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في اتصال بالمحافظ العرادة..

نائـــب الرئيـــس يشـــيد بـــدور
الســـلطة املحليـــة يف التنميـــة
والبنـــاء وخدمـــة املواطنـــن

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

إقرار آلية جديدة لتوزيع املشتقات
النفطية والغاز بمأرب
توقيع اتفاقية لبناء مركز ملعاجلة
حاالت سوء التغذية لدى األطفال بمأرب

تكريــم النســاء المبــرزات فــي المحافظــة بمناســبة
اليــوم العالمــي للمـرأة

الوكيــل مفتــاح يلتقــي اهلجــرة
الدوليـــة ويناقـــش أســـباب
تأخـــر توزيـــع املســـاعدات
الغذائيـــة للنازحـــن اجلـــدد
خترج  92طالباً وطالبة من املعهد
العايل للعلوم الصحية يف مأرب

تأهيل  430شــابا وشــابة في مجاالت الحاســوب
والسكرتارية واللغة اإلنجليزية

نــادي ســد مــأرب يحقــق فــوزه األول فــي
منافســات أبطــال المحافظــات
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في اتصال بالمحافظ العرادة..

نائــب الرئيــس يشــيد بــدور الســلطة املحليــة يف التنميــة
والبنــاء وخدمــة املواطنــن

أجـــرى نائـــب رئيـــس
الجمهوري ــة الفريق الركن
عيل محسن صالح ،اتصاالً
هاتفيــا ً بمحاف ــظ م ــأرب
اللـــواء ســـلطان العـــرادة
لالطــاع عــى املســتجدات
واألوضـــاع املختلفـــة يف
املحافظـــة.
واســـتمع نائـــب
الرئيــس ،خــال االتصــال،
إىل الجهـــود املبذولـــة يف
تلبيــة احتياجات املواطنني
والنازحني وتفقد أحوالهم
وأوضاعهم ..مش ــيدا ً بدور
الس ــلطة املحلية يف مسرية
التنمي ــة والبن ــاء وخدم ــة
املواطن ــن.

وحي ــا نائ ــب الرئي ــس،
األبطـــال املرابطـــن يف
جبهات العــزة والكرامة يف
املحافظة ومختلف جبهات
الجمهورية ،وما يحققونه
من انتصــارات كبرية لردع
مليشــيات إيــران الحوثيــة
اإلرهابيـــة اإليرانيـــة..
مشددا ً عىل رضورة تضافر
الجه ــود وتوحي ــد الكلم ــة
والعمل عىل رص الصفوف
ووجــوب توجيــه البندقية
والكلمة نحو العدو الحوثي
اإليراني.
وع ــر نائ ــب الرئي ــس
عــن بالغ الشــكر والتقدير
لألش ــقاء يف تحال ــف دع ــم
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الرشعيــة بقيــادة اململكــة
العربيـــة الســـعودية
وجهودهـــم األخويـــة يف
مساندة الرشعية والوقوف
إىل جانــب أبطــال الجيــش
واملقاومــة الشــعبية ،بمــا
من شــأنه اســتعادة الدولة
وإحـــال الســـام وردع
املخط ــط اإليراني الفاريس
الخبيــث.
وأكـــد نائـــب الرئيـــس
بـــأن جرائـــم املليشـــيات
املتواصلـــة وانتهاكاتهـــا
وقصفها للنازحني واملدنيني
واســتهداف األشــقاء ،لــن
تثني شعبنا اليمني بمساندة
تحالـــف دعـــم الرشعيـــة
Mareb gov

Mareb_gov

بقي ــادة اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية الش ــقيقة ،عن
اســـتعادة الدولـــة وطـــي
صفحة االنقالب املش ــؤوم
وبناء الدولة االتحادية التي
أجمــع عليهــا اليمنيــون.
مـــن جانبـــه ،قـــدم
محافـــظ مـــأرب تقريـــرا ً
موج ــزا ً ع ــن األوض ــاع يف
املحافظة ..مؤكدا ً عىل امليض
قدما ً يف االرتقاء بمســتوى
الخدمات والتنمية وإرساء
دعائ ــم األمن واالس ــتقرار
واستكمال معركة التحرير.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تفقد عمل اللجان الميدانية في محطات شركة النفط ووكالئها بمأرب

مفتاح يلتقي اهلجرة الدولية ويناقش أسباب
تأخري توزيع املساعدات الغذائية للنازحني اجلدد

تفق ــد وكي ــل محافظ ــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
ســر عمــل اللجــان امليدانية،
املكلفة بتنظيم عملية توزيع
املشتقات النفطية يف محطات
رشك ــة النف ــط ،ووكالئه ــا
بمدينة مأرب
واطل ــع الوكي ــل مفت ــاح
عىل مس ــتوى تنفي ــذ الحملة
وانضباطه ــا يف أول أيامه ــا،
ومدى التزام اللجان امليدانية

بآليـــة العمـــل الجديـــدة،
املق ــرة مؤخ ــرا وإجراءاته ــا
التنفيذية ،ومدى التزام لجان
الرتقيــم بدورهــم يف عمليــة
تنظيم وتسيري الطوابري أمام
املحط ــات بانس ــيابية ،ملن ــع
االزدحام ــات.
ووجــه وكيــل محافظــة
مــأرب فــرع رشكــة النفــط
بتش ــغيل محطاته ــا بكام ــل
طاقتهــا التشــغيلية ،وتزويد

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ووكالئهــا باملــواد البرتولية،
واإلرشاف املبارش عىل عملها
..كما وجه األجه ــزة األمنية
املشــاركة يف الحملة بتشــديد
الرقابة عــى تنظيم الطوابري
أمـــام املحطـــات ،وضبـــط
املخالفــن ،ومثريي الفوىض،
وإحالتهم للجهات املختصة..
مؤكدا استمرار عمل الحملة،
ورقابتهــا امليدانيــة عىل عمل
املحطــات ملــدة شــهر كامــل،
Mareb gov

Mareb_gov

إلنهــاء مظاهــر االزدحامات
أم ــام املحط ــات ،ومن ــع أي
محــاوالت الفتعــال األزمات.
مــن جهته أوضــح املدير
التجــاري بفرع رشكة النفط
محمد ســعيد ،واملدير التقني
محمد عقالن ،أن الرشكة تتبع
آلية رقابة إلكرتونية متطورة
تتسم بالش ــفافية والدقة ،يف
اإلرشاف عىل عم ــل املحطات
مــن خالل كامريات مركبة يف
Mareb_gov

Mareb.gov
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كل محطة والخزانات التابعة
لهــا ،بما يمكــن الرشكة من
الرقابــة الدقيقة عــى عملية
توزيع املشتقات النفطية منذ
بدء التفريــع يف املحطة حتى
انته ــاء الكميات لديه ــا ،ملنع
أي تالعب باملشتقات من قبل
مالكي املحطات.

اهلجرةالدولية

إىل ذلـــك بحـــث وكيـــل
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور
عبدربــه مفتــاح ،مــع نائــب
رئيس بعثــة املنظمة الدولية
للهجرة الجديد يف اليمن ماثيو
هوب ــر ،مس ــتجدات الوض ــع
اإلنســاني يف املحافظة وسبل
تعزي ــز الرشاك ــة اإلنس ــانية
مــع املنظمــة خــال املرحلة
القادمة.
واســـتعرض الوكيـــل
مفتاح ،االحتياجات اإلنسانية
للنازحـــن يف املحافظـــة يف
قطاعــات الصحــة والتعليــم
والغ ــذاء واإلي ــواء وال ــدواء
وامليــاه ،وأبــرز احتياجاتهــم
امللحــة وظروفهم اإلنســانية
واملعيشـــية ومعاناتهـــم
املتواصلة يف املخيمات نتيجة
ضعــف التدخالت اإلنســانية

للمنظمــات الدوليــة ..داعيـا ً
منظمــة الهجرة وكل رشكاء
العم ــل اإلنس ــاني إىل العم ــل
عــى زيــادة حجــم مشــاريع
وتدخـــات املنظمـــة خـــال
الفـــرة القادمـــة يف مـــأرب
للمســاهمة يف تقليــص حجم
الفج ــوة اإلنس ــانية وتلب ــي
جزءا من احتياجات النازحني
املتزايــدة وتخفــف بعضا من
معاناتهــم املتفاقمــة يف ظــل
اســتمرار حركــة النــزوح إىل
املحافظ ــة بش ــكل يومي.
وثم ــن وكي ــل محافظ ــة
مــأرب جهــود نائــب رئيــس
البعثـــة الســـابق يف اليمـــن
جــون ماكيون ،وكرمه بدرع
املحافظ ــة بمناس ــبة انته ــاء
فــرة عملــه يف اليمــن وذلــك
عرفانـــا بجهـــوده يف عـــدد
مــن املشــاريع اإلنســانية يف
محافظــة مأرب واســتجابته
ملطالب افتتاح مكتب للمنظمة
يف املحافظ ــة.
م ــن جهت ــه أك ــد نائ ــب
رئيس بعث ــة منظمة الهجرة
الدولي ــة يف اليم ــن ،اهتم ــام
املنظمة بمتابعة مســـتجدات
األوض ــاع اإلنس ــانية بمأرب
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وحرصهـــا عـــى تلمـــس
احتياجـــات النازحـــن
واملســاهمة يف التخفيــف من
معاناتهــم بصورة مســتمرة
وتعزيز الرشاكة مع السلطة
املحلية يف كل مشاريع املنظمة
يف املحافظـــة.

الغذاءالعاملي

كمـــا ناقـــش الوكيـــل
مفتــاح ،مــع مديــرة مكتــب
برنامـــج الغـــذاء العاملـــي
بع ــدن ،موتينت ــا ش ــيموكا،
أســباب تأخــر عملية توزيع
املســاعدات الغذائية الشهرية
املقدمــة للنازحــن الجــدد يف
املحافظ ــة.
و أك ــد الوكي ــل مفت ــاح،
عىل أهمية االنتظام يف عملية
توزيــع املســاعدات الغذائيــة
الشهرية املعتمدة من برنامج
الغذاء للنازحني يف املحافظة..
مشــددا ً عــى رضورة ترسيع
إجراءات التحقق واالستجابة
الطارئة الحتياجات النازحني
الجـــدد واســـتكمال نقـــل
حصصهــم الغذائيــة يف أرسع
وقـــت ،الســـيما للنازحـــن
الذي ــن هجرته ــم املليش ــيات
االنقالبية من مديريات مأرب
Mareb gov
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الجنوبية ..داعيا ً إىل مضاعفة
حجم تدخالت برنامج الغذاء
العاملي يف املحافظة.
م ــن جانبه ــا أوضح ــت
مديرة برنامج الغذاء بمكتب
ع ــدن ،ب ــأن مكتبه ــا يعم ــل
حالي ـا ً ع ــى معالج ــة كاف ــة
اإلشـــكاليات والصعوبـــات
التي تســببت يف عرقلة عملية
توزيع املســاعدات الشــهرية
للنازحــن املعتمديــن مؤخرا
يف املحافظــة ..مبدية تفهمها
لحجــم االحتياجــات املتزايدة
للنازحـــن يف املحافظـــة،
واســـتعدادها للعمـــل عـــى
اســتيعاب أكــر عــدد ضمــن
املســاعدات القادمة للربنامج
يف املحافظ ــة.
وأكـــدت عـــزم برنامـــج
الغــذاء عىل اســتئناف عملية
توزيــع املســاعدات للنازحني
املعتمدي ــن مؤخ ــرا والبال ــغ
عددهـــم  19ألـــف أرسة يف
املحافظــة ابتــداء مــن شــهر
مــارس الجاري بعــد توقفها
خالل الثالثة األشهر املاضية
ألســباب لوجســتية.
Mareb_gov
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إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية
والغاز بمأرب

أقـــرت لجنـــة النفـــط
والغ ــاز بمحافظ ــة م ــأرب،
برئاس ــة وكي ــل املحافظ ــة
الدكت ــور عبدرب ــه مفت ــاح،
عدة ق ــرارات لتنظيم عملية
توزيـــع وبيـــع املشـــتقات
النفطيـــة والغـــاز املنـــزيل،
وتشـــديد الرقابـــة عليهـــا
لتحقيق االستقرار التمويني
يف األسواق ومحاربة السوق
الس ــوداء يف املحافظ ــة.
وأق ــرت اللجنة تش ــكيل
لجنة مشــركة من األجهزة
األمنيــة وفرع رشكة النفط
لتنظيـــم وتســـهيل عمـــل
الوكالء ومنع افتعال أزمات
يف املشــتقات والرفع لرئيس
اللجنة األمنية التخاذ التدابري
واإلج ــراءات الالزم ــة ملن ــع
تهريــب املشــتقات النفطية
والغـــاز املنـــزيل إىل خـــارج

املحافظة.
ووافـــق املجتمعـــون
عــى رفــع حصــة املناطــق
ذات الكثافــة الســكانية من
مخصصــات املديريــات التي
هجــروا منها ،وتأمني مرور
مقطورات املشتقات النفطية
من صافر إىل نقاط وصولها
 ..مشـــددين عـــى رضورة
تعــاون الجميــع يف الرقابــة
عــى املحطــات واإلبالغ عن
أي مخالفات ملنع االحتكار،
ومحاربة األســواق السوداء
ومنع انتش ــارها.
واتخ ــذت اللجن ــة ع ــدة
إجراءات عقابية بحق وكالء
رشكـــة النفـــط املخالفـــن
بحســب نوع املخالفة ،منها
إلغــاء التصاريح أو التوقيف
املؤق ــت أو دف ــع الغرام ــات
القانونيــة بعد إقــرار رفعها

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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بنسبة  ، %100واتخاذ كافة الرئيســية وتوفــر الحماية
اإلجراءات الصارمة بحق كل الالزمــة لناقالت النفط ملنع
من يثبت تالعبه باملشــتقات تأخ ــر وص ــول املش ــتقات
النفطية أو الغازية.
النفطية إىل محطات الرشكة
ووجهـــت اللجنـــة
ووكالئهــا وافتعــال أزمة يف
األجهزة األمنية والعسكرية
تلك املشتقات.
يف املحافظة بتشديد الرقابة
وحـــث قيـــادة فـــرع
يف النقاط األمنية والعسكرية
يف مداخ ــل املحافظ ــة ملن ــع رشكــة النفــط عــى تفعيــل
تهري ــب املش ــتقات النفطية غرفة العمليات الخاصة بها
والغازي ــة ،وع ــدم الس ــماح ملتابعــة عمليــات التوزيع يف
بمــرور أي مــواد نفطية أو محطات الرشك ــة ووكالئها
غازيـــة مـــن املحافظـــة إال وتشديد الرقابة اإللكرتونية
بتصاريــح رســمية صــادرة
وامليدانيـــة وإلـــزام لجـــان
مـــن الرشكتني.
الرتقي ــم يف املحط ــات ع ــى
وأك ــد الوكي ــل مفت ــاح
االنضب ــاط واتخ ــاذ كل م ــا
أهميـــة تعزيـــز التنســـيق
بــن فــرع رشكتــي النفــط من شــأنه تحقيق اســتقرار
والغاز مع األجهزة األمنية ،الوضع التمويني يف األسواق.
والوحـــدات العســـكرية
املكلف ــة بتأم ــن الخط ــوط
Mareb gov
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مدير منشأة الغاز ومدير مديرية مأرب
يتفقدان الوضع التمويني بعاصمة املحافظة

تفق ــد مدي ــر منش ــأة
الغــاز بمأرب عــي هادي
غريــب ومعــه مديــر عام
مديرية مدينة مأرب محمد
صال ــح فرح ــان الوض ــع
التموينـــي ملـــادة الغـــاز
بمدينــة مأرب ومســتوى
تغطيــة االحتياج من قبل
وكالء رشكة الغاز ومدى
االلتزام باألسعار املحددة
للبي ــع للمواطنني.
واطلـــع غريـــب
وفرحان خ ــال زيارتهما
امليدانية لعدد من املعارض

التابعــة لــوكالء الرشكــة
بمربع ــات املدين ــة أثن ــاء
الدوام لالطالع عىل عملية
البي ــع املب ــارش للمواط ــن
ومــدى االلتزام باألســعار
املحـــددة ب  4650ريـــاال
لألســـطوانة ،ومعرفـــة
املربعـــات الســـكنية ذات
الكثافــة يف املدينة والرفع
باحتياجاته ــا ،وال س ــيما
مع قــدوم شــهر رمضان
املبارك.
وطمــأن مدير منشــأة
الغــاز بمــأرب املواطنــن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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بمـــدى توفـــر مـــادة
الغــاز واســتعداد املنشــأة
لتغطيــة كافــة احتياجات
املواطنــن ..داعيــا عقــال
الح ــارات واملواطن ــن إىل
التعــاون واإلبــاغ عن أي
مخالفـــات لألســـعار أو
محاولة ال ــوكالء التالعب
بالكميات التي يتسلمونها.
وكان مديـــر منشـــأة
الغـــاز بمـــأرب ومديـــر
مديريــة مــأرب قــد عقدا
اجتماعا مشرتكا بحضور
عــدد مــن أعضــاء لجنــة
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

الغــاز باملديريــة أقــر فيه
تشــكيل لجنــة مــن لجنة
الغـــاز باملديريـــة وإدارة
منشأة الغاز ،تتوىل مهمة
إعــداد خطة توزيــع مادة
الغاز املنزيل لشهر رمضان
ودراس ــة نس ــبة الزي ــادة
املحتملة لألحياء واألفران
واملطاعــم  ،خــال شــهر
رمضــان املبــارك والرفــع
للمنشأة بكميات االحتياج
اإلضافيــة ملخيــم الجفينة
واملربع ــات ذات الكثاف ــة
السكانية.
Mareb_gov

Mareb.gov
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اختتام برنامج بناء القدرات المهنية واإلدارية لـ
143موظفا في مأرب
143موظفا

اختتـــم يف محافظـــة
مأرب برنامج تدريبي يف بناء
القــدرات اإلداريــة واملهنية،
لـــ  143موظفــا يف املكاتب
التنفيذية.

ويهــدف الربنامــج الذي
اس ــتمر  20يوم ــا إىل بن ــاء
قــدرات املوظفني يف عدد من
املكاتب التنفيذية باملحافظة
وتأهيله ــم يف ع ــدة مجاالت

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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إدارية ومهنية.
وأشــاد وكيــل املحافظة
عــي الفاطمــي بمثــل هــذه
الربامــج النوعيــة ،لتطويــر
قدرات ومهــارات املوظفني،
Mareb gov

Mareb_gov

وتأهيلهم بشــكل مســتمر..
داعيــا املشــاركني إىل تطبيق
املهـــارات واملعـــارف التـــي
تلقوه ــا يف الربنام ــج ع ــى
أرض الواق ــع.
Mareb_gov

Mareb.gov
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اختتام دورة تدريبية للمرشدات
والدليالت بمأرب

اختتمـــت بمدينـــة
مـــأرب ،دورة تدريبيـــة
للمرشدات يف مدارس مدينة
مأرب ،والدليالت يف جامعة
إقليم ســبأ ،والتــي نظمها
مكتب الشـــباب والرياضة
بالرشاكــة مــع مفوضيــة
املرشــدات باملحافظــة.
وهدفــت الــدورة عــى
مـــدى خمســـة أيـــام ،إىل

تنميــة املهــارات القياديــة
لـ 30مشاركة من املرشدات
يف املـــدارس والدليـــات يف
الجامعة وصقل مواهبهن
وإبــراز دورهــن يف جميــع
األنشـــطة الكشـــفية
واإلرشــادية يف املحافظــة.
و أكــد وكيــل املحافظة
محم ــد الع ــويض ،أهمي ــة
الحركة اإلرشادية ودورها

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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يف خدمة املجتم ــع وتعزيز
قيـــم ومفاهيـــم العمـــل
التطوع ــي لدى املرش ــدات
واســتغالل أوقاتهــن ،بمــا
يفيدهن ويس ــهم يف تنمية
قدراتهــن القياديــة.
مـــن جهتـــه أشـــاد
مديــر عام مكتب الشــباب
والرياض ــة باملحافظة عيل
صالــح حشــوان ،بحــرص
Mareb gov

Mareb_gov
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صفحة
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مفوضيـــة املرشـــدات
عـــى اســـتمرار النشـــاط
اإلرشـــادي والكشـــفي يف
املدارس والجامعة ودورها
يف توســعة نشــاط الفــرق
اإلرشادية وتدريب وتأهيل
قياداتها بصورة مســتمرة
وعــى كافــة املســتويات.
Mareb_gov

Mareb.gov
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خترج  92طالباً وطالبة من املعهد العايل
للعلوم الصحية يف مأرب

احتفـــل املعهـــد العـــايل
للعل ــوم الصحي ــة بمحافظة
مأرب ،بتخــرج دفعة جديدة
تض ــم  92خريج ــا وخريجة
من طالبه يف أقسام الصيدلة
واملختربات ومســاعد طبيب.
وأشــاد وكيــل محافظــة
مأرب عبدالله الباكري ،بدور
املعهــد العايل للعلوم الصحية

يف رفـــد القطـــاع الصحـــي
بمحافظــة مــأرب بالكــوادر
الطبيــة املؤهلــة يف مختلــف
التخصصات الطبية ..مؤكدا
دعم الســلطة املحلية للمعهد
وتطوي ــر العملي ــة التعليمية
في ــه لإلس ــهام يف االرتق ــاء
بمخرجاته وتعزيز مســرته
العلمية واألكاديمية وتحقيق

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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أهـــداف التنميـــة البرشيـــة
للقطــاع الصحــي يف مأرب.
م ــن جانب ــه أك ــد مدي ــر
مكتـــب الصحـــة الدكتـــور
عبدالعزيز الش ــدادي ،ومدير
املعهــد العــايل الدكتور محمد
مفتاح ،استمرار املعهد العايل
يف القي ــام ب ــدوره يف عملي ــة
التدريــب والتأهيــل املســتمر
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة
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للكــوادر الصحيــة وتخريــج
الدفــع املتخصصــة واملؤهلة
يف مختلـــف التخصصـــات
الطبية ،بمــا يلبي احتياجات
املستشـــفيات واملراكـــز
واملنش ــآت الصحية يف مأرب
بالكــوادر الطبية املســاعدة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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استمرار محلة التوعية عن فريوس كورونا يف
خميامت النازحني

يواصــل مكتــب الصحــة
بمحافظة مأرب تنفيذ حملة
التوعية املجتمعية والتثقيف
الصحي عن فريوس كورونا
يف خمسة مخيمات للنازحني
يف املحافظــة للشــهر الثانــي
ع ــى الت ــوايل بتموي ــل م ــن
منظمة اليونيسيف.
تتضمــن الحملــة تنفيــذ
جلس ــات توعي ــة وتثقي ــف

صحـــي ميدانيـــة وتوزيـــع
ملصق ــات توعوي ــة وأدل ــة
إرشـــادية ،وكـــذا توزيـــع
كمامــات لفئــات محددة من
النازحني ،تشمل :كبار السن
وذوي األمـــراض املزمنـــة
وأطف ــال امل ــدارس.
وته ــدف لرف ــع الوع ــي
املجتمعــي وتعزيــز التثقيف
الصح ــي ح ــول الف ــروس

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ومخاطــره وطــرق انتقالــه
وأهمي ــة اللقاح ــات للوقاية
من ــه ،وماه ــي اإلج ــراءات
االحرتازيــة ملحاربتــه والحد
مـــن انتشـــاره وتفشـــيه
ل ــدى رشيح ــة النازح ــن يف
املخيم ــات.
وتســتهدف الحملــة عىل
مــدى شــهرين توعيــة نحو
 81ألفـــا  751نازحـــا مـــن
Mareb gov
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س ــكان مخيم ــات الجفين ــة
والسويداء والسميا وحشان
والعرق الرشقي باملحافظة،
تــم الوصول حتى اآلن لنحو
 40ألفــا و 283نازحا منهم،
بنســـبة  %49مـــن إجمـــايل
النازحــن املســتهدفني منــذ
بدايــة الحملة.
Mareb_gov
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توقيع اتفاقية لبناء مركز ملعاجلة حاالت سوء
التغذية لدى األطفال بمأرب

وقـــع مكتـــب
الصحـــة بمحافظـــة
مــأرب ،اتفاقية تعاون
م ــع جمعي ــة الوصول
اإلنســاني ،لبناء مركز
ملعالجــة حاالت ســوء
التغذيـــة الحـــاد عنـــد
األطفال يف مستش ــفى
كــرى العــام بمديريــة
الــوادي.
وخـــال التوقيـــع
أكـــد مديـــر مكتـــب

الصحة بمأرب الدكتور
عبدالعزيـــز الشـــدادي
أهميـــة هـــذا املركـــز
املتخص ــص يف معالجة
ح ــاالت س ــوء التغذية
الح ــاد والوخي ــم عن ــد
األطفــال يف املحافظــة
لرعاية هؤالء األطفال
دون ســـن الخامســـة
وتقديــم خدمات طبية
ونوعيـــة لهم.
معتـــرا أن هـــذا

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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املركــز ســيمثل إضافة اإلنســاني يحيى الدباء
نوعية للقطاع الصحي أن امل ــروع يتضم ــن
يف املحافظة ،وسيشكل
بنـــاء مبنـــى للمركـــز
رافدا أساسيا له يف ظل
ما يعانيــه هذا القطاع مكون من أربعة أدوار،
من صعوبات وتحديات يتم بناؤه عىل مرحلتني
كبرية يف سبيل استمرار بتكلف ــة إجمالية تقدر
تقديــم خدماتــه ألكثر بمبلــغ  200ألف دوالر
مــن  2مليــون نازح يف
بتمويل جمعية جلوكال
املحافظة.
م ــن جانب ــه أوضح إحســان املاليزية.
رئيس جمعية الوصول
Mareb gov

Mareb_gov
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تأهيل  430شابا وشابة يف جماالت احلاسوب
والسكرتارية واللغة اإلنجليزية

تفقــد مدير عــام مكتب
الشباب والرياضة بمحافظة
مــأرب عيل حشــوان ،ســر
ال ــدورات التأهيلي ــة ل 430
شـــابا وشـــابة يف مجـــال
مهـــارات الحاســـوب اآليل،
والســـكرتارية واللغـــة
اإلنجليزي ــة ضم ــن املنح ــة
املقدمــة من وزارة الشــباب
والرياضـــة للمتفوقـــن يف

املراكز الصيفية.
وخـــال الزيـــارة أكـــد
مديــر عــام مكتــب الشــباب
والرياضـــة عـــى أهميـــة
االستفادة القصوى من هذه
الدورات املهمة والتي تهدف
إىل تعزيــز مهــارات الشــباب
والشــابات ،وتمكينهــم مــن
مواكبة سوق العمل املحلية،
ومتطلب ــات املرحل ــة الت ــي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تتطل ــب أن يك ــون الش ــباب
عىل دراية كافية بالحاسوب
وبرامجه ،واللغة اإلنجليزية
وغريهــا مــن املهــارات التي
تعزز قدراته ــم ومواهبهم.
وقــال إن هــذه الــدورات
تأتي ضم ــن املنح ــة املقدمة
من قطاع الشــباب بالوزارة
للمتفوقـــن واملربزيـــن يف
املخيم ــات واملراكز الصيفية
Mareb gov
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الت ــي أقيم ــت يف املحافظ ــة
أواخر العام املنرصم 2021م..
مثمنــا اهتمام قيــادة وزارة
الش ــباب والرياض ــة وقيادة
الس ــلطة املحلي ــة بمحافظة
مــأرب بالشــباب والشــابات
وحرصهمـــا عـــى تأهيـــل
الشباب ودعمهم وإكسابهم
القدرات واملهــارات الالزمة.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

13

األحد  13مارس  2022العـــــدد ( )171

صفحة

تكريم النساء املربزات يف املحافظة بمناسبة
اليوم العاملي للمرأة

نظمـــت اإلدارة العامـــة
لتنميـــة املـــرأة بمحافظـــة
مأرب ،فعالية لتكريم النساء
املربزات يف املحافظة بمناسبة
اليــوم العاملــي للمــرأة الــذي
يصــادف الثامن مــن مارس
مــن كل عام.
وأشــاد وكيــل محافظــة
مأرب عبدالل ــه الباكري ،بما
حققتــه املــرأة اليمنيــة مــن
مكاســب وإنجــازات كبــرة

خـــال الســـنوات املاضيـــة
يف كافــة املجــاالت ..مجــددا ً
تأكيد دعــم الســلطة املحلية
للمــرأة وتمكينهــا سياســياً
واقتصاديـــاً واجتماعيـــاً
وإرشاكها مع أخيها الرجل يف
مواقــع صنع القــرار وإدارة
مؤسســات الدولــة.
فيم ــا أوضح ــت مدي ــرة
إدارة تنمي ــة امل ــرأة بم ــأرب
فنــدة العمــاري ،بــأن املــرأة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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اليمنيــة اســتطاعت أن تثبت
نفس ــها ،وتفرض وجودها،
وبرهنــت أنهــا قــادرة عــى
تحمــل الصعوبات ومواجهة
التحديــات يف مختلف املراحل
والظـــروف ..مثمنـــة دعـــم
قيادة محافظة مأرب للمرأة
وحرصهـــا عـــى تمكينهـــا
وتنميــة قدراتهــا وتأهيلهــا
لتكون عضوة فاعلة ومؤثرة
يف املجتمع.
Mareb gov
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ويف ختــام الفعاليــة كرم

الوكيل الباكري ومعه رئيس
نيابة استئناف مأرب القايض

عارف املخاليف ،النساء املربزات

يف املحافظـــة بالشـــهادات
التقديريــة تقديــرا لدورهــن
وعرفانـــاً بمســـاهمتهن يف
خدمــة املجتمع.
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تدشني املرحلة السابعة لتشغيل مركز األطراف
الصناعية هبيئة مستشفى مأرب

دشـــنت يف هيئـــة
مستشـــفى مـــأرب العـــام
املرحلة السابعة من مرشوع
تشـــغيل مركـــز األطـــراف
الصناعيــة وإعــادة التأهيــل
الطبيعـــي ،الـــذي تنفـــذه
الجمعي ــة الدولي ــة لرعاي ــة
ضحايا الحــروب والكوارث،
بتموي ــل م ــن مرك ــز املل ــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
اإلنســـانية.
وأك ــد الدكت ــور محم ــد
هنــدروس املنصــوري نائب

رئيـــس الهيئـــة للشـــؤون
املالية واإلدارية ،أن املرشوع
يهــدف يف املرحلــة الســابعة
إلنتاج  500ط ــرف صناعي،
وإعــادة التصنيــع والتأهيــل
لع ــدد  500ط ــرف آخ ــر ،إىل
جانب تقديم خدمات العالج
الطبيعي لعدد  3600شخص
مـــن محتاجـــي التأهيـــل
وخدم ــات الدع ــم النفيس.
وقـــال :إن املـــروع
يعــد واحــدا ً مــن التدخــات
اإلنسانية ذات األثر املستدام

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

Mareb_gov

يف مســـاعدة الكثـــر مـــن
األش ــخاص ع ــى تعوي ــض
أطرافهــم التــي فقدوهــا أو
الحصول عىل العالج الطبيعي،
وتمكينهــم مــن االندماج يف
املجتمع وممارس ــة حياتهم
الطبيعي ــة ..مثمن ــا الدع ــم
اإلنساني الكبري الذي يقدمه
مركــز امللك ســلمان للقطاع
الصحــي ،بمــا يف ذلــك دعمه
ملـــروع مركـــز األطـــراف
وإع ــادة التأهيل.
وأكـــد أن  4095حالـــة
Mareb gov
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اســـتفادت مـــن خدمـــات
مركــز األطــراف الصناعيــة
وإع ــادة التأهي ــل الطبيع ــي
خـــال املرحلـــة ،شـــملت:
صناع ــة األط ــراف ،وتقويم
األطــراف ،وقياس األطراف،
والتدري ــب ع ــى األط ــراف،
والتأهيل الفن ــي «الصيانة»،
والعالج الطبيعي الفيزيائي،
وخدمــات الدعــم النفــي.
Mareb_gov
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بدء الربنامج التدريبي اختتام دورة تدريبية عن
اخلاص بالدليل الوطني «الصحافة من أجل التعايش
والسالم « بمأرب
لألمن والسالمة بمأرب

بـــدأ يف محافظـــة
مــأرب ،الربنامــج التدريبــي
الخ ــاص بالدلي ــل الوطن ــي
لألمــن والســامة يف مدارس
املحافظة ،الذي تنفذه منظمة
سول التنموية بالتعاون مع
مكتب الرتبي ــة وبتمويل من
االتحــاد األوروبــي.
ويهــدف الربنامــج عــى
مــدى  5أيــام ،إىل تدريب 20
مشاركاً من عدد من مدارس

املحافظـــة عـــى املفاهيـــم
األساســـية واإلجـــراءات
والتداب ــر الرضوري ــة لألمن
والسالمة ومراحل الطوارئ
وآليــات تنفيذ الدليل الوطني
لألمن والســامة يف املدارس،
وكيفيــة إعــداد خطط األمن
والسالمة لكل مدرسة وفقاً
للموجهات اإلجرائية املحددة
يف الدليل.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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اختتمـــت يف مدينـــة
مــأرب ،دورة تدريبيــة عــن
«الصحافة من أجل التعايش
والس ــام» نظمها عىل مدى
ثالثــة أيام مركز الدراســات
واإلعـــام االقتصـــادي
( .)SEMC
هدفت الدورة إىل إكساب
 21مشــاركا ومشــاركة من
صحفيــي محافظتــي مأرب
وشــبوة مفاهيــم ومهارات
جدي ــدة ح ــول دور وس ــائل
Mareb gov
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اإلعـــام يف بنـــاء الســـام
وتعزي ــز التعايش ب ــن أبناء
املجتمــع.
باإلضاف ــة إىل تعريفه ــم
عـــى معايـــر الصحافـــة
الحساســـة يف النزاعـــات
وتدريبهم عىل طرق وأساليب
وأدوات تحليل النزاع وكيفية
كتابــة القصــص الصحفيــة
التي تربز آثار النزاع وأبعاده
عىل املــدى القريــب والبعيد.
Mareb_gov
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نادي سد مأرب حيقق فوزه األول يف منافسات
أبطال املحافظات ألندية الدرجة الثالثة

تمكــن نادي ســد مأرب
الريــايض من تحقيــق فوزه
األول يف منافس ــات بطول ــة
أبط ــال املحافظ ــات ألندي ــة
الدرجــة الثالثة التي ينظمها
االتحاد اليمنــي لكرة القدم،
بتســـجيله هدفـــن لهـــدف
عىل منافســه نادي الصمود

بمحافظـــة شـــبوة ،خـــال
اللقــاء الذي جمعهما بملعب
الخليفــي يف مدينــة عتق.
وتمكـــن نـــادي الســـد
م ــن تس ــجيل اله ــدف األول
يف بداي ــة املب ــاراة بواس ــطة
الالعــب مصعب املزري ،غري
أن فريق الصمود عاد وأدرك

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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التعادل بهدف سجله الالعب
نـــارص حقـــروص ليســـدل
ستار الشوط األول بالتعادل
اإليجابي ل ــكال الفريقني.
ويف الشــوط الثانــي عاد
العــب نــادي الســد مصعب
املزري وأحرز الهدف الثاني،
لتنتهــي املباراة بفــوز نادي
Mareb gov
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الس ــد ،بهدفني لهدف والذي
يع ــد الف ــوز األول ل ــه بع ــد
خسارة املباراتني السابقتني
التي جمعته بناديي ســيئون
حرضمـــوت ،والتضامـــن
شبوة.
Mareb_gov
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