مفتاح والمعوضي ينفذان نزوالً
ميدانيا إلى مكاتب المحافظة
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نفــذ وكيــا محافظــة مــأرب الدكتــور
عبدربــه مفتــاح ،ومحمــد علــي المعوضــي
،يــوم اإلثنيــن ،نــزوال ميداني ـاً إلــى مكاتــب
المحافظــة لإلطــاع علــى ســير العمــل
واالنضبــاط الوظيفــي وعمــل لجــان
الرقابــة والتفتيــش المشــكلة مــن مكتب
الخدمــة المدنيــة.
واطلــع الوكيــان مفتــاح والمعوضــي
خــال زيارتهمــا لمكتــب الخدمــة المدنيــة
علــى االنضبــاط الوظيفــي فــي المكتــب،
واســتمعا مــن مديــر عــام المكتب ســعود
اليوســفي الــى شــرح حــول عمــل لجــان
الرقابــة والتفتيــش التابعــة لمكتــب
الخدمــة ،والتــي تقــوم بالنــزول ميدانيــا
خــال الثــاث االيــام عقــب إجازة العيــد إلى
كافــة المكاتــب والهيئــات والمؤسســات
الحكوميــة والمختلطــة للتفتيــش علــى

مســتوى االنضبــاط الوظيفــي والرفــع
بتقاريــر يوميــة علــى مســتوى كل وحدة.
وزار الوكيــان الدكتــور مفتــاح
والمعوضــي مكاتــب الماليــة ،الضرائــب،
الصحــة العامــة والســكان ،وهيئــة
مستشــفى مــأرب العــام ،وإذاعــة مــأرب
المحليــة ،وتفقــدا ســير االداء واالنضباط
الوظيفــي.
وخــال الزيــارات الميدانيــة شــدد
الوكيــان علــى ضــرورة تواجــد كافــة
الموظفيــن فــي اماكــن عملهــم ومــدراء
المكاتــب الحكوميــة والمختلطــة مــن
اجــل تقديــم الخدمــات للمواطنيــن
عقــب اجــازة العيــد ،وعــدم التســاهل مع
المتســيبين والمتغيبيــن بــدون عــذر
وتطبيــق لوائــح الجــزاءات والمضاعفــة.
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مكتب التربية بمأرب يقر آلية
توزيع الكتاب المدرسي
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أقــر مكتــب التربيــة
بمحافظــة مــأرب آليــة
توزيــع الكتــاب المدرســي
للعــام الدراســي الجديــد
المقــرر انطالقــه فــي
التاســع مــن هــذا الشــهر.
خــال
ذلــك
جــاء
اجتمــاع ترأســه مديــر عــام
مكتــب التربيــة والتعليــم
بمحافظــة مــأرب الدكتــور
علــي العبــاب ،ضــم مــدراء
اإلدارات بالمكتــب.
االجتمــاع
وكــرس
لمناقشــة االســتعدادات

للعــام الدراســي الجديــد
2019 -2018م ،حيــث شــدد
الدكتــور العبــاب علــى
ضــرورة التــزام االدارات
باالنضبــاط
بالمكتــب
الوظيفــي وتنفيــذ الخطــط.
العــام
إن
وقــال:
الدراســي الجديــد يجــب أن
يكــون عامــاً مختلفــاً عــن
االعــوام الماضيــة ،مؤكــداً
أن المكتــب ســيقف بحــزم
حيــال اإلدارات الخاملــة
والغيــر فاعلــة.

 3800حالة استقبلتها المستشفيات
الحكومية في مأرب خالل العيد

اســتقبلت المستشــفيات
الرئيســية
الحكوميــة
بمحافظــة مــأرب خــال
إجــازة عيــد األضحــى المبــارك
 3846حالــة ،توزعــت علــى
مستشــفيات كــرى العــام ،و
 26ســبتمبر بالجوبــة  ،وحريب
العــام ،والعطيــر الخيــري.
ووفــق تقريــر غرفــة
العمليــات بمكتــب الصحــة
فقد اســتقبل مستشــفى كرى
العام  1332حالة ،ومستشفي
 26ســبتمبر بالجوبــة 1169
حالــة ،ومستشــفي حريــب
العــام  441حالــة  ،ومستشــفى
العطيــر الخيــري  904حالــة.
وبحســب أرقــام التقريــر -
حصــل موقــع محافظــة مأرب
على نســخة منه  -فقــد أجريت
خــال العيد  96عمليــة جراحية
بينهــا  38عمليــة مركــزة ،و
 72حالــة والدة ،فــي حيــن
اســتقبلت عيــادات الطــوارئ
 733حالــة ،و 44حالــة غســيل
كلــوي.
وقامــت المستشــفيات
الحكوميــة خــال إجــازة العيــد
بإجــراء  1596فحصـاً تنــوع بيــن
األشــعة والفحــص المختبــري،
واســتقبلت  30حالــة تعرضــت
لحــوادث مروريــة و  5حــاالت
جــراء أصيبــت بطلــق نــاري و10
حــاالت جــراء الســقوط.
وأكــد التقريــر أن كل
اإلجــراءات الالزمــة لخطــة
الطــوارئ التــي أعدهــا المكتــب
قبيــل إجــازة العيــد نفــذت
مــن قبــل إدارة المستشــفيات
والكــوادر الطبيــة والفنيــة
بشــكل ممتــاز ،ووفــق
توجيهــات مديــر عــام مكتــب
الصحــة العامــة والســكان
الدكتــور عبدالعزيــز الشــدادي.

حملة مكافحة حمى الضنك بمديرية
حريب تواصل مهامها

السبت  1سبتمبر  2018العدد ( ) 24

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

أكــد الدكتــور عبدالعزيز
الشــدادي مديــر عــام
مكتب الصحــة بمحافظة
مــأرب أن حملــة طبيــة
وتوعويــة بــدأت يــوم
االثنيــن الماضــي قامــت
بتوعيــة قرابــة 2942

مشــتبه إصابتهــا بحمــى
الضنــك ،فيمــا التــزال
الحملــة مســتمرة حتــى
خلــو المديريــة مــن حمــى
ا لضنــك .
وأكــد الشــدادي أن
المكتــب وضمن إجــراءات
مكافحــة حمــى الضنــك
قــام بإرســال األدويــة
الوريديــة
والمحاليــل
الخاصــة بعــاج الحــاالت
المصابــة بالحمى .مشــيراً
إلــى أن الحملــة مســتمرة
حتــى خلــو مديريــة حريــب
مــن حمــى الضنــك.
وكان مكتــب الصحــة
بــدء ،يــوم االثنيــن ،تنفيــذ
خطــة لمكافحــة حمــى
الضنــك بمديريــة حريــب
والقضــاء علــى البعــوض
الناقــل للحمــى.
الخطــة
وتشــمل
«حملــة رش ميدانيــة،
الحــاالت
ومعالجــة
المصابة ،وإرســال العيادة
الطبيــة المتنقلــة إلــى
المناطــق التــي ينتشــر
فيهــا الوبــاء».
تتضمــن
كمــا
الخطــة حملــة للتوعيــة
للمجتمــع
الصحيــة
وطــرق مكافحــة الوبــاء،
وتشــكيل فــرق توعيــة
مواطــن ومواطنــة ،وزيــارة مــن المتطوعــات والــكادر
 782منــزل فــي مديريــة الطبــي والفنــي بالمرافــق
حريــب.
الصحيــة فــي المديريــة.
وقــال :فــي تصريــح
الحملــة
إن
خــاص
الطبيــة عالجــت العديــد
مــن الحــاالت التــي كانــت

4

ندوة حقوقية بمناسبة اليوم العالمي
للمخفيين قسرا بحضور الوكيل الفاطمي
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انتقــدت نــدوة نقاشــية
أقيمــت ،يــوم الخميــس،
بمحافظــة مــأرب بمناســبة
اليــوم العالمــي للمخفييــن
قســرا ،تقريــر خبــراء االمــم
المتحــدة وانحيــازه الكامــل
االنقالبيــة
للمليشــيات
الحوثيــة ،ومخالفاتــه لكافــة
توصيفــات القــرارات األمميــة
لمجلــس االمــن الدولــي
ومنــه .2216
وأشــار المشــاركون فــي
النــدوة مــن منظمــات
وسياســيين
حقوقيــة
ومهتميــن
وإعالمييــن
وناشــطين ،إلــى أن تقريــر
الخبــراء المتحيــز يحــاول
إخفــاء الجرائــم والوحشــية
التــي ارتكبتهــا وترتكبهــا
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
بحــق اليمنييــن ومنهــا
االخفاء القســري ومــا يتعرض
لــه المخفيــون فــي ســجونها
مــن صنــوف تعذيــب وحشــية
توفــي الكثيــر بســببها وبعض
الحــاالت خرجــت معاقــة.

وشــددت النــدوة التــي
نظمتهــا مؤسســة فتيــات
مــأرب بالتعــاون مــع مكتــب
حقــوق االنســان بالمحافظــة
بعنوان»المخفيــون قســريا.
 .غيــاب المصيــر وانتظــار
العدالــة» ،بحضــور وكيــل
محافظــة مــأرب الشــيخ
علــي محمــد الفاطمــي،
علــى أهميــة تفعيــل دور
منظمــات المجتمــع المدنــي
الحقوقيــة ووســائل االعــام
ومضاعفــة جهودهمــا فــي
فضــح االنتهــاكات والجرائــم
االنســانية التــي ترتكبهــا
مليشــيات االنقــاب الحوثــي
بحــق المدنييــن امــام الــرأي
العــام العالمــي والمنظمــات
الدوليــة.
وكانــت النــدوة قــد
اســتعرضت ثــاث اوراق عمــل
اســتعرضت األولــى المقدمــة
مــن قبــل الدكتــور عبداللــه
الشــليف رئيــس منظمــة
رقيــب بعنــوان « حقائــق
وأرقــام جرائــم مليشــيات

الحوثــي االنقالبيــة».
ووفــق مــا جــاء فــي الورقــة
فقــد ســجلت المنظمــة
خــال العــام  210حالــة إخفــاء
قســري منهــم  3حــاالت
ألطفــال ،كمــا ســجلت فــي
العــام 2017م عــدد 517
حالــة إخفــاء قســري وخــال
االشــهر الماضيــة مــن العــام
الجــاري 2018م تــم تســجيل
 602حالــة إخفــاء قســري فــي
ســجون المليشــيات الحوثيــة
االنقالبيــة.
كمــا تناولــت الورقــة
الثانيــة المقدمــة مــن قبــل
المخفــي ســابقا فــي ســجون
مليشــيات الحوثــي فــؤاد
الفقيــة «أســاليب التعذيــب
الوحشــية التــي ترتكبهــا
المليشــيا بحــق المخفييــن
والمعتقليــن فــي ســجونها»،
فيمــا قدمــت ســلوى عمر من
رابطــة امهــات المختطفيــن
فــي الورقــة الثالثــة « معانــاة
اهالــي المخفييــن قســريا
والمختطفيــن فــي ســجون
المليشــيات».

القبض على عصابة سرقة
بمديرية مأرب الوادي
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قــال مديــر عــام مديريــة
مــأرب الــوادي صالــح بــن حمد
جــرادان إن التعــاون الكبيــر
القائــم بيــن المواطنيــن
ورجــال األمــن بمحافظــة
مــأرب يعتبــر أحــد األســباب
الرئيســية لحالــة االســتقرار
التــي تســود المحافظــة.
وكشــف بن جــرادان أنه في
تمــام الســاعة الرابعــة عصــراً
مــن مســاء يــوم األربعــاء قبــل
الماضــي تــم القبــض علــى
عصابــة ســرقة بمديريــة مأرب
الــوادي ؛ بعــد عمليــة رصــ ٍد
ر دقيقــة قــادت إلــى إلقاء
وتحـ ٍ
القبــض عليهــا وضبطهــا
فــي أحــد أســواق المديريــة .
وأكــد مديــر عــام مديريــة
مــأرب الــوادي صالح بــن أحمد

جــرادان لموقــع «محافظــة
مــأرب» أن العصابــة المكونــة
مــن مجموعــة أشــخاص
تــم ضبطهــا مــع ســيارتين
بالقــرب مــن محطــة بــن
معيلــي ،وأن األجهــزة األمنيــة
تتحفــظ عليهــم حاليــا تمهيداً
إلحالتهــم إلــى القضــاء.
وأشــاد بــن جــرادان
بجهــود األجهــزة األمنيــة،
وكــذا تعــاون المواطنيــن
فــي ضبــط العصابــة .مثمنــاً
جهــود كل مــن يعمــل علــى
تثبيــت األمــن واالســتقرار
بهــذه المحافظــة التي تشــهد
اســتقراراً أمنيــاً كبيــراً أســهم
فــي تطويرهــا وتحســين
األداء فــي مختلــف المجــاالت.

دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتور عبدربــه مفتاح
،يــوم األحــد ،ومعــه مديــر عام
مكتــب الزراعــة المهنــدس
ســيف الولــص ،فتــح بوابــة
ســد مــأرب للقنــاة الرئيســية
لتدفــق الميــاه ،مــن أجــل
تعويــض الميــاه الجوفيــة
لآلبــار واالســتعداد للموســم
الزراعــي الجديــد للمحاصيــل
النقديــة الــذي ســيبدأ
مطلــع أكتوبــر المقبــل.
وخــال فتــح البوابــة
المائيــة ،اســتمع الوكيــل
مفتــاح إلــى شــرح مــن مديــر
عــام مكتــب الزراعــة حــول
خطــط المكتــب لالســتفادة
مــن هــذه الميــاه المتدفقــة
فــي زيــادة االنتــاج الزراعــي
الزراعيــة
للمحاصيــل
والحمضيــة
النقديــة
التــي تنتجهــا المحافظــة،
والتــي تعتبــر إحــدى ســات
اليمــن الغذائيــة الهامــة.
المهنــدس
وأشــار
الولــص إلــى أن المحافظــة
تشــهد توســعا فــي النشــاط
الزراعــي بفضــل مــا يقــوم
بــه بعــض النازحــون مــن
اســتثمار لمهاراتهــم الزراعية
والعمليــة ،فــي اســتصالح
بعــض االراضــي الزراعيــة
واســتئجار مــزارع أخــرى
قائمــة ،وإدخــال عليها بعض
التحســينات والتنويــع فــي
انتاجهــا مــن المحاصيــل.
ولفــت الولــص الــى ان
المجتمــع يســتعد حاليــا
إلجــراء مســح زراعــي لتحديث
البيانــات الزراعيــة فــي اربــع
مديريــات زراعيــة هامــة
فــي المحافظــة تشــمل
مــأرب المدينــة ،ومــأرب
الــوادي ،والرحبــة ،ومجــزر.
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دشــنت مؤسســة وثــاق للتوجــه
المدنــي األحــد الماضــي بمدينــة مــأرب،
الــدورة الثالثــة مــن مشــروع إعــادة
تأهيــل األطفال المجنديــن والمتأثرين
بالحــرب فــي اليمــن الممول مــن مركز
الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
اإلنســانية.
وفــي عمليــة التدشــين أوضــح
القائمــون علــى المشــروع أن الــدورة
اســتوعبت  26طفــا مجنــدا ومتأثــرا
بالحرب اســتكماال ً للمرحلة الخامســة
والسادســة التــي اســتهدفت إعــادة
تأهيــل  80طفــا مجنــداً ومتأثــراً مــن
مختلــف المحافظــات اليمنيــة.

ويخضــع األطفال المجندون لتأهيل
نفســي واجتماعــي وتعليمــي لمــدة
شــهر كامل علــى يــد خبـراء اجتماعيين
ونفســيين تهــدف إلــى تخليصهــم مــن
آثــار تجنيدهــم وإعادتهــم إلــى حياتهــم
الطبيعية.
يذكــر أن مؤسســة وثــاق للتوجــه
المدنــي قــد عملــت علــى إعــادة تأهيــل
 215طفــا مجنــدا ومتأثـرا فــي الــدورات
والمراحل الســابقة ضمن مشروع إعادة
تأهيــل األطفــال المجنديــن والمتأثرين
بالحــرب الممــول مــن مركــز الملــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية.
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