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أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..

املحافظ العرادة يناقش مع نائب منسق األمم املتحدة
الوضع اإلنساين للنازحني

د .مفتــاح ومديــر برنامــج الغذاء
يتفقــدان أوضــاع النازحــن يف
خميــم الســويداء

الباكري واملعويض يشهدان اختتام وتدشني
ثالثة برامج تأهيلية وإشهار منظمة نسوية

مكتــب الصحــة يختتــم برنامــج
تأهيــل  100صحــي فــي مجــال
االســتجابة الطارئــة

عــودة األنشــطة الرياضيــة
الكرويــة بمحافظــة مــأرب

الكابتــن النفيعــي يطلــع علــى
جاهزيــة ملعــب مــأرب األولمبــي
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أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..

املحافــظ العــرادة يناقــش مــع نائــب منســق األمــم املتحــدة
الوضــع اإلنســاين للنازحــن

ناقـــش محافـــظ مـــأرب
اللــواء ســلطان العــرادة مــع
نائ ــب املنس ــق املقي ــم لألم ــم
املتحدة للش ــؤون اإلنسانية يف
اليمــن ،دييجو زوريال ،والوفد
املرافق له ،مســتجدات الوضع
اإلنساني واإلغاثي للنازحني يف
مأرب ،وســبل تعزيــز التعاون
والتنسيق يف إغاثتهم وإيوائهم
وتأم ــن احتياجاتهم.
وأطلــع املحافــظ ،رئيــس
وأعضاء الوفد األممي بحضور
وكيل املحافظة الدكتور عبدربه
مفتــاح ،عــى خطــة الســلطة
املحليــة لالســتجابة الطارئــة
ومصفوف ــة احتياجاتها للعام
2021م وجهودهــا املبذولة يف
اســتقبال وإيــواء النازحــن..
معربــاً ع ــن أمل ــه يف تعزي ــز
الرشاكــة اإلنســانية مع األمم
املتحــدة ومنظماتهــا العاملــة
يف املحافظــة ورفــع مســتوى
التعــاون والتنســيق معهــا إىل
أعــى املســتويات بما يناســب
طبيعـــة الوضـــع اإلنســـاني
واالســتثنائي ،ويواكــب حجم

املأساة التي سببتها املليشيات
الحوثيــة يف محافظــة مــأرب
وباق ــي املحافظ ــات اليمنية.
وأوضـــح أن مـــأرب
استقبلت خالل السنوات الست
املاضي ــة أكث ــر م ــن مليون ــن
و 231ألــف نــازح يقيمــون يف
 139مخيم نزوح يف املحافظة،
ويش ــكلون نس ــبة  ٪60م ــن
إجمــايل أعــداد النازحــن عــى
املس ــتوى الوطني ،مم ــا فاقم
التحدي ــات ،وضاع ــف حج ــم
الضغوطات التي تواجه قيادة
املحافظـــة يف إيـــواء هـــؤالء
النازحــن وتوفري احتياجاتهم
وتأمني متطلباتهم الرضورية
يف مجــاالت اإلغاثــة واإليــواء
واملياه والصحة والتعليم وباقي
متطلبــات الحيــاة األساســية.
وأشــاد العرادة بدور األمم
املتحــدة ومنظماتهــا العاملــة
يف محافظــة مــأرب يف تقديــم
املساعدات اإلنسانية الرضورية
للنازحني خالل الفرتة املاضية،
ودعاهـــا إىل مضاعفـــة تلـــك
الجهـــود وتكثيـــف حجـــم
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تدخالتهــا ،وتنفيــذ مزيــد من
املشاريع التنموية واملستدامة
التي تسهم يف تحديث وتطوير
البنية التحتية وإنشــاء مرافق
خدميــة رضوريــة يف مخيمات
النازحــن وتجمعاتهــم يف ظل
استمرار حركة النزوح وتوافد
اآلالف مــن النازحني الجدد إىل
مأرب بشــكل يومي.
مــن جهتــه أوضــح نائــب
املنســق املقيــم لألمــم املتحدة
يف اليمــن ،أن زيارتــه ملحافظة
مــأرب تهــدف لالطــاع عــى
الوض ــع اإلنس ــاني واإلغاث ــي
للنازحــن عن كثب والتنســيق
والتشــاور مع قيادة املحافظة
يف وض ــع الخط ــط والربام ــج
املشرتكة وتحديد أهم املشاريع
اإلنســـانية األساســـية التـــي
تحق ــق االس ــتجابة الرسيع ــة
والطارئة الحتياجات النازحني
يف كاف ــة املجاالت.
وأكــد تفهم األمــم املتحدة
لطبيعـــة الوضـــع اإلنســـاني
االســـتثنائي والحـــرج الـــذي
تمـــر بـــه مـــأرب يف الوقـــت
Mareb gov
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الراهن وما يعاني ــه النازحون
واستش ــعارها بمس ــؤولياتها
تجاههــم واســتعدادها لتعزيز
الرشاكــة مع قيــادة املحافظة
والتنســيق معها لحشــد مزيد
مــن املــوارد وجلــب مزيد من
الــركاء الدوليــن ومضاعفة
مس ــتوى التدخ ــل اإلنس ــاني
واإلغاث ــي يف املحافظ ــة بم ــا
يغطــي االحتياجــات املتزايــدة
للنازحــن ويلبــي تطلعاتهــم.
حـــر اللقـــاء ،املديـــر
القطـــري لربنامـــج الغـــذاء
العاملي يف اليمن ،لوران بوكريا،
ومديرة مكتــب برنامج الغذاء
العاملي بعدن موتينتا شيموكا،
ومديــر مكتــب األمــم املتحدة
للشؤون اإلنســانية (األوتشا)
بعدن رينيه نيينهويس ،ومدير
مكتب منظمة اليونسيف بعدن
تشارلز نزوكي ،ومدير مكتب
األوتشـــا بمـــأرب ســـانتوس
ازيكــو ،ومديــر مكتب منظمة
الهجــرة الدوليــة بمأرب وعدد
مــن مــدراء املكاتــب التنفيذية
املعني ــة يف املحافظة.
Mareb_gov
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الوكيل مفتاح ومدير برنامج الغذاء
يتفقدان أوضاع النازحني يف خميم السويداء

تفق ــد وكي ــل محافظ ــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح،
ومعه املديرالقطري لربنامج
الغذاء العاملي يف اليمن لوران
بوك ــرا ،أوض ــاع النازح ــن
يف مخي ــم الس ــويداء ش ــمال
مدينــة مــأرب واطلعــا عــى
أهــم احتياجاتهم األساســية
والصعوبات والتحديات التي
تواجههــم يف املخيــم وســبل
معالجتهــا .وخــال الزيــارة
التــي رافقهمــا فيهــا مديرة
مكتــب برنامج الغــذاء بعدن
موتينت ــا ش ــيموكا ،اس ــتمع
الوكيــل مفتــاح وبوكــرا إىل
عدد مــن النازحــن يف املخيم

وتعرفوا عىل أهم احتياجاتهم
األساســـية يف الجوانـــب
اإلغاثية واإليوائية والخدمية
وس ــبل تأمينها واطلعوا عىل
أوضاعهــم ومعاناتهــم وعىل
ظروفهم اإلنس ــانية الصعبة
نتيجة تك ــرار نزوحهم جراء
اســتمرار مليشــيات الحوثي
اإلرهابية قصف واس ــتهداف
مخيماتهم بش ــكل متواصل.
وأكـــدا عـــى رضورة
تحديث قوائم النازحني الجدد
الذين يصلون تباعا ً إلی مخيم
الســويداء وباقــي مخيمــات
النازحـــن يف املحافظـــة
ومضاعفــة الجهــود لتأمــن
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مس ــاعدات غذائي ــة ش ــهرية
لهـــم بصـــورة عاجلـــة
ومنتظمة..مشـــددين عـــى
رضورة تعزيـــز التعـــاون
والتنسيق بني قيادة املحافظة
وقيادة برنام ــج الغذاء خالل
الفـــرة القادمـــة ملعالجـــة
كافة الصعوب ــات والتحديات
التــي يواجههــا النازحون يف
محافظة مأرب وحشد مزيد
من املوارد والرشكاء الدوليني
لتأمني احتياجاتهم األساسية
وتوفري أهم الخدمات اليومية
الرضوري ــة لهم.
وكان الوكيـــل مفتـــاح
قــد ناقش مع مديــر برنامج
Mareb gov
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الغـــذاء العاملـــي والفريـــق
املراف ــق املراف ــق ل ــه خط ــة
الربنامج لتوسيع تدخالته يف
املحافظة وآليات التنسيق مع
الوحــدة التنفيذيــة للنازحني
بمـــأرب لتغطيـــة الفجـــوة
الغذائيــة القائمة يف مخيمات
وتجمع ــات النازحني وتأمني
حصـــص غذائيـــة عاجلـــة
ومنتظمة تخصص للنازحني
الجدد يف الحــاالت الطارئة يف
ظل اســتمرار حركــة النزوح
إىل املحافظــة بشــكل يومــي.
Mareb_gov
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مكتب التعليم الفني يختتم دورة تدريبية في
 30نازحا ونازحة
لـ30
مجال الحاسوب لـ

اختتمــت بمــأرب دورة
تدريبية يف مجال الحاسوب
لـ  30متدربا ومتدربة من
النازح ــن م ــن املديري ــات
الشــمالية (مجــزر ،مدغل،
ورغ ــوان) وم ــن محافظة
الجوف والتي نفذها مكتب
التعليــم الفنــي والتدريــب
املهني باملحافظة عىل مدى
شهر كامل.
ويف الختــام أكــد وكيــل
املحافظة للشؤون اإلدارية
عبداللــه أحمد الباكري عىل
أهمي ــة إقام ــة مث ــل ه ــذه
الدورات التأهيلية للنازحني
والنازحــات بمــا يســهم يف

تمكينه ــم م ــن الحص ــول
عىل فرص عمل تحولهم إىل
عنــارص منتجة تســاعدهم
يف تحس ــن س ــبل العي ــش
ألرسهـــم وإدماجهـــم يف
التنمية ..مؤكدا دعم قيادة
الســلطة املحلية باملحافظة
ملثــل هذه الربامــج الهادفة
إىل تنمي ــة العنرص البرشي
يف مختلف املجاالت ..مشددا
عــى أهمية حشــد الجهود
يف تقديــم برامــج تعليميــة
وتأهيليــة نوعيــة خاصــة
للم ــراة بم ــا يمكنه ــا م ــن
اإلسهام الفاعل يف التنمية.
مـــن جانبـــه أشـــار
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مديــر عــام مكتــب التعليم
الفن ــي والتدري ــب املهن ــي
ناجي الحنيــي إىل أن هذه
الـــدورة ســـتتبعها عقـــب
عيـــد األضحـــى املبـــارك
دورات أخــرى لبناء قدرات
الشباب والش ــابات خاصة
النازحــن والنازحات ،بما
يسهم يف تخفيف معاناتهم
وإدماجهم يف سوق العمل.
مشــيدا بااللتزام الكبري
للمتدربني واملتدربات خالل
الــدورة وهــو مــا يعكــس
تعطشــهم للتعلــم وتطوير
ذاتهم وخاصة بني أوساط
املتدربات م ــن النازحني.
Mareb gov
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ويف ختــام الــدورة التي
حرضه ــا رئي ــس املكت ــب
الفنــي باملحافظــة الدكتور
ع ــي الجب ــل ومدي ــر ع ــام
مكتب الشؤون االجتماعية
والعمل عبدالحكيم القييس
ومديــر عــام تنميــة املــراة
باملحافظــة فنــدة العماري
ومدير عــام مكتب الثقافة
ع ــي بق ــان ومدي ــر ع ــام
مديريـــة بدبـــدة الدكتـــور
يحيـــى القانـــي ،جـــرى
تكريم املتدربني بش ــهادات
التقدير.
Mareb_gov
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جمتمع مدين ..اختتام وتدشني ثالثة
برامج تأهيلية وإشهار منظمة نسوية

ش ــهد وكي ــا املحافظة
عبداللــه الباكــري ،ومحمد
عيل املعويض اختتام وتدشني
عدد مــن الربامج والدورات
التأهيليــة والتدريبيــة التي
أقامتهــا منظمــات املجتمع
بمحافظة مأرب ،وإشـــهار
منظمــة جديــدة يف الجانب
النسوي.

تدريب عىل إدارة
املخيامت

واختتـــم بمدينـــة
مــأرب برنامــج التدريبــات

األساســية لتأهيــل مدربني
يف إدارة مخيمــات النازحني
وتنس ــيق أنش ــطتها وح ــل
النزاعـــات علـــی ضـــوء
القوانني الدولية اإلنسانية،
والذي نفذه ائتالف استجابة
النــزوح باليمن بتمويل من
مركز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية واالتحاد
األوروبــي للحمايــة املدنية
واملنظمــة الدولية للهجرة .
وهــدف الربنامــج الذي
اس ــتمر ( )20يوما إكساب
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( )40متدرب ـا ً م ــن ك ــوادر
الوحــدة التنفيذية للنازحني
باملحافظة مهارات وقدرات
التدري ــب أله ــم املواضي ــع
اإلنس ــانية يف قط ــاع إدارة
املخيمات والتواصل لتنسيق
أنش ــطة املخيم ــات وتوفري
الخدمات والرفع باحتياجات
الطــوارئ للجهــات املعنيــة
واملنظمــات املختصة.
ويف الختام أوضح مدير
الوحــدة التنفيذية للنازحني
س ــيف مثن ــی أن املتدربــن
Mareb gov

Mareb_gov

الذي ــن ت ــم تأهيله ــم م ــن
العامل ــن يف إدارة املخيمات
م ــن ع ــدد م ــن املديري ــات
ســـيعملون علـــی عكـــس
مــا اكتســبوه مــن قــدرات
ومهــارات يف املخيمات التي
يديرونهــا وتنظيــم العمــل
والتنســـيق مـــع مختلـــف
القطاعـــات واملســـتويات
اإلداريــة يف املخيــم لخدمــة
النازحــن وحل اإلشــكاالت
التي قد تطرأ بما يســهم يف
تخفيــف معانــاة النازحني.
Mareb_gov
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مشــرا إىل أهميــة هــذا
الربنامــج يف بنــاء القــدرات
وتأهيل العاملني بما يحسن
اإلدارة وج ــودة الخدم ــات
ورسعـــة االســـتجابة
لالحتياجـــات.

التمكنياالقتصاديللمرأة

كمــا اختتمــت بمــأرب،
املرحلــة األوىل مــن برنامج
التمكــن االقتصادي للمرأة
والذي ينفذه مكتب الشؤون
االجتماعية والعمل بتمويل
مــن صندوق األمــم املتحدة
للس ــكان به ــدف تحس ــن
الوضــع العــام للمــرأة مــن
خالل بناء قدراتها وإكسابها
مهارات تساعدها يف تحسني
سبل العيش.
وتضمنـــت املرحلـــة
األوىل تأهيــل  105نســاء يف
مجاالت الخياطة واألشغال
اليدويــة والنقش والحنا إىل
جان ــب الكمبيوت ــر ومح ــو
األمية.
وخــال االختتــام طاف
وكي ــل املحافظ ــة عبدالل ــه
أحمـــد الباكـــري ومعـــه
مديــر عام مكتب الشــؤون
االجتماعيـــة عبدالحكيـــم
القيــي بمعرض مخرجات
دورة الخياطــة واطلع عىل
مس ــتوى األداء وامله ــارات
التــي اكتســبنها املتدربــات
كمــا اطلــع عــى مخرجات
دورة النقــش والكمبيوتــر.
وشـــدد الباكـــري
والقييس ع ــى أهمية إيجاد
مع ــارض دائم ــة لتس ــويق
منتجـــات األرس املنتجـــة
وتحســن دخلهــا إىل جانب
توســـع برامـــج التأهيـــل
لتشـــمل صناعـــة املـــواد
الغذائيـــة والبخـــور.
مؤسســـة إكليلـــة

النسوية
إىل ذلــك جــرى بمدينــة
م ــأرب ،إش ــهار مؤسس ــة
(إكليلـــة) النســـوية كأول
مؤسس ــة تهت ــم بش ــؤون
املرأة اليمنية ورفع مستوى
قدراتها العلمي ــة والعملية.
وتهـــدف املؤسســـة
إىل اإلســهام يف دعــم املــرأة
اليمني ــة وإعداده ــا إع ــدادا
علميــا وعمليا وأدبيا هادفا
حت ــى تك ــون ق ــادرة ع ــى
العم ــل والنج ــاح والتأث ــر
يف مجتمعه ــا دون التخ ــي
ع ــن موروثه ــا الحض ــاري
وثقافتهــا اليمنية األصيلة.
ويف حفـــل اإلشـــهار
أشاد وكيل محافظة مأرب
للش ــؤون اإلداري ــة عبدالله
الباكــري بإنشــاء وإشــهار
هذه املؤسســة النوعية من
قبــل مجموعة من النســاء
الرائدات يف املجتمع للنهوض
بمستوى املرأة اليمنية عىل
كافــة املجاالت.
وأش ــار الوكيل الباكري
إىل مكانة املرأة اليمنية وما
مثلتــه مــن إرادة حقيقيــة
يف عمليــة البنــاء والتطــور
حيــث أنها محــور االرتكاز
والرشيك األس ــايس لربامج
التنميـــة املســـتدامة يف أي
مجتمـــع ويف أي بلـــد كان
وهــي مــن يعــول عليها يف
بنــاء جيــل متســلح بالعلم
واملعرفــة والوعــي الوطني
بعيــدا عــن األفــكار الضالة
الطائفي ــة املتطرف ــة الت ــي
تح ــاول مليش ــيات الحوثي
اإلرهابية غرســها يف عقول
األطفال والشـــباب.
وأكد الباكــري أن قيادة
الس ــلطة املحلي ــة بم ــأرب
عىل اســتعداد تــام للتعاون
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مـــع جميـــع املؤسســـات
والجمعيـــات النســـوية
املهتمـــة بشـــؤون املـــرأة
للنهــوض بمســتوى املــرأة
اليمني ــة ثقافي ــا وتعليمي ــا
واجتماعيـــا للمشـــاركة يف
التنميـــة املســـتدامة.
مـــن جهتهـــا أشـــارت
رئيسة املؤسس ــة الدكتورة
ريم بحيبح إىل أن املؤسســة
تس ــعى من خالل إنش ــائها
إلعــداد املــرأة إعــدادا علميا
وعمليا هادفا لتعزيز وتنمية
قدراتهــا وصقــل مواهبهــا
وتأهيلهــا لتكــون فاعلة يف
التنمي ــة املطلوب ــة لعملي ــة
البناء واملشاركة املجتمعية
الخــرة يف كافة املجاالت إىل
جانب إنشــاء جيل متســلح
بالعلــم واملعرفة.

فض النزاعات واملنارصة

م ــن جان ــب آخ ــر ب ــدأ
بم ــأرب برنام ــج تدريب ــي
حـــول التشـــبيك وبنـــاء
الرشاكات وف ــض النزاعات
واملنــارصة ،والــذي تنفــذه
جمعيــة أجيال مأرب ضمن
مرشوع تعزيز دور املجالس
املحليــة ومنظمات املجتمع
املدني يف التماسك املجتمعي
باملحافظــة بالتعــاون مــع
برنامج جســـور.
ويشـــارك يف الربنامـــج
الذي ينفذ عىل مدى ســبعة
أيــام  27متدربــا ومتدربــة
يمثلون السلطات املحلية يف
مديريات (املدين ــة ،الوادي،
والجوبة) إىل جانب ممثلني
عن منظمات املجتمع املدني.
ويف افتتـــاح الربنامـــج
أكد وكي ــل املحافظة محمد
عــي املعــويض عــى أهمية
إقامــة مثــل هــذه الربامــج
التنموي ــة الت ــي تس ــعى إىل
Mareb gov
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تعزيــز الرشاكــة املجتمعية
يف برامــج التنميــة املحليــة
املنشــودة وخدمــة املجتمع
وتطويــر الخدمــات وإعداد
الشباب من الذكور واإلناث
لإلس ــهام ب ــدور فع ــال يف
العملية التنموية وتأهيلهم
لقيــادة املجتمع.
ونـــوه بدعـــم قيـــادة
الس ــلطة املحلية باملحافظة
يف بن ــاء الق ــدرات املحلي ــة
وتنمية املهارات خاصة لدى
الشباب بما يؤهلهم يف قيادة
التنمية املنشودة واإلسهام
الفع ــال يف إنج ــاح برام ــج
التنميــة وتعزيــز الرشاكــة
املجتمعي ــة مع املؤسس ــات
الرســـمية يف تطويـــر
الخدمات العام ــة وتخفيف
معاناة املواطنني من سكان
املحافظ ــة والنازحني الذين
اســـتوعبتهم املحافظـــة
بأعــداد تصــل إىل أكثــر من
اثنني مليــون ونصف نازح.
من جانبه أش ــار رئيس
جمعيــة أجيال مأرب نارص
مهتـــم إىل أن الربنامـــج
يهــدف إىل تعزيــز التماســك
املجتمع ــي والعالق ــة ب ــن
الســلطة املحلية ومنظمات
املجتمــع املدنــي مــن أجــل
تس ــهيل تقدي ــم الخدم ــات
العامــة وتطويرهــا.
حــر االفتتــاح مديــر
عـــام مكتـــب الشـــؤون
االجتماعيـــة والعمـــل
عبدالحكيـــم القيـــي
ومديــر عــام اإلدارة العامة
للمبــادرات املجتمعيــة طــه
غــاب ومدير عــام البحوث
والتدريب بديوان املحافظة
جم ــال قاس ــم الجعف ــري
ومدير عام تنمية املرأة فندة
العم ــاري.
Mareb_gov
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إقامة ورشة عمل لمناقشة واقع القطاع الصحي ..
مكتب الصحة يختتم برنامج تأهيل 100
صحي في مجال االستجابة الطارئة
اختتـــم اليـــوم بمـــأرب
برنامـــج تدريبـــي لتأهيـــل
 100عامــل صحــي يف مجــال
االســتجابة الصحيــة الطارئة
لخدمات الحد األدنی ( ) msp
والذي نفذته جمعية الوصول
اإلنســاني بالتعاون مع مكتب
الصحـــة العامـــة والســـكان
باملحافظ ــة بتموي ــل منظم ــة
الصحــة العامليــة.
وه ــدف الربنام ــج ال ــذي
استمر شهرا ً كامالً إىل إكساب
العاملني الصحيني املش ــاركني
قـــدرات ومهـــارات صحيـــة
تمكنهــم مــن تقديــم خدمات
طبي ــة ذات ج ــودة للمواطنني
يف مديريــات الجوبــة ،حريب،
الــوادي ،رغــوان ،واملدينــة يف
مجاالت التشخيص واملعالجة
وتقييـــم الحـــاالت املرضيـــة
وإدارة الحال ــة.
ويف االختتــام ،أكــد مديــر
عــام مكتــب الصحــة العامــة
والســكان الدكتــور عبدالعزيز
الشـــدادي أهميـــة مشـــاركة
منظمـــات املجتمـــع املدنـــي
يف تدري ــب وتأهي ــل العامل ــن
يف القطـــاع الصحـــي ورفـــع
قدراتهم واملساهمة يف تحسني
وتجويد األداء الصحي خاصة
يف مجــاالت الرعايــة الصحيــة
وأقســام الطــوارئ.
مــن جهته أوضح منســق
الربنامـــج أحمـــد مدهـــش
أن الربنامـــج شـــمل تدريـــب

وتأهيـــل الكـــوادر الصحيـــة
يف إطـــار املـــروع الـــذي
ينفـــذ يف دعـــم املستشـــفيات
واملرافــق الصحية يف املديريات
املستهدفة ،باإلمدادات الدوائية
واملســتلزمات الطبيــة وأدوات
النظاف ــة واملياه املكل ــورة ملدة
خمســة أشــهر لتتمكــن مــن
توس ــيع وتجوي ــد خدماته ــا
الطبية خالل الف ــرة القادمة.
إىل ذل ــك أقيم ــت بم ــأرب
ورش ــة عمل خاصة بمناقشة
واقـــع القطـــاع الصحـــي يف
املحافظ ــة ،تنظمه ــا منظم ــة
مســـاءلة لحقـــوق اإلنســـان
بالتعــاون مــع مكتــب الصحة
العامــة والســكان باملحافظــة
وبدع ــم م ــن منظم ــة رشكاء
اليمــن عــى مــدى يومني.
وتهـــدف الورشـــة التـــي
يشــارك فيها  14مشــاركا من
مديــري املستشــفيات العامــة
والخاصــة إىل الخــروج برؤية
لدع ــم وتعزي ــز دور القط ــاع
الصحي والتغلب عىل التحديات
والصعوبـــات التـــي تواجـــه
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القطاع.
ويف افتتـــاح الورشـــة
أشار مدير عام مكتب الصحة
العامــة والســكان باملحافظــة
الدكت ــور عبدالعزيز الش ــدادي
إىل أهمية انعقاد هذه الورشة،
يف ظل الصعوب ــات والتحديات
التي يواجهها القطاع الصحي
واألعباء التي يتحملها القطاع
يف تلبي ــة الح ــد األدن ــى م ــن
االحتياجات للخدمات الصحية
الكبـــرة واملتزايـــدة ،جـــراء
استقبال املحافظة ألعداد كبرية
مــن النازحــن واملهجرين من
مختلف محافظات الجمهورية
والتــي مازالت مســتمرة حتى
اليوم ،بســبب انقالب مليشــيا
الحوثي عىل الرشعية وحربها
عىل الشــعب اليمني.
واســـتعرض الدكتـــور
الشـــدادي واقـــع الخدمـــات
الصحيـــة والطبيـــة يف
املستشـــفيات الحكوميـــة
باملحافظـــة واإلمكانـــات
املتوف ــرة وحج ــم الفجوة بني
الطلبات عىل الخدمات الصحية
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والطبيــة مــن قبــل املواطنــن
واإلمكانــات املتوفــرة من بنى
تحتي ــة وتجهي ــزات وك ــوادر
صحي ــة واالحتياج ــات ل ــردم
هذه الفجــوة واالرتقاء بواقع
القطــاع الصحــي والخدمــات
املقدمة ..داعي ــا رشكاء العمل
اإلنس ــاني القي ــام بواجبه ــم
يف تقديــم املســاعدات الالزمــة
للمشــايف واملراكز الصحية بما
يمكنهــا مــن القيــام بدورهــا
اإلنســـاني بكفـــاءة وتقديـــم
خدماتهــا بالجــودة املطلوبــة
والتخفيف من معاناة املواطنني
والنازحني.
م ــن جهت ــه أك ــد رئي ــس
منظمـــة مســـاءلة لحقـــوق
اإلنس ــان مه ــدي بالغي ــث أن
ه ــذه الورش ــة تأت ــي ضم ــن
مبــادرة دعم القطــاع الصحي
يف محافظــة مــأرب إضافة إىل
تعزيز دور الســلطة املحلية يف
دعــم القطــاع الصحي وتوفري
االحتياجــات الالزمة ،و إيجاد
وعـــي مجتمعـــي بالثقافـــة
الصحيــة.
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نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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عودة األنشطة
الرياضية الكروية
بمحافظة مأرب

أكد مدير عام مكتب
الشباب والرياضة عيل
حشوان عودة األنشطة
الرياضي ــة الكروي ــة يف
املحافظ ــة بن ــا ًء ع ــى
توجيهات وزير الشباب
والرياضة نايف البكري
.
وقـــال حشـــوان
خــال اجتماع رؤســاء
االتحـــادات واألنديـــة
الرياضيـــة الرســـمية
بمحافظـــة مـــأرب أن
التوجيهات شددت عىل
أخــذ كافــة االحرتازات

الصحيـــة والوقائيـــة
مــن فــروس كورونــا
كوفي ــد.19
وجـــرى خـــال
االجتماع إقرار األنشطة
الرياضية خالل شهري
أغســـطس وســـبتمرب،
مــن بينها بطولة كأس
رئيـــس الجمهوريـــة
ألندية املحافظة للكبار،
وبطـــوالت الفئـــات
العمريـــة ( براعـــم -
ناشـــئني  -شـــباب )،
ودورات تأهيلية للحكام
واإلداري ــن واملدرب ــن.

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

PA G E

الكابتن النفيعي يطلع على
جاهزية ملعب مأرب األولمبي
إلقامة المعسكرات التدريبية

أكــد مدير عام مكتب الشــباب والرياضة
عــي حشــوان عــودة األنشــطة الرياضيــة
الكرويــة يف املحافظــة بنــا ًء عــى توجيهات
وزيــر الشــباب والرياضــة نايــف البكري .
وقــال حشــوان خــال اجتمــاع رؤســاء
االتح ــادات واألندي ــة الرياضي ــة الرس ــمية
بمحافظة مأرب أن التوجيهات شــددت عىل
أخذ كافة االحرتازات الصحية والوقائية من
فريوس كورونـــا كوفيد.19
وجــرى خــال االجتماع إقرار األنشــطة
الرياضية خالل شهري أغسطس وسبتمرب،
مــن بينها بطولــة كأس رئيــس الجمهورية
ألنديــة املحافظــة للكبار ،وبطــوالت الفئات
العمرية ( براعم  -ناشئني  -شباب ) ،ودورات
تأهيليــة للحكام واإلداريني واملدربني.
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