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أكد أن التصنيف األمريكي سيحد من األعمال اإلرهابية لمليشيا الحوثي..

الوكيل مفتاح يلتقي رئيس بعثة اهلجرة الدولية
ويبحــــث تدخــــالهتــــا اإلنســــانيــــــة
أثنوا على التزام األجهزة األمنية بالقوانين والتشريعات..

قيادات وزارة الداخلية تشيد باإلنجازات
والنجاحـات األمنية بمـأرب خالل 2020

ضبط  1568جريمة من أصل .. 1763

شرطة مأرب تضبط 89في المائة من الجرائم المسجلة خالل2020
نفذت  4ماليين خدمة طبية ..
مستشفيــات مــأرب الحكوميــة تحقـق
زيادة في مستوى خدماتها بنسبة % 15

الوكيل الباكري يفتتح
فندق المارينا بمدينة مأرب

وصول الدفعة األولى من
معامل جامعة إقليم سبأ

مخيم مجاني إلزالة المياه
البيضاء بمستشفى مأرب

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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أكد أن التصنيف األمريكي سيحد من األعمال اإلرهابية لمليشيا الحوثي..

الوكيل مفتاح يلتقي رئيس بعثة اهلجرة الدولية
ويبحث تدخالهتا اإلنسانية

بحـــث كيـــل محافظـــة
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح
خ ــال لقائ ــه رئي ــس بعث ــة
منظم ــة الهج ــرة الدولي ــة يف
اليمــن كريســتا روتنســتاينر
التي تــزور املحافظــة لبضعة
أيـــام ،التدخـــات اإلنســـانية
للمنظمة ودورها يف التنســيق
مع املنظمات األممية األخرى
لالســـتجابة لالحتياجـــات
اإلنسانية للنازحني يف املحافظة
خاصــة مــع اســتمرار حاالت
النزوح بش ــكل مس ــتمر.
كمــا جــرى خــال اللقــاء
بحــث الرشاكة اإلنســانية بني
الس ــلطة املحلي ــة واملنظم ــة
لتمويـــل خطـــة االســـتجابة
اإلنســـانية التـــي أطلقتهـــا
املحافظـــة ،واالحتياجـــات

الطارئــة املتوقعــة ،إىل جانــب
التسهيالتالتيتقدمهاالسلطة
املحليــة للمنظمــة التــي تدير
املكتب اإلنساني املتقدم لألمم
املتحدة ومنظماتها العاملة يف
اليمن.
وخــال اللقاء أكــد الوكيل
مفتاح عىل أن تصنيف مليشيا
الحوثــي جماعــة إرهابية من
قبـــل الخارجيـــة األمريكيـــة
تصني ــف مس ــتحق وإن ج ــاء
متأخرا ..وهو تصنيف سيعزز
من فرص التوصل إىل الســام
يف اليمــن مع منظمــة التؤمن
إال بالعنــف واإلرهــاب والقتل
وارت ــكاب الجرائ ــم وتواص ــل
تعنتهــا يف تضييــع كل فــرص
السالم التي أتيحت لها وقدمت
يف س ــبيلها الرشعي ــة تنازالت

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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كبرية ،مستغلة تغايض املجتمع
الدويل عن أعماله ــا اإلرهابية.
وأش ــار الوكي ــل مفت ــاح
إىل أن تـــذرع املنظمـــات يف
معارضته ــا له ــذا التصني ــف
واتخــاذ موقــف مــن األعمال
اإلرهابية لهذه املليشيا ،بتعقيد
الوضــع اإلنســاني وتخوفهــا
من صعوبة وصول املساعدات
الغذائيــة لليمنيــن ،يف حني أن
مليشياالحوثيتواصلعرقلتها
عمـــل املنظمـــات اإلنســـانية
واألعمــال اإلغاثيــة ،وتمارس
االبت ــزاز املتواصل للمنظمات،
ومنعت وصــول املواد الغذائية
إىل كثــر من املناطــق الواقعة
تحت ســيطرتها ،كما صادرت
الكثري من املســاعدات الغذائية
ووجهته ــا لدع ــم مجهوده ــا
Mareb gov
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الحربـــي وإىل مقاتليهـــا يف
الجبهات ووجــدت يف أكثر من
موقع عســكري بعــد تحريره
من املليشيا مواد اإلغاثة يف تلك
املواقع.
وأكـــد الدكتـــور مفتـــاح
أن هــذا التصنيــف ســيحد من
األعمال اإلرهابية لهذه املليشيا
التي توغل يف استهداف املواطن
اليمني فحس ــب وإنم ــا تتهدد
املجتمــع الدويل وممــر املالحة
الدولية ودول الجوار ..كما أنه
س ــيقوي من موقف القيادات
املعتدلــة فيهــا يف فصــل هــذه
املليشــيا عن املرشوع اإليراني
واألعمــال اإلرهابية ،والتوجه
نحــو تقديم التنازالت من أجل
التوصل إىل ســام دائم لليمن.
Mareb_gov
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الوكيــــل الباكـــــري يفتتح فنـــدق
املارينــا بمدينــــة مــــــــأرب

افتتــح وكيــل محافظة
م ــأرب للش ــؤون اإلداري ــة
عبداللــه أحمــد الباكــري يف
عاصمــة املحافظــة ،فنــدق
املارينــا الســياحي ذا أربعة
نجــوم ،ضمن اســتثمارات
رشك ــة املارين ــا ومقره ــا
الرئيــس يف اندونيســيا.
وتبلــغ كلفــة املــروع
مــن غــر املبنــى  900ألــف
دوالر أمريك ــي ،ووف ــر 25
فرص ــة عم ــل مب ــارشة يف
مرحلــة االفتتــاح.
وعقــب قــص الرشيــط
طاف الوكيل الباكري بعدد
من أرجاء الفندق واســتمع
مــن مدير عام فرع الرشكة
يف اليمــن رمــزي املصعبــي

إىل رشح عــن الفندق البالغ
مســاحته  780مرتا مربعا،
ويتكــون من ســتة طوابق
تحت ــوي ع ــى  25جناح ــا
و 75غرفــة ،إىل جانب قاعة
مؤتم ــرات مجهزة ومطعم
ومغسلة وموقف سيارات،
وخدم ــات فندقي ــة راقي ــة
وخدمــات أخــرى راقية .
وأشـــار املصعبـــي إىل
أن هــذا الفنــدق هــو ثالــث
فندق ضمن سلســلة فنادق
مارينـــا يف املحافظـــات
اليمنية التي تعتزم الرشكة
إنشـــاءها ..منوهـــا إىل أن
الرشكة اختـــارت محافظة
مــأرب نظرا ملا تشــهده من
حركة استثمارية وتجارية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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نشــطة ونهضــة عمرانيــة
وتوافر مقومات االستثمار
مــن أمن واســتقرار ،ودعم
وتسهيالت من قبل السلطة
املحلية للمستثمرين.
وقـــد عـــر الوكيـــل
الباكــري عن دعم الســلطة
املحليـــة لكافـــة رؤوس
األمــوال والقطــاع الخاص
للرشاكة يف تنمية املحافظة
واســـتغالل الفـــرص
االســـتثمارية الواعـــدة يف
مختلــف القطاعــات ومنها
القطاع السياحي الذي يعترب
مــوردا خصبــا ال ينضب يف
هــذه املحافظــة التــي تعــد
متحفــا مفتوحــا ،وتزخــر
باملعالم األثرية والسياحية
Mareb gov

Mareb_gov
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الرائعة.
ون ــوه وكي ــل املحافظة
إىل أن ه ــذا الفن ــدق ال ــذي
جــرى افتتاحــه ،هــو واحد
من عــدد من الفنــادق التي
ســـيتم افتتاحهـــا خـــال
األشهر القادمة يف املحافظة
ضمــن اســتثمارات القطاع
الخ ــاص ورؤوس األم ــوال
الوطنية املحلية واملغرتبني،
لتنمية البنى التحتية للقطاع
الســياحي باملحافظــة التي
تعترب املعالم التاريخية التي
تحتضنهــا إحــدى مقاصــد
الســياحة العاملية.
Mareb_gov
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وصول الدفعة األولى من معامل جامعة
إقليم سبأ بكلفة  225ألف دوالر

أكدت جامعة إقليم ســبأ
أنها تسلمت الدفعة األوىل من
املعدات واملستلزمات الطبية
واملعمليةالخاصةبكليةالطب
التي اشرتتها من جمهورية
الهند بكلفــة  225ألف دوالر
أمريكي بتمويل من السلطة
املحلية بمحافظة مأرب.
وأوضح رئيس الجامعة

الدكتور محمد حمود القديس
لوكالة األنباء اليمنية سبأ أن
الدفعــة الثانية التي تشــمل
معامل للفيزيـــاء والكيمياء
واألحيـــاء والجيولوجيـــا
ومســتلزمات أخــرى تقنية
وفنيــة ســتصل إىل الجامعة
خالل األســـبوعني املقبلني..
معــرا عــن شــكر الجامعة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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للس ــلطة املحلية باملحافظة
وعىل رأســها املحافظ اللواء
ســلطان العرادة عىل دعمها
املس ــتمر إلنش ــاء وتطوي ــر
الجامعـــة ،ومنهـــا تقديـــم
هــذا التمويل لــراء املعامل
واملع ــدات الخاص ــة بكلي ــة
الطب وعدد من التخصصات
العلمية ،بما يعزز من فاعلية
Mareb gov
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العمليةالتعليميةوالتطبيقية
للطالبوالطالبات.
يشــار إىل أن كليــة الطب
يف جامعــة إقليم ســبأ كانت
قد فتحت أبوابهــا ألول مرة
مطلعالعامالدرايسالجامعي
الحايل واســتقبلت أول دفعة
من طالبها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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خميم طبي جماين يف هيئة مستشفى
مأرب إلزالة املياه البيضاء بدعم كويتي

دشـــن يـــوم الثالثـــاء
يف هيئــة مستشــفى مأرب
العام ،مخيــم طبي مجاني
إلزالــة امليــاه البيضــاء من
العيـــون ،والـــذي تقيمـــه
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع
مؤسسة استجابة لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية بتمويل
من جمعية عبدالله النوري
الكويتية.
وخالل التدشني أوضح
رئيـــس الهيئـــة الدكتـــور
محمــد القباطــي أن املخيم
سيجري خالل أسبوع مائة

عملي ــة جراحي ــة مجاني ــة
إلزالـــة امليـــاه البيضـــاء،
ومســـاعدة املـــرىض يف
اســتعادة برصهــم يف إطار
الجهود الهادفة إىل مكافحة
العمى ..مشريا إىل أن األطباء
قاموا خالل أسبوع بإجراء
املعاينــة والعــاج املجانــي
لعــدد  400مريض وتحديد
الح ــاالت الت ــي تحت ــاج إىل
تدخل جراحــي إلزالة املياه
البيضاء..
ولفـــت الدكتـــور
القباطــي إىل أن هذا املخيم

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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يأتـــي بعـــد أن تمكنـــت
الهيئة األسبوع املايض من
إجراء عرش عمليات زراعة
قرنيــة ألول مــرة تجرى يف
محافظة مأرب ملرىض كان
مقررا ســفرهم إىل الخارج
إلجرائها.
مــن جانبه أشــار مدير
املشاريع باملؤسسة محمد
سليم إىل أن املخيم يستهدف
األشخاص الذين يعانون من
العمى جــراء املياه البيضاء
وال يمتلكـــون مقـــدرة يف
تحم ــل تكالي ــف إزالته ــا..
Mareb gov

Mareb_gov
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الفتـــا إىل أن هـــذا املخيـــم
يأتــي يف إطــار اهتمامــات
املؤسســـة بالجوانـــب
اإلنسانية لرشائح املجتمع
املختلفة وخاصة الضعيفة
م ــن الفق ــراء والنازح ــن
للتخفيف م ــن معاناتهم يف
نفقــات وتكاليف العمليات
الجراحيــة بمــا يعيــد لهــم
األمل والقــدرة يف االندماج
باملجتمع وممارسة حياتهم
ا لطبيعية .
Mareb_gov
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نفذت  4ماليين خدمة طبية ..

مستشفيات مأرب احلكومية حتقق زيادة يف
مستوى خدماهتا بنسبة %15
أكد مكتب الصحة العامة
والســكان بمحافظــة مــأرب
أن إجم ــايل الخدمات الصحية
املنفــذة خــال  2020بلغت 4
ماليني و 5000ألف و 7خدمات
طبية وعالجية ورعاية صحية
أولية ،بنسبة زيادة بلغت  15يف
املائة عن العام .2019
ووف ــق التقرير الس ــنوي
الصــادر عن املكتــب – حصل
عليــه موقع محافظــة مأرب
– فــإن هذه الخدمــات قدمها
101مرف ــق صح ــي ي ــرف
عليها مكتب الصحة ،بخالف
مستشفى هيئة مأرب العام،
واملستش ــفى العسكري.
وبحس ــب التقري ــر فق ــد
بلــغ إجمايل الخدمــات الطبية
والعالجيـــة مليونـــن و292
ألف ــا و 835خدم ــة ،اس ــتفاد
منهــا مليــون و 23ألفا و557
مستفيدا ومستفيدة ،يف حني
بلغ إجمــايل خدمــات الرعاية
الصحيـــة األوليـــة مليـــون
و 712ألفـــا و  172خدمـــة،
استفاد منها مليون و 52ألفا ً
و132مســـتفيداً.
وذكـــر التقريـــر أن
مستشـــفيات املحافظـــة
الحكوميــة أجــرت  13ألفا و
 480عملية جراحية مختلفة
 ،وأن العيـــادات الخارجيـــة
باملستشـــفيات الرئيســـية
ومستشـــفيات املديريـــات
واملراكـــز الصحيـــة قدمـــت
خدماتهــا لـــ  624ألفــا و19

مستفيدا ،يف حني استفاد من
خدمات أقســام الطوارئ 399
ألفا و 538مستفيدا.
ووفـــق التقريـــر فقـــد
اســـتفاد مـــن الفحوصـــات
املختربية بمحافظة مأرب791
ألفــا و568مســتفيدا ،وجرى
عمل أشعة لـ  125ألفا و658
مستفيدا ،يف حني استفاد من
الخدمات الصيدالنية  304آالف
و 691مس ــتفيدا.
أمـــا الرعايـــة الصحيـــة
األوليــة فتوزعت بني تحصني
 588ألفا ً و 311طفال وطفلة،
وتوزيــع تغذيــة عالجية عىل
 616ألفـا ً و  170طفــا وأماً،
إىل جانب تقديم خدمات صحة
الطفل لـ  225ألفا ً و 270طفال
وطفلــة ،فضالً عن اســتفادة
 115ألفا و  825مستفيدا من
خدمــات الصحة اإلنجابية.
أم ــا يف جان ــب مكافح ــة
األمراض واألوبئة فقد ش ــهد
العام 2020م انتش ــار جائحة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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فريوس كورونا حيث سجلت
 808حاالت اشتباه تأكد منها
 51حالة بالفحوصات املخربية
فيمــا تعافــت  640حالــة من
الحــاالت املشــتبهة واملؤكدة،
تلقت الرعاية الطبية يف مراكز
العزل واملستشفيات واملنازل،
بينما بلغ عدد الوفيات بحاالت
كورونا مؤكدة ومشتبهة 62
حالة.
ويف الســياق أكــد الدكتور
عبدالعزيز الشدادي مدير عام
مكتب الصحــة باملحافظة أن
العــام  2020م شــهد العديــد
م ــن اإلضاف ــات النوعي ــة يف
املستش ــفيات ،منه ــا تحديث
وتوسعة وبناء وافتتاح أقسام
جديدة قسم األشعة املقطعية
وقســم املناظري ورفع السعة
الرسيري ــة باملستش ــفيات إىل
 558رسيـــرا ً وإضافـــة100
رسير ألقســام الطوارئ ،و78
رسير عنايــة مركزة ،وافتتاح
وتجهيـــز املختـــر املركـــزي
Mareb gov
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والتعاق ــد م ــع العدي ــد م ــن
األطبـــاء األختصاصيـــن يف
مختلفالتخصصات،واألطباء
العم ــوم والفنيني.
وأشــاد الشــدادي بالدعــم
الــذي تقدمــه وزارة الصحــة
العامة والسكان ..مثمنا ً يف ذات
الصدد الدعم واالهتمام الكبري
الــذي توليــه قيــادة الســلطة
املحلي ــة باملحافظ ــة ممثل ــة
بمحاف ــظ املحافظ ــة الل ــواء
س ــلطان العرادة ،والذي وجه
باعتماد رشاء أجهزة ومعدات
طبية للعديد من املستشفيات
وإضاف ــة نفق ــات تش ــغيلية
وغريهــا مــن التوجيهات.
وشكر الش ــدادي مايبذله
مديرو املستشفيات والكوادر
الطبيــة وجميــع العاملــن يف
القطــاع الصحــي باملحافظة،
يف خدمة سكان املحافظة من
مقيمني ونازحني جراء الحرب
الحوثية عىل الشعب اليمني.
Mareb_gov
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ضبط  1568جريمة من أصل .. 1763

رشطة مأرب تضبط  89يف املائة من
اجلرائم املسجلة خالل 2020

كشــف تقريــر أمنــي أن
األجهــزة األمنية والرشطية
يف محافظــة مــأرب تمكنت
من ضبط  1568جريمة من
أصل  1763جريمة ،سجلت
يف مختلف مديريات املحافظة
خالل العام املــايض 2020م،
وبنسبة  89يف املائة ،إىل جانب
ضبط متهمني يف  84جريمة
قيدت خالل األعوام السابقة.
وأوضـــح التقريـــر
الســنوي لرشطــة محافظة
مأرب أن الجرائم الجســيمة
املضبوطة خالل العام املايض
بلغت  1162جريمة جسيمة
شملت جرائم رسقة ،تهريب
وتمل ــك وحي ــازة حش ــيش
مخــدر ،ضبــط عــى إثرهــا
 1615متهم ــا ،ت ــم إحال ــة
 562ملــف جريمــة للنيابــة

العامة الستكمال اإلجراءات
القضائية بموجب القانون،
و 330جريمــة أقفــل ملفها
بالصلح والتنازل.
واســـتعرض التقريـــر
اإلنج ــازات الت ــي حققته ــا
مختلففروعوإداراترشطة
املحافظ ــة ورف ــع الكف ــاءة
األمنية يف مختل ــف املجاالت
من بنى تحتية وتحديث نظم
وتأهيل منتســبيها ،وتقديم
خدم ــات للمواطنني.
فف ــي مج ــال التحدي ــث
والتطوير بني التقرير أنه تم
تنفيذ  23مرشوعا تطويريا
بكلفة بلغت ع ــرة ماليني
و 175ألفا و 797رياال يمنيا،
منها ثالثة مشاريع متعلقة
بأنظمــة األمــن اإللكرتوني،
و 12مرشوعا لتطوير البنى
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التحتيــة ،وثمانية مشــاريع
متعلقة بالخدمات األمنية..
كما جرى إنشاء ست مناطق
أمنيــة جديدة يف إطار خطط
االنتشــار األمنــي يف مركــز
املحافظـــة واملديريـــات ،إىل
جان ــب تأهي ــل  2819م ــن
الضبــاط والصــف واألفــراد
من منتسبيها خالل  49دورة
وورش ــة عم ــل تخصصي ــة
وقانونية وتوعوية وعلمية
ومهاري ــة لرف ــع مس ــتوى
أدائهــم األمني..
ويف مجـــال الخدمـــات
تمكنت رشطة الســر خالل
العام املايض من توثيق ملكية
( )5893مركب ــة وترقيمها،
وإصـــدار ( )2150رخصـــة
قيــادة فضال عن نقل ملكية
( )266مركبـــة  ،وتحويـــل
Mareb gov
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واس ــتبدال ملكي ــة ()3011
مركبة.
فيما أصدر فرع مصلحة
األحــوال املدنيــة باملحافظة
( )18859وثيقة شــخصية،
شـــملت ( )8582بطاقـــة
شــخصية جديدة ،و()3168
بطاقة ب ــدل فاق ــد ،و()738
بطاقـــة عائليـــة ،و()6150
شـــهادة ميـــاد ،و()221
شــهادة وفاة.
ولفـــت التقريـــر إىل أن
الدفــاع املدنــي تمكــن خالل
الع ــام امل ــايض م ــن إخم ــاد
( )57حريقــا ،وإنقــاد ()16
حالة غرق ،فضال عن توزيع
()530طفايةحريقملخيمات
النازحني.
Mareb_gov
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أثنوا على التزام األجهزة األمنية بالقوانين والتشريعات

قيادات وزارة الداخلية تشيد باإلنجازات
والنجاحات األمنية بمأرب خالل 2020

باركـــت قيـــادات
بوزارة الداخلية النجاحات
واإلنجازات التـــي حققتها
األجهزة الرشطية بمحافظة
مــأرب خالل العــام ،2020
والتــي نجحــت يف ترســيخ
األم ــن واالس ــتقرار ال ــذي
تنعــم به مــأرب ،وإفشــال
كل املخططــات الراميــة إىل
زعزع ــة أم ــن واس ــتقرار
املحافظــة.
وأشـــاد وكيـــل أول
وزارة الداخلية اللواء محمد
ســالم بــن عبــود الرشيف،
باإلنجـــازات والنجاحـــات
األمنية التي حققتها رشطة
محافظة مأرب خالل العام
2020م.
وقـــال اللـــواء محمـــد

ســالم الرشيــف يف ترصيح
ملوقـــع «وزارة الداخليـــة»
إن األجهزة األمنية بمأرب
قدمت خالل العام املنرصم
أدا ًء متميــزا ً وبذلت جهودا
جب ــارة يف س ــبيل ترس ــيخ
األمن واالستقرار ومكافحة
الجريم ــة وحقق ــت الكثري
من اإلنجــازات والنجاحات
األمنيــة الكبرية.
وأشـــار إىل أن تلـــك
اإلنجازات لم تأت من فراغ
وإنمــا بفضــل الله عزوجل
ثــم بفضل قيــادة الوحدات
األمنيــة ممثلــة باملحافــظ
اللـــواء ســـلطان العـــرادة
رئيـــس اللجنـــة األمنيـــة
واملدير العــام العميد يحيى
عيل ُحميد اللذين عمال بكل
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صــدق وإخــاص مــن أجل
ترس ــيخ األمن واالستقرار
وتقدي ــم ص ــورة مرشق ــة
ونموذجي ــة ع ــن الرشعية
لـــدى املجتمـــع الداخـــي
واإلقليم ــي وال ــدويل.
وتطـــرق وكيـــل أول
وزارة الداخليــة إىل أهميــة
األدوار الت ــي قام ــت به ــا
رشطـــة مـــأرب بكافـــة
فروعهــا وإداراتهــا خــال
العــام املايض ،قائـ ً
ـا « :إن
مــا قــام بــه أمن مــأرب يف
الجبه ــة الداخلي ــة ال يق ــل
أهمي ــة ع ــن دور األبط ــال
املقاتلـــن يف الجبهـــات»،
مشــرا ً إىل أن تمكنهــم من
تأمني الجبهة الداخلية أدى
إىل كش ــف خالي ــا مليش ــيا
Mareb gov
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الحوث ــي االنقالبي ــة الت ــي
راهنــت مــن خاللهــا عــى
اإلخ ــال باألم ــن وإق ــاق
الس ــكينة العام ــة وإحباط
املخططات التخريبية وكان
لــه الــدور األكــر يف كــر
شوكة الحوثيني يف جبهات
القتال وأصابتهم يف مقتل.
وأضـــاف أن األدوار
البــارزة التــي قامــت بهــا
األجهـــزة األمنيـــة خـــال
العام  2020تجاوزت املهام
املناطة بها يف تأمني الجبهة
الداخليــة ،وكانت حاســمة
يف صناعـــة التحـــوالت
امليدانية التاريخية وتحقيق
االنتص ــارات العظيمة التي
تحققــت يف نهــم ورصواح
ومراد وغريها من جبهات
Mareb_gov
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القتــال ،وذلــك مــن خــال
رفــد وإســناد زمالئهم من
أبطــال الجيــش الوطني يف
الجبهـــات واملشـــاركة يف
املعارك جنب ـا ً إىل جنب ضد
امليليشــيا االنقالبيــة.

عىل قدر التحديات اجلسيمة

إىل ذلـــك بـــارك وكيـــل
وزارة الداخليـــة لقطـــاع
األم ــن والرشط ــة الل ــواء
الدكتــور أحمــد املوســاي،
اإلنجازات والنجاحات التي
حققتهــا األجهــزة األمنية
بمحافظ ــة م ــأرب خ ــال
العـــام املايض.
وقــال اللــواء الدكتــور
أحمــد املوســاي يف ترصيح
ملوقـــع «وزارة الداخليـــة»
إن األجهزة األمنية بمأرب
كانت عىل قدر هذه التح ّديات
الجســـيمة ،واســـتطاعت
بكفـــاءة منتســـبيها،
وتعاون املواطنني ،والدعم
الالمحدود لقيادة الســلطة
املحلي ــة ممثل ــة بمحاف ــظ
املحافظة اللواء سلطان بن
عيل العرادة ،أن تق ّدم خالل
العــام املنرصم 2020م أدا ًء
متم ّيــزاً ،وحققت إنجازات
حقيقي ــة ملس ــها الس ــكان
والنازح ــون يف املحافظ ــة،
وكل الزائري ــن لها.
وأشـــار إىل أهميـــة
وحجم النجاح األمني الكبري
ال ــذي تحق ــق بمحافظ ــة
مــأرب نظــرا ً إىل الظــروف
االس ــتثنائية الت ــي تتفــ ّرد
بها ،سواء من حيث وجود
جبه ــات قتالي ــة متع ــددة
يف محيطهــا أو مــن حيــث
احتوائهــا عىل أكــر تج ّمع
للنازح ــن ع ــى مس ــتوى
البالد ،وهذه األوضاع أدت
يف مجملهـــا إىل مضاعفـــة

حجم التح ّديات األمنية.
وأعـــرب وكيـــل وزارة
الداخليـــة لقطـــاع األمـــن
والرشطــة عــن ثقتــه بأن
هذا العــام ســيكون حافالً
بالنجاح ــات األمني ــة م ــن
خــال تحقيــق املزيــد مــن
التعـــاون والربـــط بـــن
الــوزارة ومختلف األجهزة
والوحـــدات األمنيـــة يف
املحافظـــات واملناطـــق
خصوصـــا يف
املحـــررة،
ً
ظــل وجــود قيــادة جديدة
للوزارة متسلّحة بالطموح
واإلرادة ممثلة باألخ اللواء
الرك ــن إبراهي ــم حي ــدان،
وه ــذا س ــينعكس إيجابــا ً
عـــى جوانـــب التدريـــب
والتأهيل وتبادل املعلومات
ورفــد املؤسســات األمنيــة
باألجهـــزة واإلمكانيـــات
الالزمــة التــي تمكنهــا من
تنفيــذ املهام املوكلــة إليها
عــى الوجــه األمثــل.
وحــث اللــواء الدكتــور
أحمـــد املوســـاي قيـــادة
األجهــزة األمنيــة ورجــال
األمن البواسل يف محافظة
م ــأرب ع ــى االس ــتمرارية
يف حال ــة اليقظ ــة الدائم ــة
إلفشــال مخططــات العدو
املرت ّبـــص باملحافظـــة
وســاكنيها ،والــذي تغيظه
حالة االستقرار وتصيبه يف
مقتل .

نموذج رائع لرجال الدولة

مــن جانبه أشــاد مدير
عـــام التوجيـــه املعنـــوي
والعالقــات العامــة بوزارة
الداخلية العميد عبد القوي
باعــش ،بالجهــود الكبــرة
املبذولــة من قبــل األجهزة
األمنيــة يف محافظة مأرب،
واإلنجـــازات والنجاحـــات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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التــي حققتها خــال العام
املنرصم.
وقـــال العميـــد عبـــد
القــوي باعــش يف ترصيــح
ملوقـــع «وزارة الداخليـــة»
إن أمن مأرب قدم نموذجا ً
رائعا ً لرجال الدولة يف كافة
املجاالت واملستويات خالل
الف ــرة املاضي ــة ،ونحن يف
قيادة وزارة الداخلية ملسنا
ذلــك من خــال مــا قدموه
عـــى أرض الواقـــع مـــن
االنضباط األمني والتعاون
واالنسجام يف أداء مهامهم
وتعاملهــم وفق ـا ً للقوانني
واألنظمة واللوائح والعمل
بوتــرة عالية للحفاظ عىل
األمن واالس ــتقرار.
وأضـــاف العميـــد
باعــش» أن الجهــود التــي
بذلتهـــا قيـــادة األجهـــزة
األمنية بمأرب ممثلة باألخ
محافــظ املحافظــة اللــواء
س ــلطان الع ــرادة رئي ــس
اللجنة األمنية ،ومدير عام
رشطــة املحافظــة العميــد
يحيى حميد لم تذهب سدى
وجعلت من مأرب محافظة
آمنــة ومســتقرة وجاذبــة
للمواطن ــن واملس ــتثمرين
رغم طبيعتهــا الصحراوية
ا لصعبة .
وأشـــار إىل أن التـــزام
منتس ــبي رشط ــة م ــأرب
بالقوانـــن واإلرشـــادات
والتعليمات الت ــي أوجدتها
قياداتهــم نتج عنــه وجود
مؤسســـة أمنيـــة قويـــة
وصلب ــة وعك ــس ص ــورة
مثاليـــة ونموذجيـــة عـــن
رجــال األمن يف مأرب وعن
دول ــة النظ ــام والقان ــون
التــي نســعى لهــا جميعـا ً
ونهدف إىل إيجادها وبنائها
وتكوينها ودعمها يف عموم
Mareb gov
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محافظـــات الجمهوريـــة
بشــكل عــام واملحافظــات
املحررة عىل وجه التحديد.
ونـــوه مديـــر عـــام
التوجيه املعنوي والعالقات
العامة بــوزارة الداخلية إىل
رضورة أن تحــذو األجهزة
األمنيـــة يف املحافظـــات
املحررة التي تشــهد وجود
تنــوع أمنــي خــارج إطــار
املؤسس ــة األمني ــة التابعة
لـــوزارة الداخليـــة حـــذو
األجهزة األمنية والرشطية
بمحافظــة مــأرب.
كمــا أعــرب العميد عبد
القــوي باعــش عــن فخره
الكب ــر بم ــا تقدم ــه إدارة
العالقــات العامة والتوجيه
املعنــوي يف رشطــة مــأرب
وكاف ــة فروعه ــا بقي ــادة
النقيـــب هيثـــم الجـــرادي
مـــن بصمـــات واضحـــة
وأدوار أساســية ومحورية
يف رف ــع مس ــتوى الوع ــي
األمن ــي والرشط ــي ل ــدى
منتس ــبي رشطة املحافظة
وبنـــاء شـــخصياتهم
األمنيـــة وإيصالهـــم إىل
هــذه املســتويات املتقدمــة
واالحرتافي ــة م ــن االنتماء
الوطن ــي املت ــن يف تأم ــن
املدينة وسكانها والتصدي
لهجمات ومخططات العدو
بــكل شــجاعة وبســالة.
وأك ــد العمي ــد باع ــش
عــى أنهــا كانــت مــن أكفأ
اإلدارات التابعـــة لـــإدارة
العامة ب ــوزارة الداخلية يف
مواكبــة وتغطيــة األحداث
واملستجدات ،مطالبا ً منهم
املواصلـــة واالســـتمرارية
بنفـــس األداء والوتـــرة
العاليــة التي عهدها عنهم.
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