
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

مخيم مجاني إلزالة المياه 
البيضاء بمستشفى مأرب

الوكيل الباكري يفتتح 
فندق المارينا بمدينة مأرب 

وصول الدفعة األولى من 
معامل جامعة إقليم سبأ 

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

أثنوا على التزام األجهزة األمنية بالقوانين والتشريعات..

نفذت 4 ماليين خدمة طبية ..

الوكيل مفتاح يلتقي رئيس بعثة اهلجرة الدولية 
ويبحــــث تدخــــالهتــــا اإلنســــانيــــــة

شرطة مأرب تضبط 89 في المائة من الجرائم المسجلة خالل 2020

قيادات وزارة الداخلية تشيد باإلنجازات 
والنجاحـات األمنية بمـأرب خالل 2020

مستشفيــات مــأرب الحكوميــة تحقـق 
زيادة في مستوى خدماتها بنسبة 15 %
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ضبط 1568 جريمة من أصل 1763 ..
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بحـــث  كيـــل محافظـــة 
مفتاح  عبدربه  الدكتور  مأرب 
ـــة  ـــس بعث ـــه رئي ـــال لقائ خ
ـــة يف  ـــرة الدولي ـــة الهج منظم
اليمـــن كريســـتا روتنســـتاينر 
التي تـــزور املحافظـــة لبضعة 
ـــانية  ـــات اإلنس ـــام، التدخ أي
للمنظمة ودورها يف التنســـيق 
األخرى  األممية  املنظمات  مع 
لاســـتجابة لاحتياجـــات 
اإلنسانية للنازحني يف املحافظة 
خاصـــة مـــع اســـتمرار حاالت 

النزوح بشـــكل مســـتمر.
كمـــا جـــرى خـــال اللقـــاء 
بحـــث الرشاكة اإلنســـانية بني 
ـــة  ـــة واملنظم ـــلطة املحلي الس
ـــتجابة  ـــة االس ـــل خط لتموي
اإلنســـانية التـــي أطلقتهـــا 
املحافظـــة، واالحتياجـــات 

الطارئـــة املتوقعـــة، إىل جانـــب 
التسهيات التي تقدمها السلطة 
املحليـــة للمنظمـــة التـــي تدير 
املكتب اإلنساني املتقدم لألمم 
يف  العاملة  املتحدة ومنظماتها 

اليمن.
وخـــال اللقاء أكـــد الوكيل 
مفتاح عىل أن تصنيف مليشيا 
الحوثـــي جماعـــة إرهابية من 
ـــة  ـــة األمريكي ـــل الخارجي قب
تصنيـــف مســـتحق وإن جـــاء 
متأخرا.. وهو تصنيف سيعزز 
من فرص التوصل إىل الســـام 
يف اليمـــن مع منظمـــة التؤمن 
إال بالعنـــف واإلرهـــاب والقتل 
وارتـــكاب الجرائـــم وتواصـــل 
تعنتهـــا يف تضييـــع كل فـــرص 
السام التي أتيحت لها وقدمت 
يف ســـبيلها الرشعيـــة تنازالت 

كبرية، مستغلة تغايض املجتمع 
ـــا اإلرهابية. الدويل عن أعماله

ـــاح  ـــل مفت ـــار الوكي وأش
املنظمـــات يف  أن تـــذرع  إىل 
ـــف  ـــذا التصني ـــا له معارضته
واتخـــاذ موقـــف مـــن األعمال 
اإلرهابية لهذه املليشيا، بتعقيد 
الوضـــع اإلنســـاني وتخوفهـــا 
من صعوبة وصول املساعدات 
الغذائيـــة لليمنيـــني، يف حني أن 
مليشيا الحوثي تواصل عرقلتها 
ـــانية  ـــات اإلنس ـــل املنظم عم
واألعمـــال اإلغاثيـــة، وتمارس 
ـــزاز املتواصل للمنظمات،  االبت
ومنعت وصـــول املواد الغذائية 
إىل كثـــري من املناطـــق الواقعة 
تحت ســـيطرتها، كما صادرت 
الكثري من املســـاعدات الغذائية 
ووجهتهـــا لدعـــم مجهودهـــا 

الحربـــي وإىل مقاتليهـــا يف 
الجبهات ووجـــدت يف أكثر من 
موقع عســـكري بعـــد تحريره 
من املليشيا مواد اإلغاثة يف تلك 

املواقع.
ـــاح  ـــور مفت ـــد الدكت وأك
أن هـــذا التصنيـــف ســـيحد من 
األعمال اإلرهابية لهذه املليشيا 
التي توغل يف استهداف املواطن 
اليمني فحســـب وإنمـــا تتهدد 
املجتمـــع الدويل وممـــر املاحة 
الدولية ودول الجوار.. كما أنه 
ـــيقوي من موقف القيادات  س
املعتدلـــة فيهـــا يف فصـــل هـــذه 
املليشـــيا عن املرشوع اإليراني 
واألعمـــال اإلرهابية، والتوجه 
نحـــو تقديم التنازالت من أجل 
التوصل إىل ســـام دائم لليمن.

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

الوكيل مفتاح يلتقي رئيس بعثة اهلجرة الدولية 
ويبحث تدخالهتا اإلنسانية
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افتتـــح وكيـــل محافظة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبداللـــه أحمـــد الباكـــري يف 
عاصمـــة املحافظـــة، فنـــدق 
املارينـــا الســـياحي ذا أربعة 
نجـــوم، ضمن اســـتثمارات 
ـــا  ـــا ومقره ـــة املارين رشك

الرئيـــس يف اندونيســـيا.
وتبلـــغ كلفـــة املـــرشوع 
مـــن غـــري املبنـــى 900 ألـــف 
دوالر أمريكـــي، ووفـــر 25 
ـــارشة يف  ـــل مب ـــة عم فرص

مرحلـــة االفتتـــاح.
وعقـــب قـــص الرشيـــط 
بعدد  الباكري  الوكيل  طاف 
من أرجاء الفندق واســـتمع 
مـــن مدير عام فرع الرشكة 
يف اليمـــن رمـــزي املصعبـــي 

إىل رشح عـــن الفندق البالغ 
مســـاحته 780 مرتا مربعا، 
ويتكـــون من ســـتة طوابق 
ـــا  ـــىل 25 جناح ـــوي ع تحت
و75 غرفـــة، إىل جانب قاعة 
مؤتمـــرات مجهزة ومطعم 
سيارات،  وموقف  ومغسلة 
ـــة  ـــة راقي ـــات فندقي وخدم

وخدمـــات أخـــرى راقية .
ــي إىل  ــار املصعبـ وأشـ
أن هـــذا الفنـــدق هـــو ثالـــث 
فندق ضمن سلســـلة فنادق 
املحافظـــات  يف  مارينـــا 
التي تعتزم الرشكة  اليمنية 
إنشـــاءها.. منوهـــا إىل أن 
ـــارت محافظة  الرشكة اخت
مـــأرب نظرا ملا تشـــهده من 
وتجارية  استثمارية  حركة 

نشـــطة ونهضـــة عمرانيـــة 
وتوافر مقومات االستثمار 
مـــن أمن واســـتقرار، ودعم 
وتسهيات من قبل السلطة 

للمستثمرين. املحلية 
ــل  ــر الوكيـ ــد عـ وقـ
الباكـــري عن دعم الســـلطة 
املحليـــة لكافـــة رؤوس 
األمـــوال والقطـــاع الخاص 
للرشاكة يف تنمية املحافظة 
الفـــرص  واســـتغال 
االســـتثمارية الواعـــدة يف 
مختلـــف القطاعـــات ومنها 
القطاع السياحي الذي يعتر 
مـــوردا خصبـــا ال ينضب يف 
هـــذه املحافظـــة التـــي تعـــد 
متحفـــا مفتوحـــا، وتزخـــر 
والسياحية  األثرية  باملعالم 

الرائعة.
ـــل املحافظة  ـــوه وكي ون
ـــذي  ـــدق ال ـــذا الفن إىل أن ه
جـــرى افتتاحـــه، هـــو واحد 
من عـــدد من الفنـــادق التي 
ســـيتم افتتاحهـــا خـــال 
األشهر القادمة يف املحافظة 
ضمـــن اســـتثمارات القطاع 
الخـــاص ورؤوس األمـــوال 
واملغرتبني،  املحلية  الوطنية 
لتنمية البنى التحتية للقطاع 
الســـياحي باملحافظـــة التي 
تعتر املعالم التاريخية التي 
تحتضنهـــا إحـــدى مقاصـــد 

الســـياحة العاملية.

الوكيــــل الباكـــــري يفتتح فنـــدق 
املارينــا بمدينــــة مــــــــأرب
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أكدت جامعة إقليم ســـبأ 
أنها تسلمت الدفعة األوىل من 
املعدات واملستلزمات الطبية 
واملعملية الخاصة بكلية الطب 
التي اشرتتها من جمهورية 
الهند بكلفـــة 225 ألف دوالر 
أمريكي بتمويل من السلطة 

املحلية بمحافظة مأرب.
الجامعة  رئيس  وأوضح 

الدكتور محمد حمود القديس 
لوكالة األنباء اليمنية سبأ أن 
الدفعـــة الثانية التي تشـــمل 
ـــاء والكيمياء  معامل للفيزي
ــا  ــاء والجيولوجيـ واألحيـ
ومســـتلزمات أخـــرى تقنية 
وفنيـــة ســـتصل إىل الجامعة 
ـــبوعني املقبلني..  خال األس
معـــرا عـــن شـــكر الجامعة 

للســـلطة املحلية باملحافظة 
وعىل رأســـها املحافظ اللواء 
ســـلطان العرادة عىل دعمها 
املســـتمر إلنشـــاء وتطويـــر 
ـــم  ـــا تقدي ـــة، ومنه الجامع
هـــذا التمويل لـــرشاء املعامل 
ـــة  ـــة بكلي ـــدات الخاص واملع
الطب وعدد من التخصصات 
العلمية، بما يعزز من فاعلية 

العملية التعليمية والتطبيقية 
للطاب والطالبات.

يشـــار إىل أن كليـــة الطب 
يف جامعـــة إقليم ســـبأ كانت 
قد فتحت أبوابهـــا ألول مرة 
مطلع العام الدرايس الجامعي 
الحايل واســـتقبلت أول دفعة 

من طابها.

وصول الدفعة األولى من معامل جامعة 
إقليم سبأ بكلفة 225 ألف دوالر
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خميم طبي جماين يف هيئة مستشفى 
مأرب إلزالة املياه البيضاء بدعم كويتي

دشـــن يـــوم الثاثـــاء 
يف هيئـــة مستشـــفى مأرب 
العام، مخيـــم طبي مجاني 
إلزالـــة امليـــاه البيضـــاء من 
ـــه  ـــذي تقيم ـــون، وال العي
ــع  ــاون مـ ــة بالتعـ الهيئـ
لإلغاثة  استجابة  مؤسسة 
واألعمال اإلنسانية بتمويل 
من جمعية عبدالله النوري 

لكويتية. ا
أوضح  التدشني  وخال 
ـــور  ـــة الدكت ـــس الهيئ رئي
محمـــد القباطـــي أن املخيم 
سيجري خال أسبوع مائة 

عمليـــة جراحيـــة مجانيـــة 
إلزالـــة امليـــاه البيضـــاء، 
يف  املـــرىض  ومســـاعدة 
اســـتعادة برصهـــم يف إطار 
الجهود الهادفة إىل مكافحة 
العمى.. مشريا إىل أن األطباء 
قاموا خال أسبوع بإجراء 
املعاينـــة والعـــاج املجانـــي 
لعـــدد 400 مريض وتحديد 
ـــاج إىل  ـــي تحت الت الحـــاالت 
تدخل جراحـــي إلزالة املياه 

البيضاء..
الدكتـــور  ولفـــت 
القباطـــي إىل أن هذا املخيم 

ــت  ــد أن تمكنـ ــي بعـ يأتـ
من  املايض  األسبوع  الهيئة 
إجراء عرش عمليات زراعة 
قرنيـــة ألول مـــرة تجرى يف 
محافظة مأرب ملرىض كان 
مقررا ســـفرهم إىل الخارج 

إلجرائها.
مـــن جانبه أشـــار مدير 
محمد  باملؤسسة  املشاريع 
سليم إىل أن املخيم يستهدف 
األشخاص الذين يعانون من 
العمى جـــراء املياه البيضاء 
وال يمتلكـــون مقـــدرة يف 
ـــا..  ـــف إزالته ـــل تكالي تحم

ـــم  ـــذا املخي ـــا إىل أن ه الفت
يأتـــي يف إطـــار اهتمامـــات 
بالجوانـــب  املؤسســـة 
املجتمع  لرشائح  اإلنسانية 
الضعيفة  املختلفة وخاصة 
ـــني  ـــراء والنازح ـــن الفق م
للتخفيف مـــن معاناتهم يف 
نفقـــات وتكاليف العمليات 
الجراحيـــة بمـــا يعيـــد لهـــم 
األمل والقـــدرة يف االندماج 
باملجتمع وممارسة حياتهم 

. لطبيعية ا



األحد   17   يناير    2021م   العـــــدد ) 139( 
6نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O M

Mareb_govMareb gov

مستشفيات مأرب احلكومية حتقق زيادة يف 
مستوى خدماهتا بنسبة %15

العامة  أكد مكتب الصحة 
والســـكان بمحافظـــة مـــأرب 
ـــايل الخدمات الصحية  أن إجم
املنفـــذة خـــال 2020 بلغت 4 
مايني و5000 ألف و7 خدمات 
طبية وعاجية ورعاية صحية 
أولية، بنسبة زيادة بلغت 15 يف 

العام 2019. املائة عن 
ووفـــق التقرير الســـنوي 
الصـــادر عن املكتـــب – حصل 
عليـــه موقع محافظـــة مأرب 
– فـــإن هذه الخدمـــات قدمها 
ـــرشف  ـــي ي ـــق صح 101مرف
عليها مكتب الصحة، بخاف 
العام،  مستشفى هيئة مأرب 

واملستشـــفى العسكري.
ـــر فقـــد  وبحســـب التقري
بلـــغ إجمايل الخدمـــات الطبية 
ـــني و292  ـــة مليون والعاجي
ألفـــا و835 خدمـــة، اســـتفاد 
منهـــا مليـــون و23 ألفا و557 
مستفيدا ومستفيدة، يف حني 
بلغ إجمـــايل خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة مليـــون 
و712 ألفـــا و 172 خدمـــة، 
استفاد منها مليون و52 ألفاً 

ـــتفيداً. و132مس
أن  التقريـــر  وذكـــر 
املحافظـــة  مستشـــفيات 
الحكوميـــة أجـــرت 13 ألفا و 
480 عملية جراحية مختلفة 
ــة  ــادات الخارجيـ ، وأن العيـ
باملستشـــفيات الرئيســـية 
ومستشـــفيات املديريـــات 
واملراكـــز الصحيـــة قدمـــت 
خدماتهـــا لــــ 624 ألفـــا و19 

مستفيدا، يف حني استفاد من 
خدمات أقســـام الطوارئ 399 

ألفا و538 مستفيدا.
ووفـــق التقريـــر فقـــد 
ـــات  ـــن الفحوص ـــتفاد م اس
املخترية بمحافظة مأرب 791 
ألفـــا و568مســـتفيدا، وجرى 
عمل أشعة لـ 125 ألفا و658 
مستفيدا، يف حني استفاد من 
الخدمات الصيدالنية 304 آالف 

و691 مســـتفيدا.
ـــة  ـــة الصحي ـــا الرعاي أم
األوليـــة فتوزعت بني تحصني 
588 ألفاً و311 طفا وطفلة، 
وتوزيـــع تغذيـــة عاجية عىل 
616 ألفـــاً و 170 طفـــا وأماً، 
إىل جانب تقديم خدمات صحة 
الطفل لـ 225 ألفاً و270 طفا 
وطفلـــة، فضاً عن اســـتفادة 
115 ألفا و 825 مستفيدا من 

خدمـــات الصحة اإلنجابية.
ـــة  ـــب مكافح ـــا يف جان أم
األمراض واألوبئة فقد شـــهد 
العام 2020م انتشـــار جائحة 

فريوس كورونا حيث سجلت 
808 حاالت اشتباه تأكد منها 
51 حالة بالفحوصات املخرية 
فيمـــا تعافـــت 640 حالـــة من 
الحـــاالت املشـــتبهة واملؤكدة، 
تلقت الرعاية الطبية يف مراكز 
العزل واملستشفيات واملنازل، 
بينما بلغ عدد الوفيات بحاالت 
كورونا مؤكدة ومشتبهة 62 

حالة.
ويف الســـياق أكـــد الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي مدير عام 
مكتب الصحـــة باملحافظة أن 
العـــام 2020 م شـــهد العديـــد 
ـــة يف  ـــات النوعي ـــن اإلضاف م
ـــا تحديث  ـــفيات، منه املستش
وتوسعة وبناء وافتتاح أقسام 
جديدة قسم األشعة املقطعية 
وقســـم املناظري ورفع السعة 
ـــفيات إىل  ـــة باملستش الرسيري
ــة100  ــراً وإضافـ 558 رسيـ
رسير ألقســـام الطوارئ، و78 
رسير عنايـــة مركزة، وافتتاح 
ـــزي  ـــر املرك ـــز املخت وتجهي

ـــن  ـــد م ـــع العدي ـــد م والتعاق
األطبـــاء األختصاصيـــني يف 
مختلف التخصصات ، واألطباء 

ـــوم والفنيني. العم
وأشـــاد الشـــدادي بالدعـــم 
الـــذي تقدمـــه وزارة الصحـــة 
العامة والسكان ..مثمناً يف ذات 
الصدد الدعم واالهتمام الكبري 
الـــذي توليـــه قيـــادة الســـلطة 
ـــة  ـــة ممثل ـــة باملحافظ املحلي
ـــواء  ـــة الل ـــظ املحافظ بمحاف
ســـلطان العرادة، والذي وجه 
باعتماد رشاء أجهزة ومعدات  
طبية للعديد من املستشفيات 
ـــغيلية  ـــات تش ـــة نفق وإضاف

وغريهـــا مـــن التوجيهات.
ـــدادي مايبذله  وشكر الش
والكوادر  املستشفيات  مديرو 
الطبيـــة وجميـــع العاملـــني يف 
القطـــاع الصحـــي باملحافظة، 
يف خدمة سكان املحافظة من 
مقيمني ونازحني جراء الحرب 
اليمني. الشعب  الحوثية عىل 

نفذت 4 ماليين خدمة طبية ..
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رشطة مأرب تضبط 89 يف املائة من 
اجلرائم املسجلة خالل 2020

كشـــف تقريـــر أمنـــي أن 
األجهـــزة األمنية والرشطية 
يف محافظـــة مـــأرب تمكنت 
من ضبط 1568 جريمة من 
أصل 1763 جريمة، سجلت 
يف مختلف مديريات املحافظة 
خال العام املـــايض 2020م، 
وبنسبة 89 يف املائة، إىل جانب 
ضبط متهمني يف 84 جريمة 
قيدت خال األعوام السابقة.

التقريـــر  وأوضـــح 
الســـنوي لرشطـــة محافظة 
مأرب أن الجرائم الجســـيمة 
املضبوطة خال العام املايض 
بلغت 1162 جريمة جسيمة 
شملت جرائم رسقة، تهريب 
ـــيش  ـــازة حش ـــك وحي وتمل
مخـــدر، ضبـــط عـــىل إثرهـــا 
ـــة  ـــم إحال ـــا، ت 1615 متهم
562 ملـــف جريمـــة للنيابـــة 

العامة الستكمال اإلجراءات 
القانون،  بموجب  القضائية 
و330 جريمـــة أقفـــل ملفها 

بالصلح والتنازل.
ــر  ــتعرض التقريـ واسـ
ـــا  ـــي حققته ـــازات الت اإلنج
مختلف فروع وإدارات رشطة 
املحافظـــة ورفـــع الكفـــاءة 
ـــف املجاالت  األمنية يف مختل
من بنى تحتية وتحديث نظم 
وتأهيل منتســـبيها، وتقديم 

خدمـــات للمواطنني.
ففـــي مجـــال التحديـــث 
والتطوير بني التقرير أنه تم 
تنفيذ 23 مرشوعا تطويريا 
ـــرشة مايني  بكلفة بلغت ع
و175 ألفا و797 رياال يمنيا، 
منها ثاثة مشاريع متعلقة 
بأنظمـــة األمـــن اإللكرتوني، 
و12 مرشوعا لتطوير البنى 

التحتيـــة، وثمانية مشـــاريع 
األمنية..  بالخدمات  متعلقة 
كما جرى إنشاء ست مناطق 
أمنيـــة جديدة يف إطار خطط 
االنتشـــار األمنـــي يف مركـــز 
املحافظـــة واملديريـــات، إىل 
ـــن  ـــل 2819 م ـــب تأهي جان
الضبـــاط والصـــف واألفـــراد 
من منتسبيها خال 49 دورة 
وورشـــة عمـــل تخصصيـــة 
وعلمية  وتوعوية  وقانونية 
ـــتوى  ـــع مس ـــة لرف ومهاري

أدائهـــم األمني..
ــات  ــال الخدمـ ويف مجـ
تمكنت رشطة الســـري خال 
العام املايض من توثيق ملكية 
ـــة وترقيمها،  )5893( مركب
وإصـــدار )2150( رخصـــة 
قيـــادة فضا عن نقل ملكية 
ـــل  ـــة ، وتحوي )266( مركب

ـــة )3011(  ـــتبدال ملكي واس
مركبة.

فيما أصدر فرع مصلحة 
األحـــوال املدنيـــة باملحافظة 
)18859( وثيقة شـــخصية، 
ــة  ــملت )8582( بطاقـ شـ
شـــخصية جديدة، و)3168( 
بطاقة بـــدل فاقـــد، و)738( 
ـــة، و)6150(  ـــة عائلي بطاق
ــاد، و)221(  ــهادة ميـ شـ

شـــهادة وفاة.
ولفـــت التقريـــر إىل أن 
الدفـــاع املدنـــي تمكـــن خال 
العـــام املـــايض مـــن إخمـــاد 
)57( حريقـــا، وإنقـــاد )16( 
حالة غرق، فضا عن توزيع 
)530( طفاية حريق ملخيمات 

النازحني.

ضبط 1568 جريمة من أصل 1763 ..
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قيادات وزارة الداخلية تشيد باإلنجازات 
والنجاحات األمنية بمأرب خالل 2020

قيـــادات  باركـــت 
النجاحات  الداخلية  بوزارة 
ـــي حققتها  الت واإلنجازات 
األجهزة الرشطية بمحافظة 
مـــأرب خال العـــام 2020، 
والتـــي نجحـــت يف ترســـيخ 
ـــذي  ال األمـــن واالســـتقرار 
تنعـــم به مـــأرب، وإفشـــال 
كل املخططـــات الراميـــة إىل 
ـــتقرار  ـــن واس ـــة أم زعزع

املحافظـــة.
أول  وكيـــل  وأشـــاد 
وزارة الداخلية اللواء محمد 
ســـالم بـــن عبـــود الرشيف، 
ـــات  ـــازات والنجاح باإلنج
األمنية التي حققتها رشطة 
محافظة مأرب خال العام 

2020م.
ـــد  ـــواء محم الل ـــال  وق

ســـالم الرشيـــف يف ترصيح 
ـــة«  الداخلي ـــع »وزارة  ملوق
بمأرب  األمنية  األجهزة  إن 
املنرصم  العام  خال  قدمت 
أداًء متميـــزاً وبذلت جهودا 
ـــارة يف ســـبيل ترســـيخ  جب
األمن واالستقرار ومكافحة 
ـــت الكثري  ـــة وحقق الجريم
من اإلنجـــازات والنجاحات 

األمنيـــة الكبرية.
تلـــك  أن  إىل  وأشـــار 
اإلنجازات لم تأت من فراغ 
وإنمـــا بفضـــل الله عزوجل 
ثـــم بفضل قيـــادة الوحدات 
األمنيـــة ممثلـــة باملحافـــظ 
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
رئيـــس اللجنـــة األمنيـــة 
واملدير العـــام العميد يحيى 
عيل ُحميد اللذين عما بكل 

صـــدق وإخـــاص مـــن أجل 
ترســـيخ األمن واالستقرار 
ـــة  ـــورة مرشق ـــم ص وتقدي
ـــن الرشعية  ـــة ع ونموذجي
لـــدى املجتمـــع الداخـــيل 

ـــدويل. واإلقليمـــي وال
ــل أول  ــرق وكيـ وتطـ
الداخليـــة إىل أهميـــة  وزارة 
ـــا  ـــت به ـــي قام الت األدوار 
ــة  ــأرب بكافـ ــة مـ رشطـ
فروعهـــا وإداراتهـــا خـــال 
العـــام املايض، قائـــًا: » إن 
مـــا قـــام بـــه أمن مـــأرب يف 
ـــة ال يقـــل  الداخلي الجبهـــة 
أهميـــة عـــن دور األبطـــال 
ــات«،  ــني يف الجبهـ املقاتلـ
مشـــرياً إىل أن تمكنهـــم من 
الداخلية أدى  تأمني الجبهة 
ـــا مليشـــيا  إىل كشـــف خاي

ـــي  الت ـــة  ـــي االنقابي الحوث
راهنـــت مـــن خالهـــا عـــىل 
ـــاق  ـــن وإق ـــال باألم اإلخ
الســـكينة العامـــة وإحباط 
املخططات التخريبية وكان 
الـــدور األكـــر يف كـــرس  لـــه 
الحوثيني يف جبهات  شوكة 
مقتل. يف  وأصابتهم  القتال 
األدوار  أن  وأضـــاف 
التـــي قامـــت بهـــا  البـــارزة 
ـــال  ـــة خ ـــزة األمني األجه
العام 2020 تجاوزت املهام 
املناطة بها يف تأمني الجبهة 
الداخليـــة، وكانت حاســـمة 
التحـــوالت  صناعـــة  يف 
امليدانية التاريخية وتحقيق 
االنتصـــارات العظيمة التي 
تحققـــت يف نهـــم ورصواح 
جبهات  من  وغريها  ومراد 

أثنوا على التزام األجهزة األمنية بالقوانين والتشريعات
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القتـــال، وذلـــك مـــن خـــال 
رفـــد وإســـناد زمائهم من 
أبطـــال الجيـــش الوطني يف 
ــاركة يف  الجبهـــات واملشـ
إىل جنب ضد  املعارك جنبـــاً 

امليليشـــيا االنقابيـــة.

عىل قدر التحديات اجلسيمة
ـــل  ـــارك وكي ـــك ب إىل ذل
الداخليـــة لقطـــاع  وزارة 
ـــواء  الل ـــة  ـــن والرشط األم
الدكتـــور أحمـــد املوســـاي، 
اإلنجازات والنجاحات التي 
حققتهـــا األجهـــزة األمنية 
ـــال  ـــأرب خ ـــة م بمحافظ

ـــام املايض.  الع
اللـــواء الدكتـــور  وقـــال 
أحمـــد املوســـاي يف ترصيح 
ـــة«  ـــع »وزارة الداخلي ملوق
بمأرب  األمنية  األجهزة  إن 
كانت عىل قدر هذه التحّديات 
الجســـيمة، واســـتطاعت 
منتســـبيها،  بكفـــاءة 
والدعم  املواطنني،  وتعاون 
الامحدود لقيادة الســـلطة 
ـــة بمحافـــظ  ـــة ممثل املحلي
املحافظة اللواء سلطان بن 
عيل العرادة، أن تقّدم خال 
العـــام املنرصم 2020م أداًء 
متمّيـــزاً، وحققت إنجازات 
ـــكان  ـــها الس ـــة ملس حقيقي
والنازحـــون يف املحافظـــة، 

ـــن لها. الزائري وكل 
أهميـــة  إىل  وأشـــار 
وحجم النجاح األمني الكبري 
ـــة  ـــق بمحافظ ـــذي تحق ال
إىل الظـــروف  مـــأرب نظـــراً 
ـــّرد  ـــي تتف الت ـــتثنائية  االس
بها، سواء من حيث وجود 
ـــددة  ـــة متع ـــات قتالي جبه
يف محيطهـــا أو مـــن حيـــث 
احتوائهـــا عىل أكـــر تجّمع 
ـــتوى  ـــىل مس ـــني ع للنازح
أدت  األوضاع  وهذه  الباد، 
ـــة  ـــا إىل مضاعف يف مجمله

حجم التحّديات األمنية. 
ـــل وزارة  ـــرب وكي وأع
ـــن  ـــاع األم ـــة لقط الداخلي
والرشطـــة عـــن ثقتـــه بأن 
هذا العـــام ســـيكون حافاً 
ـــن  ـــة م ـــات األمني بالنجاح
خـــال تحقيـــق املزيـــد مـــن 
ــاون والربـــط بـــني  التعـ
الـــوزارة ومختلف األجهزة 
يف  األمنيـــة  والوحـــدات 
واملناطـــق  املحافظـــات 
املحـــررة، خصوًصـــا يف 
ظـــل وجـــود قيـــادة جديدة 
بالطموح  للوزارة متسلّحة 
واإلرادة ممثلة باألخ اللواء 
ـــدان،  ـــم حي ـــن إبراهي الرك
ـــاً  ـــينعكس إيجاب ـــذا س وه
التدريـــب  عـــىل جوانـــب 
والتأهيل وتبادل املعلومات 
ورفـــد املؤسســـات األمنيـــة 
باألجهـــزة واإلمكانيـــات 
الازمـــة التـــي تمكنهـــا من 
تنفيـــذ املهام املوكلـــة إليها 

عـــىل الوجـــه األمثـــل.
اللـــواء الدكتـــور  وحـــث 
أحمـــد املوســـاي قيـــادة 
األجهـــزة األمنيـــة ورجـــال 
محافظة  يف  البواسل  األمن 
مـــأرب عـــىل االســـتمرارية 
الدائمـــة  ـــة اليقظـــة  يف حال
إلفشـــال مخططـــات العدو 
باملحافظـــة  املرتّبـــص 
وســـاكنيها، والـــذي تغيظه 
حالة االستقرار وتصيبه يف 

. مقتل

نموذج رائع لرجال الدولة
مـــن جانبه أشـــاد مدير 
عـــام التوجيـــه املعنـــوي 
والعاقـــات العامـــة بوزارة 
القوي  العميد عبد  الداخلية 
باعـــش، بالجهـــود الكبـــرية 
املبذولـــة من قبـــل األجهزة 
األمنيـــة يف محافظة مأرب، 
ـــات  ـــازات والنجاح واإلنج

التـــي حققتها خـــال العام 
املنرصم.

وقـــال العميـــد عبـــد 
القـــوي باعـــش يف ترصيـــح 
ـــة«  الداخلي ـــع »وزارة  ملوق
أمن مأرب قدم نموذجاً  إن 
رائعاً لرجال الدولة يف كافة 
خال  واملستويات  املجاالت 
ـــة، ونحن يف  الفـــرتة املاضي
الداخلية ملسنا  قيادة وزارة 
ذلـــك من خـــال مـــا قدموه 
عـــىل أرض الواقـــع مـــن 
االنضباط األمني والتعاون 
أداء مهامهم  واالنسجام يف 
للقوانني  وتعاملهـــم وفقـــاً 
والعمل  واللوائح  واألنظمة 
بوتـــرية عالية للحفاظ عىل 

األمن واالســـتقرار.
العميـــد  وأضـــاف 
التـــي  باعـــش« أن الجهـــود 
بذلتهـــا قيـــادة األجهـــزة 
األمنية بمأرب ممثلة باألخ 
اللـــواء  محافـــظ املحافظـــة 
ـــس  ـــرادة رئي ـــلطان الع س
عام  ومدير  األمنية،  اللجنة 
رشطـــة املحافظـــة العميـــد 
يحيى حميد لم تذهب سدى 
وجعلت من مأرب محافظة 
آمنـــة ومســـتقرة وجاذبـــة 
ـــتثمرين  ـــني واملس للمواطن
رغم طبيعتهـــا الصحراوية 

. لصعبة ا
التـــزام  وأشـــار إىل أن 
ـــأرب  ـــة م ـــبي رشط منتس
ــادات   ــني واإلرشـ بالقوانـ
ـــي أوجدتها  الت والتعليمات 
قياداتهـــم نتج عنـــه وجود 
مؤسســـة أمنيـــة قويـــة 
ـــورة  ـــس ص ـــة وعك وصلب
ـــن  ـــة ع ـــة ونموذجي مثالي
رجـــال األمن يف مأرب وعن 
ـــون  ـــام والقان ـــة النظ دول
التـــي نســـعى لهـــا جميعـــاً 
ونهدف إىل إيجادها وبنائها 
وتكوينها ودعمها يف عموم 

محافظـــات الجمهوريـــة 
بشـــكل عـــام واملحافظـــات 
التحديد. وجه  عىل  املحررة 
ــام  ــر عـ ــوه مديـ ونـ
التوجيه املعنوي والعاقات 
العامة بـــوزارة الداخلية إىل 
رضورة أن تحـــذو األجهزة 
األمنيـــة يف املحافظـــات 
املحررة التي تشـــهد وجود 
تنـــوع أمنـــي خـــارج إطـــار 
التابعة  ـــة  ـــة األمني املؤسس
الداخليـــة حـــذو  لـــوزارة 
األجهزة األمنية والرشطية 

بمحافظـــة مـــأرب.
كمـــا أعـــرب العميد عبد 
القـــوي باعـــش عـــن فخره 
ـــه إدارة  ـــا تقدم ـــري بم الكب
العاقـــات العامة والتوجيه 
املعنـــوي يف رشطـــة مـــأرب 
ـــادة  ـــا بقي ـــة فروعه وكاف
ـــرادي  ـــم الج ـــب هيث النقي
مـــن بصمـــات واضحـــة 
وأدوار أساســـية ومحورية 
ـــي  ـــتوى الوع ـــع مس يف رف
ـــدى  ـــي ل ـــي والرشط األمن
منتســـبي رشطة املحافظة 
شـــخصياتهم  وبنـــاء 
إىل  األمنيـــة وإيصالهـــم 
هـــذه املســـتويات املتقدمـــة 
ـــة مـــن االنتماء  واالحرتافي
ـــني  ـــني يف تأم ـــي املت الوطن
والتصدي  وسكانها  املدينة 
لهجمات ومخططات العدو 

بـــكل شـــجاعة وبســـالة.
ـــش  ـــد باع ـــد العمي وأك
عـــىل أنهـــا كانـــت مـــن أكفأ 
ـــإلدارة  ـــة ل التابع اإلدارات 
الداخلية يف  ـــوزارة  العامة ب
مواكبـــة وتغطيـــة األحداث 
منهم  مطالباً  واملستجدات، 
املواصلـــة واالســـتمرارية 
ــرية  ــس األداء والوتـ بنفـ
العاليـــة التي عهدها عنهم.


