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دشن حملة توعية صحية في مخيمات النازحين..

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

بأكثر من مليونين و  350ألف دوالر..

تنفيذ مشاريع توسعة وسفلتة طرق
داخلية شامل مدينة مأرب

تنفيــذ حملــة تفتيش علــى الصيدليات والمنشــآت
الطبيــة الخاصة بمدينــة مأرب

مناقشــة مســتوى االنضبــاط الوظيفــي فــي
المؤسســات الحكوميــة بالمحافظــة

تدشــين حملــة العــودة إلــى المدرســة
بمــأرب
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دشن حملة توعية صحية في مخيمات النازحين

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

بح ــث وكي ــل محافظة
مـــأرب عـــي الفاطمـــي
مــع مديــر مكتــب منظمة
اليونيســـيف يف عـــدن
تشارلز نزوكي ،احتياجات
النازحني ورضورة التوسع
يف التدخـــات اإلنســـانية
واملشـــاريع املســـتدامة
للمنظمـــة يف املحافظـــة.
وقدم الوكيل الفاطمي
خــال االجتمــاع الذي ضم
مديــر مكتــب اليونيســيف
بمـــأرب حقـــي أيرســـوي
ونائــب مدير مكتب الرتبية
والتعليـــم باملحافظـــة
عبدالعزيــز الباكــري  ،نبذة
ع ــن األوض ــاع اإلنس ــانية
للنازحني واملجتمع املضيف،
خاصـــة بعـــد األمطـــار
والسيول التي تعرضت لها

املحافظة وتسببت يف أرضار
كبرية يف املخيمات واملرافق
التعليمية والخدمية يف عدد
مــن املديريات.
وأعـــرب الفاطمي ،عن
أمله يف أن تضاعف منظمة
اليونيســيف مــن تدخالتها
لت ــوازي حج ــم االحتي ــاج
والنــزوح الكبري واملســتمر
للمحافظـــة ،والقيـــام
بمس ــؤولياتها اإلنس ــانية،
والرتكي ــز ع ــى املش ــاريع
املستدامة وخاصة يف مجال
التعلي ــم والصح ــة واملي ــاه
واإلصحاح البيئي وتخفيف
األعباء الكبرية عن السلطة
املحلية.
مــن جانبه أبــدى مدير
مكتب منظمة اليونيســيف
يف عــدن ،تفهمــه ألوضــاع
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النازحـــن يف املخيمـــات
والتطـــورات اإلنســـانية
األخـــرة يف محافظـــة
مأرب وحجــم االحتياجات
اإلنســـانية املتزايـــدة يف
املحافظ ــة.
وأوضـــح أن منظمـــة
اليونيســيف عــر مكتبهــا
يف املحافظــة ســتعمل عــى
تعزيز الرشاكة مع املكاتب
الخدميــة وتلبية األولويات
واالحتياجـــات امللحـــة
وخاصــة يف مجــال التعليم
 ..مؤكــدا أن مــن أولويات
املنظمة العمل عىل استيعاب
الطالب واألطفال املترسبني
واملنقطع ــن ع ــن التعلي ــم
ومواصلـــة مشـــاريعها
األخ ــرى ،وس ــتعمل ع ــى
زيــادة حجــم تدخالتهــا يف
Mareb gov
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مختل ــف مج ــاالت عمله ــا
اإلنســـاني خـــال الفـــرة
القادمــة وفــق اإلمكانــات
واملـــواد املتاحة.

أطبـــاء بــال حدود
الهولندية

كمـــا بحـــث وكيـــل
محافظـــة مـــأرب عـــي
الفاطمي مع مدير عمليات
منظمــة أطبــاء بــا حدود
الهولندية كورين بنازيتش،
ورئيــس بعثــة املنظمــة يف
اليمن تيال محمد ،الرشاكة
اإلنســـانية بـــن الســـلطة
املحلي ــة واملنظم ــة.
وتحـــدث فريـــق
املنظمــة عن هــدف الزيارة
التــي تأتــي يف إطــار تعزيز
الرشاكة اإلنسانية وتقييم
التدخالت القائمة للمنظمة
Mareb_gov
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نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

3

السبت  6أغسطس  2022العـــــدد ( )180

يف املحافظ ــة ،والتي ترتكز
يف القطاع الصحي.
وأشـــاد الوكيـــل
الفاطمي بالدور اإلنســاني
ملنظمــة أطبــاء بــا حدود
يف املحافظـــة ودعمهـــا
القطاع الصحي ملســاعدته
يف مواجهـــة التحديـــات
واالرتقاء بخدمات املنشآت
الطبيــة باملحافظــة خاصة
يف جوان ــب الرعاية األولية
والدعـــم النفـــي يف ظـــل
النزوح الكبري إىل املحافظة،
وعـــدم قـــدرة القطـــاع
الصح ــي تلبي ــة احتياجات
النازحني واملجتمع املضيف
بالخدم ــات الصحي ــة.
وأشـــار إىل تدنـــي
تدخـــات رشكاء العمـــل
اإلنساني لتلبية االحتياجات
اإلنسانية الكبرية واملتزايدة
يف املحافظــة التي فرضتها
ظروف الح ــرب والكوارث
الطبيعيـــة والتغـــرات
املناخيــة ما ضاعف معاناة
النازحني واملجتمع املضيف

يف ظل محدودي ــة إمكانات
السلطة املحلية وغياب البنى
التحتيــة الالزمة يف مختلف
القطاعـــات لالســـتجابة
لالحتياجـــات الكبـــرة
الناشـــئة بفعـــل النـــزوح
الواســـع إىل املحافظـــة.
وأك ــد فري ــق املنظم ــة
أنــه ســيعمل عىل تســخري
إمكانات ــه للتخفي ــف م ــن
معانــاة النازحني واملجتمع
املضيـــف خاصـــة يف ظـــل
الفيضانـــات والســـيول
التــي شــهدتها وتشــهدها
املحافظة وتسببت بأرضار
كبــرة ملئات األرس النازحة
وضاعفــت مــن معاناتهــا.

تدشني حملة توعوية
صحية

إىل ذلــك دشــن الوكيــل
الفاطمـــي ،ومعـــه مديـــر
عام مكتــب الصحة العامة
والسكان الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي ،حملــة التوعيــة

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

Mareb_gov

الصحيـــة املجتمعيـــة يف
خمسة مخيمات للنازحني،
والتي ينفذها مكتب الصحة
العامة والسكان.
وب ــدأت الحمل ــة الت ــي
دشـــنت بحضـــور مديـــر
مكتــب اليونيســيف بعــدن
شارلزنســـوكي بـــدورة
تدريبيــة للمتطوعــن عــى
م ــدى يوم ــن إلكس ــابهم
معارف ومهارات أساســية
لتنفيـــذ حملـــة التوعيـــة
وإعداد الخطط الخاصة بها
وكتابة التقاريـــر النهائية.
وتتضمــن الحملــة عىل
مدى شــهرين التي ينفذها
 300متط ــوع ومتطوع ــة
يف مخيمـــات «الجفينـــة،
السويدا ،السميا ،وحشان،
والعــرق الرشقي» رســائل
توعويـــة صحيـــة حـــول
األمراض الســارية وكيفية
الوقايـــة منهـــا ،وتشـــمل
مجاالت(التحصني-
األمومــة اآلمنة -الرضاعة
الطبيعية الخالصة -اإلحالة
Mareb gov
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املبكرة-كوفيد كورونا).
الوكيـــل
وأكـــد
الفاطمي ،أهمية تنفيذ مثل
هــذه الحمــات التوعويــة
ون ــر التثقي ــف الصح ــي
وتعزي ــز الوع ــي املجتمعي
حــول الكثري مــن األمراض
الســـارية والجائحـــات
الفريوسية وكيفية التعرف
إليه ــا والوقاي ــة منها ،ويف
مقدمتها ف ــروس كورونا
لحمايـــة أفـــراد املجتمـــع
والســـيما يف مخيمـــات
النازح ــن.
فيمــا أوضــح الدكتــور
الشـــدادي ،أن الحملـــة
تستهدف أكثر من ( 91ألف)
أرسة نازحــة يف املخيمــات
الخمسة املستهدفة يف إطار
الطب الوقائي الذي يكرس
القط ــاع الصح ــي حماي ــة
املجتمــع مــن خاللــه مــن
األم ــراض وانتقال العدوى
ون ــر الس ــلوك الصح ــي
وتعزي ــز الوع ــي املجتمعي
ا لصحي .
Mareb_gov
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تنفيذ حملة تفتيش على الصيدليات والمنشآت الطبية
الخاصة بمدينة مأرب

نفـــذ مكتـــب الصحـــة
العامــة والســكان بمديريــة
مدينة م ــأرب حملة تفتيش
ميداني ــة ع ــى الصيدلي ــات
واملنشآت الطبية الخاصة يف
املدينة.
وأشــاد وكيــل املحافظة

عبداللـــه الباكـــري ،بهـــذه
الحمل ــة ودوره ــا يف حماية
املواطنني م ــن املخاطر التي
تهـــدد حياتهـــم ..موجهـــا ً
بتحريز كل كمي ــات األدوية
املخالفــة التــي تــم ضبطها
خـــال الحملـــة وإحالتهـــا

مــع املخالفــن إىل الجهــات
املختصة التخ ــاذ اإلجراءات
القانونيــة الرادعــة بحقهم.
مـــن جانبـــه أوضـــح
مدير مكتــب الصحة بمأرب
الدكتور عبدالعزيز الشدادي،
أن الحملــة هدفــت لالطالع

عــى مــدى التــزام املنشــآت
الطبية والصيدالنية الخاصة
بأنظم ــة وقوان ــن مزاول ــة
املهن ــة والتأك ــد م ــن م ــدى
سالمة تخزين األدوية لديها
وضب ــط املخالفني.

مناقشة مستوى االنضباط الوظيفي في المكاتب والمؤسسات الحكومية
بالمحافظة

ناقـــش اجتمـــاع عقـــد
يف مكت ــب الخدم ــة املدني ــة
والتأمينات بمحافظة مأرب
برئاس ــة وكي ــل املحافظ ــة
للشــؤون اإلداريــة عبداللــه
الباكـــري ،ســـر الـــدوام
الرسمي ومستوى االنضباط

الوظيفـــي للموظفـــن يف
كل املكاتـــب واملؤسســـات
الحكوميـــة يف املحافظـــة.
واســـتمع الوكيـــل
الباكــري مــن مديــر مكتــب
الخدمـــة بمـــأرب ســـعود
اليوس ــفي إىل تقرير مفصل
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عـــن نتائـــج الزيـــارات
امليداني ــة لف ــرق التفتي ــش
امليدانية التابع ــة للمكتب إىل
جميع املكاتب واملؤسس ــات
الحكومية يف املحافظة عقب
إجازة عيد األضحى املبارك.
واس ــتعرض اليوس ــفي
Mareb gov
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أه ــم اإلج ــراءات والتداب ــر
التي اتخذهــا مكتب الخدمة
لضبط سري الدوام الرسمي،
وتعزيز مس ــتوى االنضباط
الوظيفــي لجميــع موظفي
القطـــاع العـــام يف كافـــة
وحــدات الخدمــة العامــة يف
املحافظة.
Mareb_gov
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بأكثر من مليونين و  350ألف دوالر..

تنفيذ مشاريع توسعة وسفلتة طرق داخلية
شامل مدينة مأرب

يج ــري حالي ـا ً تنفي ــذ
توس ــعة وس ــفلتة وعمل
جســور عبــارات ميــاه يف
مدينــة الروضــة بعاصمة
محافظــة مــأرب ،بكلفــة
إجماليــة بلغــت مليونــن
و 350ألف دوالر أمريكي
عىل نفقة السلطة املحلية.
وأوض ــح مدي ــر ع ــام
مكتــب األشــغال العامــة
والطـــرق باملحافظـــة
املهندس عبدالل ــه العقييل
لوكال ــة األنب ــاء اليمني ــة
(ســبأ) أنه جرى تدشــن
العمـــل يف املقطـــع األول
مــن شــارع األربعني خط
صحن الوطن بطول 400

م ــر ،يب ــدأ م ــن تقاط ــع
مع ش ــارع الـــ 60املدخل
الش ــمايل للمدين ــة ،حت ــى
تقاط ــع ش ــارع  24ح ــي
الرشكـــة ..مشـــرا ً إىل أن
أعمال التوسعة والسفلتة
تش ــمل الش ــارع بخط ــن
مزدوجني مــع عمل اثنني
جس ــور أرضي ــة لعب ــور
ســيول األمطار..الفتـا ً إىل
أن بــدء العمــل يأتــي بعد
اس ــتكمال كاف ــة األعمال
الهندســية والفنيــة.
وأشـــار العقيـــي إىل
أنــه تفقــد ســر العمل يف
اس ــتكمال تنفي ــذ أعم ــال
التوســـعة والســـفلتة
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لشــارع  24حــي الرشكة
بطــول  1400مــر ،والتي
تضمنـــت عمـــل خطـــن
مزدوجــن لألســفلت مع
جزيــرة وســطية ،وبلغت
نســبة اإلنجــاز فيه  75يف
املائة..موضحا ً أن التكلفة
اإلجماليـــة للمرشوعـــن
بلغــت مليون ـا ً و 400ألف
دوالر أمريك ــي.
ونـــوه املهنـــدس
العقيـــي إىل أن األعمـــال
املنجزة يف مرشوع إنشــاء
عبــارة ســوق الشــبواني
بلغــت  85يف املائــة وهــي
عبــارة عــن جــر يربط
بني ظفتي مجرى الســيل
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يف ش ــارع الـــ 60املدخ ــل
الرئييس الشمايل لعاصمة
املحافظ ــة ،وبكلف ــة 950
ألف دوالر أمريكي مكون
مــن ســت فتحــات كبرية
ملجرى الســيول بطول 80
مــرا لكل فتحــة وارتفاع
 4أمتار ،إىل جانب فتحتني
كل واحــدة منهــا بطــول
 4أمتــار وارتفــاع أربعــة
أمتــار ،و 4فتحتات أخرى
بطــول مرتيــن ونصــف ،
وارتفــاع مرتيــن ونصف،
عم ــل  4ج ــدران حماي ــة
جانبيــة بطــول  200مــر
مع عمل اإلنارات الالزمة.
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صفحة

PA G E

تدشين حملة العودة إلى المدرسة بمأرب

دش ــن مكت ــب الرتبي ــة
والتعلي ــم بمحافظ ــة مأرب
«حملة العودة إىل املدرسة»،
بالتعاون مع منظمة سول.
حيــث أقيم لقــاء تربوي

موســع يف مديريــة الــوادي
ومهرجان يف مديرية املدينة،
بهدف تحفيــز أولياء األمور
عىل إلحــاق أبنائهم وبناتهم
باملدارس ،والحد من الترسب
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يف أوســـاط النازحـــن املكاتب التعليمية يف الرتتيب
واملجتمـــع املضيـــف.
للعــام الدرايس الذي ســيبدأ
وتم مناقش ــة التحديات
والصعوب ــات الت ــي تواج ــه األحد املقبل.
قطـــاع التعليـــم وخطـــط
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