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الوكيل مفتاح يبحث أوجه التعاون والتنسيق 
وتعزيز الشراكة مع منظمة اليونيسيف

ـــة  ـــرك ملناقش ـــكري مش ـــي وعس ـــاع أمن اجت
مســـتجدات األوضـــاع األمنيـــة بمـــأرب

وزير الصحة يناقش دور جامعة إقليم سبأ يف 
تطوير القطاع الصحي بمأرب

املحافظ العرادة يتفقد جرحى 
اجليش الوطني واملقاومة يف 

هيئة مستشفى مأرب 

املعويض يطلع عىل مستوى االنضباط الوظيفي 
يف املؤسسات احلكومية بمأرب

أقر تشكيل لجنة تحقيق في االعتداء التخريبي على مقطورات الغاز..

التقى المنظمات الدولية وتفقد مستشفيات حريب والجوبة..

نسبة االنضباط بلغت 70 بالمائة في أول أيام الدوام الرسمي..

االنقالبيــة 	 الحوثــي  لميليشــيا  تابعــة  بمــأرب  إرهابيــة  خليــة  ضبــط 
العميد اليسري يشيد بجاهزية ويقظة منتسبي قوات األمن الخاصة بمأرب  	
مجلــس ســبأ يســير قافلتيــن عيديتيــن اســتجابة لدعــوة التعبئــة واإلســناد 	
الفطــر  	 أيــام عيــد  تنفيــذ حملــة نظافــة واســعة بمدينــة مــأرب خــالل 
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أقر تشكيل لجنة تحقيق في االعتداء التخريبي على مقطورات الغاز..

ناقـــش اجتمـــاع أمنـــي 
وعســـكري مشـــرك عقـــد 
وزير  برئاسة  السبت  أمس 
الدفاع الفريق الركن محمد 
عـــي املقـــديش، مســـتجدات 
يف  األمنيـــة  األوضـــاع 
ـــام  ـــأرب وقي ـــة م محافظ
عنـــارص اجراميـــة بالتعدي 
عـــى نقطة أمنيـــة واحراق 
ـــورات  ـــن مقط ـــرات م ع

الغـــاز قبـــل أيام.
ــذي  الـ ــاع  ويف االجتمـ
حرضه محافظ مأرب اللواء 
ســـلطان العـــرادة ورئيـــس 
هيئة األركان الفريق الركن 
صغـــر بـــن عزيـــز ووكيـــل 
وزارة الداخلية اللواء محمد 
بن ســـالم بن عبـــود وقائد 
الثالثة  ـــكرية  املنطقة العس
ثوابة  الركن منصور  اللواء 
ومدير الركة اليمنية للغاز 
املهندس محسن بن وهيط 
ومدير عام رشطة محافظة 
ـــد يحيى ُحميد  مأرب العمي
وقـــادة الوحـــدات األمنيـــة 
باملحافظـــة وقـــادة األلوية 
العســـكرية املكلفـــة بتأمني 

الخـــط الدويل )مأرب العرب( 
ـــة  ـــارضون أهمي ـــد الح أك
تضافـــر الجهـــود وتنســـيق 
ـــتني  ـــني املؤسس ـــل ب العم
والعســـكرية  األمنيـــة 
ـــات  ـــة العملي الي ـــر  وتطوي
ـــة  ـــاذ كاف ـــركة، واتخ املش
اإلجراءات والتدابر األمنية 
والعسكرية الالزمة لتثبيت 
دعائـــم األمن واالســـتقرار 
ـــكات العامة  وحماية املمتل
والخاصـــة والحفـــاظ عـــى 
للمواطنني  العامة  السكينة 
والتصـــدي لكافـــة األعمال 
التخريبيـــة وردع املخربـــني 
وضبطهـــم وتقديمهـــم 

للعدالـــة لينالـــوا جزائهم .
وأقر االجتماع تشـــكيل 
لجنة مشـــركة من الجيش 
واألمن للتحقيق يف االعتداء 
التخريبـــي األخـــر عـــى 
منطقة  يف  الغاز  مقطورات 
العرقـــني بمديريـــة الـــوادي 
ـــن  ـــة املعتدي ـــد هوي وتحدي
وضبطهـــم وتقديمهـــم 
للنيابـــة العامـــة التخـــاذ 
كافة اإلجـــراءات القانونية 

. بحقهم
االجتمـــاع  وشـــدد 
عـــى رضورة التنســـيق مع 
ذات  والجهات  الغاز  رشكة 
آليـــة  االختصـــاص إليجـــاد 
مناســـبة ملعالجـــة مشـــكلة 
تكـــدس مقطـــورات الغـــاز 
ـــب الطريق العام  عى جوان
ومنع تخزينها يف األحواش 
كل  واتخـــاذ  الخاصـــة 
مايلـــزم لضمان عدم تكرار 

تجميعهـــا.
ـــى  ـــاع ع ـــد االجتم وأك
ـــة  ـــدات األمني ـــادة الوح ق
العســـكرية  واأللويـــة 
ـــؤولياتهم برصامة يف  بمس
هـــذه املرحلـــة االســـتثنائية 
ـــاً  ـــل مع ـــة والعم والفارق
ـــال  ـــة األعم ـــال كاف إلفش
واملخططـــات اإلرهابيـــة يف 
ظل املعركـــة املصرية التي 
يخوضهـــا اليمنيـــون ضـــد 
التمـــرد واالنقالب  مليشـــيا 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم الحوثي

إيران.
املجتمعـــون  ورفـــع 
والتربيـــكات  التهانـــي 

ـــر  ـــس املش ـــة الرئي لفخام
ـــور  ـــه منص ـــن عبدرب الرك
هـــادي رئيـــس الجمهورية 
القائـــد األعـــى للقـــوات 
املســـلحة واألمـــن ولنائبـــه 
الفريق الركن عى محســـن 
ـــة  ـــر ولدول ـــح األحم صال
ـــور  ـــوزراء الدكت ال ـــس  رئي
معـــني عبـــد امللك بمناســـبة 
حلول العيـــد الوطني الـ31 
للجمهوريـــة اليمنيـــة 22 

مايـــو 1999م.
ــد  ــم أكـ ــن جهتهـ مـ
ـــة  ـــدات األمني ـــادة الوح ق
ــاركني  ــكرية املشـ والعسـ
يف االجتمـــاع جاهزيتهـــم 
املستجدات  للتعامل مع كل 
األمنيـــة والتصـــدي لكافـــة 
األعمـــال اإلجرامية الرامية 
ـــوىض  ـــف والف ـــر العن لن
وإقـــالق الســـكينة العامـــة 
والـــرضب بيد من حديد كل 
من تسول له نفسه املساس 

بأمـــن واســـتقرار مـــأرب.

اجتــاع أمني وعســكري مشــرك ملناقشــة مســتجدات اجتــاع أمني وعســكري مشــرك ملناقشــة مســتجدات 
ــة بمأرب ــاع األمني ــة بمأرباألوض ــاع األمني األوض
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التقى المنظمات الدولية وتفقد مستشفيات حريب والجوبة

وزير الصحة يناقش دور جامعة إقليم 
سبأ يف تطوير القطاع الصحي بمأرب

ـــر الصحـــة  ناقـــش وزي
العامـــة والســـكان الدكتور 
قاســـم بحيبح، مـــع رئيس 
الدكتور محمد  جامعة سبأ 
حمود القديس، دور الجامعة 
يف تطويـــر وتحديث القطاع 
الصحـــي يف محافظة مأرب 
ورفده بالكـــوادر املؤهلة يف 
مختلف التخصصات الطبية.

ـــح  ـــر بحيب ـــد الوزي وأك
أهميـــة الـــدور املحـــوري 
الـــذي تضطلع بـــه الجامعة 
للنهـــوض بواقـــع القطـــاع 
الصحـــي يف محافظة مأرب 
واملحافظـــات املجـــاورة 
لهـــا واملســـاهمة يف تطويـــر 
بمســـتوى  واالرتقـــاء 
ـــة العالجية  الخدمات الطبي
املستشـــفيات  كافـــة  يف 
واملرافـــق الطبيـــة يف جميع 
محافظـــات إقليـــم ســـبأ 
ـــة  ـــنوات القليل ـــالل الس خ
القادمـــة.. مشـــراً أن كلية 
الطـــب البـــري يف الجامعة 
بمخرجاتهـــا  ستســـهم 
ـــزء  ـــة ج ـــة يف تغطي القادم
كبر مـــن االحتيـــاج القائم 
ــفيات  ــم املستشـ يف معظـ
واملرافق الطبية يف محافظة 
مأرب واملحافظات املجاورة 
لألطباء والكوادر الطبية يف 
كافة التخصصات واألقسام 

. لطبية ا
مـــن جهتـــه أوضـــح 
رئيـــس الجامعـــة، أن قـــرار 
إنشاء وتأسيس كلية الطب 
البـــري يف جامعـــة إقليـــم 
ســـبأ يهدف بدرجة رئيسية 
إىل املســـاهمة بتغيـــر واقع 

ـــي وتطويره  القطاع الصح
وتلبيـــة احتيـــاج الكثـــر 
مـــن املستشـــفيات لألطباء 
األكفـــاء واملؤهلـــني يف كافة 
ـــاالت..  ـــات واملج التخصص
ـــاهم  معرباً عن أمله أن تس
ــا  ــة بدورهـ وزارة الصحـ
ـــز  ـــاء وتجهي ـــم إنش يف دع
مستشـــفى تعليمـــي خاص 
ـــتكمال  ـــب واس ـــة الط بكلي
افتتاح باقي الكليات الطبية 
بما  التخصصات  يف مختلف 
يحقق نقلة نوعية حقيقية 
للقطاع الصحي ويلبي كافة 

احتياجاته.
املنظات الدولية 

ـــة  ـــر الصح ـــش وزي ناق
العامـــة والســـكان الدكتور 
قاســـم بحيبح، مـــع ممثي 
عـــدد من املنظمـــات الدولية 
العاملـــة يف محافظة مأرب، 
ـــي  ـــاع الصح ـــع القط وض
ـــه  ـــة واحتياجات يف املحافظ
ــات  ــية والصعوبـ األساسـ
والتحديـــات التـــي تواجهها 
ــآت  ــفيات واملنشـ املستشـ
واملراكز الطبية يف ظل تزايد 
أعداد النازحني يف املحافظة.
ـــر بحيبح  وبحـــث الوزي
مـــع ممثي املنظمات ســـبل 
ـــز الراكـــة والتعاون  تعزي
والتنســـيق لدعـــم القطـــاع 

محافظـــة  يف  الصحـــي 
مـــأرب وتوفـــر احتياجاته 
تطويـــر  يف  واملســـاهمة 
ـــث  ـــة وتحدي ـــه التحتي بنيت
املعـــدات واألجهـــزة الطبية 
ـــفيات واملرافق  لكل املستش
الطبية يف املحافظة وتدريب 
ـــة  ـــوادره الطبي ـــل ك وتأهي
..مؤكـــداً أهميـــة تعزيـــز 
ـــني  ـــيق ب ـــاون والتنس التع
الجانبـــني لضمـــان توجيـــه 
تدخالت ومشاريع املنظمات 
يف اتجاههـــا الصحيح وفقاً 
ألولويـــات واحتياجـــات 
القطاع الصحي يف املحافظة.
مـــن جهتـــه قـــدم 
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ـــأرب  ـــة م ـــل محافظ وكي
الدكتـــور عبدربـــه مفتـــاح، 
نبـــذة موجـــزة عـــن الوضع 
اإلنســـاني املأســـاوي يف 
ـــاً  ـــأرب عموم ـــة م محافظ
ووضـــع القطـــاع الصحـــي 
بشـــكل خاص ..مستعرضا 
األساسية  االحتياجات  أهم 
ــة  ــات الرضوريـ واملتطلبـ
وامللحـــة للقطـــاع الصحـــي 
ـــة  ـــة الراهن ـــذه املرحل يف ه
أهمها تأهيل وتشـــغيل عدد 
من املستشـــفيات واملنشآت 
واملراكز الصحية وتزويدها 
باملعـــدات واألجهزة الطبية 
وتأهيل  واملحاليل  واألدوية 
ـــا بما يمكنها  ودعم كواده
من القيام بدورها تجاه نحو 
ـــون ونصف نازح  اثنني ملي
ونحو 500 ألف مواطن من 
أبنـــاء املحافظـــة يف عمـــوم 

املديريات.
ــتعرض  ــم اسـ بدورهـ
ممثلـــو املنظمـــات الدوليـــة 
ـــة يف محافظة مأرب  العامل
ـــالت  ـــاريع وتدخ ـــم مش أه
منظماتهـــم لدعـــم القطـــاع 
الصحـــي يف املحافظة خالل 
الفـــرة املاضيـــة وأبـــدوا 
لتوســـيع  اســـتعدادهم 
حجـــم تدخـــالت منظماتهم 
ومضاعفة مشاريعها خالل 
الفـــرة القادمة.. مشـــيدين 
ـــة  بتعـــاون الســـلطة املحلي
واملكاتـــب التنفيذية بمأرب 
مـــع كل املنظمـــات الدولية 
ــة  ــا يف املحافظـ ومكاتبهـ
ـــن  ـــر م ـــهل الكث ـــا س مم
مهامهـــا ومكنها من تنفيذ 
التي ساهمت يف  مشاريعها 
تأمـــني جـــزء مـــن الخدمات 
األساســـية ألبناء املحافظة 
فيها  املتواجدين  وللنازحني 
ـــة يف  ـــرة املاضي ـــالل الف خ
مقدمتها الخدمات الصحية.

مستشفيات اجلوبة
ـــة  ـــر الصح ـــد وزي تفق
العامـــة والســـكان الدكتور 

قاســـم بحيبح ســـر العمل 
يف مستشـــفى 26 ســـبتمرب 
مايـــو  ومستشـــفى 22 
بمديريـــة الجوبـــة، واطلـــع 
ـــفيني  ـــع املستش ـــى وض ع
ـــتوى  ـــا ومس واحتياجاتهم
الخدمات الطبية والعالجية 
التي يقدمانها ألبناء املديرية 

واملديريـــات املجـــاورة.
ووضـــع الوزيـــر حجـــر 
ـــع  ـــاء مصن ـــاس إلنش األس
أوكسجني يف مستشفى 22 
مايـــو الريفي بهـــدف تأمني 
احتياج مركـــز العزل التابع 
ـــطوانات  ـــفى بأس للمستش
األوكســـجني باإلضافـــة إىل 
ــة  ــاعي وزارة الصحـ مسـ
ـــفى ليصبح  لتأهيل املستش
ـــى  ـــات ع ـــفى حمي مستش

ـــتوى املحافظة. مس
ـــر  ـــن مدي ـــتمع م واس
مستشفى 26 سبتمرب أمني 
مربوك ومدير مستشفى 22 
مايـــو عبدالخالـــق الصيادي 
إىل رشح عـــن ســـر العمـــل 
ـــة  ـــفيني باإلضاف يف املستش
ـــاص  ـــزل الخ ـــز الع إىل مرك
بالحاالت املصابة واملشـــتبه 
كورونا. بفروس  إصابتها 
مستشفى حريب العام

ـــة  ـــر الصح ـــد وزي تفق
العامـــة والســـكان الدكتور 
ـــتوى  ـــح، مس ـــم بحيب قاس
الخدمـــات الطبيـــة التـــي 
يقدمهـــا مستشـــفی حريب 
العـــام للمرضـــی يف مديرية 
حريـــب، واطلـــع عى وضع 
املستشـــفی واحتياجاتـــه 
والصعوبات والتحديات التي 
معالجتها. وسبل  يواجهها 
ـــي  ـــارة الت ـــالل الزي وخ
رافقه فيها مدير عام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتـــور  باملحافظـــة 
عبدالعزيز الشدادي، استمع 
مدير مستشفى  الوزير من 
حريـــب عبداللـــه ســـيف إىل 
تقرير مفصل عن الخدمات 

ـــي  ـــة الت ـــة والعالجي الطبي
ـــرواده  قدمها املستشـــفى ل

خـــالل العـــام املايض.
االحتياجات  إىل  وتطرق 
وامللحـــة  الرضوريـــة 
ـــفى خالل املرحلة  للمستش
الراهنـــة أبرزهـــا ترميـــم 
وتوسعته  املستشفی  مبنى 
وتجهيزه باملعدات واألجهزة 
ـــان  ـــه لضم ـــة الحديث الطبي
اســـتمرار خدماته بالشـــكل 

املطلوب.
وحـــث الوزيـــر بحيبـــح 
ـــة يف  ـــب الصح ـــدراء مكت م
املحافظـــة واملديرية بالعمل 
مع إدارة املستشفى لتطوير 
أدائه ورفع مستوی خدماته 
ـــام  ـــة األقس ـــل كاف وتفعي
والتخصصـــات الطبيـــة ويف 
مقدمتهـــا أقســـام الطوارئ 
والعمليات والعناية املركزة، 
الحكومي  املستشفی  كونه 
ذات  باملديريـــة  الوحيـــد 
الكثافـــة الســـكانية الكبرة 
ـــذي  ـــی خـــط النقـــل ال وعل
يصل املحافظة باملحافظات 
استعداده  مبديا   .. املجاورة 
ـــع  ـــيق م ـــل والتنس للتواص
السلطة املحلية يف محافظة 
مـــأرب و العمـــل معـــا عـــى 
ـــكاليات  معالجة كافة اإلش
التي يعاني منها املستشفی 
ودعمـــه باألجهزة واملعدات 
الطبية املمكنة وتذليل كافة 
الصعوبات والتحديات املاثلة 

أمامه.
الصحة  وزير  تفقد  كما 
ـــد العطر  ـــفی محم مستش
الخـــري بمنطقـــة العطـــر 
بمديرية حريب، واطلع علی 
الخدمات الطبية والعالجية 
التـــي يقدمهـــا املستشـــفی 
يقصدوه  الذين  املرىض  لكل 

بشـــكل مجاني %100.
الدكتـــور  وتعـــرف 
بحيبح من مدير مستشفی 
العطـــر فهمـــي املســـلماني 
عن نســـبة الخدمات الطبية 

والعالجيـــة النوعيـــة التـــي 
قدمها املستشـــفى للمرىض 
يف كل األقســـام أهمها قسم 
الغســـيل الكلـــوي وخدمات 
الطـــوارئ والوالدة وقســـم 
والعيادات  األطفال  حضانة 
الخارجيـــة واملختـــربات 

. واألشعة 
ـــفی  وأوضح أن املستش
قدم خالل العام املايض 438 
ـــة متنوعة،  ألف خدمة طبي
منها 1920 جلســـة غســـيل 
كلـــوي لنحـــو 104 مـــرىض 
ـــيل  ـــة الغس ـــون خدم يتلق
الكلوي يف املستشفی بشكل 
دوري ومنتظـــم، بينما قدم 
نحـــو 129 ألف خدمة طبية 
ـــالل الربع األول  متنوعة خ

من العـــام الجاري.
وأشـــاد وزيـــر الصحـــة 
بـــدور مستشـــفی العطـــر 
الخـــري يف عـــالج املـــرىض 
مـــن أبنـــاء مديريـــة حريـــب 
واملديريات املجاورة وجميع 
ــن يف  ــني املتواجديـ النازحـ
املحافظـــة ومايقدمـــه مـــن 
ـــة  خدمـــات طبيـــة وعالجي
نوعيـــة ومتنوعـــة لهم بما 
يمتلكـــه مـــن كـــوادر طبية 
مؤهلـــة وإمكانات ومعدات 

متطـــورة وحديثـــة.
ـــتعرض مدير  بدوره اس
عـــام مديريـــة حريب نارص 
القحاطـــي وضـــع القطـــاع 
الصحـــي يف املديرية واطلعه 
علی حجم األرضار والدمار 
ـــيات  ـــه املليش ـــذي خلفت ال
الحوثية يف مستشفی الوطن 
ـــا  ـــاء تواجده يف 2016م أثن
يف املديريـــة قبـــل تحريرها. 
ووجه الوزير مكتب الصحة 
باملحافظة بالعمل علی إعادة 
ترميـــم وتأهيل املستشـــفی 
وتشغيله يف أقرب وقت مع 

املحلية. السلطة 
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تفقـــد محافـــظ مـــأرب 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة ، 
جرحـــى الجيـــش الوطنـــي 
واملقاومـــة الشـــعبية الذين 
ـــة  ـــالج يف هيئ ـــون الع يتلق
مستشـــفى مـــأرب العـــام، 
ـــم  ـــى أوضاعه ـــع ع واطل
ومســـتوى الرعايـــة الطبية 

ـــة لهم. املقدم
املحافـــظ  وتبـــادل 
العـــرادة خـــالل زيارتـــه 
العيديـــة للجرحـــى التهاني 
والتربيكات معهم بمناسبة 

عيـــد الفطـــر املبـــارك، 
وقـــدم لهـــم هدايـــا عيديـــة 
ـــجاعتهم  رمزية تقديراً لش
وتضحياتهم يف سبيل الدفاع 
عـــن الوطـــن وعـــن الثـــورة 
ــة  ــة وحمايـ والجمهوريـ

ـــة. ـــبات الوطني املكتس
املحافـــظ  واعتـــرب 
البطـــوالت  أن  العـــرادة 
التـــي ســـطرها  الخالـــدة 
الشـــهداء والجرحـــى وهـــم 
يتصـــدون ملليشـــيا التمـــرد 
واالنقـــالب الحوثيـــة يف كل 

مياديـــن الـــرف والبطولة 
ســـتتذكرها األجيـــال بـــكل 
فخـــر واعتـــزاز.. مؤكدا أن 
تضحياتهـــم العظيمـــة يف 
ســـبيل الوطن ستظل محل 

تقديـــر كل أحـــرار اليمن.
ونقـــل محافـــظ مـــأرب 
ـــة  ـــي فخام ـــات وتهان تحي
الرئيـــس املشـــر الركـــن 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
رئيـــس الجمهوريـــة القائد 
ـــلحة  ـــوات املس ـــى للق األع
واألمـــن لجرحـــى الجيـــش 

واملقاومـــة  الوطنـــي 
الشعبية الذين رووا بدمائهم 
الزكية تراب الوطن يف هذه 
ـــة املصرية  املعركة الوطني
ـــى اليمنيني  التي فرضت ع
اهتمـــام القيـــادة  ..مؤكـــداً 
ــكرية  ــية والعسـ السياسـ
بعـــالج الجرحـــى وتقديـــم 
كامـــل الرعايـــة الطبيـــة 
الالزمة لهـــم حتى يتماثلوا 

. ء للشفا

المحافظ العرادة يتفقد جرحى الجيش الوطني المحافظ العرادة يتفقد جرحى الجيش الوطني 
والمقاومة في هيئة مستشفى مأربوالمقاومة في هيئة مستشفى مأرب
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الوكيل مفتاح يبحث أوجه التعاون الوكيل مفتاح يبحث أوجه التعاون 
وتعزيز الرشاكة مع منظمة اليونيسيفوتعزيز الرشاكة مع منظمة اليونيسيف

بحـــث وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
مفتـــاح مـــع مديـــر مكتـــب 
بصنعاء  اليونيسيف  منظمة 
املهنـــدس وليد نعمان، أوجه 
التعـــاون والتنســـيق بـــني 
الســـلطة املحليـــة واملنظمـــة 
وســـبل تعزيـــز الراكـــة 
اإلنسانية بينهما لتنفيذ عدة 
مشـــاريع يف املحافظة خالل 

ـــرة القادمة. الف
ـــاد  ـــاء أش اللق ـــالل  وخ
ـــالت  ـــاح بتدخ ـــل مفت الوكي
اليونيســـيف  منظمـــة 
ــانية  ــاريعها اإلنسـ وبمشـ
املنفـــذة يف محافظـــة مـــأرب 
والتعليم  الصحة  مجاالت  يف 
ـــن  ـــة وثم ـــاه والحماي واملي
دورهـــا اإلنســـاني الكبر يف 

النازحـــني  إغاثـــة وإيـــواء 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة 
والتخفيـــف مـــن معاناتهـــم 
ـــني. ـــني املاضي ـــالل العام خ
اليونيسيف  ودعا مفتاح 
جهودهـــا  مضاعفـــة  إىل 
ـــا  ـــم تدخالته ـــف حج وتكثي
وتوســـيع نطاق مشـــاريعها 
اإلنسانية وأنشطتها اإلغاثية 
ـــمل  واإليوائية املختلفة لتش
أكرب عدد ممكن من النازحني 
يف املحافظة يف ظل اســـتمرار 
النازحني الجدد  ـــد آالف  تواف
إىل املحافظـــة بشـــكل شـــبه 
يومي، مما اســـتدعى إنشاء 
عـــرات املخيمـــات الجديدة 
املخيمـــات  يف  والتوســـع 
ـــتيعاب األعداد  السابقة الس
الكبرة من هؤالء النازحني.

مـــن جهته أوضـــح مدير 
مكتـــب منظمة اليونيســـيف 
ـــان أن  ـــد نعم ـــاء ولي بصنع
ـــدف لالطالع عى  زيارته ته
ـــاني واإلغاثي  الوضع اإلنس
يف محافظـــة مأرب عن كثب 
النازحـــني  وتقييـــم أوضـــاع 
احتياجاتهـــم  وتحديـــد 
ـــع  ـــاور م ـــية والتش األساس
قيـــادة الســـلطة املحليـــة 
ومديـــري املكاتـــب التنفيذية 
املعنيـــة يف تحديـــد أولويـــات 
املشاريع التي تعتزم املنظمة 
تنفيذهـــا لضمان اســـتهداف 
كل  يف  الجـــدد  النازحـــني 
مخيمـــات النزوح الجديدة يف 

املحافظـــة.
ـــارة -  الزي ـــدف  ـــا ته كم
وفـــق مديـــر مكتـــب املنظمة 

بصنعـــاء - إىل متابعة ســـر 
العمل يف املشاريع واألنشطة 
ـــة يف  ـــا املنظم ـــي تنفذه الت
يف مجاالت  املحافظة خاصة 
ـــي  البيئ ـــاح  ـــاه واإلصح املي
ودعـــم القطـــاع الصحـــي 
وتدريـــب وتأهيـــل الكـــوادر 

الطبيـــة يف املحافظـــة.
وأشـــاد نعمان بمستوى 
تعاون السلطات الرسمية يف 
مأرب مع املنظمة وتســـهيل 
العاملة  امليدانية  عمل فرقها 
يف امليـــدان وتذليـــل كافـــة 
الصعوبـــات املاثلـــة أمامهـــم 

خالل األعـــوام املاضية.
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نسبة االنضباط بلغت 70 بالمائة في أول أيام الدوام الرسمي..

ـــل محافظة  تفقـــد وكي
ـــويض  ـــد املع ـــأرب محم م
،يـــوم الثالثاء، ســـر العمل 
يف مكتـــب الخدمـــة املدنيـــة 
بمحافظـــة مـــأرب، واطلع 
ـــاط  عـــى مســـتوى االنضب
املكاتب  جميع  يف  الوظيفي 
الحكومية ووحدات الجهاز 
أول  املحافظة يف  اإلداري يف 
أيـــام الـــدوام الرســـمي بعد 
إجـــازة عيد الفطـــر املبارك.

املعويض  الوكيل  واطلع 
عـــى التقريـــر اليومـــي عن 
نســـبة الحضور و مستوى 
الوظيفـــي  االنضبـــاط 
للموظفني يف جميع املكاتب 
ووحـــدات  الحكوميـــة 
الجهـــاز اإلداري للدولـــة يف 
ـــالل  ـــأرب خ ـــة م محافظ
أول أيام الدوام الرسمي ... 
داعيـــا إىل مضاعفة الجهود 
ـــتوى  والعمل عى رفع مس

االنضباط الوظيفي لجميع 
موظفي الدولة يف املحافظة 

دائم. بشكل 
مـــن جانبـــه أكـــد مديـــر 
عام مكتـــب الخدمة املدنية 
ـــفي أن نسبة  سعود اليوس
الوظيفـــي  االنضبـــاط 
التنفيذيـــة  املكاتـــب  يف 
واملؤسســـات والقطاعـــات 
ـــة بمحافظة مأرب  الخدمي
أيـــام  اليـــوم 70 % يف ثانـــي 

الدوام الرسمي عقب إجازة 
ـــد الفطر. عي

وأكـــد اليوســـفي اتخاذ 
كافة اإلجـــراءات القانونية 
ـــي  ـــق موظف ـــة بح الالزم
القطاع الحكومي املخالفني 
بالـــدوام  واملتهاونـــني 
الرســـمي بموجـــب حافظة 
الـــدوام اليوميـــة املرفوعـــة 
من مكاتبهم ومؤسساتهم.

املعــويض يطلــع عــىل مســتوى االنضبــاط الوظيفــي املعــويض يطلــع عــىل مســتوى االنضبــاط الوظيفــي 
ــأرب ــة بم ــات احلكومي ــأربيف املؤسس ــة بم ــات احلكومي يف املؤسس
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ســـّر مجلـــس ســـبأ، 
األربعـــاء املـــايض، القافلـــة 
الثانيـــة، لدعـــم  العيديـــة 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
يف  املرابطـــني  الشـــعبية 
جبهـــات محافظـــة مـــأرب 
إطار  يف  والغربية  الجنوبية 
لدعوة  الشعبية  االستجابة 
التعبئة واإلســـناد للمعركة 
ـــة  ـــر بقي ـــة وتحري الوطني
التـــي ماتـــزال  املحافظـــات 
ترضـــخ لســـيطرة مليشـــيا 

التابعـــة إليـــران. الحوثـــي 

ـــاد وكيل محافظة  وأش
مأرب عبدالله الباكري بهذه 
ـــادرة املجتمعية ملختلف  املب
االطيـــاف ملســـاندة أبطـــال 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية يف معركة تطهر 
اليمن من مليشـــيا الحوثي 
.. مؤكـــدا أن اليمـــن مقبلة 
بإذن الله عى النرص الكبر 
ـــة  ـــة الحوثي ـــى الرذم ع
ـــري الذي  ومرعها التدم
يســـتهدف اليمن واملنطقة.
مـــن جانبـــه ثمـــن قائد 

الثالثة  ـــكرية  املنطقة العس
الدور  اللواء منصور ثوابه، 
الذي يقوم به مجلس ســـبأ 
وقبائـــل محافظـــة مـــأرب، 
ـــش  ـــناد الجي ـــم وإس يف دع
الوطنـــي وتســـير القوافل 
املتنوعـــة لدعـــم صمـــود 
األبطال املرابطني يف ميادين 
ـــرف، وتأكيد  البطولة وال
ـــات  ـــة املكون ـــوف كاف وق
ـــعبية إلی  ـــية والش السياس
ـــي  ـــش الوطن ـــب الجي جان
واملقاومة الشـــعبية يف هذه 

ـــة املصرية. املعرك
ـــس  ـــح رئي ـــا أوض فيم
ـــة التحضرية ملجلس  اللجن
سبأ عبدالهادي العصار، أن 
هـــذه القافلـــة تأتي يف إطار 
االســـتجابة لدعوة السلطة 
املحليـــة للتعبئـــة واإلســـناد 
يف مواجهة مليشـــيا التمرد 
التابعة  الحوثية  واالنقالب 

إليران.

جملس ســبأ يســر قافلــة عيديــة ثانية جملس ســبأ يســر قافلــة عيديــة ثانية 
اســتجابة لدعوة التعبئة واإلســناداســتجابة لدعوة التعبئة واإلســناد
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ألقـــت األجهـــزة األمنية 
بمحافظـــة مـــأرب، القبض 
عـــى أفـــراد خليـــة إرهابية 
مرتبطة بمليشيات الحوثي 
وأحبطـــت  االنقالبيـــة، 
مخططاتهـــا املتضمنـــة 
ـــة  ـــات إرهابي ـــذ عملي تنفي
وأعمـــال تخريبيـــة تهـــدف 
واالستقرار  األمن  لزعزعة 

ـــة. يف املحافظ
ـــي  ـــدر أمن ـــال مص وق
برطـــة املحافظـــة لوكالة 
األنبـــاء اليمنيـــة )ســـبأ( 
ـــة  ـــراد الخلي ـــط أف إن ضب
ـــة الحوثية جاء يف  اإلرهابي
عمليـــة أمنيـــة نوعيـــة بعد 
تعقـــب ومتابعة مســـتمرة 

ـــة  ـــارص الخلي ـــراد وعن ألف
اســـتمرت أليـــام.

ــدر أن  ــح املصـ وأوضـ
مليشـــيات الحوثـــي أوكلت 
ـــام  ـــة القي ـــارص الخلي لعن
بأعمـــال إرهابية وتخريبية 
يف مناطق متفرقة يف مأرب، 
وذلـــك يف إطـــار مخططـــات 
االنقالبيـــة  املليشـــيات 
إلثـــارة الفـــوىض وزعزعـــة 
ـــتقرار وإقالق  األمن واالس
السكينة العامة للمواطنني.
ــوات  ــار إىل أن قـ وأشـ
األمـــن ضبطـــت عـــددا مـــن 
ـــة اإلرهابية  ـــارص الخلي عن
الحوثية أثناء قيامهم بزرع 

العبوات الناســـفة يف الخط 
الـــدويل مســـتهدفة الطواقم 
ـــل  ـــاحنات نق ـــة وش الطبي

البضائـــع واملســـافرين.
بالكفاءة  املصدر  وأشاد 
العاليـــة لألجهزة األمنية يف 
حفـــظ األمـــن واالســـتقرار 
وتأمـــني حيـــاة املدنيـــني 
ـــم  ـــني وممتلكاته والنازح
وتأمني املسافرين عرب مأرب 
والتصدي بـــكل قوة وحزم 
ـــيات  ـــاوالت املليش لكل مح
ـــن  ـــة أم ـــة لزعزع االرهابي
ــة ..  ــتقرار املحافظـ واسـ
مؤكـــدا أن األجهزة األمنية 
ـــات  ـــتحبط كل املخطط س
اإلرهابيـــة الســـتهداف أمن 

املحافظـــة، وســـترضب بيد 
مـــن حديـــد كل من تســـول 
لـــه نفســـه املســـاس بأمـــن 

ـــتقرار مأرب. واس
ـــدور  ـــدر ب ـــوه املص ون
رجـــال القبائـــل واملواطنني 
ـــع  ـــتمر م ـــم املس وتعاونه
األجهـــزة األمنية يف اإلبالغ 
عن أي تحركات مشـــبوهة 
ـــا  ـــراد الخالي ـــارص وأف لعن
ـــذي  ـــة وال النائم ـــة  الحوثي
أســـهم يف ضبـــط الكثر من 
الخاليـــا وإحبـــاط أعمالهـــا 
اإلجراميـــة قبـــل وقوعهـــا.

ضبــط خليــة إرهابيــة بمــأرب تابعــة ضبــط خليــة إرهابيــة بمــأرب تابعــة 
االنقالبيــة احلوثــي  االنقالبيــةمليليشــيا  احلوثــي  مليليشــيا 
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خالل تفقده لهم بمناسبة 
عيد الفطر المبارك..

ــوات  ــد قـ ــد قائـ تفقـ
ـــوزارة  ـــة ب ـــن الخاص األم
ـــى  ـــد يحي ـــة العمي الداخلي
اليـــري، منتســـبي قـــوات 
األمـــن الخاصـــة املرابطـــني 
الجبهات غرب محافظة  يف 
مأرب وتبادل معهم التهاني 
والتربيكات بمناسبة حلول 

عيـــد الفطـــر املبارك.
ـــي  الت ـــارة  الزي وخـــالل 
رئيس عمليات  فيها  رافقه 
قوات األمن الخاصة بمأرب 
العقيد عادل الغانمي، أشاد 
العميـــد اليـــري بجاهزية 
منتســـبي قـــوات األمـــن 
الخاصة بمأرب وبيقظتهم 
األمنيـــة العالية ومســـتوى 
ـــم  ـــم يف مواقعه انضباطه
مثمنـــا  ووحداتهـــم.. 

الجســـيمة  التضحيـــات 
لرجـــال األمـــن يف مواجهـــة 
مليشـــيات التمـــرد الحوثية 
مخططاتهـــا  وإفشـــال 
وإســـنادهم  اإلرهابيـــة 
يف  الوطني  للجيش  املستمر 

كافـــة الجبهـــات.
مـــن جهتـــه أكـــد العقيد 
عادل الغانمي أن منتســـبي 
قوات األمن الخاصة بمأرب 
ـــبي  ـــة منتس ـــم كاف ومعه
يف  األمنيـــة  الوحـــدات 
املحافظة يقومون بدورهم 
واالستقرار  األمن  حفظ  يف 
ـــام والقانون  وحماية النظ
وفرض هيبة الدولة والقيام 
ـــؤولياتهم  ـــم ومس بمهامه

األمنيـــة عى أكمـــل وجه.

العميد اليسري يشيد بجاهزية العميد اليسري يشيد بجاهزية 
منتسبي قوات األمن الخاصة منتسبي قوات األمن الخاصة 

بمأرب ويقظتهم العاليةبمأرب ويقظتهم العالية

نفـــذ صنـــدوق النظافة 
والتحسني بمحافظة مأرب 
اليوم، حملة نظافة واسعة 

يف مدينة مأرب.
ــام  ــر عـ ــال مديـ وقـ
الصنـــدوق بمـــأرب محمـــد 
عطية إن الحملة استهدفت 
ـــوارع  ـــاء وش ـــع أحي جمي
ومربعات مدينة مأرب لرفع 
ـــة واملخلفات  أكوام القمام
املراكمة منها بهدف إظهار 
املدينة بمظهرها الحضاري 
الالئق خالل أيام عيد الفطر 

املبارك.
وأوضـــح أن الحملـــة 

ــرة  ــالل الفـ ــت خـ تمكنـ
األول  الصباحية من يومها 
من رفع أكثر من 500 طن 
ـــات  ـــة ومخلف ـــن القمام م
الذبائـــح مـــن جميـــع أحياء 

وشـــوارع مدينـــة مأرب.
ــة، أن  ــح عطيـ وأوضـ
صندوق النظافة كرم اليوم 
ـــائقني  عمال النظافة والس
واألحياء  املربعات  ومريف 
ــاركني يف  ــكنية املشـ السـ
الحملـــة وذلـــك عرفانـــا 
واســـتمرار  بجهودهـــم 
عملهم خـــالل إجازة العيد.

تنفيذ حملة نظافة 
واسعة بمدينة مأرب 
خالل أيام عيد الفطر


