحافظـــات ملواجهة تفيش 
ـــتجد،  ـــا املس ـــاء كورون وب
ـــل..  ـــع وعاج ـــكل رسي بش
منوها بالجهود التي تبذلها 
الكوادر الطبية رغم شـــحة 
اإلمكانيـــات للقيام بدورها 
ـــن وأداء  يف خدمـــة املواطن
رســـالتهم اإلنسانية النبيلة 

يف هـــذه الظـــروف.
ـــوزراء  ال ـــى رئيس  وأثن

عىل جهود الســـلطة املحلية 
ـــأرب يف تثبيت  بمحافظة م
دعائـــم األمن واالســـتقرار 
وتعزيـــز الخدمـــات املقدمة 
للمواطنـــن.. مؤكـــدا دعـــم 
الجهود  لكل هذه  الحكومة 
بما يخدم مصالح املواطنن 
وينعكـــس بشـــكل مبـــارش 
عـــىل معيشـــتهم وحياتهـــم 

اليومية.
وثمـــن محافـــظ مـــأرب 
الدعـــم الحكومي املســـتمر 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادة الس لقي
الـــوزراء  ومتابعـــة رئيـــس 
ــتوى األداء  ــة ملسـ اليوميـ

وتوجيهاتـــه بتذليـــل كافـــة 
ـــات ..  ـــات واملعوق الصعوب
االحتياجـــات  إىل  الفتـــا 
امللحة لدعم وتعزيز قدرات 
القطـــاع الصحـــي ملواجهة 
جائحة كورونا، متطرقا إىل 
األمنية والخدمية  األوضاع 
والجهـــود  باملحافظـــة 
ـــن  ـــة م ـــتمرة واملبذول املس
ـــا  ـــتمرار تعزيزه ـــل اس أج

ـــا. وتطويره
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اللقـــاء األمنـــي  كـــرس 
يـــوم  الـــذي عقـــد  املوســـع 
الخميـــس بمحافظة مأرب 
برئاســـة وكيـــل أول وزارة 
ـــد  ـــواء محم الل ـــة  الداخلي
ســـالم بن عبـــود الرشيف، 
ـــزة  ـــادات األجه ـــم قي وض
األمنيـــة  والوحـــدات 
ـــة،  املحافظ ـــة يف  والرشطي
التقارير  ملناقشـــة عدد من 
تعزيز  واحتياجات  األمنية 
دور األجهـــزة والوحـــدات 

. منية أل ا
ـــاء  اللق ـــالل  ـــرى خ ج

الذي حـــره مدراء عموم 
رشطة محافظات البيضاء، 
صنعـــاء، والجـــوف، وقائد 
فـــرع الرشطـــة العســـكرية 
ـــن  ـــد رك العمي ـــة  باملحافظ
ناجي منيف، االســـتماع إىل 
نائـــب  تقريـــر مقـــدم مـــن 
مدير عام رشطة املحافظة 
ـــياغي،  الس ـــده  ـــد عب العمي
ـــة  ـــازات األمني ـــن اإلنج ع
ـــزة  ـــا األجه ـــي حققته الت
ـــة خالل  ـــدات األمني والوح
الفـــرة املاضيـــة يف مختلف 
جانـــب  إىل  الجوانـــب، 

ـــة باملحافظة  الخطة األمني
األمنيـــة  والتحديـــات 
ـــرة  الف ـــالل  ـــة خ املتوقع
الجوانب  مختلف  يف  املقبلة 
ــب  الجوانـ ــا  ويف مقدمتهـ
ــاع  ارتفـ ــع  ــة مـ الصحيـ
حـــاالت كورونـــا، وكيفيـــة 
دمـــج اإلجـــراءات املقرحة 
ملواجهـــة تلـــك التحديات يف 
ـــد  ـــة وتحدي الخطـــة األمني

ـــا. ـــات تنفيذه احتياج
ويف اللقـــاء أشـــاد وكيل 
وزارة الداخلية باإلنجازات 
التـــي حققتهـــا  األمنيـــة 

األجهزة األمنية والرشطية 
ـــبيل  بمحافظة مأرب يف س
ـــتقرار،  تعزيز األمن واالس
أدائهـــا  واالحرافيـــة يف 

. مها ملها
اللواء بن عبود  ـــدد  وش
الرشيـــف عىل أهميـــة رفع 
ـــة األمنية بشـــكل  الجاهزي
أكـــر وإعـــادة االنتشـــار 
ـــب ما تتطلبه  األمني بحس
املرحلة الراهنة والتحديات 

املتوقعة.

 
ً
وكيل وزارة الداخلية يترأس لقاًء أمنيا
ألجهزة ووحدات األمن والشرطة بمأرب
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دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح برنامج النقد مقابل 
العمـــل الذي ينفـــذه ائتالف 
الخـــري لألعمال اإلنســـانية 
ـــن  ـــرشوع تحس ـــن م ضم
ســـبل العيـــش املمـــول مـــن 
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
اإلنســـانية،  واألعمـــال 
واملنظمـــة الدولية للهجرة.

ويســـتهدف املـــرشوع 
600 شـــخص من النازحن 
ــرا  والفئـــات األشـــد فقـ
لتحسن سبل عيشهم، منهم 
ـــتهدفن  ـــخصا مس 350 ش
ـــم يف  ـــالل إرشاكه ـــن خ م
ـــة النظافة التي  تنفيذ حمل
مديريتـــي  يف  انطلقـــت 
املدينـــة والوادي، وتســـتمر 
ملدة شهر، واستهداف 250 
شخصا من الرجال والنساء 
ـــر  ـــي ع ـــج تدريب يف برنام
املعاهـــد الفنية إلكســـابهم 
ـــرف تمكنهم  ـــارات وح مه
ـــوق  ـــراط يف س ـــن االنخ م
ـــتوى  ـــن مس العمل وتحس

دخلهم ومعيشتهم.
وخـــالل التدشـــن أكـــد 
الوكيـــل مفتـــاح عىل أهمية 
انتقال املنظمات من عملية 
املشاريع اإلنسانية الطارئة 
القائمة عىل تقديم الســـالل 
ــات  ــة واالحتياجـ الغذائيـ
اإلنســـانية األساســـية إىل 
تنفيذ املشـــاريع اإلنســـانية 
طويلـــة املـــدى القائمـــة 
عىل تحســـن ســـبل العيش 
و  البرشيـــة،  والتنميـــة 
واملجتمع  النازحن  إكساب 
فقرا  األشد  والفئات  املحيل 
مهـــن وحرف حياتية، وفق 
ـــل  ـــوق العم ـــات س احتياج
تمكنهم من كسب أرزاقهم 
وتحســـن مستوى املعيشة 
ألرسهـــم واندماجهـــم يف 
عملية التنمية بشكل فاعل.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
عىل أن السلطة املحلية تضع 
مـــن أولويـــات اهتماماتهـــا 
النازحن والفئات  مساعدة 
األشد فقرا من خالل برامج 

البرشيـــة  التنميـــة 
وإكســـابهم املهـــن والحرف 
ـــن  ـــم م ـــة، لتحويله اليدوي
ــة  ــخاص وأرس معالـ أشـ
ومعتمـــدة يف حياتهـــا عـــىل 
أرس  إىل  الغذائية  املساعدات 
منتجـــة ومبدعـــة ومبتكرة 
تكسب رزقها بعرق جبينها 
ورائدة يف العملية التنموية.
ونـــوه إىل أن حملـــة 
ـــت   ـــي انطلق الت ـــة  النظاف
ـــدوق  ـــع صن ـــاون م بالتع
النظافة والتحسن يف أحياء 
وشـــوارع مديريتـــي املدينة 
والـــوادي، ستســـهم إىل حد 
ـــة  البيئ ـــن  ـــري يف تحس كب
الصحيـــة يف املديريتـــن ويف 
خاصة  النازحن،  مخيمات 
التـــي  يف ظـــل التحديـــات 
والقطاع  املجتمع  يواجهها 
الصحـــي مـــن موجـــات 
انتشـــار فـــريوس كورونـــا 
والفريوســـات األخـــرى 
املسببة للحميات والتي تجد 
يف تكـــدس املخلفـــات بيئـــة 

مناسبة للتكاثر واالنتشار.
 وثمـــن الوكيـــل مفتاح 
الدور اإلنســـاني ملركز امللك 
ســـلمان، وأهمية دعم مثل 
هـــذه الرامـــج واألنشـــطة 
إىل  الهادفـــة،  التنمويـــة 
جانب االســـتمرار يف تقديم 
اإلنســـانية  املســـاعدات 
واالســـتجابة  الطارئـــة 
ــانية  ــات اإلنسـ لالحتياجـ
للنازحـــن يف املحافظـــة 
والذين ماتـــزال أعدادهم يف 
تزايد، حيث تعتر محافظة 
مأرب مـــن أكر املحافظات 
ـــتقبلت  ـــي اس الت ـــة  اليمني
النازحن، وفيها أكر مخيم 
للنازحـــن يف اليمـــن وهـــو 

مخيـــم الجفينـــة.
حـــر التدشـــن مديـــر 
ــؤون  ــب الشـ ــام مكتـ عـ
االجتماعية والعمل حســـن 

ـــبواني . الش

الوكيــل مفتــاح يدشــن تنفيــذ مشــروع 
تحســين ســبل العيــش لـ 600 نــازح ونازحة
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أشـــاد وكيـــل محافظـــة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ـــة  ـــادرة رشك ـــاح بمب مفت
محســـن الخـــر للرصافة 
ـــص  ـــازي فح ـــري جه بتوف
فـــريوس كورونـــا بتقنيات 
)RRTPCR ( وبالنظـــام 
املغلـــق لرشائـــح الفحـــص، 
بكلفـــة إجمالية بلغت 165 

ألـــف دوالر أمريكـــي.
وقـــام وكيـــل املحافظة 
ومعـــه مديـــر عـــام مكتـــب 
عبدالعزيز  الدكتور  الصحة 
ـــة  ـــر رشك ـــدادي ومدي الش
ـــن،  ـــد محس ـــر محم الخ
عـــام  مديـــر  بتســـليم 
املستشـــفى العســـكري 
العميد أحمد دهمس بمأرب 
جهـــازي الفحص إىل جانب 

10 آالف أمبولـــة فحـــص ، 
منهـــا خمســـة آالف أمبولة 
بتمويل من السلطة املحلية 

باملحافظة.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
ـــتقبل  ـــفى سيس أن املستش
من األســـبوع املقبل عينات 
الفحص للحاالت املشـــتبهة 
املحالـــة مـــن أطبـــاء الفـــرز 
ـــفيات  ـــاالت يف املستش للح
الحكوميـــة والخاصة الذين 
تدريبهم من قبل مكتب  تم 
الصحة عىل ذلك ضمن فريق 
االستجابة الطارئة، وسيتم 
النتيجـــة إىل الطبيب  إعـــادة 
املعالج يف املستشـــفى الذي 

أرســـلت منه العينة.
ووجـــه الوكيـــل مفتاح 
مكتـــب الصحـــة العامـــة 

والســـكان بإصـــدار تعميـــم 
إىل كافـــة املستشـــفيات 
والحكوميـــة  الخاصـــة 
باســـتقبال كافـــة املواطنن 
املرىض ، بما فيهم الحاالت 
املشتبه بإصابتهم بأعراض 
كورونـــا وعزلهـــا يف أماكن 
العزل التي ألزمت بإعدادها، 
الفحص  نتائج  تأتيها  حتى 
للحالـــة.. وشـــدد عىل اتخاذ 
ـــات الرادعة ضد أي  العقوب
منشـــأة صحيـــة تمتنع عن 

اســـتقبال أي حالة.
مـــن جانبهمـــا أوضحـــا 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
ومديـــر رشكـــة الخـــر 
ـــن  ـــة هذي ـــة أهمي للرصاف
الجهازين يف فحص الحاالت 
املشـــتبهة بأعراض كورونا 

ــال  ــاء إرسـ ــري عنـ وتوفـ
محافظـــة  إىل  العينـــات 
حرمـــوت للحـــاالت التي 

يشـــتبه بهـــا بقـــوة.
 وأشـــارا إىل أن اختالف 
وحدة  عن  الجهازين  هذين 
ـــا  )pcr ( لفحـــص كورون
ـــدور  ـــة لص ـــدة الزمني بامل
ـــث  ـــص، حي ـــة الفح نتيج
تســـتغرق املـــدة الزمنيـــة يف 
هذين الجهازين مدة تراوح 
بن نصف ســـاعة إىل ساعة 

واحـــدة فقط.
حـــر التســـليم مديـــر 
ـــات واإلحصاء  عام املعلوم
بديـــوان املحافظـــة عبدربه 
حليس وعدد من مســـؤويل 
املستشـــفى  وأطبـــاء 

ـــكري. العس

مفتاح يشــيد بمبادرة شركة محسن الخضر 
بتوفيرهــا جهــازي فحــص كورونــا لمــأرب
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افتتـــح يـــوم اإلثنـــن يف 
ـــة  ـــل بمحافظ ـــة املي منطق
مـــأرب مخيم جديـــد إليواء 
ــن  100 أرسة، نزحـــت مـ
ـــا  ـــوف هرب ـــة الج محافظ
من بطش مليشـــيا الحوثي 
االنقالبيـــة املدعومـــة مـــن 

إيران.
ويضـــم املخيـــم املمـــول 
ـــة  ـــة الكويتي ـــن الجمعي م
لإلغاثـــة عـــر مؤسســـة 
استجابة لألعمال اإلنسانية 
واإلغاثيـــة، 200 خيمـــة، 

خصصت خيمتان لكل أرسة 
مـــزودة بأثـــاث اإليـــواء من 
فـــرش وبطانيات ولحافات 
ومخـــاد وأدوات مطبخ، إىل 
جانـــب حمام مســـتقل لكل 
أرسة، وخزان مياه مشرك 
ســـعة 2000 لر لـــكل أربع 

أرس.
ـــم  ـــاح املخي ـــد افتت وبع
ـــل الوحـــدة  ـــل ممث مـــن قب
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحـــن بمحافظة مأرب 
خالـــد الشـــجني ومعـــه 

رئيس مؤسســـة اســـتجابة 
ـــرى  ـــاني ج ـــيبة الغس نس
ــام وأدوات  ــع الخيـ توزيـ
اإليواء للمستفيدين يدا بيد 
بحســـب الكشـــوفات املعدة 
من قبـــل وحـــدة النازحن.
نســـيبة  وأوضحـــت 
الغســـاني أن املؤسســـة 
ــاكني  ــتتكفل ألرس سـ سـ
ـــات  ـــم وجب ـــم بتقدي املخي
رشب  ومياه  يومية  غذائية 
نقيـــة يف املخيـــم ملدة شـــهر 
كامل.. مشيدة بالتسهيالت 

املقدمـــة مـــن قبل الســـلطة 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
لتنفيذ املشـــاريع اإلنسانية 

للنازحن.
ولفتت إىل أن املؤسســـة 
الثانية  ـــتنتقل يف املرحلة  س
إىل عملية التدريب والتأهيل 
ـــرف  ـــن وح ـــن مله للنازح
ـــراد وأرس  ـــن أف ـــم م تنقله
معالـــة إىل كيانـــات منتجة، 
و تســـاعدهم يف تحســـن 

ـــتواهم املعييش. مس

ــرة  ــأرب لـــ100 أس ــد بم ــم جدي ــاح مخي افتت
كويتــي بتمويــل  الجــوف  مــن  نازحــة 
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ـــر عام هيئة  افتتح مدي
مشاريع مياه الريف الدكتور 
عيل سيف هذال، ومعه مدير 
عـــام مديرية مدغـــل عامر 
عميســـان بمحافظة مأرب 
ثالثة مشـــاريع مياه بكلفة 
دوالرا  و497  ألفـــا   226
نفذتهـــا جمعيـــة اإلصـــالح 

الخرييـــة  االجتماعـــي 
بتمويـــل مـــن منظمة األمم 

املتحـــدة )اليونيســـيف(.
التدشـــن  وخـــالل 
أكـــد هـــذال وعميســـان أن 
املشـــاريع الثالثـــة )مدغـــل 
ــالن(  ــة ، وآل كعـ ، ونبعـ
ـــا )3945(  ـــتفيد منه سيس

نســـمة مـــن أبنـــاء املديرية، 
باإلضافة إىل األرس النازحة 
ـــن مديرية الحزم  مؤخرا م
بمحافظة الجوف ومديرية 
مجـــزر املحاذيـــة ملحافظـــة 

صنعاء.
وأشـــارا إىل أن مديريـــة 
ـــا  ـــتوعب حالي ـــل تس مدغ

مـــن  النازحـــن  آالف 
ـــرصاع مؤخرا يف  مناطق ال
الجوف وصنعـــاء ومديرية 
مجـــزر بمـــأرب وســـتعمل 
هذه املشـــاريع عىل تخفيف 
معاناتهم يف البحث عن مياه 
رشب نظيفة، ال ســـيما مع 
واألوبئة. األمراض  انتشار 

افتتاح ثالثة مشاريع مياه بمديرية 
مدغل بكلفة 226 ألف دوالر
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رشطـــة  نظمـــت 
محافظـــة مـــأرب بالتعاون 
مـــع مكتب الصحـــة العامة 
ــة ،  ــكان باملحافظـ والسـ
دورة تدريبية توعوية حول 
أســـاليب ووســـائل الوقاية 
مـــن وباء فـــريوس كورونا 
ــدات  ــد 19 يف الوحـ كوفيـ
األمنيـــة والرشطية وطرق 

مواجهتـــه.
وأكـــد مدير عام رشطة 
ـــى  ـــد يحي ـــة العمي املحافظ
حميـــد أن الدورة هدفت إىل 
تعريـــف 20 ضابطا وصف 
ضابـــط، بمهـــارات التعامل 
مع كورونـــا واملصابن به، 
ـــهم  ـــة أنفس ـــرق وقاي وط

ـــن  ـــون م ـــلم العامل تس
الكـــوادر الطبيـــة يف مراكز 
العـــزل ملـــرىض فـــريوس 
ـــا بمحافظة مأرب،  كورون
150 حقيبـــة الســـالمة 
صحيـــة مقدمة من »أطباء 
ـــام  ـــر«، ق ـــن يف املهج اليم
بتســـليمها منســـق مبادرة 
باملحافظة  الصحي  اإلسناد 
ـــور أحمد الســـعيدي. الدكت
وخـــالل عملية اســـتالم 
الحقائب أكـــد رئيس غرفة 
ـــة الطـــوارئ  ـــات لجن عملي
ـــا  ـــاء كورون ـــة وب ملكافح
يف مـــأرب الدكتـــور نـــارص 
عبدربـــه، عـــىل أهميـــة هذه 
املبادرة من األطباء اليمنين 
يف املهجـــر عـــر مبـــادرة 
اإلســـناد، والتي من شأنها 
املســـاعدة يف حماية الكادر 
الصحـــي العامـــل يف مراكز 

واملتعاملن  بهم  واملحيطن 
معهم من انتقال العدوى يف 
إطـــار تعزيز جهود القطاع 
الصحي والحد من انتشاره 

يف املحافظة.
وتلقى املشـــاركون عىل 
مـــدى ثالثـــة أيـــام تدريبات 
حـــول أساســـيات التعامـــل 
مـــع املواطنن يف األقســـام 
التوقيف  وأماكن  الرشطية 
وطرق التعامل مع مقدمي 
البالغات وإجراءات الضبط، 
ـــرق التعامل  ـــة وط واإلحال
ـــا  ـــن بكورون ـــع املصاب م
الســـالمة  وإجـــراءات   ،
أماكـــن  يف  للموقوفـــن 

االحتجـــاز.

العـــزل والـــذي يعتـــر خط 
الدفـــاع األول ضـــد فريوس 
كورونـــا، وأول املترريـــن 
منهـــا خاصـــة أن القطـــاع 
الصحـــي يف املحافظـــة فقد 
ـــذا  ـــوادره به ـــن ك ـــددا م ع
الفـــريوس ونجا عـــدد آخر 
مـــن خطـــر الفـــريوس بعد 

الشـــفاء مـــن أعراضه.
حاجـــة  إىل  مشـــريا 
للمبادرات  الصحي  القطاع 
الداخـــل  يف  املجتمعيـــة 
تنشيطه  أجل  من  والخارج 
ومساعدته يف القيام بمهامه 
وتوفري االحتياجات الالزمة 
التـــي يحتاجهـــا مـــن أجـــل 
نجـــاح مهمته اإلنســـانية.. 
ـــذا  ـــة ه ـــدا أن مواجه مؤك
الوباء تتطلب جهودا كبرية 
ـــة  ـــابك كاف ـــر وتش وتظاف

األيادي.

تدريب 20 ضابطا وصف ضابط عىل أساليب 
ووسائل الوقاية من فريوس كورونا

150 حقيبة صحية من أطباء املهجر 
لعاميل مراكز عزل كورونا بمأرب


