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ال رئيــس  نائــب  أشــاد 
الجمهوريــة الفريــق الركــن علــي 
محســن صالــح بمــا لمســه من 
أداء فــي جامعــة إقليــم ســبأ 
وكفــاءة فــي كادرهــا التعليمــي 
كل  شــمل  وتنــوع  واإلداري 

الجمهوريــة. محافظــات 
أن  ضــرورة  علــى  وأكــد 
الجامعــة  مخرجــات  تكــون 
ــاءة  ــن الكف ــتوى م ــذات المس ب
الوطــن  بحــب  ومشــبعة 
ــرض  ــى ف ــادرة عل ــه وق وخدمت
واقتدارهــا  بمؤهلهــا  نفســها 
فــي ســوق العمل الــذي ال مكان 
ــن. ــوى المتفوقي ــد س ــه ألح في
زيارتــه  خــال  ذلــك  جــاء 
يــوم  ســبأ  إقليــم  لجامعــة 
فــي  كان  حيــث  األربعــاء 
وصولــه  لــدى  اســتقباله 
محافــظ محافظــة مــأرب اللواء 
ســلطان علــي العــرادة ووكيــل 
الفاطمــي  علــي  المحافظــة 

الدكتــور  الجامعــة  ورئيــس 
محمــد القدســي وأعضــاء هيئة 
قــادة  مــن  وعــدد  التدريــس 
األجهــزة األمنيــة والعســكرية.

وعقــب  الرئيــس  نائــب 
تدشــينه لإلمتحانــات الجامعية 
عقــد اجتماعــاً برئاســة الجامعة 
ــة،  ــظ المحافظ ــور محاف بحض
بزيــارة  ســعادته  عــن  معربــاً 
جامعــة إقليــم ســبأ، الصــرح 
ــه  ــذي يولي ــامخ ال ــي الش العلم
عبدربــه  الرئيــس  فخامــة 
رئيــس  هــادي  منصــور 
خاصــاً. اهتمامــاً  الجمهوريــة 
 وعبــر نائــب الرئيــس عــن 
لقيــادة  والتقديــر  الشــكر 
ولرئاســة  مــأرب  محافظــة 
الكبيــرة  للجهــود  الجامعــة 
تأســيس  ألجــل  تُبــذل  التــي 
مؤكــداً  ســبأ،  إقليــم  جامعــة 
ــٌع  ــم ناب ــام بالتعلي ــأن االهتم ب
الشــعوب  بــأن  إيماننــا  مــن 

وبــأن  بالعلــم،  إال  تنهــض  ال 
محصّنــة  المتعلمــة  األجيــال 
الخاطئــة  األفــكار  كل  مــن 
والهدامــة، وبعيــدًة كل البعــد 
الميليشــاوية  الدعــوات  عــن 
التــي  والطائفيــة  اإلرهابيــة  و 
ميليشــيا  اليــوم  تتبناهــا 

االنقابيــة. الحوثــي 
ــظ  ــب محاف ــه رح ــن جانب م
ســلطان  اللــواء  المحافظــة 
ــارة نائــب  ــن علــي العــرادة بزي ب
معبــراً  للجامعــة،  الرئيــس 
عــن التقديــر والشــكر الهتمــام 
ــادة السياســية والحكومــة  القي
الــذي  العلمــي  الصــرح  بهــذا 
ــات  ــات ومخرج ــيحقق نجاح س
تنعكــس إيجابــاً علــى الدولــة 

والمجتمــع.
الجامعــة  رئيــس  ومنــح 
الدكتــور محمــد حمود القدســي 
الجامعــة  الرئيــس درع  نائــب 
واهتمامــه  لدعمــه  تقديــراً 

نائب رئيس الجمهورية يشيد بأداء 
جامعة إقليم سبأ وكفاءة كادرها وتنوعه

زار مستشفى مأرب ودشن اإلمتحانات الجامعية
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القضاء األعلى يقر إنشاء محكمة 
وشعبة جزائية متخصصة في مأرب

إحراق كميات كبيرة من المخدرات كانت 
في طريقها للحوثيين 

ــى  ــاء األعل ــس القض ــر مجل أق
اجتماعــه  فــي  االثنيــن،  ،يــوم 
الــدوري بالعاصمــة المؤقتــة عــدن، 
إنشــاء محكمــة جزائيــة ابتدائيــة 
جزائيــة  وشــعبة  متخصصــة 
متخصصــة فــي محافظــة مــأرب.
وأصــدر المجلــس قــرارا رقــم 
) 22 ( لســنة 2018 م والتــي نصــت 
المــادة األولى منه، بإنشــاء محكمة 
متخصصــة  ابتدائيــة  جزائيــة 
ــي  ــة ف ــة متخصص ــعبة جزائي وش
قضــت  فيمــا  مــأرب،  محافظــة 
المــادة الثانيــة مــن القــرار بــأن 
تنشــأ فــي اطــار المحكمــة المشــار 
اليهــا أعــاه نيابــة ابتدائيــة جزائيــة 
اســتئنافية  ونيابــة  متخصصــة 

أتلفــت األجهــزة االمنيــة فــي 
االثنيــن,  يــوم  مــأرب,  محافظــة 
ــيش،  ــن الحش ــرام م ــو ج ٣٦0 كيل
تمكنــت حواجــز التفتيــش األمنيــة 
مداخــل  فــي  ضبطهــا،  مــن 

المحافظــة.
وقــال مديــر شــرطة محافظــة 
عبدالملــك  العميــد  مــارب، 
الحشــيش  كميــة  إن  المدانــي, 
التــي تــم إتافهــا، ضبطــت علــى 
منافــذ المدينــة، أبرزهــا فــي نقطــة 
ــارب  ــط م ــى خ ــة عل ــد المجمع نج

البيضــاء.
تلــك  أن  المدانــي  وأضــاف 
الكميــة كانــت فــي طريقهــا الــى 
ميليشــيات الحوثييــن فــي صنعاء.

العمليــة  ســير  بمتابعــة 
. لتعليميــة ا

ــب الرئيــس  كمــا شــاهد نائ
مراحــل  عــن  متلفــزاً  عرضــاً 
تأســيس وبنــاء جامعــة إقليــم 
بمضاعفــة  موجهــاً  ســبأ.. 
ــات  ــع باالحتياج ــود والرف الجه
العمــل  ألجــل  والمتطلبــات 
لتأســيس بنيــة تحتيــة وتقنيــة 

للجامعــة. حديثــة 
فــي غضــون ذلــك زار نائــب 
ومعــه  الجمهوريــة  رئيــس 
محافــظ محافظة مــأرب اللواء 
ســلطان العــرادة يــوم األربعــاء 
مــأرب  مستشــفى  هيئــة 
لاطــاع علــى الواجــب الطبــي 
الــذي تتــواله الهيئــة واللقــاء 
بــكادر المستشــفى واألطبــاء 
ــة. ــة التطوعي ــود الصحي والوف
التقــى  الزيــارة  وخــال 
نائــب الرئيــس فريــق الدعــم 
الطبــي الــذي يــزور المحافظــة 
مشــترك  وإشــراف  بدعــم 
ســلمان  الملــك  مركــز  بيــن 
اإلنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة 
النــداء«  »نلبــي  ومبــادرة 
مخيمــات  إقامــة  بهــدف 
العمليــات  إلجــراء  طبيــة 
ــة  ــة الطبي ــة والمعاين الجراحي
والحــاالت  األمــراض  ألبــرز 

. لمســتعصية ا
الرئيــس  نائــب  ورحــب 
بالفريــق الطبــي الــذي يضــم 
2٣ طبيباً متخصصاً ويســتمر 
إلــى  مشــيراً  أســبوع،  لمــدة 
النتائــج اإليجابيــة الطبيــة التي 
ســتحققها زيــارة الوفــد، مــن 
الحــاالت  معالجــة  جوانــب 
الصعبــة وتوفيــر عنــاء الســفر 
والجرحــى  المرضــى  لبعــض 
للكــوادر  الخبــرات  ونقــل 

اليمنيــة.
رئيــس  نائــب  وعبــر 
ــر  ــغ التقدي ــة عــن بال الجمهوري
الملــك  لمركــز  والعرفــان 
واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان 
ــج  ــدم برام ــذي يق ــانية ال اإلنس
وإيوائيــة  إغاثيــة  متنوعــة 
»نلبــي  ولمبــادرة  وصحيــة، 
النــداء« وعلى رأســها المشــرف 
ــر  ــمو األمي ــادرة س ــام للمب الع
تركــي بــن طــال بــن عبدالعزيز.

متخصصــة. جزائيــة 
والزمــت المــادة الثالثــة مــن 
ــة  ــى المحكم ــل ال ــان ينق ــرار ب الق
والنيابــة الواردتيــن فــي هــذا القــرار 
االبتدائيــة  المحكمــة  اختصــاص 
العاصمــة  بأمانــة  المتخصصــة 

صنعــاء،
ونصــت المــادة الرابعــة مــن 
قــرار  أو  نــص  أي  بإلغــاء  القــرار 
يتعــارض مــع هــذا القــرار ،وقضــت 
القــرار  مــن  الخامســة  المــادة 
العمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره.

كمــا أقــر المجلــس إنشــاء عــدد 
مــن النيابــات والمحاكــم االبتدائيــة 

فــي محافظــة مــأرب.

ــة  ــس نياب ــال رئي ــه ق ــن جهت م
اســتئناف مــأرب، القاضــي عــارف 
عبدالغنــي، انــه تــم اتخــاذ االجراءات 
النيابــة  مــن  الازمــة،  القانونيــة 
تجــاه مــن تــم ضبطهــم وكميــة 
الحشــيش فــي حوزتهــم بغــرض 

ــا. ــار به االتج
القضايــا  »بعــض  وأضــاف 
بعــد  المحكمــة  امــام  منظــورة 
ــة  صــدور قــرارات اتهــام مــن النياب
القبــض  إلقــاء  تــم  مــن  تديــن 
ــرة  ــات كبي عليهــم وبحوزتهــم كمي

الحشــيش«. مــن 
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المحافظ العرادة يشهد تخريج الدفعة 
السابعة من وحدات االمن والشرطة

شــهد محافــظ مــأرب اللــواء 
ســلطان العــرادة ووكيــل وزارة 
الداخليــة لشــئون االمــن اللــواء 
ورئيــس  الموســاي  احمــد 
المعنــوي  التوجيــه  دائــرة 
اللــواء  المســلحة  للقــوات 
حفــل  خصــروف،  محســن 
ــن  ــابعة م ــة الس ــج الدفع تخري
الوحــدات االمنيــة والشــرطية 
تلقيهــا  بعــد  بالمحافظــة 

تخصصيــة. تدريبيــة  دورات 
وخــال الحفــل الــذي أقيــم 
الخميــس ألقــى محافــظ مارب 
مســتهلها  فــي  نقــل  كلمــة 
السياســية  القيــادة  تحيــات 
ممثلــة بفخامة المشــير الركن 
عبدربــه منصــور هــادي رئيــس 
االعلــى  القائــد  الجمهوريــة 
للقــوات المســلحة الــذي يولــي 
اهتمامــا كبيــرا بتطويــر أجهــزة 
األمــن وخاصــة فــي محافظــة 
اجهــزة  ضربــت  التــي  مــأرب 
ــي  ــة ف ــا اروع االمثل ــن فيه االم
واليقظــة  والفــداء  التضحيــة 

االمــن  علــى  وحافظــت 
. واالســتقرار فيهــا 

مخاطبــا  العــرادة  وقــال 
الخريجيــن: »لــم نــأت لمنحكــم 

العزيمــة وانمــا لنســتمد منكــم 
العــز، وال لنلقــي عليكــم درســا 

فــي الوطنيــة وانما لنــرى فيكم 
والبطولــة  التضحيــة  معنــى 
وكــدرس عملــي تمارســونه فــي 
والبطولــة  الشــرف  مياديــن 
االنضبــاط  فــي  والقــدوة 
والمثــال الــذي يحتــذى بــه فــي 
ــن  ــة م ــن والتضحي ــب الوط ح

اجلــه«.
الرجــال  انتــم  واضــاف« 
الذيــن تدركــون حــق وطنكــم 
ــه  ــر في ــم ي ــن ل ــي زم ــم ف عليك
هــا الوطــن مــن االنقابييــن اال 
الفوضــى والتدميــر والتخلــف.. 
انتــم الرجــال الذيــن تؤمنــون 
بــان الدفــاع عــن الوطــن شــرف 
رخيصــة  ارواحكــم  وتبذلــون 
دولتــه  لبلدكــم  لتعيــدوا 
ــعبكم  ــوا ش ــرعيته ولتمنح وش
عزتــه  لــه  وتعيــدوا  حريتــه 

وكرامتــه«.
ان  الــى  المحافــظ  ولفــت 
مــا تحقــق مــن انجــازات امنيــة 
ثنــاء  محــل  اليــوم  اصبــح 
الجميــع ومــا كان ذلــك يتحقــق 

أشاد بما تحقق من إنجازات أمنية للمحافظة
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اســتقبل محافــظ محافظة 
مــأرب اللــواء ســلطان العــرادة 
»يــوم الثاثــاء«، الفريــق الطبي 
التابــع  للمحافظــة،  الزائــر 
جلوبــال«  »ميــد  لمنظمــة 

االمريكيــة.
واســتمع المحافــظ خــال 
الطبــي  الفريــق  مــن  اللقــاء 
عــن  شــرح  إلــى  االمريكــي 
طبيعــة الزيــارة، التــي تأتــي فــي 
إطــار التعــاون بيــن المنظمــة 
وهيئة مستشــفى مــأرب العام 

ــات  ــن العملي ــد م ــراء العدي إلج
ــدة  ــة والمعق ــة النوعي الجراحي
العظــام  تخصصــات  فــي 
ــة  ــة العام ــل والجراح والمفاص
جانــب  إلــى  االورام،  وجراحــة 
ــي  ــة ف ــات الطبي ــم الخدم تقدي
مجــال العنايــة المركــزة، ونقــل 
الخبــرات إلــى الكــوادر العاملــة 
المجــال  فــي  الهيئــة  فــي 
والعنايــة  والطبــي  الجراحــي 
ــدرات  ــع الق ــدف رف ــزة به المرك

والكفــاءات.

ــى  ــي إل ــق الطب ــار الفري وأش
أن هــذا ثاني فريق مــن منظمة 
ــزور  ــة ي ــال االمريكي ــد جلوب مي
أســبوعا  وسيســتمر  مــأرب، 
الناجحــة  الزيــارة  بعــد  كامــاً 
ســبتمبر  فــي  األول  للفريــق 

مــن العــام الماضــي.
ســلطان  اللــواء  ورحــب 
الطبــي  بالفريــق  العــرادة 
االمريكــي الــذي يقــوم بعمــل 
انســاني فــي مرحلــة صعبــة 

البــاد. بهــا  تمــر 

اال بمواقــف الشــرفاء مــن ابناء 
ــن  ــش واالم ــة والجي المحافظ
المحافظــات االخــرى،  وابنــاء 
واليقظــة االمنيــة العاليــة التي 

تحطمــت عليهــا 
ــاريع الفوضى  مش

والتدمير 
مــارب  وصــارت 
االكثــر  الملجــأ 
لجميــع  امنــا 
ابنــاء الوطــن دون 

. تمييــز
جهتــه  مــن 
أشــار مديــر عــام 
شــرطة محافظــة 
العميــد  مــأرب 

عبدالملك 
الجهــود  إلــى  أشــار  المدانــي 
ــزة  ــاء أجه ــادة بن ــة الع المبذول
االمن والشــرطة بشــكل ســليم 
الوطنــي  الــوالء  فيــه  يراعــى 
والتدريــب  القانونــي  والوعــي 
منتســبي  لجميــع  االمنــي 
المعاييــر  وفــق  الشــرطة 
القانونيــة بعد ان تعــرض جهاز 
ــب  ــر عق ــر كبي ــرطة لتدمي الش
انقــاب المليشــيات الحوثيــة 
الدســتورية. الشــرعية  علــى 

قيــادة  توليــه  بمــا  ونــوه 
الشــرطة مــن اهتمــام بالجانــب 
القــدرات  وبنــاء  التدريبــي 
لمنتســبيها مــن خــال عقــد 

الــدورات التدريبيــة خــال الربــع 
االول مــن العــام الجــاري لعــدد 
الشــرطة  فــي  مجنــدة   )٣7(
افــراد  وتأهيــل  النســائية 
مجــال  فــي  االمــن  وضبــاط 
واالدلــة  الجريمــة  مســرح 
مــن   )47( لعــدد  الجنائيــة 
ــرطة  ــن ش ــر م ــم عناص ضمنه
ــب  ــى جان ــوف، ال ــة الج محافظ
تأهيــل افــراد الدفــاع المدنــي 
الخــاص  االمــن  وضبــاط 

والتخطيــط  والتحريــات، 
ضابــط  لعــدد)201(  واالحصــاء 

وفــرد.
وفــي الحفــل الــذي اقيــم 

بالمناسبة 
ســرايا  قدمــت 
مــن  رمزيــة 
قــوات  وحــدات 
ــة  ــن الخاص االم

وشرطة 
الدوريــات وأمــن 
الطــرق وشــرطة 

حراسة 
المنشآت 

وحماية 
الشخصيات، 

عرضــا عســكريا 
اســتعرضت  وفنيــا،  وقتاليــا 
فنونهــا  مــن  بعضــا  فيــه 
التــي  والمهــارات  القتاليــة 
تلقتهــا خــال التدريــب لتعزيــز 
ــا  ــة م ــتقرار، خاص ــن واالس االم
يتعلــق بحمايــة الشــخصيات 
العامــة  والمنشــآت 
جانــب  الــى  والفعاليــات، 
مكافحــة االرهــاب وغيرهــا مــن 
والرياضيــة. القتاليــة  الفنــون 

ويستقبل فريق 
طبي زائر من “ميد 
جلوبال” االمريكية
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وعبــر المحافــظ عــن رغبتــه فــي أن يتطــور هــذا التعــاون ويتوســع بمــا يحقــق الهــدف المنشــود 
فــي تخفيــف االالم عــن كثيــر مــن المرضــى والجرحــى الذيــن ال يســتطيعون الســفر للخــارج، بإجــراء 

عمليــات جراحيــة وتقديــم خدمــات طبيــة مجانيــة لهــم فــي محافظــة مــأرب.
وفــي ختــام اللقــاء ســلم اللــواء ســلطان العــرادة، درع المحافظــة للمنظمــة، تقديــرا لمــا تقــوم 

بــه مــن دور انســاني فــي المحافظــة.
حضــر اللقــاء رئيــس هيئــة مستشــفى مــأرب العــام الدكتــور محمــد القباطــي، ورئيــس المكتــب 

الفنــي الدكتــور علــي الجبــل، ومديــر عــام شــرطة المحافظــة العميــد عبدالملــك المدانــي.

مأرب : تحتفي بالعمال في عيدهم العالمي 
وتحيي يوم الصحافة 

السلطة المحلية تكرم 200 عامل من مختلف القطاعات.
صحفيون وناشطون في مأرب يحيون يوم الصحافة بوقفة إحتجاجية

مــأرب  محافظــة  شــاركت 
إحيــاء  فــي  األســبوع  هــذا 
يوميــن عالمييــن جديديــن همــا 
ــد  ــال )عي ــي للعم ــوم العالم الي
العمــال( الــذي يصــادف األول 
مــن مايــو مــن كل عــام، واليــوم 
الــذي  للصحافــة  العالمــي 

يصــادف الثالــث مــن مايــو.
الــذي  العمــال  عيــد  وفــي 
ــي  ــاء الماض ــوم الثاث ــادف ي ص
المحليــة  الســلطة  كرمــت 
عامــل   200 مــأرب  بمحافظــة 
فــي  المبرزيــن  مــن  وعاملــة 
العمــل  مواقــع  مختلــف 
العــام  القطــاع  فــي  واالنتــاج 

والمختلــط. والخــاص 
المحافظــة  وكيــل  وهنــأ 
علــي محمــد الفاطمــي العمال، 
معتبــرا هــذا التكريــم هــو تكريم 
ــف  ــي مختل ــال ف ــع العم لجمي
مواقــع االنتــاج والبنــاء والعمل 
فــي مــأرب، وغيرهــا مــن المــدن 
مزيــد  اجــل  مــن  اليمنيــة، 
ــاج  ــداع واإلنت ــز واإلب ــن التمي م

الهــام فــي  لدورهــم  وتقديــرا 
البنــاء والتنميــة واالعمــار.

ــي  ــل الفاطم ــدث الوكي وتح
نظمــه  الــذي  الحفــل  فــي 
االجتماعيــة  الشــئون  مكتــب 
ــاة  ــن معان ــأرب، ع ــل بم والعم
والموظفيــن،  العمــال 
مليشــيات  انقــاب  جــراء 
الشــرعية  علــى  الحوثييــن 
وتدميرهــا كافــة المؤسســات 
لألمــوال  ونهبهــا  والمصانــع، 
ــوك والمحــات، وحرمــان  والبن
مرتباتهــم  مــن  الموظفيــن 

. قهــم حقو و
وأشــار الفاطمــي إلــى مــا 
ــن  ــأرب م ــة م ــهده محافظ تش
وإعمــار  وبنــاء  وازدهــار  نمــو 
الســمراء  »االيــادي  بفضــل 
التــي وجــدت االمــن واالســتقرار 

والحقــوق«. والعدالــة 
فتتــاح  »تــم  وأضــاف: 
عشــرات المشــاريع مــن فنــادق 
ســياحية ومطاعــم ومصانــع 
ومحــات تجاريــة وغيرهــا منــذ 

اليــوم  حتــى  الماضــي  ينايــر 
اســتوعبت المئات من العمالة 

المســتويات«. بمختلــف 
ودعــا الفاطمــي مؤسســات 
ــع والشــركات  العمــل والمصان
الى اعطــاء العامليــن حقوقهم 
وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم 
وألســرهم، واالهتمــام بالعمال 

كونهــم بنــاة االوطــان.
مــن جانبــه قــال مديــر عــام 
مكتــب الشــؤون االجتماعيــة 
حســن  بمــأرب  والعمــل 
المكتــب  ان   ، الشــبواني 
ســيبذل كل جهــوده الــى جانــب 
إلنصــاف  المحليــة  الســلطة 
العمــال مــن أي ظلــم يطالهــم، 
او أي انتقــاص مــن حقوقهــم 

التــي كفلهــا لهــم القانــون.
التكريــم،  أن  إلــى  وأشــار 
ــن  ــاً للمميزي ــاً رمزي ــد تكريم يع
والمبرزيــن في مختلــف مواقع 
ــق  ــدف خل ــاج به ــل واالنت العم
ــداع  ــس واالب ــن التناف ــد م مزي

الخــاق.
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وزارة الزراعة تطلع على احتياجات القطاع 
الزراعي بمأرب

اطلع وكيل أول وزارة الزراعة 
محمــد  المهنــدس  والــري 
جزيــان ومعــه وكيــل محافظة 
مأرب للشــئون اإلداريــة عبدالله 

خــال  الباكــري، 
زياراتهــا الميدانية، 
األربعــاء،  يــوم 
مقومــات  علــى 
الزراعــي  القطــاع 

بالمحافظة 
واالحتياجات 

بــه. للنهــوض 
وتفقد 

ــان  ــان جزي الوكي
الســد  والباكــري 
)ب(  التحويلــي 
مــأرب  لســد 

تنقــل  التــي  الــري  وقنــوات 
ــن  ــول المزارعي ــى حق ــاه ال المي
فــي مديريــة الــوادي لــري مــا 
مــن  هكتــار   4500 عــن  يزيــد 
وتغذيــة  الزراعــي  االراضــي 
بالميــاه. الجوفيــة  الميــاه 
بمديــر  الوكيــان  والتقــى 
صالــح  الــوادي  مديــرة  عــام 
ملتقــى  ورئيــس  جــرادان، 
ــان،  ــن دخن ــأرب حس ــي م مزارع

عــن  شــرحا  قدمــا  اللــذان 
مــن  المحافظــة  تنتجــه  مــا 
ــي  ــة ف ــة خاص ــل زراعي محاصي
مجــال الحمضيــات بمختلــف 

الخضــار  جانــب  الــى  انواعهــا 
ــا  ــر منه ــدر كثي ــه وتص والفواك

الخــارج. الــى 
واســتعرضا اهــم مــا يعانــوه 
المزارعــون واصحــاب الحيــازات 
يتعلــق  مــا  خاصــة  الزراعيــة 
ــة  ــل الزراعي ــويق المحاصي بتس
واالرشــاد الزراعــي واحتياجاتهــم 
وادوات  والمبيــدات  لألســمدة 
المحســنة  والبــذور  الــرش 

وفــي ختــام الحفــل الــذي 
مــن  العديــد  تقديــم  تخللــه 
القصائــد الشــعرية والفقــرات 
نالــت  التــي  المعبــرة  الفنيــة 
استحســان الحاضريــن، جــرى 
المبرزيــن  العمــال  تكريــم 
والجوائــز  التقديــر  بشــهائد 

. لعينيــة ا
حضــر الحفــل مديــر عــام 
جهــاز االمــن السياســي فــرع 
ــروم  ــي حط ــد ناج ــأرب العمي م
ــظ  ــب المحاف ــام مكت ــر ع ومدي

محمــد البازلــي.
ــون  ــم صحفي ــك نظ ــى ذل إل
وناشــطون  واعاميــون 
يــوم  مــأرب,  بمحافظــة 
احتجاجيــة  وقفــة  الخميــس، 
ســراح  بإطــاق  للمطالبــة 

واالعامييــن  الصحفييــن 
ســجون  فــي  المختطفيــن 
االنقابيــة  الحوثــي  ميليشــيا 
اليــوم  مــع  بالتزامــن  وذلــك 
الــذي  للصحافــة  العالمــي 
يصــادف الثالــث مــن مايــو فــي 

عــام. كل 
فــي  المحتجــون  ودان 
اليهــا  دعــت  التــي  الوقفــة 
نقابــة الصحفييــن اليمنييــن، 
مليشــيات  بــه  تقــوم  مــا 
مــن  االنقابيــة  الحوثــي 
اســتهداف متعمــد للصحفيين 
والتحريــض  واالعامييــن 
ضدهــم، بعــد خطــاب ســيدهم 
بــان الصحفييــن اخطــر مــن 
المقاتليــن فــي الجبهــات ومــا 
نتــج عنــه مــن توفــي العشــرات 

ــن  ــن والصحفيي ــن االعاميي م
فــي ســجون المليشــيات تحت 

لتعذيــب. ا
فــي  المحتجــون  وطالــب 
المنظمــات  صحفــي  بيــان 
الدولــي  والمجتمــع  الدوليــة 
فــي  مســئولياتها  بتحمــل 
المليشــيات  علــى  الضغــط 
اســتهداف  عــن  بالتوقــف 
واالعامييــن  الصحفييــن 
المختطفيــن  واطــاق 
ســجونها،  فــي  والمعتقليــن 
اســتخدام  عــن  والتوقــف 
ــي  ــواه ف ــم االف ــاء لتكمي القض
مســرحيات هزليــة غير شــرعية 
ــد  ــة ض ــتورية وال قانوني وال دس
واالعامييــن  الصحفييــن 
بإعدامهــم. االحــكام  واصــدار 

مــن  والتــي  الــري،  وشــبكات 
االنتــاج  كميــة  رفــع  شــأنها 
وتقليــل  الزراعيــة  لوحــدة 
علــى  الزراعيــة  التكاليــف 
المزارعيــن.  

وكان 
وكيل 

وزارة  اول 
الزراعية 
والرعي 

المهندس 
جزيان 

وكيل  ومعه 
المحافظة 

الباكــري قــد 
ــارة  ــا بزي قام
الــى محطــة 
الزراعــي  لإلنتــاج  مــأرب  ســد 
التابعــة للمســتثمر فهيــد بــن 
ــة  ــي مديري ــة ف ــي الواقع معيل
الــوادي  والتــي تقــوم بتجفيــف 
الخضــروات والفواكــه وحفظها 
تصديرهــا  واعــادة  وتعليبهــا 
المواصفــات  ألعلــى  وفقــا 

. ييــس لمقا ا و
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ضبطنا مئات المخالفات .. ومأرب 
تغص بـ 3000 باص

مدير شرطة السير في حوار خاص:

مــأرب  محافظــة  تشــارك 
إحيــاء  فــي  العربيــة  الــدول 
ــال  ــي خ ــرور العرب ــبوع الم أس
الفتــرة مــن 4 مايــو إلــى 10 مايــو، 
مكثفــة  اســتعدادات  وســط 
ــبوع  ــذا األس ــن ه ــتفادة م لإلس
فــي زيــادة الوعــي المــروري لدى 

المحافظــة. الســائقين فــي 
ــأرب«  ــة م ــع »محافظ موق
وفــي إطــار تغطيتــه لفعاليــات 
هــذا األســبوع أجــرى حــوارا مــع 
ــم علــي عبدالولــي  العقيــد/ غان
الســير  شــرطة  مديــر  مــرح 
والــذي  مــأرب،  بمحافظــة 
التــي  الترتيبــات  عــن  تحــدث 
تمــت إلحيــاء أســبوع المــرور 
إدارة  حققتــه  ومــا  العربــي، 
القضايــا  مــن  وعــدد  المــرور، 

المروريــة.
كمــا يكشــف الحــوار باألرقام 
ماحققتــه محافظــة مــأرب فــي 
والجهــود  المــروري  الجانــب 
القائمــة لتحســين أدائــه، وكــذا 
حجــم الحــوادث المروريــة خال 
العــام 2017 والربــع األول مــن 

ــى الحــوار: ــي فإل العــام الحال
      

                                 حاوره/ علي العقبي
* نشــكرك على إتاحة الفرصة 
ــود  ــوار، ون ــذا الح ــراء ه ــا إلج لن
فــي البدايــة أن نعــرف الترتيبــات 
إلحيــاء أســبوع المــرور العربــي؟ 
أهــا وســها بكــم ونحييكــم 
ــب،  ــذا الجان ــام به ــى اإلهتم عل
أمــا بخصوص الترتيبــات إلحياء 
فــي  فنحــن  األســبوع،  هــذا 
اللجنــة التحضيريــة وبالتعــاون 
مــع الجهــات األمنيــة ممثلــة 
بالعميــد عبــده الســياغي نائــب 
المحافظــة،  شــرطة  مديــر 
الســاعة  مــدار  علــى  نعمــل 
باســبوع  لاحتفــال  للتجهيــز 
ــه  المــرور العربــى، واالحتفــال ب

العربيــة  البلــدان  ســائر  مــع 
التــي خصصــت لقضيــة المــرور 

يمثلــه  لمــا  ســنوياً  أســبوعاً 
المــرور مــن أهميــة مرتبطــة 

المجتمعــات. بحيــاة 
اللجنــة  فــي  نحــن 
ــد مــن  ــا العدي ــة لدين التحضيري
المســتوى  علــى  األنشــطة 
الميدانــي واإلعامــي والتوعوي، 
ــة 4  ــوم الجمع ــيبدأ ي ــث س حي
ــاء  ــام خطب ــو مــن خــال قي ماي
المجتمــع  بتوعيــة  المســاجد 
بالســلوكيات  والســائقين 
يمثلــه  لمــا  نظــراً  المروريــة، 
ــق  ــي خل ــة ف ــن أهمي ــر م المنب

المجتمعــي. الوعــي 
حمــات  هنــاك  أن  كمــا 
منهــا  ميدانيــة  توعويــة 
والافتــات،  الملصقــات 
ــة  ــة واإلذاعي ــج اإلعامي والبرام
التوعيــة  علــى  ســتركز  التــي 

. ريــة لمرو ا

أسبوع المرور فرصتنا لزيادة الوعي المروري الذي يعد أبرز معوق أمامنا  •
إنشاء جمارك للمحافظة مهم جداً لحل إشكالية السيارات وتنمية اإليرادات  •

* ماهــو الهــدف مــن إحيــاء 
مــأرب ألســبوع المــرور العربــي؟

العربــي  المــرور  أســبوع 
هــو أســبوع تحتفــل بــه الــدول 
ــالة  ــال رس ــدف إيص ــة به العربي
أســبوع  ويعتبــر  للســائقين، 
توعيــة يقــوم بــه رجــال المــرور 
ــن  ــواء م ــات س ــف الحم بتكثي
الناحيــة التوعويــة أو مــن خــال 
ضبــط المخالفيــن الذيــن لــم 

يلتزمــوا بضوابــط المــرور. 
ســيبدأ  المــرور  أســبوع 
بتأريــخ أربعــة مايــو إلــى تاريــخ 10 
وســتبدأ إدارة الســير بمحافظة 
مــأرب نشــاطها باالحتفــال مــن 
توعيــة  عبــر  4مايــو  الجمعــة 
الجوامــع  فــي  الســائقين 
الشــوارع  فــي  وملصقــات 

العامــة. واألماكــن 
أمــا أهميــة إحيــاء أســبوع 
ــرف  ــكل يع ــي فال ــرور العرب الم
ــهدته  ــذي ش ــع ال ــدار التوس مق
خــال  مــأرب  محافظــة 
الســنوات األخيــرة، وهــذا خلــق 
وضعــا مروريــا مختلفــا نظــراً 
الزديــاد الحركــة المروريــة، وهــو 
األمــر الــذي يدفعنــا لمزيــد مــن 
اإلســهام فــي التوعيــة المروريــة 
لمــا لذلــك مــن أهميــة تخفيــف 
المشــاكل المروريــة واإلرتقــاء 

الســائقين. بمســتوى 
ــه إدارة  ــا حققت ــرز م ــا إب  * م
ــة  ــال المرحل ــير خ ــرطة الس ش

ــأرب ? ــي م ــرة ف األخي
شــرطة  إدارة  فــي  نحــن 
ــذ  ــأرب من ــة م ــير بمحافظ الس
أن بدأنــا نعمــل جاهديــن مــع 
علــى  اإلدارة  وأفــراد  ضبــاط 
المــروري  الوضــع  ترتيــب 
بمــا يليــق بمســتوى التقــدم 
الحاصــل فــي المحافظــة، رغــم 
أن العــدد غيــر كاف مقارنــة بمــا 
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تشــهده المحافظــة مــن ازدحام 
مــن  كبيــرة  إلعــداد  وتوافــد 
الســيارات ســواء كانــت ســيارات 
ــرة والمتوســطة  األجــرة الصغي
أو الناقات والشــاحنات الكبيرة 
والمتوســطة، كــون المحافظــة 
مرتبطــة بخطــوط دوليــة مثــل 
ــذا  ــة، وه ــحن والوديع ــذ ش منف
األمــر جعــل المدينــة تعاني من 
اإلزدحــام مــا دفعنــا للتواجــد 

ــاعة.  ــدار الس ــى م عل
فإننــا  ذلــك  إلــى  أضــف 
نعمــل جاهديــن بالتنســيق مــع 
ــي  ــل ف ــغال، والنق ــب األش مكت
ــي  ــة ف ــة المروري ــم الحرك تنظي
هــذه المحافظــة التــي أصبحت 

مــأوى لــكل اليمنييــن. 

الــدورات  عــن  مــاذا   *
التأهيليــة ألتــي أقامتهــا إدارة 

الســير? شــرطة 
نحــن علــى موعــد لرفــد إدارة 
المــرور بمــا اليقــل عــن 100 فــرد 
ــظ  ــات محاف ــى توجيه ــاء عل بن
اللجنــة  رئيــس  المحافظــة 
ســلطان  اللــواء/  األمنيــة 
العــرادة، وفــور وصولهم ســيتم 
المهنــي  التأهيــل  تأهيلهــم 
لــدورات  وإخضاعهــم  الكامــل 
المروريــة  الحــركات  تعليــم 
وســيكون  المــرور،  وإشــارات 
تنظيــم  فــي  كبيــر  دور  لهــم 
ــة.  ــي المحافظ ــير ف ــة الس حرك

* مــاذا عــن ضبــط المخالفات 
لديكــم  وهــل  المروريــة، 

؟  ئيــة إلحصا ا
بالنســبة لضبــط المخالفات 
المروريــة فــإن ذلــك يتم بشــكل 
يومــي، ومســتمرين فــي ضبــط 
المتاعبيــن باألنظمــة واللوائــح 
األول  الربــع  وخــال  المروريــة 
مــن العــام الحالــي 2018م تــم 
ضبــط ٦9٦ مخالفــة، معظمهــا 
مخالفــة،   2٦٦ ينايــر  فــي  كان 
فبرايــر/  فــي  مخالــف  و227 

ــارس. ــي م ــة ف و20٣مخالف
ارتفــاع  أظهــرت  األرقــام 
قــدرة المحافظــة فــي ضبــط 
بالعــام  مقارنــة  المخالفــات 
الماضــي، حيــث تم ضبــط 2٣7 

2017م.  فــي  فقــط  مخالفــة 

* كــم عــدد الســيارات التــي 
تــم ترقيمهــا?

فإننــا  للترقيــم  بالنســبة 
قمنــا مؤخــرا بتقريــب مايقــارب 
ألــف دراجــة ناريــة مــع عمــل 
قاعــدة بيانــات لهــا، إال أننــا فــي 
هــذا الجانــب نعانــي مــن عــدم 
توفــر المواقــف والفــرز، وقــد 
ــم طــرح هــذه اإلشــكالية مــع  ت
ــب  ــه مكت ــذي وج ــظ ال المحاف
النقــل بإيجــاد أماكن تســتوعب 
الفــرز ســواء النقــل الداخلــي 
النقــل  أو  المديريــات  بيــن 

الخارجــي.

للحــوادث  وبالنســبة   *
لديكــم؟  مــاذا  المروريــة 

بلغــت الحــوادث المروريــة 
العــام  خــال  المســجلة 
الماضــي 425 حادثــة معظمهــا 
صــدام آليــات بواقــع 270 حادثة، 
و 75 حادثــة دهــس و٦4 حادثــة 
انقــاب، فيمــا توزعــت 1٦حادثــة 
علــى الســقوط مــن منحــدارات 
وصــدام دراجــات ناريــة وصــدام 

ــت. ــم ثاب جس
هــذه الحــوادث أســفرت عــن 
غالبيتهــم  1٦5شــخصاً  وفــاة 
بلغــت  حيــث  الذكــور  مــن 
147مــن الذكــور و1٦إمــرأة، وبلــغ 
عــدد اإلصابــات البليغــة ٣٣8 
إصابــة ٣15 منهــم مــن الذكــور 
عــدد  أمــا  اإلنــاث،  و2٣مــن 
اإلصابــات البســيطة فبلغــت 

172إصابــة.
الماديــة  الخســائر  أمــا 
فبلغــت  2٣4مليــون و999الف 
ريــال، ومثــل إهمــال الســائقين 
حــوادث  فــي  األول  الســبب 
المــرور التي بلغــت 2٣8 حادثة 
إهمــال تاهــا الســرعة بواقــع 
مشــاة  وإهمــال  ٦٣حادثــة، 
ــبب  ــة بس ــة، و٣0 حادث 59حادث
بعوامــل  و2٣  إطــار،  انفجــار 

أخــرى. 
مــن  األول  الربــع  وخــال 
بلغــت  2018م  الجــاري  العــام 
الحــوادث 151 معظمهــا صــدام 
آليــات وانقــاب توزعــت علــى 
حادثــة  و15  آليــات،  114صــدام 
انقــاب،  حادثــة  و21  دهــس، 
أســفرت  ســقوط،  وحادثــة 
جميعهــا عن وفــاة 24 بينهم ٣ 
إنــاث، كمــا بلــغ عــدد اإلصابــات 

1٦9بينهــم ٦8 إصابــة بليغــة. 
وبلغــت الخســائر الماديــة 
خــال الربــع األول مــن العــام 
الحالــي  84 مليــون، و18الــف 
و500 ريــال، حيــث مثــل إهمــال 
الســائقين الســبب الرئيســي، 
لعــدد 100 حادثــة تلتهــا الســرعة 
وحادثتــي  حادثــة،   24 بواقــع 
و17  ســيارات،  إطــار  انفجــار 
حادثــة بســبب إهمــال المشــاة، 
عوامــل  بســبب  وحادثتيــن 

أخــرى. 

ــير  ــتفيد إدارة الس ــل تس * ه
المراقبــة  اميــرات  ك  مــن 
ــوارع  ــي ش ــا ف ــم تركيبه ــي ت الت

المدينــة؟ 
كاميــرات المراقبــة لهــا دور 
كبيــر، ونحــن بصــدد تحقيــق 
اإلســتفادة المثلــى منهــا، وهنــا 
نتمنــى أن يتــم رفد إدارة الســير 
بعــدد مــن األجهــزة الاســلكية، 
وكذلــك منــدوب إلدارة الســير 
وهــذا  المراقبــة،  غرفــة  فــي 
ســيكون لــه دور كبيــر فــي رصد 

ــم.  ــن وضبطه المخالفي

المعوقــات  أبــرز  ماهــي   *
المــرور  أمــام  تقــف  التــي 

الســير؟ حركــة  لتنظيــم 
أبــرز المعوقــات هــي قلــة 
الوعــي المــروري، وعــدم وجــود 
لوحــات معدنيــة، وذلــك مرتبط 
بــاإلدارة العامــة للمــرور،  والتي 
فــي  الرئيســي  مقرهــا  كان 
صنعــاء، وكذلــك عــدم وجــود 
فــرع للجمــارك، وهنــا نأمــل 
مــن األخ محافــظ المحافظــة 
للمحافظــة  جمــارك  افتتــاح 
لمــا لهــا مــن أهميــة فــي حــل 
وتنميــة  الســيارات  إشــكالية 

اإليــرادات.

* هــل باإلمــكان أن نحصــل 
ــي  ــيارات ف ــة للس ــى إحصائي عل

محافظــة مــأرب؟ 
إحصائيــات  لدينــا  ليــس 
وأغلبهــا  بالســيارات،  دقيقــة 
ــبة  ــن بالنس ــات، لك ــدون لوح ب
فهــي  الصغيــرة  للباصــات 
ــر  ــاص صغي ــل ٣000 آالف ب تص
و٣00  متوســط،  بــاص  و٣00 
دراجــة  و٣000ألــف  هيلوكــس 
ناريــة كلهــا تعمــل فــي األجــرة.



   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

10

) 9
 ( 

دد
لع

  ا
 2

01
8 

و 
اي

 م
 5

ت  
سب

ال

تصدرها مركز الملك سلمان، والصليب األحمر وجلوبال األمريكية  

ــى  ــة عل ــات الصحي ــن الفعالي ــد م ــبوع العدي ــذا األس ــهد ه ش
مختلــف الجوانــب مــن بينهــا مخيمــات طبيــة جراحيــة لمركــز 
الملــك ســلمان وجلوبــال األمريكيــة، ومســاعدات طبيــة مــن 
تنشــيطية،  اختتــام دورات  علــى  عــاوة  األحمــر،  الصليــب 

ــمية. ــاءات الرس واللق

أسبوع مزدحم باألنشطة الصحية 
والفعاليات

الــدورات  اختتــام  
ــال  ــي مج ــيطية ف التنش

التكامليــة الرعايــة 

الصحــة  مكتــب  اختتــم 
العامــة والســكان بمحافظــة 
مــأرب، يــوم االثنيــن، بحضــور 
وكيــل المحافظــة الشــيخ علــي 
الــدورات  الفاطمــي،  محمــد 
التنشــيطية فــي مجــال الرعاية 
التكامليــة التــي نفذهــا المكتب 
بدعــم مــن منظمــة اليونســف.
إلــى  الــدورات  وهدفــت 
الطبيــة  الكــوادر  تنشــيط 
والفنيــة للعامليــن فــي الرعايــة 
الطفــل،  لصحــة  التكامليــة 
ــي  ــاركوا ف ــبق وان ش ــذي س وال

تأسيســية. دورات 
الــدورات  فــي  وشــارك 
ــوا  ــاً، توزع ــاً صحي ــدد 90 عام ع
علــي أربــع مجموعــات، تلقــي 
دروس  المشــاركين  فيهــا 
ومحاضــرات وتطبيــق عملــي 
العــام  كــرى  مستشــفى  فــي 

بمــأرب.
الــدورات  اختتــام  وفــي 
تحــدث وكيــل محافظــة مــارب 
الشــيخ علــي محمــد الفاطمــي، 
ــذه  ــل ه ــة مث ــة إقام ــن أهمي ع

ــن  ــة للعاملي ــدورات التأهيلي ال
ــة  ــال الرعاي ــي مج ــن ف الصحيي
بالجهــود  مشــيداً  التكامليــة، 
التــي يبذلهــا مكتــب الصحــة 

العامــة والســكان.
حضــر حفــل الختــام، ضيــف 
ــة  ــق صح ــي منس ــه العباس الل
الــدورة  ومنســق  الطفــل، 
أبــو  حســن  المركــزي محمــد 

أصبــع.

25 استشــارياً يبدءون 
جراحيــة  عمليــات 

مختلفــة

وصــل إلــى محافظــة مــأرب، 
ــاً متخصــص يضــم  فريقــاً طبي
25 طبيبــاً استشــارياً وأخصائيــا 
وفنيــاً وإداريــاً، فــي تخصصــات 

مختلفــة.
أطبــاء  الفريــق  ويضــم 
فــي جراحــة المــخ واألعصــاب 
والعمــود  العظــام  وجراحــة 
الفــك  وجراحــة  الفقــري 
األنــف  وجراحــة  والوجهيــن 
وجراحــة  والحنجــرة  واألذن 

والتخديــر. التجميــل 

ــز  ــه مرك ــر مول ــق الزائ الفري
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 
واألعمــال اإلنســانية، بالتعــاون 
النــداء«  »نلبــي  مبــادرة  مــع 
الطبيــة  الخدمــات  لتقديــم 
والعاجــات  الكشــف  وإجــراء 
والعمليــات، فــي مستشــفى 
هيئــة مــأرب ومستشــفى كــرى 

مــأرب. بمحافظــة  العــام 

ميــد  »جلوبــال 
األمريكيــة« تدشــن مخيمهــا 

حــي  ا لجر ا
ذلــك دشــن  غضــون  فــي 
مستشــفى  هيئــة  رئيــس 
مــأرب العــام الدكتــور محمــد 
الطبــي  المخيــم  القباطــي، 
الجراحــي، الــذي تنفــذه منظمة 
جلوبــال ميــد االمريكيــة فــي 

الجــوف. و  مــأرب  محافظــة 
لمــدة  المخيــم  ويســتمر 
ويضــم  كامــل،  أســبوع 
العظــام  جراحــة  تخصصــات 
األورام  وجراحــة  والمفاصــل 

المركــزة. والعنايــة 
بإجــراء  الفريــق  وباشــر 
العمليــات الجراحيــة وإقامــة 
ــة  ــكادر العناي برنامــج تدريبــي ل

المركــزة.

طبيــة  مســتلزمات 
األحمــر  الصليــب  مــن 
تصــل مستشــفى مــأرب

تســلمت هيئــة مستشــفى 
الثاثــاء،  يــوم  العــام،  مــأرب 
وأدويــة  طبيــة  مســتلزمات 
مقدمــة مــن الصليــب األحمــر 

الدولــي.
وقالــت هيئــة المستشــفى 
لموقــع  خــاص  تصريــح  فــي 
محافظــة مــأرب، إن منظمــة 
الدولــي،  األحمــر  الصليــب 
مســتلزمات  الهيئــة  ســلمت 

وأدويــة. مختلفــة،  طبيــة 
وذكــرت أن هــذا الدعــم يأتــي 
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فــي إطــار المشــاريع االغاثيــة 
الــذي تقدمــة منظمــة الصليــب 
وزارة  مــع  بالتنســيق  األحمــر 

ــة. ــة اليمني الصح
ومــن ضمن مــا تم تســليمه 
 40 ســعة  للموتــى  »ثاجــة 
التــي  للحاجــة  تلبيــة  جثــة«، 
تتطلــب توفرهــا، بســبب وجــود 
ثاجــة ســابقة ال تســتقبل اال 15 

ــط. ــة فق جث
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