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الفاطمي: االلتفاف حول الرشعية وإهناء 
االنقالب رضورة إلقامة الدولة االحتادية

افتتــح وكيــل محافظة 
مأرب الشيخ عيل الفاطمي 
- يوم االحد - ندوة توعوية 
ــوار  ــات الح ــول مخرج ح
ــب  ــا مكت ــي نظمه الوطن
وزير الدولة لشــؤون تنفيذ 
مخرجات الحــوار الوطني، 
ــات  ــعار »مخرج ــت ش تح
الحوار الوطني .. التحديات 

والفرص«.
ــي  ــدوة الت وأقيمــت الن
أدارتها عضو مؤتمر الحوار 
الوطنــي انتصــار القــايض 
الذكــري  مــع  بالتزامــن 
ــن  ــاق اليم ــة التف الخامس
االتحــادي ، وإعــان وثيقة 
الحــوار الوطني التي أجمع 
ــن يف 25  ــا كل اليمني عليه

ــر 2014م. يناي

وأكــد الوكيــل الفاطمي 
خــال افتتــاح النــدوة أنــه 
الدولــة  بنــاء  يمكــن  ال 
انقاب  بانهاء  اال  االتحادية 
مليشــيا الحوثي واستعادة 
والتفاف  الدولة،  مؤسسات 
كافــة القوى خلــف القيادة 

السياســية صفــاً واحداً.
وأشــار إىل أهمية إقامة 
مثل هذه الفعاليات الثقافية 
التوعوية بمخرجات الحوار 
الوطني ، واستمرار الكشف 
عن مكنوناتها التي تمثل يف 
ــات وآمال  مضمونها تطلع
ــاء دولتهــم  اليمنيــن يف بن
االتحادية املستقبلية العادلة 
الســلطة  يف  والرشاكــة 

والثروة.

افتتح ندوة »مخرجات احلوار الوطني .. التحديات 
والفرص«

اىل  الفاطمــي  ولفــت 
مــا يوليــه فخامــة الرئيس 
ــادي  ــور ه ــه منص عبدرب
ــن  ــة م ــس الجمهوري رئي
ــات الحوار  اهتمام بمخرج
الوطنــي والوثيقة الصادرة 
مشرياً  الحوار..  مؤتمر  عن 
إىل أن تنفيذ هذه الوثيقة هي 
مســئولية كل أبناء الشعب 

اليمنــي وقــواه الفاعلة.
النــدوة  وناقشــت 
ثــاث اوراق عمــل، تناولت 
الورقــة االوىل املقدمــة من 
مديــر االخبار باذاعة مأرب 
حســن الصادر« مســتقبل 
مخرجــات الحــوار الوطني 
ــل  ــات الح ــد مرجعي كأح
ــة يف  ــل املهم ــد العوام واح

بنــاء الســام والتحــول«.. 
فيمــا ســلط الدكتور نجيب 
االغبــس االضواء يف الورقة 
ــم  ــى » املفاهي ــة ع الثاني
املغلوطــة حــول مخرجات 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي«.
الثالثــة  الورقــة  أمــا 
الباحــث  مــن  املقدمــة 
يحيــى الثايا فقــد تناولت 
»مخرجــات الحوار الوطني 
وبلورتهــا عى ارض الواقع 
ومواقف املكونات املشاركة 

ــر«. يف املؤتم
العمل  أوراق  أثريت  وقد 
بالعديد من اآلراء واملداخات 
مــن قبــل املشــاركن مــن 
وباحثــن  سياســين 

ــن. ــن ومهتم واعامي
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الوكيل مفتاح: ملف النازحني يف مقدمة 
اهتاممات السلطة املحلية بمأرب

ــة  ــل محافظ ــد وكي أك
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتــاح أن ملــف النازحــن 
يأتــي يف مقدمــة اهتمامات 
باملحافظة. املحلية  السلطة 

وقــال خــال افتتاحــه 
ورشــة العمــل الخاصــة 
حلــول  عــن  بالبحــث 
ومعالجــات أوضاع نازحي 
مديريــة رصواح - نظمهــا 
مركــز صنعــاء للدراســات 
اإلســراتيجية - إن قضيــة 
تمثــل تحديــاً  النازحــن 
كبــرياً للســلطة املحلية ، يف 
ظــل تزايــد أعــداد النازحن 
ومحدودية الخدمات العامة 
التي تعمل الســلطة املحلية 
عــى تطويرهــا خاصــة يف 
ــم، الصحة،  قطاعات التعلي
اإلغاثــة، األمــن والحماية، 
امليــاه والــرف الصحــي.

ولفــت الوكيــل مفتــاح 
ــهام بعض املنظمات  إىل إس
االقليمية والدولية يف تقديم 
تدخات إنسانية ؛ بالتنسيق 
مع السلطة املحلية كمنظمة 
اليونيســيف ، ومركــز امللك 
ســلمان وغريها .. مشــريا 
ال  التدخــات  تلــك  أن  إىل 
تغطي ســوى جزء بســيط 
مــن احتياجــات النازحــن 
واملجتمع املضيف ، وما تزال 
التحديات كبرية ، وتزداد مع 
استمرار النزوح إىل املحافظة 
مــن املناطــق الواقعة تحت 
االنقابية. املليشيا  سيطرة 

ــاظ  ــار إىل أن الحف وأش
عــى مؤسســات الدولــة يف 
مأرب واســتمرار الســلطة 
املحليــة يف رصف رواتــب 
واالهتمــام   ، املوظفــن 
بتثبيت االمن واالســتقرار، 

ــاعدت يف  ــل س ــا عوام كله
تمكــن املجتمــع املحــيل 
مــن التكافل ، واســتضافة 
بصدر  واملهجرين  النازحن 
رحــب ودمجهــم يف الحيــاة 

العامة.
وعــر الدكتــور مفتــاح 
عــن ســعادته بإقامــة هذه 
الورشــة يف محافظة مأرب 
لورش  امتداداً  ، والتي تأتي 
عمل سابقة أقيمت يف األردن 

الشقيق.
وأكد أن السلطة املحلية 
باملحافظة ستقدم كل الدعم 
ــتضافة  ــهيات الس والتس
كافــة الفعاليات والضيوف 
مــن الداخل والخارج يف ظل 
األمن واالستقرار الذي تنعم 
بهــا املحافظــة والخدمــات 

املطلوبة. العامة 
وكان ماجــد املذحجــي 

املدير التنفيذي ملركز صنعاء 
للدراســات االســراتيجية ، 
قد أشار إىل أن هذه الورشة 
ــا )26(  ــارك فيه ــي يش الت
ــن  ــاركة م ــارك ومش مش
ــة  ــلطة املحلي ــادات الس قي
وفروع األحزاب ومنظمات 
املجتمــع املدنــي ؛ تهدف إىل 
ــدة  ــة موح ــروج برؤي الخ
الحتياجــات النازحــن يف 
هــذه املديريــة ومنارصتهم 
من أجل تغطيتها وتخفيف 
األعباء عنهم يف إطار تعزيز 

فرص الســام.
يذكــر ن الورشــة تقام 
بالرشاكــة مــع مجموعــة 
ــى  ــاث ع ــفورد لألبح اكس
مدى يومن يف إطار مرشوع 
استكشــاف فرص الســام 
مأرب  محافظتي  يف  املحلية 

وحرضمــوت.
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مكتب الرتبية واليونيسيف يطلقان برناجماً 
للدعم الرتبوي للمعلمني

ــة  ــب الربي ــق مكت أطل
والتعليــم بمحافظــة مأرب 
بالرشاكة مع منظمة األمم 
والطفولة  لألمومة  املتحدة 
»اليونيســيف« يــوم األحد، 
املرحلــة األوىل مــن برنامج 
الدعــم النفيس واالجتماعي 
والربوي للمعلمن يف خمس 

مديريــات باملحافظة.
ــور عبدربه  وأكــد الدكت
ــة  ــل محافظ ــاح وكي مفت
مــأرب عــى أهميــة إطاق 
هــذا الرنامــج الخــاص 
بالدعــم النفــيس للمعلمــن 
والطــاب ، وتخفيف اآلثار 
النفســية التي تعرضوا لها 
جــراء الحرب التي فرضتها 
ــيا الحوثي االنقابية  مليش

عــى الشــعب اليمني.
ولفــت الوكيــل مفتــاح 
إىل ارتفــاع أعــداد الطــاب 
بمــدارس املحافظة بشــكل 
النزوح  كبري جراء استمرار 

الســكاني مــن املحافظــات 
ــت  ــة تح ــق الواقع واملناط
ســيطرة مليشــيا االنقاب 
، والذيــن يعانــون مــن آثار 
وصدمــات نفســية نتيجــة 
األوضاع املأســاوية للحرب 
التي عاشوها يف محافظاتهم 
، وأثنــاء النزوح واملشــاكل 
املصاحبــة للوضــع املعييش 
الصعــب يف مناطق النزوح.
وأشــاد الدكتــور مفتاح 
إدارة  بن  املشرك  بالتعاون 
ــة باملحافظة  ــب الربي مكت
ومنظمــة اليونيســيف يف 
إطاق هذا الرنامج وإقامة 
ــة ؛  ــدورات الهام ــذه ال ه
منوهــاً بــرضورة متابعــة 
ــا التالية يف  وتقييم مراحله
امليــدان حتــى تعــم الفائدة 
يف  والطــاب  املدرســن 

املــدارس املســتهدفة.
مــن جانبــه أكــد مديــر 

عام مكتب الربية والتعليم 
ــيل  ــور ع ــة الدكت باملحافظ
العبــاب؛ أن هــذا الرنامــج 
سيكون له مردود إيجابي ، 
وأثر فعال ، ومثمر يف تحسن 
ــكل  ــة بش ــة الربوي العملي
ــتهدفة  عام باملديريات املس
ــل  ــتعيد تأهي ــا س ؛ كونه
املدرســن والطاب نفســياً 
ــتقباالً  يف املناطق األكثر اس
للنازحــن، وســتعمل عــى 
رفــع قدراتهم ومعنوياتهم 
ليــؤدوا رســالتهم الربوية 

بشــكل أفضل.
وأوضح الدكتور العباب 
ــاركن يف  ــن املش ان املعلم
املرحلــة األوىل ســيتولون 
تنفيــذ املرحلــة الثانيــة من 
ــن تدريب  الرنامج وتتضم
ــة يف  ــم ومعلم )940( معل
املــدارس التــي يعملون بها 
، وسينعكس ذلك إيجابياً يف 

العملية الربوية والتحصيل 
ــاب وهذه هي  العلمي للط
الغايــة التي يســعى املكتب 

. لتحقيقها
املرحلــة  وتتضمــن 
األوىل بنــاء قــدرات )76( 
مــن  ومعلمــة  معلمــاً 
مديريــات مجــزر، رصواح، 
الــوادي، حريــب و الجوبة، 
بأساســيات  وتعريفهــم 
التدريــب ، وأســاليب الدعم 
النفيس، وإكسابهم املعارف 
واملهارات والخرات الازمة 
حتــى يكونــوا قادرين عى 
توصيــل الرســالة املطلوبة 
يف تأهيــل وتدريب زمائهم 
املعلمن يف املــدارس والذين 
سيقومون بدورهم بعكسها 

. ب للطا
حــرض التدشــن مديــر 
عام مديريــة الوادي صالح 

احمد جــرادان.
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75 متطوعاً و24 صحية يتلقون تدريبات عىل التوعية 
بالتحصني وتغذية الرضع 

ــة  ــب الصح ــذ مكت نف
ــوم  ــكان - ي ــة والس العام
الخميــس - دورة تدريبيــة 
ــة  ــة امليداني ــرق التوعي لف
بأهمية التحصن الذي تقام 
بتمويل منظمة األمم املتحدة 

للطفولــة )اليونيســيف(.
إىل  الــدورة  وهدفــت 
متطوعــاً   75 إكســاب 
ومتطوعــة مــن مديريــات 
املدينــة، والوادي، والجوبة، 
ورصواح، ومجزر، وحريب 
عــى معلومات عــن مرض 
الحصبــة ، وأهميــة الحملة 
الوطنية ضد مرض الحصبة.

أشار  الدورة  افتتاح  ويف 
مديــر عــام مكتــب الصحة 
العامــة والســكان الدكتور 
إىل  الشــدادي  عبدالعزيــز 
أهمية التوعية للمجتمع عن 
 ، الروتيني  التحصن  أهمية 
والتحصــن أثنــاء الحمات 
ــه  إىل أن ــرياً  ــة. مش الوطني
ــام املايض وصلت  خال الع
إيل املستشــفيات الحكومية 
يف مأرب 602 حالة مصابة 

بوبــاء الحصبة.
الشــدادي  وحــث 
التوعية  املشاركن يف حملة 
امليدانيــة عــى العمــل بــكل 
تفاني وإخــاص ، وإيصال 

ــع. ــالة للمجتم الرس
ومــن املقــرر أن تقــوم 

ــة  ــة املجتمعي فــرق التوعي
ملدة عرشه  امليداني  بالنزول 
ــة املواطنن عن  أيام بتوعي
ــن الروتيني  أهمية التحص
ــاء  ــن أثن ــا التحص ، وأيض
ــل  ــة مث ــات الوطني الحم
من  وغريها  الحصبة  حملة 

ــات الوطنية. الحم
ــة  ــب الصح وكان مكت
العامة والسكان باملحافظة 
قــد اختتــم - يــوم األحد - 
تدريــب 24 عاملــة صحيــة 
من مختلف املرافق الصحية 
مجــال  يف  ؛  باملحافظــة 
املشــورة وتغذيــة الرضــع 
وصغار األطفال بتمويل من 

منظمــة اليونيســيف .
وهدفــت الــدورة التــي 
استمرت ســتة أيام إىل رفع 
قدرات العامات الصحيات يف 
املرافق الصحية ، وإكسابهن 

معــارف لتمكينهن من أداء 
ــن يف املرافق الصحية  عمله

الجيد . بالشكل 
وأشار مدير عام مكتب 
الصحــة والســكان الدكتور 
دور  إىل  الشدادي  عبدالعزيز 
العامــل الصحــي يف توعيــة 
ــة  ــول الرعاي ــع ح املجتم
الصحيــة األولية املتمثلة يف 
التحصــن والتغذية وصحة 
الطفــل ورعايــة الحوامــل 
ومنهم  اإلنجابية،  والصحة 
مرتــادي املرافــق الصحيــة 
وخاصة األمهات واألطفال.
ــدادي  وأكد الدكتور الش
أن عــدد الحــاالت املصابــة 
التغذيــة »الحــاد  بســوء 
الوخيــم« املكتشــفة خــال 
العــام املــايض ؛ بلغت2870 
حالة ؛ شــفي منهــا 1649 
حالة، وتخلفــت 340 حالة 

عــن الشــفاء، فيمــا اليزال 
831 حالــة تحــت العــاج .

أن أقســام  إىل  وأشــار 
معالجــة ســوء التغذيــة 
املنترشة يف مستشفيات كرى 
العــام، و 26ســبتمر العام 
، والشــهيد محمــد هايــل ، 
وحريب تقوم بتقديم العاج 
املجانــي الــازم ؛ باإلضافة 
إىل توفــري بــدل مواصات ، 
ومروف يومي تسلم لويل 

أمــر كل حالة .
وقال: إن هذه األقســام 
يعمل فيها كادر طبي وفني 
ــا  ــرشف عليه ــدرب، وي م
ــة  ــب الصح ــارشة مكت مب
العامــة ؛ بتمويــل منظمــة 
اليونيسيف ومنظمة الصحة 
العامليــة ،وكذلــك مؤسســة 

بناء.

بدعم من منظمة اليونيسيف
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د. الشدادي: نسعى لتحويل مستشفى 22 مايو 
باجلوبة »لألمومة والطفولة«

ــام مكتب  تفقد مدير ع
الصحــة العامــة والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
ــري  ــس - س ــوم الخمي - ي
مايو   22 بمستشفي  العمل 
بمديرية الجوبة، واطلع عى 
مســتوى الخدمــات الطبية 

يقدمها. التي 
الدكتــور  وطــاف 
الشدادي بأقسام املستشفي 
رشح  إىل  واســتمع   ،
مفصــل مــن قبــل الكــوادر 
الطبيــة والفنيــة والعاملن 
باملستشفى عن مايقدمونه 

من خدمات طبية وعاجية.
ــد  ــارة عق ــال الزي وخ
مدير عــام الصحة اجتماعاً 
ضم إدارة املستشفى ، وعدد 
الطبية والفنية  الكوادر  من 
؛ بحضــور رئيــس اللجنــة 
املجتمعية بمنطقة الجديدة 
حسن عبدالله احمد الحداد.
ــدادي  وأكد الدكتور الش
ــد  ــم رف ــبق وأن ت ــه س أن
الطبية  بالكوادر  املستشفى 
)أخصائيــن نســاء ووالدة 
باطنيــة،  وأخصائــي   ،

وطبيــب عــام( ويف مطلــع 
ينايــر مــن العام الحــايل تم 
باألجهزة  املستشفي  تزويد 
واملستلزمات الطبية ، ومنها 
غرفــة عمليــات متكاملــة، 
وحضانــات، وأرسة رقــود، 

ــة. وأرسة عناي
ــيتم  ــه س ــار إىل أن وأش
قريباً إجراء عمليات جراحية 
؛ كاشفاً النقاب عن مساعي 
املكتــب لتأهيل املستشــفي 
ليكــون مستشــفي أمومــة 
وطفولــة ؛ ليقدم الخدمات 

الطبية والعاجية والرعاية 
ــة  ــة ملديري ــة األولي الصحي
الجوبة واملديريات املجاورة 
؛ حتى يسهل عيل املوطنن، 
ويخف عنهــم عناء الذهاب 

إىل عاصمــة املحافظة.
مــن جهتــه عــر رئيس 
اللجنــة املجتمعيــة عــن 
شــكره ملديــر عــام مكتــب 
الصحــة والســكان الدكتور 
الشــدادي الهتمامه ودعمه 
باألثــاث  للمستشــفي 
والتجهيزات والكادر الطبي 

لفني. وا
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أعلنت هيئة مستشفى مأرب العام عن إنزال املناقصتن رقم )1( و )2( للعام 2019 
بشأن توريد أجهزة ومستلزمات عيون.

ودعــت هيئة مستشــفى مأرب العــام الراغبن للدخــول يف هذه املناقصــات إىل تقدم 
طلباتهم الخطية خال أوقات الدوام الرسمية لرشاء وثائق املناقصات من إدارة املشريات 

واملخازن يف هيئة مستشفى مأرب.
وحدد إعان املناقصة يوم الخميس 21 فراير 2019 موعد أخري لبيع وثائق املناقصة، 

ويوم 28 فراير موعدا لفتح املظاريف.

هيئة مستشفِى مأرب تعلن إنزال مناقصتي 
توريد أجهزة ومستلزمات


