ناطق التحالف العربي يعقد مؤتمره
الصحفي األسبوعي في مأرب
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أكــد المتحــدث الرســمي
باســم قــوات التحالف،العقيــد
الركــن تركــي المالكــي ،أن قوات
التحالــف اتخــذت اإلجــراءات
كافــة الســتمرار حريــة المالحة
البحريــة والتجــارة العالميــة
فــي جنــوب البحــر األحمــر
وفــي مضيــق بــاب المنــدب
بالتنســيق مــع الشــركاء.
وأشــار المالكــي خــال
مؤتمــر صحفــي الــذي أقيــم
فــي مدينــه مــأرب ،يــوم
اإلثنيــن ،بحضــور رئيــس
هيئــة األركان العامــة اللــواء
الركــن دكتــور طاهــر العقيلــي،
ومحافــظ البيضــاء ،وقائــد
المنطقــة العســكرية الثالثــة،
ووكيــل محافظــة مــأرب،
إلــى أن مليشــيا الحوثــي
االنقالبيــة تشــكل خطــراً علــى
التجــارة العالميــة واســتهداف
الســفن العابــرة للبحــر األحمر
والمضيــق.
وأوضــح العقيــد المالكــي
أن قيــادة القــوات المشــتركة
مســتمرة فــي محاربــة
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي

الجمهوريــة اليمنيــة لمــا تقوم
بــه مــن أعمــال ضــد أبنــاء
الشــعب اليمنــي وتهديــد
األمــن اإلقليمــي.
وأفــاد المالكــي أن التحالــف
نفــذ عــدة عمليــات فــي
حضرمــوت ،كمــا حــرر المــكال
وتســليمها للحكومة الشرعية
اليمنيــة ،الفتــاً االنتبــاه إلــى
أن المليشــيا الحوثيــة الزالــت
تســتمر بإطــاق الصواريــخ
الباليســتية علــى المدنييــن
وتســتهدفهم بشــكل متعمــد،
كمــا تخالــف القانــون الدولــي
واإلنســاني.
وأكــد أنــه جــرى تســليم
 7أطفــال كانــوا مجنديــن
مــن قبــل المليشــيا الحوثيــة
التابعــة إليــران ألهاليهــم ،الفتاً
االنتبــاه إلــى أنــه جــرى تســليم
 86طفــا ً حتــى هــذا اليــوم.
وفــي الجانــب العمليــات
العســكرية ،بيــن المتحــدث
باســم قــوات التحالــف
المشــتركة أن المنطقــة التــي
أطلــق منهــا  6صواريــخ بتجــاه
مدينــة جيــزان مــن تاريــخ 30

يوليــو  2018حتى  13أغســطس
 2018مــن محافظــة عمــران.
وأبــان المالكــي أنــه جــرى
اســتهداف عناصــر حوثيــة
فــي عــدة أماكــن مــن بينهــا
مخابــئ داخــل الصخــور ،كمــا
جــرى اســتهداف تجمعــات
لمليشــيات حوثيــة فــي
المالحيــظ  ،واســتهداف مبنــى
اتصاالت للمليشــيات بصعدة.
وأوضح العقيــد الركن تركي
المالكــي أن عــدد الصواريــخ
الباليســتية التــي أطلقــت
تجــاه المملكــة حتــى تاريــخ 13
أغســطس 2018م بلغــت 171
صاروخــاً ،فيمــا وصلــت عــدد
المقذوفــات  66349مقذوفــاً،
بينمــا بلــغ إجمالــي خســائر
المليشــيات الحوثيــة التابعــة
إليــران مــن تاريــخ  30يوليــو
2018م حتــى  13أغســطس
2018م  502مــن أســلحة
ومواقــع ومعــدات ،كمــا وصــل
عــدد القتلــى مــن العناصــر
الحوثيــة خــال الفتــرة 1372
قتيــا ً .
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شــيع ،يــوم الثالثــاء ،فــي
محافظــة مــأرب جثاميــن
ســبعة شــهداء مــن منتســبي
قــوات األمــن الخاصــة الذيــن
استشــهدوا فــي هجــوم
آثــم اســتهدف نقطــة الفلــج
األســبوع قبــل الماضــي ،وهــم
يــؤدون مهمتهــم الوطنية في
تأميــن المحافظــة.
وحملــت جثامين الشــهداء
الســبعة  -التي وشــحت بأعالم
الجمهوريــة  -علــى أكتــاف
زمالئهــم ،فــي موكــب جنائــزي
مهيــب يليــق بتضحياتهــم
إلــى مثواهــم األخيــر بمقبــرة
الشــهداء بمدينــة مــأرب.
وتقــدم المشــيعين وكيــا
وزارة الداخليــة اللــواء محمــد
ســالم بــن عبــود ،واللــواء
الدكتــور أحمــد الموســاي
ووكيــا محافظــة مــأرب علــي
محمــد الفاطمــي والدكتــور
عبدربه مفتــاح وقائد المنطقة
العســكرية الثالثــة اللــواء
فيصــل علــي قائــد وعــدد مــن

القيــادات االمنيــة والعســكرية
والمدنيــة وجمــع غفيــر مــن
المواطنيــن واســر الشــهداء
والشــخصيات االجتماعيــة
والقبليــة ومحبيهــم .
وخــال التشــييع نقــل
وكيــل وزارة الداخليــة اللــواء/
محمــد ســالم بــن عبــود إلــى
أســر الشــهداء تعــازي رئيــس
الجمهوريــة المشــير عبــد ربــه
منصــور هــادي ونائبــه الفريــق
علــي محســن صالــح ودولــة
رئيــس الــوزراء الدكتــور احمــد
عبيــد بــن دغــر ونائبــه وزيــر
الداخليــة.
وأشــار إلى أن الشهداء كانوا
مثــاال ً للشــجاعة والبطولــة
والفــداء وبذلــوا أرواحهــم مــن
اجــل الوطــن وأمــن محافظــة
مــأرب وأبنائهــا.
مــن جانبــه لفــت وكيــل
محافظــة مــأرب علــي
الفاطمــي إلــى أن التشــييع
المهيــب الــذي أقيــم للشــهداء
وبحضــور ودعــم مشــائخ

القبائــل والمقاومــة الشــعبية
خيــر دليــل علــى التالحــم بيــن
المواطنيــن ومنتســبي وزارة
الداخليــة.
التشــييع
إن
وقــال:
المهيــب هــو رســالة لــكل مــن
تســول لــه نفســه المســاس
بأمــن واســتقرار المحافظــة
بــأن هنــاك رجــال أمــن أبطــال
يفــدون الوطــن بأرواحهــم
فــي ســبيل تثبيــت النظــام
والقانــون.
ونقــل الوكيــل الفاطمــي
إلــى أســر الشــهداء تعــازي
الســلطة المحليــة ،وعلــى
رأســها محافــظ المحافظــة
رئيــس اللجنــة األمنيــة اللــواء
ســلطان العــرادة.
وعبــر عن فخــر المحافظة
بمــا قدمــه هــؤالء األبطــال فــي
ســبيل خدمتهــم لوطنهــم
وامــن المحافظــة ووفائهــم
لقســمهم فــي أداء الواجــب
الوطنــي.

االرياني وعسكر ينددان بجريمة الحوثيين
بحق الطفلتين (مريم وفتحية)
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وعــدم تعريضهــم للخطــر».
ودعــا المجتمــع الدولــي
ومجلــس األمــن واألمــم
المتحــدة ،اتخــاذ إجــراءات
صارمــة ضــد تلــك االنتهــاكات
التي تنفذها مليشــيات الحوثي
االيرانيــة ضــد المدنييــن العــزل
وقصف المــدن واالحيــاء األهلة
بالســكان.
وأضــاف« :إن اســتمرار
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
قصــف المناطــق المأهولــة
بالســكان واماكــن النــزوح فــي
مارب وتعــز والحديدة بالقذائف
الهــاون والمدفعيــة وصواريــخ
الهــاون تعــد جريمــة حــرب
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طالــب وزيــر اإلعــام معمــر
اإلريانــي الهيئــات والمنظمــات
الدوليــة ،للضغــط مــن أجــل
وقــف جرائــم ميليشــيا
الحوثييــن بحــق المدنييــن.
وقــال الوزيــر االريانــي فــي
تغريــدات لــه علــى صفحتــه
فــي تويتــر ،إن الحوثييــن ارتكبوا
جريمــة بشــعة بقصفهــا حيــاً
ســكنياً في مدينة
مــأرب ،راح ضحيته
الطفلتين « مريم
احمــد ابراهيــم
الخضــري (عامين)
وفتحيــة حســن
علــي الريمــي (8
أعــوام) «.
وأضاف:
نطالــب
«
المنظمات
والهيئــات الدولية
فــي
العاملــة
حقــوق االنســان،
إلدانــة الجريمــة
بشــكل واضــح
وصريــح والضغط
لوقــف جرائــم
الحوثييــن بحــق
ا لمد نييــن » .
مــن جهتــه
اســتنكر وزيــر حقــوق اإلنســان
الدكتور محمد محســن عســكر
بشــدة ،جريمة اطالق ميلشــيا
الحوثــي االنقالبيــة صواريــخ
الكاتيوشا من مرتفعات صرواح
القريبــة مــن مأرب التــي تتمركز
فيهــا المليشــيات الحوثيــة،
باتجــاه مدينــة مــأرب المكتظــة
بالســكان.
وتســبب ســقوط قذيفــة
حوثيــة يــوم الســبت قبــل
الماضــي ،علــى حــي الزراعــة
الســكني شــرق المطــار بمدينة
مــارب ،في استشــهاد طفلتين،
فيمــا أصيبت طفلتين حالتهم
خطيــرة.

وتابــع الوزيــر عســكر حديثــة
«إطــاق الصواريخ علــى رؤوس
المدنييــن والمناطــق المأهولة
بالســكان جريمة ضد اإلنسانية
وانتهــاك صــارخ للقوانيــن
واألعــراف الدوليــة ولقــرارات
مجلــس األمــن الدولــي ومنهــا
القـرار رقــم  2216والتــي تضمــن
احــد بنــوده حمايــة المدنييــن

تســتدعي اســتنهاض الضميــر
الحقوقــي العالمــي الــذي عليــة
تحمــل واجباتــه فــي حمايــة
المدنييــن االمنيــن والســكان
المحلييــن والنازحيــن».
وأكــد الوزير عســكر بــان وزارة
حقــوق اإلنســان ماضيــة فــي
رصــد وتوثيــق جرائــم الحوثيين
وانتهاكاتهــم الجســيمة بحــق
المواطنين اليمنيين
وتوثيقهــا وتجهيزهــا
قانونيــا ليتســنى
للقضــاء الوطنــي
محاســبة مرتكبــي
تلــك الجرائــم مــن
قــادة المليشــيات
ومالحقتهــم  ،مؤكــدا
بــان هــذه الجرائــم ال
تســقط بالتقــادم.
مركــز
وكان
إســناد العمليــات
اإلنســانية الشــاملة
فــي اليمــن ،أعــرب
عــن تعاطفــه وحزنــه
العميــق لمقتــل
الطفلتيــن اللتيــن
ضحيــة
ســقطتا
الــذي
للمقــذوف
أطلقتــه ميليشــيا
الحوثــي مســتهدفة
حي ـاً ســكنيا فــي مدينــة مــأرب.
وشــدد المركــز فــي بيــان
لــه ،علــى ضــرورة العمــل علــى
تجنيــب المدنييــن فــي جميــع
المحافظــات اليمنيــة آثــار
الصــراع ،داعيــا إلــى ضــرورة
االلتـزام الكامل بأحــكام القانون
الدولــي اإلنســاني وقواعــده
العرفيــة.
وأكــد المركــز أن اســتهداف
الحوثيين للمدنييــن واألطفال،
والتــي كانــت آخرهــا فــي مدينــة
مــأرب يعــد انتهــاكا جســيما
للقانــون اإلنســاني الدولــي مــن
قبــل الميليشــيات .
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دعا المنظمات لدعم القطاع الزراعي

مفتاح يطلع على مشروع توزيع بذور
محسنة لـ  8االف مزارع
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اطلــع وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح
علــى مكونــات مشــروع
تحســين ســبل المعيشــة
الزراعيــة لألســر األشــد فقــراً
الــذي تمولــه مــن منظمــة
األغذيــة والزراعــة العالميــة
(الفــاو).
جــاء ذلــك خــال لقائــه
منســق
األربعــاء
يــوم
المؤسســة الوطنيــة للتنميــة
واالســتجابة االنســانية عــز
الديــن محمــد حــزام ،حيــث
يســتهدف المشــروع فــي
مرحلتــه األولــى  7960مزارعــا
فــي مديريتــي الــوادي وحريب.
وخــال اللقــاء أوضــح
منســق المؤسســة أن
المشــروع يســتهدف صغــار
المزارعيــن لمســاعدتهم فــي
إنتــاج غذائهــم وتحســين
مســتوى معيشــتهم مــن
والخضــروات،
القمــح،
و ا للحــو م .
وأشــار عــز الديــن إلــى أن
المشــروع يســتهدف تقديــم
بــذور قمــح محســنة لعــدد
 900أســرة بكميــة  40كجــرام
لــكل أســرة ،إلــى جانــب تقديــم

بــذور خضــرواوت وتشــمل
بــذور (البصــل ،البســباس،
الباميــة) إلــى جانــب حقيبــة
زراعيــة لعــدد  3460أســرة فــي
المديريتيــن ،فضال عــن تقديم
أعــاف حيوانيــة (عالئــف
مركــزة) لتغذيــة الحيوانــات
مــع قوالــب ملحيــة..
وأشــاد وكيــل المحافظــة
عبدربــه مفتاح بهذا المشــروع
والــذي سيســاعد المزارعيــن
فــي انتــاج غذائهــم وتحســين
إنتاجاتهــم والتوســع فيهــا
فــي المســتقبل حيــث يوفــر
لهــم بدايــة االنطــاق.
واكــد الدكتــور مفتــاح أن
القطــاع الزراعــي مــن أهــم
القطاعــات االقتصاديــة فــي
اليمــن ،وفــي محافظــة
مــأرب بشــكل خــاص ،وقــد
تضــرر كثيــرا بســبب االنقــاب
الــذي قامــت بــه المليشــيات
الحوثيــة االيرانيــة ،واوصلــت
اليمــن وفــق التقاريــر الدوليــة
الــى العــوز الغذائــي.
ودعــا الوكيــل مفتــاح
منظمــة الفــاو وكافــة
المنظمــات التدخــل لدعــم
القطــاع الزراعــي فــي اليمــن

ومحافظــة مــأرب بشــكل
خــاص بشــكل اكبــر ،كــون
القطــاع الزراعــي يمثــل البوابة
الســليمة المســتدامة لدعــم
اليمنييــن وإنقاذهــم مــن
العــوز الغذائــي الــى جانــب
تحريــك التنميــة ومكافحــة
الفقــر حيــث انــه مــن اكبــر
القطاعــات المشــغلة لاليــادي
العاملــة وتوفيــر فــرص
العمــل.
وشــدد الوكيــل مفتــاح
علــى محطــة البحــوث
الزراعيــة للهضبــة الشــرقية
مــأرب والجــوف ،اجــراء
والفحوصــات
االختبــارات
للبــذور المقدمــة مــن حيــث
النقــاوة والنوعيــة والجــودة
ومــدى مالئمتهــا مــع البيئــة
التــي ســتوزع فيها وســامتها
علــى التربــة.
حضــر اللقــاء المديــر
التنفيــذي للجنــة االغاثــة
بالمحافظــة اميــن عزيــز
ومديــر عــام محطــة البحــوث
الشــرقية قائــد ابــو اصبــع
ومديــر عــام مديريــة الــوادي
صالــح جــرادان.

لجنة المناقصات تحيل عطاءات
المناقصة رقم ( )12للجنة الفنية

 100ألف خدمة طبية شهرياً قدمتها
مستشفيات مأرب خالل النصف األول

كشــف تقريــر أورده
مكتــب الصحــة العامــة
والســكان بحافظــة مــأرب
عــن متوســط خدمــات طبيــة
تصــل إلــى  100ألــف خدمــة
شــهريا خــال النصــف األول

مــن العــام الحالــي 2018م.
وأوضــح التقريــر حصــل
عليــه موقــع «محافظــة
مــأرب» أن مستشــفيات
محافظــة مــأرب قدمــت
و783
الــف
598
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أحالــت لجنــة المناقصــات
والمزايــدات برئاســة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح العطــاءات
المقدمــة للمناقصــة (رقــم
 )12لســنة  2018إلــى لجنــة
التحليــل الفنــي بعــد التأكــد
مطابقتهــا
مــدى
مــن
المطلوبــة.
للشــروط
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع
عقدتــه اللجنــة يــوم الخميس
بديــوان المحافظــة تــم خاللــه
فتــح العطــاءات المقدمــة

للمناقصــة والتــي ســيتم
بموجبهــا توريــد المــواد
الالزمــة الســتكمال مشــروع
شــبكات الكهربــاء لمديريــات
العبديــة ،ماهليــة ورحبــة.
حضــر اجتمــع فتــح
العطــاءات مديــر عــام
كهربــاء مــأرب عبــد الهــادي
الشــبواني ونائبــه المهنــس
عبداللــه دغيــش ومندوبيــن
عــن الشــركات المتنافســة
للعطــاءات.
المقدمــة

خدمــة طبيــة وعالجيــة.
ووفــق اإلحصائيــة فــإن
و 648حالــة،
 237ألــف
اســتقبلتها المستشــفيات
بالمحافظــة،
الرئيســية
توزعــت بيــن مستشــفيات
« كــرى العــام26 ،ســبتمبر
بالجوبــه  ،مستشــفى حريــب
العــام ومجمــع الشــهيد
محمــد هايــل ،ومستشــفى
الخيــري».
العطيــر
وذكــرت االحصائيــة أن
مستشــفيات مــأرب أجــرت
خــال النصــف األولــى مــن
هــذا العــام  1639حالــة عملية
جراحيــة كبــرى ومتوســطة،
و  15984حالــة اســتقبلها
قســم الطــوارئ ،و 240الــف
بأقســام المختبــر ،و40913
فــي األشــعة ،كمــا أجريــت 2106
عمليــة جراحيــة صغــري ،فيما
اســتقبلت أقســام الرقــود
 4697حالة  ،ومجارحة لـ 11677
حالــة ،وتخطيــط قلــب .4897
وأشــاد الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي  ،بالجهــود التــي
تبــذل مــن قبــل مــدراء
والكــوادر
المستشــفيات
الطبيــة والفنيــة ،مشــدداً
ضــرورة التنســيق
علــى
المستشــفيات
بيــن
اإلحالــة.
نظــام
فــي
وأكــد الشــدادي أنــه
وبنــاء علــى توجيهــات مــن
ً
محافــظ المحافظــة اللــواء
ســلطان بــن علــي العــرادة،
أعلــن المكتــب مناقصــة
لتوريــد أجهــزة طبيــة ســيتم
للمستشــفيات
توفيرهــا
فــي
العجــز
لتغطيــة
جانــب التأثيــث والتجهيــز .
بتمويــل كلــي مــن الســلطة
بالمحافظــة.
المحليــة
مــن جهتهــم أكــد مــدراء
المستشــفيات بأنهــم يبذلــوا
كل الجهــود ،لمــا مــن شــأنه
تقديــم الخدمــات الطبيــة
والعالجيــة والرعايــة الصحيــة
األوليــة للمواطنين وتحســين
مســتوى األداء وجــودة
الخدمات الطبية والعالجية .

6

اعتماد  33مؤسسة ومحل صرافة جديد
بمأرب وإغالق  32محل
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اطلعــت لجنــة تنظيــم
القطــاع المالــي بمــأرب،
المكلفــة مــن محافــظ
محافظــة مــأرب ،برئاســة
وكيــل المحافظــة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح ،علــى الالئحة
الجديــدة التــي أصدرهــا
البنــك المركــزي اليمنــي
مــن العاصمــة المؤقتــة
عــدن ،والخاصــة بتنظيــم
عمــل مؤسســات ومحــات
الصرافــة وبيــع العمــات.
وتتكــون اللجنــة مــن
رئيــس النيابــة االســتئنافية
بالمحافظــة ومدير عــام فرع
البنــك المركــزي بالمحافظة
ومديــر عــام شــرطة
المحافظــة ومديــر عــام فرع
جهــاز االمــن السياســي.
واســتعرضت اللجنــة
الئحــة البنــك المركــزي والتي
صدرت بعد تنفيــذ قرار البنك
المركــزي اليمنــي بإغــاق
كافــة محــات الصرافــة
العاملــة وغيــر المرخصــة،

حيــث جــرى إغــاق 32
محــل صرافــة فــي عاصمــة
المحافظــة والمديريــات
وإحالــة أصحابها الــى القضاء
الرتكابهــم مخالفــة العمــل
بــدون تصاريــح ومضاربتهــم
بالعملــة الصعبــة مــا أضــر
بالعملــة الوطنيــة وتســبب
فــي انهيارهــا.
واســتمعت اللجنــة إلــى
تقريــر مــن مديــر عــام فــرع
البنــك المركــزي جمــال
الكامــل ،حول اإلجـراء المتخذ
لمعالجــة أوضاع مؤسســات
ومحــات الصرافة لحصولها
علــى ترخيــص لمزاولــة
العمــل وفقــا لالشــتراطات
والضوابــط التــي تحددهــا
الالئحــة الجديــدة ،ابرزهــا
تحديــد عدد محــات الصرافة
التــي يجــب ان يرخــص لهــا
فــي اطــار النطــاق الجغرافي
للمديريــة والمحافظــة.
وبيــن الكامــل أن البنــك

المركــزي اقــر اعتمــاد 33
ترخيصــاً جديــدا لمؤسســة
ومحــل صرافــة للعمــل
فــي النطــاق الجغرافــي
لمحافظــة مــأرب إلــى جانــب
التراخيــص الســابقة ،توزعــت
تلــك التراخيــص الجديــدة
بعــدد  15ترخيصــاً لمدينــة
مــأرب و 15ترخيصــا للعمــل
فــي مديريات حريــب والجوبة
والــوادي ،الــى جانــب ثالثــة
تراخيــص فــي صافــر.
واشــار مديــر عــام فــرع
البنــك المركــزي ،إلــى انــه
سيســتقبل طلبات الراغبين
فــي الحصــول علــى تراخيص
علــى مــدى شــهر مســتوفية
كافــة الشــروط واذا تجــاوز
عــدد الطلبــات المقدمــة
عــدد التراخيــص المســموح
بهــا ســيقوم البنــك بعمــل
مفاضلة بيــن تلــك الطلبات
وفــق معاييــر تــم وضعهــا
لذلــك.

مأرب تصرف رواتب موظفيها السجن 25
لشهر أغسطس قبيل عيد عاما لمدانين
األضحى
بحيازة
وتجارة
حشيش
بمأرب
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المكاتــب
تواصــل
بمحافظــة
التنفيذيــة
مــأرب صــرف مرتبــات
شــهر أغســطس لموظفي
المحافظــة ،والــذي تــم
تقديمــه قبل عيــد األضحى
المبارك تنفيــذاً لتوجيهات
الســلطة المحليــة ،ممثلة
المحافظــة
بمحافــظ
اللــواء ســلطان بــن علــي
العــرادة.
وأكــد مديــر عــام مديرية
مدينــة مــأرب محمــد

صالــح فرحــان بــن جــال
أن عمليــة صــرف رواتــب
الموظفيــن فــي الســلطة
بالمديريــة
المحليــة
ومكاتبهــا التنفيذية لشــهر
اســتكملت
أغســطس
بالكامــل.
وعبــر بــن جــال عــن
شــكره لمكتبــي الخدمــة
والماليــة
المدنيــة
علــى
بالمحافظــة
جهودهــم وتعاونهــم فــي
اإلجــراءات.
اســتكمال

محكمــة
قضــت
مــأرب االبتدائيــة ،يــوم
25
بالســجن
األربعــاء،
عامــا علــى متهميــن بعــد
أدانتهمــا بحيــازة حشــيش
مخــدر بغــرض االتجــار
بــه وعلــى أن تبــدأ مــن
تاريــخ القبــض عليهمــا.
كمــا قضــى منطــوق
الحكــم الــذي أصــدره القاضــي
نافــع العلفــي  ،بمصــادرة
الوســيلة المســتخدمة فــي
نقــل الحشــيش والتــي
ضبطــت مــع المدانيــن.
يشــار إلــى أن األجهــزة
األمنيــة بمــأرب تعلــن بيــن
الفينــة واألخــرى عــن ضبــط
حشــيش أثنــاء محاولــة
تهريبهــا عبــر محافظــة مــأرب
إلــى العاصمــة صنعــاء التــي
تســيطر عليهــا مليشــيات
الحوثــي المدعومــة مــن
ايــران والتــي تســتخدمها
كاحــدى وســائل تمويــل مــا
يســمى بالمجهــود الحربــي.
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اختتــم بجامعــة إقليــم
ســبأ ،يــوم االحــد ،المرحلــة
األولــى لبرنامــج «اإلعــام
بيــن النظريــة والتطبيــق»
برعايــة الدكتــور محمــد
القدســي رئيــس جامعــة
إقليــم ســبأ.
البرنامــج
واســتغرق
أكثــر مــن  80ســاعة مــن
الفتــرة  15 - 9أغســطس
 ،2018شــمل «التقاريــر
الخبــر
ــــ
اإلعالميــة
الصحفــي ــــ أساســيات
فــي التقديــم ــــ مبــادئ فــي
التصويــر ــــ الفوتوشــوب ــــ
المونتــاج ــــ الجرافكــس ــــ
اإلعــام الجديــد».
وفــي حفــل االختتــام

قــال نائــب رئيــس الجامعــة
األكاديميــة
لشــؤون
ســيف
علــي
الدكتــور
الرمــال ،إن الطــاب هــم «
باكــورة العمــل اإلعالمــي،
والــذي يؤمنــل منهــم
تطبيــق مــا تعلمــوه نظريــا
لالرتقــاء بالعمــل اإلعالمــي
ا لو طنــي » .
مــن جانبــه قــال الدكتــور
ســمير الشــميري رئيــس
قســم اإلعــام والفنــون
الهــدف
بالجامعــة ،إن
األساســي مــن البرنامــج
هــو صقــل مهــارات الطــاب
لتأهيــل كــوادر إعالميــة .
وأضــاف« :إن التطــور
اإلعالمــي يفــرض نفســه

بقــوة وعلينــا مواكبــة هــذا
التطــور مــن خــال التأهيــل
ا لمســتمر » .
وبيــن أن هــذه الــدورات
تنــدرج فــي ســياق تعزيــز
قــدرات الطــاب اإلعالمييــن
الذيــن ســيتولون مســتقبال ً
القيــام بمهامهــم ،انطالقــاً
مــن المفاهيــم اإلعالميــة
المتجــددة التــي تحتاجهــا
المرحلــة.
مــن جهتــه قــال رفيــق
العربــي رئيــس مبــادرة
ارتقاء اإلعالمية إن الدورات
ستكســب الطالــب الخبــرة
 ،التــي تعــد األســاس فيمــا
يتعلمــه الطالــب.

اختتام دورة تدريبية لمنسقي
الترصد الوبائي
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اختتمــت ،يــوم الثالثــاء،
فــي مكتــب الصحــة العامــة
والســكان بمحافظــة مــأرب،
الــدورة التدريبيــة لمنســقي
الترصــد الوبائــي بالمديريــات.
وقــال الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي مديــر عــام مكتــب
الصحــة العامــة والســكان،
إن منســقي الترصــد الوبائــي
بالمديريــات يقــع علــى
عاتقهــم عمــل مهــم ،وهــو
التقصــي والبالغــات لجميــع
األوبئــة واألمراض وفــق نظام
الترصــد الوبائــي وااليديــوز.
ولفــت الشــدادي إلــى
أن المكتــب حريــص كل
الحــرص علــى إقامــة مثــل

هــذه الــدورات التأهيليــة
لمختلــف
والتنشــيطية
البرامــج الصحيــة ،لمــا مــن
شــأنه تطويــر العمــل ورفــع
مســتوى األداء وجــودة
الخدمــات الطبيــة والعالجية
والرعايــة الصحيــة األوليــة،
وبنــاء القــدرات للعامليــن
الصحييــن مقدمــي الخدمات
الصحيــة فــي المرافــق
الصحيــة والمديريــات.
وأكــد الدكتــور الشــدادي
أنــه تــم وضــع نظــام تقييــم
األداء لجميــع منســقي
البرامــج الصحيــة فــي
المديريــات ،لمعرفــة أداء
عمــل كل منســق برنامــج

والمتميــز فــي أدائــه والغيــر
متميــز .
مــن جانبــه أوضــح ناصــر
الســعيدي مســاعد الترصــد
الوبائــي ،ان المشــاركين خــال
يوميــن تدربــوا حــول تقصــي
الحالــة الواحــدة المشــتبهة
والحصبــة
بالحصبــة
األلمانيــة ،وفــق دليــل نظــام
ترصــد الحالــة الواحــدة
بالحصبــة
المشــتبهة
والحصبــة األلمانيــة.
حضــر اختتــام الــدورة
احمــد العبــادي مديرالرعايــة،
وعبــده ناشرمنســق اإلنــذار
المبكــر بالترصــد الوبائــي.
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محافــظ
برعايــة
محافظــة مــأرب اللــواء
ســلطان بــن علــي العــرادة ،
اختتمــت مؤسســة الــرواد
التنمويــة دورتهــا الصيفيــة
األولــى للطالبــات  ،الــذي
أقامتهــا فــي مدينــة مــأرب،
مــن شــركة
بتمويــل
محســن الخضــر للصرافــة
.
وخــال الحفــل الختامــي
الــذي نظمتــه المؤسســة،
بحضــور وكيل أول محافظة
مــأرب ،علــي الفاطمــي ،تــم
عــرض االشــغال اليدويــة
واالبداعيــة التــي كانــت
مــن ضمــن نتائــج الــدورة
الصيفيــة والتــي اســتهدفت

اربعمائــة
مــا يقــارب
طالبــة مــن جميــع شــرائح
ا لمجتمــع .
وأشــارت مديــرة الــدورة
كلمــة
فــي
الصيفيــة
القتهــا ،إلــى أن المــرأة
ســر نجــاح المجتمــع وانــه
تــم اســتهداف تأهيــل
مجــاالت
فــي
المــرأة
واألشــغال
الخياطــة
والتطريــز
اليدويــة
وصناعــة
والكوافيــر
واالســعافات
البخــور
األوليــة ،وأقيمــت دروس
تقويــة للطالبــات فــي
المــواد الدراســية ( اللغــة
والرياضيــات
االنجليزيــة
و غير هــا ) .

وفــي ختــام الحفــل،
االوائــل
تكريــم
تــم
والمتفوقــات فــي الــدورة
وكذلــك المبدعــات فــي
مجــال صناعــة البخــور
وحياكــة المالبــس وغيرهــا
مــن االشــغال اليدويــة،
المعلمــات.
وتكريــم
حضــر الحفــل مديــر
مديريــة مدينــة مــارب،
ومديــر مكتــب الشــباب
فــي المحافظــة ،ومديــر
عــام الشــئون االجتماعيــة
والعمــل ،وعــددا مــن
الشــخصيات االجتماعيــة
و ا لثقا فيــة .
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