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انعقاد االجتماع الدوري للمكتب التنفيذي برئاسة العرادة

املحافظ: الكهرباء يف مقدمة األولويات 
الستكامل ربط املحافظة بالغازية

ــب التنفيذي  ــد املكت عق
ملحافظة مأرب ،يوم األحد، 
ــهري  اجتماعه الدوري الش
األول للعام الجاري 2019م 
ــواء  ــظ الل ــة املحاف برئاس

ســلطان العرادة.
االجتمــاع  وكــرس 
ملناقشة داء املكتب التنفيذي 
ــام املايض وخطة  خالل الع

عمله للعام الجاري 2019م، 
وموجهــات إعــداد مرشوع 
ــلطة  ــة للس ــة العام املوازن

. املحلية 
اســتعرض  كمــا 
االجتمــاع التقريــر املقــدم 
من مدير عام فرع االحوال 
املدنيــة باملحافظــة العقيــد 
محمــد عبدربــه مجيديــع، 

االداء  ســر  واملتضمــن 
واالحتياجــات املطلوبة من 
ــة  ــره ومواجه ــل تطوي اج
االزدحــام واالقبــال الكبــر 
من قبل املواطنني للحصول 
عىل وثائــق الهوية اليمنية، 
حيث بلغ ما اصدرته الفرع 
مــن وثائق مختلفة 29 الف 
وثيقة بني بطاقة شخصية 

الية وبطاقة عائلية ووثائق 
ميــالد  وشــهادات  زواج 

. ووفاة 
وكان املحافــظ العرادة، 
أكــد بدايــة االجتمــاع عــىل 
العــام  اســتقبال  رضورة 
الجديــد بروح مــن التفاؤل 
واالدارية  العملية  والخطط 
للعمل واالنجــاز يف مختلف 
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القطاعات بما يلبي تطلعات 
املواطنــني  واحتياجــات 
ووفقا لإلمكانيات والفرص 
املتاحــة مع االســتفادة من 
ــذي  ــام ال ــم األداء للع تقيي
انتهــى وتجــاوز الســلبيات 
وتعزيــز  واإلخفاقــات 
االيجابيات وفرص النجاح.

وشــدد اللــواء العــرادة 
عىل أعضاء املكتب التنفيذي 
بــرورة العمــل الجماعي 
، وبــروح الفريــق الواحــد 
لتطويــر الخدمــات العامــة 
ــتجابة  ــات واالس واملؤسس
الحتياجات الناس ومواجهة 
وااللتــزام  التحديــات، 
الوظيفــي  باالنضبــاط 
والقوانني واللوائح االدارية، 
والعمل عىل تحسني تحصيل 

االيــرادات العامــة للدولة .
ــظ  ــتعرض املحاف واس
العــرادة جملــة االنجــازات 
التــي تحققــت يف املحافظة 
خــالل العــام املــايض عــىل 
مختلف الصعد االسرتاتيجية 
والعامة يف املجاالت اإلدارية 
والتنمويــة واالقتصاديــة 
واألمنيــة  واالجتماعيــة 
واإلنسانية وغرها، أبرزها 
ــم  ــاز التصامي ــالن انج اع
ــأرب  ــار م ــة بمط الخاص
الــدويل، وبــدء العمــل يف 
ــة  ــة املعالج ــذ محط تنفي
ملــرشوع الــرف الصحي، 
واطــالق املخطط الحري 
العــام لعاصمــة املحافظة، 
والبــدء بتنفيــذ املرحلــة 

االوىل مــن اعــادة التأهيــل 
ــأرب-  ــق م ــامل لطري الش
العــر االســرتاتيجي، عــىل 
نفقة الســلطة املحلية فيما 
ــعودية  اململكة العربية الس
عر برنامج االعمار تكفلت 
يف تمويــل وتنفيــذ املرحلــة 
الثانية للطريق وبخط دويل 

. مــزدوج 
وأكــد املحافــظ العرادة 
ــب  ــي عص ــاء ه أن الكهرب
ــة  ــود التنمي ــاة وعم الحي
ــك فهــي يف  وأساســها، لذل
مقدمة األولويات الستكمال 
ــة  ــط املحافظ ــرشوع رب م
بالكهرباء الغازية، وإيصالها 
إىل كل مديرية وقرية وبيت.. 
الفتــا اىل ما تــم انجازه من 
اعمال يف تنفيذ املرحلة االوىل 

مــن مــرشوع الربــط رغــم 
الفنية  والعراقيل  التحديات 
واللوجســتية واالجــراءات 
املتخذة للتغلب عليها سواء يف 
الرشكات املنفذة او استراد 
وتوفر املواد الالزمة للعمل 
بديــال عــن التــي احتجزتها 
يف  االنقالبيــة  املليشــيات 
صنعــاء والحديــدة منــذ 
للمحافظــات،  احتاللهــا 
ــا يف  ــي قدم ــب امل اىل جان
اجــراءات ودراســات تنفيذ 
ــيعية  املرحلة الثانية التوس

للمحطــة ورفــع القدرة .
قــد  االجتمــاع  وكان 
استعرض محر اجتماعه 

ــابق وأقره. الس
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تدشين العام التدريبي بمعسكر قوات األمن الخاصة

- أشعر بالفخر ملستوى تالحم املجتمع مع رجال األمن 

اللواء العرادة: رجال أمننا دفعوا ثمن 
االستقرار من دمائهم

ــايل  ــد الع ــل املعه احتف
للعلــوم الصحية بمحافظة 
مأرب ،يوم اإلثنني، بتخريج 
دفعة جديدة من مســاعدي 
ــوم  ــاق الدبل ــاء مس األطب
العــايل بعد الثانويــة العامة 
خريجــا   24 وعددهــم   ،

وخريجــة .
ويف الحفــل هنــأ وكيــل 
محافظــة مــأرب للشــئون 
اإلداريــة عبداللــه الباكــري 
والخريجــات  الخريجــني 
بهذه املناسبة .. مؤكداً أنهم 
يمثلون رافداً مهماً للقطاع 
الصحــي باملحافظــة الــذي 
يحتــاج إىل كثر من الكوادر 

يف قوامــه .
الباكــري  وتمنــى 

يف  التوفيــق  للخريجــني 
حياتهــم العمليــة .. مهيبــاً 
ــوا تطويــر  بهــم أن يواصل
معارفهم ومتابعة كل جديد 
ــم  ــارى جهده ــذل قص وب
لتطبيق مــا تلقوه يف امليدان 
العميل من أجل تقديم أفضل 
خدمــة صحيــة للمجتمع .
ــم  ــتمرار دع ــد اس وأك
السلطة املحلية للمعهد العايل 
للعلوم الصحية باملحافظة ؛ 
بما يمكنه من القيام بدوره 
ــاع  ــد القط ــادي يف رف الري
الوسطية  بالكوادر  الصحي 
التي يحتاج لها هذا القطاع 

.
مــن جانبه أشــار عميد 
املعهد العايل للعلوم الصحية 

الدكتــور محمد مفتــاح إىل 
أن الخريجــني قد اكتســبوا 
مهارات ، ومعارف تؤهلهم 
للعمــل يف القطــاع الصحي 
املرافق  يف  االحتياج  لتغطية 

الطبيــة العامة والخاصة .
املعهــد  أن  إىل  ولفــت 
أهــل 500 كادراً يف مختلــف 
التخصصــات خــالل الفرتة 
املاضيــة ، وال يــزال يقــوم 
بدوره بفضل دعم ومساندة 
محافــظ املحافظــة اللــواء 
ســلطان العــرادة ؛ رغم ما 
تعرض له من أرضار وتوقف 
جــراء حــرب املليشــيات 

ــة الحوثية. االنقالبي
عــام  مديــر  وناشــد 
العمــة  الصحــة  مكتــب 

باملحافظــة  والســكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
منظمــات املجتمــع املدنــي 
ــم  ــة بدع ــة والدولي املحلي
برامــج التأهيــل والتعليــم 
ــوادر  ــر الك ــد لتوف باملعه
الالزمــة لتقديــم الخدمــات 
املديريات  الطبية يف مختلف 

باملحافظــة .
كمــا ألقيــت يف الحفــل 
كلمــة عــن الخريجــني من 
قبــل أمــني العقــاب عــرت 
عن ســعادة الخريجني بهذا 
اليــوم .. وتوجــه بالتحيــة 
لكل من ساندهم ووقف إىل 
جانبهم بعد مسرة الكفاح 

ــل العلمي . والتحصي
الخريجــون  وتعهــد 
بــأن يــرون بالقســم الذي 
الخدمات  أقسموه يف تقديم 
والرعاية الصحية بكل أمانة 

ومسئولية.
قــد  الحفــل  وكان 
شــهد تقديــم فقــرات فنية 
شعرية  وقصيدة  وإنشادية 
نالــت اعجــاب الحارضين .
ــر  ــل مدي ــر الحف ح
عــام مكتب الخدمــة املدنية 
ســعود اليوســفي ، وعــدد 
مــن مــدراء عمــوم املكاتب 
التنفيذية والقيادات األمنية 

والعســكرية.



السبت   12  ينــايــــــر   2019م   العــــــدد ) 43 (
5نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

مكتب الرتبية باملحافظة يعقد اجتامعاً 
له ويقر خطة العام اجلديد

ــة  ــب الرتبي ــد مكت عق
والتعليــم بمحافظــة مأرب 
ــاء، اجتماعاً له  ،يوم األربع
برئاسة الدكتور عيل العباب 
مديــر عــام مكتــب الرتبية 
باملحافظــة ملناقشــة خطة 
العام امليالدي الجديد إلدارات 
واالســتعدادات  املكتــب، 
والرتتيبــات الجاريــة لبــدء 

الفصــل الــدرايس الثاني.
ووقــف االجتمــاع أمام 
ــتعدادات الجارية لبدء  االس
ــي،  ــدرايس الثان ــل ال الفص
اإلدارات  خطــة  وناقــش 
ــالدي  ــام املي ــب للع باملكت

الجديــد وأقرهــا .
عام مكتب  مدير  وأشاد 
الرتبيــة خــالل االجتمــاع - 
الذي عقد األربعاء - بالجهود 
التي تبذلهــا إدارات املكتب، 
والرتبويــني واملعلمــني يف 
مختلف مــدارس املحافظة، 
وما يقدمونه يف سبيل إنجاح 
العمليــة التعليميــة ؛ يف ظل 
ما تشهده مدارس املحافظة 
من كثافة غر مســبوقة يف 

. الطالب  عدد 
وأكــد الدكتــور العبــاب 
ــي  ــة ه ــود املبذول أن الجه
ــرتام ..  ــر واح ــل تقدي مح

الفتــاً إىل أن مكتــب الرتبية 
باملحافظة يعمل جاهداً عىل 
املعلمني  متابعة مستحقات 
باملحافظــة،  والرتبويــني 
وأنــه اســتكمل كشــوف 
والتي  كاملة  االستحقاقات 
مــن بينهــا اســرتاتيجية 

. 2010م 
ونــوه الدكتــور العبــاب 
إىل املســؤولية التــي باتــت 
عــىل عاتق العاملني يف حقل 
التعليم، خصوصاً يف ظل ما 
تتعرض له العملية التعليمية 
من  استهداف  من  والطالب 
قبل مليشيات الحوثي ؛ التي 

تعمــل بشــكل مكثف لنرش 
األفكار املنحرفة والطائفية، 
وإخراج الطالب من املدارس 
إىل املتــارس والجبهــات ، 
ثكنات  إىل  املدارس  وتحويل 
عسكرية ، ومعامل للعبوات 

. واأللغام  الناسفة 
االجتمــاع  أن  يذكــر 
وبعد مناقشته استحقاقات 
ــن  ــني م ــني والرتبوي املعلم
ــر  ــنوية؛ أق ــالوات الس الع
مخاطبــة وزارتــي الرتبيــة 
والتعليــم واملاليــة لرسعــة 

يز. لتعز ا
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املستشفى العسكري بمأرب يقدم خدماته 
لـ 141 ألف خالل 2018

بلغ عدد املستفيدين من 
الخدمات الطبية والعالجية 
ــفى  ــا املستش ــي قدمه الت
مأرب  بمحافظة  العسكري 
خــالل العام املــايض )141( 
ألف مستفيد من عسكريني 
مختلــف  يف  ومدنيــني 
واألقســام  التخصصــات 
والعيادات، كما أجرى 2828 

عمليــة جراحيــة مختلفة.
وأوضــح تقريــر صادر 
عن املستشفى تلقت وكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( نسخة 
منه بان العيادات الخارجية 
قدمت خدماتهــا لـ 92 الفا 
ــم  ؛ بينه ــتفيداً  و233 مس
28 ألف و764 نســاء.. فيما 

اســتفاد من خدمات قســم 
ــا و 928  ــوارئ 47 الف الط
مســتفيدا من العســكريني 

واملدنيني.
عــام  مديــر  وأكــد 
املستشــفى العميــد أحمــد 
دهمس أن اإلدارة تمكنت من 
تنفيذ خطــة العام املنرم 
2018 بنســبة 99 باملائــة ، 
وقــدم خدماتــه للمواطنني 
املدنيني والعســكريني بدون 
ــام  ــدى الع ــىل م ــف ع توق
باإلضافة إىل رصف االدوية 
املتوفــرة مجانــا للمــرىض.

وأشار إىل أن العام املايض 
شــهد العديد من اإلضافات 
ــفى منها  النوعية للمستش

تحديث املختر ، وتوســعته 
ــعة الرسيرية إىل  ورفع الس
120 رسيــراً ، وإضافــة 20 
رسيــراً لقســم الطــوارئ ، 
وتوفــر ثالجــة للموتــى ، 
وتوفر ســكن للموظفني ، 
وصالــة للطعــام ، ومطبخ 
موســع فضــالً عــن ترميم 
املباني القديمة للمستشفى 
التي تعرضت ألرضار جراء 
قصف مليشيا الحوثي خالل 
محاولتهــا دخول املحافظة 

2015م. عام 
ووأشــار التقريــر إىل أن 
املستشفى تعاقد مع العديد 
مــن االطبــاء األخصائيــني 
يف مجــال الجراحــة العامــة 

البولية  ، واملسالك  والعظام 
والنساء والوالدة واالطفال، 
والتوسع يف الكادر الوظيفي 

املساعد.
وثمــن دهمــس الدعــم 
واالهتمام الذي تولية قيادة 
الســلطة املحلية باملحافظة 
املحافظة  ؛ ممثلة بمحافظ 
الذي  العرادة  سلطان  اللواء 
ــاريع  ــاد مش ــه باعتم وج
الخطة التنموية للمستشفى 
للعام 2019م، والتي تتضمن 
بناء الدور الثاني ليضم فيه 
قســم للرقود ، وبناء قســم 
خاص للنساء ومبنى سكن 

األطباء.
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تدشني أعامل صيانة طارئة لطريق مأرب- 
العرب بطول 62 كليو

دشــن وكيــل محافظــة 
مــأرب مبــارك بــن غريــب 
، ومعــه مديــر عــام مكتب 
األشــغال العامــة والطــرق 
املهندس عبدالودود املدحجي 
أعمــال  األربعــاء،  ؛يــوم 
الصيانــة الطارئــة لألجزاء 
املتهالكة من طريق مأرب – 
العر االسرتاتيجي وملسافة 
ــل  ــدف التقلي ــم ؛ به 62 ك
من الحــوادث املرورية التي 

ــببها الحفريات. تتس
الصيانة  عملية  وتشمل 
الطارئــة املســافة الواصلة 
ــيكال،  ــان وش ــني غويرب ب
كمعالجــة جزئية حتى يتم 
الثانية  املرحلة  بتنفيذ  البدء 
مــن اعادة التأهيل الشــامل 
للطريق ؛ بتنفيذ من املؤسسة 
العامــة للطــرق والجســور 
فرع مأرب والجوف بتمويل 
مشرتك من الرشكة اليمنية 

للغــاز، ورشكة صافر.
وكيــل  واســتمع 
ــارك  ــأرب مب ــة م محافظ
ــن  ــب إىل رشح م ــن غري ب
أعمــال  عــن  املختصــني 
الصيانــة التــي تتم من أجل 
ردم الحفريــات يف الطريــق 
التــي تتســبب يف الحوادث ، 
وضمــان جــودة األعمــال ؛ 
لكي تبقى هذه اإلصالحات 
 ، طويــل  زمنــي  لوقــت 
وتقــاوم الحموالت الكبرة 

للشــاحنات يف هــذا الخــط 
ــح يمثل الرشيان  الذي أصب
الذي  الوحيد واالسرتاتيجي 
يربــط اليمن بريــا باململكة 
العربية السعودية وسلطنة 

عمــان الشــقيقتني.
وأشاد الوكيل بن غريب 
ــر  ــي صاف ــاوب رشكت بتج
واليمنيــة للغاز، مــع قيادة 
الســلطة املحليــة ومحافظ 
املحافظــة ، واســتعدادهما 
ــة  ــال الصيان ــل أعم لتموي
ــادرة لحــل  الطارئــة ؛ كمب
الناس  أرواح  مؤقت يحفظ 
ــائر التي  ، ويقلل من الخس
تتســببها الحوادث عىل هذا 
ــتكمل  ــى تس ــق حت الطري
ــة  ــذ الصيان إجــراءات تنفي
الشــاملة ملــرشوع الطريق.

مــن جانبه أشــار مدير 
العامة  األشغال  مكتب  عام 
والطــرق باملحافظــة إىل أن 
الســلطة املحلية باملحافظة 
ســبق وأن بــادرت بتمويــل 
تنفيذ صيانة شــاملة لجزء 
مــن الطريــق ؛ كانــت أكثر 
تدمرا بلغت 40 كم ، وبكلفة 
5ر2 مليار ريال يمني، وقد 
بلغت نسبة االنجاز فيه أكثر 

املائة. يف   70 من 
املذحجي  املهندس  ونوه 
إىل أن الصيانة الطارئة التي 
تم تدشينها اليوم لهذا الجزء 
من الطريق ؛ تهدف إىل رفع 
كفاءة الطريق نســبيا حتى 
يتــم البــدء بتنفيــذ أعمــال 

له. الشاملة  الصيانة 
ولفــت إىل أن وفــداً مــن 

العامــة  االشــغال  وزارة 
والطرق ســيصل األســبوع 
القــادم لدراســة احتياجات 
إعــادة التاهيل الشــامل، يف 
حني كان فريقاً من برنامج 
األعمار السعودي لليمن قد 
قام قبل أسبوع بعمل تقييم 
ــادة  ــة إلع ــة مماثل ودراس
التاهيــل الشــامل للطريــق 
ــعته  ــر وتوس ــأرب- الع م
دوليــا  طريقــا  ليكــون 

مزدوجا.
رافقــه مدير عــام فرع 
املؤسســة العامــة للطــرق 
بريعمه،  عبدربه  والجسور 
ــية  ــر االدارة الهندس ومدي
برشكة صافر ناجي ســالم 

الرشيف.
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االحتفال بتأهيل دفعة جديدة من األطفال املجندين 
بحضور الفاطمي

اختتــم مــرشوع مركــز 
لإلغاثــة  ســلمان  امللــك 
واألعمال اإلنســانية إلعادة 
تأهيــل األطفــال املجنديــن 
واملتأثريــن بالحــرب -يــوم 
الثالثــاء - دفعة جديدة من 
األطفال املجندين ؛ بحضور 
وكيــل محافظ مــأرب عيل 
محمد الفاطمــي وعدد من 

مــدراء املكاتــب التنفيذية.
وأكــد وكيــل املحافظــة 
ــة  ــي يف كلم ــيل الفاطم ع
لــه خــالل حفــل اإلختتــام 
ــذي  ــم ال ــدور امله ــىل ال ع
ينفــذه مــرشوع مركز امللك 
ســلمان لإلغاثــة يف إعــادة 
ــل األطفــال املجندين،  تأهي

وتمكينهــم مــن العــودة إىل 
ممارسة حياتهم الطبيعية ، 
وإعادة دمجهم إىل املجتمع، 
ــق  ــن تحقي ــم م وتمكينه
واملعرفة. العلم  يف  أحالمهم 
إن  الفاطمــي  وقــال 
مرحلة الطفولة هي مرحلة 
للتعلــم والتــزود باملعــارف 
التي تؤهــل الطفل لخوض 
املستقبل بجدارة، واملساهمة 
يف بناء الوطــن بالعلم، وما 
يقــوم بــه الحوثيــون مــن 
تجنيد لألطفــال والزج بهم 
يف القتال جريمة تســتهدف 

مســتقبل الوطن.
الوكيــل  وشــكر 
الفاطمي مركز امللك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
ــل  ــيل املتمث ــه املح ورشيك
يف مؤسســة »وثــاق« عــىل 
جهودهما اإلنسانية يف مجال 
إعادة األطفــال املجندين إىل 
حياتهم الطبيعية وإلحاقهم 

بمدارسهم.
الــدورة  واســتهدفت 
السابعة  املرحلة  الثالثة من 
والثامنة من مرشوع إعادة 
تأهيــل األطفــال املجنديــن 
26 طفــالً ممن ترسبوا من 
ــه  ــوا عن ــم, وانقطع التعلي
بسبب تجنيد الحوثيني لهم, 
وتأثــر بعضهــم بمؤثــرات 

ــرب الصادمة. الح
اطلــع  الحفــل  ويف 

الحــارضون عــىل معــرض 
أبدعهــا  التــي  للرســوم 
الخريجــون مــن األطفــال، 
كما قدموا فقرات مرسحية 
وغنائيــة عكســت الفــارق 
الذي وجــدوه بعــد التأهيل 
النفــي واالجتماعــي الذي 
خضعوا له طيلة شهر كامل.
تمكن  املرشوع  أن  يذكر 
خــالل املراحــل املاضية من 
ــل 321 طفــالً  إعــادة تأهي
مجنــداً ومتأثــراً بالحــرب, 
وينــوي التوســع يف املراحل 
املقبلة, ضمــن خطة مركز 
امللك سلمان التي ستستهدف 

2000 طفــل يمني.


