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أكد استمرار دعم السلطة المحلية للجامعة ..

املحافظ العرادة ورئيس جامعة إقليم سبأ يدشنان 
العام اجلامعي اجلديد
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دشـــن محافـــظ مـــأرب 
اللواء ســـلطان العـــرادة ومعه 
ـــبأ  ـــم س ـــة إقلي ـــس جامع رئي
الدكتور محمد حمود القديس، 
العام الجامعي الجديد 2020م- 

2021م.
ـــتمع  ـــن اس وخالل التدش
املحافـــظ من رئيـــس الجامعة 
والهيئـــة اإلداريـــة للجامعة إىل 
رشح عـــن االســـتعدادات للعام 
ـــد، واالحرتازات  الدرايس الجدي
املتبعـــة يف ظل جائحة كورونا 
بمـــا يحقق الحمايـــة الصحية 
للـــكادر التعليمـــي والطـــالب.. 
كما استمع إىل رشح عن جملة 
التحديات التي تواجهها العملية 
التعليمية يف العديد من املجاالت 
املتصلـــة بالبنـــى التحتيـــة، 
ـــوى  ـــة، والق ـــة، واملالي والفني
البرشيـــة، يف الجامعـــة حديثة 
النشـــأة التي تســـعى إىل التميز 
والجودة يف العملية األكاديمية، 

حيث تحتوي عىل ســـت كليات 
منها كلية الطب التي استقبلت 
هـــذا العـــام أول دفعـــة فيهـــا 
وســـتكون رافدا مهما للتنمية 
الصحية عىل مستوى املحافظة 

والوطن.
ـــات  ـــاروا إىل أن الكلي وأش
ـــا  ـــىل 33 تخصص ـــوي ع تحت
وتستوعب 12 ألفا و800 طالب 
البكالوريوس،  مساق  وطالبة 
يدرسون يف 62 قاعة دراسية.

ــظ  ــاد املحافـ ــد أشـ وقـ
بالقفـــزات التـــي تشـــهدها 
الجامعـــة يف مختلـــف الجوانب 
خالل السنوات القليلة املاضية 
ـــىل  ـــدا ع ـــا.. مؤك ـــن عمره م
أهميـــة الدور املنوط بالجامعة 
ـــذري يف  ـــر ج ـــداث تغي يف إح
املحافظة واملحافظات املجاورة 
ـــات  ـــن املؤسس ـــة م املحروم
ـــم  ـــال التعلي ـــة يف مج التعليمي
العايل، إىل جانب دورها يف تعزيز 

التنمية املنشـــودة يف املحافظة 
ـــوادر  ـــراج الك ـــالل إخ ـــن خ م
املؤهلة يف مختلف التخصصات 
وإحـــداث حراك علمـــي وثقايف 
ينعكـــس عىل مســـتوى الوعي 
ـــو  ـــلوكي نح ـــي والس املجتمع
تاسيس مجتمع متسلح بالعلم 
واملعرفة والتخطيط والتفاعل 
اإليجابـــي يف عالقـــة الفـــرد 

ـــه ودولته. بمجتمع
ـــرادة  ـــظ الع ـــد املحاف وأك
اســـتمرار دعم السلطة املحلية 
للجامعة بما يساعد يف تطورها 
والقيام بدورها املنوط بها من 
أجل تحسن مستوى التحصيل 
العلمـــي والتأهيـــل األكاديمـــي 
ـــن مخرجاتها  للطالب وتحس
بمعايـــر الجـــودة العلميـــة 

املطلوبة..
ولفـــت إىل أن التعليـــم هـــو 
حجر الزاوية يف التنمية والبناء 
املنشود لليمن وتحصن عقول 

األجيال، وهي هدف من أهداف 
الثورة اليمنية الخالدة سبتمرب 
وأكتوبـــر ونوفمرب التي قضت 
عـــىل الجهـــل والتخلـــف الـــذي 
كرســـته اإلمامة واالســـتعمار 
وعادت اليوم ذيولها من خالل 
ـــة  ـــي االنقالبي ـــيا الحوث مليش
يف مناطـــق ســـيطرتها لنـــرش 
خرافاتهـــا وحقهـــا اإللهـــي يف 
استعباد الناس وأخذ أموالهم، 
ـــر  ـــة لتدم ـــا املمنهج وأعماله
املؤسســـات التعليمية من أجل 
تجريف الشـــباب نحو محارق 
املوت يف جبهات القتال دفاعا عن 
الكهنوتي الظالمي  مرشوعها 
وخدمة املرشوع الفاريس الذي 

يتهدد أمـــن املنطقة والعالم.
ـــس  ـــن رئي ـــر التدش ح
املكتب الفني باملحافظة الدكتور 

الجبل. عيل 

أكد استمرار دعم السلطة المحلية للجامعة ..

املحافظ العرادة ورئيس جامعة إقليم 
سبأ يدشنان العام اجلامعي اجلديد
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مهرجان فني بمأرب بمناسبة اليوم العاملي لذوي 
االحتياجات اخلاصة

مؤسســـة  نظمـــت 
إيـــالف التنمويـــة الخريـــة 
الخاصة  االحتياجات  لذوي 
بمحافظة مـــأرب مهرجانا 
ـــا بمناســـبة  ـــا وفني خطابي
ــذوي  ــي لـ ــوم العاملـ اليـ
االحتياجات الخاصة والذي 
يصادف الثالث من ديسمرب 

ـــن كل عام. م
ـــد  ـــل أك ـــالل الحف وخ
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
للشـــؤون اإلداريـــة عبدالله 
الباكري أن السلطة املحلية 
ـــع  ـــتعمل م ـــة س باملحافظ
تذليل  الداعمة عىل  الجهات 
كافـــة الصعوبـــات وتقديم 
التسهيالت من أجل أن ينال 
ـــات الخاصة  ذوو االحتياج

ويحضـــون  حقوقهـــم 
ـــم  ـــي تؤهله الت ـــة  بالرعاي
ـــاركن فاعلن  ليكونوا مش

يف املجتمـــع.
ــري إىل  الباكـ ــار  وأشـ
ـــوم  ـــال بالي ـــة االحتف أهمي
ـــذوي االحتياجات  العاملي ل
العالم  أنظار  للفت  الخاصة 
لهذه الرشيحة املهمة وتلبية 
دمجها  وإعادة  احتياجاتها 
ــجيعها  ــع وتشـ يف املجتمـ
عىل تحـــدي إعاقتها.. داعيا 
ــة ذات  ــات الدوليـ املنظمـ
ـــام  ـــاص إىل االهتم االختص
ـــة ليس فقط  بهذه الرشيح
الغذائية  باملساعدات  بمدها 
عىل  بالعمل  وإنما  وغرها، 
تأهيلهـــا لتصبح قادرة عىل 

البناء  ـــة  املشـــاركة يف عملي
والتنمية.

ذوي  أن  وأكـــد 
الخاصـــة  االحتياجـــات 
يمتلكـــون مـــن املواهـــب 
ـــي تؤهلهـــم  الت والقـــدرات 
ليكونوا مســـاهمن فاعلن 
يف املجتمـــع، وليســـوا عبئـــا 
ـــذا  ـــاح يف ه ـــه، والنج علي
الجانب هو كيفية اكتشاف 
قدراتهم وتنميتها .. مشرا 
ــن ذوي  ــر مـ إىل أن الكثـ
االحتياجات الخاصة تحدوا 
إعاقاتهـــم وقدمـــوا نمـــاذج 
ناجحـــة يف شـــتى املجاالت.
أعلـــن  الحفـــل  ويف 
مديـــر عام مكتب الشـــؤون 
والعمـــل  االجتماعيـــة 

ـــم القييس تقديم  عبدالحكي
مبلـــغ 100 ألـــف ريـــال لكل 
معاق عرب مؤسســـة إيالف 
ــاركة يف  ــة كمشـ التنمويـ
صناعـــة جزء مـــن الفرحة 
لـــدى هـــذه الرشيحـــة التي 
تتطلب من الجميع سواء يف 
ـــة أو جهات  منظمات مدني
ـــر الجهـــود  ـــمية تضاف رس
بمســـتواهم  لالرتقـــاء 
فئـــات  إىل  وتحويلهـــم 
مشاركة قادرة عىل اإلبداع 

والعمـــل.
ـــهد املهرجان كلمة  وش
ـــالف  ـــة إي ـــة منظم لرئيس
وعـــدد من الفقـــرات الفنية 

ـــة املعربة. والغنائي
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يجـــري مكتـــب الصحـــة 
العامة والســـكان بمحافظة 
مـــأرب اســـتعدادات صحيـــة 
كبرة لتنفيذ حملة التحصن 
املوسع ضد شلل األطفال من 
منزل إىل منزل والتي ستنطلق 

االسبوع. هذا 
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء 
موسع ترأسه مدير عام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
باملحافظة الدكتور عبدالعزيز 
الشـــدادي، ضم قيادة املكتب 
والرعاية  الربامج  ومسؤويل 
باملكتب واملديريات  الصحية 
ومنسقي التحصن واإلعالم 
والتثقيف الصحي باملديريات، 

واملـــرشف املركـــزي عـــىل 
حمـــالت التحصن الشـــامي 
داؤود، ملناقشة الخطط التي 
تـــم وضعهـــا لتنفيـــذ حملة 
ــات  التحصـــن واالحتياجـ
لتنفيذها من املوارد والكوادر 
الصحيـــة بما يضمـــن نجاح 
الحملة وتحقيق الهدف منها.
حملـــة  وتســـتهدف 
التحصـــن تطعيـــم 80 ألفـــا 
و184طفال وطفلة دون سن 
الخامســـة، مـــن خـــالل 457 
فريقا متحركا وثابتا، يرشف 
عليهـــا 150مـــرشف مديرية 
ومحافظة وإرشاف مركزي.
الشدادي  اللقاء شدد  ويف 

عـــىل أهميـــة التحضر الجيد 
لتنفيـــذ الحملة واالســـتفادة 
مـــن خالصة تنفيذ الحمالت 
الســـابقة بمـــا يضمـــن أعىل 
نسبة من النجاح.. مشرا إىل 
ما تشهده املحافظة من تزايد 
مستمر لألطفال املستهدفن 
والذيـــن لـــم يدخلـــوا ضمـــن 
األعداد املتوقعة للمستهدفن 
نتيجـــة اســـتمرار توافـــد 
النازحن وتوسع املخيمات.. 
ـــة  ـــات الدولي ـــا املنظم داعي
املانحة إىل التعاطي اإليجابي 
مـــع هذه املتغـــرات و تقديم 
الدعـــم الالزم للمحافظة من 
أجل التمكن من تغطية هؤالء 

األطفال.
ولفت الدكتور الشـــدادي 
إىل أهميـــة الحملة التي تأتي 
عقـــب ظهـــور حاالت شـــلل 
األطفال يف عدد من املحافظات 
بعد أن كانت اليمن قد أعلنت 
منذ ســـنوات خلوها من هذا 
الفـــروس، إضافـــة إىل بقاء 
ـــدان القـــرن  الفـــروس يف بل
األفريقـــي وهـــو ما يشـــكل 
خطراً عىل أطفال اليمن مع 
الالجئن من  تدفق  استمرار 
القـــرن األفريقـــي إىل بالدنا..

استعدادات صحية كبيرة لتنفيذ الحملة 
الوطنية ضد شلل األطفال
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مستشفى كرى حيتضن خميام جراحيا يف جمال األذن 
بعد منتصف ديسمرب احلايل

ـــة  تقيـــم مؤسســـة صل
للتنميـــة بالتعـــاون مـــع 
مكتـــب الصحـــة العامـــة 
والســـكان بمحافظة مأرب 
املخيـــم الجراحـــي املختص 
باألذن خالل النصف الثاني 
مـــن شـــهر ديســـمرب الحايل 

بمستشـــفى كـــرى العـــام.
املخيـــم  وســـيقوم 

الذي جـــرى توقيع اتفاقية 
إقامتـــه، بن مكتب الصحة 
ممثـــال بالدكتور عبدالعزيز 
املكتب،  الشدادي مدير عام 
ـــة  ـــة ممثل ـــة صل ومؤسس
برئيـــس املؤسســـة الدكتور 
طـــالل ســـاملن بتقديـــم 
والعمليات  املعاينة  خدمات 
لــــ 350 حالـــة،  الجراحيـــة 

ـــة  ـــىل 300 حال ـــة ع موزع
معاينة و50 عملية جراحية 

نوعية.
ومـــن املقـــرر أن يجري 
املخيـــم عملياتـــه الجراحية 
يف ترقيـــع غشـــاء طبلـــة 
أنابيـــب  األذن وتركيـــب 
تهويـــة لـــألذن واســـتخراج 
األجسام الغريبة من األذن، 

األذن  إىل عمليات  باإلضافة 
النوعية )جراحات التسوس 
ـــتبدال عظمة  املختلفة واس
العظيمات  الركاب وإصالح 
واستكشاف العصب السابع 
وكـــذا إصـــالح التشـــوهات 
الوالدية واملكتسبة يف األذن 

الوسطى(.
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افتتـــح وكيـــل محافظة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله أحمد الباكري ومعه 
مدير عام مكتب الصحة العامة 
والسكان الدكتور عبدالعزيز 
الشـــدادي، دورة تدريبيـــة يف 
مجال »املنهجيات الحديثة يف 
إدارة الشؤون الطبية« والتي 
أقامتهـــا مؤسســـة البـــر 
الخرية العاملية قطاع اليمن، 
بالتعاون مع مكتب الصحة 
ـــكان، وبتمويل  العامة والس

امللك سلمان. من مركز 
ـــدورة إىل رفع  وهدفت ال
القدرات اإلدارية للمشاركن 
من 12 مستشفى يف املحافظة 

ـــؤون  ـــال اإلدارة للش يف مج
الطبية ومنهجياتها الحديثة، 
بمـــا يعزز أداء املستشـــفيات 

خدماتها. وجودة 
ـــد  ـــاح أك ـــالل االفتت وخ
الوكيل الباكـــري عىل أهمية 
االستمرار يف التأهيل والتدريب 
ملختلـــف الكوادر بما يســـهم 
يف االرتقـــاء بـــأداء العاملـــن 
يف القطـــاع الصحـــي وجودة 
الخدمـــات املقدمـــة وتطوير 
القطـــاع الصحي وتحســـن 
وضع املستشفيات واملنشآت 

الصحية.
إدارة  أن  إىل  وأشـــار 
املستشفيات واملنشآت الطبية 

ـــي  ـــع مهن ـــرب ذات طاب تعت
ـــا  ـــا خصوصيته ـــي له وفن
ومنهجياتهـــا العلمية والتي 
يجـــب أن تزود بهـــا بصورة 
مســـتمرة من أجـــل مواكبة 
التغرات الجديدة واالستفادة 
من األساليب واملناهج املحدثة 
يف اإلدارة الطبيـــة بما يحقق 
النقلة النوعية يف املستشفيات 

وإداراتها.
ـــي  ـــود الت ـــن الجه وثم
يبذلها مكتب الصحة العامة 
والســـكان باملحافظـــة مـــن 
أجل تطوير القطاع الصحي 
بالتعاون مع الرشكاء والتغلب 
ـــات الكبرة التي  عىل التحدي

تواجه هذا القطـــاع املحدود 
يف إمكانياته وبناه التحتية.. 
مشيدا بهذه املبادرة املهمة من 
مؤسســـة البر الخرية يف 
إطار أدائها املتميز باملحافظة 
ــة إدارة مستشـــفى  خاصـ
العيون وما يقدمه من خدمات 
طبية مهمة وجليلة مجانية 
للمواطنن.. معربا عن شكره 
للدعم الكبر الذي يقدمه مركز 
امللك سلمان للقطاع الصحي 
وتطويره والنهضة به والذي 
يعترب بحق وحقيقة الرشيك 
اإلنســـاني الفاعـــل للقطـــاع 

الصحي باملحافظة.

دورة تدريبية صحية بمأرب في المنهجيات 
الحديثة إلدارة الشؤون الطبية
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تتويج نادي السد بكأس بطولة 30 نوفمرب 
لألندية الرسمية 

تـــوج وكيـــل محافظـــة 
مأرب عبدالله الباكري ومعه 
مدير عـــام مكتب الشـــباب 
ـــة باملحافظة عيل  والرياض
حشوان، ورئيس فرع اتحاد 
كرة القـــدم صالح الحواني 
بكأس  الريايض  السد  نادي 
بطولـــة 30 نوفمـــرب لكـــرة 
القدم لألندية الرسمية التي 
أقيمت بمناســـبة احتفاالت 
ـــاد  الشـــعب اليمنـــي باألعي
الوطنية 26 ســـبتمرب و 14 

اكتوبـــر و30 نوفمـــرب.
ـــادي  ـــج ن ـــاء تتوي وج

الســـد الريـــايض بـــكأس 
البطولـــة عقـــب فـــوزه عىل 
ـــاراة  ـــش يف املب ـــادي براق ن
النهائية للبطولة التي جرت  
عىل ملعـــب املطار بعاصمة 
املحافظة، بهدف واحد دون 
رد، ســـدده الالعـــب محمـــد 
صالـــح يف منتصـــف شـــوط 

الثاني. املبـــاراة 
كما تـــوج نادي براقش 
الحتالله  الفضية  بامليدالية 

وصيف البطولة.
وخـــالل التكريـــم أشـــاد 
الوكيـــل الباكري بمســـتوى 

التنظيـــم املتميـــز للبطولـــة 
مـــن قبل فـــرع اتحـــاد كرة 
القدم باملحافظة .. مشـــددا 
عـــىل أهميـــة االســـتمرار يف 
إقامة البطوالت والفعاليات 
والشـــبابية  الرياضيـــة 
وربطهـــا  والثقافيـــة 
الوطنيـــة  باملناســـبات 
أثر  العظيمـــة، ملا لذلـــك من 
يف تعزيـــز عظمـــة نضـــاالت 
اآلبـــاء واألجداد يف مواجهة 
االســـتبداد واالســـتعمار، 
ـــىل  ـــرص ع ـــب الح اىل جان
غـــرس قيم الـــوالء الوطني 

اليـــوم وقادة  لـــدى شـــباب 
املستقبل.

البطولـــة  أن  يذكـــر 
انطلقت يف التاسع من شهر 
نوفمرب الجاري بمشـــاركة 
12 ناديا من الدرجة الثالثة 
يف املحافظة، ضمن بطوالت 
رياضيـــة أخـــرى شـــهدتها 
ـــمية  ـــة الرس ـــأرب لألندي م
والفـــرق الشـــعبية يف عـــدد 
مـــن األلعاب عـــىل كأس 30 

نوفمـــرب املجيد.


