
تنفيذا التفاقية مع مركز الملك سلمان
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البنك املركزي يقر إجراءات ملواجهة حتديات القطاع املرصيف باملحافظة 

42 مشروعًا بكلفة 6 ماليين و590 ألف دوالر

استهدفت 77 ألف طفل وطفلة ..

مأرب تتسلم 7 أطنان من األدوية املقدمة من مركز امللك سلمان

تنفيذ حملة حتصني موسع ضد شلل 
األطفال في مأرب

الوكيل مفتاح يرتأس لقاًء تقييمياً ملراجعة 
مشاريع الصندوق االجتامعي للتنمية

إذاعة مأرب تقر خارطتها البرامجية 
الجديدة 

تأهيل 105 متدربين على مهارات 
صيانة وتشغيل مشاريع المياه

»أجيال سبأ« بطاًل للفرق الشعبية 
لكرة الطائرة بالمدينة

الجمعية الدولية لضحايا الحروب تتسلم مركز 
األطراف االصطناعية بمأرب

الشدادي يطلع على خدمات 
مستشفى العيون التخصصي

مكتب الصناعة يحذر من "بفك 
شيتوس" و "مياه الوطن"
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جــرى، يــوم االثنني، يف 
هيئة مستشفى مأرب العام 
ــليم واالستالم  عملية التس
لتشــغيل مركــز األطــراف 
االصطناعيــة املمــول مــن 
مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
واألعمــال اإلنســانية بــني 
القارات  عرب  أطباء  منظمة 
ــابق  ــغل الس ــة املش الرتكي
ــة الدولية لرعاية  والجمعي
والكوارث  الحروب  ضحايا 
الســورية بنــاء عــى اتفاق 
التمويــل املوقــع بني مركز 
ســلمان لإلغاثة والجمعية 

الدوليــة مؤخراً.
جــرت عملية التســليم 
أطباء  واالستالم بني ممثل 
هيثم  الدكتور  القارات  عرب 
الجمعية  وممثل  عيل  أحمد 
عبدالكريم  الدكتور  الدولية 
الوتــري، بحضــور وكيــل 
محافظــة مــأرب الدكتــور 
ــس  ــاح ورئي ــه مفت عبدرب
ــأرب  ــفى م ــة مستش هيئ
الدكتــور محمــد القباطي، 
وممثــل مكتــب مركز امللك 
ســلمان باملحافظــة رضية 

النجار.
التسليم،  عملية  وخالل 
الوكيل مفتاح بالدور  أشاد 
اإلنساني ملركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
يف محافظة مأرب ، ودعمه 
خاصة  املجاالت  مختلف  يف 
يف الجانــب الصحــي حيــث 
إنشاء مركز األطراف  يأتي 

وتشــغيله  االصطناعيــة 
وتدريــب الكــوادر اليمنيــة 

من أبــرز عناوين الدعم.
ولفــت الدكتــور مفتاح 
إىل أن مركز األطراف بمأرب 
الذي بــدأ العمــل قبل ثالث 
ســنوات كان حلماً وأصبح 
حقيقــة، وخفــف معانــاة 
كثر من الناس الذين فقدوا 
أحــد أطرافهــم العلويــة أو 
السفلية أو كليهما ، بسبب 
الحرب الظاملة التي تشــنها 
مليشــيا الحوثي االنقالبية 
منــذ خمــس ســنوات عــى 
الشــعب اليمنــي واأللغــام 
التي زرعتها بشــكل كثيف 
وعشــوائي يف املناطق التي 
تــم تحريرهــا وتســتهدف 

املدنيــني األبرياء.
ــة  ــل منظم وكان ممث
أطبــاء عرب القارات قد قدم 
نبذة مخترصة عن ما أنجزته 
خــالل الســنوات الثــالث يف 
تأســيس ، وتشــغيل املركز 
حيــث تم صناعــة وتركيب 
علوياً  1060 طرفاً صناعياً 

ــفليا ملبتوري األطراف  وس
إىل جانب تعديل 500 طرف 
صناعــي آخر تــم صناعته 
أخــرى  دول  يف  وتركيبــه 
لحــاالت تــم تســفرها إىل 
الخــارج، إىل جانــب تدريب 
وتأهيل ســتة متدربني فنياً 
من اليمنيني بينهم امرأة إىل 
ــتة آخرين  جانب تدريب س
يف املجــال اإلداري وترتيــب 
العمــل يف مركــز األطــراف 

االصطناعية.
أشــار  جانبــه  مــن 
ــة الدولية إىل  ممثل الجمعي
أن الجمعيــة ســتعمل عــى 
ــراف  ــز األط ــعة مرك توس
ــره لصناعة أطراف  وتطوي
ذكية إىل جانب رفع الكوادر 
املدربــة من 12 شــخصا إىل 

شــخصا.  35
يشــار إىل أن اتفاقيــة 
التعــاون املشــرتك التــي 
وقعهــا مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة مع الجمعية الدولية 
لرعايــة ضحايــا الحــروب 
يف 12 ديســمرب الجــاري يف 

الريــاض، تضمنــت تهيئــة 
وتشــغيل مركــز األطــراف 
الصناعيــة وإعــادة التأهيل 
يف محافظتــي مأرب وتعز، 
ــغ 2  ــة تبل ــة إجمالي بقيم
ألفــا و543  مليــون و44 
ــتفيد  ــي، يس دوالرا أمريك

منهــا 2,197 فــرًدا.
االتفاقيــة  وبموجــب 
ســيجري تصنيــع وتركيب 
)سفيل  صناعياً  طرفاً   729
/ علــوي( ذا جــودة عالية، 
ــي ل  ــل بدن ــادة تأهي وإع
ــني  ــاب، وتوط 1,300 مص
الخدمــة لـ 73 شــاًبا يمنًيا 
من الكوادر الصحية للعمل 
الصناعية،  األطراف  بمركز 
ــة  ــج تدريبي ــم برام وتقدي
متنوعــة لعــدد 95 مــن 
الكــوادر اليمنية الشــابة يف 
مجــاالت صناعــة وتركيب 
الصناعيــة  األطــراف 
البدنــي والدعــم  والتأهيــل 
النفيس يف محافظتي مأرب 

وتعز.

اجلمعية الدولية لضحايا احلروب تتسلم مركز األطراف 
االصطناعية بمأرب

تنفيذا التفاقية بني مركز امللك سلمان واجلمعية
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عقــد، يــوم الثالثــاء، يف 
ديوان محافظة مأرب لقاء 
لتقييم تدخالت ومشــاريع 
االجتماعــي  الصنــدوق 
للتنميــة يف محافظة مأرب 
ــالث  ــنوات الث ــالل الس خ
املاضيــة، واإلعــداد لخطــة 
ــالت خالل  ــاريع التدخ مش
العام املقبل 2020م ترأســه 
وكيــل املحافظــة الدكتــور 

ــه مفتاح. عبدرب
ــذي  ــاء ال ــالل اللق وخ
ضم مسؤويل مكتب تنسيق 
االجتماعــي  الصنــدوق 
ــأرب والجوف  ملحافظتي م
برئاســة املهنــدس محمــد 
الجعفــري، ومســؤويل عدد 
ــب التنفيذية ذات  من املكات
العالقــة جــرى اســتعراض 
ومناقشــة تقرير الصندوق 
االجتماعي املتضمن أنشطته 

ــه وتقييمها. وتدخالت
ــإن  ــر ف ــق التقري ووف

ــاريع الصندوق  إجمايل مش
ملحافظــة مــأرب خــالل 
إىل   2017 مــن  الســنوات 
تحت  والتي  املنفذة  2019م 
التنفيــذ والتي تــم إقرارها 
بلغــت 42 مرشوعاً وتدخالً 
بمبلغ إجمايل قدره 6 ماليني، 
دوالرا  و86  ألفــا  و590 
ــت وتوزعت  أمريكي، تنوع
عى كافة مديريات املحافظة، 
ــملت قطاعات التعليم،  وش
امليــاه والــرصف الصحــي، 
والزراعــة، والصحة، وبناء 
قدرات الشــباب، ومكافحة 
ــم  ــر، ودع ــة والفق البطال

النازحني.
إجمايل  أن  التقرير  وبني 
املشــاريع التي تــم إنجازها 
ــالث ،  ــنوات الث ــالل الس خ
بلغــت 21 مرشوعــاً بكلفة 
إجمالية 2 مليون و350 ألفا 
و160 دوالرا أمريكي، فيما 
بلغــت املشــاريع التي تحت 

بكلفة  مرشوعاً  التنفيذ 16 
3 ماليني و608 آالف و726 
وبلغــت  أمريكــي،  دوالرا 
ــا  ــق عليه ــاريع املواف املش
خمسة مشاريع بكلفة 631 
ــا و200 دوالر أمريكي. ألف

أكــد  اللقــاء  وخــالل 
الوكيــل مفتاح عــى أهمية 
دور الصنــدوق االجتماعــي 
ــة  ــة التنمي ــع بعجل يف الدف
ومكافحــة الفقــر، والــذي 
أنشــئ من أجل هــذه الغاية 
ويعمــل بدعم من املانحني.. 
ــيداً بالتدخالت القائمة  مش
للصنــدوق وأثرها امللموس 
يف كافة املديريات ووصولها 
إىل قــرى نائيــة يف مختلــف 

املديريات.
 وشــدد الوكيــل مفتاح 
عــى أهمية رفــع الصندوق 
االجتماعــي مــن تدخالتــه 
يف املحافظــة التــي حرمــت 
مــن التنميــة خــالل العقود 

املاضيــة، وزادت تحدياتهــا 
التنمويــة يف ظــل األوضاع 
االســتثنائية التي تشــهدها 
اليمــن واســتقبالها ألعداد 
النازحــني  مــن  مهولــة 
وتزايــد  واملهجريــن 
األساســية  احتياجاتهــم 

ــة. ــانية والتنموي واإلنس
وأكــد الدكتــور مفتــاح 
عــى أهمية جلــوس ممثيل 
الصنــدوق االجتماعــي مع 
مختلــف الجهــات واملكاتب 
ذات العالقة من أجل تحديد 
االحتياجــات ضمــن خطــة 
ــيق  ــل، والتنس ــام املقب الع
املستمر مع الجهات واملكاتب 
ذات العالقــة والســلطات 
املحلية يف املديريات يف تحديد 
االحتياجــات والتدخــالت 
وتنفيذ املشاريع وأولوياتها.

لقاء تقييمي ملراجعة مشاريع الصندوق 
االجتامعي للتنمية خالل ثالث سنوات

42 مشروعًا بكلفة 6 ماليني و590 ألف دوالر



السبت  28  ديسمبر   2019م   العـــــدد ) 90 (
4نشرة 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

البنك املركزي بمأرب يقر إجراءات 
ملواجهة حتديات القطاع املرصيف

أقــر االجتماع املوســع 
البنك املركزي  لقيادة فــرع 
ومؤسسات  بمأرب  اليمني 
وفروع  الرصافة  ورشكات 
العاملة يف املحافظة  البنوك 
البنك  برئاســة مديــر عــام 
عــدداً  الكامــل،  جمــال 
ــة  ــراءات ملواجه ــن اإلج م
التحديــات واإلشــكاليات 
التي تواجهها السوق املالية 
ــا  ــة ويف مقدمته باملحافظ
ــد الفجوة بني الحواالت  س
املالية الصــادرة للمحافظة 
إليهــا، وعمليات  والــواردة 
التــي يتعرض لها  االبتــزاز 
املحافظــة  الرصافــون يف 
ــة يف  ــن رشكات الرصاف م
املحافظــات الواقعــة تحت 
مليشــيا الحوثي االنقالبية 
واملواليــة من أجــل قبولها 
الحــواالت الصــادرة إليها، 

برســوم عموالت مرتفعة.
وأقر االجتماع تشــكيل 
لجنة مشرتكة من الرصافني 
البنــك املركزي تتوىل  وفرع 
عمــل اآلليــة املناســبة ملنع 
اســتغالل مليشــيا الحوثي 
الرصافة  لقطاع  االنقالبية 
بمأرب، والتنســيق بشأنها 
مــع املركز الرئيــيس بالبنك 
والجهــات الحكوميــة ذات 

العالقة..
ــون  ــر املجتمع ــا أق كم
حــرص الحــواالت الصادرة 
والواردة من وإىل املحافظة 
عــرب الشــبكات املرصفيــة 
يف  فروعهــا  املتواجــدة 
املحافظــة ، وعــدم التعامل 
مع الرشكات التي ليس لها 
فروع، إىل جانب عدم إرسال 
ــواالت  ــتقبال أي ح أو اس
املحافظــة  داخليــة بــني 

ــرى إال  ــات األخ واملحافظ
بالعملــة الوطنيــة، بهــدف 
تعزيز قيمة العملة والتداول 
بهــا ومواجهــة املضاربــة 
ــا  ــة م ــالت األجنبي بالعم
يؤدي إىل رفع سعر الرصف 
العملــة  وتدهــور ســعر 

. طنية لو ا
يف  املشــاركون  وأيــد 
االجتمــاع إجــراءات فــرع 
بمنــع  املركــزي  البنــك 
خــروج أي ســيولة نقديــة 
مــن املحافظــة إال بإرشاف 
وترصيح من البنك املركزي 
ــزة  ــع األجه ــيق م والتنس
األمنيــة ونقــاط التفتيــش 
التابعة لها لحجز أي مبالغ 
ــة  ــا خارج ــة يجدونه مالي
املحافظة دون ترصيح  من 
رســمي، كــون ذلــك يمثــل 
النقدية  استنزافا للســيولة 

املحافظــة. يف 
ــد االجتماع عى  كما أك
ومؤسسات  رشكات  التزام 
بالنــرشات  الرصافــة 
املركزي  البنك  من  الصادرة 
اليمني بعــدن، والتي تحدد 
فيها ســعر الرصف للعملة 
ــالت  ــل العم ــة مقاب املحلي
الصعبــة ملنــع خلق ســوق 
ســوداء للرصف واملضاربة 

. لعملة با
وخــالل االجتمــاع أكــد 
جمــال الكامل عــى أهمية 
املــرصيف  القطــاع  دور 
تعزيــز  يف  املحافظــة  يف 
والتنمية  الوطني  االقتصاد 
يف  واالستقرار  املحافظة  يف 
السوق املالية ورشاكتهم مع 
القطاع املرصيف الحكومي..
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تأهيل 105 متدربني عىل مهارات صيانة 
وتشغيل مشاريع املياه

دشــن وكيــل محافظــة 
ــة  ــؤون اإلداري ــأرب للش م
الباكــري ومعــه  عبداللــه 
مديــر عــام فــرع املؤسســة 
ــرصف  ــاه وال ــة للمي العام
الصحــي حســني بــن جالل، 
التدريبيــة ألعضاء  الورشــة 
لجــان إدارة مشــاريع املياه، 
ــرشوع  ــا م ــي ينظمه والت
االستجابة التكاملية متعددة 
مديريات  القطاعات يف سبع 
باملحافظــة التابــع لجمعيــة 
اإلصــالح االجتماعــي فــرع 
مــأرب بتمويل مــن منظمة 

اليونيســيف.
وتهــدف ورش التدريــب 
إىل رفع كفاءة 105 متدربني 
مــن أعضاء لجان مشــاريع 
ــادة  ــرى إع ــي ج الت ــاه  املي
ــم  ــغيلها بدع ــا وتش تأهيله
اليونيسيف عى مهارات  من 
الصيانة والتشغيل للمشاريع 
يكفــل  بمــا  واملضخــات 
ــتمراريتها  ــا واس ديمومته

ــاظ عليها. والحف
ــد  ــني أك ــالل التدش وخ
ــري عى أهمية  الباك الوكيل 
الــدورات  إقامــة مثــل هــذه 
والــورش التــي مــن شــأنها 
تعزيز جوانب التنمية املحلية 
ــاب املهارات،  من خالل إكس
وغــرس املفاهيــم الخاصــة 
بصيانة املشاريع وتشغيلها، 
واســتمراريتها بمــا يحقــق 
وانتفــاع  اســتدامتها 
املواطنــني منهــا، خاصــة يف 
مجــال مشــاريع امليــاه التي 
ــيات الحياة  تعترب من أساس

التحتية. والبنى  واالستقرار 
ــدور  الباكــري ب وأشــاد 
االجتماعي  اإلصالح  جمعية 
ــويق  ــى تس ــة يف تبن الخري
وتنفيذ مشاريع ذات جدوى 
ــز  ــة وإنســانية، تتمي تنموي
باالســتدامة واملنفعة العامة 
الحتياجــات  وتســتجيب   ،
املواطنــني خاصــة يف مجــال 
مشــاريع امليــاه التــي بــدأت 
منها  االحتياجات  يف  الفجوة 
واملتاح تنحــر يف املحافظة 
بفضــل تدخالت املنظمات يف 
تنفيــذ العديــد من مشــاريع 

املياه.
أهميــة  عــى  وشــدد 
االستمرار يف تسويق وتنفيذ 
املزيــد من هذه املشــاريع يف 
التــي تعانــي من  املحافظــة 
ــارع  ــر واملتس ــد الكب التزاي
لعدد الســكان بفعل موجات 
النــزوح إليها وقلــة مصادر 

امليــاه ومشــاريعها، وتزايــد 
امليــاه  اســتهالك  كميــات 
خاصة يف فصل الصيف شديد 
ــة ذات  ــرارة يف املحافظ الح
املناخ الصحــراوي، ما يرفع 
بشكل كبر أسعار صهاريج 
املياه، وتمثل عبئا كبراً عى 
الكثر مــن الســكان خاصة 

النازحني.
ــى  ــري ع الباك ــدد  وش
أهميــة االســتمرار يف خلــق 
ــة  ــي بأهمي ــي مجتمع وع
الحفاظ عى املشاريع العامة 
ــاتها  ــا وانعكاس وديمومته
ــاه  ــاريع املي ــة مش وخاص
وترشــيد اســتهالكها وعدم 

اإلرساف فيهــا.
جمعية  فرع  مدير  وكان 
اإلصــالح باملحافظــة صالح 
قاسم قد قدم نبذة مخترصة 
ــتجابة  ــرشوع االس ــن م ع
املتعــددة القطاعــات، والذي 

يشــمل مديريــات »املدينــة، 
ــزر،  ــب، مج ــوادي، حري ال
مدغــل ورغــوان« ويعمل يف 
ــاه واإلصحاح  قطاعــات املي
البيــئ، الصحــة، والحماية.

تدريــب  أن  إىل  ولفــت 
املستهدفني يف مجال الصيانة 
والتشــغيل ملشــاريع امليــاه، 
ســيتم من خالل ثالث ورش 
تدريبية خالل الفرتة ديسمرب 
2019م – مــارس 2020م.

ــم  ــح قاس وحــث صال
أهميــة  عــى  املتدربــني 
القصــوى  االســتفادة 
النظريــة  املفــردات  مــن 
والتطبيقيــة يف الــدورة التي 
ــن  ــرتفع م ــأنها س ــن ش م
مهاراتهم يف صيانة وتشغيل 
مشاريع املياه التي يديرونها 
التوقــف  وحمايتهــا مــن 

واالنقطــاع.

في دورة دشنها الباكري
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الباكري يدشن برناجماً تأهيلياً للشباب 
بمأرب »مسامهتي تنمية«

ــن وكيل محافظة  دش
مــأرب للشــؤون اإلدارية 
الباكــري،  عبداللــه أحمــد 
ــج  ــبت، برنام ــوم الس ي
»مســاهمتي تنمية« الذي 
ــام  ــدى ع ــى م ــذه ع تنف
ــأرب  ــال م ــة أجي جمعي
بالتعــاون مــع مؤسســة 
رنــني اليمــن وبدعــم من 

االتحــاد األوربــي.

ويســتهدف الربنامــج 
40 شابا وشابة إلكسابهم 
معارف ومهارات وخربات 
يف مجــال إعداد املشــاريع 
املجتمعيــة  واملبــادرات 
التنمويــة  الجوانــب  يف 
لتعزيز إسهامهم يف تنمية 
ــة، اىل  مجتمعاتهــم املحلي
جانب الخروج بمشــاريع 
مجتمعيــة  ومبــادرات 

تنموية من قبل املشاركني 
يف الربنامج وتمويل تنفيذ 
املشــاريع النوعيــة منها.

وخــالل التدشــني أكــد 
الوكيل الباكري عى أهمية 
إقامــة مثل هــذه الربامج 
لتأهيل الشباب وإكسابهم 
واملهــارات  الخــربات 
الالزمــة التي تمكنهم من 
اإلســهام الفاعل يف تنمية 
مجتمعاتهــم.. مشــرا إىل 
أن الشــباب هــم مشــاعل 
البناء والتنمية لهذا الوطن 
والتي تعــول عليهم قيادة 
الســلطة املحليــة كونهــم 
يمثلــون الطاقة اإلنتاجية 
والحيويــة  والنشــاط 

ــداع الخالق. واإلب
الوكيــل  وشــدد 
ــى أهمية رفع  الباكري ع

ــي املجتمعي بأهمية  الوع
املجتمعيــة  املســاهمة 
التنمويــة  املشــاريع  يف 
والحفــاظ عــى املشــارع 
القائمــة منها مثــل املياه، 
ــاء،  ــات، والكهرب والطرق
الصحيــة  واملنشــآت 
ــا من  ــة وغره والتعليمي
العامة  الخدمات  مشاريع 

واملشــاريع التنمويــة.
ــى  ــد ع التأكي ــدد  وج
دعم قيادة السلطة املحلية 
لكافة الربامج واألنشــطة 
ــز  ــدف إىل تعزي ــي ته الت
التنميــة يف املحافظــة ويف 
مقدمتهــا تنميــة العنرص 
وإعدادهــم  البــرشي 
اإلعداد السليم وتسليحهم 
واملعــارف  بالعلــوم 
الالزمــة التي تمكنهم من 
اإلســهام الفاعل يف تنمية 

ــم. مجتمعاته
وكان رئيــس جمعيــة 
أجيال مــأرب نارص مهتم 
قــد اســتعرض يف كلمتــه 
أهداف الربنامج الذي يأتي 
يف إطــار تعزيــز القــدرات 
اســتثمار  يف  الشــبابية 
جوانــب  يف  طاقاتهــم 
التنميــة ورفــع مســتوى 
املبادرات املجتمعية وإعداد 
املشــاريع الهادفــة.. الفتا 
إىل أن الربنامــج يتضمــن 
ــطة تدريبية  ــة أنش خمس
للمشــاركني من الشــباب 
 « تتضمــن  والشــابات 
مهارات االتصال والتنظيم 
وتلبية احتياجات املجتمع، 
التشــاركي،  التخطيــط 
حساسية  املشاريع،  إعداد 
تنفيــذ  يف  النزاعــات 
املشــاريع، والحوكمــة ».
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استهدفت 77 ألف طفل وطفلة

تنفيذ محلة حتصني موسع ضد شلل 
األطفال يف مأرب

دشــن وكيــل محافظة 
مــأرب للشــؤون اإلداريــة 
عبدالله أحمد الباكري ومعه 
مديــر عــام مكتــب الصحة 
العامــة والســكان الدكتور 
ــدادي، يوم  عبد العزيز الش
مستشــفى  يف  الثالثــاء، 
ــة  ــل لألموم ــهيد هائ الش
والطفولــة بمدينــة مأرب، 
حملة التحصني املوسع ضد 
شلل األطفال )من منزل إىل 
منزل( والتي ينفذها مكتب 
الصحــة بدعــم منظمــة 
الصحــة العامليــة ومنظمة 
ــة  ــدة لألموم ــم املتح األم

والطفولــة )اليونيســيف(.
التي  الحملة  وتستهدف 
تنفــذ عى مدى ثالثــة أيام 
ألفــا و)353( طفــالً   )77(
الخامسة  وطفلة دون سن 
من العمر يف كافة مديريات 
ــدر  ــادة تق ــة، بزي املحافظ
نســبتها ) 54( يف املائة عن 
املســتهدفني يف آخــر حملة 

نفــذت العام املايض.
وخــالل التدشــني أكــد 
أهمية  الباكري عى  الوكيل 
ــني  ــة التحص ــاح حمل إنج
لوقايــة األطفــال مــن هذا 
إىل  القاتل والوصول  املرض 

القضــاء عى هذا الفروس 
ــن اليمن. نهائيا م

الباكــري  وحــث 
مــدراء املديريــات وأعضاء 
املجالــس املحليــة وأوليــاء 
األمــور للتفاعل والتجاوب 
مــع الحملــة إلنجاحهــا 
والدفــع بأبنائهم نحو فرق 
ــة والثابتة  التحصني املتنقل
ألخــذ الجرعــة الالزمة من 

التحصــني.
مدير  أوضح  جانبه  من 
ــة  ــة أن الحمل ــام الصح ع
ينفذها )693( عامالً صحياً 

ينضــوون يف )381( فريقاً 
فريقا متنقال   )312( منهم 

ثابتني. والبقية 
هــذا وقــد قــام الوكيل 
الباكــري ومعــه مدير عام 
مكتــب الصحــة بجولــة 
ــر  تفقدية لالطالع عى س
ــني يف  ــان التحص ــل لج عم
ــة  ــاء مدين ــن أحي ــدد م ع
ــة  ــم الجفين ــأرب ومخي م
للنازحــني، وحثــا العاملني 
عــى أهميــة الحــرص عى 
ــني إىل كل  ــول التحص وص

طفــل مســتهدف.
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الشدادي يطلع عىل خدمات مستشفى 
العيون التخصيص

الدكتــور  أكــد 
الشــدادي  عبدالعزيــز 
مدير عام مكتب الصحة 
والســكان  العامــة 
مــأرب  بمحافظــة 
عــى أهميــة اســتكمال 
العيــون  مستشــفى 
ــي للتجهيزات  التخص
الطبيــة الالزمة ليتمكن 
جميــع  إجــراء  مــن 
الجراحيــة  العمليــات 
ــة وتوفر جميع  الالزم
االختصاصيــني حتــى 

املواطنــون  اليضطــر 
ــفر من أجل العالج  للس

خــارج املحافظــة.
جــاء ذلــك خــالل 
ملستشــفى  زيارتــه 
الذي  التخصي  العيون 
ــر  ــه يف أكتوب ــدأ عمل ب
املايض بدعــم من مركز 
امللــك ســلمان لإلغاثــة 
ــانية،  ــال اإلنس واألعم
البرص  مؤسسة  وتنفيذ 
العاملية، حيث اطلع عى 
الخدمــات الطبيــة التي 

ــفى يف  ــا املستش يقدمه
إطــار تخفيــف األعبــاء 
عى املواطنني، وتحسني 
الطبيــة  الخدمــات 
باملحافظة التي ينقصها 
ــاريع  ــذه املش ــل ه مث

لبناءة. ا
الزيــارة  وخــالل 
الدكتــور  اســتمع 
الشــدادي لرشح مفصل 
التنفيذي  املدير  قبل  من 
حســني  للمستشــفى 
العمل  سر  عن  الزيادي 

، ومايقدمه من خدمات 
ــة وعالجية ملرىض  طبي
العيــون، والــذي أكد أن 
املستشفى استقبل خالل 
شهري أكتوبر ونوفمرب 
3064 حالة، وأجرى 67 

ــة جراحية. عملي
الزيــادي  وأشــاد 
بجهــود مكتــب الصحة 
ــه الكامــل مــع  وتعاون
ــل أي  ــفى لتذلي املستش

ــه. ــات تواجه صعوب
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مكتب الصناعة حيذر التجار من رشاء أو بيع 
بفك شيتوس ومياه الوطن

حــذر مكتــب التجــارة والصناعــة مبحافظــة مــأرب جتــار املــواد الغذائيــة وجتــار اجلملــة، 
ــال  ــك األطف ــي بف ــع منتج ــراء وبي ــويق وش ــل أو تس ــن التعام ــد، م ــات التبري ــي ثالج ومالك

ــس. ــات واملقايي ــا للمواصف ــن( خملالفتهم ــاه )الوط ــار(، ومي ــار ن ــيتوس ح )ش
وأكــد املكتــب فــي تعميمــني لــه حصــل »موقــع محافظــة مــأرب« علــى نســخ منهما أنــه وفق 
التحليــالت التــي أجريــت علــى هذيــن املنتجــني والفحوصــات أثبتــت مخالفتهمــا للمواصفات 

واملقاييــس، كمــا أنهمــا ملوثــان بيولوجيــًا، وثبــت ظهــور البكتيريــا عليهما.
ووجــه املكتــب التجــار باالمتنــاع بتاتــًا عــن شــراء وبيــع هذيــن املنتجــني، مؤكــدًا أنه ســيتم 

اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة جتــاه مــن يخالــف هــذه التوجيهات.
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مأرب تتسلم سبعة أطنان  من 
األدوية املقدمة من مركز امللك 

سلامن

تدريب 20 مشاركًا ومشاركة 
حول »احلماية اجملتمعية«

تســلم مكتــب الصحــة 
العامة والسكان بمحافظة 
األربعــاء  يــوم  مــأرب، 
شــحنة جديدة من األدوية 
الطبيــة  واملســتلزمات 
املقدمــة مــن مركــز امللــك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمال 
ــبعة  ــدر بس ــانية تق اإلنس

أطنــان ونصــف.
وخــالل التســليم الــذي 
جرى بمقر مكتب الصحة، 
أشــاد بمــا يقدمــه مركــز 
امللك سلمان من مساعدات 
ــكل مستمر يف  إنسانية بش
مختلــف املجــاالت اإلغاثية 
وبرامــج  واإلنســانية، 
رأســها  وعــى  التنميــة 

املركــز  نظــم 
للنازحــني  االجتماعــي 
التابــع لجمعية اإلصالح 
مدينــة  يف  االجتماعــي 
ــن  ــل م ــأرب، وبتموي م
الســامية  املفوضيــة 
لشــؤون الالجئــني ،يوم 
ــاء، دورة توعوية  األربع
لـ 20 مشاركاً ومشاركة 
ــة  ــلطة املحلي ــن الس م
املجتمــع  ومنظمــات 

ــي. املدن
الــدورة  وهدفــت 
إىل إكســاب املشــاركني 
معلومات ومعارف حول 
االجتماعيــة  الحمايــة 
العمــل  وأساســيات   ،

القطاع الصحي الذي يواجه 
ــبب  ــرة، بس ــاً كب ضغوط
الكثافــة الســكانية وتلبية 

النازحــني. احتياجــات 
أن  الشــدادي  وأكــد 
الشــحنة الجديدة ستخفف 
كثــراً مــن معانــاة املرىض 
خصوصاً أصحاب األمراض 
املزمنة، وستسهم يف تغطية 
احتياجات غــرف العمليات 
ــفيات املحافظة. يف مستش

حرض التســليم املنســق 
الصحي بمركز امللك سلمان 
فــرع مأرب رضية حســني 
النجــار، ومدير مستشــفى 
كــرى العــام الدكتــور لؤي 

سليمان. محمد 

ومبــادئ  اإلنســاني 
اإلنساني  العمل  ومعاير 
دوليــاً،  بهــا  املعمــول 
بمفاهيــم  والتعريــف 
الحمايــة املجتمعيــة يف 
العمل اإلنســاني وكيفية 

ــا. تطبيقه
ــدورة  ال ــاح  ويف افتت
أشار املدير التنفيذي لفرع 
الجمعيــة بمــأرب صالح 
تأتي  الدورة  أن  إىل  قاسم 
يف إطار الســعي لالرتقاء 
ــاني ورفع  بالعمل اإلنس
مستوى الوعي بالحماية 
ومبادئهــا  املجتمعيــة 

ومعايرها.
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إذاعة مأرب تقر خارطتها الرباجمية 
اجلديدة للعام 2020

أقــرت لجنــة التخطيط 
الربامجــي بإذاعــة مــأرب 
ــا اإلذاعية للدورة  خارطته
تنطلــق  التــي  الجديــدة 
مــع إطاللــة العــام الجديد 
2020م، والرامية إىل تعزيز 
التوعــوي  اإلذاعــة  دور 
وتلبيــة تطلعــات متابعيها 
سواء عى املستوى الوطني، 
أو متابعيها عرب البث الحي 

عــى اإلنرتنت.
اللجنــة  وناقشــت 
خالل اجتماع لها برئاســة 

نائــب مديــر عــام اإلذاعــة 
ســالم مثنــى ، وبحضــور 
مــدراء اإلدارات باإلذاعــة, 
واألفــكار  املقرتحــات 
ــج اإلذاعية  ــة للربام املقدم
ــرز النجاحات  الجديدة، وأب
واملالحظــات التي حققتها 
الخارطة الربامجية الحالية 
التــي تنتهــي بنهاية شــهر 

ديســمرب الجــاري.
مثنــى  ســالم  وأكــد 
ملوقــع محافظة مــأرب أن 
الخارطــة الربامجيــة للعام 

باقة من  2020 تحوي عى 
الربامج املتنوعة والتوعوية 
الهادفة، والتــي تلبي كافة 
فئــات املجتمــع ، يف ســياق 
السياســات العامــة للدولة 
والحكومة الرشعية بقيادة 
فخامــة الرئيــس عبدربــه 
منصــور هــادي، إىل جانب 
الربامــج املخصصة للجيش 
ــن  ــوات األم ــي وق الوطن
الذين يــذودون عن حياض 
ــايل  ــون الغ ــن ويبذل الوط
والنفيس لتحرير اليمن من 

الحوثي  ومليشيا  عصابات 
االنقالبية.

وعــرب مثنى عن شــكر 
وامتنان إذاعة مأرب ممثلة 
بمديــر عــام اإلذاعــة عــيل 
والعاملني  الحواني،  حسني 
الســلطة  لدعــم  فيهــا، 
ــظ  ــادة محاف ــة بقي املحلي
اللــواء ســلطان  املحافظــة 
بــن عــيل العــرادة لإلذاعة، 
والــذي يوليها كل االهتمام 

والرعاية.
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»أجيال سبأ« بطالً للفرق الشعبية لكرة 
الطائرة باملدينة

حقق فريق أجيال ســبأ 
كأس املركــز األول لــدوري 
الــذي نظمه  كــرة الطائرة 
مكتــب الشــباب والرياضة 
مــأرب  مدينــة  ملديريــة 

)عاصمــة املحافظــة(.
وتغلــب فريــق األجيال 
عى منافسه فريق النهضة 

ــاراة الختامية بثالثة  يف املب
أشــواط مقابل شوطني.

اللقــاء  وعقــب انتهــاء 
قام مدير عام مكتب الشباب 
والرياضــة باملحافظــة عيل 
حشوان ومعه مدير مكتب 
الشــباب والرياضة باملدينة 

سياف صالح بتكريم فريق 
األجيال بكأس املركز األول 
باعتباره بطل الدوري، فيما 
النهضة  فريق  تكريم  جرى 
الثانــي، وتوزيــع  باملركــز 

للمربزين. فردية  جوائز 
يشــار إىل أن الــدوري 
قد أقيم عى مدى أسبوعني 

فريقــاً   12 بمشــاركة 
شــعبياً، موزعني عى أربع 
مجموعــات ، تصــدر فيهــا 
فريق األجيال عن املجموعة 
األوىل، وفريــق النهضة عن 

الثالثة. ــة  املجموع


