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ــج  ــم برنام ــب الصحــة يختت مكت
تأهيــل  100 صحــي فــي مجــال 

االســتجابة الطارئــة 
الرياضيــة  األنشــطة  عــودة 
مــأرب بمحافظــة  الكرويــة 

ــى  ــع عل ــي يطل ــن النفيع الكابت
جاهزيــة ملعــب مــأرب األولمبــي

املحافظ العرادة يناقش مع نائب منسق األمم املتحدة 
الوضع اإلنساين للنازحني

الباكري واملعويض يشهدان اختتام وتدشني   
ثالثة برامج تأهيلية وإشهار منظمة نسوية

د. مفتــاح ومديــر برنامــج الغذاء 
يتفقــدان أوضــاع النازحــني يف 

ــويداء ــم الس خمي

أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..
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أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..

ـــأرب  ـــظ م ـــش محاف ناق
العـــرادة مـــع  اللـــواء ســـلطان 
ـــم لألمـــم  ـــب املنســـق املقي نائ
ـــؤون اإلنسانية يف  املتحدة للش
اليمـــن، دييجو زوريال، والوفد 
املرافق له، مســـتجدات الوضع 
اإلنساني واإلغاثي للنازحني يف 
مأرب، وســـبل تعزيـــز التعاون 
والتنسيق يف إغاثتهم وإيوائهم 

ـــني احتياجاتهم. وتأم
وأطلـــع املحافـــظ، رئيـــس 
وأعضاء الوفد األممي بحضور 
وكيل املحافظة الدكتور عبدربه 
مفتـــاح، عـــى خطـــة الســـلطة 
املحليـــة لالســـتجابة الطارئـــة 
ومصفوفـــة احتياجاتها للعام 
2021م وجهودهـــا املبذولة يف 
النازحـــني..  اســـتقبال وإيـــواء 
ـــز  ـــه يف تعزي ـــن أمل ـــاً ع معرب
الرشاكـــة اإلنســـانية مع األمم 
املتحـــدة ومنظماتهـــا العاملـــة 
يف املحافظـــة ورفـــع مســـتوى 
التعـــاون والتنســـيق معهـــا إىل 
أعـــى املســـتويات بما يناســـب 
طبيعـــة الوضـــع اإلنســـاني 
واالســـتثنائي، ويواكـــب حجم 

املليشيات  التي سببتها  املأساة 
الحوثيـــة يف محافظـــة مـــأرب 

وباقـــي املحافظـــات اليمنية.
مـــأرب  أن  وأوضـــح 
استقبلت خالل السنوات الست 
ـــر مـــن مليونـــني  ـــة أكث املاضي
و231 ألـــف نـــازح يقيمـــون يف 
139 مخيم نزوح يف املحافظة، 
ـــن  ـــبة 60٪ م ـــكلون نس ويش
إجمـــايل أعـــداد النازحـــني عـــى 
املســـتوى الوطني، ممـــا فاقم 
ـــم  ـــف حج ـــات، وضاع التحدي
قيادة  تواجه  التي  الضغوطات 
املحافظـــة يف إيـــواء هـــؤالء 
النازحـــني وتوفري احتياجاتهم 
الرضورية  متطلباتهم  وتأمني 
يف مجـــاالت اإلغاثـــة واإليـــواء 
واملياه والصحة والتعليم وباقي 
متطلبـــات الحيـــاة األساســـية.

وأشـــاد العرادة بدور األمم 
املتحـــدة ومنظماتهـــا العاملـــة 
يف محافظـــة مـــأرب يف تقديـــم 
املساعدات اإلنسانية الرضورية 
للنازحني خالل الفرتة املاضية، 
ـــك  ـــة تل ـــا إىل مضاعف ودعاه
ــم  ــف حجـ ــود وتكثيـ الجهـ

تدخالتهـــا، وتنفيـــذ مزيـــد من 
واملستدامة  التنموية  املشاريع 
التي تسهم يف تحديث وتطوير 
البنية التحتية وإنشـــاء مرافق 
خدميـــة رضوريـــة يف مخيمات 
النازحـــني وتجمعاتهـــم يف ظل 
استمرار حركة النزوح وتوافد 
النازحني الجدد إىل  اآلالف مـــن 

مأرب بشـــكل يومي.
مـــن جهتـــه أوضـــح نائـــب 
املنســـق املقيـــم لألمـــم املتحدة 
يف اليمـــن، أن زيارتـــه ملحافظة 
مـــأرب تهـــدف لالطـــالع عـــى 
الوضـــع اإلنســـاني واإلغاثـــي 
للنازحـــني عن كثب والتنســـيق 
والتشـــاور مع قيادة املحافظة 
ـــج  ـــط والربام ـــع الخط يف وض
املشرتكة وتحديد أهم املشاريع 
ـــي  الت ـــية  ـــانية األساس اإلنس
تحقـــق االســـتجابة الرسيعـــة 
والطارئة الحتياجات النازحني 

ـــة املجاالت. يف كاف
وأكـــد تفهم األمـــم املتحدة 
ـــاني  ـــع اإلنس ـــة الوض لطبيع
ـــذي  ال ـــرج  ـــتثنائي والح االس
ـــت  ـــأرب يف الوق ـــه م ـــر ب تم

النازحون  ـــه  الراهن وما يعاني
ـــؤولياتها  ـــعارها بمس واستش
تجاههـــم واســـتعدادها لتعزيز 
الرشاكـــة مع قيـــادة املحافظة 
والتنســـيق معها لحشـــد مزيد 
مـــن املـــوارد وجلـــب مزيد من 
الـــرشكاء الدوليـــني ومضاعفة 
ـــاني  ـــل اإلنس ـــتوى التدخ مس
ـــا  ـــة بم ـــي يف املحافظ واإلغاث
يغطـــي االحتياجـــات املتزايـــدة 
للنازحـــني ويلبـــي تطلعاتهـــم.

ــر  ــاء، املديـ اللقـ ــرض  حـ
القطـــري لربنامـــج الغـــذاء 
العاملي يف اليمن ،لوران بوكريا، 
ومديرة مكتـــب برنامج الغذاء 
العاملي بعدن موتينتا شيموكا، 
ومديـــر مكتـــب األمـــم املتحدة 
للشؤون اإلنســـانية )األوتشا( 
بعدن رينيه نيينهويس، ومدير 
مكتب منظمة اليونسيف بعدن 
مكتب  ومدير  نزوكي،  تشارلز 
ـــانتوس  ـــأرب س ـــا بم األوتش
ازيكـــو، ومديـــر مكتب منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة بمأرب وعدد 
مـــن مـــدراء املكاتـــب التنفيذية 

ـــة يف املحافظة. املعني

ــدة  ــم املتح ــق األم ــب منس ــع نائ ــش م ــرادة يناق ــظ الع ــدة املحاف ــم املتح ــق األم ــب منس ــع نائ ــش م ــرادة يناق ــظ الع املحاف
ــني ــاين للنازح ــع اإلنس ــنيالوض ــاين للنازح ــع اإلنس الوض
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الوكيل مفتاح ومدير برنامج الغذاء 
يتفقدان أوضاع النازحني يف خميم السويداء

ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي تفق
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، 
لربنامج  املديرالقطري  ومعه 
اليمن لوران  العاملي يف  الغذاء 
ـــني  النازح ـــاع  ـــريا، أوض بوك
ـــمال  ـــويداء ش ـــم الس يف مخي
مدينـــة مـــأرب واطلعـــا عـــى 
أهـــم احتياجاتهم األساســـية 
التي  والتحديات  والصعوبات 
تواجههـــم يف املخيـــم وســـبل 
الزيـــارة  معالجتهـــا. وخـــالل 
التـــي رافقهمـــا فيهـــا مديرة 
مكتـــب برنامج الغـــذاء بعدن 
ـــا شـــيموكا، اســـتمع  موتينت
الوكيـــل مفتـــاح وبوكـــريا إىل 
النازحـــني يف املخيم  عدد مـــن 

وتعرفوا عى أهم احتياجاتهم 
الجوانـــب  يف  األساســـية 
اإلغاثية واإليوائية والخدمية 
وســـبل تأمينها واطلعوا عى 
أوضاعهـــم ومعاناتهـــم وعى 
ـــانية الصعبة  ظروفهم اإلنس
نتيجة تكـــرار نزوحهم جراء 
اســـتمرار مليشـــيات الحوثي 
اإلرهابية قصف واســـتهداف 
ـــكل متواصل. مخيماتهم بش

رضورة  عـــى  وأكـــدا 
تحديث قوائم النازحني الجدد 
الذين يصلون تباعاً إلی مخيم 
الســـويداء وباقـــي مخيمـــات 
املحافظـــة  يف  النازحـــني 
ومضاعفـــة الجهـــود لتأمـــني 

مســـاعدات غذائيـــة شـــهرية 
عاجلـــة  بصـــورة  لهـــم 
ــى  ــددين عـ ومنتظمة..مشـ
رضورة تعزيـــز التعـــاون 
والتنسيق بني قيادة املحافظة 
وقيادة برنامـــج الغذاء خالل 
الفـــرتة القادمـــة ملعالجـــة 
كافة الصعوبـــات والتحديات 
النازحون يف  التـــي يواجههـــا 
مزيد  وحشد  مأرب  محافظة 
من املوارد والرشكاء الدوليني 
لتأمني احتياجاتهم األساسية 
وتوفري أهم الخدمات اليومية 

ـــة لهم.  الرضوري
ــاح  ــل مفتـ وكان الوكيـ
قـــد ناقش مع مديـــر برنامج 

الغـــذاء العاملـــي والفريـــق 
ـــة  ـــه خط ـــق ل ـــق املراف املراف
الربنامج لتوسيع تدخالته يف 
املحافظة وآليات التنسيق مع 
التنفيذيـــة للنازحني  الوحـــدة 
بمـــأرب لتغطيـــة الفجـــوة 
الغذائيـــة القائمة يف مخيمات 
النازحني وتأمني  ـــات  وتجمع
حصـــص غذائيـــة عاجلـــة 
للنازحني  تخصص  ومنتظمة 
الجدد يف الحـــاالت الطارئة يف 
ظل اســـتمرار حركـــة النزوح 
إىل املحافظـــة بشـــكل يومـــي.  
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اختتمـــت بمـــأرب دورة 
تدريبية يف مجال الحاسوب 
متدربا ومتدربة من  لـ 30 
ـــات  ـــن املديري ـــني م النازح
الشـــمالية )مجـــزر، مدغل، 
ورغـــوان( ومـــن محافظة 
الجوف والتي نفذها مكتب 
التعليـــم الفنـــي والتدريـــب 
املهني باملحافظة عى مدى 

كامل. شهر 
ويف الختـــام أكـــد وكيـــل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 
عبداللـــه أحمد الباكري عى 
أهميـــة إقامـــة مثـــل هـــذه 
الدورات التأهيلية للنازحني 
والنازحـــات بمـــا يســـهم يف 

ـــول  ـــن الحص ـــم م تمكينه
عى فرص عمل تحولهم إىل 
عنـــارص منتجة تســـاعدهم 
ـــش  ـــبل العي ـــني س يف تحس
ــم يف  ــم وإدماجهـ ألرسهـ
قيادة  التنمية.. مؤكدا دعم 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
ملثـــل هذه الربامـــج الهادفة 
ـــة العنرص البرشي  إىل تنمي
يف مختلف املجاالت.. مشددا 
عـــى أهمية حشـــد الجهود 
يف تقديـــم برامـــج تعليميـــة 
وتأهيليـــة نوعيـــة خاصـــة 
للمـــراة بمـــا يمكنهـــا مـــن 
التنمية. الفاعل يف  اإلسهام 
ــار  ــه أشـ ــن جانبـ مـ

مديـــر عـــام مكتـــب التعليم 
ـــي  ـــب املهن ـــي والتدري الفن
ناجي الحنيـــي إىل أن هذه 
ـــب  ـــتتبعها عق ـــدورة س ال
عيـــد األضحـــى املبـــارك 
دورات أخـــرى لبناء قدرات 
ـــابات خاصة  الشباب والش
النازحـــني والنازحات،  بما 
يسهم يف تخفيف معاناتهم 
العمل. سوق  يف  وإدماجهم 
مشـــيدا بااللتزام الكبري 
للمتدربني واملتدربات خالل 
الـــدورة وهـــو مـــا يعكـــس 
تعطشـــهم للتعلـــم وتطوير 
أوساط  بني  ذاتهم وخاصة 

املتدربات مـــن النازحني.

ويف ختـــام الـــدورة التي 
ـــب  ـــس املكت ـــا رئي حرضه
الفنـــي باملحافظـــة الدكتور 
عـــي الجبـــل ومديـــر عـــام 
مكتب الشؤون االجتماعية 
القييس  عبدالحكيم  والعمل 
ومديـــر عـــام تنميـــة املـــراة 
باملحافظـــة فنـــدة العماري 
ومدير عـــام مكتب الثقافة 
عـــي بقـــالن ومديـــر عـــام 
ـــور  ـــدة الدكت ـــة بدب مديري
ـــرى  ـــي، ج ـــى القان يحي
ـــهادات  تكريم املتدربني بش

لتقدير. ا

مكتب التعليم الفني يختتم دورة تدريبية في مكتب التعليم الفني يختتم دورة تدريبية في 
مجال الحاسوب لـمجال الحاسوب لـ3030 نازحا ونازحة نازحا ونازحة
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جمتمع مدين.. اختتام وتدشني ثالثة جمتمع مدين.. اختتام وتدشني ثالثة 
برامج تأهيلية وإشهار منظمة نسويةبرامج تأهيلية وإشهار منظمة نسوية

ـــال املحافظة  شـــهد وكي
الباكـــري، ومحمد  عبداللـــه 
عي املعويض اختتام وتدشني 
عدد مـــن الربامج والدورات 
التأهيليـــة والتدريبيـــة التي 
أقامتهـــا منظمـــات املجتمع 
ـــهار  بمحافظة مأرب، وإش
منظمـــة جديـــدة يف الجانب 

النسوي.
تدريب عىل إدارة 

املخيامت
بمدينـــة  واختتـــم 
مـــأرب برنامـــج التدريبـــات 

األساســـية لتأهيـــل مدربني 
يف إدارة مخيمـــات النازحني 
وتنســـيق أنشـــطتها وحـــل 
ــوء  ــی ضـ ــات علـ النزاعـ
اإلنسانية،  الدولية  القوانني 
والذي نفذه ائتالف استجابة 
النـــزوح باليمن بتمويل من 
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية واالتحاد 
األوروبـــي للحمايـــة املدنية 
واملنظمـــة الدولية للهجرة .

وهـــدف الربنامـــج الذي 
ـــتمر )20( يوما إكساب  اس

ـــوادر  ـــن ك ـــاً م )40( متدرب
الوحـــدة التنفيذية للنازحني 
باملحافظة مهارات وقدرات 
ـــع  ـــم املواضي ـــب أله التدري
ـــاع إدارة  ـــانية يف قط اإلنس
املخيمات والتواصل لتنسيق 
أنشـــطة املخيمـــات وتوفري 
الخدمات والرفع باحتياجات 
الطـــوارئ للجهـــات املعنيـــة 

واملنظمـــات املختصة.
مدير  أوضح  الختام  ويف 
الوحـــدة التنفيذية للنازحني 
ســـيف مثنـــی أن املتدربـــني 

ـــن  ـــم م ـــم تأهيله ـــن ت الذي
العاملـــني يف إدارة املخيمات 
ـــات  ـــن املديري ـــدد م ـــن ع م
ســـيعملون علـــی عكـــس 
مـــا اكتســـبوه مـــن قـــدرات 
ومهـــارات يف املخيمات التي 
يديرونهـــا وتنظيـــم العمـــل 
والتنســـيق مـــع مختلـــف 
ــتويات  ــات واملسـ القطاعـ
اإلداريـــة يف املخيـــم لخدمـــة 
النازحـــني وحل اإلشـــكاالت 
التي قد تطرأ بما يســـهم يف 
النازحني. تخفيـــف معانـــاة 
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مشـــريا إىل أهميـــة هـــذا 
الربنامـــج يف بنـــاء القـــدرات 
وتأهيل العاملني بما يحسن 
ـــات  ـــودة الخدم اإلدارة وج
االســـتجابة  ورسعـــة 

ـــات. لالحتياج
التمكني االقتصادي للمرأة

كمـــا اختتمـــت بمـــأرب، 
املرحلـــة األوىل مـــن برنامج 
التمكـــني االقتصادي للمرأة 
والذي ينفذه مكتب الشؤون 
االجتماعية والعمل بتمويل 
مـــن صندوق األمـــم املتحدة 
ـــني  ـــدف تحس ـــكان به للس
الوضـــع العـــام للمـــرأة مـــن 
خالل بناء قدراتها وإكسابها 
مهارات تساعدها يف تحسني 

العيش. سبل 
املرحلـــة  وتضمنـــت 
األوىل تأهيـــل 105 نســـاء يف 
مجاالت الخياطة واألشغال 
اليدويـــة والنقش والحنا إىل 
جانـــب الكمبيوتـــر ومحـــو 

األمية.
وخـــالل االختتـــام طاف 
ـــه  ـــة عبدالل ـــل املحافظ وكي
ــه  ــري ومعـ الباكـ ــد  أحمـ
مديـــر عام مكتب الشـــؤون 
االجتماعيـــة عبدالحكيـــم 
القيـــيس بمعرض مخرجات 
دورة الخياطـــة واطلع عى 
ـــارات  ـــتوى األداء وامله مس
التـــي اكتســـبنها املتدربـــات 
كمـــا اطلـــع عـــى مخرجات 
دورة النقـــش والكمبيوتـــر.
الباكـــري  وشـــدد 
والقييس عـــى أهمية إيجاد 
معـــارض دائمـــة لتســـويق 
ــة  ــات األرس املنتجـ منتجـ
وتحســـني دخلهـــا إىل جانب 
التأهيـــل  توســـع برامـــج 
لتشـــمل صناعـــة املـــواد 

ـــور. ـــة والبخ الغذائي
إكليلـــة  مؤسســـة 

النسوية 
إىل ذلـــك جـــرى بمدينـــة 
ـــة  ـــهار مؤسس ـــأرب، إش م
)إكليلـــة( النســـوية كأول 
ـــؤون  ـــم بش ـــة تهت مؤسس
املرأة اليمنية ورفع مستوى 
ـــة والعملية. قدراتها العلمي

املؤسســـة  وتهـــدف 
املـــرأة  إىل اإلســـهام يف دعـــم 
ـــة وإعدادهـــا إعـــدادا  اليمني
علميـــا وعمليا وأدبيا هادفا 
ـــى تكـــون قـــادرة عـــى  حت
ـــري  ـــاح والتأث ـــل والنج العم
ـــي  ـــا دون التخ يف مجتمعه
عـــن موروثهـــا الحضـــاري 
وثقافتهـــا اليمنية األصيلة.

ويف حفـــل اإلشـــهار 
مأرب  محافظة  وكيل  أشاد 
ـــة عبدالله  ـــؤون اإلداري للش
الباكـــري بإنشـــاء وإشـــهار 
هذه املؤسســـة النوعية من 
قبـــل مجموعة من النســـاء 
الرائدات يف املجتمع للنهوض 
عى  اليمنية  املرأة  بمستوى 

كافـــة املجاالت.
الباكري  وأشـــار الوكيل 
اليمنية وما  املرأة  إىل مكانة 
مثلتـــه مـــن إرادة حقيقيـــة 
البنـــاء والتطـــور  يف عمليـــة 
حيـــث أنها محـــور االرتكاز 
ـــايس لربامج  والرشيك األس
التنميـــة املســـتدامة يف أي 
مجتمـــع ويف أي بلـــد كان 
وهـــي مـــن يعـــول عليها يف 
بنـــاء جيـــل متســـلح بالعلم 
واملعرفـــة والوعـــي الوطني 
بعيـــدا عـــن األفـــكار الضالة 
ـــي  الت ـــة  ـــة املتطرف الطائفي
تحـــاول مليشـــيات الحوثي 
اإلرهابية غرســـها يف عقول 

ـــباب. األطفال والش
الباكـــري أن قيادة  وأكد 
ـــأرب  ـــة بم ـــلطة املحلي الس
عى اســـتعداد تـــام للتعاون 

مـــع جميـــع املؤسســـات 
النســـوية  والجمعيـــات 
املهتمـــة بشـــؤون املـــرأة 
املـــرأة  للنهـــوض بمســـتوى 
ـــا  ـــا وتعليمي ـــة ثقافي اليمني
ـــاركة يف  ـــا للمش واجتماعي

التنميـــة املســـتدامة.
ـــارت  ـــا أش ـــن جهته م
ـــة الدكتورة  رئيسة املؤسس
ريم بحيبح إىل أن املؤسســـة 
تســـعى من خالل إنشـــائها 
إلعـــداد املـــرأة إعـــدادا علميا 
وعمليا هادفا لتعزيز وتنمية 
قدراتهـــا وصقـــل مواهبهـــا 
وتأهيلهـــا لتكـــون فاعلة يف 
ـــة  ـــة لعملي ـــة املطلوب التنمي
املجتمعية  واملشاركة  البناء 
الخـــرية يف كافة املجاالت إىل 
جانب إنشـــاء جيل متســـلح 

بالعلـــم واملعرفة.
فض النزاعات واملنارصة

ـــدأ  ـــر ب ـــب آخ ـــن جان م
ـــي  ـــج تدريب ـــأرب برنام بم
ــاء  ــبيك وبنـ ــول التشـ حـ
النزاعات  الرشاكات وفـــض 
واملنـــارصة، والـــذي تنفـــذه 
جمعيـــة أجيال مأرب ضمن 
مرشوع تعزيز دور املجالس 
املحليـــة ومنظمات املجتمع 
املدني يف التماسك املجتمعي 
باملحافظـــة بالتعـــاون مـــع 

ـــور. برنامج جس
ـــج  ـــارك يف الربنام ويش
الذي ينفذ عى مدى ســـبعة 
أيـــام 27 متدربـــا ومتدربـــة 
يمثلون السلطات املحلية يف 
ـــة، الوادي،  مديريات )املدين
ممثلني  جانب  إىل  والجوبة( 
عن منظمات املجتمع املدني.

ويف افتتـــاح الربنامـــج 
ـــل املحافظة محمد  أكد وكي
عـــي املعـــويض عـــى أهمية 
إقامـــة مثـــل هـــذه الربامـــج 
التـــي تســـعى إىل  التنمويـــة 

تعزيـــز الرشاكـــة املجتمعية 
التنميـــة املحليـــة  يف برامـــج 
املنشـــودة وخدمـــة املجتمع 
وتطويـــر الخدمـــات وإعداد 
الذكور واإلناث  الشباب من 
ـــال يف  ـــدور فع ـــهام ب لإلس
وتأهيلهم  التنموية  العملية 

لقيـــادة املجتمع.
ونـــوه بدعـــم قيـــادة 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
ـــة  ـــدرات املحلي ـــاء الق يف بن
وتنمية املهارات خاصة لدى 
الشباب بما يؤهلهم يف قيادة 
واإلسهام  املنشودة  التنمية 
ـــج  ـــاح برام ـــال يف إنج الفع
التنميـــة وتعزيـــز الرشاكـــة 
املجتمعيـــة مع املؤسســـات 
تطويـــر  يف  الرســـمية 
ـــة وتخفيف  الخدمات العام
معاناة املواطنني من سكان 
ـــة والنازحني الذين  املحافظ
اســـتوعبتهم املحافظـــة 
بأعـــداد تصـــل إىل أكثـــر من 
اثنني مليـــون ونصف نازح.

من جانبه أشـــار رئيس 
جمعيـــة أجيال مأرب نارص 
الربنامـــج  أن  إىل  مهتـــم 
يهـــدف إىل تعزيـــز التماســـك 
ـــني  ـــة ب ـــي والعالق املجتمع
الســـلطة املحلية ومنظمات 
املجتمـــع املدنـــي مـــن أجـــل 
ـــات  ـــم الخدم ـــهيل تقدي تس

العامـــة وتطويرهـــا.
حـــرض االفتتـــاح مديـــر 
ــؤون  ــب الشـ ــام مكتـ عـ
والعمـــل  االجتماعيـــة 
القيـــيس  عبدالحكيـــم 
ومديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للمبـــادرات املجتمعيـــة طـــه 
غـــالب ومدير عـــام البحوث 
املحافظة  بديوان  والتدريب 
ـــري  ـــم الجعف ـــال قاس جم
ومدير عام تنمية املرأة فندة 

ـــاري. العم
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اليـــوم بمـــأرب  اختتـــم 
ــل  ــي لتأهيـ ــج تدريبـ برنامـ
100 عامـــل صحـــي يف مجـــال 
االســـتجابة الصحيـــة الطارئة 
 ) msp ( لخدمات الحد األدنی
الوصول  جمعية  نفذته  والذي 
اإلنســـاني بالتعاون مع مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
باملحافظـــة بتمويـــل منظمـــة 

الصحـــة العامليـــة.
ـــذي  ال ـــج  ـــدف الربنام وه
إىل إكساب  استمر شهراً كامالً 
ـــاركني  العاملني الصحيني املش
قـــدرات ومهـــارات صحيـــة 
تمكنهـــم مـــن تقديـــم خدمات 
طبيـــة ذات جـــودة للمواطنني 
يف مديريـــات الجوبـــة، حريب، 
الـــوادي، رغـــوان، واملدينـــة يف 
واملعالجة  التشخيص  مجاالت 
وتقييـــم الحـــاالت املرضيـــة 

ـــة. وإدارة الحال
ويف االختتـــام، أكـــد مديـــر 
عـــام مكتـــب الصحـــة العامـــة 
والســـكان الدكتـــور عبدالعزيز 
ـــاركة  ـــة مش ـــدادي أهمي الش
منظمـــات املجتمـــع املدنـــي 
ـــني  ـــل العامل ـــب وتأهي يف تدري
ـــع  ـــي ورف ـــاع الصح يف القط
قدراتهم واملساهمة يف تحسني 
خاصة  الصحي  األداء  وتجويد 
يف مجـــاالت الرعايـــة الصحيـــة 

وأقســـام الطـــوارئ.
مـــن جهته أوضح منســـق 
ــش  ــد مدهـ ــج أحمـ الربنامـ
ـــب  ـــمل تدري ـــج ش أن الربنام

وتأهيـــل الكـــوادر الصحيـــة 
يف إطـــار املـــرشوع الـــذي 
ـــفيات  ـــم املستش ـــذ يف دع ينف
واملرافـــق الصحية يف املديريات 
املستهدفة، باإلمدادات الدوائية 
واملســـتلزمات الطبيـــة وأدوات 
النظافـــة واملياه املكلـــورة ملدة 
خمســـة أشـــهر لتتمكـــن مـــن 
ـــا  ـــد خدماته ـــيع وتجوي توس
ـــرتة القادمة. الطبية خالل الف
ـــأرب  ـــت بم ـــك أقيم إىل ذل
ـــة عمل خاصة بمناقشة  ورش
واقـــع القطـــاع الصحـــي يف 
املحافظـــة، تنظمهـــا منظمـــة 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــاءلة لحق مس
بالتعـــاون مـــع مكتـــب الصحة 
العامـــة والســـكان باملحافظـــة 
ـــة رشكاء  ـــن منظم ـــم م وبدع

اليمـــن عـــى مـــدى يومني.
ـــي  الت ـــة  ـــدف الورش وته
يشـــارك فيها 14 مشـــاركا من 
مديـــري املستشـــفيات العامـــة 
والخاصـــة إىل الخـــروج برؤية 
ـــاع  ـــز دور القط ـــم وتعزي لدع
الصحي والتغلب عى التحديات 
التـــي تواجـــه  والصعوبـــات 

القطاع.
الورشـــة  افتتـــاح  ويف 
الصحة  عام مكتب  مدير  أشار 
العامـــة والســـكان باملحافظـــة 
ـــور عبدالعزيز الشـــدادي  الدكت
إىل أهمية انعقاد هذه الورشة، 
ـــات والتحديات  يف ظل الصعوب
الصحي  القطاع  التي يواجهها 
واألعباء التي يتحملها القطاع 
ـــن  ـــى م ـــد األدن ـــة الح يف تلبي
االحتياجات للخدمات الصحية 
الكبـــرية واملتزايـــدة، جـــراء 
استقبال املحافظة ألعداد كبرية 
النازحـــني واملهجرين من  مـــن 
مختلف محافظات الجمهورية 
والتـــي مازالت مســـتمرة حتى 
اليوم، بســـبب انقالب مليشـــيا 
الرشعية وحربها  الحوثي عى 

عى الشـــعب اليمني.
الدكتـــور  واســـتعرض 
الشـــدادي واقـــع الخدمـــات 
يف  والطبيـــة  الصحيـــة 
الحكوميـــة  املستشـــفيات 
واإلمكانـــات  باملحافظـــة 
املتوفـــرة وحجـــم الفجوة بني 
الطلبات عى الخدمات الصحية 

والطبيـــة مـــن قبـــل املواطنـــني 
واإلمكانـــات املتوفـــرة من بنى 
ـــوادر  ـــزات وك ـــة وتجهي تحتي
ـــردم  ـــات ل ـــة واالحتياج صحي
هذه الفجـــوة واالرتقاء بواقع 
القطـــاع الصحـــي والخدمـــات 
ـــا رشكاء العمل  املقدمة.. داعي
ـــم  ـــام بواجبه ـــاني القي اإلنس
يف تقديـــم املســـاعدات الالزمـــة 
للمشـــايف واملراكز الصحية بما 
يمكنهـــا مـــن القيـــام بدورهـــا 
ـــم  ـــاءة وتقدي ـــاني بكف اإلنس
خدماتهـــا بالجـــودة املطلوبـــة 
والتخفيف من معاناة املواطنني 

والنازحني.
ـــس  ـــد رئي ـــه أك ـــن جهت م
منظمـــة مســـاءلة لحقـــوق 
ـــث أن  ـــدي بالغي ـــان مه اإلنس
ـــن  ـــي ضم ـــة تأت ـــذه الورش ه
مبـــادرة دعم القطـــاع الصحي 
يف محافظـــة مـــأرب إضافة إىل 
تعزيز دور الســـلطة املحلية يف 
دعـــم القطـــاع الصحي وتوفري 
االحتياجـــات الالزمة، و إيجاد 
وعـــي مجتمعـــي بالثقافـــة 

الصحيـــة.

مكتب الصحة يختتم برنامج تأهيل  مكتب الصحة يختتم برنامج تأهيل  100100  
صحي في مجال االستجابة الطارئةصحي في مجال االستجابة الطارئة

إقامة ورشة عمل لمناقشة واقع القطاع الصحي ..
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عودة األنشطة عودة األنشطة 
الرياضية الكروية الرياضية الكروية 

بمحافظة مأرببمحافظة مأرب

أكد مدير عام مكتب 
عي  والرياضة  الشباب 
حشوان عودة األنشطة 
الرياضيـــة الكرويـــة يف 
ـــى  ـــاًء ع ـــة بن املحافظ
توجيهات وزير الشباب 
والرياضة نايف البكري 

.
حشـــوان  وقـــال 
خـــالل اجتماع رؤســـاء 
االتحـــادات واألنديـــة 
الرياضيـــة الرســـمية 
ـــأرب أن  ـــة م بمحافظ
التوجيهات شددت عى 
أخـــذ كافـــة االحرتازات 

أكـــد مدير عام مكتب الشـــباب والرياضة 
عـــي حشـــوان عـــودة األنشـــطة الرياضيـــة 
الكرويـــة يف املحافظـــة بنـــاًء عـــى توجيهات 

وزيـــر الشـــباب والرياضـــة نايـــف البكري .
وقـــال حشـــوان خـــالل اجتمـــاع رؤســـاء 
ـــمية  ـــة الرس ـــة الرياضي ـــادات واألندي االتح
بمحافظة مأرب أن التوجيهات شـــددت عى 
أخذ كافة االحرتازات الصحية والوقائية من 

ـــا كوفيد19. فريوس كورون
وجـــرى خـــالل االجتماع إقرار األنشـــطة 
أغسطس وسبتمرب،  الرياضية خالل شهري 
مـــن بينها بطولـــة كأس رئيـــس الجمهورية 
ألنديـــة املحافظـــة للكبار، وبطـــوالت الفئات 
العمرية ) براعم - ناشئني - شباب (، ودورات 

تأهيليـــة للحكام واإلداريني واملدربني.

ــة  ــة والوقائيـ الصحيـ
مـــن فـــريوس كورونـــا 

ـــد19. كوفي
خـــالل  وجـــرى 
االجتماع إقرار األنشطة 
الرياضية خالل شهري 
ـــبتمرب،  ـــطس وس أغس
مـــن بينها بطولة كأس 
ــة  ــس الجمهوريـ رئيـ
ألندية املحافظة للكبار، 
وبطـــوالت الفئـــات 
العمريـــة ) براعـــم - 
ناشـــئني - شـــباب (، 
ودورات تأهيلية للحكام 
واإلداريـــني واملدربـــني.

الكابتن النفيعي يطلع على 
جاهزية ملعب مأرب األولمبي 
إلقامة المعسكرات التدريبية


