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مصــدر  كشــفت 
بمحافظــة  قضائــي 
التحقيقــات  أن  مــأرب 
ــم  ــي جرائ ــت ف ــي أجري الت
المخــدرات  تهريــب 
مليشــيا  أن  تظهــر 
ــارة  ــتخدم تج ــي تس الحوث
المخــدر  الحشــيش 
مجهودهــا  لتمويــل 
الحربــي وتخديــر األطفــال 
للــزج بهــم فــي الجبهــات 
فــي  معهــا  للقتــال 

العبثيــة. حروبهــا 
ــروان  ــي م ــد القاض وأك
النيابــة  وكيــل  النســي 

الجزائيــة المتخصصــة أن 
النيابــة نظــرت فــي قضايا 
خمــس عمليــات ضبــط 
المخــدر  للحشــيش 
اإلجمالــي  حجمهــا  بلــغ 
اتضــح  غــرام  كيلــو   2062
التحقيقــات  خــال  مــن 
ــيا  ــتخدام مليش ــا اس فيه
الحوثــي لهــا فــي حروبهــا 

العبثيــة.
تصريــح  فــي  وقــال: 
لوكالــة ســبأ إن المتهمين 
تهريــب  عمليــات  فــي 
ــي  ــدر الت ــيش المخ الحش
وإتافهــا  ضبطهــا  تــم 

مصدر قضائي بمأرب: المليشيا تستخدم 
الحشيش للزج باألطفال في القتال

متهميــن  ســتة  هــم 
بينهــم طفليــن أعمارهــم 
ال تتجــاوز 12 ســنة وثــاث 

نســاء.
ــي  ــي النس ــد القاض وأك
االتجــار  عصابــات  أن 
التابعــة  للحشــيش 
الحوثيــة  للمليشــيا 
األطفــال  اســتخدمت 
أجــل  مــن  والنســاء 
رجــال  علــى  التمويــه 
األمــن والشــرطة والمــرور 
بكميــات  النقــاط  مــن 
الحشــيش دون تفتيــش 

. قيــق د

إتالف أكثر من 2 طن من الحشيش املخدر

- املليشيا وظفت أطفااًل ونساء للتمويه ىلع شرطة مأرب لتهريب مخدرات
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وأشــار إلــى أن هنــاك 
ــدر  ــيش مخ ــات حش كمي
قضايــا  فــي  مضبوطــة 
أخــرى ســيتم إتافهــا فــي 
األيــام القادمــة، ضبطتهــا 
فــي  األمنيــة  األجهــزة 
عمليــات مختلفــة أثنــاء 
إلــى  تهريبهــا  محاولــة 
الحوثيــة  المليشــيا 

. ء بصنعــا
النيابــة  وأتلفــت  هــذا 
المتخصصــة  الجزائيــة 
يــوم  مــأرب  بمحافظــة 
الخميــس الماضــي 2 طن 
و62 كيلــو مــن الحشــيش 
الكميــات  مــن  المخــدر 
التــي ضبطتهــا األجهــزة 
بالمحافظــة  األمنيــة 
ــة،  ــهر الماضي ــال األش خ
وهــي فــي طريقهــا إلــى 
فــي  الحوثيــة  المليشــيا 

. صنعــاء  العاصمــة 

وتمــت عمليــة اإلتــاف 
ــعبة  ــس الش ــور رئي بحض
المتخصصــة  الجزائيــة 
بمحكمــة مــأرب القاضــي 
 ، حميــدان  محمــد 
ــة الجزائيــة  ورئيــس النياب
القاضــي  المتخصصــة 
ــل  ــدري، ووكي ــد الحي احم
النيابــة الجزائيــة القاضــي 
النســي، ووكيــل  مــروان 
اللــواء  الداخليــة  وزارة 
ــاي،  الدكتور/ احمد الموس
شــرطة  عــام  ومديــر 
العميــد/  المحافظــة 
المدانــي،  عبدالملــك 
ومديــر عــام فــرع جهــاز 
االمــن السياســي العميــد 
وعــدد   ، حطــروم  ناجــي 
االمنيــة  القيــادات  مــن 

. لعســكرية ا و
األجهــزة  وتمكنــت 
بمحافظــة  األمنيــة 

مــأرب مــن إلقــاء القبــض 
ــن  ــرة م ــات كبي ــى كمي عل
فــي  كانــت  المخــدرات 
مليشــيا  إلــى  طريقهــا 
الحوثــي اإلرهابيــة، وألقــت 
عصابــات  علــى  القبــض 

بتهريبهــا. متورطــة 
أن  المقــرر  ومــن 
العامــة  النيابــة  تواصــل 
ــات  ــاف كمي ــا إلت إجراءاته
المخــدرات  مــن  أخــرى 
التــزال تجــري التحقيقــات 

. نها بشــأ
شــرطة  وتمكنــت 
مــن  مــأرب  محافظــة 
إحبــاط تهريــب مــا يقــارب 
ثاثــة أطنــان مــن مــادة 
الحشــيش المخــدر كانــت 
لمليشــيا  طريقهــا  فــي 
منــذ  بصنعــاء  الحوثــي 
الحالــي  العــام  مطلــع 

2018م.
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باســم  المتحــدث  أشــاد 
لدعــم  العربــي  التحالــف 
الشــرعية في اليمــن، العقيد 
المالكــي،  تركــي  الركــن 
باإلنجــازات والنجاحــات التــي 
األمنيــة  األجهــزة  حققتهــا 
خــال  مــأرب  بمحافظــة 
الفتــرة واألســابيع الماضيــة.
خــال  المالكــي  وقــال 
يــوم  لــه  صحفــي  مؤتمــر 
ــة  ــزة األمني ــن إن األجه اإلثني
فــي  نجحــت  مــأرب  فــي 
ضبــط عــدد مــن شــحنات 
كانــت  المخــدر  الحشــيش 
للحوثييــن،  طريقهــا  فــي 
مــن  تســتخدمها  والتــي 
أجــل الحصــول علــى الدعــم 

المالــي.
ــف  ــق التحال ــدث ناط وتح

عــن ضبــط شــرطة مــأرب 
فــي  كانــت  يمنيــة  آلثــار 
طريقهــا إلــى التهريــب خــارج 
ــرة  ــل سماس ــن قب ــاد م الب
تابعيــن للمليشــيا الحوثيــة، 
وكــذا ضبطهــا لماييــن مــن 
وهــي  الصعبــة  العمــات 
فــي طريقهــا إلــى مليشــيات 

الحوثــي.
وأكــد المالكــي أن األجهزة 
المحافظــات  فــي  األمنيــة 
والتحالــف  المحــررة 
علــى  ســيعملون  العربــي 
ــم  ــادر الدع ــف كل مص تجفي
المالــي لانقابييــن. داعيــاً 
إلــى  الدوليــة  المنظمــات 
القيــام بدورهــا لمنــع االتجــار 
التاريخيــة  اليمنيــة  باآلثــار 
ونهبهــا مــن قبــل عصابــات 

متحدث التحالف العربي يشيد بالنجاحات 
»الكبيرة« لشرطة محافظة مأرب

الحوثــي.
يذكــر أن األجهــزة األمنيــة 
نجحــت  مــأرب  بمحافظــة 
يقــارب  مــا  ضبــط  فــي 
الحشــيش  مــن  طــن   3
المخــدر خــال العــام 2018 
إلــى  طريقهــا  فــي  كانــت 
ــة،  ــي االنقابي مليشــيا الحوث
إحبــاط  إلــى  باإلضافــة 
مليونيــن  مبلــغ  تهريــب 
و610 الــف دوالر امريكــي و9 
ماييــن ريــال ســعوي فــي 
ــا  عمليتيــن مختلفتيــن كانت
للحوثييــن  طريقهــا  فــي 
عمليــة  وإحبــاط  بصنعــاء، 
تهريــب قطــع اثريــة نــادرة 

الخــارج. إلــى 

تحدث عن اإلنجازات األمنية األخيرة
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اإلعالن عن بدء العمليات 
اإلنشائية لمطار مأرب

بطاقة 2 مليون مسافر سنويا

- السفير السعودي: املطار سيحتوي ىلع أحدث أنظمة التشغيل 

خــادم  ســفير  أعلــن 
الحرميــن الشــريفين لــدى 
علــى  المشــرف  اليمــن 
البرنامــج الســعودي لتنمية 
وإعمــار اليمــن محمــد آل 
جابــر عــن بــدء العمليــات 
مــأرب  لمطــار  اإلنشــائية 
الدولــي بمحافظــة مــأرب.

وكشــف الســفير آل جابر 
عبــر قنــاة العربيــة اإلخبارية 
ــوم الســبت الماضــي عــن   ي
بتصميمهــا  قامــت  التــي 
شــركة أمريكيــة متخصصــة 
عملــت علــى تصميــم مطار 
لويــس  وســانت  شــيكاغو 
ــارات  ــن المط ــة م ومجموع
فــي  والداخليــة  الدوليــة 

الســعودية.

وأكــد الســفير الســعودي 
القــدرة  أن  اليمــن  لــدى 
 2 للمطــار  االســتيعابية 
ســنوياً،  مســافر  مليــون 
ــر  ــار أكث ــتقبل المط وسيس
ــنوياً،  ــة س ــف رحل ــن 1٥ أل م
وســيحتوي المشــروع علــى 
التشــغيل  أنظمــة  أحــدث 

للمــدرج وســاحة الطائــرات.
المشــروع  إن  وقــال: 
ســيوفر ٥000 وظيفــة خــال 
ــي 1000  ــذ وحوال ــرة التنفي فت
وظيفــة للتشــغيل، وحوالي 
ــرة. ــر مباش ــة غي 10000 وظيف
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شاهد التصاميم والمخططات 
لمطار مأرب
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 بحضور الوكيل الفاطمي

التربيــة  مكتــب  كــرم 
والتعليــم بمحافظــة مــأرب، 
الخميــس الماضــي، أوائــل 
علــى  المتفوقيــن  الطــاب 
فــي  المحافظــة  مســتوى 
األساســية  الشــهادتين 
الدراســي  للعــام  والثانويــة 
 2٥ وعددهــم  2017/2018م 

. وطالبــة  طالبــا 
محافظــة  وكيــل  وهنــأ 
مأرب علــي محمــد الفاطمي 
فــي كلمــة لــه خــال الحفــل 
والطالبــات  الطــاب   ،
تفوقهــم  علــى  المكرميــن 
ــم  ــة جهوده ــي، نتيج الدراس
ومثابرتهــم فــي التحصيــل 
والمذاكــرة  العلمــي 

واالجتهــاد.
وثمــن الفاطمــي جهــود 
مكتــب التربيــة فــي االرتقــاء 
ــة ورفــع  ــة التعليمي بالعملي
التحصيــل  مســتويات 
العلمــي، والتي أثمــرت نتائج 
مشــرفة ألبنــاء المحافظــة 
ــية  ــهادتين األساس ــي الش ف
العشــرة  احتــل  وبعضهــم 
مســتوى  علــى  األوائــل 

. الجمهوريــة 
»فــي  الفاطمــي:  وقــال 
اســتقبلت  الــذي  الوقــت 
فيــه محافظــة مــأرب آالف 
الطــاب النازحيــن ووفــرت 
التعليــم  خدمــات  لهــم 
 ، الصعبــة  الظــروف  رغــم 
شــهادات  علــى  وحصلــوا 
تحصيلهــم العلمــي الفعلــي 
نجــد  مــأرب،  مــدارس  فــي 
تأخــذ  الحوثــي  مليشــيات 
المــدارس  مــن  الطــاب 
جبهــات  إلــى  وتدفعهــم 
القتــال ، وتمنحهم شــهادات 
وهــم  وهميــة،  ومعــدالت 
والبعــض  المتــارس  فــي 
ــاة ». ــادر الحي ــد غ ــم ق منه

هــو  التعليــم  أن  وأكــد 
أحــد أهــداف ثورتــي ســبتمبر 
وأكتوبــر المجيدتين ، وإحدى 
 ، والتطــور  التنميــة  ركائــز 
وهــو مــا ســعت إلــى تدميــره 
بشــكل  الحوثــي  مليشــيا 
ممنهــج منــذ الوهلــة األولــى 
لتتمكــن مــن نشــر خرافاتهــا 
النــاس  تســتعبد  التــي 

. واألجيــال 

مأرب تكرم طالبها األوائل في الشهادتين 
األساسية والثانوية

مــن جانبــه أشــار مديــر 
التربيــة  مكتــب  عــام 
بالمحافظــة  والتعليــم 
الدكتــور علــي العبــاب إلــى 
للطــاب  التكريــم  هــذا  أن 
المتفوقيــن الحاصليــن على 
المراكــز األولى على مســتوى 
للشــهادتين  المحافظــة 
 ، والثانويــة  األساســية 
الطــاب  لــكل  تكريــم  هــو 
والمجتهديــن،  المتفوقيــن 
وحافــز لمزيــد مــن االجتهــاد 
الطــاب  بيــن  والتنافــس 
مــن جهــة والمــدارس مــن 

أخــرى. جهــة 
حــرص  العبــاب  وأكــد 
أن  علــى  التربيــة  مكتــب 
التعليــم  الطــاب  يتلقــى 
رغــم  والصحيــح  الجيــد 
المتمثلــة  الصعوبــات 
بســبب  الفصــول  بازدحــام 
ــل  ــر والمتواص ــزوح الكبي الن
مــن مختلــف  للمواطنيــن 

. ت فظــا لمحا ا
تقديــم  الحفــل  وتخلــل 
عــدد مــن الفقــرات الفنيــة 
والقصائــد  والمســرحية 
نالــت  التــي  الشــعرية 
الحاضريــن. استحســان 

مديــر  الحفــل  حضــر 
ناصــر  حريــب  مديريــة 
القحاطــي ومــدراء مكاتــب 
ــات ومــدراء  ــة بالمديري التربي
عــدد مــن المــدارس وأوليــاء 
والطالبــات  الطــاب  أمــور 

. لمكرميــن ا
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الخميــس  اختتــم 
البرنامــج  بمــأرب  الماضــي 
التدريبي لـ 280 عامل وعاملة 
صحيــة فــي مجــال مكافحــة 
واإلســعافات  الكوليــرا 
بحضــور  الطارئــة  األوليــة 
علــي  المحافظــة  وكيــل 

الفاطمــي. محمــد 
وفــي حفــل الختــام أشــاد 
ــود  ــي بالجه ــل الفاطم الوكي
مكتــب  يبذلهــا  التــي 
والمنظمــات  الصحــة، 
المانحــة للقطــاع الصحــي 
عــن  معبــراً  بالمحافظــة، 
االصــاح  لجمعيــة  شــكره 
 CSSW االجتماعــي الخيريــة
هــذا  لتبينهــا  بمــأرب 

لبرنامــج. ا
الفاطمــي  ودعــا 
الدوليــة  المنظمــات 
الدعــم  لتقديــم  والمحليــة 
فــي  للمحافظــة  الــازم 
ــل  ــي ظ ــي ف ــب الصح الجان
مــا تشــهده المحافظــة مــن 

تواجــد كبيــر للنازحيــن ، ممــا 
الخدمــات  توفيــر  يتطلــب 
الطبيــة والعاجيــة والرعايــة 

الازمــة. الصحيــة 
ــر  مــن جهتــه أوضــح مدي
جمعيــة اإلصــاح االجتماعي 
صالــح  بمــأرب  الخيريــة 
قاســم أن الــدورات التدريبية 
أنشــطة  إطــار  فــي  تأتــي 
مشــروع الوصــول المتكافــئ 
الصحــي  للدعــم  والســريع 
ــذي  ــأرب ال ــة م ــي محافظ ف
بدعــم  الجمعيــة  تنفــذه 

اإلنســاني. الصنــدوق 
المتدربيــن  إن  وقــال: 
يتوزعــون على عشــرة مرافق 
ــي  ــم ف ــم تدريبه ــة، وت صحي
مجــال اإلجــراءات الوقائيــة 
اإلســهاالت  ومكافحــة 
المائيــة الحادة واإلســعافات 
برنامــج  وفــق  الطارئــة 
تدريبــي اســتمر لمــدة شــهر 

كامــل.
أن  إلــى  قاســم  ولفــت 

الفاطمي يدعو المنظمات الدولية لدعم 
القطاع الصحي بمأرب في ظل تزايد النازحين

لمــدة  يســتمر  المشــروع 
وســيتم  أشــهر،  خمســة 
المرافــق  إمــداد  خالــه 
المســتهدفة  الصحيــة 
باألدويــة الازمــة والتدريــب 
ضمــن  العاملــة  للكــوادر 
المشــروع ومتابعــة الحاالت 

. لجتهــا معا و
وعبــر عــن شــكره لمكتــب 
بالمحافظــة  الصحــة 
إنجــاح  فــي  لتعاونهــم 
الــدورات التدريبية، وتســهيل 
عمــل المشــروع التــي تنفــذه 

. لجمعيــة ا
البرنامــج  ويســتهدف 
الصحييــن  العامليــن 
ــة  ــة ومديري ــة المدين بمديري
الــوادي ، وفــق ما أكــده ناصر 
ــد  ــاعد الترص ــعيدي مس الس
الصحــة. بمكتــب  الوبائــي 

الختــام  حفــل  حضــر 
ــئون  ــب الش ــام مكت ــر ع مدي
االجتماعيــة والعمــل حســن 

الشــبواني.

اختتام تدريب 280 عامل صحي ىلع مكافحة الكوليرا
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ــق مركــز »ســبأ  أحــرز فري
ــي فــي  مــأرب«، المركــز الثان
والســام  المحبــة  بطولــة 
بحضرمــوت،  للماكمــة 
التــي نظمهــا االتحــاد العــام 
ــة مــن وزارة  للماكمــة برعاي

والرياضــة. الشــباب 
مركــز  فريــق  وتمكــن 
الفــوز  »ســبأ مــأرب« مــن 
ــي، بعــد  ــز الثان ــكأس المرك ب
الفريــق  نجــوم  حصــد  أن 
الحــوري  صــدام  الماكــم 
وزن  فــي  ذهبيــة  ميداليــة 
٥6 كجــم ، والماكــم محيــي 
ميداليــة  عدنــان  الديــن 
فضيــة فــي وزن ٥2 كجــم 
والماكــم إبراهيــم الميثالــي 
ميداليــة فضيــة فــي وزن 64 

كجــم.
ــبأ  ــز س ــق مرك ــاء فري وج
بالمركــز الثانــي بعــد نــادي 
ــوج  ــذي ت ــدن، ال ــان ع شمس
بــكأس المركــز األول بخمس 
ميداليــات ذهبيــة وميداليــة 

ــة. فضي
ــق  ــارك فري ــك يش ــى ذل إل
كــرة الســلة بنــادي النســيم 
ممثــا عــن محافظــة مــأرب 
فــي بطولة المحبة والســام 
لكــرة الســلة للناشــئين دون 
ســن 18 عامــا ، التــي دشــنت 
يــوم الخميــس فــي ســيئون 

بمحافظــة حضرمــوت.
كــرة  فريــق  وانطلــق 
يــوم  للناشــئين  الســلة 
الثاثــاء إلــى مدينــة ســيئون 

مركز سبأ مأرب يحرز المركز الثاني في 
بطولة المالكمة بالمكال

فــي  للمشــاركة  اســتعداداً 
ــة  ــة التــي تقــام برعاي البطول
والرياضــة. الشــباب  وزارة 

البطولــة  فــي  ويشــارك 
ســتة أنديــة هــي: »التــال 
محافظــة  مــن  والمينــاء 
الشــعب  وناديــي   ، عــدن 
حضرمــوت  مــن  والمــكا 
الســاحل، ونــادي شــبام مــن 

الــوادي«. حضرمــوت 
وكان مديــر عــام مكتــب 
علــي  والرياضــة  الشــباب 
أفــراد  ودع  قــد  حشــوان 
انطاقهــم،  قبــل  الفريــق 
وحثهم علــى التحلــي بالروح 
واألخــاق الرياضيــة وتمثيــل 

تمثيــل. خيــر  المحافظــة 

فيما فريق سلة الناشئين بنادي النسيم يتجه إلى سيئون
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