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املستشفيات احلكومية بمأرب 
تستقبل 6381 حالة خالل إجازة 
عيــــــــــد األضحـــــــــــى

- ملف مصور لجانب من جهود مواجهة مفيض السد

65  بالمائة نسبة االنضباط 
الوظيفي في أول أيام الدوام 

عقب إجازة عيد األضحى

السلطة املحلية بمأرب تواصل 
جهود مواجهة أرضار السيول
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جهــــود متواصلـة للسلطـــة املحليـــة 
ملواجهـــــة أضــــــــرار السيــــــول

مديرية جبل مراد
واطلـــع وكيل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عام 
ـــة  ـــغال العام ـــب األش مكت

والطرق باملحافظة املهندس 
عبدالـــودود املذحجـــي، يوم 
ـــق  ـــى الطري ـــس، ع الخمي
الرئيـــي ملديرية جبل مراد 
ـــوب املحافظة،  الواقعة جن

واألعمـــال الجاريـــة لفتـــح 
الطريـــق إىل مركـــز املديرية 
الذي تعرض لتدمري واســـع 
ـــيول األمطار التي  جراء س
شـــهدتها املحافظـــة خـــال 

األســـابيع املاضيـــة وعزلت 
املديرية عن مركز املحافظة 
القرى عن بعضها. وبعض 
وخال الزيارة اســـتمع 
الوكيـــل مفتـــاح مـــن مدير 

ــن  ــة ع ــيول الناجم ــرار الس ــة أض ــي مواجه ــأرب ف ــة م ــة بمحافظ ــلطة المحلي ــود الس ــت جه تواصل
مفيــض ســد مــأرب، وكــذا األمطــار التــي شــهدتها مديريــات المحافظــة األســبوعين قبــل الماضــي 

والتــي تســببت فــي أضــرار بشــرية وماديــة كبيــرة.
وقــام وكيــا المحافظــة الدكتــور عبدربــه مفتــاح ومحمــد المعوضــي بالنــزول إلــى المديريــات 
التــي شــهدت أضــرارا بســبب الســيول، وتفقــد إجــراءات مواجهــة تلــك األضــرار وجهــود مســاندة 

ــيول. ــبب الس ــة بس ــن المناطــق المعزول ــات ع ــق الطرق ــن، وش ــاذ العالقي ــن وإنق المتضرري
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عـــام املديريـــة عبدالنـــارص 
ـــق الطوارئ  األعوش وفري
باملديريـــة إىل اإلجـــراءات 
العاجلـــة التـــي قامـــت بهـــا 
الســـلطة املحليـــة لفتـــح 
الطريـــق الرئيـــي خاصـــة 
ــارات  ــور والعبـ يف الجسـ
التـــي جرفتهـــا  الكبـــرية 
الســـيول والصخور الكبرية 
ـــاقطة عى الطريق يف  املتس
أماكـــن مختلفة والتي أدت 
إىل انســـدادها، إىل جانـــب 
األرضار يف املقاطـــع املنفذة 
والسفلتة  الشق  أعمال  من 
ـــور والعبارات  وبناء الجس
التي نفذت قبل ســـنوات يف 

ـــق املتعثر. الطري
ـــاح  ـــل مفت وأكـــد الوكي
اللواء ســـلطان  أن املحافظ 
العـــرادة وجـــه برسعـــة 
اســـتئناف اســـتكمال تنفيذ 
ـــردم  أعمـــال التوســـعة وال
والحماية والسفلتة لطريق 
املديرية املتفرع من مديرية 
الجوبة حتى مركز مديرية 
الجبل بطول 19 كم، كونها 
ـــاء  ـــد ألبن ـــان الوحي الرشي
ـــم  ـــي تربطه الت ـــة  املديري
بمحيطهـــم الجغـــرايف.. 
مشددا عى مكتب األشغال 
العامـــة والطـــرق برفـــع 
التـــي تتطلبهـــا  التحديثـــات 
ـــم وجداول  أعمال التصامي
الكميات واألعمال اإلضافية 
عـــى ضـــوء نتائـــج ســـيول 
األمطـــار مؤخـــرا بما يعزز 
حمايـــة الطريـــق وضمـــان 
الحـــد من األرضار فيها من 

قبل الســـيول مســـتقبا.
املديرية  كما وجه مدير 
وفريق الطوارئ بمضاعفة 
الجهود يف إصاح الطرقات 
األولوية  املترضرة، وتكون 
لفتـــح الطرقات عن القرى 
املحـــارصة بمـــا يســـاعد 

إيصـــال  يف  املواطنـــن 
ــية  ــم األساسـ احتياجاتهـ

بيـــرس وســـهولة.
ودعـــا الوكيـــل مفتـــاح 
إىل  املديرية  وأعيان  مشائخ 
التعاون املثمر مع الســـلطة 
املحليـــة باملديريـــة من أجل 
ـــاز أعمال تنفيذ  رسعة إنج

الطريـــق للمديرية.

مديرية رحبة
ـــل  ـــن وكي ـــك دش إىل ذل
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
ــاح، يـــوم  ــه مفتـ عبدربـ
األربعـــاء، ومعـــه مديـــر 
عـــام مديرية رحبـــة محمد 
ـــال  ـــدء األعم ـــي، ب القردع
اإلجرائيـــة لشـــق وســـفلتة 
طريق نجد املجمعة- مركز 
مديرية رحبة، جنوب غرب 
ـــيول  ـــراء س ـــة ج املحافظ
األمطـــار، بديـــا لطريقهـــا 
الرتابية السابقة الواقعة يف 
مجرى سائلة رحبة، والتي 
ـــكل  ـــري بش ـــرض للتدم تتع

. مستمر
ـــل املحافظة  وكلف وكي
مدير عـــام املديرية برسعة 
توفـــري وحـــدة شـــق لفـــك 
الطرق الفرعية للقرى التي 
ـــراء  ـــارصة ج ـــزال مح مات

سيول األمطار.
اللجنـــة  وبـــارشت 
ـــية املكلفة برئاسة  الهندس
مديـــر عام مكتب األشـــغال 
العامـــة والطـــرق املهنـــدس 
عبدالودود املذحجي، أعمال 
املســـح والدراســـة إلعـــداد 
التصاميـــم الازمة للطريق 
يف مسار جبيل بطول 41 كم، 
ـــزال مناقصتها  ـــدا إلن تمهي
ـــال  ـــذ خ التنفي ـــارشة  ومب
ـــابيع املقبلة وبتمويل  األس
ــة  ــلطة املحليـ ــن السـ مـ

باملحافظـــة.
و شـــدد الوكيـــل مفتاح 
عـــى الفريـــق الهنـــديس أن 
يراعـــي عنـــد تحديد مســـار 
ـــاه  ـــدرات مي ـــق منح الطري
األمطـــار وأماكـــن تجمعها 
ـــي  ـــا يحم ـــا بم وترصيفه
الطريـــق مـــن االنقطـــاع 

يخـــدم  وأن  واألرضار، 
أكرب  للطريق  الجديد  املسار 
قدر من التجمعات السكانية 
يف املديرية كثيفة الســـكان.
ـــل  ـــن الوكي ـــا دش  كم
مفتـــاح أعمـــال اللجنـــة 
الزراعية برئاسة مدير عام 
ـــة باملحافظة  مكتب الزراع
ـــص،  ـــيف الول ـــدس س املهن
ــم  ــرص وتقييـ ــل حـ بعمـ
ـــت  ـــي تعرض الت ـــأرضار  ل
ـــة  ـــازات الزراعي ـــا الحي له
اللـــب واملناطـــق  يف وادي 
باملديرية،  الزراعية  األخرى 
وتحديـــد االحتياجـــات مـــن 
األعمال الطارئة والحمائية 
ــاج  ــي تحتـ التـ واألرضار 
ـــدى  ـــى امل ـــات ع إىل معالج
الطويـــل ضمـــن املعالجـــات 

ـــة. الحكومي
وتفقـــد الدكتور مفتاح 
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ــت  ــي تعرضـ التـ األرضار 
لهـــا الطريق الـــدويل الرابط 
بـــن محافظتـــي مـــأرب – 
البيضـــاء يف منطقـــة نجـــد 
املجمعة وقبلهـــا يف النطاق 
ـــة،  الجغـــرايف ملديريـــة رحب
ووجـــه مدير عـــام املديرية 
ـــورائ باملديرية  ولجنة الط
ـــور  ـــع الصخ ـــة رف برسع
واألتربـــة املتســـاقطة عـــى 
الطريـــق مـــا تســـببت يف 
عرقلـــة مـــرور الشـــاحنات 
والقاطرات يف هذا الرشيان 
الحيوي والوحيد التي تربط 
ــات  ــة باملحافظـ املحافظـ
والعاصمـــة  الشـــمالية 

. ء صنعا
ـــى الوكيل مفتاح  والتق
خـــال الزيـــارة أمـــن عـــام 
املجلـــس املحـــيل باملديريـــة 
وأعضـــاء فريـــق الطـــوارئ 
وعددا من املشائخ واألعيان 
ـــخصيات االجتماعية  والش
واملواطنن واســـتمع منهم 
األرضار  عـــن  رشح  إىل 
التـــي تعرضت لهـــا املديرية 

ـــية  ـــات األساس واالحتياج
والرضورية.

مديرية حريب
وكيـــل  واطلـــع 
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
عبدربـــه مفتـــاح ومعـــه 
مديـــر عام مكتب األشـــغال 
العامـــة والطرق باملحافظة 
عبدالـــودود املذحجـــي، عى 
ـــاري يف  ـــل الج ـــري العم س
إصاح طريق رثام آل جناح 
وفـــك الحصـــار عـــن خمس 
عـــزل جبليـــة بعـــد تـــرضر 
ـــع،  ـــكل واس ـــق بش الطري
ـــيول األمطار التي  جراء س
شـــهدتها املحافظـــة خـــال 

ـــة. ـــابيع املاضي األس
الزيـــارة  وخـــال 
ـــاح  ـــل مفت ـــتمع الوكي اس
ـــة  ـــام مديري ـــر ع ـــن مدي م
إىل  القحاطي،  نارص  حريب 
رشح عـــن أهميـــة الطريـــق 
الرتابـــي الواقـــع يف مناطق 
جبليـــة شـــاهقة بطول 30 
كـــم ويخـــدم ســـكان عـــزل 

)القويم، القحيطة، الطاير، 
ـــدارة(،  ـــور، والص آل منص
حيث جرفت سيول األمطار 
أجزاء واسعة منه، إىل جانب 
تـــرضر العديد مـــن عبارات 

السيول.
ــور  ــد الدكتـ ــد أكـ وقـ
الزيارة  أن هذه  مفتاح عى 
تأتـــي بنـــاء عـــى توجيهات 
ـــلطان  ـــواء س الل ـــظ  املحاف
العرادة، ملتابعة فك الحصار 
ـــات  ـــرى والتجمع ـــن الق ع
ـــت  ـــي تقطع الت ـــكانية  الس
بهـــم الســـبل جراء ســـيول 
األمطـــار وأصبحوا يف حكم 
املحارصيـــن عـــن التواصـــل 
ــل  ــن، ونقـ ــع اآلخريـ مـ
ثم  األساسية،  احتياجاتهم 
تأتـــي اإلجـــراءات األخـــرى 
ملســـاعدة املترضريـــن مـــن 

. ل لسيو ا
ـــدد وكيل املحافظة  وش
عـــى مديـــر عـــام األشـــغال 
ومدير عام املديرية برضورة 
ـــال  ـــاح أعم اإلرساع يف إنج
ـــل التصاميم  اإلصاح وعم

الازمة من قبل املهندســـن 
لحمايتهـــا  الطريـــق  يف 
ـــن  ـــل م ـــتقبا والتقلي مس
األرضار وحمايـــة عبـــارات 
الســـيول مـــن االنســـداد أو 
االنهيـــار، إىل جانـــب عمـــل 
مســـارات لترصيـــف ميـــاه 
الســـيول مناســـبة بناء عى 
معطيات الواقع بعد السيول 
التـــي جرفتهـــا وأماكـــن 

ـــا. ـــا ومصباته تجمعه

مديرية اجلوبة
وجـــه  الســـياق  ويف 
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
ـــاح  ـــه مفت ـــور عبدرب الدكت
خـــال زيارته، يوم االثنن، 
الجوبة ومعه مدير  ملديرية 
عام املديرية محمد شـــائف 
ـــري  ـــة توف ـــران، برسع نم
املعـــدات الازمـــة إلصـــاح 
األرضار يف طريـــق جبـــل 
السحل جراء سيول األمطار 
وبـــدء مبـــارشة العمل لفك 
الحصار عن القرى الواقعة 
ـــم  ـــل وتمكينه ـــى الجب أع
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مـــن توصيـــل احتياجاتهـــم 
األساســـية والتنقـــل بيـــرس 
وســـهولة، وعمـــل الحماية 
الازمـــة للطريق مـــن أجل 
مستقبا. األرضار  تخفيف 

كمـــا تفقـــد الوكيـــل 
مفتـــاح خال الزيـــارة التي 
ـــر عـــام  رافقـــه فيهـــا مدي
ـــة  ـــغال العام ـــب األش مكت
عبدالـــودود  والطـــرق 
املذحجـــي، ســـري العمـــل يف 
كهرباء الجوبة التي تغطي 
مديريـــات الجوبـــة، وجبـــل 
ـــة، وماهلية،  مراد، والرحب
والعبدية، واستمع من مدير 
الكهربـــاء عبداللـــه البحري 
إىل رشح عـــن ســـري العمـــل 
واالحتياجـــات والتحديـــات 
ـــت  ـــي تعرض الت واألرضار 
لها خطوط الكهرباء جراء 

ـــيول األمطار.. س
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
عى رضورة رسعة إصاح 
ــت  ــي تعرضـ التـ األرضار 
لهـــا الشـــبكة يف مديريتـــي 
الرحبـــة وماهليـــة، والعمل 
عـــى تقديـــم الدعـــم املمكن 
إلدارة الكهربـــاء مـــن أجـــل 
الازمة  االحتياجات  توفري 
ـــبكة الكهرباء،  لتحسن ش
وتوفـــري القواطـــع الازمة 
ــوط إىل  ــة بالخطـ الخاصـ
ــزز  ــا يعـ ــات، بمـ املديريـ
مـــن جـــودة هـــذه الخدمـــة 
ــا إىل  ــة ووصولهـ الحيويـ
كافـــة املواطنـــن.. مشـــددا 
أوال  التحصيل  عى رضورة 
بأول لقيمة استهاك التيار 
املواطنن  الكهربائي، داعيا 
يف املديريـــات الخمـــس إىل 
التعاون وتســـديد ماعليهم 
مـــن مســـتحقات للكهرباء 
من أجل تمكينها من اإليفاء 
ــتمرار  ــا واسـ بالتزاماتهـ

الخدمة.
ـــل املحافظة  وعقد وكي

الدكتور مفتاح خال تفقده 
ـــة  ـــة لتعبئ ـــة الجوب محط
ـــزيل  ـــاز املن الغ ـــطوانات  أس
التي تغطي احتياجات ست 
مديريـــات هـــي: )الجوبـــة، 
وحريـــب، وجبـــل مـــراد، 
وماهليـــة،  والرحبـــة، 
ـــا ضم  ـــة(، اجتماع والعبدي
مديـــر عام املديريـــة ومدير 
املنشأة عيل بن عيل عبدربه 
القايض وعـــددا من أعضاء 
املجلـــس املحـــيل باملديريـــة، 
ووكاء توزيـــع مادة الغاز 

يف املديريـــات.
االجتمـــاع ناقش ســـري 
عمـــل املحطـــة واملشـــكات 
التـــي تواجـــه العمل خاصة 
تأخـــر وصـــول مقطـــورات 
الغاز وانعكاسها عى تأخر 
لحصصهم  الوكاء  استام 
ـــزيل،  ـــاز املن الغ ـــادة  ـــن م م
إىل جانـــب بيـــع أســـطوانة 
الغـــاز، وآلية وضـــع رقابة 
فاعلة بمشـــاركة السلطات 
املحلية يف املديريات ملنع بيع 
مادة الغاز املنزيل يف السوق 
الســـوداء وضمان وصولها 
ــعر  ــن وبالسـ إىل املواطنـ

الرســـمي املعتمد.

مديرية رصواح
ـــل محافظة  ـــد وكي تفق

ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عـــام 
مديريـــة رصواح محمـــد 
التـــي  طعيمـــان، األرضار 
خلفتهـــا ســـيول األمطار يف 
ـــن بوادي  ـــة الصواب منطق
ذنـــة، ومـــا خلفـــه ارتفـــاع 
منســـوب امليـــاه يف حـــوض 
ســـد مأرب مـــن أرضار عى 
منازل املواطنن والنازحن 
العامة من مياه  والخدمات 
وكهربـــاء وصحـــة وتعليم.
الزيـــارة  وخـــال 
التـــي رافقه فيها  امليدانيـــة 
مديـــر عام مكتب األشـــغال 
العامـــة والطرق باملحافظة 
املذحجي ومدير  عبدالودود 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
مخيمـــات النازحن ســـيف 
مثنى، التقى الوكيل مفتاح 
ـــتمع منهم  باملواطنن واس
ـــا  ـــي خلفته الت إىل األرضار 
الســـيول املتدفقة إىل الســـد 
واحتياجاتهـــم العاجلة من 
الخدمات العامة واألساسية 

الطارئة.
ـــور  ـــع الدكت ـــا اطل كم
مفتاح عـــى حجم األرضار 
التـــي تعرضت لهـــا الطريق 
الرابـــط بن مدينـــة مأرب-
الـــزور- منطقـــة الصوابن 
ـــبب  ـــا تس ـــة، م ـــوادي ذن ب

ـــكان  ـــل الس ـــاة نق يف معان
الحتياجاتهم، ويف مقدمتها 
عبور عربات صهاريج املياه 

)الوايتات(..
ووجـــه الوكيـــل مفتاح 
خال الزيارة برسعة إنشاء 
خـــزان مياه برجي إســـعايف 
جديد يف الصوابن مع شبكة 
الصالحة  املياه  لتوفري  مياه 
للـــرشب للســـكان النازحن 
من حوض السد إىل أماكنهم 
ـــدة املرتفعة، وتوفري  الجدي
خيـــام املـــأوى لـــأرس التي 
تدمرت مساكنها وأصبحت 
با مأوى، إىل جانب رسعة 
ـــك املعـــدات إلصـــاح  تحري
األرضار يف الطريـــق بمـــا 
يســـهل العبـــور، إىل جانـــب 
إصـــاح األرضار يف كـــربي 
العليـــب وحمايتـــه مـــن 
االنهيـــار وجرف األســـفلت 

الخط. عى 
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح 
إىل أن فـــرق الطـــوارئ يف 
ـــا  ـــتبدأ عمله ـــاء س الكهرب
خـــال األيـــام املقبلـــة مـــن 
تغيري مسار شبكة الكهرباء 
الرابطـــة إىل املديرية بعد أن 
غمرتها مياه حوض الســـد 
ـــوبها،  ـــاع منس ـــد ارتف بع
بمـــا يعـــزز إيصـــال خدمـــة 
الكهرباء إىل املديرية، فضا 
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ـــات  ـــة احتياج ـــن تغطي ع
الســـكان مـــن مـــادة الغـــاز 
النفطية،  املنزيل واملشتقات 
ـــات الصحية  وإعادة الخدم
ــة،  ــة يف املنطقـ والتعليميـ
ـــلطة  ـــع الس ـــاون م بالتع
ـــة وقيادات  املحلية باملديري

املجتمـــع الفاعلـــة.

 مدغل  و رغوان
ــد  ــه تفقـ ــن جانبـ مـ
ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
محمـــد عيل املعويض ومعه 
مديـــر عام مكتب األشـــغال 
العامـــة والطـــرق املهنـــدس 
حجم  املذحجي،  عبدالودود 
األرضار التي خلفتها سيول 
األمطـــار يف مديريتي مدغل 
ورغـــوان شـــمال املحافظة 
ومتطلبات األعمال الطارئة 
للحد من آثار السيول يف ظل 
ـــتمرار هطول األمطار. اس

امليدانية  الزيارة  وخال 
للوكيل املعويض إىل مديرية 
مدغل اطلـــع مع مدير عام 

املديريـــة عامـــر عميســـيان 
ـــي خلفتها  الت عى األرضار 
سيول األمطار عى الطريق 
محافظة  بن  الرابط  الدويل 
مـــأرب ومحافظتي صنعاء 
والجـــوف، خاصة الســـيول 
ـــة مـــن ســـوائل وادي  اآلتي
الجفرة، وســـائلة الجروف، 
ووجـــه مكتب األشـــغال يف 
واملديرية برسعة  املحافظة 
حـــرص األرضار وتقييـــم 
االحتياجـــات، ومبـــارشة 
العمـــل يف إصـــاح األرضار 
ـــال  ـــز أعم ـــة وتعزي الواقع
الحمايـــة للطريـــق حتـــى ال 
يتـــرضر مســـتقبا، والتـــي 
تشمل فتح وتنظيف عبارات 
ـــات  ـــل الصبي ـــاه، وعم املي
اإلضافية الحمائية الازمة.
ــوان  ــة رغـ ويف مديريـ
ـــويض  ـــل املع ـــع الوكي اطل
بصحبـــة مدير عام املديرية 
طـــه علـــوي بـــن زبـــع، عى 
حجم األرضار التي خلفتها 
السيول يف مزارع املواطنن 

ـــم  ـــن منازله ـــا م واقرتابه
وقراهـــم يف وادي رغـــوان، 
ووادي اســـداس، ووجـــه 
ـــدات  ـــل املص ـــة عم برسع
ـــة الازمة ورسعة  الحمائي
إصـــاح محطة تحلية املياه 
التي تغذي املديرية املعطلة، 
كـــون معظم ميـــاه املديرية 
ـــة وغري صالحة  مياه مالح

للرشب.
الوكيـــل  وتفقـــد 
املعويض تجمع النازحن يف 
مجمع املديرية واستمع إىل 
لها،  تعرضوا  التي  األرضار 
واطلـــع عى ســـري العمل يف 
مستشـــفى رغوان الريفي، 
اإلدارة  مـــن  واســـتمع 
ـــن  ـــن إىل رشح ع واملختص
ـــة،  ـــات الرضوري االحتياج
أن  يمكن  ما  وناقش معهم 
تســـهم بـــه قيادة الســـلطة 
املحليـــة باملحافظـــة وفقـــا 

لإلمكانـــات املتاحـــة.
وكان الوكيـــل املعويض 
ـــارة للمديريتن  الزي خـــال 

قد التقى عددا من مشـــائخ 
وأعيـــان املديريتـــن ونقـــل 
لهـــم تحيات املحافظ اللواء 
كلفه  الذي  العرادة  سلطان 
ـــم، وأرضار  ـــد أحواله بتفق
السيول، وعمل الازم تجاه 
األرضار الطارئة خاصة ما 
يتعلق بالخدمات األساسية.
وأشـــاد وكيل املحافظة 
باملواقـــف الوطنيـــة ألبنـــاء 
الجدعـــان يف املديريتـــن 
وتضحياتهـــم يف الدفاع عن 
الجمهورية والرشعية وعن 
أرضهم وقراهم ومزارعهم 
ضـــد مليشـــيا االنقـــاب 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم الحوثي
إيـــران، ورفـــض مرشوعها 
التدمـــريي الـــذي يســـتهدف 
اليمـــن واملنطقـــة.. مؤكـــدا 
أن تضحياتهـــم محل تقدير 
واعتزاز وفخر، تكتب سفرا 
مـــن تاريخ اليمـــن الحديث.
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املستشفيات احلكومية يف مأرب تستقبل 6381 
حالة خالل إجازة عيد األضحى

اســـتقبلت املستشفيات 
الحكوميـــة التـــي خصصها 
مكتـــب الصحـــة العامـــة 
والســـكان بمحافظة مأرب 
للمناوبة خـــال إجازة عيد 
األضحـــى املبـــارك 6381 
حالـــة، بينهـــا 3447 حالـــة 
استقبلتها أقسام الطوارئ.

ـــادر  ـــر ص ـــق تقري ووف
عن غرفة العمليات بمكتب 
ـــتقبلت  ـــد اس ـــة فق الصح
املناوبـــة  املستشـــفيات 
ـــة والدة، وأجرت  389 حال
122 عمليـــة جراحيـــة، 
بينمـــا اســـتقبلت العيـــادات 
الخارجيـــة 2934 حالـــة، 

و111حالة غسيل كلوي.
ـــأن  ـــر ب ـــار التقري وأش
املستشـــفيات الحكوميـــة 
خـــال إجـــازة العيـــد قامت 
تنوع  بإجـــراء8797 فحصاً 
ـــص  ـــعة والفح ـــن األش ب
املختـــربي وتخطيـــط قلـــب 
للحـــاالت التي اســـتقبلتها.
أن  التقريـــر  وأكـــد 
املستشـــفيات الحكوميـــة 
املناوبـــة ســـجلت وقوع 23 
حالة وفاة بالغرق، إحداهن 
ـــا  ـــة، منه ـــة رعدي بصاعق
19حالة ألطفال لم تتجاوز 
أعمارهـــم 15عامـــاً، بينمـــا 
تم إســـعاف 5 حاالت غرق، 

بينهـــا حالتـــا إصابـــة بليغة 
المرأتن تسببت السيول يف 
سقوط جدار املنزل عليهما.
ـــفيات  ـــت املستش وقدم
الطبية  الحكومية خدماتها 
لــــ 147 مصابـــا بجـــروح، 
توزعـــت عـــى 75 حالـــة 
إصابـــة بحـــوادث مرورية، 
و52 إصابة جراء السقوط، 
و20 إصابـــة بطلـــق ناري.

التقريـــر  ووفـــق 
فقـــد اســـتقبل مستشـــفى 
كـــرى العـــام 1457 حالـــة، 
ـــبتمرب  ـــفى 26 س ومستش
1228حالـــة،  بالجوبـــة 
ومستشفى العطري الخريي 

ـــفى  ـــة، ومستش 1022حال
حريـــب العـــام 1259حالـــة 
، ومستشـــفى 22 مايـــو 
982حالـــة،  بالجوبـــة 
الوحـــدة  ومستشـــفى 
بالحصـــون 279حالـــة، 
ومستشـــفى الشهيد محمد 
هائـــل لأمومـــة والطفولة 
154 حالة طوارئ توليدية.
يذكـــر أن هـــذه األرقـــام 
غري شاملة للخدمات الطبية 
ـــفى  ـــة لهيئة مستش املقدم
مـــأرب العـــام واملستشـــفى 

العسكري.
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65  بالمائة نسبة االنضباط الوظيفي في 
أول أيام الدوام عقب إجازة عيد األضحى

ـــة  ـــب الخدم ـــال مكت ق
والتأمينـــات  املدنيـــة 
بمحافظة مأرب إن نســـبة 
ــي يف  ــاط الوظيفـ االنضبـ
العامة واملختلطة  الوحدات 
يف محافظـــة مـــأرب يف أول 
أيام الدوام الرســـمي عقب 
إجازة عيد األضحى املبارك 

بلغـــت 65 باملائـــة.
ـــام  ـــر ع ـــح مدي وأوض
املكتـــب ســـعود اليوســـفي 
ـــة  ـــاء اليمني ـــة األنب لوكال

)ســـبأ( بأن 9 فـــرق رقابية 
ميدانية انطلقت إىل وحدات 
ـــة واملختلطة  الخدمة العام
للرقابـــة عـــى مســـتوى 
ـــاط الوظيفي عقب  االنضب
ـــتمر  ـــد وستس ـــازة العي إج
أيـــام.. مشـــريا  ملـــدة ثاثـــة 
ـــة  ـــات الصارم إىل التوجيه
من قيـــادة املحافظة ممثلة 
اللـــواء ســـلطان  باملحافـــظ 
العـــرادة، بتطبيق الجزاءات 
ـــة بحق  ـــة الصارم القانوني

ــدون مـــربر  املتغيبـــن بـ
قانونـــي..

ــفي إىل  ــوه اليوسـ ونـ
أن تقاريـــر النـــزول امليداني 
ســـرتفع إىل وزارة الخدمـــة 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادة الس وقي
وذلـــك يف إطـــار تأكيدهمـــا 
ـــى  ـــم ع الدائ ـــا  وحرصهم
االنضبـــاط الوظيفي ورفع 
مســـتوى أداء مهـــام جميع 
املوظفـــن لتقديم الخدمات 
ـــد  ـــن بع ـــة للمواطن العام

انتهاء إجازة العيد.
ـــار  ـــت إىل أن األمط ولف
والســـيول التي من الله بها 
عى بادنـــا أدت إىل انقطاع 
ـــة  ـــرق وعرقل ـــض الط بع
وصول بعـــض املوظفن يف 
أيـــام الدوام الرســـمي،  أول 
وخاصـــة ممـــن يأتـــون من 
املحافظـــات األخـــرى وهذا 
مـــا تســـبب يف تدني نســـبة 
قياسا  العام  هذا  االنضباط 

ـــوام املاضية. باألع



9نشرة 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
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أبرز جهود السلطة المحلية بمأرب 
لمواجهة األضرار خالل عشرة أيام

ملف مصور جلانب من جهود مواجهة 
مفيــــــــــــض الســـــــــــــــــد
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