ناقشا دور األحزاب والنخب يف تحقيق اصطفاف وطني خلف الشرعية

املحافظ العرادة يستقبل أمني عام التنظيم
النارصي الدكتور عبداهلل نعامن
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اســتقبل محافــظ محافظــة
مــأرب اللــواء ســلطان بــن عــي
العــرادة يف مكتبــه ،يــوم اإلثنني،
أمني عام حزب التنظيم الوحدوي
الشــعبي النارصي عبدالله نعمان
الذي يــزور املحافظــة حاليا.
وجــرى خالل اللقاء مناقشــة
عدد من القضايا املتصلة بالشــأن
الوطني العام  ،وما تقوم به مليشيا
الحوثــي املدعومة مــن إيران منذ
انقالبهــا واختطافها مؤسســات
الدولة من أعمال تدمري  ،وتخريب
لــكل املقدرات الوطنيــة  ،وأعمال
انتهاكات وحشــية بحق الشــعب
اليمني من قتل وترشيد واختطاف
وتعذيب وتفجري وتجويع وحرب
شاملة يف كل مناحي الحياة.
وناقــش اللقــاء دور األحزاب
والنخب السياســية واالجتماعية
والثقافيــة واالعالميــة يف تحقيق
اصطفــاف وطنــي عريــض خلف

القيادة الرشعية برئاســة فخامة
الرئيــس املشــر عبدربــه منصور
هادي إلنقاذ الوطن  ،واستعادة ما
تبقى من مؤسســات الدولة تحت
سيطرة املليشيا الحوثية  ،وإنهاء
معاناة الشــعب اليمنــي  ،وإعادة
بناء الدولة اليمنية االتحادية وفقا
ملا اتفق عليها اليمنيون يف مؤتمر
الحوار الوطني.
وأكد محافظ مأرب وأمني عام
التنظيم الوحدوي أن السالم الذي
ينشده اليمانيون هو السالم القائم
عىل املرجعيات الثالث املتفق عليها
بــن اليمنيني واملعــرف بها دوليا
 ،واملتمثلــة يف املبــادرة الخليجيــة
والياتهــا التنفيذيــة ومخرجــات
الحوار الوطنــي وقرارات مجلس
االمن ويف مقدمتها القرار .2216
ودعيــا املجتمع الــدويل واألمم
املتحــدة إىل التخــي عن سياســية
التدليــل للمليشــيات الحوثيــة

املدعومة من إيران  ،والتي تسببت
يف إطالــة معاناة الشــعب اليمني،
وشــجع املليشــيا عىل التمادي يف
ارتــكاب جرائمها بحــق اليمنيني
دون خوف من مســاءلة او رادع.
ولفتــا إىل أن هــذه املليشــيات
ال تؤمــن بالســام عــى اإلطــاق
 ،وإنمــا تســتخدمه كشــعارات
خادعــة لتحقيق بعض املكاســب
التــي تمكنها من اســتمرار قتلها
للشــعب اليمني  ،وتنفيذ أجندتها
الخارجية لــإرضار باليمن ودول
الجوار.
حــر اللقــاء رئيــس املكتــب
الفني الدكتور عيل الجبل  ،ومدير
عــام فــرع جهاز األمن الســيايس
ناجــي حطــروم  ،وأمــن عــام
فــرع التنظيم الوحدوي النارصي
باملحافظــة عيل بقالن  ،وعدد من
أعضاء أمانة التنظيم باملحافظة.

2

اطلع ىلع سير تنفيذ شارع األربعين جنوب وغرب مأرب

املحافظ يدشن األعامل اإلنشائية ألول مدينة
سكنية وجتارية حديثة بمأرب
 -املدينة تبلغ مساحتها  800ألف متر بكلفة  300مليون دوالر
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3

دشــن محافظ املحافظــة اللواء
سلطان بن عيل العرادة ،يوم األربعاء،
األعمــال اإلنشــائية للمرحلة األوىل
من مدينة سبأ السكنية والتجارية
التابعة لرشكة زبني التجارية البالغ
تكلفتها  300مليون دوالر أمريكي
كأول مدينة سكنية وتجارية حديثة
يف املحافظة.
وخالل التدشني استمع املحافظ
العرادة من املستثمر زبني والرشكة
املنفــذة ســكاي اليــن للمقــاوالت
والتطوير العقاري إىل رشح مفصل

عــن املدينــة التــي تبلغ مســاحتها
اإلجماليــة  800ألف مرت مربع.
واطلــع املحافــظ العــرادة عــى
املخطــط العمرانــي للمدينــة والتي
تضــم مناطــق تجاريــة وفنــادق
ســياحية  ،وأبراج سكنية ومكاتب
رشكات تجاريــة  ،وفلــل ســكنية
متعددة املســتويات لتناســب فئات
اقتصادية مختلفة بتصاميم موحدة.
كما تتضمــن املخططات أماكن
ومباني للخدمات العامة من مدارس
ومراكز صحيــة ومناطق ترفيهية

وأســواق وحدائــق ومســاجد  ،إىل
جانب شمولية املخططات بخدمات
الرصف الصحي والكهرباء وغريها
من البنى التحتية.
وأشــار املســتثمر زبــن إىل أن
املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ املدينــة
السكنية ستوفر نحو  1500فرصة
عمل دائمــة ومؤقتة.
كمــا طــاف املحافــظ باملدينــة
السكنية واطلع عىل األعمال الجارية
يف تنفيــذ عدد من الفلل الســكنية ،
والســوق التجــاري يف أحد مربعات
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املدينــة وبنماذج موحــدة ومتميزة
تعطي طابع ـا ً حضاريا ً رائعاً.
وقــد عرب املحافظ عن ســعادته
لتدشــن أعمال التنفيذ لهذه املدينة
الســكنية والتجاريــة القائمــة عىل
أحــدث املخططــات  ،ووفــق أفضل
املعايــر واملواصفــات بــرأس مــال
ومســتثمرين محليني ؛ خاصة بعد
اعتمــاد املخطــط العــام لعاصمــة
املحافظــة ( املاســر بــان) لتكون
عاصمــة نموذجية.
وأشــار إىل حاجــة املحافظــة يف
االســتثمار العقاري والتي ستعمل
عىل النهوض باملحافظة وعاصمتها
من خالل خلق فرص عمل  ،وااللتزام
باملخطط الحرضي للمدينة  ،وإعطاء
نماذج رائعة للمظهر العام للبناء ،
كما يعزز من عملية زيادة االنشطة
واالستثمارات والتنمية يف املحافظة
يف مختلــف املجاالت التــي تعد بكرا ً
وواعدة بالفرص االستثمارية.
ودعــا املحافــظ العــرادة رجال
األعمــال والرســاميل الوطنيــة
والعربيــة إىل اإلقبــال لالســتثمار
يف املحافظــة التــي تنعــم باألمــن
واالســتقرار وســيادة القانــون.

مؤكدا أن الســلطة املحلية ســتقدم
كل الدعم والتسهيالت للمستثمرين.
كمــا وجــه الجهــات املعنيــة
بالتعــاون مــع إدارة املــروع يف
إيصال خدمــات البنى التحتية التي
تحتاجهــا.
رافقــه خــال الزيــارة وكيــل
املحافظــة عــي محمــد الفاطمي ،
ورئيس املكتــب الفني الدكتور عيل
الجبل  ،ومدير عام مكتب األشغال
العامة والطرق املهندس عبدالودود
املذحجــي  ،وقائد فرع قوات األمن
الخاصــة باملحافظــة العقيــد عبــد
الغني شعالن.
كمــا اطلــع محافــظ املحافظة
،يوم الخميس ،عــى أعمال التنفيذ
للمرحلة الثانية من شارع األربعني
املمتد من جنوب مدينة مأرب حتى
تقاطع شــارع رصواح مع شــارع
األربعــن املمتــد إىل مدينة الروضة،
وبطول خمســة كيلو مرتات.
وخالل الزيارة استمع املحافظ
العــرادة مــن رئيــس املكتــب الفني
الدكتــور عــي الجبــل ومديــر عــام
مكتــب األشــغال العامــة املهنــدس
عبدالــودود املذحجــي إىل رشح عن

أعمــال التنفيذ التي تشــمل الشــق
والتعبيــد والســفلتة يف إطــار البدء
بتنفيــذ املخطــط العــام ملحافظــة
مأرب الذي تم إطالقه أواخر الشهر
املــايض ،وإنزاله عــى أرض الواقع
بفتح الخطوط الرئيسية يف املخطط
والشــوارع الكبــرة كمرحلة أوىل.
وشــدد املحافــظ العــرادة عــى
أهمية االلتزام باملخطط  ،وما تضمنه
مــن قطاعات  ،ومناطــق ووحدات
جوار بما يحفظ املظهر العام ملدينة
مأرب وتمكني السلطات املحلية من
تقديم الخدمات للمواطنني .
كما شــدد عىل أهميــة اإلرساع
يف تنفيــذ فتح الشــوارع الكبرية ملا
لهــا مــن أهميــة يف فــك الكثري من
االختناقات املرورية التي تشــهدها
مدينة مأرب لتجد املركبات واآلليات
متنفســا لهــا للمرور حــول مدينة
مــأرب دون معوقــات إىل جانــب
خلق فرص عمل وتنشــط األعمال
التجارية واالستثمارية يف املحافظة
.
رافقــه خــال الزيــارة وكيــل
املحافظــة عــي محمــد الفاطمي .

4

أكد ىلع اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتالعبين

الفاطمي يلتقي جتار املواد الغذائية بمأرب،
ويشدد عىل اإللتزام بخفض االسعار

السبت  15ديسمبر  2018العدد ( ) 39

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

5

التقــى وكيــل محافظــة مأرب
عيل محمد الفاطمــي ،يوم اإلثنني،
عددا ً من كبار تجــار املواد الغذائية
واألساســية بمــأرب ،ملناقشــة
قضايا تخفيض األســعار وااللتزام
بالنــرات الصــادرة عــن مكتــب
التجــارة والصناعة واملعوقات التي
تقف دون التزام التجار بما يصدره
مكتــب الصناعة مــن تعاميم.
ويف اللقــاء الــذي حــره نائب
مدير عام مكتب الصناعة والتجارة
يارس الحاشد شدد الوكيل الفاطمي
عىل التــزام جميع التجــار بخفض
األســعار للمــواد الغذائيــة  ،وفقـا ً
لنــرة مكتــب الصناعــة والتجارة

بعد التحســن الكبري للعملة املحلية
أمام العمــات االجنبية.
وأكــد الوكيــل الفاطمــي يف
اللقاء أن الســلطة املحلية ســتتخذ
اإلجراءات الحازمة تجاه املتالعبني
باألســعار بغــرض تكويــن ثروات
عــى حســاب معانــاة املواطنــن ،
وخاصة النازحني الذين استقبلتهم
املحافظة من مختلــف املحافظات،
والذين يعيشون ظروفا ً صعبة يجب
االلتفات إليها والعمل عىل التخفيف
منها.
وأشــار الوكيــل الفاطمي إىل أن
الســلطة املحلية تعمل عىل مساندة
فرع البنك املركزي يف ضبط الرصافني

املتالعبني بأســعار العمالت مقابل
العملــة اليمنيــة ،وإلزامهــم بنرشة
البنك املركزي ألســعار الرصف بما
يحقــق اســتقرار يف أســعار املــواد
الغذائية واألساسية.
وناقــش اللقــاء املعوقــات التي
تقــف دون التــزام التجار بأســعار
تلــك النــرات ومنهــا التالعب من
قبــل الرصافــن باســعار الرصف ،
وامتناع التجار املســتوردين للمواد
الغذائيــة واألساســية التعامــل مع
تجــار الجملــة بالعملــة املحليــة ،
وإجبارهــم عىل دفع عمالت صعبة
مقابل أســعار املــواد الغذائية.

يف ندوة ملنظمة صدى

الوكيل الباكري يدعو اإلعالميني لتوثيق
وفضح جرائم املليشيا
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دعــا وكيــل محافظــة مــأرب
للشــؤون اإلداريــة عبدالله الباكري
اإلعالميــن جميعــا ً إىل تكثيــف
جهودهم بما يسهم يف توثيق جرائم
مليشيا الحوثي اإلجرامية ،وإبرازها
للرأي العام املحيل والعاملي ،وإظهار
مدى بشــاعة ما ترتكبه من جرائم
الشعب اليمني.
جــاء ذلك خــال نــدوة أقامتها
املنظمــة الوطنيــة لإلعالميــن
اليمنيني»صــدى» بمحافظة مأرب
،يــوم األحــد ،حول االعــام ودوره
يف توثيــق وفضــح جرائــم اإلمامة
؛ برعايــة محافــظ محافظة مأرب
اللــواء ســلطان بن عــي العرادة.
ويف الندوة التي حرضها رئيس
دائرة التوجيه املعنوي اللواء محسن
خــروف وأمــن عــام التنظيــم
الوحدوي الشعبي النارصي عبدالله
نعمان أكد الوكيل الباكري يف كلمة
اإلفتتــاح عــى أهميــة مثــل هــذه
الندوات يف فضح جرائم وانتهاكات
مليشــيات الحوثــي اإلماميــة ومــا
تمارســه مــن جرائم جســيمة منذ
االنقالب املشــئوم.

وأشــار إىل ما ارتكبته املليشــيا
مــن جرائــم طالــت املرافــق العامة
كاملــدارس واملستشــفيات.
وقــال :إن هــذه املليشــيا مــن
مخلفــات اإلمامــة ،تريــد أن تظــل
اليمن تحت مضلة التخلف ،تســوم
اإلعالميني والسياسيني واملفكرين
ســواء العــذاب ،وتســتهدف قــوى
املجتمــع الحيــة ،حتــى النســاء
واألطفــال لم تســلم مــن جرائمها
وانتهاكاتهــا.
وأشــار إىل أنه رغم ما تمارســه
املليشــيا االنقالبية من جرائم بحق
الشــعب  ،إال أن القيــادة الرشعيــة
ممثلــة برئيــس الجمهورية ونائب
الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة
آثروا دعوات الســام حقنا للدماء.
وقــال :إن الوفــد الوطنــي يف
الســويد يناضــل من أجل الســام،
وقطــع الذرائــع أمــام مــن يتــذرع
بالجانب اإلنساني .معربا ً عن أمله يف
أن تعود هذه الفئة الباغية الخارجة
عــن إجمــاع اليمنيــن وإرادتهم إىل
جــادة الصــواب ،وأن تحقــن دماء
اليمنيني.

مــن جهته دعا رئيــس املنظمة
يوســف حــازب املنظمــات الدولية
واألمــم املتحــدة إىل النظــر يف ملف
الصحفيني اليمنيني كملف إنســاني
بعيدا ً عن االســتخدام السيايس كما
توظفه املليشــيا الحوثية والوقوف
الجاد من أجل وضع حد لالنتهاكات
والتعذيب والقمع الذي يتعرض له
الصحفيني اليمنيني.
وقــدم املناضــل الســبتمربي
اللــواء احمــد قرحــش ورقــة عمل
حول دور اإلعالم يف انتصار ثورتي
سبتمرب واكتوبر ،وتطرق للبدايات
األوىل لإلعــام املقــروء واملســموع
يف صنعــاء قبل الثــورة ،والذي كان
يمجــد اإلمامة ويطمــس جرائمها.
واستعرض قرحش أسماء عدد
مــن رموز اإلعــام الوطني االوائل
الذين كان لهم الدور يف تغذية الروح
الوطنيــة ونــرة الثــورة اليمنيــة
وتثبيت دعائمها.
وتناولــت الورقــة الثانيــة التي
قدمها الدكتور مسيل بحيبح توثيق
وتوضيح حقيقة معركة اســتعادة
الدولة التي يخوضها الشعب اليمني
حاليـا ً وحفظها لألجيال القادمة .
واختتمت الندوة بمداخلتني من
قبل رئيس دائــرة التوجيه املعنوي
وامــن عــام التنظيــم الوحــدوي
الشعبي النارصي أشارتا إىل رضورة
أن تتوحد الجهود االعالمية لكشف
جرائم املليشيا الحوثية بحق الشعب
اليمني واالنتصار لقضية الوطن.
ووجهــا الدعوة لإلعالميني بأن
يرتفعوا فوق املكايدات واملماحكات
السياســية ،وأن يرتكــوا الخالفات
جانبــا ،وأن توجه أقالم االعالميني
وأصواتهم لتعرية جرائم وانتهاكات
االنقالبيني.

6

إستكامل إجراءات التسليم
اإلبتدائي ملرشوع رصف حي السالم
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اطلــع وكيل محافظة مــأرب للشــؤون اإلدارية
عبدالله الباكري ،يوم الثالثاء ،عىل إجراءات التسليم
االبتدائي ملرشوع الرصف الحجري لعدد أربعة شوارع
فرعية بحارة السالم يف مدينة مأرب.
وتبلغ املساحة اإلجمالية ملرشوع الرصف ثمانية
آالف مــر مربع مع األرصفة الجانبية بتكلفة بلغت
 230ألف دوالر.
وطاف الوكيل الباكري بالشوارع التي تم رصفها،
واســتمع لتوضيحات من املهندسني واملرشفني عىل
املــروع عــن تكوينات املــروع وأهميته يف خدمة
املواطنني.
وأشاد الوكيل الباكري بهذا املرشوع الحيوي الذي

يقوم به مرشوع األشــغال العامة ،مؤكدا ً أنه يسهم يف
تحسني أحياء املدينة وأوضاعها البيئية ،وحمايتها من
آثار الســيول خاصــة أن أغلبها يقع يف مناطق مجاري
مياه السيول واالمطار.
وقدم الوكيل الباكري بعض املالحظات  ،وشدد عىل
رضورة استيفاء جميع املواصفات  ،وتنفيذ املالحظات
التي رفعها استشاري مرشوع االشغال العامة بأرسع
وقت ممكن قبل االستالم النهائي.
ويذكــر أن املــروع ينفذ بتمويل مــن البنك الدويل
عــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائي ضمــن مرشوع
االســتجابة الطارئة لألزمــة يف اليمن.

حمافظة مأرب حتيي اليوم العاملي
حلقوق اإلنسان
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أحيــت محافظــة مــأرب اليوم
العاملي لحقوق اإلنسان الذي يصادف
العــارش من ديســمرب مــن كل عام
بإقامة فعالية نظمها مكتب حقوق
اإلنســان باملحافظــة بالرشاكة مع
عدد من منظمــات املجتمع املدني.
الفعاليــة خصصــت لتســليط
الضوء عــى الجرائــم واالنتهاكات
التــي ترتكبهــا مليشــيا االنقــاب
الحوثية بحق اليمنيني ،وما مارسته
وتمارســه من جرائم بشكل يومي
بحق الشعب اليمني منذ انقالبها يف
2014م.
وخــال الفعاليــة أكــد وكيــل
املحافظة للشــئون اإلدارية عبدالله
الباكري أن مليشيا الحوثي االنقالبية
ترتكــب أبشــع الجرائم بحــق أبناء
الشعب اليمني ،ويف مقدمتها القتل
تحت التعذيب  ،والتجنيد اإلجباري
لألطفــال  ،واالختطافات واالخفاء
القــري  ،ونهــب الرواتب  ،يف ظل
تغاض مــن املجتمع الدويل إزاء تلك

الجرائم واالنتهاكات.
وأشــار الوكيــل الباكــري إىل أن
هذا الصمت الدويل شــجع املليشــيا
الحوثيــة االنقالبيــة عىل ممارســة
أبشــع الجرائــم واالنتهــاكات دون
خوف أو وازع ،مما تسبب يف زيادة
معانــاة اليمنيني وامتهان كرامتهم
وآدميتهم.
ودعــا املجتمع الــدويل إىل تحمل
مسئولياته إزاء االنتهاكات والجرائم
الحوثيــة والتحرك الجاد إليقافها ،
وتقديم قيــادات تلك املليشــيات إىل
املحاكم الدولية إىل جانب إدراج هذه
املليشيا ضمن الجماعات اإلرهابية
كونهــا ترتكب نفــس الجرائم التي
تقوم بها داعش والقاعدة.
من جانبه أكد نائب مدير مكتب
حقــوق االنســان محمــود حليــان
العقيــي أن جرائــم القتل والتعذيب
واإلخفــاء القــري والتهجري التي
ترتكبها مليشيا الحوثي االنقالبية
بشــكل يومــي بحــق املواطنني هي

انتهاكات ترقــى إىل جرائم حرب.
وأوضــح أن منظومــة الدفــاع
التابعــة للتحالــف العربي اعرتضت
( )275صاروخ ـا ً بالســتيا ً أطلقته
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة عــى
مدينة مأرب كانت تستهدف املدنيني
اآلمنــن يف هــذه املحافظــة التــي
استقبلت أفواجا ً كبرية من النازحني
واملهجرين من مختلف املحافظات.
وألقيــت يف الفعاليــة كلمتــان
عن منظمات املجتمع املدني ألقتها
رئيســة مؤسســة فتيــات مــأرب
انتصار القايض  ،وعن رابطة أمهات
املختطفــن ألقتها مهــا الخضمي،
دانتــا فيهمــا االعتــداءات والجرائم
املنظمــة التــي تقــوم بها مليشــيا
االنقــاب الحوثيــة ضــد كل فئــات
الشــعب اليمني.
ودعتــا إىل توحيــد الجهــود من
أجــل العمل بمهنية إلظهار حقيقة
الواقــع وكشــف جرائــم مليشــيا
االنقالب.

8

برعاية محافظ املحافظة

ندوة لعدد من املنظامت املدنية
حول العنف ضد املرأة
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أقامــت عــدد مــن منظمــات
املجتمــع املدنــي بمحافظة مأرب -
يوم الســبت  -ندوة حول مناهضة
العنــف ضــد املرأة برعايــة محافظ
املحافظــة اللــواء ســلطان بن عيل
العــرادة  ،تحــت شــعار (ال للعنــف
ضد املــرأة ) .
ويف النــدوة التــي جــاءت ضمن
فعاليات حملــة الـ 16يوم الخاصة
بالحد من العنــف القائم عىل النوع
االجتماعــي قدمت عــددا ً من أوراق
العمــل حــول أشــكال العنــف الذي
تتعرض له املرأة اليمنية يف مختلف
مراحل حياتها ســوا ًء يف املدرسة أو
يف البيــت أو يف العمل.
وأكــدت فنــدة العمــاري مديــر
مكتــب املــرأة بمحافظــة مــأرب ،
ورئيس إتحاد نساء اليمن يف ورقة
لهــا خالل الندوة عــى حقوق املرأة

التي كفلها الدين االسالمي  ،والتي
أرســت قيــم العدالــة واملســاواة،
وســاوت بني الرجــل واملرأة.
وأشــارت يف ورقتهــا إىل صــور
مــن العنــف والظيم الــذي تتعرض
له املرأة ،بشكل يناقي قيم اإلسالم
الســمحة التي كرمت املرأة.
واعتــرت أن العنــف ضــد املرأة
هــو إحــدى نتائــج الجهــل بمبادئ
الدين اإلسالمي وكيف أنه أعىل من
شــأن وقيمة املرأة.
ويف ورقــة لرابطــة أمهــات
املختطفني قدمتها صباح سويد إىل
االنتهاكات التــي تتعرض لها املرأة
اليمنيــة من قبل مليشــيا االنقالب
الحوثية  ،كاالختطــاف واالحتجاز
والســجن واستخدام وسائل العنف
واالعتداء والرتهيب حتى يف فعاليات
املطالبة باالفــراج عن املختطفني.

وأشارت كالً من إرشاق الحربي
ونبيلة الحماطي إىل واجب املجتمع
يف دعــم املــرأة املعنفة ملنــع تدهور
حالتها النفسية ،وأثر التعنيف عىل
الجانــب التعليمي للمــرأة ،متناولة
مظاهــره ونتائجــه واملعالجــات
الالزمة.
واختتمــت النــدوة بورقة عمل
قدمتهــا أروى الرمال عرضت فيها
املفاهيم األساســية للعنف وأنواعه
وآثــاره والوقايــة منــه والقوانــن
والحمــات الدوليــة للحد منه.
وخرجــت النــدوة بعــدد مــن
التوصيــات دعــت إىل تمكــن املرأة
ورضورة إرشاكهــا يف اتخاذ القرار
وإكســابها القــدرات واملهــارات،
ودعمها إلقامة املشــاريع الصغرية
وكذلــك إقامــة حمــات التوعية يف
وسائل اإلعالم برضورة دعم املرأة.

اهلالل األمحر
خيتتم دورة يف
اإلسعافات األولية
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دشــن ،يوم األربعاء ،بمحافظة
مــأرب الــدورة الثالثــة واألخــرة
مــن املرحلة الســابعة والثامنة من
مــروع إعــادة تأهيــل األطفــال
املجنديــن واملتأثريــن بالحــرب يف
اليمن املمول من مركز امللك سلمان
لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية.
وتهــدف الــدورة التــي تنفذهــا
مؤسســة وثــاق للتوجــه املدني إىل
إخضــاع  26طف ـاً لربنامج نفيس
اجتماعــي عــى يد خرباء نفســيني
واجتماعيــن ,ملســاعدتهم عــى
التغلب عىل آثــار الحرب ,وإعادتهم

إىل مدارسهم ,بعد أن ترسبوا منها.
وقــال القائمون عــى املرشوع,
إن هذه الــدورة تتميز بأن األطفال
الذي سيشاركون فيها تركوا التعليم
ألســباب كثــرة منهــا تجنيدهــم
قرسياً ,وتعرض بعضهم إلصابات
نتيجة األلغام ,إضافة إىل نزوح عدد
منهم من مناطقهم.
يذكر أن مؤسســة وثاق عملت
عــى إعادة تأهيل  241طفالً مجندا ً
يف املراحل السابقة ضمن مرشوعها
اإلنســاني ,الذي يرعــاه مركز امللك
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
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اختتمت ،يــوم األربعاء ،بمأرب
دورة تدريبية خاصة باإلســعافات
األولية لعدد  18متطوعا ً ومتطوعة
من منظمات املجتمع املدني  ،والتي
نظمها الهالل األحمر اليمني بمأرب
عىل مدى يومني.
وتعــرف املتدربون خالل الدورة
عىل املبادئ األساســية لإلسعافات
األوليــة وكيفيــة القيــام بعمليــة
اإلنعاش القلبي والرئوي ،والتعامل
مــع حــاالت الجــروح والكســور
والنزيــف فضالً عن حــاالت الغرق
واالختناقات ،بهــدف تعزيز الوعي
املجتمعــي باالســعافات االولية.
وأكد رئيس فرع الهالل األحمر
باملحافظة فارس نارص العقييل أن
الفــرع يحرص عىل تنظيــم دورات
تدريبية خاصة يف اإلسعافات األولية
لفئات من منظمات املجتمع املدني
وأفــراد من الرشطــة ورجال االمن
واملجتمع املحيل.
وقــال :إن هذه الــدورات تهدف
لتحقيق وجود مســعف يف كل بيت
وإكســابهم مهــارات اإلســعافات
األوليــة وعمليــة إنقــاذ حيــاة من
يتعرضون ألي إصابات مفاجئة قد
تؤدي بحياتهم.

انطالق دورة جديدة إلعادة
تأهيل  26طفالً جمنداً
ومتأثراً باحلرب
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