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الوكيل الفاطمي يناقش مع اليونيسيف وأطباء بال حدود اهلولندية الوكيل الفاطمي يناقش مع اليونيسيف وأطباء بال حدود اهلولندية 
التدخالت اإلنسانية بمأربالتدخالت اإلنسانية بمأرب

تنفيذ مشاريع توسعة وسفلتة طرق 
داخلية شامل مدينة مأرب

دشن حملة توعية صحية في مخيمات النازحين..دشن حملة توعية صحية في مخيمات النازحين..

بأكثر من مليونين و 350 ألف دوالر..

المدرســة  إلــى  العــودة  حملــة  تدشــين 
بمــأرب

تنفيــذ حملــة تفتيش علــى الصيدليات والمنشــآت 
الطبيــة الخاصة بمدينــة مأرب

فــي  الوظيفــي  االنضبــاط  مســتوى  مناقشــة 
بالمحافظــة الحكوميــة  المؤسســات 
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ـــل محافظة  بحـــث وكي
مـــأرب عـــي الفاطمـــي 
مـــع مديـــر مكتـــب منظمة 
عـــدن  يف  اليونيســـيف 
تشارلز نزوكي، احتياجات 
النازحني ورضورة التوسع 
ــانية  ــات اإلنسـ يف التدخـ
املســـتدامة  واملشـــاريع 

للمنظمـــة يف املحافظـــة.
الفاطمي  الوكيل  وقدم 
خـــال االجتمـــاع الذي ضم 
مديـــر مكتـــب اليونيســـيف 
ـــوي  ـــي أيرس ـــأرب حق بم
ونائـــب مدير مكتب الرتبية 
باملحافظـــة  والتعليـــم 
عبدالعزيـــز الباكـــري ، نبذة 
عـــن األوضـــاع اإلنســـانية 
للنازحني واملجتمع املضيف، 
ــار  ــد األمطـ ــة بعـ خاصـ
التي تعرضت لها  والسيول 

املحافظة وتسببت يف أرضار 
كبرية يف املخيمات واملرافق 
التعليمية والخدمية يف عدد 

مـــن املديريات.
ـــرب الفاطمي، عن  وأع
أن تضاعف منظمة  أمله يف 
اليونيســـيف مـــن تدخاتها 
ـــاج  ـــم االحتي ـــوازي حج لت
والنـــزوح الكبري واملســـتمر 
والقيـــام  للمحافظـــة، 
ـــانية،  ـــؤولياتها اإلنس بمس
ـــاريع  ـــى املش ـــز ع والرتكي
املستدامة وخاصة يف مجال 
ـــاه  التعليـــم والصحـــة واملي
واإلصحاح البيئي وتخفيف 
األعباء الكبرية عن السلطة 

املحلية.
أبـــدى مدير  مـــن جانبه 
مكتب منظمة اليونيســـيف 
يف عـــدن، تفهمـــه ألوضـــاع 

النازحـــني يف املخيمـــات 
والتطـــورات اإلنســـانية 
محافظـــة  يف  األخـــرية 
مأرب وحجـــم االحتياجات 
يف  املتزايـــدة  اإلنســـانية 

ـــة. املحافظ
وأوضـــح أن منظمـــة 
اليونيســـيف عـــر مكتبهـــا 
يف املحافظـــة ســـتعمل عـــى 
املكاتب  مع  الرشاكة  تعزيز 
الخدميـــة وتلبية األولويات 
امللحـــة  واالحتياجـــات 
التعليم  وخاصـــة يف مجـــال 
.. مؤكـــدا أن مـــن أولويات 
املنظمة العمل عى استيعاب 
الطاب واألطفال املترسبني 
ـــم  التعلي واملنقطعـــني عـــن 
مشـــاريعها  ومواصلـــة 
ـــى  ـــتعمل ع ـــرى، وس األخ
زيـــادة حجـــم تدخاتهـــا يف 

ـــا  ـــاالت عمله ـــف مج مختل
ـــرتة  ـــال الف ـــاني خ اإلنس
القادمـــة وفـــق اإلمكانـــات 

ـــواد املتاحة. وامل

أطبـــاء بــا حدود 
الهولندية

ــل  ــث وكيـ ــا بحـ كمـ
ــي  ــأرب عـ ــة مـ محافظـ
الفاطمي مع مدير عمليات 
منظمـــة أطبـــاء بـــا حدود 
الهولندية كورين بنازيتش، 
ورئيـــس بعثـــة املنظمـــة يف 
الرشاكة  محمد،  تيا  اليمن 
ـــلطة  ـــني الس ـــانية ب اإلنس

املحليـــة واملنظمـــة.
فريـــق  وتحـــدث 
املنظمـــة عن هـــدف الزيارة 
التـــي تأتـــي يف إطـــار تعزيز 
وتقييم  اإلنسانية  الرشاكة 
التدخات القائمة للمنظمة 

الوكيل الفاطمي يناقش مع اليونيسيف وأطباء بال حدود 
اهلولندية التدخالت اإلنسانية بمأرب

دشن حملة توعية صحية في مخيمات النازحين
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ـــة، والتي ترتكز  يف املحافظ
يف القطاع الصحي.

الوكيـــل  وأشـــاد 
الفاطمي بالدور اإلنســـاني 
ملنظمـــة أطبـــاء بـــا حدود 
ودعمهـــا  املحافظـــة  يف 
القطاع الصحي ملســـاعدته 
يف مواجهـــة التحديـــات 
واالرتقاء بخدمات املنشآت 
الطبيـــة باملحافظـــة خاصة 
ـــب الرعاية األولية  يف جوان
ـــل  ـــي يف ظ ـــم النف والدع
النزوح الكبري إىل املحافظة، 
ــاع  ــدرة القطـ ــدم قـ وعـ
ـــة احتياجات  الصحـــي تلبي
النازحني واملجتمع املضيف 

ـــة. ـــات الصحي بالخدم
تدنـــي  إىل  وأشـــار 
ــل  ــات رشكاء العمـ تدخـ
اإلنساني لتلبية االحتياجات 
اإلنسانية الكبرية واملتزايدة 
يف املحافظـــة التي فرضتها 
ـــرب والكوارث  ظروف الح
والتغـــريات  الطبيعيـــة 
املناخيـــة ما ضاعف معاناة 
النازحني واملجتمع املضيف 

ـــة إمكانات  يف ظل محدودي
السلطة املحلية وغياب البنى 
التحتيـــة الازمة يف مختلف 
ــتجابة  ــات لاسـ القطاعـ
الكبـــرية  لاحتياجـــات 
ـــزوح  الن ـــل  ـــئة بفع الناش

الواســـع إىل املحافظـــة.
ـــة  ـــق املنظم ـــد فري وأك
أنـــه ســـيعمل عى تســـخري 
ـــن  ـــف م ـــه للتخفي إمكانات
معانـــاة النازحني واملجتمع 
ـــل  ـــة يف ظ ـــف خاص املضي
والســـيول  الفيضانـــات 
التـــي شـــهدتها وتشـــهدها 
بأرضار  وتسببت  املحافظة 
كبـــرية ملئات األرس النازحة 
وضاعفـــت مـــن معاناتهـــا.

تدشني حملة توعوية 
صحية

إىل ذلـــك دشـــن الوكيـــل 
ـــر  ـــه مدي ـــي، ومع الفاطم
عام مكتـــب الصحة العامة 
والسكان الدكتور عبدالعزيز 
الشـــدادي، حملـــة التوعيـــة 

الصحيـــة املجتمعيـــة يف 
للنازحني،  خمسة مخيمات 
والتي ينفذها مكتب الصحة 

والسكان. العامة 
ـــي  الت ـــة  ـــدأت الحمل وب
دشـــنت بحضـــور مديـــر 
مكتـــب اليونيســـيف بعـــدن 
شارلزنســـوكي بـــدورة 
تدريبيـــة للمتطوعـــني عـــى 
ـــابهم  ـــني إلكس ـــدى يوم م
معارف ومهارات أساســـية 
لتنفيـــذ حملـــة التوعيـــة 
وإعداد الخطط الخاصة بها 
ـــر النهائية. التقاري وكتابة 
وتتضمـــن الحملـــة عى 
مدى شـــهرين التي ينفذها 
ـــة  ـــوع ومتطوع 300 متط
ــة،  ــات »الجفينـ يف مخيمـ
وحشان،  السميا،  السويدا، 
والعـــرق الرشقي« رســـائل 
توعويـــة صحيـــة حـــول 
األمراض الســـارية وكيفية 
ـــمل  ـــا، وتش ـــة منه الوقاي

مجاالت)التحصني- 
األمومـــة اآلمنة- الرضاعة 
الطبيعية الخالصة- اإلحالة 

املبكرة-كوفيد كورونا(.
الوكيـــل  وأكـــد 
الفاطمي، أهمية تنفيذ مثل 
هـــذه الحمـــات التوعويـــة 
ـــي  ـــف الصح التثقي ـــرش  ون
وتعزيـــز الوعـــي املجتمعي 
حـــول الكثري مـــن األمراض 
والجائحـــات  الســـارية 
الفريوسية وكيفية التعرف 
إليهـــا والوقايـــة منها، ويف 
ـــريوس كورونا  مقدمتها ف
ـــع  ـــراد املجتم ـــة أف لحماي
مخيمـــات  يف  والســـيما 

ـــني. النازح
فيمـــا أوضـــح الدكتـــور 
الحملـــة  أن  الشـــدادي، 
تستهدف أكثر من )91 ألف( 
أرسة نازحـــة يف املخيمـــات 
الخمسة املستهدفة يف إطار 
الذي يكرس  الوقائي  الطب 
ـــة  القطـــاع الصحـــي حماي
املجتمـــع مـــن خالـــه مـــن 
األمـــراض وانتقال العدوى 
ـــي  ـــلوك الصح ـــرش الس ون
وتعزيـــز الوعـــي املجتمعي 

. لصحي ا
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نفـــذ مكتـــب الصحـــة 
العامـــة والســـكان بمديريـــة 
مدينة مـــأرب حملة تفتيش 
ـــات  ـــى الصيدلي ـــة ع ميداني
واملنشآت الطبية الخاصة يف 

املدينة.
وأشـــاد وكيـــل املحافظة 

ـــد  ـــاع عق ـــش اجتم ناق
ـــة  ـــة املدني ـــب الخدم يف مكت
والتأمينات بمحافظة مأرب 
ـــة  ـــل املحافظ ـــة وكي برئاس
للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
ــدوام  الـ ــري  ــري، سـ الباكـ
الرسمي ومستوى االنضباط 

الباكـــري، بهـــذه  عبداللـــه 
ـــة ودورهـــا يف حماية  الحمل
ـــن املخاطر التي  املواطنني م
ـــاً  ـــم.. موجه ـــدد حياته ته
ـــات األدوية  بتحريز كل كمي
التـــي تـــم ضبطها  املخالفـــة 
ـــا  ـــة وإحالته ـــال الحمل خ

ــني يف  ــي للموظفـ الوظيفـ
كل املكاتـــب واملؤسســـات 

الحكوميـــة يف املحافظـــة.
الوكيـــل  واســـتمع 
الباكـــري مـــن مديـــر مكتـــب 
الخدمـــة بمـــأرب ســـعود 
ـــفي إىل تقرير مفصل  اليوس

مـــع املخالفـــني إىل الجهـــات 
ـــاذ اإلجراءات  املختصة التخ
القانونيـــة الرادعـــة بحقهم.

ــح  ــه أوضـ ــن جانبـ مـ
مدير مكتـــب الصحة بمأرب 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
أن الحملـــة هدفـــت لاطاع 

عـــن نتائـــج الزيـــارات 
ـــش  ـــرق التفتي ـــة لف امليداني
ـــة للمكتب إىل  التابع امليدانية 
ـــات  جميع املكاتب واملؤسس
الحكومية يف املحافظة عقب 
املبارك. األضحى  عيد  إجازة 
ـــفي  ـــتعرض اليوس واس

عـــى مـــدى التـــزام املنشـــآت 
الطبية والصيدالنية الخاصة 
ـــة  بأنظمـــة وقوانـــني مزاول
ـــة والتأكـــد مـــن مـــدى  املهن
سامة تخزين األدوية لديها 

ـــط املخالفني. وضب

ـــري  ـــراءات والتداب ـــم اإلج أه
التي اتخذهـــا مكتب الخدمة 
لضبط سري الدوام الرسمي، 
ـــتوى االنضباط  وتعزيز مس
الوظيفـــي لجميـــع موظفي 
القطـــاع العـــام يف كافـــة 
وحـــدات الخدمـــة العامـــة يف 

املحافظة.

تنفيذ حملة تفتيش على الصيدليات والمنشآت الطبية 
الخاصة بمدينة مأرب

مناقشة مستوى االنضباط الوظيفي في المكاتب والمؤسسات الحكومية 
بالمحافظة

بأكثر من مليونين و 350 ألف دوالر..
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ـــذ  تنفي ـــاً  يجـــري حالي
ـــفلتة وعمل  ـــعة وس توس
جســـور عبـــارات ميـــاه يف 
مدينـــة الروضـــة بعاصمة 
محافظـــة مـــأرب، بكلفـــة 
إجماليـــة بلغـــت مليونـــني 
أمريكي  دوالر  ألف  و350 
عى نفقة السلطة املحلية.
ـــام  ـــر ع ـــح مدي وأوض
مكتـــب األشـــغال العامـــة 
باملحافظـــة  والطـــرق 
ـــه العقيي  املهندس عبدالل
ـــة  ـــاء اليمني ـــة األنب لوكال
)ســـبأ( أنه جرى  تدشـــني 
ـــع األول  ـــل يف املقط العم
مـــن شـــارع األربعني خط 
 400 بطول  الوطن  صحن 

ـــع  ـــن تقاط ـــدأ م ـــرت، يب م
املدخل  الــــ60  مع شـــارع 
الشـــمايل للمدينـــة، حتـــى 
تقاطـــع شـــارع 24 حـــي 
إىل أن  ـــرياً  ـــة.. مش الرشك
التوسعة والسفلتة  أعمال 
تشـــمل الشـــارع بخطـــني 
مزدوجني مـــع عمل اثنني 
ـــور  ـــة لعب ـــور أرضي جس
ســـيول األمطار..الفتـــاً إىل 
أن بـــدء العمـــل يأتـــي بعد 
اســـتكمال كافـــة األعمال 

الهندســـية والفنيـــة.
ــي إىل  ــار العقيـ وأشـ
أنـــه تفقـــد ســـري العمل يف 
ـــذ أعمـــال  اســـتكمال تنفي
والســـفلتة  التوســـعة 

لشـــارع 24 حـــي الرشكة 
بطـــول 1400 مـــرت، والتي 
ـــني  ـــل خط ـــت عم تضمن
مزدوجـــني لألســـفلت مع 
جزيـــرة وســـطية، وبلغت 
نســـبة اإلنجـــاز فيه 75 يف 
املائة..موضحاً أن التكلفة 
ـــني  ـــة للمرشوع اإلجمالي
بلغـــت مليونـــاً و400 ألف 

ـــي. دوالر أمريك
املهنـــدس  ونـــوه 
العقيـــي إىل أن األعمـــال 
املنجزة يف مرشوع إنشـــاء 
عبـــارة ســـوق الشـــبواني 
بلغـــت 85 يف املائـــة وهـــي 
عبـــارة عـــن جـــرس يربط 
بني ظفتي مجرى الســـيل 

املدخـــل  الــــ60  يف شـــارع 
لعاصمة  الشمايل  الرئيي 
املحافظـــة، وبكلفـــة 950 
مكون  أمريكي  دوالر  ألف 
مـــن ســـت فتحـــات كبرية 
ملجرى الســـيول بطول 80 
مـــرتا لكل فتحـــة وارتفاع 
4 أمتار، إىل جانب فتحتني 
كل واحـــدة منهـــا بطـــول 
4 أمتـــار وارتفـــاع أربعـــة 
أمتـــار، و4 فتحتات أخرى 
 ، بطـــول مرتيـــن ونصـــف 
وارتفـــاع مرتيـــن ونصف، 
ـــة  ـــدران حماي ـــل 4 ج عم
جانبيـــة بطـــول 200 مـــرت 
مع عمل اإلنارات الازمة.

تنفيذ مشاريع توسعة وسفلتة طرق داخلية 
شامل مدينة مأرب

بأكثر من مليونين و 350 ألف دوالر..
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تدشين حملة العودة إلى المدرسة بمأربتدشين حملة العودة إلى المدرسة بمأرب

ـــة  ـــب الرتبي ـــن مكت دش
ـــم بمحافظـــة مأرب  والتعلي
املدرسة«،  إىل  العودة  »حملة 
سول. منظمة  مع  بالتعاون 
حيـــث أقيم لقـــاء تربوي 

الـــوادي  موســـع يف مديريـــة 
ومهرجان يف مديرية املدينة، 
بهدف تحفيـــز أولياء األمور 
أبنائهم وبناتهم  عى إلحـــاق 
باملدارس، والحد من الترسب 

النازحـــني  أوســـاط  يف 
املضيـــف. واملجتمـــع 

ـــة التحديات  وتم مناقش
ـــي تواجـــه  الت ـــات  والصعوب
التعليـــم وخطـــط  قطـــاع 

الرتتيب  يف  التعليمية  املكاتب 

للعـــام الدرايس الذي ســـيبدأ 

املقبل. األحد 


