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نــادي ســد مــأرب يحقــق فــوزه األول فــي 
المحافظــات أبطــال  منافســات 

تكريــم النســاء المبــرزات فــي المحافظــة بمناســبة 
اليــوم العالمــي للمــرأة

تأهيل 430 شــابا وشــابة في مجاالت الحاســوب 
والسكرتارية واللغة اإلنجليزية

إقرار آلية جديدة لتوزيع املشتقات 
النفطية والغاز بمأرب

توقيع اتفاقية لبناء مركز ملعاجلة 
حاالت سوء التغذية لدى األطفال بمأرب

خترج 92 طالباً وطالبة من املعهد 
العايل للعلوم الصحية يف مأرب

بـــدور  يشـــيد  الرئيـــس  نائـــب 
التنميـــة  يف  املحليـــة  الســـلطة 
املواطنـــن وخدمـــة  والبنـــاء 

الوكيـــل مفتـــاح يلتقـــي اهلجـــرة 
أســـباب  ويناقـــش  الدوليـــة 
تأخـــر توزيـــع املســـاعدات 
ــدد ــن اجلـ ــة للنازحـ الغذائيـ

تفقد سير عمل اللجان الميدانية في محطات شركة النفط ووكالئها بمأرب..

في اتصال بالمحافظ العرادة..



2نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

األحد 13  مارس  2022   العـــــدد ) 171(

في اتصال بالمحافظ العرادة..

ـــس  ـــب رئي ـــرى نائ أج
ـــة الفريق الركن  الجمهوري
اتصاالً  عيل محسن صالح، 
ـــأرب  ـــظ م ـــاً بمحاف هاتفي
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
لاطـــاع عـــى املســـتجدات 
ــة يف  ــاع املختلفـ واألوضـ

املحافظـــة.
نائـــب  واســـتمع 
الرئيـــس، خـــال االتصـــال، 
إىل الجهـــود املبذولـــة يف 
تلبيـــة احتياجات املواطنني 
أحوالهم  وتفقد  والنازحني 
وأوضاعهم.. مشـــيداً بدور 
ـــلطة املحلية يف مسرية  الس
ـــة  ـــاء وخدم ـــة والبن التنمي

املواطنـــني.

وحيـــا نائـــب الرئيـــس، 
يف  املرابطـــني  األبطـــال 
جبهات العـــزة والكرامة يف 
املحافظة ومختلف جبهات 
الجمهورية، وما يحققونه 
من انتصـــارات كبرية لردع 
مليشـــيات إيـــران الحوثيـــة 
اإليرانيـــة..  اإلرهابيـــة 
مشدداً عى رضورة تضافر 
الجهـــود وتوحيـــد الكلمـــة 
والعمل عى رص الصفوف 
البندقية  ووجـــوب توجيـــه 
والكلمة نحو العدو الحوثي 

اإليراني.
ـــس  ـــب الرئي ـــر نائ وع
عـــن بالغ الشـــكر والتقدير 
لألشـــقاء يف تحالـــف دعـــم 

الرشعيـــة بقيـــادة اململكـــة 
الســـعودية  العربيـــة 
ــة يف  ــم األخويـ وجهودهـ
مساندة الرشعية والوقوف 
إىل جانـــب أبطـــال الجيـــش 
واملقاومـــة الشـــعبية، بمـــا 
من شـــأنه اســـتعادة الدولة 
وإحـــال الســـام وردع 
ـــط اإليراني الفاريس  املخط

الخبيـــث.
ـــس  ـــب الرئي ـــد نائ وأك
بـــأن جرائـــم املليشـــيات 
ــا  ــة وانتهاكاتهـ املتواصلـ
وقصفها للنازحني واملدنيني 
واســـتهداف األشـــقاء، لـــن 
تثني شعبنا اليمني بمساندة 
تحالـــف دعـــم الرشعيـــة 

ـــة  ـــة العربي ـــادة اململك بقي
ـــقيقة، عن  ـــعودية الش الس
ـــي  ـــة وط ـــتعادة الدول اس
ـــؤوم  صفحة االنقاب املش
وبناء الدولة االتحادية التي 

أجمـــع عليهـــا اليمنيـــون.
ــدم  ــه، قـ ــن جانبـ مـ
ـــراً  ـــأرب تقري ـــظ م محاف
ـــاع يف  ـــن األوض ـــزاً ع موج
املحافظة.. مؤكداً عى امليض 
قدماً يف االرتقاء بمســـتوى 
وإرساء  والتنمية  الخدمات 
دعائـــم األمن واالســـتقرار 
واستكمال معركة التحرير.

نائــب الرئيــس يشــيد بــدور الســلطة املحليــة يف التنميــة نائــب الرئيــس يشــيد بــدور الســلطة املحليــة يف التنميــة 
والبنــاء وخدمــة املواطنــنوالبنــاء وخدمــة املواطنــن
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تفقد عمل اللجان الميدانية في محطات شركة النفط ووكالئها بمأرب

مفتاح يلتقي اهلجرة الدولية ويناقش أسباب 
تأخر توزيع املساعدات الغذائية للنازحن اجلدد

ـــة  ـــل محافظ ـــد وكي تفق
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ســـري عمـــل اللجـــان امليدانية، 
املكلفة بتنظيم عملية توزيع 
املشتقات النفطية يف محطات 
ـــا  ـــط، ووكائه ـــة النف رشك

مأرب بمدينة 
ـــع الوكيـــل مفتـــاح  واطل
عى مســـتوى تنفيـــذ الحملة 
ـــا،  ـــا يف أول أيامه وانضباطه
امليدانية  اللجان  التزام  ومدى 

بآليـــة العمـــل الجديـــدة، 
املقـــرة مؤخـــرا وإجراءاتهـــا 
التنفيذية، ومدى التزام لجان 
الرتقيـــم بدورهـــم يف عمليـــة 
تنظيم وتسيري الطوابري أمام 
ـــع  ـــيابية، ملن ـــات بانس املحط

ـــات. االزدحام
ووجـــه وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب فـــرع رشكـــة النفـــط 
بتشـــغيل محطاتهـــا بكامـــل 
طاقتهـــا التشـــغيلية، وتزويد 

ووكائهـــا باملـــواد البرتولية، 
املبارش عى عملها  واإلرشاف 
ـــزة األمنية  ..كما وجه األجه
املشـــاركة يف الحملة بتشـــديد 
الرقابة عـــى تنظيم الطوابري 
أمـــام املحطـــات، وضبـــط 
املخالفـــني، ومثريي الفوىض، 
املختصة..  للجهات  وإحالتهم 
مؤكدا استمرار عمل الحملة، 
ورقابتهـــا امليدانيـــة عى عمل 
املحطـــات ملـــدة شـــهر كامـــل، 

إلنهـــاء مظاهـــر االزدحامات 
ـــع أي  ـــات، ومن ـــام املحط أم
محـــاوالت الفتعـــال األزمات.
مـــن جهته أوضـــح املدير 
التجـــاري بفرع رشكة النفط 
محمد ســـعيد، واملدير التقني 
محمد عقان، أن الرشكة تتبع 
آلية رقابة إلكرتونية متطورة 
ـــفافية والدقة، يف  تتسم بالش
ـــل املحطات  اإلرشاف عى عم
مـــن خال كامريات مركبة يف 
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كل محطة والخزانات التابعة 
لهـــا، بما يمكـــن الرشكة من 
الرقابـــة الدقيقة عـــى عملية 
توزيع املشتقات النفطية منذ 
بدء التفريـــع يف املحطة حتى 
انتهـــاء الكميات لديهـــا، ملنع 
أي تاعب باملشتقات من قبل 

املحطات. مالكي 
اهلجرة الدولية

إىل ذلـــك بحـــث وكيـــل 
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م محافظ
عبدربـــه مفتـــاح، مـــع نائـــب 
رئيس بعثـــة املنظمة الدولية 
للهجرة الجديد يف اليمن ماثيو 
هوبـــر، مســـتجدات الوضـــع 
اإلنســـاني يف املحافظة وسبل 
ـــز الرشاكـــة اإلنســـانية  تعزي
مـــع املنظمـــة خـــال املرحلة 

القادمة.
الوكيـــل  واســـتعرض 
مفتاح، االحتياجات اإلنسانية 
ــة يف  ــني يف املحافظـ للنازحـ
قطاعـــات الصحـــة والتعليـــم 
ـــدواء  ـــواء وال ـــذاء واإلي والغ
وامليـــاه، وأبـــرز احتياجاتهـــم 
امللحـــة وظروفهم اإلنســـانية 
ومعاناتهـــم  واملعيشـــية 
نتيجة  املخيمات  يف  املتواصلة 
ضعـــف التدخات اإلنســـانية 

ــس  ــى تلمـ ــا عـ وحرصهـ
النازحـــني  احتياجـــات 
واملســـاهمة يف التخفيـــف من 
معاناتهـــم بصورة مســـتمرة 
السلطة  الرشاكة مع  وتعزيز 
املحلية يف كل مشاريع املنظمة 

ـــة. يف املحافظ
الغذاء العاملي

ــل  ــش الوكيـ ــا ناقـ كمـ
مفتـــاح، مـــع مديـــرة مكتـــب 
ــي  ــذاء العاملـ ــج الغـ برنامـ
ـــيموكا،  ـــا ش ـــدن، موتينت بع
أســـباب تأخـــري عملية توزيع 
املســـاعدات الغذائية الشهرية 
املقدمـــة للنازحـــني الجـــدد يف 

ـــة. املحافظ
ـــاح،  ـــل مفت ـــد الوكي و أك
عى أهمية االنتظام يف عملية 
توزيـــع املســـاعدات الغذائيـــة 
الشهرية املعتمدة من برنامج 
الغذاء للنازحني يف املحافظة.. 
مشـــدداً عـــى رضورة ترسيع 
إجراءات التحقق واالستجابة 
الطارئة الحتياجات النازحني 
ــل  ــتكمال نقـ ــدد واسـ الجـ
حصصهـــم الغذائيـــة يف أرسع 
وقـــت، الســـيما للنازحـــني 
الذيـــن هجرتهـــم املليشـــيات 
االنقابية من مديريات مأرب 

للمنظمـــات الدوليـــة.. داعيـــاً 
منظمـــة الهجرة وكل رشكاء 
العمـــل اإلنســـاني إىل العمـــل 
عـــى زيـــادة حجـــم مشـــاريع 
ـــال  ـــة خ ـــات املنظم وتدخ
ـــأرب  ـــة يف م ـــرتة القادم الف
للمســـاهمة يف تقليـــص حجم 
ـــي  ـــانية وتلب ـــوة اإلنس الفج
جزءا من احتياجات النازحني 
املتزايـــدة وتخفـــف بعضا من 
معاناتهـــم املتفاقمـــة يف ظـــل 
اســـتمرار حركـــة النـــزوح إىل 

املحافظـــة بشـــكل يومي.
وثمـــن وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب جهـــود نائـــب رئيـــس 
البعثـــة الســـابق يف اليمـــن 
جـــون ماكيون، وكرمه بدرع 
املحافظـــة بمناســـبة انتهـــاء 
فـــرتة عملـــه يف اليمـــن وذلـــك 
عرفانـــا بجهـــوده يف عـــدد 
مـــن املشـــاريع اإلنســـانية يف 
محافظـــة مأرب واســـتجابته 
ملطالب افتتاح مكتب للمنظمة 

يف املحافظـــة.
ـــب  ـــد نائ ـــه أك ـــن جهت م
ـــة منظمة الهجرة  رئيس بعث
ـــام  ـــن، اهتم اليم ـــة يف  الدولي
ـــتجدات  املنظمة بمتابعة مس
ـــانية بمأرب  ـــاع اإلنس األوض

الجنوبية.. داعياً إىل مضاعفة 
الغذاء  برنامج  حجم تدخات 

العاملي يف املحافظة.
ـــت  ـــا أوضح ـــن جانبه م
بمكتب  الغذاء  برنامج  مديرة 
ـــل  ـــا يعم ـــأن مكتبه ـــدن، ب ع
ـــاً عـــى معالجـــة كافـــة  حالي
ــات  ــكاليات والصعوبـ اإلشـ
التي تســـببت يف عرقلة عملية 
توزيع املســـاعدات الشـــهرية 
للنازحـــني املعتمديـــن مؤخرا 
يف املحافظـــة.. مبدية تفهمها 
لحجـــم االحتياجـــات املتزايدة 
املحافظـــة،  يف  للنازحـــني 
واســـتعدادها للعمـــل عـــى 
اســـتيعاب أكـــر عـــدد ضمـــن 
املســـاعدات القادمة للرنامج 

ـــة. يف املحافظ
ـــج  ـــزم برنام ـــدت ع وأك
الغـــذاء عى اســـتئناف عملية 
توزيـــع املســـاعدات للنازحني 
ـــغ  ـــرا والبال ـــن مؤخ املعتمدي
ــف أرسة يف  ألـ ــم 19  عددهـ
املحافظـــة ابتـــداء مـــن شـــهر 
مـــارس الجاري بعـــد توقفها 
املاضية  األشهر  الثاثة  خال 

ألســـباب لوجســـتية.
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أقـــرت لجنـــة النفـــط 
والغـــاز بمحافظـــة مـــأرب، 
ـــة  ـــل املحافظ ـــة وكي برئاس
ـــاح،  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
عدة قـــرارات لتنظيم عملية 
توزيـــع وبيـــع املشـــتقات 
ـــزيل،  ـــاز املن ـــة والغ النفطي
وتشـــديد الرقابـــة عليهـــا 
لتحقيق االستقرار التمويني 
يف األسواق ومحاربة السوق 

ـــة. ـــوداء يف املحافظ الس
وأقـــرت اللجنة تشـــكيل 
لجنة مشـــرتكة من األجهزة 
األمنيـــة وفرع رشكة النفط 
لتنظيـــم وتســـهيل عمـــل 
الوكاء ومنع افتعال أزمات 
يف املشـــتقات والرفع لرئيس 
اللجنة األمنية التخاذ التدابري 
ـــع  واإلجـــراءات الازمـــة ملن
تهريـــب املشـــتقات النفطية 
ـــارج  ـــزيل إىل خ ـــاز املن والغ

املحافظة.
املجتمعـــون  ووافـــق 
عـــى رفـــع حصـــة املناطـــق 
ذات الكثافـــة الســـكانية من 
مخصصـــات املديريـــات التي 
هجـــروا منها، وتأمني مرور 
مقطورات املشتقات النفطية 
من صافر إىل نقاط وصولها 
.. مشـــددين عـــى رضورة 
تعـــاون الجميـــع يف الرقابـــة 
عـــى املحطـــات واإلباغ عن 
االحتكار،  ملنع  مخالفات  أي 
ومحاربة األســـواق السوداء 

ومنع انتشـــارها.
ـــدة  ـــة ع ـــذت اللجن واتخ
إجراءات عقابية بحق وكاء 
ـــني  ـــط املخالف ـــة النف رشك
بحســـب نوع املخالفة، منها 
إلغـــاء التصاريح أو التوقيف 
املؤقـــت أو دفـــع الغرامـــات 
القانونيـــة بعد إقـــرار رفعها 

بنسبة 100% ، واتخاذ كافة 
اإلجراءات الصارمة بحق كل 
من يثبت تاعبه باملشـــتقات 

النفطية أو الغازية.
اللجنـــة  ووجهـــت 
األجهزة األمنية والعسكرية 
الرقابة  بتشديد  املحافظة  يف 
يف النقاط األمنية والعسكرية 
ـــع  ـــة ملن ـــل املحافظ يف مداخ
تهريـــب املشـــتقات النفطية 
والغازيـــة، وعـــدم الســـماح 
بمـــرور أي مـــواد نفطية أو 
ـــة إال  ـــن املحافظ ـــة م غازي
بتصاريـــح رســـمية صـــادرة 

ـــن الرشكتني. م
ـــاح  ـــل مفت ـــد الوكي وأك
أهميـــة تعزيـــز التنســـيق 
بـــني فـــرع رشكتـــي النفـــط 
األمنية،  األجهزة  مع  والغاز 
العســـكرية  والوحـــدات 
ـــوط  ـــني الخط ـــة بتأم املكلف

الرئيســـية وتوفـــري الحماية 
الازمـــة لناقات النفط ملنع 
ـــتقات  ـــول املش ـــري وص تأخ
النفطية إىل محطات الرشكة 
ووكائهـــا وافتعـــال أزمة يف 

املشتقات. تلك 
ــرع  ــادة فـ ــث قيـ وحـ
رشكـــة النفـــط عـــى تفعيـــل 
الخاصة بها  العمليات  غرفة 
ملتابعـــة عمليـــات التوزيع يف 
محطات الرشكـــة ووكائها 
اإللكرتونية  الرقابة  وتشديد 
وامليدانيـــة وإلـــزام لجـــان 
ـــى  ـــات ع ـــم يف املحط الرتقي
ـــاط واتخـــاذ كل مـــا  االنضب
من شـــأنه تحقيق اســـتقرار 
الوضع التمويني يف األسواق.

إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية 
والغاز بمأربوالغاز بمأرب
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ـــأة  ـــر منش ـــد مدي تفق
الغـــاز بمأرب عـــيل هادي 
غريـــب ومعـــه مديـــر عام 
مديرية مدينة مأرب محمد 
ـــح فرحـــان الوضـــع  صال
التموينـــي ملـــادة الغـــاز 
بمدينـــة مأرب ومســـتوى 
تغطيـــة االحتياج من قبل 
الغاز ومدى  وكاء رشكة 
املحددة  باألسعار  االلتزام 

ـــع للمواطنني. للبي
غريـــب  واطلـــع 
ـــال زيارتهما  وفرحان خ
امليدانية لعدد من املعارض 

التابعـــة لـــوكاء الرشكـــة 
ـــاء  أثن ـــة  ـــات املدين بمربع
الدوام لاطاع عى عملية 
البيـــع املبـــارش للمواطـــن 
ومـــدى االلتزام باألســـعار 
ـــاال  ـــددة ب 4650 ري املح
ــة  ــطوانة، ومعرفـ لألسـ
ـــكنية ذات  ـــات الس املربع
الكثافـــة يف املدينة والرفع 
باحتياجاتهـــا، وال ســـيما 
مع قـــدوم شـــهر رمضان 

املبارك.
وطمـــأن مدير منشـــأة 
الغـــاز بمـــأرب املواطنـــني 

بمـــدى توفـــر مـــادة 
الغـــاز واســـتعداد املنشـــأة 
لتغطيـــة كافـــة احتياجات 
املواطنـــني.. داعيـــا عقـــال 
ـــني إىل  ـــارات واملواطن الح
التعـــاون واإلبـــاغ عن أي 
مخالفـــات لألســـعار أو 
ـــوكاء التاعب  ال محاولة 
بالكميات التي يتسلمونها.

وكان مديـــر منشـــأة 
الغـــاز بمـــأرب ومديـــر 
مديريـــة مـــأرب قـــد عقدا 
اجتماعا مشرتكا بحضور 
عـــدد مـــن أعضـــاء لجنـــة 

الغـــاز باملديريـــة أقـــر فيه 
تشـــكيل لجنـــة مـــن لجنة 
الغـــاز باملديريـــة وإدارة 
مهمة  تتوىل  الغاز،  منشأة 
إعـــداد خطة توزيـــع مادة 
الغاز املنزيل لشهر رمضان 
ـــادة  الزي ودراســـة نســـبة 
املحتملة لألحياء واألفران 
واملطاعـــم ، خـــال شـــهر 
رمضـــان املبـــارك والرفـــع 
للمنشأة بكميات االحتياج 
اإلضافيـــة ملخيـــم الجفينة 
ـــة  ـــات ذات الكثاف واملربع

السكانية.

مدير منشأة الغاز ومدير مديرية مأرب 
يتفقدان الوضع التمويني بعاصمة املحافظة
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اختتـــم يف محافظـــة 
مأرب برنامج تدريبي يف بناء 
القـــدرات اإلداريـــة واملهنية، 
املكاتب  لــــ 143 موظفـــا يف 

. ية لتنفيذ ا

ويهـــدف الرنامـــج الذي 
ـــاء  ـــا إىل بن ـــتمر 20 يوم اس
قـــدرات املوظفني يف عدد من 
التنفيذية باملحافظة  املكاتب 
وتأهيلهـــم يف عـــدة مجاالت 

إدارية ومهنية.
وأشـــاد وكيـــل املحافظة 
عـــيل الفاطمـــي بمثـــل هـــذه 
الرامـــج النوعيـــة، لتطويـــر 
قدرات ومهـــارات املوظفني، 

وتأهيلهم بشـــكل مســـتمر.. 
داعيـــا املشـــاركني إىل تطبيق 
ـــي  الت ـــارف  ـــارات واملع امله
ـــى  ـــج ع ـــا يف الرنام تلقوه

ـــع.  أرض الواق

اختتام برنامج بناء القدرات المهنية واإلدارية لـ اختتام برنامج بناء القدرات المهنية واإلدارية لـ 
143143موظفا في مأربموظفا في مأرب
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بمدينـــة  اختتمـــت 
مـــأرب، دورة تدريبيـــة 
للمرشدات يف مدارس مدينة 
مأرب، والدليات يف جامعة 
إقليم ســـبأ، والتـــي نظمها 
ـــباب والرياضة  مكتب الش
بالرشاكـــة مـــع مفوضيـــة 

املرشـــدات باملحافظـــة.
الـــدورة عـــى  وهدفـــت 
ـــام، إىل  أي ـــة  ـــدى خمس م

تنميـــة املهـــارات القياديـــة 
لـ30 مشاركة من املرشدات 
ـــات يف  ـــدارس والدلي يف امل
مواهبهن  وصقل  الجامعة 
وإبـــراز دورهـــن يف جميـــع 
الكشـــفية  األنشـــطة 
واإلرشـــادية يف املحافظـــة.

و أكـــد وكيـــل املحافظة 
ـــة  ـــويض، أهمي ـــد الع محم
الحركة اإلرشادية ودورها 

ـــع وتعزيز  يف خدمة املجتم
قيـــم ومفاهيـــم العمـــل 
ـــدات  ـــي لدى املرش التطوع
واســـتغال أوقاتهـــن، بمـــا 
ـــهم يف تنمية  يفيدهن ويس

قدراتهـــن القياديـــة.
ــاد  ــه أشـ ــن جهتـ مـ
مديـــر عام مكتب الشـــباب 
ـــة باملحافظة عيل  والرياض
صالـــح حشـــوان، بحـــرص 

املرشـــدات  مفوضيـــة 
ـــاط  ـــتمرار النش ـــى اس ع
ـــفي يف  ـــادي والكش اإلرش
املدارس والجامعة ودورها 
يف توســـعة نشـــاط الفـــرق 
اإلرشادية وتدريب وتأهيل 
قياداتها بصورة مســـتمرة 

وعـــى كافـــة املســـتويات.

اختتام دورة تدريبية للمرشدات 
والدليالت بمأرب
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احتفـــل املعهـــد العـــايل 
ـــة بمحافظة  ـــوم الصحي للعل
مأرب، بتخـــرج دفعة جديدة 
تضـــم 92 خريجـــا وخريجة 
من طابه يف أقسام الصيدلة 
واملخترات ومســـاعد طبيب.

وأشـــاد وكيـــل محافظـــة 
مأرب عبدالله الباكري، بدور 
املعهـــد العايل للعلوم الصحية 

يف رفـــد القطـــاع الصحـــي 
بمحافظـــة مـــأرب بالكـــوادر 
الطبيـــة املؤهلـــة يف مختلـــف 
مؤكدا  الطبية..  التخصصات 
دعم الســـلطة املحلية للمعهد 
ـــة التعليمية  ـــر العملي وتطوي
ـــاء  ـــهام يف االرتق ـــه لإلس في
بمخرجاته وتعزيز مســـريته 
العلمية واألكاديمية وتحقيق 

التنميـــة البرشيـــة  أهـــداف 
للقطـــاع الصحـــي يف مأرب.

ـــر  ـــه أكـــد مدي مـــن جانب
مكتـــب الصحـــة الدكتـــور 
ـــدادي، ومدير  عبدالعزيز الش
املعهـــد العـــايل الدكتور محمد 
مفتاح، استمرار املعهد العايل 
يف القيـــام بـــدوره يف عمليـــة 
التدريـــب والتأهيـــل املســـتمر 

للكـــوادر الصحيـــة وتخريـــج 
الدفـــع املتخصصـــة واملؤهلة 
يف مختلـــف التخصصـــات 
الطبية، بمـــا يلبي احتياجات 
واملراكـــز  املستشـــفيات 
ـــآت الصحية يف مأرب  واملنش
بالكـــوادر الطبية املســـاعدة.

خترج 92 طالباً وطالبة من املعهد العايل 
للعلوم الصحية يف مأرب
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يواصـــل مكتـــب الصحـــة 
بمحافظة مأرب تنفيذ حملة 
التوعية املجتمعية والتثقيف 
الصحي عن فريوس كورونا 
يف خمسة مخيمات للنازحني 
يف املحافظـــة للشـــهر الثانـــي 
ـــن  ـــل م ـــوايل بتموي الت ـــى  ع

اليونيسيف. منظمة 
تتضمـــن الحملـــة تنفيـــذ 
ـــف  ـــة وتثقي ـــات توعي جلس

ـــع  ـــة وتوزي ـــي ميداني صح
ـــة  ـــة وأدل ـــات توعوي ملصق
إرشـــادية، وكـــذا توزيـــع 
كمامـــات لفئـــات محددة من 
النازحني، تشمل: كبار السن 
ــة  ــراض املزمنـ وذوي األمـ

وأطفـــال املـــدارس.
ـــي  ـــع الوع ـــدف لرف وته
التثقيف  املجتمعـــي وتعزيـــز 
ـــريوس  ـــول الف ـــي ح الصح

ومخاطـــره وطـــرق انتقالـــه 
اللقاحـــات للوقاية  ـــة  وأهمي
ـــراءات  ـــي اإلج ـــه، وماه من
االحرتازيـــة ملحاربتـــه والحد 
ــيه  ــاره وتفشـ ــن انتشـ مـ
النازحـــني يف  ـــدى رشيحـــة  ل

ـــات. املخيم
وتســـتهدف الحملـــة عى 
مـــدى شـــهرين توعيـــة نحو 
ـــن  ـــا م ـــا 751 نازح ألف  81

ـــة  ســـكان مخيمـــات الجفين
والسويداء والسميا وحشان 
باملحافظة،  الرشقي  والعرق 
تـــم الوصول حتى اآلن لنحو 
40 ألفـــا و283 نازحا منهم، 
ـــايل  ـــن إجم ـــبة 49% م بنس
النازحـــني املســـتهدفني منـــذ 

بدايـــة الحملة.

استمرار محلة التوعية عن فروس كورونا يف 
خميامت النازحن



11نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

األحد 13  مارس 2022   العـــــدد ) 171(

مكتـــب  وقـــع 
ــة  ــة بمحافظـ الصحـ
مـــأرب، اتفاقية تعاون 
ـــة الوصول  مـــع جمعي
اإلنســـاني، لبناء مركز 
ملعالجـــة حاالت ســـوء 
ـــد  ـــاد عن ـــة الح التغذي
األطفال يف مستشـــفى 
العـــام بمديريـــة  كـــرى 

الـــوادي.
وخـــال التوقيـــع 
ــب  ــر مكتـ ــد مديـ أكـ

الصحة بمأرب الدكتور 
ـــدادي  ـــز الش عبدالعزي
أهميـــة هـــذا املركـــز 
ـــص يف معالجة  املتخص
التغذية  ـــوء  ـــاالت س ح
الحـــاد والوخيـــم عنـــد 
األطفـــال يف املحافظـــة 
األطفال  هؤالء  لرعاية 
دون ســـن الخامســـة 
وتقديـــم خدمات طبية 

ـــة لهم. ونوعي
معتـــرا أن هـــذا 

املركـــز ســـيمثل إضافة 
نوعية للقطاع الصحي 
يف املحافظة، وسيشكل 
رافدا أساسيا له يف ظل 
ما يعانيـــه هذا القطاع 
من صعوبات وتحديات 
كبرية يف سبيل استمرار 
تقديـــم خدماتـــه ألكثر 
مـــن 2 مليـــون نازح يف 

املحافظة.
مـــن جانبـــه أوضح 
رئيس جمعية الوصول 

الدباء  اإلنســـاني يحيى 
ـــن  ـــرشوع يتضم أن امل
ـــز  ـــى للمرك ـــاء مبن بن
مكون من أربعة أدوار، 
يتم بناؤه عى مرحلتني 
ـــة إجمالية تقدر  بتكلف
بمبلـــغ 200 ألف دوالر 
بتمويل جمعية جلوكال 

إحســـان املاليزية.

توقيع اتفاقية لبناء مركز ملعاجلة حاالت سوء 
التغذية لدى األطفال بمأرب
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تفقـــد مدير عـــام مكتب 
الشباب والرياضة بمحافظة 
مـــأرب عيل حشـــوان، ســـري 
ـــة ل 430  التأهيلي ـــدورات  ال
شـــابا وشـــابة يف مجـــال 
مهـــارات الحاســـوب اآليل، 
واللغـــة  والســـكرتارية 
ـــة  ـــن املنح ـــة ضم اإلنجليزي
املقدمـــة من وزارة الشـــباب 
ــة للمتفوقـــني يف  والرياضـ

املراكز الصيفية.
وخـــال الزيـــارة أكـــد 
مديـــر عـــام مكتـــب الشـــباب 
ــة  ــى أهميـ ــة عـ والرياضـ
االستفادة القصوى من هذه 
تهدف  والتي  املهمة  الدورات 
إىل تعزيـــز مهـــارات الشـــباب 
والشـــابات، وتمكينهـــم مـــن 
مواكبة سوق العمل املحلية، 
ـــي  الت ـــة  ـــات املرحل ومتطلب

ـــب أن يكـــون الشـــباب  تتطل
عى دراية كافية بالحاسوب 
اإلنجليزية  واللغة  وبرامجه، 
وغريهـــا مـــن املهـــارات التي 

ـــم ومواهبهم. تعزز قدراته
وقـــال إن هـــذه الـــدورات 
تأتي ضمـــن املنحـــة املقدمة 
من قطاع الشـــباب بالوزارة 
ــن يف  ــني واملرزيـ للمتفوقـ
ـــات واملراكز الصيفية  املخيم

ـــة  ـــت يف املحافظ ـــي أقيم الت
أواخر العام املنرصم 2021م.. 
مثمنـــا اهتمام قيـــادة وزارة 
ـــة وقيادة  ـــباب والرياض الش
ـــة بمحافظة  الســـلطة املحلي
مـــأرب بالشـــباب والشـــابات 
وحرصهمـــا عـــى تأهيـــل 
وإكسابهم  ودعمهم  الشباب 
القدرات واملهـــارات الازمة.

تأهيل 430 شابا وشابة يف جماالت احلاسوب 
والسكرتارية واللغة اإلنجليزية



13نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

األحد 13  مارس 2022   العـــــدد ) 171(

ـــة  ـــت اإلدارة العام نظم
لتنميـــة املـــرأة بمحافظـــة 
مأرب، فعالية لتكريم النساء 
املرزات يف املحافظة بمناسبة 
اليـــوم العاملـــي للمـــرأة الـــذي 
الثامن مـــن مارس  يصـــادف 

مـــن كل عام.
وأشـــاد وكيـــل محافظـــة 
الباكري، بما  ـــه  مأرب عبدالل
حققتـــه املـــرأة اليمنيـــة مـــن 
مكاســـب وإنجـــازات كبـــرية 

خـــال الســـنوات املاضيـــة 
يف كافـــة املجـــاالت.. مجـــدداً 
تأكيد دعـــم الســـلطة املحلية 
للمـــرأة وتمكينهـــا سياســـياً 
واجتماعيـــاً  واقتصاديـــاً 
وإرشاكها مع أخيها الرجل يف 
مواقـــع صنع القـــرار وإدارة 

مؤسســـات الدولـــة.
ـــرة  ـــت مدي ـــا أوضح فيم
ـــأرب  ـــرأة بم امل ـــة  إدارة تنمي
املـــرأة  فنـــدة العمـــاري، بـــأن 

اليمنيـــة اســـتطاعت أن تثبت 
ـــها، وتفرض وجودها،  نفس
وبرهنـــت أنهـــا قـــادرة عـــى 
تحمـــل الصعوبات ومواجهة 
التحديـــات يف مختلف املراحل 
ـــم  ـــة دع ـــروف.. مثمن والظ
للمرأة  مأرب  قيادة محافظة 
وحرصهـــا عـــى تمكينهـــا 
وتنميـــة قدراتهـــا وتأهيلهـــا 
لتكون عضوة فاعلة ومؤثرة 

املجتمع. يف 

ويف ختـــام الفعاليـــة كرم 
الوكيل الباكري ومعه رئيس 
نيابة استئناف مأرب القايض 
عارف املخايف، النساء املرزات 
ــهادات  ــة بالشـ يف املحافظـ
التقديريـــة تقديـــرا لدورهـــن 
وعرفانـــاً بمســـاهمتهن يف 

خدمـــة املجتمع.

تكريم النساء املربزات يف املحافظة بمناسبة 
اليوم العاملي للمرأة



14نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

األحد 13  مارس  2022   العـــــدد ) 171(

هيئـــة  يف  دشـــنت 
مستشـــفى مـــأرب العـــام 
املرحلة السابعة من مرشوع 
تشـــغيل مركـــز األطـــراف 
الصناعيـــة وإعـــادة التأهيـــل 
ــذه  ــذي تنفـ الـ ــي،  الطبيعـ
ـــة  ـــة لرعاي ـــة الدولي الجمعي
ضحايا الحـــروب والكوارث، 
ـــك  ـــز املل ـــن مرك ـــل م بتموي
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمـــال 

ـــانية. اإلنس
ـــد  ـــور محم ـــد الدكت وأك
هنـــدروس املنصـــوري نائب 

رئيـــس الهيئـــة للشـــؤون 
املالية واإلدارية، أن املرشوع 
يهـــدف يف املرحلـــة الســـابعة 
إلنتاج 500 طـــرف صناعي، 
وإعـــادة التصنيـــع والتأهيـــل 
لعـــدد 500 طـــرف آخـــر، إىل 
العاج  خدمات  تقديم  جانب 
الطبيعي لعدد 3600 شخص 
ــل  التأهيـ ــي  ــن محتاجـ مـ

وخدمـــات الدعـــم النفيس.
املـــرشوع  إن  وقـــال: 
يعـــد واحـــداً مـــن التدخـــات 
األثر املستدام  اإلنسانية ذات 

يف مســـاعدة الكثـــري مـــن 
ـــض  ـــى تعوي ـــخاص ع األش
التـــي فقدوهـــا أو  أطرافهـــم 
الحصول عى العاج الطبيعي، 
وتمكينهـــم مـــن االندماج يف 
ـــة حياتهم  املجتمع وممارس
ـــم  ـــا الدع ـــة.. مثمن الطبيعي
الذي يقدمه  الكبري  اإلنساني 
مركـــز امللك ســـلمان للقطاع 
الصحـــي، بمـــا يف ذلـــك دعمه 
ـــراف  ـــز األط ـــرشوع مرك مل

التأهيل. ـــادة  وإع
وأكـــد أن 4095 حالـــة 

اســـتفادت مـــن خدمـــات 
مركـــز األطـــراف الصناعيـــة 
ـــي  ـــل الطبيع التأهي ـــادة  وإع
خـــال املرحلـــة، شـــملت: 
صناعـــة األطـــراف، وتقويم 
األطـــراف، وقياس األطراف، 
ـــراف،  ـــى األط ـــب ع والتدري
والتأهيل الفنـــي »الصيانة«، 
الفيزيائي،  الطبيعي  والعاج 

وخدمـــات الدعـــم النفـــيس.

تدشن املرحلة السابعة لتشغيل مركز األطراف 
الصناعية هبيئة مستشفى مأرب
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مدينـــة  يف  اختتمـــت   
مـــأرب، دورة تدريبيـــة عـــن 
»الصحافة من أجل التعايش 
ـــام« نظمها عى مدى  والس
ثاثـــة أيام مركز الدراســـات 
االقتصـــادي  واإلعـــام 

.)SEMC (
هدفت الدورة إىل إكساب 
21 مشـــاركا ومشـــاركة من 
صحفيـــي محافظتـــي مأرب 
وشـــبوة مفاهيـــم ومهارات 
جديـــدة حـــول دور وســـائل 

اإلعـــام يف بنـــاء الســـام 
أبناء  وتعزيـــز التعايش بـــني 

املجتمـــع.
باإلضافـــة إىل تعريفهـــم 
ــة  ــري الصحافـ ــى معايـ عـ
النزاعـــات  يف  الحساســـة 
وتدريبهم عى طرق وأساليب 
وأدوات تحليل النزاع وكيفية 
كتابـــة القصـــص الصحفيـــة 
التي ترز آثار النزاع وأبعاده 
عى املـــدى القريـــب والبعيد.

محافظـــة  يف  بـــدأ 
التدريبـــي  مـــأرب، الرنامـــج 
ـــي  ـــل الوطن ـــاص بالدلي الخ
لألمـــن والســـامة يف مدارس 
املحافظة، الذي تنفذه منظمة 
مع  بالتعاون  التنموية  سول 
ـــة وبتمويل من  مكتب الرتبي

االتحـــاد األوروبـــي.
ويهـــدف الرنامـــج عـــى 
أيـــام، إىل تدريب 20  مـــدى 5 
مشاركاً من عدد من مدارس 

املحافظـــة عـــى املفاهيـــم 
واإلجـــراءات  األساســـية 
والتدابـــري الرضوريـــة لألمن 
الطوارئ  ومراحل  والسامة 
وآليـــات تنفيذ الدليل الوطني 
لألمن والســـامة يف املدارس، 
وكيفيـــة إعـــداد خطط األمن 
وفقاً  مدرسة  لكل  والسامة 
للموجهات اإلجرائية املحددة 

الدليل. يف 

بدء الربنامج التدريبي 
اخلاص بالدليل الوطني 

لألمن والسالمة بمأرب

اختتام دورة تدريبية عن 
»الصحافة من أجل التعايش 

والسالم » بمأرب
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تمكـــن نادي ســـد مأرب 
الريـــايض من تحقيـــق فوزه 
ـــة  ـــات بطول األول يف منافس
ـــة  ـــات ألندي ـــال املحافظ أبط
الدرجـــة الثالثة التي ينظمها 
االتحاد اليمنـــي لكرة القدم، 
ـــدف  ـــني له ـــجيله هدف بتس
عى منافســـه نادي الصمود 

ـــال  ـــبوة، خ ـــة ش بمحافظ
اللقـــاء الذي جمعهما بملعب 

الخليفـــي يف مدينـــة عتق.
وتمكـــن نـــادي الســـد 
مـــن تســـجيل الهـــدف األول 
ـــطة  ـــاراة بواس ـــة املب يف بداي
الاعـــب مصعب املزري، غري 
أن فريق الصمود عاد وأدرك 

التعادل بهدف سجله الاعب 
ـــدل  ـــروص ليس ـــارص حق ن
ستار الشوط األول بالتعادل 

اإليجابي لـــكا الفريقني.
الثانـــي عاد  ويف الشـــوط 
العـــب نـــادي الســـد مصعب 
املزري وأحرز الهدف الثاني، 
لتنتهـــي املباراة بفـــوز نادي 

ـــد، بهدفني لهدف والذي  الس
ـــه بعـــد  يعـــد الفـــوز األول ل
السابقتني  املباراتني  خسارة 
التي جمعته بناديي ســـيئون 
حرضمـــوت، والتضامـــن 

شبوة.

نادي سد مأرب حيقق فوزه األول يف منافسات 
أبطال املحافظات ألندية الدرجة الثالثة


