أشاد بالجهود املبذولة

نائب الرئيس يطلع عىل جهود البناء
واالعامر وتثبيت األمن بمأرب
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التقى محافــظ محافظة مأرب
اللواء سلطان بن عيل العرادة ،يوم
الخميس ،الفريق الركن عيل محسن
صالح نائب رئيس الجمهورية .
وخــال اللقــاء أطلــع محافــظ
مأرب نائب رئيس الجمهورية عىل
الجهود التي تبذلها السلطة املحلية
يف البنــاء واإلعمــار وتثبيــت األمن
واالستقرار .
وقــدم املحافظ العــرادة تقريرا ً
عن أداء املكاتب التنفيذية ومختلف
املؤسســات الحكوميــة الخدميــة
والتنموية ،والهادفة لتفعيل النشاط
يف محافظة مأرب  ،وإرساء مداميك
البناء والتنمية واألمن واالستقرار
ترجمـ ًة لتوجيهــات فخامة رئيس
الجمهورية.
وأشــاد نائب الرئيــس بالجهود

املبذولة .وأكد عىل توجيهات فخامة
الرئيــس املشــر الركــن /عبدربــه
منصــور هادي رئيــس الجمهورية
بإعطــاء الجانــب الخدمــي املتمثل
بتوفري امليــاه والكهربــاء والصحة
والتعليم والطرقات أولوية قصوى
وتلبية متطلبــات املواطنني.
ونــوه الفريــق محســن إىل مــا
شــكلته املناطــق املحــررة  ،ويف
مقدمتهــا العاصمــة املؤقتــة عدن
ومحافظــة مــأرب مــن متنفــس
ومــأوى لــكل اليمنيني األمــر الذي
يتطلــب جهــدا ً أكرب لتواجــد الدولة
وتوفــر الخدمــات وتثبيــت األمــن
واالســتقرار .
وأشــار نائب الرئيس إىل خوض
الرشعية جولــة جديدة من جوالت
املشاورات حرصا ً عىل إرساء السالم

الدائــم املبني عىل املرجعيات الثالث
املتمثلة يف املبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار
الوطني وقرار مجلس األمن الدويل
 ٢٢١٦بمــا يؤدي إىل إنهاء االنقالب
واســتعادة دولة النظــام والقانون
وإنهاء معاناة اليمنيني.
مــن جهتــه أكد محافــظ مأرب
بأن األجهزة املختلفة لن تألوا جهدا ً
يف القيــام بواجباتهــا عــى الشــكل
األمثــل  ،وبمــا يتواكب مع ظروف
ومســؤوليات املرحلة الحرجة التي
تمر بها بالدنا.
وعــر املحافــظ العــرادة عــن
التقدير الهتمام القيادة السياســية
وحرصهــا املســتمر عــى البنــاء
والتطوير يف املناطق املحررة ومنها
محافظة مــأرب .

2

يف حوار صريح مع قناة أبو ظبي الفضائية

املحافظ العرادة:
أعلن للعامل حتميل
املسؤولية إن
وجدت سجون
رسية بمأرب

املحافظ:
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البنك املركزي بمأرب يعاين من عجز  24مليار نتيجة االلتزامات التي عليه
البنك املركزي يرصف نفقات كبرية عىل املنطقة الرابعة وجبهات أخرى
الينبعي لنا كيمنيني أن نسحب املايض املرير وأن نظل مأسورين للقبور

من يتحدث عن الوحدة اليمنية بالطريقة السابقة فهو ضد اليمن كل اليمن
نفــى محافظ محافظــة مأرب
اللواء سلطان بن عيل العرادة كل ما
يشــاع عن وجود ســجون رسية يف
محافظة مأرب.
وأعلــن املحافــظ العــرادة خالل
حــوار أجرتــه معــه قنــاة أبو ظبي
الفضائيــة ضمــن برنامــج اليمــن
يف أســبوع ،يــوم الجمعــة ،تحملــه
املســؤولية الكاملــة عــن وجود أي
ســجن رسي يف املحافظــة.

وقال« :أعلنها من هنا عىل األثري
للعالم أجمع إن وجد سجن رسي يف
محافظة مأرب فإن سلطان العرادة
هو املســؤول عنها  ،وهو من يجب
أن يحاســب ويحاكم أمــام املحاكم
الدولية».
وأكــد املحافــظ العــرادة أن
النيابــات املتخصصــة واملنظمــات
الدوليــة ،جــاءت إىل مــأرب وزارت
الســجون واطلعت عــى األوضاع،

ورأت أن مايثار عن ســجون رسية
يف مــأرب مجــرد أقاويل.
وأضــاف« :أثناء الحرب ؛ عندما
كانــت مدينة مأرب تحــت القصف
بالصواريــخ والقذائف ومحارصة،
قمنا بنقل السجناء إىل منزل مؤمن،
وبمجرد انتهاء الحرب تم إعادتهم».
وناقــش ضيــوف الربنامج مع
املحافــظ العرادة عــددا ً من املحاور
تناولــت مــا يثــار حول فــرع البنك
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املركــزي ،وجبهــة رصواح  ،وعدد
العســكريني املوجوديــن فيهــا،
واملخاوف من اســتمرار الصواريخ
الحوثية عىل مأرب يف ظل إجراءات
إنشــاء مطــار دويل فيها.
ويف رده عــى التســاؤالت حول
توريــد إيرادات فــرع البنك املركزي
بمــأرب إىل البنــك املركــزي بعــدن
كشف املحافظ العرادة أن فرع البنك
باملحافظــة يعاني من عجز بلغ 24
مليــار نتيجة االلتزامات التي عليه.
وأكــد املحافــظ أن فــرع البنــك
املركــزي بمــأرب يــرف نفقــات
كبرية عىل املنطقة العسكرية الرابع
بتوجيهات رئاسية ،كما يرشف عىل
مستشــفيات يف تعز وعدن ومارب
والجوف ،أضف إىل ذلك رشكة النفط
يف عدن.
وأشــار إىل أن البنــك املركــزي
بمأرب تحمل تكاليف بعض الجبهات
وبعــض الخدمــات للمحافظــات
األخرى كشــبوة والجوف إىل جانب
مأرب .مشريا ً إىل أنه يتم رفع تقرير
يومي لرئاســة الجمهورية بحركة
البنك.
وأكد العرادة أن محافظة مأرب
لديها حســاب محدد ،وال تستطيع
أن تمــد يدها إىل حســاب الحكومة
مطلقاً.
وعــن عــدد العســكريني
املوجودين يف رصواح نفى املحافظ
العــرادة صحــة مــا تــم تناوله عن
وجــود  400ألــف جنــدي ،وأكد أن
املوجوديــن يف رصواح مابني 1500
إىل  3000فقــط.
وتابع :حســب املعلومــات فإن
مــا لدينا عن قــوام الجيش مضاف
إليه املقاومة الشــعبية واملتطوعني
يتــوزع عىل  240يف املنطقة الرابعة
 ،يوازيــه  140إلــف إىل  200ألــف
يتوزعــون عــى املناطــق الثالثــة
والخامســة والسادســة والسابعة.

وأشــار إىل أن قــوة الجيــش
املوجودة يف مأرب تتوزع عىل جبهات
نهــم بمحافظــة صنعــاء وجبهات
محافظة البيضاء والجوف ومأرب.
وأكــد اللــواء العــرادة أن جبهة
رصواح مســتمرة ،رغــم وعــورة
التضاريــس ،واســتخدام مليشــيا
الحوثــي لإلمكانــات التــي كانــت
متوفــرة لــدى الدولــة يف مكافحــة
اإلرهــاب للقتــال فيهــا ،وزراعتها
لأللغــام بشــكل غــر مســبوق يف
التاريخ.
وذكر أن مليشــيا الحوثي تعترب
جبهــة رصواح مــن أهــم الجبهات
لديهــا  ،ألن رصواح أوقفــت زحف
املليشــيا  ،واســتطاعت أن تبقــي
الرشعيــة يف اليمن ،مما شــكل ذلك
هاجســا ً لــدى املليشــيا وجعلهــا
تتمــرس فيها بــكل قوتها.
وطمأن املحافظ العرادة الجميع
بأن النرص يف رصواح سيكون قريبا ً
بإذن الله ،وأن العوائق الكبرية التي
تواجه الجيش الوطني سيتم التغلب
عليها.
وأعــرب محافــظ محافظــة
مأرب عن اســتغرابه مــن املخاوف
التــي يثريها البعض عن اســتخدام
الجيش لقتال داخيل هنا أو هناك أو
غــزو الجنوب كمــا يطرح.
وقــال« :األخ اليغــزو أخيــه،
وقــد ذهب الغازي واملهيئ للغزو ..
ومعــروف أن الغــازي هــو الحوثي
ومــن عــاون الحوثي».
ودعــا العــرادة جميــع اليمنيني
إىل عــدم جر املــايض املريــر .وقال:
«الينبعــي لنــا كيمنيني أن نســحب
املــايض معنا ،وأن نظل مأســورين
مــع القبــور ،ويكفينــا الحوثــي
الــذي يحاســبنا عــى الحســن منذ
1400عــام».
واعتــر املحافــظ العــرادة أن

مــن يتحــدث عــن الوحــدة اليمنية
بالطريقــة التــي كانــت قائمــة يف
املــايض فهو ضد اليمــن كل اليمن.
ودعا جميع اليمنيني إىل اســترشاف
املســتقبل والعمــل عىل بنــاء دولة
النظــام والقانــون ؛ دولــة إتحادية
الظالــم فيهــا والمظلوم.
وتابع« :اليمكن أن تعود عقارب
الســاعة إىل الــوراء ،ونحــن اليــوم
نتعــاون الســتعادة دولتنــا لتكون
اليمن عضوا ً فاعالً يف منطقتها ويف
العالم».
وردا ً عــى املخــاوف من إنشــاء
مطار مأرب الدويل يف ظل اســتمرار
مليشيا الحوثي بإطالق الصواريخ
أكــد املحافــظ العــرادة أن دراســة
اإلنشــاء تطرقت لهذا الجانب ،وأنه
عندما وضعت الدراســة مع األخوة
يف التحالــف العربــي تــم األخــذ يف
الحســبان كل املخاوف التي تطرح،
ولديهم من املعلومــات مايغني.
وعــن تنظيــم القاعــدة أكــد
املحافظ العرادة أنه ال مكان لتنظيم
القاعــدة يف محافظــة مــارب  ،وال
توجد له معســكرات كمــا كانت يف
بعض املحافظات ،وحصل أن دخل
رجال األمن يف اشتباكات مع أعضاء
يف القاعــدة أثنــاء مرورهم منها.
وفيما يتعلق بتهريب األســلحة
واملخدرات أكــد املحافظ العرادة أن
التهريب يأتي عن طريق املنافذ الربية
والبحرية وعرب الصحاري .مشــرا ً
إىل أن األجهزة األمنية بالتعاون مع
التحالــف العربــي يقدمــون جهودا ً
كبرية يف هذا الجانب.
وأشــاد باإلجراءات التي تجري
حاليــا ،واملتمثلة يف تشــديد الرقابة
عىل املنافذ البحرية والربية يف شبوة
وحرضموت واملهرة .مطالبا ً باملزيد
من اإلجراءات.
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عقد اجتماعه الدوري لشهر ديسمبر

تنفيذي مأرب يشكل جلنة برئاسة الفاطمي
إلعداد موازنة املحافظة للعام 2019
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عقد املكتــب التنفيذي ملحافظة
مــأرب ،يــوم األربعــاء ،اجتماعــه
الــدوري لشــهر ديســمرب برئاســة
اللــواء /ســلطان بــن عــي العرادة
محافــظ محافظة.
وأقــر االجتمــاع تشــكيل لجنة
إلعداد موازنة املحافظة للعام القادم
2019م برئاسة وكيل املحافظة عيل
محمد الفاطمــي وعضوية املكاتب
املختصــة  ،بنــاءا ً عــى توجيهــات
دولة رئيــس الوزراء الدكتور معني
عبدامللك سعيد.
ويف مســتهل االجتمــاع ألقــى
املحافظ العرادة كلمة توجيهيه أكد
فيها عىل أهمية مضاعفة الجهود ملا
من شأنه تحسني مستوى الخدمات
املقدمــة للمواطنــن ،والعمــل عىل
تجــاوز التحديــات والعقبــات التي
تعرتض طريــق البنــاء والتنمية يف
املحافظة.
وأكــد املحافــظ العــرادة أن
محافظــة مــأرب تحظــى باهتمام
القيــادة السياســية والحكومــة

واألشقاء ؛ ويتمثل ذلك يف التجاوب
والتمويل لعدد من مشــاريع البنية
التحتيــة الهامــة ،ومنهــا املطــار
اإلقليمــي بمــأرب الــذي أعلــن عن
الدراسات واملخططات الخاصة به ؛
ضمــن مرشوع اإلعمار الذي تتبناه
اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وأضــاف املحافظ« :هنــاك عدد
مــن املشــاريع الخدميــة التــي يتم
إعدادها لتواكب النهضة العمرانية،
والتوســع الذي تشهده املدينة  ،ويف
مقدمتهــا إنجاز مــروع املخطط
الحرضي ملدينة مــأرب  ،ومرشوع
الرصف الصحــي ملدينة مأرب الذي
سيتم تدشينه قريبا».
وأشــاد العرادة بجهود السلطة
القضائيــة واألجهــزة األمنيــة
باملحافظة يف سبيل خدمة املواطنني،
وتأمــن األرواح واملمتلــكات ،ومــا
يحققانه من انجازات ملموســة يف
ضبط الخاليا التخريبية ،وشحنات
املخــدرات التــي تهــرب إىل املناطق
املحتلــة مــن املليشــيا الحوثيــة،

واألسلحة ،وغريها من اإلنجازات.
ويف اإلجتماع اســتعرض املكتب
التنفيذي املخطــط الحرضي ملدينة
مــأرب الــذي قدمته اللجنــة الفنية
املكلفــة بإعداده  ،وتقدر مســاحته
بـــ ( )21ألف هكتــار ،ويتكون من
ثمانيــة قطاعــات و( )110وحــدة
جوار تتضمن الخدمات األساســية
واملشــاريع االســتثمارية واملناطق
الصناعية وفق معايري ومواصفات
عاملية حديثة.
وأشاد املكتب التنفيذي بالجهود
التــي يبذلهــا محافــظ املحافظة يف
متابعــة اعتمــاد ،وإنجاز املشــاريع
الخدميــة والتنمويــة للمحافظــة،
وتحسني مســتوى الخدمات ألبناء
املحافظة والنازحني والعمل الدؤوب
من أجل تصحيح الصورة املغلوطة
عن محافظــة مأرب وأبنائها.
وأحــال االجتمــاع عــددا ً مــن
التقارير املدرجة يف جدول أعماله إىل
اجتماعه القادم ،بعد أن اســتعرض
محرضه الســابق وأقره.

6

استقبل نائب وزير الشباب ،وأمين عام الشطرنج والعبي مهرجان املهرة

املحافظ العرادة :حمافظة مأرب ستظل مالذاً
آمناً لكل الرياضيني واليمنيني
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ناقــش محافظ محافظة مارب
اللواء سلطان العرادة مع نائب وزير
الشــباب والرياضة منري الوجيه يف
اللقاء الذي جمعهمــا ،يوم االثنني،
بديــوان محافظة مــأرب االوضاع
الرياضيــة باملحافظــة ومســتوى
تنفيذ مــروع امللعــب الريايض يف
عاصمة املحافظة وسبل دعم خطط
مكتب الشــباب باملحافظــة لتنفيذ
برامج األنشطة الرياضية والشبابية
لشباب املحافظة وإخوانهم النازحني
من باقي املحافظات.
وعــر محافــظ مــارب عــن
ســعادة املحافظــة وهــي تســتقبل
كل الرياضيــن والشــباب مــن كل

محافظــات الوطــن واســتعدادها
لتقديــم كل الدعــم والرعايــة لهــم
وألنشــطتهم ،مشيدا بالجهود التي
تقوم بها وزارة الشباب والرياضة
بقيــادة الوزيــر نايــف البكــري
وبالنشــاط الــذي تدعمــه وتنظمه
وترشف عليه ،كجهد وعمل يساهم
يف تقديم الصورة الحقيقية لألوضاع
املســتقرة يف املناطــق املحــررة يف
مستوى مارب او باقي املحافظات.
مــن جانبــه نقــل نائــب وزيــر
الشــباب والرياضــة إىل محافــظ
املحافظــة تحيــات الوزيــر نايــف
البكــري وشــكره لــه عــى دعمــه
ومســاندته للرياضــة والرياضيــن

يف مــأرب خاصة ،والالعبــن الذين
يقيمون أو يمرون من مارب بشكل
عام.
وعرب نائب الوزير عن ســعادته
والوفد املرافق له بما شاهدة وملسه
مــن اهتمــام ودعــم تقدمــه قيادة
الســلطة املحليــة ملكتــب الشــباب
والرياضة وعــره إىل كل االتحادات
واألنديــة الرياضيــة بمارب.
وأشــاد بــأداء مكتــب الشــباب
والرياضــة يف محافظة مأرب الذي
يقوم بجهود طيبة لتسيري النشاط
واملحافظــة عــى املنشــآت ،معلنـا ً
رغبــة بعــض االتحــادات الرياضية
العامة إقامة بطولة وطنية ودولية
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كما اســتقبل محافظ محافظة
مأرب اللواء سلطان بن عيل العرادة
 ،األمــن العــام لالتحــاد اليمنــي
للشطرنج رويدا عبدالسالم ومعها
 52العبـا ً من أحد عــر محافظة
يمنية شــاركوا يف مهرجــان املهرة
الدويل للشطرنج الذي استمر عرشة
أيام بمنافســة فرق من ســت دول
عربية.
ورحــب املحافــظ العــرادة يف
اللقاء بأمني عام اتحاد الشــطرنج
والالعبني بني إخوانهم يف محافظة
مأرب ،وهنأهم عىل النتائج الرائعة
التــي حققوهــا من بينهــا فوزهم
باملراكز التســعة األوىل يف املهرجان
رغــم املنافســة القوية مــن العبني
محرتفــن من خمــس دول عربية.
وأكــد اللــواء العــرادة أن
محافظة مأرب ســتظل مــاذا ً آمنا ً
لــكل الرياضيــن واليمنيــن ،وأنها

االختالفــات والرصاعــات.
وأشــار املحافظ العــرادة إىل أن
أي إنجــاز ريايض يحققه الشــباب
الرائعون ســواء داخليا أو خارجيا،
ويف أي لعبة هو إنجاز لكل اليمنيني،
والالعبــن يمثلــون كل اليمــن
ويرفعون العلم اليمني  ،ويعتربون
رسل سالم ومحبة  ،ومصدر وعي
وإلهــام لبقيــة الشــباب بــرورة
أن يكونــوا شــعلة لبنــاء الوطــن ،
وتحقيــق االنجــازات لــه بمختلف
املجــاالت ال أداة هــدم وموت تحت
شــعارات زائفــة وخادعة يف لحظة
تجهيل لكل أبنــاء الوطن.
وكانت أمني عام االتحاد اليمني
للشطرنج ،والالعبني قد عربوا عن
شــكرهم ملحافظ مأرب والســلطة
املحليــة عــى حفــاوة االســتقبال
وكــرم الضيافة ..مبديــن إعجابهم
بما شــاهدوه من نهضة تنموية يف

ويف ختام اللقاء الذي ضم العبني
من أمانــة العاصمــة ،ومحافظات
صنعــاء ،مــأرب ،املحويــت ،حجة،
ذمار ،إب ،عمــران ،الحديدة ،ذمار،
وريمة ..كرم املحافظ العرادة األمني
العــام لالتحــاد اليمني للشــطرنج
والالعبني بدرع املحافظة.
يذكــر أن محافظة املهرة كانت
قد احتضنت خالل الفرتة من  21إىل
 30نوفمــر املايض مهرجان املهرة
الــدويل بمشــاركة  150العبـا ً مــن
ست دول عربية بينها اليمن ،حيث
تمكن الالعبون من محافظة مأرب
خــال املهرجان من إحراز فضيتني
عىل مســتوى الرباعم و الناشئني.
حــر اللقاء مديــر عام مكتب
الشــباب والرياضة باملحافظة عيل
حشوان.
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عــى أرض مــارب النــر ،لكــن
موافقــة الــوزارة عــى ذلــك األمــر
مرتبــط برسعــة إنجــاز مــروع
امللعب الريايض ،وبإعادة تأهيل بيت
الشــباب والصالــة الرياضية.

تفتح ذراعيها إلقامة كل األنشطة
والبطــوالت الرياضيــة  ،ملــا تمثله
الرياضــة مــن أهميــة يف بنــاء قيم
السالم ،واملحبة والوئام بني املجتمع
وجســور تواصــل عابرة فــوق كل

املحافظة  ،وتوســع غري مســبوق،
إىل جانــب مــا تتمتــع بــه مــن أمن
واســتقرار  ،وهــو ما يمثــل مناخا ً
خصب ـا ً لتنميــة مواهــب الشــباب
واالهتمام بها.

8

شهد حفل تأهيل دفعة جديدة من األطفال املجندين

الوكيل الفاطمي :جتنيد املليشيا لألطفال
اغتيال ملستقبل اليمن
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شــهد وكيــل محافظــة مــأرب
عيل محمد الفاطمي ،يوم الخميس،
حفــل تأهيــل دفعة جديــدة من 27
طفالً مجندا ً  ،ضمن مرشوع إعادة
تأهيل األطفال املجندين واملتأثرين
بالحرب يف اليمن ,املمول من مركز
امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
اإلنسانية.
وأشــاد وكيــل محافظــة مأرب
بمــا يقدمه مركز امللك ســلمان بن
عبدالعزيز لإلغاثة من أعمال إنسانية
كبرية  ،ومنها مرشوع إعادة تأهيل
األطفال املجندين.
وأكد أن الشــعب اليمني سيظل
يتذكر كل املواقف العظيمة ،للمملكة
العربيــة الســعودية تجــاه اليمــن،
ومواقــف دول التحالــف العربي يف
هذه املرحلة التاريخية التي تمر بها
بالدنا.

وأشــار الفاطمــي إىل أهميــة
التفاتــة مركز امللك ســلمان إلعادة
تأهيل األطفال املجندين واملتأثرين
بالحــرب وتأثري ذلك عىل مســتقبل
األجيــال والشــعب اليمني.
وقــال :إن اســتخدام مليشــيا
الحوثي لألطفــال يف القتال جريمة
اغتيــال ملســتقبل اليمــن ،باعتبــار
أطفــال اليوم هم رجــال الغد ،ومن
يقتــل األطفال اليــوم ويزج بهم يف
الجبهــات فإنــه يقتل املســتقبل.
ودعا الفاطمــي املجتمع الدويل
إىل عدم غض الطرف عن قتل املليشيا
ملستقبل هذا البالد من خالل تجنيد
األطفال والزج بهم يف الحروب.
وخــال الحفــل قــدم األطفــال
املجنــدون فقــرات مرسحيــة
وغنائيــة عكســت تأهيلهم النفيس
واالجتماعــي ,ومــدى الفــرق الذي

أحدثه مركز إعادة تأهيل األطفال,
الذي يعد من الربامج النوعية ملركز
امللــك ســلمان يف اليمن.
وعــى هامــش الحفــل طــاف
الحارضون عىل معرض رســومات
األطفــال ,وصــور إعــادة تأهيلهم,
التي تعطي انطباعا ً عن مدى تأثرهم
 ،وكيف تتم إعادة تأهيلهم نفســيا ً
واجتماعيـا ً ليعــودوا إىل ممارســة
حياتهم الطبيعية.
يذكر أن مؤسســة «وثاق» التي
تنفــذ املــروع بدعــم مركــز امللك
سلمان عملت عىل إعادة تأهيل 80
طفالً مجندا ً ومتأثرا ً ضمن املرحلة
الســابعة والثامنــة مــن املــروع,
وفق خطة تســتهدف إعــادة تأهيل
 200طفل يمني.

إختتم تدريب صحيين يف معالجة األطفال املصابين بسوء التغذية

مكتب الصحة يطلق املرحلة الثالثة للنشاط
اإليصايل التكاميل بدعم اليونيسيف
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أطلــق مكتــب الصحــة العامــة
والســكان العامــة املرحلــة الثالثــة
مــن النشــاط اإليصــايل التكامــي
،يــوم الثالثــاء ،يف جميــع مديريات
املحافظــة.
وتهــدف الحملــة إىل تقديــم
خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن
تحصــن وتغذيــة لألطفــال دون
ســن الخامســة ،وخدمــات الصحة
اإلنجابية يف املستوي الثاني والثالث.
وأكــد أحمــد العبــادي مديــر
الرعاية الصحية أن النشاط اإليصايل
التكامــي يســتهدف خمســن ألف
طفل دون سن الخامسة من العمر
يف جميع مديريات املحافظة ،وينفذه
 41فريــق صحي ملدة خمســة أيام،
بتمويل من منظمة اليونيســيف.
كمــا اختتــم مكتــب الصحــة
العامــة ،يــوم الخميــس ،تدريــب
الدورة التدريبية التأسيسية الخاصة
باملعالجة الداخلية لألطفال املصابني
بسوء التغذية الحاد مع املضاعفات.
وأقيمــت الــدورة بمستشــفى

كرى العام لعــدد  22عامل وعاملة
يف القطاع الصحي من مستشفيات
26ســبتمرب بالجوبــة ،ومجمــع
الشــهيد محمد هايــل ،بإرشاف من
مكتب الصحة باملحافظة ،وتمويل
منظمــة الصحــة العامليــة ،وتنفيذ
مؤسســة بناء للتنمية.
وأكــد أحمــد العبــادي مديــر
الرعايــة الصحيــة أن الدورة جاءت
يف سياق التدريب والتأهيل للكوادر
الطبيــة والفنية باملرافــق الصحية
املستهدفة ؛ التي توجد فيها أقسام
داخليــة ملعالجة األطفــال املصابني
بسوء التغذية.
ولفــت العبــادي إىل أن املكتــب
يبــذل كل الجهــود ملــا مــن شــأنه
تقديم الخدمــات الطبية والعالجية
والرعاية الصحية األولية يف املرافق
الصحيــة بشــكل جيــد ،وتحســن
جودة الخدمــات الطبية والعالجية
بتلك األقســام.
وعــر العبــادي عــن شــكره
ملؤسســة بنــاء وملنظمــة الصحــة

العاملية ملا تقدمه من دعم للمحافظة
يف هــذا الجانب.
مــن جهتــه أوضــح الدكتــور
عبدربــه نــارص مفتاح مديــر فرع
مؤسســة بناء أن هذه الدورة تأتي
ضمــن تدخــل املؤسســة يف الجانب
الصحــي باملحافظة.
ولفــت مفتــاح إىل أن الربنامــج
الذي ينفذ يف مستشــفي كرى العام
ومستشــفى 26ســبتمرب بالجوبــة
ومجمع الشهيد محمد هايل هدفه
مزيد االهتمــام باألطفال املصابني
بسوء التغذية.
وعرب عن شــكره ملكتب الصحة
ملــا بذله من جهود يف ســبيل إنجاح
هذا الربنامج.
يذكــر أن الــدورة اســتمرت ملدة
ستة أيام وتم خاللها تدريب العاملني
الصحيــن ،وتزويدهــم باملعلومات
واملعارف يف نظام املعالجة لألطفال
املصابني بسوء التغذية.

10

فرق ميدانية للرقابة عىل مستوى االنضباط الوظيفي

قال مدير عام مكتب الخدمة املدنية والتأمينات بمحافظة مأرب سعود اليوسفي إن مكتب الخدمة انزل
فرقا ً للرقابة والتفتيش عىل االنضباط الوظيفي يف كافة وحدات الخدمة العامة باملحافظة عقب إجازة عيد
االستقالل.
وأكد اليوســفي يف ترصيح لوكالة االنباء اليمنية ســبأ أن املكتب سيتخذ العقوبات والجزاءات القانونية
بحق املتغيبني عن الدوام الرسمي عقب اإلجازة الرسمية.

تنظيم محلة للتربع بالدم تزامناً مع اليوم العاملي للتطوع
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نظــم فريــق ألــوان الشــبابي
بمأرب بالتعاون مع هيئة مستشفى
مأرب العــام ،يوم األربعــاء ،حملة
للتربع بالدم تزامنا ً مع اليوم العاملي
للتطوع .
وأشــاد رئيس هيئة مستشفى
مــأرب الدكتــور محمــد القباطــي
باملبادرة اإلنســانية .وقال :إن مثل
هذه املبادرات اإلنســانية تســهم يف
خلــق أجواء التعــاون والرتاحم بني
أبناء املجتمع ،ومن شأنها اإلسهام
يف التوعية بأهميــة التربع بالدم.

وأكــد أن هذه املبادرة هي األوىل
التــي تقــام يف مــأرب ،معــرا ً عــن
ترحيبــه بمثــل هذه املبــادرات التي
تســهم يف سد االحتياجات يف جانب
توفري الــدم للمرىض.
وقــال :إن هــذه الحملة ســوف
تعــن املستشــفى عىل إعطــاء الدم
للحــاالت الحرجــة ،ومنهم مرىض
رسطــان الــدم والفشــل الكلــوي
واملصابــن بفقــر الدم.
مــن جهتــه قــال عبداملجيــد
الخضمــي مســؤول مبــادرة ألوان

إن الحملة تهــدف لدعم بنك الدم يف
مستشفى الهيئة بمحافظة مأرب،
وتوعيــة الشــباب بأهميــة التطوع
بالتربع بالدم لسد احتياجات مرىض
الفشل الكلوي ومرىض الثالسيميا
واللوكيميا والكبد واملرىض املصابني
بفقــر الدم والجرحــى واملصابني.
والقــت الحملــة التــي تهــدف
لتوفري  100قربــة دم خالل يومني
؛ تفاعالً واســعا ً مــن قبل املتربعني
الذين جــاءوا للتربع واملشــاركة يف
إنجــاح الحملة.
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