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طواقمــه  يكــرم  العــام  كــرى  مستشــفى 
العالمــي التمريــض  بيــوم  التمريضيــة 

الشــدادي يناقــش مــع مركــز الملــك ســلمان دعــم 
القطــاع الصحــي بمحافظــة مــأرب

اســتقبال أكثــر مــن 7 آالف حالــة مرضيــة خــال 
إجــازة العيــد

الوكيل الباكري يطلع عىل االستعدادات 
المتحانات الثانوية العامة

65 يف املائة نسبة االنضباط الوظيفي 
خالل اليوم األول من الدوام

مناقشة الرتتيبات النهائية إلجراء 
امتحانات الثانوية العامة بمأرب

دعا األمم المتحدة ومبعوثها لكشف المسؤول عن خروقات الهدنة..

الوكيـــل مفتـــاح يناقـــش مـــع اهلجـــرة الدوليـــة 
واألوتشـــا تدخالهتـــا البيئيـــة يف املخيـــات

نائب رئيس جملس القيادة الرئايس العرادة يلتقي املبعوث األممي إىل اليمن
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ـــس  ـــب رئي ـــش نائ ناق
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
مـــع مبعـــوث األمـــن العام 
ـــن  ـــدة إىل اليم ـــم املتح لألم
غروندبـــرغ،  هانـــس 
الوضع اإلنســـاني يف اليمن 
ـــاحة  ـــورات عىل الس والتط
الوطنيـــة، وجهـــود األمـــم 
ـــام  ـــال الس ـــدة إلح املتح
ــي  التـ ــة  ــت الهدنـ وتثبيـ
تخرتقهـــا مليشـــيا الحوثي 
ـــي،  ـــكل يوم ـــة بش اإليراني
وتحويلهـــا امللف اإلنســـاني 

ـــيايس. ـــف س إىل مل
أن  العـــرادة  وأكـــد 
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
ـــس  ـــة الرئي ـــادة فخام بقي
ـــي  ـــاد العليم ـــور رش الدكت
ـــس  ـــاء املجل ـــة أعض وكاف
ـــادل  ـــام الع ـــون الس يتبن
الشامل كأولوية بما يضمن 
االســـتقرار واملســـتقبل 
املـــرق للباد.. الفتاً إىل أن 

من  الكثري  قدمت  الحكومة 
التنـــازالت والدعـــم إلنجاح 
ــدة  ــم املتحـ ــود األمـ جهـ
ـــال  ـــرب وإح ـــاف الح إليق
الســـام العادل الـــذي يقود 
الدولة  مؤسسات  عودة  إىل 
ـــاة  ـــع املعان ـــة ورف الرعي
عـــن املواطنن واســـتكمال 

ـــية. ـــة السياس العملي
وأوضـــح أن مليشـــيا 
ــن  ــل عـ ــي تتنصـ الحوثـ
التزاماتهـــا وتواصل  كافـــة 
املســـتمرة  خروقاتهـــا 
للهدنة من خال التحشـــيد 
الجبهات  إىل كافة  املتواصل 
املدفعي  القصف  واستمرار 
والطريان املسريَّ واستهداف 
املناطق اآلهلة بالســـكان يف 
محافظة مأرب بالصواريخ 
ـــة إىل  ـــتية، باإلضاف الباليس
ـــتمرار  ـــىل اس ـــا ع إرصاره
إغـــاق الطرقـــات واملعابـــر 
للمدن وخاصة يف محافظة 
إطاق  مللف  تعز، وعرقلتها 

واملختطفـــن  األرسى 
ورفـــض كافـــة املقرتحـــات 
التي تقدمـــت بها الحكومة 
املواطنن،  معاناة  لتخفيف 
ويف مقدمتها تسليم رواتب 
املوظفن من عائدات ميناء 
ـــاق  ـــب اتف ـــدة بموج الحدي
الهدنة. وبنود  استوكهولم 
ـــىل  ـــرادة ع الع ـــدد  وش
املتحدة  األمم  قيام  رضورة 
اليمـــن  إىل  ومبعوثهـــا 
ـــف للعالم واملجتمع  بالكش
ــن  ــؤول عـ ــدويل، املسـ الـ
خروقـــات الهدنـــة وتهديـــد 
والطـــرف  اســـتمرارها 
املعرقـــل واملتعنـــت لتنفيـــذ 
االلتزامـــات.. وممارســـة 
كافـــة الضغوطـــات املمكنة 
عىل املليشيا وإيران لالتزام 
بمـــا تم االتفاق عليه وعدم 
تحويـــل امللف اإلنســـاني إىل 

ابتـــزاز ســـيايس.
اســـتمرار  وأكـــد 
الحكومة اليمنية والتحالف 

الداعـــم للرعيـــة  العربـــي 
ــم  ــة الدعـ ــم كافـ بتقديـ
والتســـهيات لجهود األمم 
املتحـــدة ومبعوثهـــا لليمـــن 
ـــادل  ـــام الع ـــال الس إلح
ـــظ  ـــذي يحاف ال ـــتدام  واملس
عـــىل الدولـــة ومؤسســـاتها 
ــوري،  ــا الجمهـ ونظامهـ
ـــاوية  ويعزز املواطنة املتس
والعدالـــة  والحريـــة 
االجتماعيـــة بمـــا يلبـــي 
تطلعـــات الشـــعب اليمنـــي.
مـــن جانبـــه ثّمـــن 
املبعـــوث األممـــي إىل اليمن 
هانـــس غروندبـــرغ، جهود 
مجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
ــم  ــة ومواقفهـ والحكومـ
إىل أن  تجاه الســـام، الفتـــاً 
ولقاءاته  وجهوده  جوالته 
مـــع كافة األطـــراف تهدف 
إىل إيجـــاد أرضية مشـــرتكة 
ـــادل  ـــام الع ـــق الس لتحقي
واملســـتدام الذي يســـتحقه 

الشـــعب اليمنـــي.

نائب رئيس جملس القيادة الرئايس العرادة يلتقي املبعوث األممي إىل اليمننائب رئيس جملس القيادة الرئايس العرادة يلتقي املبعوث األممي إىل اليمن
دعا األمم المتحدة ومبعوثها لكشف المسؤول عن خروقات الهدنة..
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الوكيل مفتاح يناقش مع اهلجرة الدولية واألوتشا 
تدخالهتا البيئية يف خميات النازحني

ناقـــش وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
ـــاح، مـــع مديـــر مكتـــب  مفت
ـــم  ـــاني لألم ـــيق اإلنس التنس
املتحدة يف املحافظة سانتوس 
ازيكو، ومدير مكتب منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة انـــدرس 
ـــي  البيئ ـــع  ـــد، الوض هوجان
النازحـــن يف  يف مخيمـــات 
املحافظة والتدخات العاجلة 
املمكنـــة للمنظمتـــن الطارئة 
وتجمعـــات  املخيمـــات  يف 
األكثر سوءا يف ظل  النازحن 
تزايـــد طفـــح املجـــاري والتي 
تتســـبب بانتشـــار الكثري من 

ـــع  ـــدد الوض ـــراض وتته األم
ـــي للنازحن. الصح

الـــذي  اللقـــاء  وخـــال 
ضـــم ممثلـــن عـــن صنـــدوق 
النظافة والتحسن، والوحدة 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
النازحـــن، جرى اســـتعراض 
الوضـــع البيئـــي يف عـــدد مـــن 
والتجمعـــات  املخيمـــات 
الســـكانية والحاجـــة إىل دعم 
جهود الصنـــدوق يف مواجهة 
كارثة طفح املجاري والنظافة 
ـــة  ـــات املتكدس ـــع املخلف ورف
التـــي تســـببت يف  واألمـــراض 
النازحن من  انتشـــارها بـــن 

النساء واألطفال والشيوخ.
كمـــا جـــرى مناقشـــة 
الصندوق  بن  القائم  التعاون 
وعـــدد مـــن املنظمـــات ومنها 
الهجـــرة الدوليـــة وكتلة املياه 
البيئـــي يف دعـــم  واإلصحـــاح 
بعض أعمال الصندوق الهادفة 
ـــي  البيئ إىل تحســـن الوضـــع 
والنظافـــة يف بعض املخيمات 
والتجمعات السكانية وأهمية 
حشـــد مزيـــد مـــن الدعـــم من 
الطفح  أجل مواجهة مشكلة 
الكبـــري للمجـــاري يف عـــدد 
مـــن املخيمـــات والتجمعـــات 
املجتمع  كلية  مخيم  وأبرزها 

ـــة الروضة. يف مدين

وأكـــد الجميـــع عـــىل رفع 
ـــيق  ـــم والتنس ـــتوى الدع مس
ــكلة،  ــذه املشـ ــة هـ ملواجهـ
النازحـــن من  وأهميـــة نقـــل 
مخيـــم كليـــة املجتمـــع إىل 
مخيـــم آخـــر أو توزيعهم عىل 
مخيمـــات قائمة، كما تم نقل 
تجهيز  بعد  سابقة،  تجمعات 
البديلة وإمكانيات  املخيمـــات 
املنظمات  بالتعاون مع  النقل 
اإلنسانية الدولية واإلقليمية، 
ـــدوق  ـــود الصن ـــز جه وتعزي
حاليا ملواجهة طفح املجاري.
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املوسع  االجتماع  ناقش 
الـــذي عقـــد بمدينـــة مـــأرب 
، برئاســـة وكيـــل محافظـــة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
الباكـــري الرتتيبات  عبداللـــه 
النهائية  اللوجستية والفنية 
الثانوية  إلجـــراء امتحانـــات 
ــدرايس  الـ ــام  ــة للعـ العامـ
2021/2022م والتـــي تبـــدأ 

ـــد القادم. األح

ـــاع الذي  وتطرق االجتم
ضم قيـــادات مكتـــب الرتبية 
الفرعية  واللجنة  باملحافظة 
وقيـــادات  لامتحانـــات 
األجهـــزة األمنيـــة، ومـــدراء 
عموم املديريات، االحتياجات 
والتحضـــريات  األمنيـــة 
النهائيـــة بعـــد اســـتكمال 
تجهيـــز املراكـــز االمتحانيـــة 
بمـــا فيها املراكـــز املخصصة 

للطاب النازحن واســـتيفاء 
جميـــع الوثائـــق للعمليـــة 
االمتحانيـــة والتنســـيق مـــع 
األجهزة األمنية للمســـاهمة 
يف توفري املناخات والظروف 
املناسبة التي تساعد الطاب 
عـــىل أداء االمتحانـــات بـــكل 
يـــر وســـهولة، وضبط أي 
اختـــاالت قـــد تعكـــر صفـــو 

الجـــو العـــام لامتحانات.

الباكـــري  وأكـــد الوكيـــل 
رضورة تضافـــر جهـــود 
الجميـــع مـــن أجـــل ضمـــان 
إجراء االمتحانات وســـريها 
بحســـب ما هـــو مخطط لها 
وفقـــا للضوابط واإلجراءات 
املنظمـــة لها.. مؤكداً حرص 
قيـــادة الســـلطة املحلية عىل 
التعليمـــي  دعـــم القطـــاع 

وتوفـــري متطلباتـــه.

مناقشة الترتيبات النهائية إلجراء امتحانات مناقشة الترتيبات النهائية إلجراء امتحانات 
الثانوية العامة بمأربالثانوية العامة بمأرب
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ـــل محافظة  اطلع وكي
مـــأرب للشـــؤون اإلدارية 
ـــىل  ـــري، ع الباك ـــه  عبدالل
االســـتعدادات إلجـــراء 
امتحانات إتمام الشـــهادة 
الثانوية العامة، ومستوى 
ـــي يف  ـــاط الوظيف االنضب
مكتـــب الرتبيـــة والتعليـــم 
عقـــب إجازة عيـــد الفطر.
وخـــال الزيـــارة التـــي 
رافقـــه فيهـــا مديـــر عـــام 
ـــة  ـــة املدني ـــب الخدم مكت
ســـعود اليوســـفي ومدير 
عـــام فـــرع جهـــاز األمـــن 
الســـيايس باملحافظـــة 
ـــروم  ـــي حط ـــد ناج العمي
بدبدة  مديرية  عام  ومدير 

ـــى القانيص،  الدكتور يحي
زار وكيـــل املحافظة إدارة 
االختبـــارات والكنـــرتول 
بمكتـــب الرتبية واســـتمع 
ـــام  ـــر ع ـــب مدي ـــن نائ م
ـــة عبدالعزيز  مكتب الرتبي
ـــؤويل إدارة  الباكري ومس
االختبـــارات والكنـــرتول 
ـــتوى االستعدادات  إىل مس
ـــارات  ـــدء اختب ـــة لب الفني
إتمـــام الشـــهادة الثانويـــة 
العامة باملحافظة، وعملية 
إعـــداد كشـــوفات الطاب 
املتقدمـــن وإصـــدار أرقام 
الجلـــوس لهـــم، إىل جانب 
عملية التواصل مع اللجنة 
العليـــا لاختبارات بوزارة 

الرتبيـــة وتأمن واســـتام 
االختبارات  أسئلة  وصول 
يف مظاريـــف مختومـــة إىل 

املكتب. كنرتول 
الوكيـــل  وناقـــش 
ــادة  الباكـــري، مـــع قيـ
ـــبي مكتب الرتبية  ومنتس
باملحافظـــة، االحتياجـــات 
املتبقيـــة  اللوجســـتية 
االختبارات  عملية  إلجراء 
التي ســـتبدأ األحـــد املقبل 
التقويم الرتبوي،  بموجب 
والتي يتقدم لها هذا العام 
4428 طالباً وطالبة منهم 
2200 طالبـــة يف قســـميها 
ـــل  ـــي، يمث ـــي واألدب العلم
النازحـــون منهم أكثر من 

75 يف املائة.
ـــر  ـــب مدي ـــار نائ وأش
ـــة إىل  ـــب الرتبي ـــام مكت ع
الفرعيـــة  اللجنـــة  أن 
ـــة  ـــارات باملحافظ لاختب
جهزت 24 مركزا اختباريا 
للطاب بمن فيهم الطاب 
النازحـــون املوزعـــون عىل 
النازحـــن، وتم  مخيمـــات 
حـــل إشـــكاليات الطـــاب 
النازحـــن لتمكينهـــم مـــن 
ـــاح  ـــم بنج أداء اختباراته
بمـــا يضمن عدم تفويتهم 

التعليـــم. حقهـــم يف 

الوكيل الباكري يطلع عىل االستعدادات 
المتحانات الثانوية العامة



6نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O M

Mareb_govMareb gov

السبت  15 مـــــايو  2022   العـــــدد ) 176(

اطلـــع وكيـــا محافظـــة 
ـــري  الباك ـــه  ـــأرب عبدالل م
ومحمـــد املعـــويض، يـــوم 
ــتوى  ــىل مسـ ــن، عـ اإلثنـ
الوظيفـــي  االنضبـــاط 
وااللتزام بالدوام الرسمي يف 
إجازة  الدوام عقب  أيام  أول 

عيـــد الفطـــر املبـــارك.
وزار وكيـــا املحافظـــة ، 
املدنية  الخدمة  وزارة  مكتب 
باملحافظـــة، واســـتمعا مـــن 
مديـــر عـــام مكتـــب الخدمة 
ســـعود اليوســـفي، إىل رشح 

ـــان  ـــل لج ـــري عم ـــول س ح
التابعة  ـــة والتفتيـــش  الرقاب
الوحدات  عىل  الخدمة  ملكتب 
اإلداريـــة والخدميـــة، والتـــي 
ســـجلت نســـبة حضور%65 
يف أول أيـــام الدوام الرســـمي 

ـــازة العيد. عقب إج
الباكـــري  وشـــدد 
واملعويض، عىل أهمية التزام 
وانضبـــاط كافـــة املوظفـــن 
يف عمـــوم الوحـــدات اإلدارية 
واملكاتب الخدمية يف محافظة 
مأرب وأداء مهامهم بالشكل 

املطلـــوب .. مؤكـــدا حـــرص 
قيـــادة محافظة مـــأرب عىل 
تذليـــل كافة الصعوبات التي 
تواجه ســـري العمـــل بجميع 

املجاالت. 
ـــب  ـــر مكت وأوضـــح مدي
الخدمـــة املدنيـــة بمـــأرب أن 
ـــي  ـــزول امليدان الن ـــج  برنام
ـــة  التابع ـــش  ـــان التفتي للج
ـــا  ـــغ عدده ـــب والبال للمكت
ـــمل 45  ـــان ، يش ـــان لج ثم
ـــة  ـــدة حكومي ـــاً ووح مكتب
ـــة يف مأرب  ومختلطة خدمي

عـــىل مـــدى يومـــن ، للتأكـــد 
من االلتـــزام الوظيفي وأداء 
ـــة  ـــة املقدم ـــات العام الخدم
للمواطنـــن.. مؤكـــدا اتخـــاذ 
كافـــة اإلجـــراءات القانونية 
الازمـــة بحـــق موظفـــي 
املخالفن  الحكومي  القطاع 
واملتهاونن بالدوام الرسمي 
التـــي  بموجـــب التقاريـــر 
ســـرتفعها اللجـــان وحافظة 
املرفوعة من  اليومية  الدوام 

مكاتبهـــم ومؤسســـاتهم.

6565 في المائة نسبة االنضباط الوظيفي خالل  في المائة نسبة االنضباط الوظيفي خالل 
اليوم األول من الدواماليوم األول من الدوام
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ناقش مدير عام مكتب 
الصحـــة العامة والســـكان 
بمحافظـــة مـــأرب الدكتور 
عبدالعزيـــز الشـــدادي مـــع 
لإلغاثة  امللك سلمان  مركز 
واألعمال اإلنسانية، تعزيز 
والراكة  التعاون  جوانب 
يف دعـــم القطاع الصحي يف 

املحافظة.
جـــاء ذلـــك خـــال 
ـــدادي  ـــور الش ـــاء الدكت لق
بالريـــاض، مديـــر الربامـــج 
ـــك  ـــز املل ـــاريع بمرك واملش
ســـلمان الدكتور ســـليمان 

ـــور عبدالله  الريع والدكت
ـــر  ـــاعد مدي ـــي مس الوادع

ـــة باملركز. الصحـــة والبيئ
ـــتعرض  ـــاء اس اللق ويف 
الدكتور الشدادي التحديات 
ـــا  ـــي يواجهه الت ـــدة  املتزاي
بمحافظة  الصحي  القطاع 
والصعوبـــات  مـــأرب، 
والتحديـــات املاثلـــة يف ظـــل 
الضغـــوط املتزايـــدة جـــراء 
اســـتمرار عملية النزوح إىل 
املحافظـــة التي تســـتوعب 
مايزيد عن 60 يف املائة من 
ـــة  ـــن يف الجمهوري النازح

اليمنية.
ـــا  ـــدادي م ـــن الش وثم
قدمـــه مركز امللك ســـلمان 
مـــن دعم للقطـــاع الصحي 
يف محافظـــة مـــأرب خـــال 
الســـنوات املاضيـــة والتـــي 
ـــري يف  ـــر الكب ـــا األث كان له
ـــكان  ـــاة س ـــف معان تخفي

ـــن. ـــة والنازح املحافظ
وأعـــرب الشـــدادي عن 
أملـــه يف املزيـــد مـــن الدعـــم 
للمشـــاريع الصحيـــة، بمـــا 
يعزز مـــن قـــدرات القطاع 
ـــىل  ـــأرب ع ـــي يف م الصح

الضغـــوط  مواجهـــة 
ـــي. ـــكل يوم ـــدة بش املتزاي
مـــن جانبـــه أكـــد مدير 
الربامج واملشـــاريع بمركز 
امللك ســـلمان أهمية تعزيز 
التعاون بن املركز ومكتب 
الصحـــة بمحافظـــة مأرب 
ــىل  ــز عـ ــرص املركـ وحـ
تقديـــم العـــون واملســـاندة 
للنازحن واملجتمع املضيف 
والتخفيـــف مـــن معاناتهم 

اإلنسانية.

الشدادي يناقش مع مركز امللك سلان دعم 
القطاع الصحي بمحافظة مأرب
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أكـــد مكتـــب الصحـــة 
ــأن  ــأرب، بـ ــة مـ بمحافظـ
ــة  ــفيات الحكوميـ املستشـ
املناوبـــة خـــال إجـــازة عيـــد 
استقبلت  املحافظة  يف  الفطر 
أكثر من 7 آالف حالة مرضية 
بينهـــا أكثـــر من ألفـــن حالة 

. ئة ر طا
تقرير  يف  املكتب  وأوضح 
صدر عنه، تلقت وكالة األنباء 
اليمنية ســـبأ نســـخة منه أن 
املستشـــفيات املناوبـــة خال 
إجـــازة العيد اســـتقبلت نحو 

7084 حالـــة مرضيـــة، بينما 
الخارجية  العيادات  استقبلت 
نحـــو 4683 حالـــة أخـــرى يف 

عموم مديريـــات املحافظة.
ـــن  ـــن ب ـــار إىل أن م وأش
ـــو 2401  ـــاالت نح ـــك الح تل
حالـــة طارئـــة و 188 حالـــة 
والدة، و 168 حالـــة إصابـــة 
بجروح، توزعت بن 76 حالة 
ـــة،  ـــوادث مروري ـــة بح إصاب
و39 إصابـــة جراء الســـقوط 
و18إصابة بطلق ناري فضا 
عـــن 19حالـــة تســـمم غذائي 

و16حالة حروق.
وذكـــر التقريـــر بأنـــه تم 
إجـــراء 49 عمليـــة جراحيـــة، 
و 22 جلســـة غســـيل كلوي، 
وحاضنـــات لنحـــو 39 طفاً 
وطفلـــة، فضـــا عـــن إجـــراء 
مختربيـــا  فحصـــا   7335
وأشـــعة تلفزونية ومقطعية 

ـــب. ـــط قل XR  وتخطي و 
وأشـــار إىل أنـــه تـــم 
اســـتقبال تلك الحاالت يف كل 
مـــن مستشـــفى كـــرى العام 
بعدد 2338 حالة ومستشفى 

26 ســـبتمرب بالجفينـــة بعدد 
371حالة، ومستشفى العطري 
ـــة،  ـــدد 653حال ـــريي بع الخ
ومستشفى حريب العام بعدد 
1104حـــاالت ، ومستشـــفى 
الشهيد أحمد جحزة بالروضة 
بعدد 520حالة، ومستشـــفى 
ـــدد  ـــون بع ـــدة بالحص الوح
ــفى  ــة، ومستشـ 1428حالـ
الشهيد محمد هائل لألمومة 
والطفولـــة بعـــدد 670 حالة 

طـــوارئ توليدية.

استقبال أكثر من 7 آالف حالة مرضية خالل 
إجازة العيد
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كرمت قيادة مستشـــفى 
كرى العام بمـــأرب طواقمه 
التمريضيـــة بالشـــهادات 
ـــوم  ـــبة ي ـــة بمناس التقديري

التمريـــض العاملـــي.
ـــم  ـــذي أقي ال ويف الحفـــل 
باملناسبة بحضور مدير عام 
ـــؤي  ـــور ل ـــفى الدكت املستش
ســـليمان، أشـــار نائـــب مدير 
املستشـــفى للشـــؤون الفنية 
الدكتـــور محمـــد الرقي، يف 
اليـــوم  كلمتـــه إىل أن إحيـــاء 
العاملـــي للتمريض، يهدف إىل 

تعريـــف املجتمـــع بالجانـــب 
ـــة  ـــاني ملهن ـــرق واإلنس امل
التمريض ، وبجهود العاملن 
 ، ـــامية  ـــة الس ـــذه املهن يف ه
ودورهـــم الحيـــوي املهـــم يف 

املنظومـــة الصحيـــة.
ـــفى  ـــا إىل أن املستش الفت
املناسبة لتكريم  يستغل هذه 
ـــىل  ـــة ع ـــوادر التمريضي الك
جهودهم الكبرية واإلنسانية 
ـــعيهم  ـــا وس ـــي يبذلونه الت
ـــتوى  ـــع مس ـــث يف رف الحثي

ـــات الصحية. الخدم

 كمـــا ألقيـــت يف الحفـــل 
نائب رئيس  كلمتان من قبل 
هيئـــة التمريـــض عبدالكريم 
الصـــويف، وعـــن األطبـــاء من 
قبـــل الدكتـــور عـــي محســـن 
زيـــاد، هنآ فيهمـــا املمرضن 
يف يومهـــم العاملي.. وأكدا أن 
مهنة التمريض مهنة سامية 
تجمـــع كل أدبيـــات الســـلوك 
ـــاني  ـــد اإلنس ـــي والبع الراق
وأهميتـــه يف تكامـــل تقديـــم 
ـــة للمرىض..  الخدمات الطبي
ولفتا إىل واقـــع التمريض يف 

به.. النهوض  وأهمية  اليمن 
َدَعـــَوا إىل تبنـــي  كمـــا 
أفضـــل املمارســـات وتبـــادل 
الخـــربات والتدريب لارتقاء 
بـــأداء الكـــوادر التمريضيـــة 
يف  للمساهمة  بها  واالهتمام 
تقديم خدمة صحية متميزة.

ـــم  ـــل التكري ـــر حف ح
ـــب  ـــام مكت ـــر ع ـــب مدي نائ
الصحـــة باملحافظـــة الدكتور 
أحمـــد العبـــادي، ومـــدراء 
اإلدارات ورؤســـاء األقســـام 

باملستشـــفى.

مستشفى كرى العام يكرم طواقمه التمريضية 
بيوم التمريض العاملي


