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اإلرياين يتفقد أوضاع النازحني يف خميم 
السويداء ويطلع عىل آثار القصف احلوثي

مكتب الصحة يتسلم 20 رسيرا كهربائيا 
من جمموعة السعدي التجارية

لمســؤولي  تدريبيــة  دورة  اختتــام 
ــأرب ــة م ــي مدين ــة ف مربعــات النظاف

تأهيــل 10 صحفيــات بمأرب في 
مجال صياغة القصة اإلنســانية

افتتاح فرن خريي لألرس األشد فقراً 
واألرامل واأليتام يف خميم السويداء

تأهيل املشاركني يف محالت التطعيم ضد كورنا بمأرب واجلوف والبيضاء

أشاد بجهود السلطة المحلية والوحدة التنفيذية في إيواء ومساندة النازحين..

ــادة  ــل لقي ــاألداء الفاع ــيد ب ــوزراء يش ــس ال رئي
الســلطة املحليــة واألجهــزة األمنيــة والتنفيذيــة

خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة ..
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خالل اتصال هاتفي بالمحافظ العرادة ..

أجـــرى رئيـــس مجلـــس 
ـــن  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
عبدامللـــك، اتصـــاالً هاتفيـــاً 
اللواء  مـــع محافظ مـــأرب 
ســـلطان العـــرادة، للوقوف 
عـــى مســـتجدات األوضاع 
ـــب  ـــة يف الجوان يف املحافظ
واألمنيـــة  العســـكرية 
والخدميـــة والصحيـــة، 
اإلنســـاني  والوضـــع 
ـــدم للنازحن  واإلغاثي املق
الفارين من مخيماتهم التي 
طالتها يد اإلجرام الحوثية 
بالصواريـــخ والطائـــرات 

املســـرة.
واطلـــع رئيـــس الوزراء 
ــى  ــال، عـ ــال االتصـ خـ
العسكري  الوضع  تفاصيل 
وامليداني وما يقدمه أبطال 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية ورجـــال القبائـــل 
ــن الشـــعب  ــاف مـ بالتفـ
اليمنـــي إلفشـــال الهجمات 
ــيات  ــة للمليشـ االنتحاريـ
ـــى  ـــة ع ـــة االنقابي الحوثي
أطـــراف محافظـــة مـــأرب، 
عـــى طريـــق اســـتكمال 
اليمني  الرتاب  تحرير كامل 
وتخليص الوطن من رشور 
هـــذه العصابـــة االنقابية.

ــا اطلـــع رئيـــس  كمـ
الوزراء من محافظ مأرب، 
ـــة  ـــاع الخدمي ـــى األوض ع
ـــة،  ـــة يف املحافظ والتنموي
وكـــذا الجهـــود املبذولـــة 

للتعامل مـــع املوجة الثانية 
من جائحة كورونا، إضافة 
إىل أوضـــاع النازحـــن ومـــا 
تتعرض لـــه مخيماتهم من 
اســـتهداف حوثـــي ممنهج 
بالصواريـــخ والقذائـــف 
والطائـــرات املســـرة ومـــا 
تســـبب به ذلك مـــن موجة 

ـــزوح جديدة. ن
ـــن  ـــور مع ـــد الدكت وأك
عبدامللـــك، أن العمليـــات 
ـــي ترتكبهـــا  الت ـــة  اإلرهابي
ـــد  ـــة ض ـــيات الحوثي املليش
املدنين والنازحن يف مأرب 
واستهداف مخيماتهم، تحد 
ســـافر للجهود والتحركات 
الدوليـــة إلحال الســـام يف 
ـــة  ـــد حقيق ـــن، وتجس اليم
طبيعـــة املـــروع الدمـــوي 
املليشيات  لهذه  والعنرصي 
ـــام  ـــدة النظ ـــة ألجن املرتهن
اإليرانـــي.. الفتـــا إىل أن 

أفعالها املشـــينة واملستمرة 
ضـــد املدنيـــن والنازحن يف 
مـــأرب وغرها من مناطق 
اليمن، يؤكد عدم رغبتها أو 

ـــام. جنوحها للس
ـــاد رئيس الوزراء،  وأش
بـــاألداء الفاعـــل لقيـــادة 
الســـلطة املحلية بمحافظة 
مـــأرب واألجهـــزة األمنيـــة 
والتنفيذية، يف تسير العمل 
الخدمي والتنموي وتكريس 
أجـــواء االســـتقرار وترتيب 
أولوياتهـــا بشـــكل ناجـــح، 
ودعـــم الحكومـــة الكامـــل 
ـــود.. منوهاً بما  لهذه الجه
يسطره املقاتلون األشاوس 
من أبطـــال الجيش الوطني 
ورجال  الشعبية  واملقاومة 
القبائـــل والشـــعب اليمنـــي 
يف مختلـــف مياديـــن العـــزة 
ـــذودون  ـــم ي ـــرف وه وال
بشـــجاعة عـــن أرض اليمن 

ومكتسباته يف وجه عصابة 
كهنوتيـــة إجرامية.. معرباً 
عن تقديـــره للدعم األخوي 
الصـــادق مـــن تحالـــف دعم 
الرعيـــة بقيـــادة اململكـــة 
العربية السعودية الشقيقة 
يف ســـبيل مواجهة املروع 
اإليراني وأهدافه التخريبية 

ـــة. ـــن واملنطق يف اليم
ـــظ  ـــر محاف ـــدوره ع ب
مأرب، عن شـــكره الهتمام 
الـــوزراء  ومتابعـــة رئيـــس 
األوضاع  لتطورات  الدائمة 
والخدميـــة  امليدانيـــة 
ـــة..  ـــة يف املحافظ والتنموي
الجهود املبذولة  مستعرضاً 
للتعاطـــي مـــع مختلـــف 
األوضاع خاصة يف الجوانب 
واإلغاثيـــة  اإلنســـانية 
والصحية، والدعم املطلوب 

ـــن الحكومة. م

رئيس الوزراء يشيد باألداء الفاعل لقيادة رئيس الوزراء يشيد باألداء الفاعل لقيادة 
السلطة املحلية واألجهزة األمنية والتنفيذيةالسلطة املحلية واألجهزة األمنية والتنفيذية
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أشاد بجهود السلطة المحلية والوحدة التنفيذية في إيواء ومساندة النازحين..

اإلرياين يتفقد أوضاع النازحني يف خميم 
السويداء ويطلع عىل آثار القصف احلوثي

تفقـــد وزيـــر اإلعـــام 
ـــر  ـــياحة معم ـــة والس والثقاف
اإلريانـــي، أوضـــاع النازحـــن يف 
مخيـــم الســـويداء شـــمال غرب 
محافظـــة مـــأرب واطلـــع عـــى 
الوضـــع اإلنســـاني واإلغاثي يف 
املخيم وآثار االعتداءات الحوثية 
املتواصلة عـــى النازحن يف هذا 
املخيم وباقي مخيمات املحافظة.

ونقـــل الوزيـــر خـــال 
الزيارة تحيـــات فخامة الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي رئيس 
الجمهوريـــة إىل القائمـــن عـــى 
أوضـــاع النازحـــن وكـــذا إىل 
النازحـــن.. مؤكـــداً عى حرص 
فخامتـــه عى متابعة أوضاعهم 
عـــن كثب وأن توجيهاته تقيض 
بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 
وبالشـــكل الـــذي يســـاهم يف 

التخفيـــف مـــن معاناتهم.
ـــر اإلريانـــي  وتعـــرف الوزي
من مدير الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحن بمأرب سيف 
مثنـــى، عـــى الجهـــود اإلغاثيـــة 
ـــم  ـــة للوحـــدة يف املخي واإليوائي
وأهـــم الصعوبـــات والتحديـــات 
ـــون يف  ـــا النازح ـــي يواجهه الت
املخيـــم الـــذي يســـتوعب فـــوق 
طاقته االستيعابية نتيجة نزوح 
عرات األرس من املخيمات التي 
اســـتهدفتها مليشـــيات الحوثي 
اإلرهابية خال الشـــهر املايض.
واســـتمع إىل رشح عـــن 
مخيم السويداء البديل للنازحن 
الذي يؤوي حاليـــاً 1870 أرسة، 
منهـــا 620 أرسة نزحـــت خـــال 
شهري فراير ومارس املاضين 
مـــن مخيمـــات )امليـــل وتواصل 
والخـــر( بعـــد اســـتهدافها مـــن 

املليشيات اإلرهابية، كما التقى 
بعـــدد مـــن األرس التـــي نزحـــت 
مؤخـــراً من مخيـــم امليل وتفقد 
أحوالهم وتعرف منهم عى أبرز 
احتياجاتهم األساسية من الغذاء 
واملأوى واملياه والصحة والتعليم 

األساسية. الخدمات  وباقي 
ولفـــت إىل أن التدفـــق عـــى 
مخيم السويداء جاء بعد جرائم 
الحوثين األخرة واســـتهدافهم 
ملخيمات النزوح غرب محافظة 
مأرب بشـــكل مبارش، وقصفها 
باألســـلحة الثقيلـــة.. مؤكـــداً أن 
ـــم الســـويداء  النازحـــن يف مخي
وباقي مخيمات مأرب يعيشون 
أوضاعاً إنسانية مأساوية نتيجة 
اســـتمرار اســـتهداف مليشـــيات 
ـــن  ـــة للنازح ـــي اإلرهابي الحوث
وقصفهـــا املتكـــرر ملخيماتهـــم 
بالصواريخ البالستية والقذائف 
ـــلحة  ـــف األس ـــة ومختل املدفعي
الثقيلة واستمرارها يف تعريض 
حياة مئـــات اآلالف من األطفال 

للخطر. والنساء 
وأشـــار إىل أن النـــزوح لهذه 

األعداد الكبـــرة من املدنين من 
مناطقهم وقراهم، جاء بســـبب 
اســـتهداف املليشـــيات الحوثيـــة 
ـــار  ـــة وإجب ـــات املحلي للمجتمع
الناس عى اعتناق أفكار دخيلة، 
وتعمـــد مـــريف املليشـــيا عـــى 
محو الـــوالء الوطني، إضافة إىل 
حجم االنتهاكات التي ترتكبها، 
ما دفـــع مئات اآلالف إىل النزوح 
من مناطقهم وقراهم.. محماً 
مليشـــيا الحوثـــي اإليرانيـــة 
املسؤولية الكاملة عما يتعرض له 
النازحون من انتهاكات وجرائم 
متواصلـــة، ومـــا يواجهونه من 
ـــار يومية، عاوة  معاناة وأخط
عـــن ضحايـــا القصـــف الحوثي 
ـــاذ  ـــات واتخ ـــج للمخيم املمنه

ســـكانها دروعاً برية.
وأشـــاد اإلريانـــي، بجهـــود 
الســـلطة املحليـــة والوحـــدة 
التنفيذيـــة واملكاتـــب التنفيذيـــة 
املعنية يف محافظة مأرب يف إغاثة 
وإيواء النازحن واستيعاب أكثر 
مـــن مليونـــن و230 ألـــف نازح 
رشدتهـــم مليشـــيات االنقـــاب 
الحوثيـــة مـــن عـــدة محافظات 

وتوفـــر كافـــة الخدمـــات 
األساســـية لهم.. موجهاً الشكر 
والتقديـــر لألشـــقاء يف اململكـــة 
العربية الســـعودية ملا يقدمونه 
مـــن عـــون ومســـاعدة ملخيمات 
النزوح، عر مركز امللك ســـلمان 
لألعمـــال اإلغاثية واإلنســـانية.

ودعـــا وزيـــر اإلعـــام 
ـــم  ـــياحة، األم ـــة والس والثقاف
املتحدة وهيئاتها املختلفة وكافة 
ـــة يف  ـــة العامل املنظمـــات الدولي
اليمن للقيام بدورها اإلنســـاني 
واإلغاثـــي لعـــرات اآلالف مـــن 
ــات  ــة يف مخيمـ األرس النازحـ
وتجمعات النازحن يف محافظة 
الازمة  الحماية  مأرب، وتوفر 
لهـــم وتلبيـــة أهـــم احتياجاتهم 
ومتطلباتهم األساســـية وتأمن 
أبـــرز مقومات الحيـــاة الكريمة 
لهم.. مشدداً عى دور املنظمات 
الدولية العاملة يف املجال اإلغاثي 
ـــاني، من أجل مضاعفة  واإلنس
تقديـــم الدعم والعون للنازحن، 
للتخفيف من وطأة املعاناة التي 

يعيشونها.
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افتتـــح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
فرنا خريا ومجانيا لألرس األشد فقراً واألرامل واأليتام 
من النازحن يف مخيم السويداء غرب مدينة مأرب بتمويل 

من منظمة مسلم هاندز الريطانية.
ويف االفتتاح أشاد الوكيل مفتاح بمثل هذه املشاريع 
التي من شأنها أن تعزز من قيم التكافل االجتماعي وتساعد 
األرس النازحة األشد فقرا واألكثر احتياجا بتأمن رغيف 
الخـــر املجاني لهـــا يوميا يف مثل هـــذه الظروف الصعبة 
التي يعيشها النازحون يف املخيم جراء استمرار مليشيات 

الحوثي االنقابية باستهدافهم وقصف مخيماتهم.
ودعـــا الوكيل مفتـــاح املنظمـــات واملبـــادرات املحلية 
ورجـــال األعمـــال والخريـــن إىل دعـــم وتمويـــل مثل هذه 
املشـــاريع واألنشطة الخرية والخدمية واملستدامة التي 

تســـاعد النازحن وتســـهم يف التخفيـــف من معاناتهم.
 مـــن جهتـــه أوضـــح مدير املـــروع كمـــال غالب أن 
الفرن سيوفر رغيف الخبز املجاني لـ 500 أرسة نازحة 
يف مخيم السويداء، مستهدفاً فئة األرامل واأليتام وذوي 
االحتياجـــات الخاصة واألرس األشـــد فقـــرا من النازحن 
يف املخيم بشكل يومي خال الفرتة الصباحية واملسائية.

احلوثـــي  مليشـــيات  هجـــوم  بولنـــدا  أدانـــت 
اإلرهابيـــة علـــى املدنيـــن ومخيمـــات النازحـــن 

مبدينـــة مـــأرب.
وقالـــت رئيـــس دائـــرة الشـــرق األوســـط فـــي 
اخلارجيـــة البولنديـــة باتريشـــيا اوزجـــان خـــال 
لقائهـــا مـــع ســـفير اليمـــن فـــي وارســـو الدكتـــورة 
ميرفـــت مجلـــي »إن بادهـــا تعبـــر عـــن قلقهـــا جـــراء 
رفـــض مليشـــيا احلوثـــي الســـماح للفريـــق الفنـــي 
بصيانـــة خـــزان صافـــر وأنهـــا تدعـــم جهـــود األمم 

املتحـــدة فـــي هـــذا االجتـــاه«.
اليمـــن  ســـتدعم  بادهـــا  أن  إلـــى  وأشـــارت 
فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا عبـــر املنظمـــات 

اإلنســـانية.
وكانـــت الدكتـــورة مجلـــي عبـــرت عـــن تقديـــر 
اليمـــن للدعـــم البولنـــدي .. مشـــيرة إلـــى أهميـــة 
ــر  ــن البحـ ــة لتأمـ ــواحل اليمنيـ ــر السـ ــم خفـ دعـ
مهربـــي  مـــن  املنـــدب  بـــاب  ومضيـــق  األحمـــر 

الاجئـــن وعمليـــات القرصنـــة البحريـــة.

افتتــاح فــرن خــريي لــألرس افتتــاح فــرن خــريي لــألرس 
األشــد فقــراً واألرامــل واأليتام األشــد فقــراً واألرامــل واأليتام 

ــويداء ــم الس ــويداءيف خمي ــم الس يف خمي

قصــف  تديــن  بولنــدا 
مليشــيا الحوثي للمدنيين 
ومخيمــات النازحين بمأرب
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أقيمـــت بمدينـــة مأرب، 
دورة تدريبيـــة ملديـــري 
مكاتـــب الصحـــة ومـــريف 
ـــؤويل نظام  التحصن ومس
ــات  ــات يف مديريـ املعلومـ
مـــأرب والجـــوف والبيضاء 
عى آليات التحصن باللقاح 

ضـــد فـــروس كورونا.
التـــي  الـــدورة  وهدفـــت 
ـــة  ـــب الصح ـــا مكت نظمه
بمحافظـــة مأرب عى مدى 
يومـــن إىل تدريـــب وتأهيل 
62 مشـــاركاً يف حمـــات 
التطعيم ضـــد كوفيد 19 يف 
املحافظات الثاث باملهارات 
واملعـــارف األساســـية عـــن 
اللقاح وإعطائهم الخطوط 

ـــة اإلدارة  ـــة لعملي العريض
اآلمنـــة للقاحـــات وكيفيـــة 
التخلص من نفاياتها وإدارة 
ـــليم  ـــل وتس ـــن ونق تخزي
اللقاحـــات وإدارة سلســـلة 
التريـــد يف مراكز التطعيم.. 
فضا عن تعريف املشاركن 
باآلثار الرنامجية للقاحات 
ـــد األرضار  ـــة تحدي وكيفي
الجانبيـــة لعمليـــة التطعيم 
وكيفيـــة االســـتجابة لهـــا؛ 
واإلبـــاغ عنها بعـــد إعطاء 

اللقاح.
وخـــال افتتـــاح الدورة 
اكد وكيا محافظتي مأرب 
والبيضـــاء عبدالله الباكري 
وسنان جرعون أهمية هذه 

ـــب  ـــة لتدري ـــدورة النوعي ال
وتأهيل جميع املشاركن يف 
حمات التطعيم ضد كوفيد 
ــك  ــان إدارة تلـ -19 لضمـ
الحمات املزمع تنفيذها يف 
مديريات محافظات  جميع 
مـــأرب والجـــوف والبيضاء 

بشـــكل آمن وفعال.
الباكـــري  وشـــدد 
وجرعـــون عـــى أهميـــة 
تفعيل مراكز العزل وإجراء 
الفحوصات الطبية الازمة 
الداخلـــن والخارجن  لـــكل 
ـــة  ـــذ يف محافظ ـــن املناف م
مـــأرب التـــي تكتـــظ بمئات 
اآلالف من النازحن، إضافة 
إىل كونها تعتر املمر الدويل 

لعدة دول.
مـــن جهته أوضح مدير 
ـــور  ـــة الدكت ـــب الصح مكت
عبدالعزيـــز الشـــدادي أن 
الـــدورة  يف  املشـــاركن 
سيقومون بتدريب العاملن 
ـــرق التحصن  الصحين وف
ـــة  ـــيتولون عملي ـــن س الذي
تحصن الفئات املســـتهدفة 
من لقـــاح كوفيد 19 خال 
املرحلـــة األوىل التي تشـــمل 
الكـــوادر الطبيـــة والفنيـــة 
ـــاب  ـــن وأصح ـــار الس وكب

األمـــراض املزمنـــة.

تأهيل المشاركين في حمالت التطعيم ضد تأهيل المشاركين في حمالت التطعيم ضد 
كورنا في مأرب والجوف والبيضاءكورنا في مأرب والجوف والبيضاء
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اختتام دورة تدريبية ملسؤويل مربعات النظافة اختتام دورة تدريبية ملسؤويل مربعات النظافة 
يف مدينة مأربيف مدينة مأرب

صنـــدوق  اختتـــم 
النظافـــة والتحســـن 
ـــأرب اليوم،  بمحافظة م
دورة تدريبية لـ 20 متدربا 
مـــن مســـؤويل مربعـــات 
مأرب. مدينة  يف  النظافة 
الـــدورة عـــى  هدفـــت 
ـــع  ـــام إىل رف أي ـــدى 5  م
مسؤويل  قدرات  وتطوير 
بمدينة  النظافة  مربعات 
مأرب يف الجوانب اإلدارية 

والفنيـــة وإكســـابهم 
مهـــارات جديدة يف مجال 

. عملهم
اختتـــام  وخـــال 
ـــل  ـــح وكي ـــدورة أوض ال
ـــأرب عبدالله  محافظة م
ـــة الدورة  الباكـــري أهمي
يف  العاملـــن  لتأهيـــل 
صندوق النظافة وتطوير 
قدراتهـــم لتحقيـــق املزيد 
التـــي  مـــن النجاحـــات 

صنـــدوق  يحققهـــا 
ـــن يف  ـــة والتحس النظاف
محافظـــة مـــأرب، مثمنا 
جهـــود الصنـــدوق يف 
تنظيم وتحسن وتشجر 
ـــة مـــأرب وأحيائها  مدين
وشـــوارعها الرئيســـية 
والفرعيـــة وإظهارهـــا 
بمظهرهـــا الحضـــاري 

. ئق لا ا
مـــن جهته دعـــا نائب 

لصندوق  التنفيذي  املدير 
السعيدي  محمد  النظافة 
ـــاركن إىل تطبيق ما  املش
تلقوه يف هذه الدورة عى 
ـــهم  أرض الواقع بما يس
يف االرتقـــاء بعملهـــم 
والحفـــاظ عى املســـتوى 
ـــه  ـــذي حققت ال ـــدم  املتق
مدينـــة مـــأرب يف أعمـــال 
النظافة والتحسن خال 

الفـــرتة املاضية.
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مكتب الصحة يتسلم مكتب الصحة يتسلم 2020 سريرا كهربائيا من  سريرا كهربائيا من 
مجموعة السعدي التجاريةمجموعة السعدي التجارية

مكتـــب  تســـلم 
الصحة العامة والســـكان 
بمحافظـــة مـــأرب عـــدد 
20 رسيـــرا كهربائيـــا 
مقدمـــة مـــن مجموعـــة 
السعدي التجارية يف إطار 
مســـاهمتها يف مواجهـــة 
ـــا، بقيمة  فروس كورون

دوالر. ألـــف   34
عمليـــة  وخـــال 
التســـليم أشـــاد وكيـــل 
للشؤون  مأرب  محافظة 

عبداللـــه  اإلداريـــة 
ـــاهمة  الباكري بهذه املس
املقدمـــة مـــن مجموعـــة 
الســـعدي لدعـــم القطـــاع 
ــة  ــي يف املحافظـ الصحـ
ـــروف  ـــذه الظ ـــل ه يف ظ
الصعبـــة واالســـتثنائية.. 
داعيـــاً رجـــال األعمال إىل 
ـــي  ـــاع الصح ـــم القط دع
واملساهمة بتجهيز مراكز 
العزل وتزويد املستشفيات 
ـــتلزمات  ـــة واملس باألدوي

والوقائيـــة  الطبيـــة 
ـــة املوجة  الازمة ملواجه
الثانية من جائحة كورونا 

ـــة. يف املحافظ
ـــح  ـــه أوض ـــن جهت م
مديـــر عام مكتب الصحة 
بمأرب الدكتور عبدالعزيز 
هـــذه  أن  الشـــدادي 
املســـاعدة ستخفف جزءا 
مـــن العبء عـــى القطاع 
الصحـــي خاصـــة يف ظـــل 
واألمراض  األوبئة  تفيش 

والحميـــات املختلفـــة ويف 
مقدمتهـــا املوجـــة الثانية 
من جائحـــة كورونا التي 
تتطلـــب توســـعة الســـعة 
الرسيريـــة ملراكـــز العـــزل 
واملستشفيات بما يمكنها 
من اســـتيعاب أكـــر عدد 
ـــات  ـــاالت اإلصاب ـــن ح م
املؤكدة والحاالت املشتبه 
ـــروس يف  ـــا بالف إصابته

املحافظة.
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اختتام دورة تدريبية في مجال المتابعة اختتام دورة تدريبية في مجال المتابعة 
والتقييم وإعداد التقارير اإلدارية بمأربوالتقييم وإعداد التقارير اإلدارية بمأرب

ــة  ــت بمدينـ اختتمـ
التدريبية  الدورة  مأرب، 
يف مجال املتابعة والتقييم 
وإعداد التقارير اإلدارية 
ـــا اإلدارة  ـــي نظمته الت
التنمية  ـــوث  العامة لبح
ـــب يف  ـــة والتدري اإلداري

املحافظة.
 40 وتعـــرف 
مشـــاركا ومشاركة من 

موظفـــي وموظفـــات 
السلطة املحلية واملكاتب 
التنفيذيـــة بمحافظـــة 
مـــأرب عى مـــدى أربعة 
أيـــام مـــن التدريـــب عى 
مهـــارات إعـــداد نمـــاذج 
املتابعـــة  وأدوات 
والتقييـــم، وكـــذا طـــرق 
التقارير اإلدارية  إعـــداد 
إلـــی جانـــب   بأنواعهـــا، 

ـــز قدراتهم وتبادل  تعزي
اإلداريـــة  خراتهـــم 
بمـــا يســـهم يف تحســـن 
أدائهـــم يف املجاالت التي 

الـــدورة. تضمنتهـــا 
ـــام  ـــر ع ـــا مدي ودع
التنميـــة  إدارة بحـــوث 
اإلدارية والتدريب جمال 
إىل  املشاركن  الجعفري 
التـــي  تطبيـــق املهـــارات 

يف  عليهـــا  تدربـــوا 
ـــهم  ـــا يس ـــم بم أعماله
أداء  ـــد  ـــا يف تجوي إيجاب
املكاتـــب الحكوميـــة 
وتيســـر  املشـــاركة 
ـــل ورسعة إنجاز  التعام
معامـــات املســـتفيدين.
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تســـلمت جمعيـــة 
الهـــال األحمـــر اليمنـــي 
ـــأرب  ـــة م ـــرع محافظ ف
مقدمة  إسعاف  سيارتن 
مـــن اللجنـــة الدوليـــة 
للصليب األحمر واالتحاد 
الـــدويل لجمعيـــات الهال 
ـــدء  ـــت ب ـــر وأعلن األحم
دخول السيارتن للخدمة 

ـــة. يف املحافظ
وخال التســـليم ثمن 
وكيـــل محافظـــة مـــأرب 

اإلداريـــة  للشـــؤون 
الباكري بالدعم  ـــه  عبدالل
الـــذي تقدمـــه اللجنـــة 
ـــة للصليب األحمر  الدولي
واالتحاد الدويل لجمعيات 
الهـــال األحمـــر لجمعية 
الهـــال األحمـــر اليمنـــي 
بمـــأرب بمـــا يمكنها من 
القيام بدورها اإلنســـاني 
يف نقل الجرحى واملصابن 
مـــن مناطق الرصعات يف 

املحافظة.

من جهته أشـــاد مدير 
مكتـــب الصحـــة بمـــأرب 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور 
جمعية  بجهود  الشدادي 
الهـــال األحمـــر اليمنـــي 
فرع مأرب ومســـاهمتها 
ـــن  ـــد م ـــم العدي يف تقدي
الطبيـــة  الخدمـــات 
واإلســـعافية امللحـــة يف 
ـــال الفرتة  ـــة خ املحافظ

املاضيـــة.
بـــدوره أوضـــح مدير 

فـــرع جمعيـــة الهـــال 
األحمـــر بمـــأرب فـــارس 
إحـــدى  أن  العقيـــي 
التـــي أدخلت  الســـيارتن 
ـــزة بأحدث  للخدمة مجه
األجهزة واملعدات الخاصة 
بالعناية املركزة فيما تعد 
األخرى ســـيارة إســـعاف 
ـــكان  نقل عادية وستش
إضافـــة نوعيـــة للقطـــاع 

الصحـــي يف املحافظـــة.

جمعية الهالل األحمر اليمني جمعية الهالل األحمر اليمني 
بمأرب تتسلم سيارتين إسعافبمأرب تتسلم سيارتين إسعاف
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تدريب 30 متطوعة بمأرب 
في مهارات التمريض 

واإلسعافات األولية      

اختتـــم بمدينـــة مـــأرب 
التدريبي لتأهيل  ـــج  الرنام
30 متطوعـــة يف » مهارات 
ـــعافات  ـــض و اإلس التمري
ـــة  ـــه هيئ ـــة« نظمت األولي
ـــعبي بالتعاون  اإلسناد الش
مـــع مكتب الصحـــة العامة 

والســـكان يف املحافظـــة.
الـــذي  هـــدف الرنامـــج 
إىل تأهيل  ـــتمر 12 يوماً  اس
ــع  ــن جميـ ــات مـ متدربـ
محافظـــات الجمهوريـــة 
ـــارف  ـــارات واملع ـــى امله ع
يف  األساســـية  الطبيـــة 
تقديـــم اإلســـعافات األولية 
واستقبال الحاالت الطارئة.

املســـؤول  وأوضـــح 
الصحـــي يف هيئـــة اإلســـناد 
ـــور محمـــد  الشـــعبي الدكت

نعمـــان أن هـــذا الرنامـــج 
يأتي يف إطار مساهمة هيئة 
اإلســـناد الشـــعبي إلســـناد 
القطاع الصحي يف محافظة 
مـــأرب ورفد املستشـــفيات 
التـــي تقـــدم  الحكوميـــة 
خدماتها الطبية والعاجية 
لجرحـــى الجيـــش الوطنـــي 
واملقاومة الشـــعبية عرفانا 
ـــم يف  ـــم وتضحياته بدوره
ســـبيل الدفـــاع عـــن الوطن 
والثـــورة والجمهوريـــة 

ومكتســـباتهما الوطنيـــة.

تأهيل 10 صحفيات 
بمأرب يف مجال صياغة 

القصة اإلنسانية

التدريبيـــة  الـــدورة  أقيمـــت بمدينـــة مـــأرب 
الخاصة بتأهيل 10 صحفيات يف مجال صياغة 
القصة اإلنســـانية وأساليب التعاطي الصحفي 
مـــع قضايا وأحداث إنســـانية نظمتها املنظمة 
الوطنية لإلعاميـــن اليمنين صدى بالراكة 

مـــع تكتل 8 مارس من أجل نســـاء اليمن.
وأوضـــح رئيـــس منظمـــة صـــدى يوســـف 
حازب أن الدورة - التي تستمر يومن - تهدف 
إىل تطويـــر قـــدرات ومهـــارات 10 صحفيـــات 
بمحافظـــة مـــأرب يف بنـــاء وصياغـــة القصـــة 
اإلنســـانية وتأهيلهن وتعزيز دورهن يف خدمة 

القضايا اإلنســـانية بشـــكل إيجابي. 
 مشـــرا إلـــی أن األزمة اإلنســـانية األخرة 
التـــي تعيشـــها مخيمـــات النـــزوح يف محافظة 
مـــأرب تســـتدعي تأهيل الصحفيـــات ليصبحن 
قادرات عى تغطية هذا امللف اإلنساني الحساس 

مناسبة. إعامية  تغطية 


