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 دشن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة ««
  ترأس اجتماعًا لمناقشة الخدمات بالمديريات ««
 ناقش وضع المشتقات النفطية في اجتماع موسع ««
 تفقد سير العمل بمصلحة الجوازات ««
 زار مقر اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ««
وقف أمام ملف النازحين مع محافظ صنعاء ««
ترأس اجتماعًا للسلطة المحلية بالصليب األحمر ««

وكيل وزارة الصحة للطب العالجي 
يطلع على األوضاع الصحية باحملافظة 

ضبط شحنة جديدة من احلشيش اخملدر 
كانت في طريقها ملليشيا احلوثي 

األغبري: السياحة الداخلية مبأرب 
تشهد إقبااًل غير متوقع خالل العيد

وقف أمام قضايا اخلدمات واجلوازات والنازحني واخملدرات وغيرها

املحافظ العرادة .. أسبوع حافل باللقاءات 
واالجتامعات والزيارات امليدانية
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ــال  ــدول أعم ــر ج زخ
محافــظ محافظــة مــأرب 
اللواء سلطان بن عيل العرادة 
هــذا األســبوع بالعديد من 
اللقاءات والزيارات امليدانية 
واالجتماعــات املوســعة، 
وقفــت أمــام العديــد مــن 
املواضيع املرتبطة بتحسني 
واســتقرار  الخدمــات، 
املشتقات النفطية، وقضايا 

النازحني. 
 كمــا شــملت أنشــطة 
املحافظ تدشــني امتحانات 
الثانويــة العامة، واإلطالع 
عــى األوضــاع يف مصلحة 

عــن  فضــالً  الجــوازات، 
مناقشــة توسيع التدخالت 
ــانية ملنظمة الصليب  اإلنس
األحمر الدولية يف املحافظة. 

 
أولوية التعليم لدى 

السلطة املحلية  
ــظ  ــن محاف ــد دش فق
ــواء  الل ــأرب  ــة م محافظ
ســلطان بــن عــيل العــرادة 
ــبوع  ــذا األس ــاطه له نش
بتدشــني امتحانــات إتمــام 
ــة  ــة العام الثانوي ــهادة  ش
ــميها العلمي واألدبي  بقس
ــام الــدرايس 2018م-  للع

2019 م والتــي تقــدم لهــا 
ــة.  ــا وطالب 3420 طالب

وخالل عملية التدشــني 
ــرادة  ــظ الع ــاف املحاف ط
ومعــه مديــر عــام مكتــب 
الرتبيــة والتعليــم الدكتــور 
عــيل العبــاب ومديــر عــام 
بعــدد  املدينــة،  مديريــة 
مــن القاعــات يف املركزيــن 
بمدرســة  االمتحانيــني 
ــة  ــني ومدرس ــاق للبن امليث
للبنات  الشهيد محمد هائل 
واطلع  املحافظة،  بعاصمة 
عى سري العملية االمتحانية 
واألجــواء املهيــأة للطالب. 

واســتمع املحافــظ من 
ــة  ــب الرتبي ــؤويل مكت مس
إىل  االمتحانيــة  واملراكــز 
رشح عن الجهود التي بذلت 
مــن أجل اإلعــداد والتهيئة 
االمتحانية  العملية  إلجراء 
وفــق املعايــري املتبعــة من 
ــم،  ــة والتعلي وزارة الرتبي
كمــا اســتمع مــن الطالب 
والطالبــات إىل مالحظاتهم 

وهمومهم. 
ــي  ــح صحف ويف ترصي
أكــد املحافــظ العــرادة أن 
قطاع  تويل  املحلية  السلطة 
أولويات  التعليم باملحافظة 
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ــم  التعلي ــون  ــام ك االهتم
التنميــة  حجــر الزاويــة يف 
للمحافظة  املنشود  والبناء 
إىل  مشــرياً  والوطــن.. 
التــي يواجههــا  التحديــات 
ظــل  يف  التعليــم  قطــاع 
استمرار موجات النزوح إىل 
املحافظة ، ودعم الســلطة 
املحليــة ملكتــب الرتبية من 
ــواًء يف  ــا س ــل تجاوزه أج
مجــال البنــى التحتيــة من 
ــة  ــول وإدارات وعملي فص
ــع  ــن طب ، أو م ــة  تعليمي
وتوفــري مناهــج ووســائل 
تعليمية أو من حيث التقييم 
التعليم.  ــة  ــد عملي وتجوي

ونــوه املحافــظ بجهود 
الســلطة املحلية يف إنشــاء 
مدرســة للموهوبــني مــن 
الطــالب والطالبــات وقــد 
صــدرت التوجيهــات بذلك 
، إىل جانــب الحصــول عــى 
قرار وزاري بإنشاء كنرتول 
العمليــة  إلدارة  إقليمــي 
االمتحانيــة لهــذه املرحلــة 
يف محافظــات إقليــم ســبأ 
ومقره مــأرب، وبدأ العمل 

الــدرايس.  من هــذا العام 
ــظ العرادة  وعرب املحاف

عن شــكره لوزيــر الرتبية 
والتعليــم الدكتــور عبدالله 
مللس عــى الدعــم والعناية 
ــاع  ــا لقط ــن يوليهم اللذي
التعليــم باملحافظة.. مثمناً 
الرتبيــة  مكتــب  جهــود 
وكافة  باملحافظة  والتعليم 
منتســبيه مــن أجــل إيجاد 

بيئــة تعليميــة متميزة. 
مــن جانبه أشــار مدير 
عام مكتب الرتبية والتعليم 
ــاب إىل  ــيل العب ــور ع الدكت
النازحــني إىل  أن الطــالب 
املحافظــة ألول مــرة ، يتم 
دمجهم يف املراكز االمتحانية 
ــم  ــة واالعتياديــة ول الثابت
يخصــص لهم مركز خاص 
بهــم كمــا هــو يف األعــوام 

السابقة. 

حــر التدشــني عضو 
ــا لالختبارات  ــة العلي اللجن
بــوزارة الرتبيــة والتعليــم 
فضــل محســن الســالمي، 
الجــودة  عــام  ومديــر 
واالعتماد املدريس بالوزارة 
عــيل  صالــح  الدكتــور 
الجبوانــي، ومديــر كنرتول 
إقليــم ســبأ عبدالله شــداد 
وعــدد من مــدراء اإلدارات 
بمكتــب الرتبية باملحافظة.

  
وضع الخدمات 

باملديريات 
املحافــظ  وتــرأس 
العــرادة - يــوم االثنــني - 
اجتماعاً مشرتكاً ضم وكالء 
املحافظــة عــيل الفاطمــي، 
ــه مفتاح،  والدكتور عبدرب

ومحمد املعــويض، ورئيس 
ــور  ــي الدكت ــب الفن املكت
عــيل الجبل ومــدراء عموم 
املكاتب الخدمية باملحافظة 
ومــدراء عمــوم املديريات. 
كــرس  االجتمــاع 
ملناقشــة مســتوى وضــع 
يف  العامــة  الخدمــات 
املديريات ومســتوى تنفيذ 
ذات  الخدميــة  املشــاريع 
األولوية فيها والتي تشمل 
الكهرباء، واملياه، والصحة، 

ــم.  ــات، والتعلي والطرق
ووقــف االجتمــاع أمام 
ــط  ــة لرب ــال الجاري األعم
مديريــات الرحبة واملاهلية 
والعبدية بشــبكة الكهرباء 
الرئيســية، ودور السلطات 
املحليــة وقيــادات املجتمع 
ــط  ــيل يف اإلرساع برب املح

هــذه املديريات. 
 وخالل االجتماع شــدد 
املحافظ العرادة عى أهمية 
ــل  ــود وتحم ــف الجه تكات
الجميــع مســؤولياتهم،كل 
يف  اختصاصــه  مجــال  يف 
ــة ،  ــة الحرج ــذه املرحل ه
والعمــل وفــق اإلمكانــات 
املتاحــة مــن أجــل تقديــم 
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ــل للمواطنني  خدمات أفض
ــتجابة الحتياجاتهم  واالس
وفقــا لألولويات من األهم 

املهم.  إىل 
ــى  ــظ ع ــد املحاف  وأك
أن العمــل يف تنفيــذ أعمــال 
الصيانــة لطريــق مــأرب- 
الجوبــة- حريــب - املناقل 
ستبدأ خالل الفرتة القادمة 
بعــد أن زادت الحوادث عى 
هذا الخط بســبب انهياره. 
اللــواء العــرادة  وشــدد 
أولويــات  مــن  أن  عــى 
املحافظة إيصــال الكهرباء 
ــة  ــت يف املحافظ إىل كل بي
واملديريــات وتعزيــز األمن 
وحمايــة  واالســتقرار 
العامة والخاصة  املمتلكات 
والحريــات العامة، وتقديم 
خدمات ذات جودة يف مجال 
التعليــم والصحــة وامليــاه، 
واالهتمــام بشــبكة الطرق 
كونها أيضا من أساســيات 
البنــى التحتيــة مــن أجــل 

ــة املحلية.    التنمي
 

آلية لإلرشاف عىل 
املشتقات 

اجتمــاع موســع  ويف 
برئاسة محافظ املحافظة - 
يوم االثنني - أقر اإلجتماع 
باملتابعــة  خاصــة  آليــة 
إيصــال  عــى  واإلرشاف 
إىل  النفطيــة  املشــتقات 
محطات الكهرباء والوكالء 
الحكوميــة  واملصالــح 
وضمان عــدم التالعب بها 
لصالــح الســوق الســوداء. 
اآلليــة  وتتضمــن 
إجراءات دقيقة تبدأ بفحص 

خزانــات املقطــورات قبــل 
التعبئــة ثم عمــل ختومات 
رصاصية عليها بعد التعبئة 
ال تفتــح إال عنــد التفريــغ 
يف املحطــة املخصصــة لهــا 
وبحضور الرقابة من رشكة 
النفط والســلطة املحلية يف 
ــة بنطاقها.  املديرية الواقع
ــدد  وخالل االجتماع ش
املحافظ العرادة عى أهمية 
ــة  ــارم لآللي ــق الص التطبي
وعــدم التهــاون مــع مــن 
باملشتقات  التالعب  يحاول 
النفطية واإلرضار بمصالح 
املواطنني.. مشيدا بالجهود 
ــدف إىل  ــي ته الت ــة  املبذول
ســد أي فجــوات يســتغلها 
بعــض ضعفــاء النفوس يف 
التالعــب بهــذه املشــتقات، 
والرقابة  وصولها  وضمان 
عــى رصفهــا وكميــات 
ــدى رشكات  ــتخدام ل االس
ــرتاه من خالل  الطاقة املش
عدادات خاصــة تركب عى 

املولدات. 
ــاع وكالء  ــم االجتم ض
محمــد  عــيل  املحافظــة 
الفاطمي والدكتور عبدربه 

مفتــاح ومحمــد املعويض، 
واملديــر التنفيــذي لرشكــة 
ــي،  ــالم الكعيت ــر س صاف
واإلداري  املــايل  واملديــر 
ــر، ومدير عام  ملصايف صاف
مكتــب النفــط باملحافظــة 
حســني العبــاب ومديــر 
عــام الكهربــاء عبدالهادي 
الشبواني ونائب مدير عام 
رشكــة النفــط باملحافظــة 
نارص قربان ومدراء عموم 

مديريــات املحافظــة. 
التنفيــذي  وكان املديــر 
لرشكة صافر سالم الكعيتي 
قــد قــدم خــالل االجتمــاع 
رشحا عن أعمــال الصيانة 
والتي  للمصفاة  جرت  التي 
نتــج عنهــا ارتفــاع حجــم 
آالف  تســعة  إىل  اإلنتــاج 

برميــل يوميا. 
  

مصلحة الجوازات 
والجنسية 

 ويــوم الثالثــاء تفقــد 
املحافظ العرادة سري العمل 
يف فــرع مصلحــة الهجــرة 
والجنســية  والجــوازات 

باملحافظــة. 

وخــالل زيارتــه لفــرع 
املصلحــة ومعــه وكيــل 
ــور عبدربه  املحافظة الدكت
مفتاح ومديــر عام رشطة 
املحافظــة العميــد عبدامللك 
ــظ  ــع املحاف ــي ، اطل املدان
ــري العمل يف  العرادة عى س
ــالت املواطنني  إنجاز معام
القادمــني مــن مختلــف 
الجمهوريــة  محافظــات 
وثيقــة  عــى  للحصــول 
الســفر ، أو تعديل البيانات 
ــد  ــا، أو تجدي أو تصحيحه
واالزدحام  والتالف  املنتهي 
الكبــري للمواطنني يف املبنى 
ــه  ــام بوابت ــه وأم وحوش

الخارجيــة. 
املحافــظ  واســتمع 
العــرادة مــن نــواب مديــر 
عام فــرع املصلحة ومدراء 
اإلدارات واألقسام إىل رشح 
آليــة العمــل واإلنجاز  عــن 
والتحــري والفحــص قبــل 
ــوازات لطالبي  ــدار الج إص
الجــواز حتــى تكــون هذه 
الثقة  الوثيقة عند مستوى 
بها عى املســتوى اإلقليمي 

والدويل. 
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كمــا اســتمع إىل جملة 
ــه  ــي تواج الت ــات  الصعوب
مقدمتهــا  ويف  العمــل 
ــوازات  ــر الج ــدام دفات انع
وقلــة الكميــات التي تصل 
املوظفني  وهموم  املصلحة 
ــة يف  ــلطة املحلي ودور الس

ــا.  ــهام بحله اإلس
وأشــاد محافــظ مأرب 
يبذلهــا  التــي  بالجهــود 
ــة  ــرع مصلح ــبو ف منتس
ــة، يف  ــوازات باملحافظ الج
ظــل هــذا االزدحــام الكبري 
املواطنني.. مشدداً  قبل  من 
ــرص يف  ــة الح ــى أهمي ع
قبــل  والدقــة  التحــري 
، حتى  الوثيقة  إصدار هذه 
ــى  ــخاص ع ــح ألش ال تمن
أو  الئحة املطلوبــني وطنياً 

أو دولياً،  إقليميــاً 
أشــخاص  أو 
مــن  ممنوعــني 
كــون   ، الســفر 
هذه الوثيقة تمثل 
ــة  ــة اليمني الهوي
لحاملها يف الخارج 
، وتمثل جانباً من 
ســيادتها ويجــب 
عنــد  تبقــى  أن 
ــايل  ــتوى الع املس

مــن االحــرتام. 
كمــا شــدد يف 
نفــس الوقت عى 
تسهيل اإلجراءات 

للمواطنني 
وااللتزام باللوائح 

ــة.  ــالق املهني واألخ
ــرادة  ــواء الع الل ــد  وأك
قيــادة  دعــم  اســتمرار 
الســلطة املحليــة لفــرع 

املصلحــة ، وتقديــم كل ما 
يمكــن مــن أجــل االرتقــاء 
بالعمــل ورسعــة اإلنجاز ، 
وضمان املعلومة وســالمة 
الوثيقــة إىل جانــب العمــل 
عى حل مشــاكل املوظفني 
بالتعــاون مــع مديــر عــام 

رشطــة املحافظــة.  
الزيــارة  رافقــه خــالل 
ــد فــرع قــوات األمــن  قائ
الخاصة باملحافظة العميد/ 

عبدالغنــي شــعالن.
  

املخدرات  ومسؤولية 
مواجهتها  

زار محافــظ  ذلــك  إىل 
املحافظة - يــوم الثالثاء - 
مقر اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات بالجمهورية الذي 
تم افتتاحــه بمأرب مؤخراً 
يف إطــار الجهود الحكومية 
ــي  الت ــدرات  ــة املخ ملكافح

باتت تســتخدمها املليشــيا 
العبثية عى  إطار حربها  يف 

اليمني.  الشعب 
العرادة  املحافظ  وأشاد 
ــة  ــه التفقدي ــالل زيارت خ
الداخليــة  بافتتــاح وزارة 
مقر اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات بمحافظة مأرب 
الســلطة  أن  مؤكــداً   ..
املحليــة ســتقدم لهــا كافة 
املمكنة  والتسهيالت  الدعم 
لنجــاح أدائهــا وتواصلهــا 
ــف  ــا يف مختل ــع فروعه م
ــة.  ــات الجمهوري محافظ

وأكــد املحافــظ العرادة 
املخــدرات  مكافحــة  أن 
واحــدة من الجبهــات التي 
ــد  ــة ض ــا الرشعي تخوضه
مليشــيا الحوثي االنقالبية 

التــي تســتخدم املخــدرات 
ــعب  ــاع الش ــدف إخض به
ــه  ــزج بأطفال ــي وال اليمن

وشــبابه إىل محــارق املوت 
خدمــة لألجنــدة اإليرانية. 
:«املخــدرات  وقــال 
واحــدة من الجبهــات التي 
املليشــيا  عليهــا  تعتمــد 
االنقالبيــة لتمويــل حربها 
 ، اليمنــي  الشــعب  عــى 
وتدمــري املجتمــع وأطفاله 
وشــبابه لتجنيدهــم والزج 
بهم إىل محارق املوت تحت 
تأثــري هــذه املــادة املخدرة 

ــامة«.  والس
وأشــار إىل أن قضيــة 
ــى باهتمام  املخدرات تحظ
السياسية  القيادة  من  بالغ 
ممثلة برئيــس الجمهورية 
عبدربــه  الركــن  املشــري 
ــه  ــادي ونائب ــور ه منص
وقيــادة الحكومــة ووزارة 

الداخليــة. 
إىل  املحافــظ  ونــوه 
ــي  ــيا الحوث ــة مليش عالق
بعصابــات ومافيــا تجــارة 
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وتهريــب املخــدرات، ودور 
ــة  ــن والرشط ــال األم رج
يف العديــد مــن محافظــات 
يف  املحــررة  الجمهوريــة 
ضبــط كميــات وشــحنات 
ــددة ومتالحقة عندما  متع
كانت يف طريقها إىل مليشيا 

االنقــالب بصنعــاء. 
ــظ بأداء  ــاد املحاف وأش
األجهزة األمنية يف محافظة 
الفرتة املاضية  مأرب خالل 
ــي حققتها  الت والنجاحات 
يف ضبط العديد من شحنات 
أثنــاء  املخــدرات املختلفــة 
محاولة تهريبها إىل املليشيا 

صنعاء.  العاصمة  يف 
يف  باملجتمــع  وأهــاب 
محافظــة مــأرب خاصة ، 
بالتعاون مع  واليمن عامة 
األجهزة األمنية يف مكافحة 
هذه اآلفة الخطرية وحماية 

شــبابنا وأبنائنا منها. 

ــالل  ــظ خ وكان املحاف
الزيــارة قد طاف بأقســام 
ملكافحــة  العامــة  اإلدارة 
املخدرات واستمع من املدير 
العام العميد نارص األعوش 
، ونائبــه صالح املنصوري، 
إىل رشح مفصل عن جهود 
إنشاء اإلدارة وآليات العمل 
ــات  ــيق واالحتياج والتنس
والنواقــص التــي تعزز من 
األداء، وناقــش معهــم مــا 
ــادة  ــه قي ــن أن تقدم يمك
الســلطة املحليــة مــن دعم 
التجهيــزات  مجــال  يف 

ــهيالت والدعم.  والتس
رافقــه خــالل الزيــارة 
وكيــل املحافظــة الدكتــور 
عبدربــه مفتاح ومدير عام 
رشطــة املحافظــة العميــد 
ــد  ــي ، وقائ ــك املدان عبداملل
ــن الخاصة  فرع قوات األم
العميــد عبدالغني شــعالن. 

  
 ملف النازحني 

واألمن 
جمــع  لقــاء  ويف   
اللــواء  محافــظ املحافظــة 
ســلطان بــن عــيل العــرادة 
بمحافظة محافظة صنعاء 
عبدالقــوي رشيــف - يــوم 
األربعاء - ناقش املحافظان 
يف  والتعــاون  التنســيق 
ــني، واألمن،  النازح ملفات 

ــب.  ــة التهري ومكافح
أكــد  اللقــاء  وخــالل 
الجانبــان عى تشــابك هذه 
القضايــا بــني املحافظتــني 
ــزوح  الن ــتمرار  ــل اس يف ظ
واملهجريــن مــن محافظــة 
صنعــاء هربــاً مــن بطــش 
مليشــيا االنقالب الحوثية، 
ــري  ــدور الكب ال ــب  إىل جان
ملحافظــة مــأرب بموقعها 
ــود  ــم جه ــرايف يف دع الجغ

تحرير ماتبقى من محافظة 
صنعــاء، وتعزيز التنســيق 
املطلوبني  األمني يف متابعة 
ومكافحــة التهريب خاصة 
للمخدرات والسالح ملليشيا 

ــي بصنعاء.  الحوث
حر اللقــاء مدير عام 
رشطــة املحافظــة العميــد 

عبدامللــك املداني. 
 

  
تدخالت الصليب 

األحمر 
ــواء  الل ــرأس  ــك ت إىل ذل
ســلطان العــرادة محافــظ 
املحافظــة - يــوم الخميس 
- اجتماعاً للســلطة املحلية 
ــر  ــب األحم ــة الصلي ببعث
الدولية بحث أوجه التعاون 
وتعزيز وتوســيع الرشاكة 
لتغطيــة  والتدخــالت 
اإلنســانية  االحتياجــات 
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امللحــة يف املحافظــة. 
الســلطة  وناقشــت 
ــة الدولية  البعث املحلية مع 
التــي  األحمــر  للصليــب 
تــزور املحافظــة حاليــاً 
برئاســة رئيــس البعثــة 
يف اليمــن روخنــش تايــن، 
اإلنســانية  التدخــالت 

التوعيــة  مجــاالت  يف 
وامليــاه والصحــة واإلغاثة 
توسيع  وإمكانية  واإليواء، 
التدخالت لتشــمل مجاالت 
إنســانية مهمــة كالتعليــم 
والبنــى التحتيــة ملســاندة 
الســلطة املحليــة ملواجهــة 
التحديات التي تقف أمامها 
، ورفع مســتوى الخدمات 
العامــة لتســتوعب الزيادة 
الكبــرية يف أعــداد النازحني 
ــد املعقول  ــتجيب للح وتس
من احتياجاتهم اإلنسانية. 
اللقــاء  وخــالل 
ــرادة  ــظ الع ــاد املحاف أش
اإلنســانية  بالتدخــالت 
ــر  ــب األحم ــة الصلي لبعث
مجمل  مستعرضاً   .. الدويل 

التحديات والصعوبات التي 
ــا املحافظة يف ظل  تواجهه
استمرار موجات النزوح إىل 
ضغوطاً  خلق  ما  املحافظة 
شديدة عى الخدمات العامة 
ــت  ــي كان الت ــية  واألساس
مخصصة لبضعة آالف من 

 . ن لسكا ا

اســتيعاب  أن  وأكــد 
اآلالف  ملئــات  املحافظــة 
مــن النازحــني مثــل تحدياً 
للسلطة املحلية يف العمل عى 
ــتوى الخدمات يف  رفع مس
إطــار اإلمكانيات املحدودة 
لتقديــم خدمــات مقبولــة 
والنازحــني  للمواطنــني 
عــى حد ســواء، ومواجهة 
األعبــاء ســواًء يف الصحــة 
والتعليــم واألمــن واإليواء 

واإلغاثــة أو غريهــا. 
املحافــظ  وأعــرب 
ــه يف أن  ــن أمل ــرادة ع الع
ــارة فاتحة  الزي تكون هذه 
ــاني أكرب ملنظمة  لدور إنس
الصليب األحمر يف املحافظة 
ــة  ــت البعث ــد أن ملس ، بع

ــها ورأت بأم عينيها  بنفس
جانبــاً من حجــم النازحني 
التــي  يف بعــض املخيمــات 

زارتها. 
وأكد العرادة أن السلطة 
الدعم  املحلية ستقدم كافة 
والتسهيالت من أجل نجاح 
ــم  ــاني القائ ــل اإلنس العم

ــس ومعايري العمل  عى أس
اإلنســاني واملنســجم مــع 
القوانني واللوائح الوطنية. 
مــن جهتــه أكــد رئيس 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي البعث
األحمــر أن محافظة مأرب 
ــرتاتيجياً يف  مثلت هدفاً اس
خطــة املنظمــة لهــذا العام 
مــن خــالل مجموعــة من 
ــانية، التي  التدخالت اإلنس
ترغب بتنفيذها يف املحافظة 
بالتنســيق والرشاكــة مــع 

الســلطة املحلية. 
وأبــدى روخنــش تاين 
ــاهده يف  ــا ش ــه بم إعجاب
محافظــة مــأرب من حالة 
اســتقرار أمنــي وحضــور 
ويف   ، الدولــة  ملؤسســات 

مقدمتهــا األمــن والقضاء 
؛ لضمــان تطبيــق معايــري 
القانــون الــدويل اإلنســاني 
إىل جانــب وجود مســتوى 
الخدمــات  مــن  مــريض 
العامة املقدمــة للمواطنني 
والنازحــني يف ظــل األعداد 
الذين  النازحني  الكبرية من 
ــم  ــزداد احتياجاته ت

اإلنســانية. 
رئيــس  وأكــد 
األحمر  الصليب  بعثة 
الدويل أن االســتجابة 
لتغطيــة االحتياجات 
اإلنسانية يف املحافظة 
تتطلــب تكاتفاً كبرياً 
من مختلف املنظمات 
ــانية  ــة اإلنس الدولي

والــدول املانحة. 
ــدم أعضاء  كما ق
الدوليــة  البعثــة 
باملنظمــة  تعريفــاً 
ــا  ــة عمله ــا وآلي وأهدافه
التي  اإلنسانية،  وتدخالتها 
تعتمــد فيها عــى الرشاكة 
ــات  ــع املؤسس ــل م والعم
والســلطات  الحكوميــة 
املحلية ملساعدتها يف القيام 
بدورهــا ومســؤولياتها يف 
ــة  ــا العام ــم خدماته تقدي
وااللتــزام بمعايري القانون 

الــدويل اإلنســاني. 
ــس  ــاء رئي اللق ــر  ح
االســتئنافية  املحكمــة 
عبــده  محمــد  القــايض 
النيابة  ــس  العريقي ، ورئي
القايض عارف  االستئنافية 
املخــاليف ، ورئيــس جامعة 
محمود  الدكتور  سبأ  إقليم 
املحافظة  ووكيل   ، القديس 
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وكيل وزارة الصحة للطب العالجي يطلع عىل 
األوضاع الصحية باملحافظة

اطلــع وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العالجي 
الدكتور شــوقي الرشجبي من خــالل مكتب الصحة 
العامــة والســكان بمحافظــة مــأرب عــى األوضاع 
الصحيــة يف املحافظــة، ومســتوى الخدمــات الطبية 

التــي تقدمها املستشــفيات الحكومية.  
واســتمع الوكيل الرشجبي خــالل اجتماع عقده 
مع عدد من مدراء اإلدارات بمكتب الصحة باملحافظة 
- يــوم األربعاء - إىل تقارير موجزة عن األداء خالل 
الفــرتة واألعوام املاضية، ومــا حققه مكتب الصحة 
يف مواكبة النزوح الكبري إىل املحافظة بســبب الحرب 

التي شــنتها مليشيا الحوثي عى الشعب اليمني. 
وأشار الوكيل الرشجبي إىل أن زيارته للمحافظة 
تأتــي بهدف اإلطالع عى الوضع الصحي فيها ؛ بناًء 
عيل توجيهات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور 
نارص باعوم الذي يويل محافظة مأرب كل االهتمام. 
مــن جهتــه أعــرب أحمد العبــادي مديــر الرعاية 
الصحيــة بمكتــب الصحــة عــن أملــه يف أن تضطلــع 
وزارة الصحــة بــدور أكــرب يف دعم القطــاع الصحي 
بمحافظــة مــأرب من خالل التنســيق مــع املنظمات 
الدوليــة الداعمــة، وكــذا توفــري األدويــة لألمــراض 
املزمنــة كالســكر وأمــراض القلب والضغــط والكى 

والكبــد وغريها.. مشــرياً إىل أن الكميات التي تأتي إىل 
مــأرب التفي بحجــم الطلب. 

إىل ذلــك اطلــع وكيــل وزارة الصحــة العامة خالل 
زيارته للمحافظة عى مســتوى الخدمات الطبية التي 

يقدمها مستشــفى كرى العــام بمديرية الوادي. 
وخــالل زيارتــه طاف الوكيــل الرشجبي بأقســام 
املستشــفى املختلفة واســتمع الرشجبي إىل رشح من 
قبــل الدكتور لــؤي محمد ســليمان مدير املستشــفى 
اطلعــه فيــه عــى الخدمــات الطبيــة والعالجيــة التي 
يقدمهــا املستشــفى للمواطنــني والنازحــني وجرحى 

الجيــش الوطني. 
كمــا اطلع وكيل وزارة الصحة عى املخترب الجديد 
الجــاري العمــل فيه والــذي يتكون مــن خمس غرف 
وصاالت اســتقبال للمريض والــذي يتم إعداده ليكون 

مركزياً.  مخترباً 
 رافقه خالل الزيارة اللواء أحمد الويل رئيس هيئة 
اإلسناد اللوجستي بوزارة الدفاع، ونائب رئيس هيئة 
مستشــفى مأرب العام الدكتــور عبدالرقيب الجيالني 
ومديــر الرعاية الصحية أحمد العبادي، والعميد أحمد 
دهمس مدير املستشفي العسكري ، ومدير مستشفى 

26سبتمرب بالجوبة أمني مربوك. 

زار مستشفى كرى العام مبديرية الوادي
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ضبط شحنة جديدة من احلشيش املخدر كانت يف 
طريقها للحوثيني

ــة يف  ــزة األمني ــت األجه ضبط
محافظــة مــأرب - يــوم االثنــني 
- شــحنة جديــدة مــن الحشــيش 
املخــدر تقدر بـــ 99 كيلــو جراما، 
أثنــاء محاولة تهريبها إىل مليشــيا 
الحوثي بصنعاء ؛ مخفية يف سيارة 
دفــع رباعــي )حــوض( بطريقــة 

احرتافية. 
وأوضــح مديــر عــام رشطــة 
املداني،  العميد/ عبدامللك  املحافظة 
أن منتســبي نقطة »الفلج« جنوب 
مدينــة مأرب عى الطريــق الرابط 
مع العاصمة صنعــاء، تمكنت من 

ضبــط كميــة الحشــيش املخدر مع 
شــخصني شــقيقني كانــا يقــودان 
الســيارة ؛ أحدهمــا حــدث عمــره 

16سنة«.  «
وقال املداني إنه يجري استكمال 
اإلجــراءات القانونية بشــأن إحالة 
املتهمني مع املضبوطات إىل القضاء. 
وأشــاد العميد املدانــي باليقظة 
األمنيــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا 
األفراد املتواجدون يف النقاط األمنية 
عــى مداخــل ومخــارج املحافظــة، 
وما يحققوه من نجاحات مستمرة 
يف ضبــط املمنوعات وتحقيق األمن 

واالســتقرار والســكينة العامــة.. 
مشــرياً إىل أن ذلــك يعكــس القدرة 
والكفاءة التي يتمتع بها منتســبو 
األجهــزة األمنيــة واالحرتافيــة يف 

مهامهم.  أداء 
وأكــد مديــر عــام الرشطــة أن 
ــأرب باملرصاد  األجهزة األمنية بم
لكل العصابات اإلجرامية الخارجة 
عن النظام والقانون واملتورطة يف 
عمليــات التهريــب واملتعاونــة مع 

مليشــيا الحوثي االنقالبية.
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األغربي: السياحة الداخلية بمأرب شهدت إقباالً 
غري متوقع خالل العيد

ــة  الداخلي ــياحة  ــهدت الس ش
للمعالم التاريخية واملواقع األثرية 
بمحافظة مــأرب خالل إجازة عيد 
الفطــر املبــارك لهذا العــام ؛ إقباالً 
فــاق التقديــرات املتوقعــة يف ظــل 
مــا تشــهده محافظــة مــأرب من 

استقرار.
وأكــد نائــب مدير عــام مكتب 
السياحة باملحافظة يارس األغربي 

أن عــرشات اآلالف مــن املواطنــني 
قضوا إجازتهم العيدية متنقلني بني 
حاجز ســد مأرب والســد التحوييل 
ومأرب القديمة ومعبدي برآن وأوام 
، واالستمتاع بالسياحة الصحراوية 

الجرداء. رملة  منطقة  يف 
ولفــت إىل أن التنــوع الســياحي 
واإلرث الحضاري والتاريخي وحالة 
االســتقرار الذي تعيشــه املحافظة 

؛ ســاهم يف ارتفــاع معــدل اإلقبال 
ــارة  اليومــي واملوســمي عــى زي
التي  والحضارية  التاريخية  املعالم 

تتمتع بهــا املحافظة.
وأشــار إىل أن مكتب الســياحة 
لديه العديد مــن الخطط والربامج 
ــياحية  ــات الس ــاء بالخدم لالرتق
ومواكبة التدفق الكبري و املســتمر 

للزوار.


