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حمافظـــة مـــأرب تســـتعد
إلحيـــاء الذكـــرى األوىل
الستشهـــــــاد العميــــد
عبدالغنـــــي شعــــــــان

إحيـــاء الذكـــری الـــ 74للثـــورة الدســـتورية بقيـــادة
الشـــهيد عـــي نـــارص القردعـــي

الوكيل مفتاح أكد تسهيل السلطة المحلية لمهامها..

اللجنة الوطنية للتحقيق تزور
السجن املركزي وتستمع لضحايا
االنتهاكات وتلتقي املنظامت املدنية

الباكــري يفتتــح دورة تأهيــل المشــاركات بحملــة
التوعيــة بمخاطــر فيــروس كورونــا

اختتــام دورة فــي مجــال الخدمات الصحيــة الطارئة
والمنقذة للحيــاة بمأرب

يــوم حقلــي لنشــر وتوزيــع صنــف جديد مــن بذور
القمح المحســنة
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وزيــر اإلعــام يلتقــي بمــأرب اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق
يف قضايــا الرصــد وثقافــة اإلبــاغ

التق ــى وزي ــر اإلع ــام
والثقافة والسياحة ،معمر
اإلريان ــي بمدين ــة م ــأرب،
بأعضــاء اللجنــة الوطنيــة
للتحقيـــق يف ادعـــاءات
انتهاكات حقوق اإلنس ــان
الذيـــن يقومـــون بزيـــارة
املحافظ ــة.
وج ــرى خ ــال اللق ــاء
الذي حرضه أعضاء اللجنة
محمـــد طليـــان ،وضيـــاء
مح ــرز ،ون ــارص الع ــوذيل
مناقشة أوجه التعاون بني
ال ــوزارة واللجنة يف قضايا
التحقيـــق يف االنتهـــاكات
اإلعالميـــن
بحـــق
والصحفيـــن ،واإلبـــاغ
عنه ــا ،وك ــذا التحقي ــق يف
قضايــا اآلثــار.
وأك ــد اإلريان ــي دع ــم
الحكومة للجن ــة الوطنية،
معربا ً عن الثقة بحياديتها،
لتحقيــق األهــداف املرجوة
منهـــا ،خدمـــة للمواطـــن

وأمنــه وســامته ،وإبــراز
اســم اليمــن أمــام املجتمع
الدويل.
وأعــرب عــن اســتعداد
الوزارة للتعاون الكامل مع
اللجنة ،مشــرا ً إىل ما بذلته
من جهود يف ملف الصحفيني
املختطفــن لدى مليشــيات
الحوثي اإلرهابيـــة التابعة
إليران ،وإيصاله إىل املحافل
الدوليــة ،ومــا يتعــرض له
الصحفيــون من انتهاكات،
وكــذا الجهــود املبذولة مع
املنظمات الدولية ،من أجل
الضغ ــط ع ــى املليش ــيات
الحوثية إلطالق الصحفيني
األربعـــة الذيـــن أصـــدرت
بحقهم ق ــرارات إعدام.
ونـــوه اإلريانـــي
بـــرورة التعـــاون يف
التحقيــق يف قضايــا اآلثــار
واملناطق الس ــياحية ،وبما
يضمن الحفاظ عىل املوروث
الثقايف اليمني وحمايته من

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

Mareb_gov

الرسق ــة والتل ــف.
ولفـــت إىل أن أبشـــع
االنته ــاكات الت ــي ترتكبها
املليشيات هي جريمة تجنيد
األطفال ،حيث جندت ما ال
يقل عن  30ألف طفل أودت
بحياة الكثري منهم ،مشريا ً
إىل أن هــذه الفظائــع يجب
أن يتم التحقيق فيها ويقدم
مرتكبوها للمحاكمة..
وأبدى الوزير اس ــتعداد
الوزارة للتعاون مع اللجنة
يف نــر ثقافــة اإلبالغ عن
االنتهاكات ونرش الرســائل
واإلعالنـــات الرتويجيـــة
لكيفيــة اإلبــاغ وطريقــة
التواصل مع اللجنة يف كافة
وس ــائل اإلعالم الرسمية.
مـــن جانبهـــم أشـــار
أعض ــاء اللجن ــة الوطني ــة
للتحقيــق إىل مــا تقــوم به
اللجنــة ،ومــا قطعتــه من
شوط كبري ،انعكس يف ثقة
املجتمــع الــدويل بها كلجنة
Mareb gov
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مستقلة .
وأكـــدوا أن اللجنـــة
تقــوم بعملهــا يف حياديــة
تامــة و تبذل جهودا ً كبرية
للتحقيـــق يف االنتهـــاكات
يف مج ــال اإلع ــام والت ــي
تع ــرض له ــا الصحفي ــون
واإلعالميون واملؤسس ــات
االعالمي ــة ،وك ــذا قط ــاع
اآلثــار والســياحة ،معربني
عــن أملهــم يف مــد جســور
التواصل مع الوزارة إلعداد
قائم ــة باآلث ــار واملواق ــع
الســياحية التــي تعرضــت
لالنتهـــاكات واألرضار.
حـــر اللقـــاء وكيـــل
وزارة اإلعالم عبدالباس ــط
القاع ــدي ،ومدي ــر مكت ــب
اإلعــام بمحافظــة مــأرب
عــوض الحويســك ،ومدير
فرع الهيئــة العامة للكتاب
ن ــارص الرشيف.
Mareb_gov
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الوكيل مفتاح أكد تسهيل السلطة المحلية لمهامها..

اللجنة الوطنية للتحقيق تزور السجن املركزي
وتستمع لضحايا االنتهاكات وتلتقي املنظامت املدنية

التق ــى أعض ــاء اللجن ــة
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات
انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
اليوم األحد ،بقيادة الســلطة
املحلي ــة واألمني ــة بمحافظة
مأرب.
ويف اللقــاء رحــب وكيــل
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور
عبدربه مفتاح بزيارة أعضاء
اللجنــة إىل محافظــة مأرب..
مؤكـــدا اســـتعداد الســـلطة

املحليــة باملحافظــة لتســهيل
كافــة أعمال اللجنة.
واســـتعرض أعضـــاء
اللجنـــة برنامـــج النـــزول
امليدان ــي إىل محافظ ــة مأرب
الــذي يهــدف إىل تقييم وضع
حق ــوق اإلنس ــان باملحافظة
واالطالع عىل عدد من وقائع
االنتهـــاكات واالســـتماع إىل
الضحايا.
وأكــدوا اهتمــام اللجنــة
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برصد وتوثيق كافة انتهاكات مكتب حقوق اإلنسان.
حقوق االنسان التي وقعت يف
محافظــة مأرب عرب باحثيها
زيارة السجن املركزي
امليدانيني ،يف إطار مهام اللجنة
زار أعضـــاء اللجنـــة
للتحقيق يف ه ــذه االنتهاكات الوطنية للتحقيق يف ادعاءات
وإنصاف الضحايا.
انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
حرض اللقاء رئيس نيابة
األح ــد ،إصالحي ــة الس ــجن
استئناف مأرب ومدير جهاز
املرك ــزي والبح ــث الجنائ ــي
األمن السيايس بمأرب ،ونائب
مدير رشطة املحافظة ،وقائد بمحافظ ــة م ــأرب ،لتقيي ــم
الرشطــة العســكرية ،ومدير وضع املحتجزين واالستماع
إىل مطالبه ــم القانوني ــة.
Mareb gov
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وخـــال ذلـــك اســـتمع
أعضــاء اللجنــة إىل رشح من
املسؤولني يف السجن إىل رشح
عن أهــم احتياجات الســجن
يف مج ــال الصح ــة وال ــدواء،
واطلعــوا عىل بيانات الوثائق
الخاصــة باملحتجزيــن ،كمــا
قاموا بمعاينة أقسام السجن.
وتس ــلم أعض ــاء اللجن ــة
قائمـــة بأهـــم املطالـــب
واالحتياجات للسجن ،وقاموا
بمعاينة أوضاعه واالستماع
إىل مطالــب املحتجزيــن فيه.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة
ضمن برنامــج نزول ميداني
ينفذه أعضاء اللجنة الوطنية
للتحقيــق إىل محافظة مأرب
لالط ــاع عىل وض ــع حقوق
اإلنســـان يف املحافظة.

اإلستامع لضحايا اإلنتهاكات

كمـــا نظمـــت اللجنـــة
الوطنية للتحقيق يف ادعاءات
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انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،اللجنــة الوطنيــة ،منــذ بــدء اإلنســان بمحافظــة مــأرب،
يوم الثالثاء ،جلســة استماع عملها .
أوجه التعاون والتنسيق فيما
لضحاي ــا انته ــاكات حق ــوق
اإلنســان بمحافظــة مأرب.
املدنية
املنظامت
لقاء
يتعلق باإلحالــة واإلبالغ عن
وهدفت جلسة االستماع
وعقـــدت اللجنـــة
إىل تحليل أنم ــاط االنتهاكات الوطنية للتحقيق يف ادعاءات االنتهاكات.
التــي تعــرض لهــا املواطنني انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
خـــال فـــرة الحـــرب ،يف
واس ــتعرض املش ــاركون
يــوم الخميــس ،حلقة نقاش
محافظة مــأرب ومحافظات
املدني
املجتمع
ـات
ـ
منظم
مع
أعماله ــم يف رص ــد وتوثي ــق
يمني ــة أخرى.
العاملـــة يف مجـــال حقـــوق
واســتمع أعضــاء اللجنة
ـأرب.
ـ
م
ـة
ـ
بمحافظ
ـان
ـ
اإلنس
انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
إىل  13ضحيـــة لالنتهـــاكات
وناقش ــت الحلق ــة آليات
التــي تنوعت مابــن التعذيب التنســيق بني اللجنة الوطنية كما أبدوا استعدادهم للتعاون
واالعتقال التعسفي واإلخفاء
القـــري وتفجـــر املنـــازل للتحقيــق ومنظمات املجتمع
والتنسيق مع اللجنة الوطنية
املدنــي يف اإلبالغ والرصد عن
واس ــتهداف املدنيني.
الضحايـــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وراصديهـــا يف املحافظـــات
وقـــدم
توضيحـــات تفصيليـــة واســتعرض أعضــاء اللجنــة
وشهادات مختلفة لالنتهاكات الجهود التي قامت بها اللجنة اليمنيــة ،وإحالــة وإبــاغ ما
التـــي تعرضـــوا باملخالفـــة خــال الفرتة املاضية.
يصل إليهم مــن انتهاكات إىل
كما ناقش أعضاء اللجنة
للقان ــون ال ــدويل اإلنس ــاني.
وتأتي جلســة االســتماع واملشاركون يف حلقة النقاش اللجنــة الوطنيــة للتحقيق.
لضحايــا االنتهــاكات ضمــن مع ممثيل املنظمات والجهات
آليــات التحقيق التــي تتبعها العاملـــة يف مجـــال حقـــوق
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محافظة مأرب تستعد إلحياء الذكرى األولى
الستشهاد العميد عبدالغني شعالن

تســـتعد محافظـــة
مــأرب إلحياء الذكرى األوىل
الستشهاد قائد قوات األمن
الخاصــة باملحافظــة العميد
عبــد الغنــي شــعالن ورفاق
درب ــه ،الذين استش ــهدوا يف
 26فربايـــر  2021وهـــم
يتقدمــون صفــوف األبطال
يف جبهـــات مـــأرب دفاعـــا
ع ــن الجمهوري ــة والث ــورة
واملكتســـبات الوطنيـــة
ونضــاالت الشــعب اليمنــي

ضـــد مليشـــيا الحوثـــي
اإليرانية واملرشوع الفاريس
اإلرهاب ــي.
ويتضمـــن برنامـــج
فعاليـــة إحيـــاء الذكـــرى
األوىل العدي ــد من األنش ــطة
والربام ــج الت ــي ت ــرز دور
الش ــهيد ورفاق ــه األبط ــال،
الذيــن منحــوا املاليــن مــن
اليمنيني من سكان محافظة
مأرب والنازحني فيها األمن
واألمان واالستقرار ،وعملوا
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عـــى تأســـيس مؤسســـة
أمنيــة رائــدة ،مثلــت حاجز
الصــد املنيع الذي أفشــل كل
مخططات مليش ــيا الحوثي
اإلرهابيــة لتمكــن املرشوع
اإليرانــي يف اليمن واملنطقة.
وبـــرز اســـم الشـــهيد
عبدالغني شعالن كقائد أمني
من الطــراز الرفيع الســيما
بع ــد تولي ــه منص ــب قائ ــد
قــوات األمن الخاصة والذي
تمكن من خالله من تحقيق
Mareb gov

Mareb_gov

إنجازات أمنية نوعية ،جعلت
من الجهــاز األمني يف مأرب
حصنا منيعا أفشــل عرشات
املخططات اإلرهابية ملليشيا
الحوثي واملرشوع اإليراني،
ليت ــوج مس ــرته القيادي ــة
باالستشـــهاد دفاعـــا ً عـــن
محافظة مأرب والجمهورية
اليمني ــة يف جبه ــات البل ــق
صبيحــة  26فرباير 2021م.

Mareb_gov

Mareb.gov
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في فعالية خطابية بمأرب ..

إحياء الذكری الـ 74للثورة الدستورية بقيادة
الشهيد عيل نارص القردعي

أقيمــت يــوم الخميس
يف مدينــة مــأرب ،فعاليــة
خطابية احتفاء بالذكری
الـ 74للثورة الدس ــتورية
الت ــي قادها الش ــهيد عيل
نارص القردعي ضد الحكم
االمامي البائد عام .1948

وألقيـــت يف الفعاليـــة
عدد مــن الكلمــات ،أكدت
جميعهـــا عـــى عظمـــة
املواقف والتضحيات التي
قدمهـــا الثـــوار األحـــرار
بقيادة الثائر الشــهيد عيل
نارص القردعي ورفاقه يف

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

Mareb_gov

س ــبيل تحرير الشعب من
أغــال الكهنوت وخالصه
مــن ظلم اإلمامة وقهرها
واستعبادها لليمنيني عىل
مدى عقود.
مشـــرة إلـــی األدوار
النضاليـــة للشـــهيد
Mareb gov

Mareb_gov

القردعي ومســرة حياته
الثورية التي وحدت قلوب
اليمنيــن باعتبــاره مثــاالً
للمناضل الذي آمن بثورته
وســعى لتحقيهــا وعمــل
بكل جد لنجاحها وتحقيق
أهدافها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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صفحة

PA G E

الباكري يفتتح دورة تأهيل المشاركات بحملة
التوعية بمخاطر فيروس كورونا

افتتــح وكيــل محافظــة
مـــأرب عبداللـــه الباكـــري
اليـــوم ،الـــدورة التدريبـــة
الخاصــة بتأهيل املتطوعات
املشاركات يف حملة التوعية
امليدانيـــة حـــول فـــروس
كورونا يف مخيمات النازحني
بمديريتـــي مدينـــة مـــأرب
والوادي.
وتهـــدف الـــدورة إىل
تدريـــب وتأهيـــل ()300
متطوعة مشــاركة يف حملة
التوعية الصحية امليدانية يف
مخيمات النازحني يف كيفية
إدارة هــذه الحملــة وإعــداد
الخطط الخاصة بها والرفع

بالتقاريـــر النهائيـــة عنـــد
انتهائه ــا.
وخــال افتتــاح الــدورة
أكــد الوكيل الباكــري أهمية
تنفيــذ مثــل هــذه الحمــات
التوعوي ــة ون ــر التثقي ــف
الصحـــي وتعزيـــز الوعـــي
املجتمعـــي حـــول الكثـــر
مـــن األوبئـــة واألمـــراض
الفتاكـــة ،ويف مقدمتهـــا
ف ــروس كورون ــا لحماي ــة
أفــراد املجتمــع والســيما يف
مخيمــات النازحــن من تلك
األوبئ ــة واألم ــراض املعدية
والحمي ــات املنت ــرة.
فيمـــا أوضـــح مديـــر

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

Mareb_gov

عـــام مكتـــب الصحـــة
بمــأرب الدكتــور عبدالعزيز
الش ــدادي أن الحمل ــة الت ــي
تمولها منظمة اليونيسيف،
تســتهدف عىل مدى شهرين
أكثــر مــن ( )116ألف أرسة
نازحــة يف مخيمات الجفينة
والســويدا والسميا وحشان
والعــرق الرشقــي ،وتهــدف
لتوعية النازحني املستهدفني
بخط ــورة ف ــروس كورونا
وط ــرق ووس ــائل الوقاي ــة
منــه ،وأهميــة أخــذ اللقــاح
لحمايتهــم مــن هــذا الوباء
القاتل.
بـــدوره أشـــار ممثـــل
Mareb gov

Mareb_gov

منظمـــة اليونيســـيف
بم ــأرب مخت ــار صال ــح أن
الحمل ــة س ــتتضمن العدي ــد
من األنشــطة امليدانية ،منها
توزيع امللصق ــات التثقيفية
واستخدام السيارات املتجولة
لن ــر الرس ــالة التوعوي ــة
بمكربات الصوت ،باإلضافة
إىل توزيع ( )200ألف كمامة
لفئات عمرية مختلفة ،منهم
كبار الس ــن وذوو األمراض
املزمنة واألطفال يف املدارس
يف مخيمـــات النازحـــن
املستهدفة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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بمشاركة 11منسق و 300خطيب ومرشد و 500متطوعة..

محلة توعية مصاحبة حلملة التحصني ضد شلل
األطفال بمأرب

انطلقـــت الخميـــس
حمل ــة التوعي ــة امليداني ــة
املصاحبة لحملة التحصني
ضــد شــلل األطفــال ،التي
ينفذه ــا املرك ــز الوطن ــي
لإلعالم والتثقيف الصحي
بوزارة الصحة بتمويل من
منظمــة الصحــة العامليــة
ومنظمــة اليونيســيف.
وأوضـــح مســـؤول
اإلعــام الصحــي بمكتــب

الصحة بم ــأرب أن الحملة
تتضم ــن توزي ــع  13أل ــف
ملصـــق وبنـــر وبرشـــور
توعـــوي ،باإلضافـــة إىل
ن ــر الرس ــالة التوعوي ــة
باســـتخدام الســـيارات
املتجولة بمكربات الصوت
بهـــدف حشـــد املجتمـــع
وتوعيــة جميــع املواطنني
بأهميــة حملــة التحصــن
ضد شلل األطفال ،وحثهم

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

Mareb_gov

عــى تحصــن أبنائهــم من
هذا الوباء القاتل.
وأش ــار إىل أن الحمل ــة
ستس ــتمر لس ــتة أي ــام يف
جمي ــع الق ــرى واملناط ــق
ومخيمـــات النازحـــن
وتجمعاتهم عىل مس ــتوى
املحافظـــة بمشـــاركة
11منســق تثقيــف صحــي
و 300خطيـــب ومرشـــد
و 500متطوعـــة ..داعيـــا
Mareb gov

Mareb_gov

جميع النشطاء اإلعالميني
ووس ــائل اإلعالم املختلفة
للمساهمة يف تنفيذ الحملة
وتحقيــق أهدافهــا ،ونرش
الرســالة التوعوية بأهمية
التحصني ضد شلل األطفال
وإيصال الرسالة التوعوية
إىل جميـــع املواطنـــن يف
عموم مديريات املحافظة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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اختتام دورة يف جمال اخلدمات الصحية
الطارئة واملنقذة للحياة بمأرب

اختتمــت يــوم الخميــس
يف مدينـــة مـــأرب ،الـــدورة
التدريبية الخاصة بتأهيل 90
كادرا صحيــا ،يمثلــون ثالث
مديريــات يف مجال الخدمات
الصحيــة الطارئــة واملنقــذة
للحياة.
هدفـــت الـــدورة التـــي
نفذته ــا جمعي ــة الوص ــول
اإلنســـاني بالتعـــاون مـــع
مكتــب الصحــة بدعــم مــن
منظمة الصحــة العاملية عىل
مــدى أســبوعني إىل إكســاب
املشاركني مهارات جديدة يف
مجاالت التشخيص واملعالجة
وتقييــم الحــاالت املرضيــة،
واإلسهام يف الحد من انتشار

الحميات واألم ــراض املعدية
يف املديري ــات األكث ــر كثاف ــة
بالنازحني واملجتمع املضيف.
ويف االختتــام أكــد وكيل
محافظـــة مـــأرب عبداللـــه
الباكــري أهمية هــذه الدورة
إلكس ــاب املش ــاركني فيه ــا
الخـــرات واملعـــارف التـــي
من شــأنها تعزيــز جهودهم
املهنيــة وتنمي مــن قدراتهم
العمليــة ..مشــيدا بالجهــود
الكبرية التي يبذلها منتســبو
القطــاع الصحــي باملحافظة
يف ظل الظروف االس ــتثنائية
والصعبة وشحة ومحدودية
امل ــوارد واس ــتمرار موج ــة
النــزوح إىل املحافظة بســبب

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

Mareb_gov

التصعيـــد املتواصـــل الـــذي
تشـــنه مليشـــيا الحوثـــي
االنقالبية واســتمرار حربها
العبثيــة عــى اليمنيــن.
فيمـــا أوضـــح مديـــر
مكتـــب الصحـــة بمـــأرب
الدكتور عبدالعزيز الشــدادي
أن مثل هذه الدورات تســهم
يف تحســن مســتوى تقديــم
الخدمــات الصحيــة والطبية
وتوس ــيعها وتطوي ــر األداء
ورفـــع مســـتوى كفـــاءة
وق ــدرات الك ــوادر الطبي ــة
والعاملني يف املنشآت الصحية
يف املحافظ ــة.
بـــدوره أشـــار منســـق
مــروع الخدمــات الصحية
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

الطارئـــة الدكتـــور أحمـــد
مدهــش إىل أن هــذا املرشوع
يأتي استجابة للوضع الصحي
الراهــن يف املحافظة ،ويهدف
للمس ــاهمة يف تحس ــينه من
خــال دعــم  3مستشــفيات
ووحـــدة صحيـــة بكامـــل
احتياجاتهـــا مـــن األدويـــة
واملعـــدات واملســـتلزمات
الطبي ــة ،واعتم ــاد حواف ــز
نقديه للعاملني فيها ونفقات
لتشـــغيلها ،باإلضافـــة إىل
تس ــيري عيادتني متنقلتني إىل
مخيمــات النازحــن بصورة
دورية.
Mareb_gov

Mareb.gov
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لتوزيعها على المزارعين بمأرب..

يوم حقيل لنرش وتوزيع صنف جديد من بذور القمح املحسنة

نظمــت محطــة البحوث
الزراعية للهضبة الرشقية يف
محافظتــي مــأرب والجوف
اليــوم ،يومـا ً حقليـا ً لنــر
صنف جديد من بذور القمح
املحسنة وتوزيعه عىل حقول
املزارعــن يف مديريتي مدينة
مأرب والوادي.
واســـتمع وكيـــل
محافظ ــة م ــأرب عبدالل ــه
الباكـــري مـــن املعنيـــن إىل
رشح موجــز عــن خصائص
وســـمات صنـــف القمـــح
الجديد (بركات) ،واطلع عىل
مســتوى إنتاجيته العالية يف
أحد حقول املزارعني الذي تم

مكاثرتــه فيــه ..
وأبدى اســتعداد السلطة
املحلية لدعم كافة األنشــطة
البحثي ــة والتطبيقي ــة الت ــي
تقــوم بها املحطــة للنهوض
بواقـــع القطـــاع الزراعـــي
وتطويـــره واملســـاهمة يف
تعزيز األمن الغذائي وتوفري
اآلالف من فرص العمل لكثري
مــن العاطلني.
فيمـــا أوضـــح مديـــر
عــام املحطــة املهنــدس قائد
أب ــو أصب ــع واملدي ــر الفن ــي
للمحطة املهندس عبدالنارص
املقطـــري ،أن محطـــة
البحـــوث قامـــت بدراســـة

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

Mareb_gov

شــاملة لهذا الصنــف الجديد للهكتار الواحد.
وتقييم ــه ومكاثرت ــه بع ــد
مشـــرين إىل أهميـــة
مقارنة سماته وصفاته مع
تنظي ــم مث ــل ه ــذه األي ــام
أصناف أخرى خالل املواسم
الحقلية لنرش أصناف البذور
الزراعي ــة الثالثة املاضية.
وأكـــدا أن املحطـــة املحس ــنة التي تقوم املحطة
تقــوم اليوم بنــر وتوزيع بدراســـتها ومكاثرتهـــا
ه ــذا الصن ــف الجدي ــد ع ــى
لتعريــف املزارعني بأهميتها
املزارعــن يف مديريتي مدينة
مــأرب والــوادي بعد نجاحه ومدى جودتها العالية؛ وذلك
واجتيـــاره كافـــة مراحـــل بما يحقق التوسع يف الرقعة
االختب ــار والتقيي ــم لجودته الزراعية املستخدمة يف زراعة
وبعـــد أن أثبـــت أفضليتـــه
محصــول القمــح باعتبــاره
وتفوقـــه يف مواصفاتـــه
الظاهريـــة وإنتاجيتـــه محصــوال اســراتيجيا.
العالية التي تقدر بـ 7,1طن
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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صفحة

تنظيم دورتني يف جماالت الطوارئ
واخلدمات الصحية املنقذة للحياة بمأرب

نظم ــت يف مدين ــة مأرب
دورتــان تدريبيتــان لتأهيــل
124مش ــاركا م ــن الك ــوادر
الطبيـــة العاملـــة يف عـــدد
مــن املستشــفيات واملرافــق
الصحيــة يف محافظــة مأرب
يف مجاالت الط ــوارئ العامة
والخدمــات الصحيــة املنقذة
للحيــاة بدعــم مــن منظمــة
الصحـــة العاملية.
نظم ــت ال ــدورة األول ــی
اإلدارة العامـــة للطـــوارئ
واإلســعافات بوزارة الصحة
وتس ــتهدف علی مدی أربعة
أيام 34 ،متدرباً من العاملني
يف أقســام الطــوارئ يف هيئة
مستشفی مأرب ومستشفی
كــری بهدف تطوير قدراتهم
يف مج ــال إنع ــاش اإلصاب ــة
األساس ــية وإدارة اإلصابات

الجماعي ــة ،ومه ــارات إنقاذ
الحياة املختلفة.
فيمـــا نظمـــت الـــدورة
الثانيـــة جمعيـــة الوصـــول
اإلنس ــاني وتس ــتهدف ع ــى
مدی أسبوعني  90متدرباً من
العاملــن يف املرافــق الصحية
يف مديري ــات مدين ــة م ــأرب
والـــوادي وحريـــب بهـــدف
إكســاب املشــاركني مهارات
جديــدة يف مجال التشــخيص
واملعالج ــة وتقيي ــم الحاالت
املرضيـــة ضمـــن مـــروع
الخدمــات الصحيــة الطارئة
واملنقــذة للحيــاة.
وأك ــد وكي ــل محافظ ــة
مأرب عبدالله الباكري أهمية
مثــل هذه الربامــج التدريبية
لتأهيـــل الكـــوادر الطبيـــة
العاملة يف كافة املستشفيات

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

Mareb_gov

واملرافق الصحية يف املحافظة
بشكل مستمر يف كل املجاالت
والتخصصــات الطبيــة بمــا
يمكنه ــم م ــن أداء واجبه ــم
الوطن ــي والقي ــام بعمله ــم
اإلنســاني عىل أكمــل وجه.
ودع ــا منظم ــة الصح ــة
العاملي ــة وكاف ــة املنظم ــات
اإلقليمي ــة والدولي ــة املهتمة
بالصحــة العامــة إىل تقديــم
مزي ــد م ــن الدع ــم للقط ــاع
الصحــي يف محافظــة مأرب
وتنفيــذ مزيــد مــن الربامــج
واملش ــاريع الصحي ــة ،بم ــا
يســهم يف تلبيــة االحتياجات
املتزايــدة لخدمــات الرعايــة
الصحي ــة ملالي ــن النازح ــن
واملجتم ــع املضي ــف له ــم يف
املحافظة.
مــن جانبــه أشــار مدير
Mareb gov
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PA G E

مكتـــب الصحـــة بمـــأرب
الدكتور عبدالعزيز الشــدادي
إىل اهتم ــام مكت ــب الصح ــة
بالتدريــب والتأهيل املســتمر
لجميـــع كـــوادر القطـــاع
الصح ــي يف املحافظ ــة خالل
الفرتة املاضية لرفع كفاءتهم
وتحســن مســتوى أدائهم ..
مســتعرضا أهــم اإلنجــازات
التي حققها مكتب الصحة يف
هذا املجــال ويف تنفيذ خطته
السنوية للعام املنرصم 2021
بشكل عام.
ح ــر افتت ــاح الدورتني
رئيس هيئة مستشفی مأرب
العام الدكتور مياز اليوسفي
ومنس ــق منظم ــة الصح ــة
العاملية باملحافظة عيل أحمد
سارية.
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