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في سياق ذلك أوضح العقيد حاج خميس 
ــير  الس ــرطة  ش إدارة  ــر  مدي ــنان  س ــن  ب
ــداد خطة  ــم إع ــه ت ــرة بأن ــة المه بمحافظ
ــملت الخطوط العريضة لسير  طموحة ش
ــكل يخدم  ــة بش ــة المروري ــل والحرك العم
ــل مروري  ــاد منظومة عم ــع  وإليج الجمي
تتماشى أوالً مع طبيعة التطور والنهوض 
ــع في المدن  ــكاني والتوس العمراني والس
ــي  الت ــات  الطرق ــبكة  ــي ش وف ــوارع  والش
ــارع  ــى نحو متس ــة عل ــهدها المحافظ تش
ــرور وفقا  ــة نظام الم ــادة هيب ــاً إلع ، وثاني

للنظام والقانون.
ــب  ــة تواك ــة طموح ــا خط ــاف:  لدين وأض
ــي  العمران ــع  والتوس ــوي  التنم ــور  التط
والسكاني الذي تشهده المحافظة وكذلك 
التوسع في شبكة الطرقات التي أصبحت 
ــا  ــات بعضه ــع المديري ــط جمي ــوم ترب الي
ببعض وذلك من إيصال الخدمة المرورية 
ــي المديريات ووضع  وفتح فروع لإلدارة ف
ــادية على الطرق الطويلة  اللوحات اإلرش
ــتخدمي  ــف مس ــات لتعري ــي المنعطف وف
ــق بها خاصة وأن المهرة معبر مرور  الطري
ــن من أبناء الوطن وهم  لكثير من المغتربي
ال يعرفون الطرق منعاً للحوادث المرورية 
ــلبيات التي  ــى ذلك تصحيح الس ، ضف إل
ــنوات  ــروري خالل الس ــت العمل الم رافق

ــليمة  الس ــات  المعالج ــع  ووض ــة  الماضي
ــي  ــة ف ــة المروري ــى الحرك ــيطرة عل والس
ــم الخدمة الكاملة  ــوم المحافظة وتقدي عم
ــى أرواح  ــة والحفاظ عل ــة المروري للحرك
المواطنين من خطر السائقين المتهورين 
ــن  ــن م ــالمة المواطني ــى س ــرص عل والح
ــن نتمكن من  ــير، وأؤكد أننا ل ــوادث الس ح
ــلطة  ــة إال بتعاون الس ــذه الخط ــاح ه إنج

المحلية واإلدارة العامة للمرور.
تالفي االختناقات

ــهدها مدينة  ــول االختناقات التي تش وح
ــات  ــذه االختناق ــبب ه ــال: " س ــة ق الغيظ
ــيارات  ــود مواقف للس ــة عدم وج المروري
ــل- خصوصي-  ــرة- نق ــكل أنواعها –أج ب
ــن  م ــي  تعان ــة  المدين إن  ــم  ث  ، ــا  وغيره
ــي  المبان ــي  ف ــوائي  العش ــط  التخطي
ــوق  ــى ذلك وجود س ــف إل ــوارع ، ض والش
ــبب لنا  ــب المدينة وهذا يس ــي قل ــات ف الق
ــث تكتظ  ــرا حي ــا كبي ــرة وهم ــكلة كبي مش
ــد وقت  ــي وقت واح ــارة ف ــيارات والم الس
ــا مروريا  ــدث ازدحام ــا يح ــرة ، مم الظهي
ــام للمدينة  ــارع الع ــا خاصة في الش خانق
ــودا كبيرة  ــي مقابل ذلك نبذل جه لكننا ف
للتخفيف من هذا االزدحام وتنظيم حركة 
ــة للناس دون  ــهل الحرك ــرور حتى نس الم
ــا في خدمة  ــود المرور دائم ــر .. وجن تأخي

ــى أن يفهم أو يقدر البعض  المواطن وأتمن
ــد الذي يبذله في  ــل المرور والجه دور رج
ــمس والمهرة  ــرارة الش ــت ح ــارع تح الش
ــة ذات طقس  ــاحلية –صحراوي ــة س منطق
ــذا الجانب  ــد وضعنا له ــب وق ــار وملته ح
ــذه االختناقات  ــي ه ــة لتالف خطة طموح
ــاحة  المرورية أبرز خطوطها.. تحويل مس
ــة إلى  ــل المدين ــذي بداخ ــوق القات ال س
ــرا للخطوط  ــيارات ومق ــام للس ــف ع موق
ــيارات األجرة لتنظيم عملها  الداخلية  لس
ــوائية السائدة وإلزام باعة  بعيدا عن العش
ــارج  ــد خ ــوق الجدي ــم للس ــات أو نقله الق
ــا بحملة  ــف كلما قمن ــن لألس ــة، لك المدين
لتنفيذ هذه الخطة نصطدم دائما بتجاهل 
ــاعدتنا  الجهات المعنية وتنصلها عن مس
ولم يكن دورها بالشكل المطلوب، وأناشد 
الشخصيات االجتماعية وعقال الحارات 
ــذا الجانب خاصة  ــا ودعمنا في ه مؤازرتن
ــرة وتأييداً في  ــنا منهم رغبة كبي وقد لمس
ــارج المدينة  ــوق القات لخ ضرورة نقل س

ــاكل وأضرار  ــاج ومش ــكله من إزع ــا يش لم
ــويه  وتش ــاورة  المج ــازل  المن ــاب  ألصح

منظر المدينة.
ضبط المخالفين

وفي ما إذا كان هناك توجه إلزالة المطبات 
ــوائية هنا  ــورة عش ــم وضعها بص ــي يت الت
ــن كثيرة إلى  ــاك .. وتؤدي في أحايي أو هن

حوادث مرورية .. قال:
 أنا مع إزالة هذه المطبات فورا  لخطورتها 
ــة، لكني أرى  ــا الحالي ــي ضمن خطتن وه
ــرا منها  ــا أكثر خط ــاك ظاهرة ربم أن هن
ــا وقد ركزت عليها  وينبغي التركيز عليه
ــى الميدان  ــخصيا إل ــن خالل نزولي ش م
ــون  ــائقين ال يحمل ــم الس ــي أن معظ وه
ــكلة كبرى ونحن  رخصة قيادة وهي مش
ــط هؤالء  ــذ حملة لضب ــدد تنفي اآلن بص
ــرور  الم ــد  ولقواع ــون  للقان ــن  المخالفي
ــر وتحمل  ــد وصب ــا إلى جه ــاج من وتحت
ــات  ــع الجه ــن جمي ــم م ــات ودع وإمكاني

للقضاء على هذه الظاهرة وبالتالي إلزام 
ــادة وبقية  ــائقين بحمل رخصة القي الس
إدارة  ــن  م ــرى  األخ ــة  القانوني ــق  الوثائ
ــيق مع جهات  ــد قمنا بالتنس ــرور ، وق الم
الضبط بالنيابة وتم إعداد محاضر ضبط 
ــراءات  ــيتم اتخاذ اإلج ــا س ــى ضوئه عل
ــو مالكي  ــق المخالفين وأدع ــة بح الالزم
ــذه  ــتخراج ه ــارعة باس ــات للمس المركب
ــالمة اآلخرين  ــم ولس ــاً له ــق ظمان الوثائ
ــيجدون  ــذة وس ــن الناف ــذا للقواني وتنفي
ــاء مع  مكاتبنا مفتوحة لهم صباحا ومس
تسهيالت في اإلجراءات علما أن رخص 
ــتحقونها  ــن تمنح إال للذين يس القيادة ل
وتتوفر فيهم الشروط القانونية من خالل 

الخضوع للفحص.
الصعوبات واالحتياجات

كما تطرق مدير شرطة السير بالمهرة إلى 
ــي يواجهونها  ــات والمعوقات الت الصعوب

بالقول:

ــات كثيرة  ــات ومعوق ــن صعوب نعاني م
ــي الكادر  ــص ف ــا.. النق ــرة .. أهمه وكبي
ــودة حاليا غير  ــري فالقوة الموج البش
ــا اإلدارية  ــة لمواجهة تنفيذ مهامن كافي
ــو إدارة  ــا أدع ــة، كم ــة والفني والميداني
ــا باألفراد  ــة  بان تمدن ــن بالمحافظ األم
ــات المطلوبة  ــم الصف ــن تتوفر فيه الذي
ــى  ــون عل ــا أن يك ــير أهمه ــرطة الس بش
ــتطيع أن يتعامل  ــن حتى يس خلق حس
ــة  عالي ــة  ولياق ــأدب  ب ــن  المواط ــع  م
ــل  ــع ورج ــن المجتم ــة بي ــد العالق توط
ــات  ــات ومعوق ــك صعوب ــرور, وهنال الم
ــث وأن  ــاطنا, حي ــدت من نش ــدة ح عدي
ــى مديريتي  ــا يقتصر عل ــاطنا حالي نش
ــيحوت وشحن فقط وقريبا من خالل  س
ــلطة  ــع اإلدارة العامة والس ــيق م التنس
ــي  ــرور ف ــاً للم ــنفتح فروع ــة س المحلي
ــن وهذه  ــوف وقش ــي ح ــن مديريت كل م
ــية ومن المهم  ــان هما الرئيس المديريتي
ــه ألهميته  ــروري في ــل الم ــد العم تواج
ــال توفرت  ــك في ح ــل بذل ــيتم العم وس

اإلمكانيات المادية والبشرية والفنية.
بيئة آمنة

ــرور الماضي  ــبوع الم ــول تقييمه ألس وح
ــرور الماضي حافال  ــبوع الم قال: "كان أس
ــل هذا العام  ــطة التوعوية وقد حم باألنش
ــن أجل بيئة  ــالً وهاماً "معاً م ــعاراً جمي ش
ــذا يدفع جميع  ــة آمنة للجميع" وه مروري
المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال 
البيئة لتفعيل دورها للحفاظ على البيئة ، 
ــد حاولنا وال زلنا نعمل على تنفيذ هذا  وق
ــي تتركز في  ــعار وتطبيق أهدافه والت الش
ــيارات النقل  ــاحنات وس ــع دخول الش من
الكبيرة ذات االنبعاثات الكربونية الزائدة 
ــاحات  والمس ــة  الداخلي ــوارع  الش ــى  إل
ــة وبيئية  ــا من أضرار صحي ــة لما له العام
ــارة وكذلك تحديد  على حياة الناس والم
ــة  لدخولها  ــارات وأوقات زمنية معين مس
ــا خاصة في مدينة الغيظة التي  وخروجه
تتوسط طريقاً دولياً وال يوجد فيها طريق 
ــاحنات  ــرور وحركة الش ــهل م دائري يس
ــكلة  ــرات وباصات النقل وهذه مش والقاط

كبيرة نواجهها.

املهرة/نارص الساكت

شهد العمل املروري يف محافظة املهرة خالل الفرتة األخرية 
املرورية  الحركة  انتظام  حيث  من  خاصة  ملحوظا،  تحسنا 
املحافظة  عاصمة  ومنها  الرئيسية  للمدن  العامة  الشوارع  يف 
مدينة الغيظة وكذا التواجد امللحوظ لرجال املرور أثناء الفرتتني 
املرورية  املخالفات  من  كثري  وضبط  واملسائية  الصباحية 
األجرة  سيارات  لحركة  السائدة  العشوائية  حالة  من  والتقليل 

والنقل وظاهرة السيارات املجهولة.

اجتماع موسع لمناقشة العديد 
من القضايا العامة بعدن

اختتام دورة تدريبية  حول 
اإلسعافات األولية برداع

عدن / نبيل الجنيدي
ــع برئاسة محافظ عدن  ناقش  اجتماع موس
ــد من  ــيد العدي ــي رش ــد عل ــدس وحي المهن
القضايا  الخدمية وكذا االستعداد الستقبال 
العام الدراسي الجديد 2014 م ــــ 2015م  و 
ــالب والطالبات  ــر األجواء المالئمة للط توفي

بالمحافظة .
األول  ــس  أم ــد  عق ــذي  ال ــاع  االجتم ــي  وف
ــب  ــات والمكات ــوم المديري ــدراء عم ــم م ض
ــد المحافظ على ضرورة  التنفيذية بعدن أك
ــذل الجهود من أجل ضبط األمن  التعاون وب
ــى نصابها  ــذا إعادة األمور ال ــتقرار وك واالس
ــا يتعلق بالنظافة  الحقيقي  وخصوصا فيم
ــاه والكهرباء وذلك  ــين وتوفير المي والتحس
ــة في  ــن نتيج ــس المواط ــل ان يلم ــن اج م

الخدمات العامة .
ــن يمر بأصعب  ــال محافظ عدن: إن الوط وق
الظروف السياسية واالقتصادية نتيجة لما 
ــزاز وافتعال االزمات  ــه البعض من ابت يمارس
ــات الحوار  ــذ مخرج ــة  تنفي ــن أجل عرقل م
ــدي أمام  ــف مكتوفي االي ــن نق ــي , ول الوطن
ــق امكانياتنا  ــنعمل وف هذه التصرفات بل س
ــة  ــف القيادة السياس ــة  يدا بيد خل المتاح
ــور هادي  ــده ربه منص ــس عب ــة بالرئي ممثل

ــة كل  ــية لمواجه ــا سياس ــود حرب ــذي يق ال
اعمال التطرف واالرهاب .

ــي الجديد يتطلب من  ونوه بأن العام الدراس
ــد الطاقات لخدمة  ــبيك وحش الجميع التش
ــن تحملت  ــدارس  الذي ــالب الم ــباب وط الش
قيادة المحافظة أمانة المسئولية من اجلهم 
ــض  ممن  ــي البع ــا يدع ــر كم ــيء يذك ال لش

يحب ان يعيش على حساب الكادحين .
ــددا على ضرورة أن يتحمل رجال األمن  مش
ــت قيادة أمن المحافظة  مهامهم بجدارة تح
من اجل السيطرة وتحقيق االمن واالستقرار 
ــرب لهموم  ــن هم االق ــال االم ــيرا ان رج , مش
الناس وعليهم التعامل مع المواطن البسيط 
ــدى الحرص على  بطرق حضارية تعكس م
ــه  حقوق ــة  وحماي ــن  المواط ــن  وأم ــالمة  س

المكتسبة .
ــة  النظاف ــدوق  صن إدارة  ــن  م كالً  ــا  داعي
ــرف  والص ــاه  المي ــة  ومؤسس ــين   والتحس
ــات  ومنظم ــات  الجمعي ــراك  اش ــي  الصح
ــاظ على البيئة  ــع  المختصة بالحف المجتم
ــة  بأهمي ــن  المواط ــة  توعي ــى  عل ــل  والعم
ــاه  المي ــزون  مخ ــى  عل ــاظ  والحف ــة  النظاف
ــى مليارات  ــر التي تصل إل ــديد الفواتي وتس

الرياالت لدى المستهلكين .

رداع / محمد المشخر
ــرداع محافظة  ــالح ب ــة م ــت بمدين اختتم
ــدورة التدريبية  ــاء أمس فعاليات ال البيض
ــة والتثقيف  ــعافات االولي ــي مجال اإلس ف
ــباب  ــا جمعية ش ــي نظمته ــي والت الصح
ــع  م ــاون  بالتع ــة  الخيري ــة  التنموي ــد  الغ
ــكان بمديرية العرش  ــة والس مكتب الصح
ــوت  ــات البي ــن رب ــة م ــاركة 25 متدرب بمش

والطالبات بمالح ....
ــبوع إلى  ــدى أس ــى م ــدورة عل ــت ال وهدف
ــاليب والطرق  ــاركات باألس ــف المش تعري
ــادية في مجال  العملية والتوعوية واإلرش
اإلسعافات األولية أثناء الحوادث الطارئة 
ــور والنزيف  ــة والكس ــات العارض واإلصاب
ــرب الحقن وقياس ضغط  والغرق وكذا ض
الدم باإلضافة الى خدمات عالجية أخرى 

ومساعدات إنسانية صحية. 
ــام  ــر ع ــار مدي ــام أش ــل االختت ــي حف وف
ــري الى  ــر علي الطي ــة العرش ماه مديري
أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تهدف 
ــائية في  ــى تأهيل وتدريب الكوادر النس ال
ــام  االهتم و  ــة  األولي ــعافات  اإلس ــب  جان
ــوادر  الك ــهام  وإس ــه  وصحت ــان  باإلنس

ــائية في جانب التوعية الصحية في  النس
ــطة  ــيدا باألنش ــرة والمجتمع ....مش األس
التي تقوم بها جمعية شباب الغد التنموية  
في عدد من المجاالت التنموية والصحية 
ــبابية  الش ــوادر  الك ــب  وتدري ــة  والتثقيفي
ــارف  والمع ــرف  الح ــى  عل ــائية  والنس
ــرأة  الم ــهم  لتس ــرة  الصغي ــات  والصناع
ــريكاً أساسياً في  وتصبح عضواً فاعالً وش

التنمية.
ــكان  ــت كلمة  مكتب الصحة والس كما القي
بمديرية العرش من قبل المدير علي محمد 
ــباب  ــة جمعية ش ــدي وكلمة رئيس الجري
ــة  ــة الخيرية من قبل الرئيس الغد التنموي
ــوزة صالح احمد العوبلي تطرقتا  االخت ل
ــة  ــة والنظري ــرات التطبيقي ــى المحاض ال
ــبعة أيام  ــي تلقتها المتدربات خالل س الت
على االسعافات االولية إضافة الى مجمل 
ــطة التي تستهدف شريحة الشباب  االنش

واألوائل في عدد من مجاالت.
ــى  ــاة عل ــب الفت ــرية وتدري ــة البش التنمي
ــوب والحرف والمشاريع الصغيرة  الحاس

المدرة للدخل ...
ــهادات تقديرية  وفي االختتام تم توزيع ش

على المشاركات في الدورة.

تدشين مشروع إعادة 
تأهيل طريق إب - العدين

إب/ سبأ
ــى االرياني أمس  ــن محافظ إب يحي دش
ــادة تأهيل  ــروع إع ــي مش ــير العمل ف س
ــغ طوله 16 كيلو  ــق إب العدين والبال طري

متراً بتمويل من صندوق صيانة الطرق.
ووجه محافظ إب خالل زيارته الميدانية 
ــع  بوض ــة  الطبيعي ــنة  المش ــالالت  لش
ــتراحة  اس ــاء  لبن ــة  الالزم ــات  الدراس
ــة  ــذا المنطق ــاف ه ــي ضف ــات ف ومتنفس
ــياحي  ــع الس ــذا الموق ــر ه ــدف تطوي به
ــة  الضروري ــات  الخدم ــر  وتوفي ــز  الممي
ــياح والزوار  ــذب الس ــدف ج األخرى به
للتمتع بمناظرها الطبيعية الخالبة وبما 

تحويه من شالالت طبيعية .
ــير العمل  كما تفقد المحافظ االرياني س
ــرقي لمدينة  ــري الش ــروع الدائ ــي مش ف
ــرات وبتكلفة  ــغ طوله 3كيلو مت إب والبال
ــال بتمويل  ــغ 800 مليون ري اجمالية تبل

حكومي.
ــة عن  ــرار الناجم ــى اإلض ــع عل ــا اطل كم
اإلمطار الغزيرة التي سقطت أخيرا على 
ــير عمل  ــرت على س ــي أث ــة والت المنطق

المشروع .

تمويل 31 مشروعًا صغيرًا 
بعدن  خالل أغسطس 

الماضي
ــات  ــل الصناع ــدوق تموي ــرع صن ــول ف م
ــالل  خ ــدن  بع ــرة  الصغي ــآت  والمنش
ــروض لتمويل 31  ــطس المنصرم ق أغس
ــاريع صغيرة مدرة للدخل  مشروعا ومش

بتكلفة 13 مليونا و 500 ألف ريال .
ــل  تموي ــدوق  صن ــرع  ف ــر  مدي ــح  وأوض
ــرة بعدن  ــآت الصغي ــات والمنش الصناع
ــة  لوكال ــظ  حفي ــد  محم ــي  عل ــان  عدن
ــبأ) أن تلك المشاريع  األنباء اليمنية (س
تضمنت 23 مشروعا صغيرا مدرا للدخل 
ــة  ــى هيئ ــاء عل ــب النس ــن نصي ــت م كان
ــغ 7 ماليين و 225  ــة بمبل قروض ممنوح

الف ريال .
ــار إلى أن المشاريع الممولة توزعت  وأش
ــطة اقتصادية وتجارية تمثلت  على أنش
ــالت تجارية  ــح بقاالت ومطاعم ومح بفت
ــي  مقاه ــاح  افتت ــى  إل ــة  إضاف  ، ــرى  أخ
ــاريع تربية أغنام ومشاريع  انترنت ومش
ــاء .. مبينا  ــة منزلية خاصة بالنس تجاري
أن تلك المشاريع ستعمل على خلق 155 
ــتوى حياتهم  ــين مس فرصة عمل لتحس

من تلك المشاريع .
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