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الفاطمي يدشن ورشة عمـل حـــول دور املــرأة فـي نرش السـالم

مكتـب الزراعة يوجه نداء استغاثة بعد اجتياح اجلراد للمحافظة

اهلجرة الدولية تبحـث التدخـالت اإلنسانيـة يف القطـاع الصحي

الباكـري يتفقـد أعمـال إدخـال الرقـم الوطني يف كشوف الراتب 

املعاييـر العامليـة للعمـل اإلنسانـي تدخل مأرب من بوابة الصحة

عاصمـة املحافظـة حتتضـن لقـاًء تشاورياً إلعادة مترسيب املدارس

بائعو قواطع كهربائية تسبب 
احلرائق يواجهون القضاء

ملف خمالفات البناء مبدينة 
مأرب أمام النيابة العامة 

مأرب تستقبل دفعة جديدة من 
خريجي املعهد العايل للعلوم الصحية

-   مدان بتجارة اخملدرات يواجه حكما بالسجن 25 عامًا 
-   ضبط 27 طنا من اخملدرات خالل 3 سنوات

مفتاح يلتقي حتالف عدد من املنظامت اإلنسانية الفرنسية
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ــل محافظة  ــى وكي التق
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، 
يف مكتبه - يــوم الخميس - 
وفــد تحالف املحبة الفرنيس 
للمنظمــات اإلنســانية الذي 
يزور املحافظة برئاسة سليم 

رايس.
وخــال اللقــاء اســتمع 
ــاح مــن وفــد  ــل مفت الوكي
املنظمات الفرنسية إىل رشح 
عن طبيعة الزيارة التي تهدف 
إىل إطاعهــم عــى األوضاع 
اإلنسانية يف محافظة مأرب 
للنازحني واملجتمع املضيف ، 
وتقييم االحتياجات من خال 
الواقع امليداني بما يساعدهم 
يف تحديد مجاالت ومشاريع 
تدخاتهم اإلنسانية للتخفيف 

املعاناة. من 
ورحب الدكتور مفتاح يف 
اللقاء بوفد منظمات املجتمع 
املدني يف فرنسا بزيارتهم إىل 
محافظة مأرب لاطاع عى 
األوضاع اإلنسانية عن قرب 
.. مؤكداً أن العمل اإلنســاني 
قيمــة عاملية ال تتجــزأ أينما 
للتدخل من  الحاجة  اقتضت 
قبــل القائمني عى املنظمات 
ــات العاملة يف هذا  واملؤسس

املجال.
الوكيــل  واســتعرض 
مفتاح التحديات التي تواجهها 
السلطة املحلية يف املحافظة 

جــراء أمــواج النــزوح إليهــا 
من مختلف املحافظات التي 
تسيطر عليها مليشيا الحوثي 
االنقابيــة، والتــي مازالــت 
مستمرة حتى اليوم، شملت 
ــة،  ــن والحماي ــب األم جوان
األساســية،  والخدمــات 
ــواء، وغريها  واإلغاثة، واإلي
من التحديات يف ظل إمكانات 

وموارد شــحيحة.

ــلطة  ــار إىل أن الس وأش
املحليــة عملت بكل جهد من 
أجــل تعزيــز جوانــب األمن 
والحمايــة يف املحافظة ، كما 
عملــت عى االرتقــاء بالبنى 
للخدمات األساسية  التحتية 
الحكوميــة  واملؤسســات 

املقدمــة للخدمــة وخدمــات 
البنى التحتية للمحافظة، من 
أجــل الوصــول ولــو إىل الحد 
ــة احتياجات  األدنى من تلبي
املضيف. واملجتمع  النازحني 

ونــوه الدكتــور مفتــاح 
بما قامت به السلطة املحلية 
من مشاريع حرضية، ومياه، 
ــم، وصحة،  وكهرباء، وتعلي
املشــاريع  مــن  وغريهــا 
اإلنســانية يف مجاالت اإليواء 
ــل  ــذاء، والعم ــن والغ واألم

وغريها.

وانتقــد وكيــل املحافظة 
خال اللقاء التدخل الضعيف 
يف  الدوليــة  للمنظمــات 

محافظــة مأرب وبشــكل ال 
ــتوى قدراتها  يرتقي إىل مس
ــة  ــات الحقيقي أو االحتياج
للنــاس املترضريــن .. مؤكداً 
اســتعداد  الســياق  ذات  يف 
ــم  ــة لتقدي ــلطة املحلي الس
كافة التسهيات للمنظمات 
مشاريعها  لتنفيذ  اإلنسانية 
ــانية وفق  ــا اإلنس وبرامجه
القوانني واللوائح املعمول بها.

حــرض اللقاء مديــر عام 
مكتب الشــؤون االجتماعية 
والعمــل حســن الشــبواني، 
واملديــر التنفيــذي لفــرع 
جمعية اإلصاح االجتماعي 

باملحافظــة صالح قاســم.

استعرض التحديات التي تواجه السلطة احمللية جراء النزوح

مفتاح يلتقي حتالف عدد من املنظامت اإلنسانية 
الفرنسية التي تزور مأرب
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ــل  ــة عم ــت ورش ناقش
أقامتهــا منظمــة حفيــدات 
بلقيس بالتعاون مع منظمة 
رقيب، وشبكة اليمن لحماية 
حقوق اإلنســان دور املرأة يف 
نرش السام بني فئات املجتمع 

اليمنية.

وأكد وكيل املحافظة عيل 
محمد الفاطمي خال تدشينه 
ــعب  ــل أن الش ــة العم ورش
اليمني تواًق ليصبح السام 

القائــم عى تحقيــق العدالة 
وإنهاء االنقاب واملرجعيات 
املعرتف بها »واقعاً معاشاً«.
وقال إن انقاب مليشــيا 
الحوثي عى الدولة الرشعية 
ونهب وتدمري مؤسســاتها، 
هــو مــا أدى إىل كل هــذه 
التداعيــات من دمــار ودماء 
وترشيد مايني اليمنيني من 
مناطقهم ، ومنازلهم وقراهم 
نازحني ومهجرين فراراً من 
بطش هذه املليشيا املدعومة 

إيران. من 

من جانبها أكدت رئيسة 
املنظمة سعدية املحفيل عى 
أن  املــرأة ال يجــب  أن دور 
يتوقــف عنــد دور الضحيــة 
ــرب  ــاة الح ــل معان ، وتحم
ومراراتهــا ؛ بــل يمكنهــا أن 
تلعب دوراً مســاهماً يف بناء 
عملية الســام ورفع الوعي 
لدى املجتمع برضورة السعي 
الجاد من أجل تحقيق السام.

وأعلنــت خال الورشــة 
عن إطاق مبادرة« نساء من 
ــام« هدفها إرشاك  أجل الس
املرأة يف تعزيز ثقافة صناعة 

املجتمع. السام بني فئات 

حرض الورشة مدير عام 
التخطيــط والتعــاون الدويل 

مجيديع. حزام 

أقامتها عدد من املنظمات

الفاطمي يدشن ورشة عمل حول تعزيز دور 
املرأة يف نرش السالم
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تفقــد وكيــل محافظــة 
ــة  ــؤون اإلداري ــأرب للش م
الباكري خال  عبدالله أحمد 
زيارته - يوم األربعاء - ملكتب 
الخدمة املدنية، عملية توحيد 
الرقــم الوطنــي يف كشــوف 
ــني يف وحدات  رواتب املوظف
الخدمة العامة بحسب الرقم 
الوطني يف البطاقة الشخصية 
اآللية، بحســب تعميم وزير 
ــة والتأمينات،  الخدمة املدني

من أجل الكشــف عن حاالت 
االزدواج الوظيفي يف مختلف 

اإلدارية. الوحدات 

ــل  ــارة الوكي ــال زي وخ
الباكري استمع من مدير عام 
مكتب الخدمة املدنية سعود 
اليوسفي ومدراء اإلدارات إىل 
رشح عن املهام التي ينفذها 
املكتــب يف مجال الرقابة عى 
االنضباط الوظيفي، وإصدار 

ــداد  ــب، وإع ــوف الرات كش
الوثائق الخاصة بمستحقات 
والعــاوات  التســويات 
للموظفــني بموجــب قــرار 
مجلس الوزراء وتعاميم وزارة 
والصعوبات  املدنية،  الخدمة 
والعراقيل التي تواجه العمل 

ــدات العامة. يف بعض الوح

الوكيــل  شــدد  وقــد 
الباكــري عــى رضورة أن 

يطبــق قانون الخدمة املدنية 
رقــم 19 والئحتــه التنفيذية 
عــى كافة الوحــدات العامة، 
وااللتــزام بــأن يكــون مركز 
املعلومــات يف مكتب الخدمة 
املدنيــة هو الجهــة الوحيدة 
التي تصدر كشوفات رواتب 
املوظفــني يف كافــة املكاتــب 
الخدمة  ووحدات  الحكومية 
العامة بحســب االختصاص 

القانوني.

بحسب البطاقة اآللية

الباكري يتفقد أعامل إدخال الرقم الوطني 
يف كشوف الراتب
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املحكمــة  أصــدرت 
الجزائية املتخصصة حكماً يف 
مأرب بالسجن 25 عاماً عى 
املدعو محمد خالد عيل نرص 
أبو عوض، بعد ثبوت تهمة 
حيازته وتجارته للمخدرات.

ــوق الحكم  وقىض منط
يف الجلسة العلنية التي عقدت 
يف مقــر املحكمة بمحافظة 

مأرب برئاسة رئيس املحكمة 
القــايض أبــو بكــر محســن 
الخليفــي وحضــور وكيــل 
املتخصصة  الجزائية  النيابة 
مــروان النــيس، بمصــادرة 
املــواد املخــدرة املضبوطــة 
وهــي 36 كيلــو جرامــا 
وإتافها، ومصادرة السيارة 
املضبوطة املستخدمة يف نقل 
املــواد املخدرة أثنــاء عملية 

الضبط.

مجلــس  أن  إىل  يشــار 
القضــاء األعــى كان العــام 
املــايض قد أصدر القرار رقم 
15 لسنة 2018م قىض بنقل 
الشعبة االستئنافية الجزائية 
واملحكمــة  املتخصصــة 
الجزائية املتخصصة والنيابة 
الجزائيــة املتخصصــة مــن 

العاصمة صنعاء إىل محافظة 
مأرب وعينت القايض محمد 
قائد حميدان رئيسا للشعبة، 
بسبب اســتخدامها من قبل 
ــيا الحوثي االنقابية  مليش
الذين سيطروا عليها مقصلة 
إلصدار أحكام تصفية بحق 

وخصومها. معارضيها 

املحكمة اجلزائية تقيض بسجن مدان بتجارة 
املخدرات 25 عاماً
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قال تقرير أمني صادر عن 
وزارة الداخليــة إن محافظة 
مأرب جاءت يف املرتبة األوىل 
من بــني املحافظــات األكثر 
ضبطــاً للمواد املخــدرة التي 
يتم تهريبها عرب عصابات إىل 
مليشيا الحوثي االنقابية يف 

صنعاء.
وأكــد التقريــر الــذي 
ــرشق  ــة ال ــه صحيف نرشت
األوسط ضمن تقرير لها عن 

املخدرات يف اليمن أن األجهزة 
األمنيــة يف مــأرب ضبطــت 
خال األعوام الثاثة املاضية 
أكثر مــن 27 طناً مــن مادة 
الحشــيش واملــواد األخــرى 

املخدرة.
محافظــة  وجــاءت   
الجوف ثانياً من حيث معدل 
ضبط املخدرات - وفق التقرير 
- حيث قامت األجهزة األمنية 
هنــاك بضبــط 12 طنــاً من 
املخدر خال  الحشيش  مادة 

36 عملية يف ثاث ســنوات.
أن  التقريــر  وأورد 
النقاط األمنية التابعة لقوات 
الرشعية يف مديريات حريان 
وميدي وحــرض بمحافظة 
حجــة تمكنت خــال نفس 
الفــرتة مــن ضبــط مئــات 
ــواد  ــن امل ــات م الكيلوغرام
املخدرة التي كانت، بحســب 
اعرتافــات بعــض املهربــني 
املضبوطــني، تتبــع قيــادات 

حوثيــة يف صنعــاء.

وقــال التقرير إن األرقام 
الــواردة تعــد جزءاً بســيطاً 
من النجاحات التي حققتها 
وتحققهــا النقــاط األمنيــة 

ــوات الرشعية. التابعة لق
 وتطــرق التقرير األمني 
ــق  ــاط وثي ــود ارتب إىل وج
بــني املليشــيا الحوثية وبني 
ــا تهريــب  ــات ومافي عصاب
ــة  ــدرات تابع ــارة املخ وتج
إليران و»حزب الله« اللبناني.

بضبطها 27 طنا خالل ثالث سنوات

مأرب تتصدر املحافظات اليمنية األكثر 
مكافحة للمخدرات
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ــوي  ــاء ترب ــرس لق ك
تشــاوري موســع عقد يوم 
ــة  ــب الرتبي ــاء بمكت األربع
ــة مأرب،  والتعليم بمحافظ
ملناقشــة املســارات البديلــة 
إلعادة التاميذ املترسبني إىل 
املدارس  الدراسية يف  املقاعد 
والحــد من التــرسب، ضمن 
ــال  ــوغ األطف ــرشوع« بل م
الذين يتعذر عليهم الوصول 
إىل التعليــم يف اليمن« والذي 
تنفذه اإلدارة العامة للتعليم 
املجتمعــي بــوزارة الرتبيــة 
والتعليم بالتعاون مع منظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلوم 

والثقافة )اليونســكو(.
املمول  املرشوع  ويهدف 

ــك ســلمان  مــن مركــز املل
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
إىل توفــري مســارات بديلــة 
نحــو مســتقبل إيجابــي 
واملراهقني  لألطفال  ومنتج 
من  ترسبهم  ملنع  والشباب، 
التعليم، من خال تنفيذ العديد 
ــم بالتعاون  من برامج الدع
مع املجتمع، وإيجاد فصول 
ــم مجتمعي يف  ومراكز تعلي
ــات والعزل  املدارس باملديري

ترسباً. األكثر 

اللقاء أكد مدير عام  ويف 
التعليــم املجتمعــي بــوزارة 
الرتبيــة الدكتــور عــارف 
قطيمــي، ومدير عام مكتب 
الرتبيــة والتعليم باملحافظة 

الدكتــور عــيل العبــاب، عى 
أهمية هذا املرشوع يف إعادة 
آالف التاميــذ املترسبني من 
املــدارس إىل قطــار التعليــم 
ــرسب آالف  ــن ت ــد م والح

آخرين.

األوضــاع  إىل  وأشــارا 
االســتثنائية التــي تمــر بها 
اليمن من حرب ظاملة شنتها 
مليشــيا االنقــاب ونهبهــا 
وتدمريها مؤسسات الدولة 
ويف مقدمتهــا املــدارس من 
أجل توجيه مســار التاميذ 
ــارس،  مــن املــدارس إىل املت
إىل جانــب تعميــق الفقــر يف 
املجتمع وترشيد األرس تسبب 
يف زيادة أعداد املترسبني من 

التعليــم واســتمرار عمليــة 
الترسب أكثر وأكثر كل عام.

وأكــد قطيمــي والعباب 
عــى رضورة اســتدامة هذا 
املــرشوع عــى مســتوى 
الجمهوريــة  محافظــات 
واستمراره بعد انكفاء املانح 
واملمــول لتنفيــذه من خال 
البحــث عن مصــادر تمويل 
وطنية آمنة، بما يســاعد يف 
تحقيق أعى معدل من التحاق 
التاميذ بقطار التعليم، كون 
التعليــم هو حجر الزاوية يف 
البناء والتنمية وإعادة إعمار 

مــا دمرته الحرب.

مدينة مأرب حتتضن لقاًء تشاورياً إلعادة 
املترسبني من املدارس
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مكتب الزراعة يوجه نداء استغاثة بعد 
اجتياح اجلراد للمحافظة

أطلــق مكتــب الزراعــة والــري بمحافظــة 
مأرب نداء استغاثة، برسعة التدخل واملساعدة 
يف مكافحة الجراد الذي انترش بشــكل واســع 
ملتهما املحاصيل الزراعية يف مديريات محافظة 
مأرب التي تمثل إحدى سات اليمن الزراعية.

وأوضح مديــر عام مكتــب الزراعة والري 
املهنــدس ســيف الولــص أن الجــراد الــذي بدأ 
ظهــوره قبل ثاثة أســابيع يف ثــاث مديريات 
فقط توسع اليوم يف تسع مديريات ؛ ما أصبح 
يهــدد املحاصيــل الزراعيــة يف املحافظــة عــى 
رأسها الحبوب والخرضوات والفواكه وأعاف 

والحمضيات. الحيوانات 

ــة  ــص إىل أن حمل ــدس الول ــار املهن وأش
املكافحة للجراد التي ينفذها املكتب بدعم من 
قيادة السلطة املحلية، ال تفي بمواجهة جائحة 

الجــراد نظراً إلمكاناتها املحدودة ، يف حني تزداد 
عملية التكاثر للجراد والفقس للبيض يف ظل بيئة 
خصبة لتكاثرهــا ، وتواري الدور الفاعل لوزارة 

الزراعة رغم املراســات واملناشدات املبكرة.

وناشــد مديــر عــام مكتــب الزراعــة والــري 
رئيــس الحكومة ومنظمة الفاو برسعة التدخل 
واملساعدة يف إنقاذ ما تبقى من محاصيل وغذاء 

املواطنني والثــروة الحيوانية.

وأكــد أن الزراعة وتربيــة الثروة الحيوانية يف 
محافظة مأرب هي النشــاط االقتصــادي األول 
ملعظم سكان املحافظة، ويسهم القطاع الزراعي 
يف رفــد االقتصــاد الوطني ، ويخلــق أكرب فرص 
عمل للسكان والنازحني إىل املحافظة من مختلف 
املحافظات لتحســني مســتوى أرسهــم املعييش 

بشــكل مبارش أو غري مبارش.



السبت  20 يوليو   2019م   العــــــدد ) 69 (
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

اهلجرة الدولية تبحث التدخالت 
اإلنسانية يف القطاع الصحي

بحث لقاء بني مدير عام مكتب 
الصحة العامة والسكان بمحافظة 
الشدادي  الدكتور عبدالعزيز  مأرب 
ومسؤول الصحة باملنظمة الدولية 
ــودة  ــال ع ــور نض ــرة الدكت للهج
ــانية يف  ــات اإلنس ــب التدخ جوان
القطاع الصحي، وأبرز االحتياجات 
الصحية والتحديات يف ظل استمرار 
ــن إىل  ــني واملهجري النازح ــق  تدف

املحافظة.

وأكــد الدكتور الشــدادي خال 
اللقاء أن محافظة مأرب احتضنت 
النازحــني  مــن  اآلالف  مئــات 
ــنوات  واملهجرين خال األربع الس
الــذي أضاف أعباًء  األخرية ؛ األمر 
كبرية عى القطاع الصحي ، يف ظل 
بنية تحتية كانــت ضعيفة ومعدة 

لعدد ســكاني بسيط.

وأوضــح أن مكتــب الصحــة 
عمــل وبدعم مــن الســلطة املحلية 
باملحافظة عى اســتيعاب الضغوط 
الشــديدة عى القطــاع الصحي من 
خــال إعــادة تأهيــل املستشــفيات 
ورفدها باإلمكانــات الرضورية، يف 
ظــل غياب شــبه كامــل للمنظمات 
اإلنسانية األممية والدولية عن تويل 
للنازحني  الخدمات  توفري  يف  دورها 

واملهجرين.

ــه يف  ــن أمل ــدادي ع ــرب الش وع
دور أكــرب للمنظمــات األمميــة بما 
يوفــر أبرز االحتياجــات الرضورية 
للقطــاع الصحي يف محافظة مأرب 
.. مشــيداً يف ذات الســياق بافتتــاح 

لها  للهجرة مكتباً  الدولية  املنظمة 
يف مأرب، وما سيســهمه يف تعزيز 
جوانــب الرشاكــة والتنســيق مــع 
الســلطة املحلية ومكتــب الصحة.

الصحــة  مســؤول  وكان 
باملنظمــة الدوليــة للهجــرة نضال 
عودة أكد خــال اللقاء أن املنظمة 
ســتعمل بالرشاكــة مــع الجهــات 
ــني  ــهم يف تحس ــا يس ــة بم املعني
األوضاع الصحية وتقديم الخدمات 
والرعايــة  والعاجيــة  الطبيــة 
املضيف  للمجتمع  األولية  الصحية 
ــداف  إىل أه ــاً  ــني .. منوه والنازح
الزيارة للمحافظة، وما ملســه من 
رؤى لــدى مكتب الصحــة تتواءم 

وأهــداف وخطــط املنظمــة.

في لقاء مع مدير عام مكتب الصحة 
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ورشة عمل تناقش معايري العمل اإلنساين 
العاملية وتطبيقها يف القطاع الصحي

ــوم الخميس بمدينة  اختتمت ي
مأرب ورشــة عمل خاصة بمعايري 
والتزامــات العمل اإلنســاني املقرة 
عامليــاً تحــت عنــوان » املشــاركة 
املجتمعــات  تجــاه  واملســؤولية 
املتــرضرة« والتــي نظمهــا مكتــب 
الصحة العامة والسكان باملحافظة 
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 
للطفولــة »اليونيســيف« عى مدى 

يومني.
ــف  ــة إىل تعري ــت الورش وهدف
30 مشاركاً ومشــاركة من مكتب 
ــات  ــة واملديري ــة باملحافظ الصح
ومسؤويل التثقيف الصحي وممثيل 
عدد من وســائل اإلعام الرســمية 
ــات  ــري والتزام ــة، بمعاي باملحافظ
العمل اإلنســاني املقرة لــدى األمم 

ــؤولية  ــدد املس ــي تح ــدة والت املتح
ومــدى تطبيقها من قبــل املنظمات 
والجمعيات املحلية العاملة يف املجال 
اإلنساني واملؤسسات الرسمية عند 
تنفيــذ أنشــطتها املتعلقــة بالجانب 

الصحي.
كمــا هدفــت الورشــة إىل تحفيز 
املشــاركني لتحقيــق دور فاعل لهم 
من أجل تعزيز تطبيق معايري العمل 
اإلنســاني والتوعية بها وممارســة 
الرقابة والتقييم املجتمعي والشعبي 
بنــاء عى تلــك املعايــري وااللتزامات 

واملؤرشات.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة 
العامة والسكان باملحافظة الدكتور 
عبدالعزيــز الشــدادي أن الوعــي 
الصحــي يمثل حجــر الزاوية يف بناء 

صحــة املجتمع والحفــاظ عليها.. 
مشــرياً إىل أن التجارب املستخلصة 
من أنشطة املكتب الصحية الطارئة 
التي نفذها، أثبتت أن الوعي الصحي 
شكل 80 يف املائة من عوامل النجاح 
لحمات مكافحة األمراض واألوبئة 

املرضية. والجائحات 
ونوه الشــدادي إىل أهمية إقامة 
هذه الورشــة وما يعول عليها من 
مخرجات تســهم يف إيصال رسالة 
إىل  والتثقيــف  الصحــي  الوعــي 
املجتمعات املترضرة بشكل صحيح 
ــدور الفاعــل  ــا بال وفاعــل.. مهيب
لوســائل اإلعــام يف نــرش الثقافــة 
الصحيــة يف ظــل اتســاع مخيمات 
النزوح واســتمرار تدفق النازحني.

نظمها مكتب الصحة ، بتمويل اليونيسيف
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أحــال مكتــب الصناعــة 
والتجــارة بمحافظــة مأرب 
ملفــات أربعــة تجــار مــواد 
ــة إىل النيابة العامة  كهربائي
قاموا بإدخال مواد كهربائية 
ــدة تتســبب يف إشــعال  مقل

الحرائق.

وأكد مديــر إدارة حماية 
الياجوري  عبدالله  املستهلك 
ــا  ــش نفذه ــة تفتي إن حمل
املكتــب عــى محــات مواد 
البنــاء والكهرباء للتأكد من 
ســامة وجــودة تلــك املواد 
ضبطــت قواطــع كهربائية 

موســع  لقــاء  أقــر 
ملهنــديس األشــغال بمديرية 
مدنيــة مــأرب ترأســه مدير 
عــام املديرية محمــد صالح 
فرحان رفع ملف مخالفات 
البناء إىل النيابة العامة التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقها.

وكان اللقــاء قــد ناقش 
آليــة تحقيــق معايــري البناء 
ــنرت  ــط س ــدة، وضب الجدي
الشــوارع، وحمايتهــا مــن 

ــعال  ــبب يف إش ــدة تتس مقل
الحرائق.

وشــدد الياجــوري بــأن 
املكتب لن يتهاون أو يتساهل 
مع من يعرضون حياة الناس 
وصحتهــم للخطر، مشــرياً 
إىل اســتمرار املكتب يف تنفيذ 
الحمــات امليدانية للتفتيش 
والرقابة عى األسواق والسلع 
واالســتهاكية،  الغذائيــة 
وضعيفي  املتاعبني  لضبط 
النفوس ممن اليراقبون الله 
يف بيع سلع تتسبب يف اإلرضار 

الناس. وسامة  بصحة 

االعتــداء والبســط، وتفعيل 
وفقــاً  البنــاء  تراخيــص 
للمخطــط العــام للمدينــة.

وشدد مدير عام املديرية 
عى رضورة تسهيل إجراءات 
ــص  ــى ترخي ــول ع الحص
ــاء قسم خدمة  البناء، وإنش
الجمهور الســتقبال امللفات 
يف إطــار إجــراءات الحــد من 

العشوائيات.

مكتب الصناعة يقايض بائعي 
قواطع كهربائية مقلدة تتسبب 

باحلرائق
مديرية املدينة ترفع 
ملف خمالفات البناء 

إىل النيابة العامة
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مأرب تستقبل دفعة جديدة من 
خرجيي املعهد العايل للعلوم الصحية

احتفــل املعهــد العــايل للعلــوم 
الصحية بمحافظة مأرب بتخريج 
دفعة جديدة من طابه )تخصص 
تمريض عام( مساق الدبلوم العايل 
ثاث سنوات بعد الثانوية العامة، 
وعددهــم 25 خريجــاً وخريجــة 

ممرضة.  16 منهم 
ويف الحفل الذي أقيم باملناسبة 
هنــأ وكيــل املحافظــة للشــؤون 
الباكري  اإلداريــة عبداللــه أحمــد 
الطــاب والطالبــات الخريجــني.. 
معرباً عن أملــه أن يمثلوا إضافة 
نوعية للقطاع الصحي باملحافظة 
الــذي مــا يــزال يفتقــر للكــوادر 
الطبيــة والصحية ســواًء األطباء 
واألخصائيني أو الكوادر املساعدة 
يف مختلف األقسام والتخصصات.

وأكــد الوكيل الباكري يف كلمته 
عــى أهمية أن يســتمر الخريجون 
يف تطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم 
يف مجــال الطب والعلــوم الصحية 
ومتابعــة كل جديد يف هــذا املجال.

مــن جانبه أشــاد كًل من مدير 
عــام مكتــب الصحــة باملحافظــة 
الشــدادي  عبدالعزيــز  الدكتــور 
ومدير املعهد العايل للعلوم الصحية 
الدكتور محمد مفتاح، بالدعم الذي 
توليه قيادة السلطة املحلية ممثلة 
ــلطان  اللواء س بمحافظ املحافظة 
العرادة والــوكاء للقطاع الصحي 
وتطويــره وجوانــب بنــاء وتأهيل 
القدرات الشابة من أبناء املحافظة 
يف املجــال الصحي عرب املعهد العايل 
ودعــم اســتئناف نشــاطه وتقديم 

وتذليل  االحتياجات  لتوفري  الدعم 
الصعــاب بمــا يعــزز مــن كفــاءة 
مخرجاته. وجودة  تعليميا  املعهد 

الــذي جــرى  وخــال الحفــل 
فيه تكريم الخريجني والخريجات 
بعد أدائهم القســم الطبي، قدمت 
ــني  ــاب الخريج ــن الط ــة ع كلم
مــن قبل محمد شــعفه، وفقرات 
إنشــادية وقصائد شــعرية معربة 
عــن املناســبة نالــت استحســان 

الحارضين.

حــرض حفــل التكريــم مديــر 
عام مكتب النقل باملحافظة أحمد 

البحر.


