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يــوم حقلــي لنشــر وتوزيــع صنــف جديد مــن بذور 
القمح المحســنة

ــة  الباكــري يفتتــح دورة تأهيــل المشــاركات بحمل
ــا التوعيــة بمخاطــر فيــروس كورون

اختتــام دورة فــي مجــال الخدمات الصحيــة الطارئة 
والمنقذة للحيــاة بمأرب

اللجنة الوطنية للتحقيق تزور 
السجن املركزي وتستمع لضحايا 

االنتهاكات وتلتقي املنظامت املدنية

حمافظـــة مـــأرب تســـتعد 
األوىل  الذكـــرى  إلحيـــاء 
العميــــد  الستشهـــــــاد 
عبدالغنـــــي شعــــــــان

ــادة  بقيـ ــتورية  الدسـ ــورة  للثـ الــــ74  ــری  الذكـ ــاء  إحيـ
ــي ــارص القردعـ ــي نـ ــهيد عـ الشـ

الوكيل مفتاح أكد تسهيل السلطة المحلية لمهامها..
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ـــام  ـــر اإلع ـــى وزي التق
والثقافة والسياحة، معمر 
ـــة مـــأرب،  اإلريانـــي بمدين
بأعضـــاء اللجنـــة الوطنيـــة 
ادعـــاءات  يف  للتحقيـــق 
ـــان  انتهاكات حقوق اإلنس
ـــارة  ـــون بزي ـــن يقوم الذي

املحافظـــة.
ـــاء  اللق ـــال  ـــرى خ وج
الذي حرضه أعضاء اللجنة 
ـــاء  ـــان، وضي ـــد طلي محم
ـــوذيل  ـــارص الع ـــرز، ون مح
التعاون بني  مناقشة أوجه 
ـــوزارة واللجنة يف قضايا  ال
التحقيـــق يف االنتهـــاكات 
اإلعاميـــني  بحـــق 
ــاغ  ــني، واإلبـ والصحفيـ
ـــق يف  ـــذا التحقي ـــا، وك عنه

قضايـــا اآلثـــار.
ـــم  ـــي دع ـــد اإلريان وأك
ـــة الوطنية،  الحكومة للجن
معرباً عن الثقة بحياديتها، 
لتحقيـــق األهـــداف املرجوة 
ـــن  ـــة للمواط ـــا، خدم منه

وأمنـــه وســـامته، وإبـــراز 
اســـم اليمـــن أمـــام املجتمع 

الدويل.
وأعـــرب عـــن اســـتعداد 
الوزارة للتعاون الكامل مع 
اللجنة، مشـــراً إىل ما بذلته 
من جهود يف ملف الصحفيني 
املختطفـــني لدى مليشـــيات 
التابعة  ـــة  الحوثي اإلرهابي
إليران، وإيصاله إىل املحافل 
الدوليـــة، ومـــا يتعـــرض له 
الصحفيـــون من انتهاكات، 
وكـــذا الجهـــود املبذولة مع 
أجل  من  الدولية،  املنظمات 
ـــيات  ـــى املليش ـــط ع الضغ
الحوثية إلطاق الصحفيني 
ـــدرت  ـــن أص الذي ـــة  األربع

بحقهم قـــرارات إعدام.
اإلريانـــي  ونـــوه 
يف  التعـــاون  بـــرضورة 
التحقيـــق يف قضايـــا اآلثـــار 
ـــياحية، وبما  واملناطق الس
يضمن الحفاظ عى املوروث 
الثقايف اليمني وحمايته من 

الرسقـــة والتلـــف.
ــع  ــت إىل أن أبشـ ولفـ
التـــي ترتكبها  االنتهـــاكات 
املليشيات هي جريمة تجنيد 
األطفال، حيث جندت ما ال 
يقل عن 30 ألف طفل أودت 
مشراً  منهم،  الكثر  بحياة 
إىل أن هـــذه الفظائـــع يجب 
أن يتم التحقيق فيها ويقدم 

للمحاكمة.. مرتكبوها 
وأبدى الوزير اســـتعداد 
الوزارة للتعاون مع اللجنة 
يف نـــر ثقافـــة اإلباغ عن 
االنتهاكات ونر الرســـائل 
ــة  ــات الرتويجيـ واإلعانـ
لكيفيـــة اإلبـــاغ وطريقـــة 
التواصل مع اللجنة يف كافة 

ـــائل اإلعام الرسمية. وس
مـــن جانبهـــم أشـــار 
ـــة  ـــة الوطني ـــاء اللجن أعض
للتحقيـــق إىل مـــا تقـــوم به 
اللجنـــة، ومـــا قطعتـــه من 
شوط كبر، انعكس يف ثقة 
املجتمـــع الـــدويل بها كلجنة 

. مستقلة
اللجنـــة  أن  وأكـــدوا 
تقـــوم بعملهـــا يف حياديـــة 
تامـــة و تبذل جهوداً كبرة 
للتحقيـــق يف االنتهـــاكات 
ـــي  ـــام والت ـــال اإلع يف مج
ـــون  ـــا الصحفي ـــرض له تع
ـــات  واإلعاميون واملؤسس
ـــاع  ـــذا قط ـــة، وك االعامي
اآلثـــار والســـياحة، معربني 
عـــن أملهـــم يف مـــد جســـور 
التواصل مع الوزارة إلعداد 
ـــع  ـــار واملواق ـــة باآلث قائم
التـــي تعرضـــت  الســـياحية 

لانتهـــاكات واألرضار.
ـــل  ـــاء وكي اللق ـــرض  ح
وزارة اإلعام عبدالباســـط 
القاعـــدي، ومديـــر مكتـــب 
اإلعـــام بمحافظـــة مـــأرب 
عـــوض الحويســـك، ومدير 
فرع الهيئـــة العامة للكتاب 

ـــارص الريف. ن

وزيــر اإلعــام يلتقــي بمــأرب اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق وزيــر اإلعــام يلتقــي بمــأرب اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق 
يف قضايــا الرصــد وثقافــة اإلبــاغيف قضايــا الرصــد وثقافــة اإلبــاغ
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الوكيل مفتاح أكد تسهيل السلطة المحلية لمهامها..

اللجنة الوطنية للتحقيق تزور السجن املركزي 
وتستمع لضحايا االنتهاكات وتلتقي املنظامت املدنية

ـــة  اللجن ـــاء  ـــى أعض التق
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، 
اليوم األحد، بقيادة الســـلطة 
املحليـــة واألمنيـــة بمحافظة 

مأرب.
اللقـــاء رحـــب وكيـــل  ويف 
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م محافظ
عبدربه مفتاح بزيارة أعضاء 
اللجنـــة إىل محافظـــة مأرب.. 
ـــلطة  ـــتعداد الس ـــدا اس مؤك

املحليـــة باملحافظـــة لتســـهيل 
كافـــة أعمال اللجنة.

أعضـــاء  واســـتعرض 
ــزول  النـ ــج  ــة برنامـ اللجنـ
امليدانـــي إىل محافظـــة مأرب 
الـــذي يهـــدف إىل تقييم وضع 
حقـــوق اإلنســـان باملحافظة 
واالطاع عى عدد من وقائع 
ـــتماع إىل  ـــاكات واالس االنته

. يا لضحا ا
وأكـــدوا اهتمـــام اللجنـــة 

برصد وتوثيق كافة انتهاكات 
حقوق االنسان التي وقعت يف 
محافظـــة مأرب عرب باحثيها 
امليدانيني، يف إطار مهام اللجنة 
ـــذه االنتهاكات  للتحقيق يف ه

وإنصاف الضحايا.
نيابة  رئيس  اللقاء  حرض 
جهاز  ومدير  مأرب  استئناف 
األمن السيايس بمأرب، ونائب 
مدير رشطة املحافظة، وقائد 
الرطـــة العســـكرية، ومدير 

مكتب حقوق اإلنسان.

زيارة السجن املركزي
اللجنـــة  أعضـــاء  زار 
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، 
ـــجن  ـــة الس ـــد، إصاحي األح
ـــي  املركـــزي والبحـــث الجنائ
ـــم  ـــأرب، لتقيي ـــة م بمحافظ
واالستماع  املحتجزين  وضع 

ـــة. ـــم القانوني إىل مطالبه
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وخـــال ذلـــك اســـتمع 
أعضـــاء اللجنـــة إىل رشح من 
املسؤولني يف السجن إىل رشح 
عن أهـــم احتياجات الســـجن 
يف مجـــال الصحـــة والـــدواء، 
واطلعـــوا عى بيانات الوثائق 
الخاصـــة باملحتجزيـــن، كمـــا 
قاموا بمعاينة أقسام السجن.
وتســـلم أعضـــاء اللجنـــة 
قائمـــة بأهـــم املطالـــب 
واالحتياجات للسجن، وقاموا 
واالستماع  أوضاعه  بمعاينة 
إىل مطالـــب املحتجزيـــن فيه.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة 
ضمن برنامـــج نزول ميداني 
ينفذه أعضاء اللجنة الوطنية 
للتحقيـــق إىل محافظة مأرب 
لاطـــاع عى وضـــع حقوق 

ـــان يف املحافظة. اإلنس

اإلستامع لضحايا اإلنتهاكات
ــا نظمـــت اللجنـــة  كمـ
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات 

اللجنـــة الوطنيـــة، منـــذ بـــدء 
. عملها

لقاء املنظامت املدنية 
اللجنـــة  وعقـــدت 
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، 
يـــوم الخميـــس، حلقة نقاش 
مع منظمـــات املجتمع املدني 
ـــوق  ـــال حق ـــة يف مج العامل
اإلنســـان بمحافظـــة مـــأرب.
آليات  وناقشـــت الحلقـــة 
التنســـيق بني اللجنة الوطنية 
للتحقيـــق ومنظمات املجتمع 
املدنـــي يف اإلباغ والرصد عن 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان. 
واســـتعرض أعضـــاء اللجنـــة 
الجهود التي قامت بها اللجنة 

خـــال الفرتة املاضية.
كما ناقش أعضاء اللجنة 
واملشاركون يف حلقة النقاش 
مع ممثيل املنظمات والجهات 
ـــوق  ـــال حق ـــة يف مج العامل

انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، 
يوم الثاثاء، جلســـة استماع 
ـــا انتهـــاكات حقـــوق  لضحاي

اإلنســـان بمحافظـــة مأرب.
االستماع  جلسة  وهدفت 
ـــاط االنتهاكات  إىل تحليل أنم
التـــي تعـــرض لهـــا املواطنني 
ــرب، يف  ــرتة الحـ ــال فـ خـ
محافظة مـــأرب ومحافظات 

ـــة أخرى. يمني
واســـتمع أعضـــاء اللجنة 
ـــاكات  ـــة لانته إىل 13 ضحي
التـــي تنوعت مابـــني التعذيب 
واالعتقال التعسفي واإلخفاء 
ـــازل  ـــر املن ـــرسي وتفج الق

ـــتهداف املدنيني. واس
الضحايـــا  وقـــدم 
تفصيليـــة  توضيحـــات 
وشهادات مختلفة لانتهاكات 
التـــي تعرضـــوا باملخالفـــة 
ـــاني. ـــدويل اإلنس ال ـــون  للقان

وتأتي جلســـة االســـتماع 
لضحايـــا االنتهـــاكات ضمـــن 
التـــي تتبعها  آليـــات التحقيق 

اإلنســـان بمحافظـــة مـــأرب، 

أوجه التعاون والتنسيق فيما 

يتعلق باإلحالـــة واإلباغ عن 

االنتهاكات.

واســـتعرض املشـــاركون 

ـــق  ـــد وتوثي ـــم يف رص أعماله

انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، 

كما أبدوا استعدادهم للتعاون 

والتنسيق مع اللجنة الوطنية 

ــات  ــا يف املحافظـ وراصديهـ

اليمنيـــة، وإحالـــة وإبـــاغ ما 

يصل إليهم مـــن انتهاكات إىل 

اللجنـــة الوطنيـــة للتحقيق.
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محافظـــة  تســـتعد 
مـــأرب إلحياء الذكرى األوىل 
األمن  الستشهاد قائد قوات 
الخاصـــة باملحافظـــة العميد 
عبـــد الغنـــي شـــعان ورفاق 
دربـــه، الذين استشـــهدوا يف 
26 فربايـــر 2021 وهـــم 
يتقدمـــون صفـــوف األبطال 
ـــا  ـــأرب دفاع ـــات م يف جبه
ـــورة  ـــة والث ـــن الجمهوري ع
الوطنيـــة  واملكتســـبات 
ونضـــاالت الشـــعب اليمنـــي 

ــي  ــيا الحوثـ ــد مليشـ ضـ
الفاريس  واملروع  اإليرانية 

ـــي. اإلرهاب
برنامـــج  ويتضمـــن 
ــرى  ــاء الذكـ ــة إحيـ فعاليـ
األوىل العديـــد من األنشـــطة 
ـــربز دور  ـــي ت الت ـــج  والربام
الشـــهيد ورفاقـــه األبطـــال، 
الذيـــن منحـــوا املايـــني مـــن 
اليمنيني من سكان محافظة 
مأرب والنازحني فيها األمن 
واألمان واالستقرار، وعملوا 

عـــى تأســـيس مؤسســـة 
أمنيـــة رائـــدة، مثلـــت حاجز 
الصـــد املنيع الذي أفشـــل كل 
ـــيا الحوثي  مخططات مليش
اإلرهابيـــة لتمكـــني املروع 
اإليرانـــي يف اليمن واملنطقة.
ـــهيد  ـــم الش ـــرز اس  وب
عبدالغني شعان كقائد أمني 
من الطـــراز الرفيع الســـيما 
ـــد  ـــب قائ ـــه منص ـــد تولي بع
قـــوات األمن الخاصة والذي 
تمكن من خاله من تحقيق 

إنجازات أمنية نوعية، جعلت 
من الجهـــاز األمني يف مأرب 
حصنا منيعا أفشـــل عرات 
املخططات اإلرهابية ملليشيا 
اإليراني،  واملروع  الحوثي 
ـــة  ـــرته القيادي ـــوج مس ليت
ـــن  ـــاً ع ـــهاد دفاع باالستش
محافظة مأرب والجمهورية 
ـــق  البل ـــات  ـــة يف جبه اليمني
صبيحـــة 26 فرباير 2021م.

محافظة مأرب تستعد إلحياء الذكرى األولى محافظة مأرب تستعد إلحياء الذكرى األولى 
الستشهاد العميد عبدالغني شعالنالستشهاد العميد عبدالغني شعالن
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في فعالية خطابية بمأرب ..

أقيمـــت يـــوم الخميس 
يف مدينـــة مـــأرب، فعاليـــة 
بالذكری  احتفاء  خطابية 
ـــتورية  الـ74 للثورة الدس
التـــي قادها الشـــهيد عيل 
نارص القردعي ضد الحكم 
االمامي البائد عام 1948.

ـــة  ـــت يف الفعالي وألقي
عدد مـــن الكلمـــات، أكدت 
جميعهـــا عـــى عظمـــة 
التي  والتضحيات  املواقف 
ـــرار  ـــوار األح الث ـــا  قدمه
بقيادة الثائر الشـــهيد عيل 
نارص القردعي ورفاقه يف 

ســـبيل تحرير الشعب من 
أغـــال الكهنوت وخاصه 
مـــن ظلم اإلمامة وقهرها 
عى  لليمنيني  واستعبادها 

عقود. مدى 
إلـــی األدوار  مشـــرة 
للشـــهيد  النضاليـــة 

القردعي ومســـرة حياته 
الثورية التي وحدت قلوب 
اليمنيـــني باعتبـــاره مثـــاالً 
للمناضل الذي آمن بثورته 
وســـعى لتحقيهـــا وعمـــل 
بكل جد لنجاحها وتحقيق 

أهدافها.

إحياء الذكری الـ74 للثورة الدستورية بقيادة 
الشهيد عي نارص القردعي
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افتتـــح وكيـــل محافظـــة 
ـــري  الباك ـــه  ـــأرب عبدالل م
التدريبـــة  الـــدورة  اليـــوم، 
الخاصـــة بتأهيل املتطوعات 
التوعية  املشاركات يف حملة 
امليدانيـــة حـــول فـــروس 
كورونا يف مخيمات النازحني 
ـــأرب  ـــة م ـــي مدين بمديريت

والوادي.
إىل  الـــدورة  وتهـــدف 
تدريـــب وتأهيـــل )300( 
متطوعة مشـــاركة يف حملة 
يف  امليدانية  الصحية  التوعية 
كيفية  يف  النازحني  مخيمات 
إدارة هـــذه الحملـــة وإعـــداد 
الخطط الخاصة بها والرفع 

النهائيـــة عنـــد  بالتقاريـــر 
ـــا. انتهائه

الـــدورة  وخـــال افتتـــاح 
أكـــد الوكيل الباكـــري أهمية 
تنفيـــذ مثـــل هـــذه الحمـــات 
التثقيـــف  التوعويـــة ونـــر 
ـــي  ـــز الوع ـــي وتعزي الصح
املجتمعـــي حـــول الكثـــر 
مـــن األوبئـــة واألمـــراض 
مقدمتهـــا  ويف  الفتاكـــة، 
ـــة  ـــا لحماي ـــروس كورون ف
أفـــراد املجتمـــع والســـيما يف 
مخيمـــات النازحـــني من تلك 
ـــة واألمـــراض املعدية  األوبئ

ـــرة. ـــات املنت والحمي
ــر  ــا أوضـــح مديـ فيمـ

الصحـــة  مكتـــب  عـــام 
بمـــأرب الدكتـــور عبدالعزيز 
التـــي  ـــة  الشـــدادي أن الحمل
اليونيسيف،  منظمة  تمولها 
تســـتهدف عى مدى شهرين 
أكثـــر مـــن )116( ألف أرسة 
نازحـــة يف مخيمات الجفينة 
والســـويدا والسميا وحشان 
والعـــرق الرقـــي، وتهـــدف 
لتوعية النازحني املستهدفني 
بخطـــورة فـــروس كورونا 
ـــة  ـــائل الوقاي ـــرق ووس وط
منـــه، وأهميـــة أخـــذ اللقـــاح 
لحمايتهـــم مـــن هـــذا الوباء 

القاتل.
بـــدوره أشـــار ممثـــل 

اليونيســـيف  منظمـــة 
ـــح أن  ـــار صال ـــأرب مخت بم
ـــد  ـــة ســـتتضمن العدي الحمل
من األنشـــطة امليدانية، منها 
التثقيفية  ـــات  توزيع امللصق
واستخدام السيارات املتجولة 
ـــة  ـــالة التوعوي ـــر الرس لن
باإلضافة  الصوت،  بمكربات 
إىل توزيع )200( ألف كمامة 
لفئات عمرية مختلفة، منهم 
ـــن وذوو األمراض  كبار الس
املزمنة واألطفال يف املدارس 
النازحـــني  مخيمـــات  يف 

املستهدفة.

الباكري يفتتح دورة تأهيل المشاركات بحملة الباكري يفتتح دورة تأهيل المشاركات بحملة 
التوعية بمخاطر فيروس كوروناالتوعية بمخاطر فيروس كورونا
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انطلقـــت الخميـــس 
ـــة  ـــة امليداني ـــة التوعي حمل
التحصني  لحملة  املصاحبة 
ضـــد شـــلل األطفـــال، التي 
ـــي  ـــز الوطن ـــا املرك ينفذه
الصحي  والتثقيف  لإلعام 
بوزارة الصحة بتمويل من 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة 

ومنظمـــة اليونيســـيف.
وأوضـــح مســـؤول 
اإلعـــام الصحـــي بمكتـــب 

الصحة بمـــأرب أن الحملة 
ألـــف  تتضمـــن توزيـــع 13 
ـــور  ـــر وبرش ـــق وبن ملص
ــة إىل  ــوي، باإلضافـ توعـ
نـــر الرســـالة التوعويـــة 
الســـيارات  باســـتخدام 
الصوت  بمكربات  املتجولة 
بهـــدف حشـــد املجتمـــع 
وتوعيـــة جميـــع املواطنني 
بأهميـــة حملـــة التحصـــني 
ضد شلل األطفال، وحثهم 

عـــى تحصـــني أبنائهـــم من 
القاتل. الوباء  هذا 

ـــة  ـــار إىل أن الحمل وأش
ـــام يف  أي ـــتة  ـــتمر لس ستس
ـــق  ـــرى واملناط ـــع الق جمي
النازحـــني  ومخيمـــات 
ـــتوى  وتجمعاتهم عى مس
بمشـــاركة  املحافظـــة 
11منســـق تثقيـــف صحـــي 
و300 خطيـــب ومرشـــد 
ـــا  ـــة ..داعي و500 متطوع

النشطاء اإلعاميني  جميع 
ـــائل اإلعام املختلفة  ووس
للمساهمة يف تنفيذ الحملة 
وتحقيـــق أهدافهـــا، ونر 
الرســـالة التوعوية بأهمية 
التحصني ضد شلل األطفال 
التوعوية  الرسالة  وإيصال 
ــني يف  ــع املواطنـ إىل جميـ
املحافظة. مديريات  عموم 

محلة توعية مصاحبة حلملة التحصني ضد شلل 
األطفال بمأرب

بمشاركة 11منسق و300 خطيب ومرشد و500 متطوعة..
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اختتمـــت يـــوم الخميـــس 
ـــدورة  ال ـــأرب،  ـــة م يف مدين
التدريبية الخاصة بتأهيل 90 
كادرا صحيـــا، يمثلـــون ثاث 
مديريـــات يف مجال الخدمات 
الصحيـــة الطارئـــة واملنقـــذة 

للحياة.
التـــي  الـــدورة  هدفـــت 
ـــول  ـــة الوص ـــا جمعي نفذته
اإلنســـاني بالتعـــاون مـــع 
مكتـــب الصحـــة بدعـــم مـــن 
منظمة الصحـــة العاملية عى 
مـــدى أســـبوعني إىل إكســـاب 
يف  جديدة  مهارات  املشاركني 
مجاالت التشخيص واملعالجة 
وتقييـــم الحـــاالت املرضيـــة، 
واإلسهام يف الحد من انتشار 

ـــراض املعدية  الحميات واألم
يف املديريـــات األكثـــر كثافـــة 
بالنازحني واملجتمع املضيف.

ويف االختتـــام أكـــد وكيل 
ـــه  ـــأرب عبدالل ـــة م محافظ
الباكـــري أهمية هـــذه الدورة 
ـــا  ـــاركني فيه ـــاب املش إلكس
التـــي  الخـــربات واملعـــارف 
من شـــأنها تعزيـــز جهودهم 
املهنيـــة وتنمي مـــن قدراتهم 
العمليـــة.. مشـــيدا بالجهـــود 
الكبرة التي يبذلها منتســـبو 
القطـــاع الصحـــي باملحافظة 
يف ظل الظروف االســـتثنائية 
ومحدودية  وشحة  والصعبة 
ـــة  ـــتمرار موج ـــوارد واس امل
النـــزوح إىل املحافظة بســـبب 

ـــذي  ال ـــل  ـــد املتواص التصعي
ــي  ــيا الحوثـ ــنه مليشـ تشـ
االنقابية واســـتمرار حربها 

العبثيـــة عـــى اليمنيـــني.
ــر  ــح مديـ ــا أوضـ فيمـ
ــأرب  ــة بمـ ــب الصحـ مكتـ
الدكتور عبدالعزيز الشـــدادي 
أن مثل هذه الدورات تســـهم 
يف تحســـني مســـتوى تقديـــم 
الخدمـــات الصحيـــة والطبية 
ـــر األداء  ـــيعها وتطوي وتوس
ــاءة  ــتوى كفـ ــع مسـ ورفـ
ـــة  ـــوادر الطبي ـــدرات الك وق
والعاملني يف املنشآت الصحية 

ـــة. يف املحافظ
بـــدوره أشـــار منســـق 
مـــروع الخدمـــات الصحية 

الطارئـــة الدكتـــور أحمـــد 
مدهـــش إىل أن هـــذا املروع 
يأتي استجابة للوضع الصحي 
الراهـــن يف املحافظة، ويهدف 
للمســـاهمة يف تحســـينه من 
خـــال دعـــم 3 مستشـــفيات 
ووحـــدة صحيـــة بكامـــل 
ـــة  ـــن األدوي ـــا م احتياجاته
واملســـتلزمات  واملعـــدات 
ـــز  ـــاد حواف ـــة، واعتم الطبي
نقديه للعاملني فيها ونفقات 
ــة إىل  ــغيلها، باإلضافـ لتشـ
تســـير عيادتني متنقلتني إىل 
النازحـــني بصورة  مخيمـــات 

دورية.

اختتام دورة يف جمال اخلدمات الصحية 
الطارئة واملنقذة للحياة بمأرب
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لتوزيعها على المزارعين بمأرب..

نظمـــت محطـــة البحوث 
الزراعية للهضبة الرقية يف 
محافظتـــي مـــأرب والجوف 
لنـــر  اليـــوم، يومـــاً حقليـــاً 
صنف جديد من بذور القمح 
املحسنة وتوزيعه عى حقول 
املزارعـــني يف مديريتي مدينة 

والوادي. مأرب 
وكيـــل  واســـتمع 
ـــه  ـــأرب عبدالل ـــة م محافظ
ـــني إىل  ـــن املعني ـــري م الباك
رشح موجـــز عـــن خصائص 
وســـمات صنـــف القمـــح 
الجديد )بركات(، واطلع عى 
مســـتوى إنتاجيته العالية يف 
أحد حقول املزارعني الذي تم 

مكاثرتـــه فيـــه ..
وأبدى اســـتعداد السلطة 
املحلية لدعم كافة األنشـــطة 
التـــي  البحثيـــة والتطبيقيـــة 
تقـــوم بها املحطـــة للنهوض 
ـــي  ـــاع الزراع ـــع القط بواق
ــاهمة يف  ــره واملسـ وتطويـ
الغذائي وتوفر  األمن  تعزيز 
اآلالف من فرص العمل لكثر 

مـــن العاطلني.
ــر  ــح مديـ ــا أوضـ فيمـ
عـــام املحطـــة املهنـــدس قائد 
أبـــو أصبـــع واملديـــر الفنـــي 
للمحطة املهندس عبدالنارص 
محطـــة  أن  املقطـــري، 
البحـــوث قامـــت بدراســـة 

شـــاملة لهذا الصنـــف الجديد 
ـــد  ـــه بع ـــه ومكاثرت وتقييم
مقارنة سماته وصفاته مع 
املواسم  خال  أخرى  أصناف 

ـــة الثاثة املاضية. الزراعي
املحطـــة  أن  وأكـــدا 
تقـــوم اليوم بنـــر وتوزيع 
ـــد عـــى  هـــذا الصنـــف الجدي
املزارعـــني يف مديريتي مدينة 
مـــأرب والـــوادي بعد نجاحه 
واجتيـــاره كافـــة مراحـــل 
االختبـــار والتقييـــم لجودته 
وبعـــد أن أثبـــت أفضليتـــه 
مواصفاتـــه  يف  وتفوقـــه 
وإنتاجيتـــه  الظاهريـــة 
العالية التي تقدر بـ7,1 طن 

للهكتار الواحد.
أهميـــة  إىل  مشـــرين 
ـــام  ـــذه األي ـــل ه ـــم مث تنظي
الحقلية لنر أصناف البذور 
ـــنة التي تقوم املحطة  املحس
ومكاثرتهـــا  بدراســـتها 
لتعريـــف املزارعني بأهميتها 
ومدى جودتها العالية؛ وذلك 
بما يحقق التوسع يف الرقعة 
الزراعية املستخدمة يف زراعة 
محصـــول القمـــح باعتبـــاره 

محصـــوال اســـرتاتيجيا.

يوم حقي لنرش وتوزيع صنف جديد من بذور القمح املحسنة
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نظمـــت يف مدينـــة مأرب 
دورتـــان تدريبيتـــان لتأهيـــل 
124مشـــاركا مـــن الكـــوادر 
الطبيـــة العاملـــة يف عـــدد 
مـــن املستشـــفيات واملرافـــق 
الصحيـــة يف محافظـــة مأرب 
يف مجاالت الطـــوارئ العامة 
والخدمـــات الصحيـــة املنقذة 
للحيـــاة بدعـــم مـــن منظمـــة 

ـــة العاملية. الصح
الـــدورة األولـــی  نظمـــت 
ــوارئ  ــة للطـ اإلدارة العامـ
واإلســـعافات بوزارة الصحة 
وتســـتهدف علی مدی أربعة 
أيام، 34 متدرباً من العاملني 
يف أقســـام الطـــوارئ يف هيئة 
مستشفی مأرب ومستشفی 
كـــری بهدف تطوير قدراتهم 
ـــة  ـــاش اإلصاب ـــال إنع يف مج
ـــية وإدارة اإلصابات  األساس

ـــة، ومهـــارات إنقاذ  الجماعي
املختلفة. الحياة 

الـــدورة  فيمـــا نظمـــت 
ـــول  ـــة الوص ـــة جمعي الثاني
ـــى  ـــتهدف ع ـــاني وتس اإلنس
مدی أسبوعني 90 متدرباً من 
العاملـــني يف املرافـــق الصحية 
ـــأرب  ـــة م ـــات مدين يف مديري
ـــدف  ـــب به ـــوادي وحري وال
إكســـاب املشـــاركني مهارات 
جديـــدة يف مجال التشـــخيص 
ـــم الحاالت  واملعالجـــة وتقيي
ـــروع  ـــن م ـــة ضم املرضي
الخدمـــات الصحيـــة الطارئة 

واملنقـــذة للحيـــاة.
ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي وأك
مأرب عبدالله الباكري أهمية 
مثـــل هذه الربامـــج التدريبية 
لتأهيـــل الكـــوادر الطبيـــة 
العاملة يف كافة املستشفيات 

واملرافق الصحية يف املحافظة 
بشكل مستمر يف كل املجاالت 
والتخصصـــات الطبيـــة بمـــا 
يمكنهـــم مـــن أداء واجبهـــم 
ـــم  ـــام بعمله ـــي والقي الوطن

اإلنســـاني عى أكمـــل وجه.
ودعـــا منظمـــة الصحـــة 
ـــات  ـــة املنظم ـــة وكاف العاملي
ـــة املهتمة  ـــة والدولي اإلقليمي
بالصحـــة العامـــة إىل تقديـــم 
ـــد مـــن الدعـــم للقطـــاع  مزي
الصحـــي يف محافظـــة مأرب 
وتنفيـــذ مزيـــد مـــن الربامـــج 
ـــا  ـــة، بم ـــاريع الصحي واملش
يســـهم يف تلبيـــة االحتياجات 
املتزايـــدة لخدمـــات الرعايـــة 
ـــني  النازح ـــني  ـــة ملاي الصحي
ـــم يف  ـــف له ـــع املضي واملجتم

املحافظة.
مـــن جانبـــه أشـــار مدير 

ــأرب  ــة بمـ ــب الصحـ مكتـ
الدكتور عبدالعزيز الشـــدادي 
إىل اهتمـــام مكتـــب الصحـــة 
بالتدريـــب والتأهيل املســـتمر 
ــاع  ــوادر القطـ ــع كـ لجميـ
الصحـــي يف املحافظـــة خال 
الفرتة املاضية لرفع كفاءتهم 
وتحســـني مســـتوى أدائهم .. 
مســـتعرضا أهـــم اإلنجـــازات 
التي حققها مكتب الصحة يف 
هذا املجـــال ويف تنفيذ خطته 
السنوية للعام املنرصم 2021 

عام. بشكل 
ـــاح الدورتني  حـــرض افتت
رئيس هيئة مستشفی مأرب 
العام الدكتور مياز اليوسفي 
ـــة  ـــة الصح ـــق منظم ومنس
أحمد  باملحافظة عيل  العاملية 

سارية.

تنظيم دورتني يف جماالت الطوارئ  
واخلدمات الصحية املنقذة للحياة بمأرب


