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وضــع وزيــر االعــام معمــر
االريانــي ومحافــظ مــأرب اللــواء
ســلطان العــرادة ،يــوم اإلثنيــن،
حجــر االســاس للمجمــع
االعالمــي وقنــاة إقليــم ســبأ
الفضائيــة.
وعقــب وضع حجر األســاس
قــال وزيــر االعــام معمــر
االريانــي «لقــد شــرفني فخامــة
الرئيــس عبدربــه منصــور هادي
رئيــس الجمهوريــة بتكليفــي
النــزول الــى مــأرب ووضــع
حجــر االســاس لمشــروع بنــاء
قنــاة واذاعــة اقليــم ســبأ انــا
والمحافــظ اللــواء ســلطان
العــرادة».
وأكــد أن إنشــاء قنــاة وإذاعــة
إقليــم ســبأ تأتــي علــى غــرار

النمــوذج الــذي يتــم بمحافظــة
عــدن وهــو االن فــي المراحــل
النهائيــة وســيتم افتتاحــه
خــال االشــهر القادمــة.
وثمــن جهــود محافــظ مأرب
وتعاونــه فــي ســبيل انجــاح
المشــروع.
مــن جانبــه أوضــح محافــظ
مــأرب اللــواء ســلطان بــن علــي
العــرادة أن القنــاة ســتكون
رافــداً إعالميــاً للمؤسســات
والقنــوات االعالميــة الموجودة،
متمنيــاً أن تلعــب دوراً فــي
صياغــة الذهنيــة المدنيــة لــدى
أبنــاء االقليــم والوطــن وتبــرز
االيجابيــات المغمــورة.
حضــر وضــع حجــر األســاس
المفتــش العــام بــوزارة الدفــاع

اللــواء عــادل القميــري وقائــد
قــوات التحالــف ابراهيــم
الحربــي ووكيــا وزارة االعــام
عبدالباســط القاعــدي وأحمــد
ربيــع ووكيــل المحافظــة علــي
الفاطمــي ورئيــس المكتــب
الفنــي الدكتــور علــي الجبــل.

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

وضع اللبنة األولى لمشروع
المجمع اإلعالمي وقناة «إقليم
سبأ»

2

خالل استقباله وفد مكتب األمم المتحدة (األوتشا)

المحافظ العرادة يطالب المنظمات
األممية بفتح فروع لها في مأرب

المحافظ :السلطة المحلية ستوفر كل الحماية والتسهيالت للمنظمات الدولية.
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جــدد محافــظ محافظــة مــأرب
اللــواء ســلطان بــن علــي العــرادة
مطالبتــه للمنظمــات االمميــة
بفتــح فــروع لهــا فــي المحافظــة.
وأكد أن الســلطة المحلية ســتوفر
كل الحمايــة والتســهيالت.
وأعلــن المحافــظ العــرادة
خــال اســتقباله وفــد مكتــب
تنســيق الشــؤون اإلنســانية
لإلنســانية تحفظــه علــى بقــاء
مقــرات المنظمــات االمميــة فــي
صنعــاء دون غيرهــا ،معربــاً فــي
الوقــت ذاتــه عــن شــكره لمنظمــة
اليونيســف التــي كان لهــا تواجــداً
فــي المحافظــة وإن كان محــدوداً.
المحافــظ العــرادة رحــب
بالزيــارة التــي جــاءت بعــد ثــاث
ســنوات مــن انقــاب مليشــيا
الحوثــي علــى الشــرعية وشــنها
حربــا ظالمــة علــى الشــعب
ا ليمنــي .
وقــال« :رغــم أن الزيــارة جــاءت
متأخــرة لكنهــا خيــر مــن أال تأتــي،
وكنــا نتمنــى أن تكــون هــذه الزيــارة
فــي وقــت مبكــر للمشــاهدة عــن
قــرب مــا يعانيــه الشــعب اليمنــي
نتيجــة االنقــاب الــذي قامــت بــه
مليشــيات الحوثــي والــذي يختلــف
عــن كل االنقالبــات المعهــودة فــي
العالــم حيــث عــرض هــذا االنقــاب
البــاد للدمــار والحــرب ونهــب كل
مكتســبات الوطــن مــن قبــل هــذه
المليشــيات».
وأضــاف« :يتوجــب علــى
منظمــات االمــم المتحــدة
االنســانية أن تتواجــد فــي كل
محافظــات الجمهوريــة المحــررة
لتحــدد االحتياجــات مــن الواقــع
وليــس كمــا يرفــع لهــا مــن
المليشــيات االنقالبيــة او مــن
يتعاملــون معهــا».

واســتعرض المحافــظ العــرادة
مــا تعانيــه محافظــة مــأرب
جــراء االنقــاب والهجــوم مــن
قبــل مليشــيات الحوثــي عليهــا
الحتاللهــا ،اضافــة إلــى اســتقبالها
ألعــداد كبيــرة مــن النازحيــن مــن
مختلــف محافظــات الجمهوريــة
الواقعــة تحــت ســيطرة مليشــيات
االنقــاب الحوثــي  ،والمهجريــن
قصــرا منهــا ،فــي ظــل بنيــة
تحتيــة ضعيفــة وخدمــات عامــة
محــدودة ،كانــت مصممــة لتقديــم
خدماتهــا بالحــد االدنــى لعــدد
محــدود جــدا مــن الســكان الــى
جانــب مــا االعبــاء التــي انعكســت
علــى المحافظــة جــراء اســتمرار
توافــد النازحيــن والمهجريــن فــي
الجوانــب التعليميــة والصحيــة
واالمنيــة واالجتماعيــة وغيرهــا.
ولفــت المحافــظ إلــى أن
المحافظــات المحــررة باتــت
اليــوم مســتهدفة مــن االنقالبييــن
مــن ناحيــة واإلرهابييــن مــن
ناحيــة اخــرى ،حيــث يقاتــل
الجيــش الوطنــي والشــرعية علــى
جانبيــن الــى جانــب الجبهــات
االخــرى االقتصاديــة واالنســانية
والسياســية وغيرهــا.
وأكــد المحافــظ العــرادة ان
اليمنييــن يتطلعــون للســام الذي
لــن يتحقــق اال باســتعادة الدولــة
وســحب الســاح مــن المليشــيات
ليكــون بيــد الدولــة والجيــش
الوطنــي ،ووفقــا للمرجعيــات
الدوليــة المتفــق عليهــا وتنفيــذ
القــرارات االمميــة ذات الصلــة
وفــي مقدمتهــا القــرار .2216
اللــواء
محافــظ
وانتقــد
ســلطان العــرادة دور المنظمــات
الدوليــة التابعــة لألمــم المتحــدة
العاملــة فــي اليمــن ،وتقوقعهــا

فــي العاصمــة صنعــاء تحــت
ســيطرة مليشــيات الحوثييــن
االنقالبيــة ،التــي تمــارس الضغــوط
وتملــي عليهــا مــا تريــد لتضمينــه
فــي تقاريرهــا المرفوعــة الــى االمــم
المتحــدة .
حضــر اللقــاء وكيــا المحافظــة
وعبداللــه
الفاطمــي
علــي
الباكــري ورئيــس المكتــب الفنــي
بالمحافظــة الدكتــور علــي الجبــل
ومديــر عــام شــرطة المحافظــة
العميــد عبدالملــك المدانــي ومدير
عــام فــرع جهــاز االمــن السياســي
العميــد ناجــي حطــروم.

القضاء األعلى يقر أسماء قضاة وأعضاء
المحاكم والنيابات الجزائية بمأرب

أصــدر مجلــس القضــاء
األعلــى ،يــوم األربعــاء ،قــراراً
بتعييــن عــدد مــن القضــاة
واعضــاء النيابــة العامــة
للعمــل فــي مــأرب.
وكان مجلــس القضــاء
األعلــى أقــر فــي الـ 30من شــهر
ابريل المنصرم ،انشــاء محكمة
جزائيــة ابتدائيــة متخصصــة
وشــعبة جزائيــة متخصصــة
ونيابــة ابتدائيــة واســتئنافية
جزائيــة متخصصــة.
ونصــت قــرارات التعيينــات
علــى النحــو اآلتــي:

تفقد وفد من مكتب
تنسيق الشئون اإلنسانية
التابع لمنظمات األمم
المتحدة (اوتشا ) الذي يزور
محافظة مأرب حاليا برئاسة
سبأ جوبح ،عددا من مخيمات
النازحين بمأرب والذين نزحوا
من المحافظات الواقعة تحت
سيطرة مليشيات الحوثي
االنقالبية.
الوفد األممي اطلع على
أوضاع النازحين في مخيمات
وادي ذنه بصرواح ومنطقة

الزور واالحتياجات اإلنسانية
العاجلة للنازحين كون
تلك المخيمات مغيبة من
اإلحصائيات والتقارير لدى
المنظمات الدولية وخططها
اإلنسانية.
وناشد النازحون منظمات
األمم المتحدة القيام بواجبها
اإلنساني وتقديم المساعدات
اإلنسانية الالزمة من مأوى
وتعليم وصحة ومياه وكهرباء
وغيرها الى جانب المساعدة
العاجلة في نزع االلغام التي
تهدد حياتهم.

كــرم مجلــس وزراء اإلعــام
العــرب فــي دورتــه الـــ، 49يــوم
األربعــاء ،مراســل قنــاة اليمــن
الفضائيــة فــي محافظــة مأرب،
الزميــل عبداللــه ابــو ســعد.
وتــم تكريــم أبو ســعد ضمن
وعــدد مــن اإلعالمييــن الذيــن
فــازوا بجائــزة التميــز االعالمــي
العربــي فــي مجــال التلفزيــون،
التــي تنظمهــا جامعــة الــدول
العربيــة.
وجــاءت الجائــزة الرابعــة
قدمــت
جوائــز
ضمــن
لإلعالمييــن العــرب ،ألفضــل
مراســل اخبــاري تلفزيونــي
مــن مناطــق النزاعــات وحصــل
عليهــا مراســل قنــاة اليمــن،
الزميــل عبداللــه ابــو ســعد.
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وفد أممي يتفقد مراكز ومخيمات للنازحين
بمأرب

مجلس وزراء
االعالم العرب
يكرم مراسل
قناة اليمن في
مأرب

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

 -1القاضي /محمد احمد
حميدان  -رئيساً للشعبة
الجزائية المتخصصة م/مأرب.
 -2القاضي/إيهاب منصور
علي الصلوي – رئيساً
للمحكمة االبتدائية الجزائية
المتخصصة م /مأرب.
 -3أحمد محمد علي
الحيدري – رئيساً للنيابة
الجزائية االستئنافية
المتخصصة م/مأرب.
 -4مروان صالح احمد
عبدالله – وكيال ً للنيابة
الجزائية االبتدائية المتخصصة
م /مأرب.
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والوكيل
الباكري يدعو
لحصر النازحين
إلــى ذلــك دعــا وكيــل
محافظــة مــأرب ،عبداللــه
الباكــري ،المنظمــات المحليــة
والدوليــة إلــى تشــكيل لجــان
ميدانيــة ،لحصــر النازحيــن فــي
محافظــة مــأرب.
جــاء ذلــك خــال اختتــام
دورة تدريبيــة فــي مجــال «
فهــم العمل االنســاني والنزول
الميدانــي» ،التــي نظمتهــا
منظمــة رقيــب لحقــوق
االنســان بالتعــاون مــع شــبكة
اليمــن لحمايــة حقوق االنســان
علــى مــدى اســبوعين ،والتــي
اختتمــت اليــوم الخميــس فــي
مــأرب.
وحــث الوكيــل الباكــري
المنظمــات الحقوقيــة ،إلــى
مضاعفــة العمــل مــن اجــل
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حمايــة حقوق االنســان وكشــف
االنتهــاكات التــي ترتكبهــا
مليشــيات الحوثــي االنقالبيــة
بحــق المواطنيــن.
وأكــد وكيــل محافظــة مأرب
عبداللــه الباكــري ان مليشــيات
الحوثــي االنقالبيــة خلقــت
معانــاة للشــعب اليمنــي مــن
خــال اجبارهــا المالييــن علــى
النــزوح او التهجيــر القســري ،
مشــيرا الــى ان عمليــة النــزوح
مــا تــزال متواصلــة بشــكل
يومــي.
وهدفــت الــدورة التي شــارك
فيهــا  31ناشــط وناشــطة مــن
منظمــات المجتمــع المدنــي،

الــى رفــع وعــي المنظمــات
المحليــة غيــر الحكوميــة
بمعاييــر العمــل االنســاني
واالســتجابة فــي الحــاالت
الطارئــة واجــراء تقييــم ســريع
الحتياجــات النازحيــن.
مــن جانبــه اشــار رئيــس
منظمــة رقيــب الدكتــور
عبداللــه الشــليف الــى ان
تزايــد النازحيــن والمشــردين
داخــل محافظــة مــأرب ،جــاء
نتيجــة الحــرب العبثيــة التــي
شــنتها مليشــيات الحوثــي
االنقالبيــة والتــي تفــرض حاجــة
وجــود الهيئــات والمنظمــات
االنســانية مــن اجــل العمــل
االنســاني.
حضــر االختتــام مديــر دائــرة
التوجيــه المعنــوي للقــوات
المســلحة اللــواء محســن
خصــروف ومديــر عــام مكتــب
التخطيــط والتعــاون الدولــي
حــزام مجيديــع ومديــر عــام
مكتــب محافــظ مــأرب محمــد
البازلــي.

ركزت على مكافحة المبيدات
واالسمدة المهربة

توقيع مذكرة
تعاون بين الداخلية
والزراعة في مأرب

وقــع يــوم الخميــس فــي
محافظــة مأرب ،مذكــرة تعاون
بيــن وزارتــي الداخليــة ،والزراعــة
والــري ،بشــأن مكافحــة
المبيــدات واالســمدة المهربــة،
والتــي لهــا اضــرار صحيــة
وامنيــة علــى المجتمــع.
وتتضمــن المذكــرة التــي
وقعهــا عــن وزارة الزراعــة وكيل
اول الــوزارة المهنــدس محمــد
جزيــان ،وعــن زارة الداخليــة
وكيــل الــوزارة لشــئون االمــن
والشــرطة اللــواء الدكتــور
احمــد الموســاي ،منــع دخــول
واســتيراد وتــداول المبيــدات
واالســمدة المهربــة والتــي

ال تحمــل وثائــق وتصاريــح
رســمية مــن وزارة الزراعة والري
بالدخــول الــى البــاد والمــرور
فــي الطرقــات والتــداول فــي
االســواق.
واكــد الوكيــان جزيــان
واللــواء الموســاي ،ان هــذه
المذكــرة للتعــاون ،جــاءت بنــاء
علــى تفاهــم وتوجيهــات وزيــر
الداخليــة المهنــدس احمــد
الميســري ووزيــر الزراعة عثمان
مجلــي ،لمــا لذلــك مــن اهميــة
فــي حمايــة المجتمــع مــن
مخاطــر المبيــدات واالســمدة
التــي تهــرب الــى البــاد وتدمــر
البيئــة الزراعيــة وصحــة

المزارعيــن والمســتهلكين.
كمــا هدفــت المذكــرة إلــى
تعزيــز االمــن واالســتقرار
وحمايــة المجتمــع مــن
مخاطــر المبيــدات واالســمدة
التــي تســتخدمها مليشــيات
الحوثــي االنقالبيــة فــي صناعــة
بعــض المتفجــرات وااللغــام
التــي تســتهدف بهــا المواطنين
االمنييــن وتزرعهــا فــي مختلف
وديــان ومــزارع وطــرق وابــار
المواطنيــن.

 20.5مليار ريال إيرادات مأرب خالل 2017

المكتب التنفيذي يقف أمام التقرير
المالي للمحافظة وتقارير أخرى
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عقــد المكتــب التنفيــذي
لمحافظــة مــأرب ،يــوم األحــد،
اجتماعــه الــدوري لشــهر مايــو
2018م برئاسة وكيل المحافظة
علــى الفاطمــي ،لمناقشــة عدداً
مــن التقاريــر المقدمــة مــن
المكاتــب التنفيذيــة عــن ســير
األداء.
واســتمع االجتمــاع إلــى
التقريــر المالــي الســنوي
لمحافظــة مــأرب للعــام 2017م
المقــدم مــن نائــب مديــر عــام
مكتــب الماليــة عبدالناصــر
بيــن أن إجمالــي
مهــدي ،والــذي ّ
اإليــرادات المحصلــة علــى
مســتويات الســلطة المحليــة
والمركزيــة والحســابات الجارية
(محليــة ومركزيــة) والوحــدات
االقتصاديــة والصناديــق خــال
العــام الماضــي بلغــت  20مليارا
و 572مليونــا و 632الــف ريــال،
فيمــا بلــغ االنفــاق  21مليــارا
و 969مليونــا و 311الــف ريــال.
وأحــال المكتــب التقريــر

الــى اللجنــة الماليــة برئاســة
وكيــل المحافظــة عبداللــه
الباكــري لدراســة المقترحــات
الــواردة لتجــاوز الصعوبــات
وتعزيــز االيــرادات ورفعهــا الــى
المكتــب.
واســتمع المجتمعــون مــن
مديــر عــام مكتــب الخدمــة
المدنيــة والتأمينــات ســعود
اليوســفي الــى التقريــر الخــاص
بنتائــج النــزول الميدانــي
للجــان الرقابــة لعــدد  22مكتبا
ومــدى االنضبــاط الوظيفــي،
مشــدداً علــى ضــرورة االلتــزام
باالنضبــاط الوظيفــي لكافــة
المكاتــب خالل الدوام الرســمي
للمــدراء والموظفيــن علــى حــد
ســواء.
واســتعرض المجتمعــون
التقريــر المقــدم مــن مديــر عام
مكتــب الثقافــة علــي بقــان
عــن االنشــطة التــي قــام بهــا
المكتــب خــال العــام الماضي.
وفــي االجتمــاع شــدد وكيــل

المحافظــة علــى االلتــزام
باالنضبــاط الوظيفــي ووضــع
معاييــر دقيقــة ورقابيــة
لالنضبــاط خــال شــهر رمضــان
المبــارك ،مشــيدا بقــرارات
مجلــس القضــاء االعلــى
القاضيــة بإنشــاء محكمــة
اســتئنافية ونيابــة جزائيــة
متخصصــة فــي محافظــة
مــأرب.
هــذا وكان االجتمــاع قــد
بــدأ بقــراءة محضــر اجتماعــه
الســابق واقــره.
حضــر االجتمــاع رئيــس
االســتئنافية
المحكمــة
بالمحافظــة القاضــي عبــده
محمــد العريقــي.

6

أمن مأرب يعيد قاطرة
مسروقة إلى مالكها
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تمكنــت األجهــزة األمنية في
محافظــة مــأرب ،يــوم االثنيــن،
مــن إعــادة قاطــرة منهوبــة،
كانــت متجهــة إلــى صنعــاء،
بعــد ضبطهــا مــن قبــل إحــدى
نقــاط التفتيــش التابعــة لقوات
األمــن الخاصــة بالمحافظــة.
وأكــدت إدارة قــوات األمــن
الخاصــة لـ»موقــع محافظــة
مــأرب» إن نقطــة تفتيــش
تابعــة لقــوات األمــن الخاصــة،
اوقفــت القاطــرة عقــب
االشــتباه بهــا قبــل وصــول بالغ
بالســرقة.
وأضافــت أن جنــود النقطــة
طلبــوا مــن ســائق الشــاحنة
أوراق ملكيــة المركبــة ،وهــو مــا
لــم يكــن لديــه ،األمــر الــذي تأكــد

مــن جمعيــة االصــاح الخيريــة
االجتماعيــة بمــارب ،برعايــة
محافــظ المحافظــة اللــواء
ســلطان العــرادة.
ونقــل وكيــل محافــظ
مــأرب الشــيخ علــي محمــد
الفاطمــي ،تحيــات وتهانــي
المحافــظ العــرادة ،الــى
«القابــات» بمناســبة اليــوم
العالمــي للقابــات ،معبــراً عــن
شــكره لمكتــب الصحــة علــى
مــا يقدمــه ،ولجمعيــة االصــاح
إلقامــة هــذه المناســبة ،وتكريم
كوكبــة مــن قابــات وطــاب
المعهــد العالــي للعلــوم
الصحيــة بمــأرب.
فيمــا أشــاد مديــر عــام
مكتــب الصحــة والســكان
مــن ان الشــاحنة مســروقة.
وعبــر المواطــن جميــل بمــارب ،الدكتــور عبدالعزيــز
الماخــذي (مالك القاطــرة) أثناء الشــدادي ،بأهميــة تكريــم
تســلمه لقاطرتــه المســروقة ،القابــات وتشــجيعهن ،وذلــك
عــن شــكره وامتنانــه ألفــراد تقديــرا لجهودهــن المبذولــة
النقطــة االمنيــة واألجهــزة في تقديم رســالتهن االنســانية.
مــن جانبهــا تحدثــت نبيلــة
األمنيــة فــي المحافظــة
وقيادتهــا ،ليقظتهــم العاليــة العيــال ،مســئولة الرعايــة
وخدمتهــم فــي ترســيخ األمــن الصحيــة بمكتــب الصحــة
والســكان بمــارب ،عــن الجهــود
واالســتقرار.
وأكــدت قيــادة النقطــة المبذولــة لجميــع قابــات
األمنيــة علــى حرصهــم فــي المجتمــع بمــارب ،معبــرة عــن
القيــام بواجبهــم الوطنــي شــكرها للســلطة المحليــة
الموكلــة لهــم ،فــي حفــظ بالمحافظــة ومكتــب الصحــة
وصــون ممتلــكات المواطنيــن بدورهــم االنســاني لتكريــم
وجميــع الممتلــكات العامــة كوكبــة مــن قابــات المجتمــع.
تخلــل الحفــل الفنــي
و ا لخا صــة .
فقــرات غنائيــة وتمثيليــه نالــت
استحســان الحاضريــن ،كمــا
تــم تكريــم قابــات المجتمــع
بمــارب ،مــن قبــل وكيــل اول
محافظــه مــارب الشــيخ علــي
محمــد الفاطمــي ،ومديــر
مكتــب الصحــة والســكان
بمــارب الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي.
حضــر االحتفاليــة فنــده
العمــاري مديــر عــام تنميــة
المــرأة بمــارب ،والدكتــور محمد
مفتــاح مديــر عــام المعهــد
العالــي للعلــوم الصحيــة
بمــارب ،و ناصــر الســعيدي
مــأرب ،يــوم الســبت ،حفــا ً ممثــا ً عــن جمعيــة االصــاح
تكريميــاً للقابــات المبــرزات الخيريــة االجتماعيــة بمــارب.
المرافــق
مختلــف
فــي
الصحيــة بالمحافظــة ،بدعــم

تكريم قابالت مأرب بمناسبة
يومهن العالمي

في إطــار مشــاركة محافظة
مــأرب للعالــم مناســباتهم
العالميــة أقــام مكتــب الصحــة
العامــة والســكان بمحافظــة

اإلعالن عن موعد القبول
والتسجيل في جامعة إقليم
سبأ
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فيمــا أكــد نائــب رئيــس
الجامعــة لشــؤون الطــاب
الدكتــور علــي ســيف الرمــال،
أهميــة تعــاون وتظافــر جهــود
مــدراء العمــوم التنفيذيــة
بالمحافظــة فــي المســاهمة
للنجــاح بالعمليــة التعليميــة.
كمــا أكــد الرمــال علــى
أهميــة رســم سياســة القبــول
والتســجيل لكي تلبي مخرجات
اختتمــت محافظــة مــأرب
ســوق العمــل ،موضحــا أن يــوم الخميــس أســبوع المــرور
عــدد طــاب وطالبــات الجامعــة العربــي الــذي انطلــق الجمعــة
بلــغ أكثــر مــن خمســة آالف الماضيــة الرابــع مــن مايــو.
وســبعمائة طالــب وطالبــة.
وشــهد األســبوع فعاليــات
توعويــة مكثفــة نفذتهــا شــرطة
الســير بمحافظــة مــأرب
شــملت اللوحــات اإلعالنيــة
والبرامــج
والبوســترات،
اإلذاعيــة ،واإلنتشــار المــروري
التوعــوي.

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

أعلنــت جامعــة إقليــم ســبأ
بمحافظــة مــأرب ،يــوم االربعاء،
موعــد القبــول والتســجيل فــي
الجامعــة للعــام القــادم – 2018
2019م.
وأقامــت نيابــة شــؤون
الطــاب بجامعــة إقليــم ســبأ
 ،ورشــة عمــل حــول القبــول
والتســجيل للعــام الجامعــي
2018م _2019م ،تحــت شــعار
«مخرجــات جامعيــة تلبــي
ســوق العمــل».
وقــال :مســجل الجامعــة
الدكتــور عبداللــه الفــروي إن
القبــول والتســجيل بجامعــة
إقليــم ســبأ ،للعــام الجديــد
القــادم ،ســيكون إلكترونيــاً
علــى بوابــة القبــول اإللكترونــي
بدايــة مــن تاريــخ  15يوليــو
القــادم ،وفــق تطبيــق معاييــر
ومفاضلــة تلبــي احتياجــات
ســوق العمــل.

إختتام
فعاليات
أسبوع
المرور
العربي

8

الحوادث في مأرب  ..أرقام كبيرة وجهود
للحد منها تقرير  :عيل العقبي
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شــهدت محافظــة مــأرب
خــال الثــاث الســنوات األخيــرة
ارتفاعــاً كبيــراً فــي الحركــة
المروريــة ،كإحــدى نتائــج
اســتيعاب المحافظــة لمئــات
اآلالف مــن النازحيــن القادميــن
مــن مناطــق خاضعة لســيطرة
مليشــيا الحوثييــن.
وتقــول أرقــام غيــر رســمية
إن محافظــة مــأرب ،اســتوعبت
خــال ثــاث ســنوات مــا ال يقــل
عــن مليــون ومأتــي ألــف نــازح
يتركــز معظمهــم فــي مدينــة
مــأرب ،وهو مــا أدى في المقابل
إلــى تزايــد الحركــة المروريــة
وعــدد المركبات ،وتزايــد حوادث
الســير وضحاياهــا.

حوادث وضحايا

يؤكــد رئيس قســم الحوادث
فــي شــرطة الســير بمحافظــة
مــأرب عبــده حســن طالــب
لموقــع «محافظــة مــأرب» ،أن
حــوادث المــرور التــي شــهدتها
مــأرب خــال العــام الماضــي
 ،2017تســببت فــي وفــاة 165
شــخصاً غالبيتهــم مــن الذكــور
بواقــع  ،147و16إمــرأة ،فيمــا بلــغ
عــدد اإلصابــات البليغــة 338
إصابــة  315منهــم مــن الذكــور
و23مــن اإلنــاث ،أمــا عــدد
اإلصابــات البســيطة فبلغــت
172إصابــة.
األرقــام المذكــورة ناتجــة
وفــق رئيــس قســم الحــوادث،
عــن  425حــادث ســير وقعــت
خــال العام الماضــي ،معظمها
صــدام آليــات بواقــع  270حادثـاً،
و  75حــادث دهــس ،و 64حادثــة
انقــاب ،فيمــا توزعــت 16حادثــة

علــى الســقوط مــن منحــدرات
وصــدام دراجــات ناريــة وصــدام
جســم ثابــت.
أمــا خــال الربــع األول
مــن العــام الجــاري 2018م
بلغــت الحــوادث المروريــة
 151معظمهــا توزعــت علــى
114صــدام آليــات ،و 15حادثــة
دهــس ،و 21حادثــة انقــاب،
وحادثــة ســقوط واحــدة،
أســفرت جميعهــا عــن وفــاة 24
بينهــم  3نســاء ،كمــا بلــغ عــدد
اإلصابــات 169بينهــم  68إصابــة
بليغــة .
أما الخســائر الماديــة فيؤكد
رئيــس قســم الحــوادث أنهــا
بلغــت خــال العــام الماضــي
 234مليــون و999الــف ريــال،
وخــال الربــع األول تســببت في
خســائر  84مليــون ،و18الــف
و 500ريــال.

أسباب متعددة

وتعــددت األســباب التي أدت
إلــى وقــوع الحــوادث المروريــة
وفــق مــا تحــدث بــه العقيــد
غانــم علــي عبدالولــي مــرح
مديــر شــرطة الســير لموقــع
«محافظــة مــأرب» ،حيــث أكــد
أن إهمــال الســائقين جــاء فــي
مقدمــة األســباب التــي أدت
إلــى وقــوع الحــوادث المروريــة
حيــث بلــغ  238حادثــة إهمــال،
تالهــا الســرعة الزائــدة بواقــع
 63حادثــة ،وإهمــال مشــاة
 59حادثــة ،و 30حادثــة بســبب
انفجــار إطــار ،و 23بعوامــل
أخــرى.
وفــي الربــع األول مــن العــام
الحالــي  2018تســبب إهمــال

الســائقين فــي وقــوع  100حادثة
تلتهــا الســرعة بواقــع 24
حادثــة ،وحادثتــي انفجــار إطــار
ســيارات ،و 17حادثــة بســبب
إهمــال المشــاة ،وحادثتيــن
بســبب عوامــل أخــرى.

حلول

ومــن أجــل الحــد مــن
الحــوادث المرورية يــرى العقيد
مــرح ،أن التوعيــة المروريــة
لشــرائح المجتمــع هــي العامل
األول للحــد مــن الحــوادث،
وهــو مــا ســعت شــرطة الســير
للتركيــز عليــه خــال أســبوع
المــرور العربــي الــذي بــدأ يــوم
الجمعــة الماضيــة.
كمــا يــرى العقيــد مــرح
ضــرورة تضافــر جميــع الجهود
المجتمعيــة والحكوميــة للحــد
مــن الحــوادث المروريــة التــي
تخلــف واقــع مأســاوي فــي
مختلــف الصعــد البشــرية
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
«محافظــة
وأضــاف
مــأرب دشــنت أســبوع المــرور
العربــي هــذا العــام تحــت
شــعار «التزامــك بالنظــام ..
دليــل وعيــك» ،وعملــت خاللــه
الشــرطة على تكثيف انتشــارها
فــي شــوارع المحافظــة وعرض
الملصقات والالفتــات وعبارات
إرشــادية عــن هــذه المناســبة
وعــرض بعــض صــور الحــوادث
المروريــة المؤثــرة بســبب
االســتهتار والســرعة المفرطــة
للتوعيــة المروريــة التــي
ينبغــي علــى الســائقين التقيــد
والتمســك بهــا.

إنفوجرافيك  :حوادث
المرور في مارب  2017م
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سد مأرب  ..إقبال
سياحي غير معهود
( صور )
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تصور  :علي بن محمد
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