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اللجنة األمنية تعقد اجتامعها األول يف 2019
اللواء العرادة :

 النجاحــــات األمنيــــــــة تعكـــس مــدى التالحـــم اجملتمعـــي مع األمـــن -امللــــــف األمنـــــــي فـــي مقدمــــة اهتمامــــات قيـــادة السلطة احملليــــة

عقــدت اللجنــة األمنية
ملحافظــة مــأرب اجتماعها
الدوري األول خالل 2019م
برئاســة املحافــظ اللــواء
ســلطان العرادة ،ملناقشــة
الخطــة األمنيــة العامــة
للمحافظة للعــام الجاري ،
وتقييم مستوى تنفيذ خطة
العــام املــايض ؛ بمــا يعــزز
مــن االيجابيــات وتجــاوز
التحديــات أو الصعوبــات.
ويف مســتهل االجتمــاع
ألقــى محافــظ املحافظــة
كلمة أشاد فيها بالنجاحات
األمنيــة التي تحققت خالل
العــام املــايض .وقــال :إنها
تعكــس مــدى االنســجام
والتالحــم بــن األجهــزة

األمنية والوحدات العسكرية
والدعم املجتمعي  ،وتعاون
املواطنــن مــع األجهــزة
األمنية والعســكرية ؛ حيث
كان املواطن هو رجل االمن
االول وهــو عنرص النجاح.
وأكــد املحافــظ العرادة
عــى رضورة مواصلــة
الجهــود مــن أجــل تعزيــز
األداء األمني  ،ورفع اليقظة
األمنية  ،والجاهزية بشكل
متواصل ورسعة االستجابة
األمنية ألي طارئ ..مشددا
عىل رضورة رفــع القدرات
األمنيــة واالحرتافيــة يف
األداء  ،ومكافحــة الجريمة
قبــل وقوعهــا وتعزيــز
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ثقــة املواطنــن واملجتمــع
بمنتســبي الرشطة واألمن
والوحــدات العســكرية.
وشــدد املحافظ العرادة
عــى تعزيز الحماية األمنية
للمنشــآت العامة والحيوية
واملمتلــكات الخاصــة ،
وتأمــن الطرقات والتعامل
بحــزم مــع كل مــن يحاول
زعزعــة األمن واالســتقرار
وإقالق ســكينة املجتمع.
ولفت إىل أن امللف األمني
هــو يف مقدمــة أولويــات ،
واهتمــام قيــادة الســلطة
املحليــة باملحافظــة ؛ كونه
ال يمكن تحقيق استقرار او
تنمية او خدمات او استثمار
دون وجــود األمــن أوال.
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يذكــر أن الخطــة
تتضمن عــددا من الجوانب
املتصلــة بتعزيــز الحالــة
االمنيــة يف املحافظــة ،
ومكافحــة الجريمــة،
ومالحقة العنارص املطلوبة
أمنيــا والعنــارص اإلرهابية
إىل جانــب رفــع مســتوى
التنســيق واالنســجام بــن
األجهــزة االمنيــة من جهة
 ،والوحــدات العســكرية
العامــة يف اإلطــار الجغرايف
للمحافظة من ناحية أخرى،
إىل جانــب بنــاء القــدرات
األمنية ورفع مستوى البنى
التحتيــة واإلمكانات الفنية
والتقنيــة.
Mareb_gov
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املحافظ يرحب بإنشاء فرع للمؤسسة العامة
للتأمينات بمأرب

رحب محافظ محافظة
مــأرب اللواء /ســلطان بن
عــي العــرادة بإنشــاء فرع
للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعيــة يف محافظــة
مــأرب ،ملا لذلك مــن دور يف
تحفيز التنمية واالستثمار يف
املحافظة ،وتأمينا ً ملستقبل
العاملني يف القطاع املختلط
والخاص.
وأكــد املحافــظ العرادة
خــال اســتقباله يف مكتبه
 يــوم األربعــاء  -رئيــساملؤسســة العامة للتأمينات
االجتماعيــة احمــد صالــح
ســيف والفريــق املرافق له
الذي يزور املحافظة حاليا؛
أن الســلطة املحلية ستقدم
كل الدعم والتســهيالت من
أجل تواجد كافة املؤسسات

الحكوميــة  ،وفتــح فــروع
لهــا يف املحافظة ؛ بما يعزز
من حضــور الدولة وتقديم
الخدمات للمواطنني بشكل
أفضل وأرقى.
وخــال اللقــاء الــذي
حــره املديــر التنفيــذي
لرشكة صافر سالم الكعيتي
ونائب املدير العام التنفيذي
لرشكة النفط اليمنية غالب
بن معييل ،اســتمع املحافظ
العــرادة إىل رشح من رئيس
املؤسســة العامة للتأمينات
عــن طبيعــة الزيــارة التــي
تهدف إىل بحث إنشــاء فرع
للمؤسســة يف محافظــة
مأرب.
وأشــار إىل أن إنشــاء
فــرع للمؤسســة يف مــأرب
إطــار خطــة إعــادة ترتيب
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أوضــاع املؤسســة العامــة
للتأمينات التي نقلت مقرها
الرئيس اىل العاصمة املؤقتة
عدن ،والتوسع يف خدماتها
التأمينية  ،وتفعيل فروعها
يف املحافظــات املحــررة بما
يخدم تنمية القطاع الخاصة
واالســتثمارات والتنمية يف
مختلــف القطاعات.
رئيــس
وتطــرق
املؤسســة العامة للتأمينات
إىل أن محافظــة مــأرب
تضــم العديد من االنشــطة
االستثمارية الهامة خاصة
يف قطــاع النفــط والغــاز
والتــي توفر املؤسســة لهم
التغطية التأمينيــة .منوها ً
إىل مــا شــاهده يف املحافظة
من نهضة عمرانية وتوسع
كبري يف األنشــطة التجارية
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واالستثمارية فرص واعده
لقطــاع التأمني.
ولفــت إىل الجهــود التي
تبذلها قيادة املؤسســة من
مقرهــا الجديد يف العاصمة
املؤقتــة عــدن مــن اجــل
اســتمرار رصف رواتــب
املؤمن عليهم دون انقطاع
رغــم الحرب والســطو عىل
املؤسسة وأرصدتها بصنعاء
من قبــل مليشــيا االنقالب
الحوثي.
حرض اللقــاء مدير عام
مكتــب النفــط والثــروات
املعدنية باملحافظة حســن
العبــاب ومديــر عــام فــرع
رشكــة النفــط باملحافظــة
عيل بــن جالل.
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جامعة إقليم سبأ وجامعة تعز
توقعان اتفاقية تعاون علمي

وقعــت جامعة
إقليــم ســبأ ،يوم
األحــد ،اتفاقيــة
تعــاون علمي مع
جامعة تعز يف إطار
خطــة الجامعــة
للتشــبيك  ،وعقد
رشاكات أكاديمية
 ،وعلميــة مــع
الجامعات اليمنية
والخارجية.
وتشمل
االتفاقيــة التــي
وقعهــا رئيــس
جامعة إقليم سبأ
الدكتــور /محمد
القديس  ،واملكلف
بأعمــال رئيــس
جامعةتعزاألستاذ
دكتــور ريــاض
العقــاب ،التعاون
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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بني الجامعتني يف
عدد من املجاالت
األكاديمية،
اإلداريــة ،املالية،
الدراســات العليا
والبحث العلمي،
شــؤون الطلبــة،
الجودة واالعتماد
األكاديمي،
والنظــام اآليل
الشــامل.
أن
يذكــر
جامعــة إقليــم
ســبأ ســبق وأن
وقعت عــددا ً من
اإلتفاقيــات مــع
جامعــات محلية
وعربيــة ودولية
منذ تأسيسها يف
العــام 2016م.
Mareb_gov
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 ١٧صحفية وناشطة إعالمية
بمأرب يتدربن عىل األمن
اإللكرتوين

دشنت املنظمة الوطنية
لإلعالميني اليمنيني (صدى)
بالتعاونمعمؤسسةالجالل
إكســرس ،يوم الســبت ،يف
محافظــة مــأرب ،الــدورة
الثانية يف األمن االلكرتوني،
والتي تستهدف ١٧صحفية
وناشطة إعالمية.
ويف افتتــاح الــدورة
التــي تســتمر ثالثــة أيــام
أشار رئس املنظمة يوسف
حــازب إىل أن هــذه الدورة ؛
ضمــن خمــس دورات تقام
يف مــأرب والجوف ،وتهدف
إىل تمكني أعضاء املؤسسات
اإلعالمية الفاعلة من معرفة
املخاطر والتهديدات الرقمية
التــي تســتهدف منصاتهــم
االلكرتونية.
مــن جهتــه نــوه مدرب
الــدورة الدكتــور مختــار
Mareb gov
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الــروري ،إىل أن الــدورة
تأتــي يف ظل الظــروف التي
تمــر بهــا البــاد ،ونتيجــة
للمحــاوالت املســتمرة
للمليشيا االنقالبية الخرتاق
مواقع التواصل اإلجتماعي
واملواقعاإللكرتونيةالخاصة
بالصحفيــن والناشــطني
التابعــن للرشعيــة..
ولفــت إىل ان املتدربــن
ســيتعرفون عىل أساسيات
األمــن اإللكرتونــي ن
والتعامــل مــع املواقــع
والصفحــات الشــخصية
 ،وعــى أنــواع الحمايــة
املتعلقة باألمن اإللكرتوني
والبيانــات واملعلومــات
الخاصة لإلعالميني وكيفية
حمايتهــا.
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 406ألف مستفيد من اخلدمات الطبية
ملستشفيات مأرب احلكومية خالل 2018

بلــغ إجمــايل الخدمــات
الطبيــة والعالجيــة التــي
قدمتهــا املستشــفيات
الحكومية بمحافظة مارب
خالل العام املايض  1مليون
و 612ألــف و  649خدمــة
طبيــة وعالجيــة.
وذكــر تقريــر رســمي
صــادر عــن مكتــب الصحة
باملحافظــة أن إجمــايل
املســتفيدين مــن خدمــات
املستشــفيات الحكوميــة
بمــأرب خــال  2018بلــغ
 406ألف و 242مستفيد من
الخدماتالطبيةالتيتوزعت
عــى الطــوارئ ،واملختــر،
واألشعة ،وتخطيط القلب،
والرقود ،واملجارحة واإلبر.
ووفــق التقريــر  -اطلع
عليه موقع محافظة مأرب
 فقد اســتفاد من خدماتالطــوارئ  40ألــف و،444

واملختــر  168ألــف و586
مستفيد  ،واألشعة  88الف
و 791مســتفيد  ،وتخطيط
القلــب 12الــف و811
مســتفيد ،والرقود  12ألف
و ،972واملجارحــة ورضب
اإلبــر  168الــف و342
مستفيد .
وأكد الدكتور عبدالعزيز
الشــدادي مديــر عام مكتب
الصحة والسكان باملحافظة
أن نســبة اإلنجــاز يف تقديم
الخدمــات الطبيــة خــال
 2018من قبل املستشفيات
الحكوميــة بلغــت ()%151
مقارنة بالعــام 2017م.
وقــال :إن العــام 2018
م شهد العديد من اإلضافات
النوعيــة يف املستشــفيات ؛
منها تحديث وتوسعة ،وبناء
ورفع الســعة الرسيرية إىل
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 443رسيــرا ً  ،وإضافــة 25
رسيــرا ً القســام الطــوارئ
 ،والتعاقــد مــع العديــد من
األطبــاء األخصائيــن يف
مختلــف التخصصــات ،
واألطباء العموم والفنيني.
وثمــن الشــدادي الدعم
واالهتمام الذي تولية قيادة
الســلطة املحلية باملحافظة
؛ ممثلة بمحافظ املحافظة
اللــواء ســلطان العــرادة
بالقطــاع الصحــي  ،والذي
وجه باعتماد رشاء أجهزة ،
ومعدات ومستلزمات طبية
للعديــد من املستشــفيات ،
وإضافة نفقات تشــغيلية.
كما شــكر قيادة وزارة
الصحــة العامــة والســكان
؛ ممثلــة باالســتاذ الدكتور
نارص باعوم لإلهتمام الذي
يوليــه بالقطــاع الصحــي
Mareb gov
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باملحافظــة .مثمنـا ً كل من
أسهم يف تحســن الخدمات
الطبيــة ســواء مــدراء
املستشــفيات  ،أو الكــوادر
الطبية والفنية  ،أو العاملني
يف امليدان.
يذكــر أن املستشــفيات
الحكوميــة التــي قدمــت
خدماتهــا للمواطنــن
بمحافظــة مــأرب خــال
 2018هــي :كرى العام26 ،
ســبتمرب بالجوبــة ،حريــب
العــام ،مجمــع الشــهيد،
مستشــفي الحصــون،
مستشــفي مجزر22 ،مايو
بالجوبة ،مستشفي ماهلية،
مستشــفي جبــل مــراد،
مستشفي رحبة ،مستشفي
مستشــفي
العبديــة،
الحزمة ،مستشــفي مدغل،
مستشفي العطري الخريي.
Mareb_gov
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إنجاز  %60من طريق مأرب  -البيضاء
بطول  12كليو مرت

قــام مديــر عــام مكتب
األشــغال العامة باملحافظة
املهندس عبدالودود املذحجي
 يــوم األحــد  -بزيــارةتقييمية ملرشوع أعمال شق
وتوســعة وســفلتة الجــزء
املتبقــي مــن طريــق مأرب
 البيضــاء بطــول  12كــم،بعد تجاوز نســبة  %60من
اإلنجاز.
وأكــد املهندس املذحجي
أن الطريــق الجاري إنجازه

أصبح الرشيان الوحيد الذي
يربط املحافظات الوســطى
؛ بمــا فيها أمانــة العاصمة
بمحافظــة مــأرب  ،والخط
الــدويل الرابــط باململكــة
العربية الســعودية وسلطة
عمان.
وأوضــح مديــر مكتــب
األشغال أن استكمال تنفيذ
هذا املــروع جاء بنا ًء عىل
توجيهــات مــن محافــظ
املحافظــة اللواء /ســلطان

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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العرادة للتخفيف من معاناة
املســافرين  ،ووسائل النقل
الكبرية التي تنقل عىل متنها
كافــة احتياجات املواطنني.
ولفــت مديــر عــام
االشــغال بمــأرب إىل أن
الجــزء الذي يجــري تنفيذه
حاليـا ً يف الطريــق يعــد من
أصعــب األجــزاء يف طريــق
مــأرب – البيضــاء ؛ كونــه
يمر يف مناطق سيول أمطار
خطــرة وصعبــة.
Mareb gov
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مــن جهتــه أكــد مديــر
عام املؤسسة العامة للطرق
والجسور يف محافظة مأرب
والجــوف عبدربــه ســالم
بريعمــه ؛ الســلطة املحلية
بمحافظــة مــأرب قامــت
بتمويــل تكلفــة األعمــال
للمرشوع بقيمة مليار ريال،
بعد تعثر تمويل املرشوع يف
العام 2014م مركزيا ً بسبب
انقالب مليشــيا الحوثية.

Mareb_gov
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تسليم أجهزة ومعدات طبية لـ 9مستشفيات
بكلفة  400الف دوالر

ســلم مكتــب الصحــة
والســكان بمحافظة مأرب
،يــوم الخميــس ،أجهــزة
ومعــدات طبيــة لتســعة
مستشــفيات يف ســبع
مديريات باملحافظة بقيمة
أربعمائة الف دوالر بتمويل
مــن الســلطة املحليــة .
وتشــمل أبــرز االجهزة
واملعدات التي قام بتسليمها
مديــر عــام مكتــب الصحة
الدكتور عبدالعزيز الشدادي،
(اجهزة أشــعة  ، XRأرسة
مــرىض ،وعنايــة مركــزة ،

طاوالت عمليات ،حضانات
للخــدج ،أشــعة تلفزيونية،
أجهزة تخدير واســطوانات
أكســجني إضافــة إىل أطقم
أدوات جراحيــة ،اطقــم
جراحــة عامــة كــرى،
أجهزة شفط سوائل ،أرسة
مالحظــة ،أرسة والدة
،أرسة رقــود ،وغريهــا من
األجهزة واملعدات الطبية).
واســتفاد مــن االجهزة
املقدمة كالً من« :مستشفى
26ســبتمرب العــام بمدييــة
الجوبة ،مستشــفى حريب،
مستشــفى الحصــون

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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بمديرية الوادي ،مستشفى
الشهيد محمد هايل باملدينة ،
مستشفى 22مايو بالجوبة ،
مستشفي رحبة ،مستشفى
ماهلية ،ومستشفى الحزمة
مديرية الوادي ومستشفى
العبدية».
وذكر الدكتور الشدادي
أن املكتــب أدرج يف خطتــه
لهــذا العــام  2019م
إســتكمال التجهيزات لعدد
مــن املرافــق الصحيــة التي
تفتقر إىل الكثري من املعدات
واالجهــزه الطبيــة ذات
الجوده العاليــة واملتطورة،
Mareb gov
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والتي لم يتم تجهيزها منذ
سنوات طويلة ،بهدف رفع
كفاءة االداء يف املستشفيات
وتجويــد الخدمــات املقدمة
للمرىض.
وعرب الدكتور الشــدادي
عن شــكره للسلطة املحلية
باملحافظــة ،ممثلــة باللواء
ســلطان بــن عــي العــراده
محافــظ املحافظــة الــذي
وجــه بإعتماد رشاء أجهزة
ومعدات ومستلزمات طبية
يف منتصــف العــام .2018
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