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تدشــين توزيــع 500 خزان مياه بالســتيكي 
للنازحيــن في 15 مخيمــا بمأرب

اســتفادة 18 ألف أســرة بمأرب من مشــاريع 
األضاحي لمؤسستي البادية وتنمية

رئيس الوزراء يدعو املنظامت األممية والدولية إلغاثة النازحني واملدنيني يف مأرب

نائب رئيس اجلمهورية هياتف وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان وحمافظ مأرب

يرتأســـان  مأرب  وحمافظ  الداخليـــة  وزير 
باملحافظـــة األمنيـــة  للجنـــة  اجتامعـــا 

اللجنــة األمنيــة العليــا تعقــد اجتامعــا 
هلــا يف مــأرب برئاســة وزيــر الدفــاع

خالل اتصال هاتفي للمحافظ العرادة..

أشادت بالجيش واألمن ورجال القبائل ..

شهدا حفل تخرج دفعة جديدة من قوات األمن الخاصة والمنشآت..

 86 في المائة نسبة االنضباط الوظيفي ..

الوكيــل مفتــاح يتفقــد مســتوى 
أول  فــي  الوظيفــي  االنضبــاط 

أيــام الــدوام الرســمي
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أشاد بدور األمم المتحدة ودعاها لمضاعفة جهودها..

ـــس  ـــب رئي ـــرى نائ أج
الجمهوريـــة نائـــب القائـــد 
ـــلحة  ـــوات املس ـــى للق األع
الفريق الركن عيل محســـن 
ـــح، اتصـــاالت هاتفية  صال
بكل من وزير الدفاع الفريق 
الركن محمـــد عيل املقديش 
ــة األركان  ــس هيئـ ورئيـ
العامة الفريق الركن صغري 
ـــز ومحافظ  حمود بن عزي
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
ســـلطان بـــن عيل العـــرادة، 
امليدانية  املستجدات  ملتابعة 

ـــاع املختلفة. واألوض
نائـــب  واســـتمع 
الرئيـــس، خالل االتصاالت، 

ــة  ــتجدات امليدانيـ إىل املسـ
والبطوالت التي تســـطرها 
القـــوات املســـلحة ورجـــال 
املقاومة الشعبية عى امتداد 
ـــن الحرية  ـــات وميادي جبه
والكرامـــة ضـــد املليشـــيات 
ـــن  ـــة م ـــة املدعوم الحوثي
إيـــران، وما تحقـــق مؤخراً 
ـــة يف  مـــن إنجـــازات ميداني
ـــأرب  ـــال بم ـــات القت جبه
وغريهـــا مـــن الجبهـــات 
ـــات  ـــلت مخطط ـــي أفش الت

ـــة. ـــيات اإلرهابي املليش
وحيـــا نائـــب الرئيـــس، 
العظيمـــة  التضحيـــات 
ـــطورية  ـــوالت األس والبط

الجيش  أبطال  التي يقدمها 
ورجـــال املقاومة يف ســـبيل 
اســـتعادة الدولـــة والدفـــاع 
الثـــورة والجمهوريـــة  عـــن 
ـــت الوطنية، مؤكداً  والثواب
بأن هـــذه املواقف النضالية 
ســـتظل نموذجـــاً يســـتلهم 
منها األجيال معاني الكفاح 

ـــة والفداء. والتضحي
وجـــدد نائـــب الرئيـــس 
ـــره وشـــكره ملواقـــف  تقدي
ـــف دعـــم  األشـــقاء يف تحال
الرشعيـــة بقيـــادة اململكـــة 
العربية السعودية الشقيقة 
ودعمهـــم املســـتمر للقوات 
املســـلحة والشـــعب اليمني 

يف مواجهـــة قـــوى التمـــرد 
يف  التخريبية  إيران  وأدوات 

ـــن واملنطقة. اليم
مـــن جانبهـــم، قـــدم كل 
ـــر الدفـــاع ورئيس  من وزي
ـــظ  ـــة األركان ومحاف هيئ
مأرب، تقارير عن األوضاع 
امليدانيـــة وجهـــود تطبيـــع 
ـــذ  ـــري تنفي ـــاع وس األوض
املهام العســـكرية، منوهني 
العالية  القتالية  العزيمة  إىل 
ــال يف  ــال األبطـ واستبسـ
مختلـــف مواقـــع العـــزة 
دحر  ملا من شأنه  والرشف 
املليشيات وهزيمة االنقالب 

وإنهـــاء معانـــاة اليمنيني.

ــس  ــاع ورئي ــر الدف ــف وزي ــة هيات ــس اجلمهوري ــب رئي ــس نائ ــاع ورئي ــر الدف ــف وزي ــة هيات ــس اجلمهوري ــب رئي نائ
ــأرب ــظ م ــة األركان وحماف ــأربهيئ ــظ م ــة األركان وحماف هيئ
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خالل اتصال هاتفي للمحافظ العرادة..

رئيس الوزراء يدعو املنظامت األممية والدولية 
إلغاثة النازحني واملدنيني يف مأرب

الـــوزراء  دعـــا رئيـــس 
الدكتـــور معـــني عبدامللـــك 
املنظمـــات األمميـــة والدولية 
جهودهـــا  مضاعفـــة  إىل 
ومســـاندة جهـــود الحكومـــة 
والســـلطة املحليـــة بمحافظة 
مأرب إلغاثة وإنقاذ النازحني 
الذيـــن يتعرضـــون  واملدنيـــني 
للهجمات املتكررة بالصواريخ 
املسرية  والطائرات  البالستية 
مـــن قبـــل مليشـــيا الحوثـــي 

االنقالبيـــة.
ـــوزراء  ال ـــس  ـــد رئي وأك
خالل اتصـــال هاتفـــي أجراه 
اللـــواء  مـــع محافـــظ مـــأرب 
العـــرادة أن تعميـــق  ســـلطان 
ـــانية من خالل  الكارثة اإلنس
الهجمـــات اإلرهابية ملليشـــيا 
الحوثـــي عى مرأى ومســـمع 
الـــدويل يمثـــل  مـــن املجتمـــع 
تحدياً لكل التحركات األممية 

والدوليـــة من أجل الســـالم .. 
الفتـــاً إىل أن دماء كل األبرياء 
ـــيات  ـــفكتها املليش ـــي س الت
ـــدراً  ـــب ه ـــن تذه ـــة ل الحوثي
وسيتم االقتصاص لها عاجالً 

آجل. غري 
واســـتمع رئيـــس الوزراء 
ــأرب إىل  ــظ مـ ــن محافـ مـ
تقرير شـــامل حول األوضاع 
والعســـكرية  امليدانيـــة 
الخدمية  والجوانب  واألمنية، 
والتنموية، وأشـــاد بما تبذله 
قيـــادة الســـلطة املحليـــة مـــن 
جهـــود متميـــزة للتعامـــل 
مـــع مختلـــف امللفـــات وفـــق 
ـــم  ـــة، ودع ـــات املتاح اإلمكان
ــذه  ــل لهـ ــة الكامـ الحكومـ

الجهـــود.
ـــني  ـــور مع ـــن الدكت وثم
عبدامللـــك، املالحـــم البطوليـــة 
التي يسطرها الجيش الوطني 

واملقاومـــة الشـــعبية ورجال 
ـــي،  ـــعب اليمن ـــل والش القبائ
يف معركـــة اســـتعادة الدولـــة 
وإنهـــاء االنقـــالب ومواجهة 
املرشوع اإليراني يف اليمن عرب 
وكالئه من مليشـــيا الحوثي، 
وما تحقـــق يف جبهات مأرب 
مـــن انتصـــارات، معربـــاً عـــن 
التقديـــر للدعـــم واإلســـناد 
األخوي الصـــادق من تحالف 
اململكة  بقيادة  الرشعية  دعم 
العربية الســـعودية الشقيقة.
ـــوزراء  ال ـــس  ـــه رئي ووج
ــاع  ــي الدفـ ــادة وزارتـ قيـ
والداخليـــة والســـلطة املحلية 
ـــاذ  ـــأرب، باتخ ـــة م بمحافظ
الرادعة  القانونية  اإلجراءات 
ـــال التخريبية التي  ضد األعم
تســـتهدف األمن واالستقرار، 
ــى  ــداء عـ ــا االعتـ وآخرهـ
الغـــاز يف منطقة  مقطـــورات 

العرقـــني، وضمـــان عـــدم 
بالجهود  ـــاً  ـــا.. منوه تكراره
املبذولة مـــن األجهزة األمنية 
يف ضبـــط الخاليـــا اإلرهابيـــة 
والتخريبية يف محافظة مأرب 
وما تحقق من نجاحات خالل 

املاضية. الفرتة 
من جانبه تطرق محافظ 
مـــأرب إىل مجمـــل التحديـــات 
القائمـــة يف املحافظة وخطط 
ـــل  ـــة للتعام ـــلطة املحلي الس
الوزارات  بالتنسيق مع  معها 
والجهـــات املختصـــة، مثمنـــا 
ـــس  ـــتمرة لرئي ـــة املس املتابع
ـــلطة  ـــه للس ـــوزراء ودعم ال
ـــا  ـــام بواجباته ـــة للقي املحلي
ومســـؤولياتها يف مختلـــف 

الجوانب.
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أشادت بالجيش واألمن ورجال القبائل ..

عقـــدت اللجنـــة األمنيـــة 
العليـــا اجتماعـــا لهـــا، يف 
ـــة  ـــأرب برئاس ـــة م محافظ
وزيـــر الدفـــاع الفريق الركن 
محمد عيل املقديش وحضور 
اللواء الركن  الداخليـــة  وزير 
ـــس  ـــدان ورئي ـــم حي إبراهي
هيئـــة األركان العامة رئيس 
العمليـــات املشـــرتكة الفريق 
الركـــن صغـــري حمـــود بـــن 
اللواء  عزيز ومحافظ مأرب 
ـــل  ـــرادة ووكي الع ـــلطان  س
اللواء محمد  الداخلية  وزارة 

ـــالم بن عبود. س
ـــث أشـــاد االجتمـــاع  حي
ـــي يحققها  الت باالنتصارات 
الجيـــش الوطنـــي واألجهزة 
األمنيـــة يف املعركـــة الوطنية 
ـــاء  ـــة وإنه ـــتعادة الدول الس
االنقالب ومواجهة املرشوع 
ـــذي  ال ـــن  اليم ـــاريس يف  الف
تنفـــذه مليشـــيا الحوثـــي 
اإلرهابيـــة، منوهـــا باملالحم 
ـــطرها  ـــي يس الت ـــة  البطولي
منتســـبو الجيـــش الوطنـــي 
ـــعبية  ـــم املقاومة الش ومعه
وأبنـــاء القبائـــل يف مختلـــف 
الجبهـــات خاصـــة املحـــاددة 
ــي  التـ ــأرب  ــة مـ ملحافظـ
تســـتميت املليشـــيا الحوثية 
ـــد  ـــا وتحش ـــيطرة عليه للس
أبنـــاء القبائـــل الواقعة تحت 
ســـيطرتها وخاصة األطفال 
والـــزج بهـــم إىل محـــارق 
ـــددة  ـــاق متع ـــوت وبأنس امل

ــم  ــرتاث ألرواحهـ دون اكـ
رغبـــة منهـــا يف تحقيـــق أي 
تقـــدم، والتـــي تفشـــل يف كل 
ـــرق  ـــم ح ـــا، ويت محاوالته
حشودها وأنساقها من قبل 
الجيـــش الوطنـــي واملقاومة 
ـــاندة  ـــل بمس ـــاء القبائ وأبن
أخويـــة صادقـــة مـــن طريان 
ـــادة  ـــي بقي ـــف العرب التحال
اململكـــة العربية الســـعودية.
ووقـــف االجتمـــاع أمـــام 
التـــي  االنتصـــارات األخـــرية 
حققهـــا الجيـــش الوطني يف 
جبهات غرب مأرب وتحرير 
ـــق  ـــة ومناط ـــة رحب مديري
واســـعة من مراد والوصول 
إىل مديرية املاهلية، إىل جانب 
االنتصارات يف جبهة رصواح 
واستعادة العديد من املواقع 

االسرتاتيجية.

االجتمـــاع  وناقـــش 
تعزيـــز التنســـيق والتعـــاون 
ــل بـــني الجيـــش  والتكامـ
الوطني واألجهزة األمنية يف 

هذه املعركة الوطنية وتأمني 
املناطق التي يحررها الجيش 
الوطنـــي مـــن قبـــل األجهزة 
ـــش  ـــني الجي ـــة لتمك األمني
تقدمه  الوطني من مواصلة 
وتحريـــر مزيد مـــن املناطق 
واملواقـــع وصـــوال إىل تحرير 
ما تبقى من تراب الوطن من 
تحت ســـيطرة هذه املليشـــيا 
الدولة  مؤسسات  واستعادة 
ورفع معاناة الشعب اليمني.
االجتمـــاع  وأشـــاد 
التـــي حققتهـــا  باإلنجـــازات 
األجهـــزة األمنيـــة خـــالل 
الفرتة املاضية يف املحافظات 
املحـــررة خاصة يف محافظة 
مأرب من خالل ضبط العديد 
من الخاليا اإلرهابية التابعة 
ـــاط  ـــي وإحب ـــيا الحوث ملليش
مخططاتهـــا اإلجرامية التي 
تســـتهدف الســـكينة العامـــة 
واملدنيـــني األبريـــاء يف املـــدن 
والنازحني يف املخيمات الذين 
فـــروا مـــن بطـــش مليشـــيا 
ـــي يف قراهم ومدنهم. الحوث
ـــاع  ـــش االجتم ـــا ناق كم

العديـــد من امللفـــات الخاصة 
ـــد اإلمكانات والجهود  بحش
لتعزيـــز الجبهـــات ودور 
ـــز  ـــة وتعزي ـــزة األمني األجه
الروح املعنويـــة العالية لدى 
الجيـــش الوطنـــي واملقاومة 

ـــاء القبائل. وأبن
ـــاء  أبن ـــاع  ـــا االجتم ودع
الواقعني  واملواطنني  القبائل 
تحت سيطرة مليشيا الحوثي 
ـــم  أبنائه ـــى  ـــاظ ع إىل الحف
وعدم السماح لهم بااللتحاق 
يف صفـــوف مليشـــيا الحوثي 
من  اليمنيني  إخوانهم  لقتال 
منتســـبي الجيـــش الوطنـــي 
واملقاومـــة وأبنـــاء القبائـــل 
الذين يســـعون إىل تحريرهم 
ـــيا  من بطش وإرهاب مليش
كرامتهم  واستعادة  الحوثي 
وحريتهـــم وجمهوريتهـــم 

ووطنهم.

اللجنة األمنية العليا تعقد اجتماعا لها في مأرب اللجنة األمنية العليا تعقد اجتماعا لها في مأرب 
برئاسة وزير الدفاعبرئاسة وزير الدفاع
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وزير الداخلية وحمافظ مأرب يرتأسان وزير الداخلية وحمافظ مأرب يرتأسان 
اجتامعا للجنة األمنية باملحافظةاجتامعا للجنة األمنية باملحافظة

الداخليـــة  تـــرأس وزيـــر 
إبراهيم حيدان،  ركن  اللواء 
اللواء  مأرب  محافظ  ومعه 
العـــرادة، اجتماعا  ســـلطان 
ـــأرب،  ـــة يف م ـــة األمني للجن
ـــة  ـــارة امليداني الزي ـــن  ضم
الداخليـــة ملحافظـــة  لوزيـــر 

مأرب وعدد من املحافظات 
املحـــررة لالطـــالع عـــى 
مستوى الوضع األمني وأداء 
األمنية  والوحدات  األجهزة 
ـــا  ـــة واحتياجاته والرشطي
ـــتقرار. لتعزيز األمن واالس

الداخليـــة  ونقـــل وزيـــر 

يف بدايـــة االجتمـــاع، تحيات 
ـــية  وتهاني القيادة السياس
ـــس  ـــة الرئي ـــة بفخام ممثل
املشري الركن عبدربه منصور 
هـــادي رئيـــس الجمهوريـــة 
ــوات  ــى للقـ ــد األعـ القائـ
ـــس  ـــب رئي ـــلحة، ونائ املس

الجمهوريـــة الفريـــق الركن 
عيل محسن صالح، ورئيس 
الـــوزراء الدكتـــور معـــني 
عبدامللك، إىل الحارضين ومن 
خاللهـــم إىل كافة منتســـبي 
واملقاتلني  األمنية  املؤسسة 
ـــش  ـــن الجي ـــات م يف الجبه
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الشعبية  واملقاومة  الوطني 
ورجـــال القبائل، بمناســـبة 

املبارك. األضحى  عيد 
اللـــواء ركـــن  وأشـــاد 
حيـــدان، بمســـتوى أداء 
يف  األمنيـــة  األجهـــزة 
محافظة مأرب واإلنجازات 
التـــي تحققها عـــى مختلف 
الصعـــد مـــن تعزيـــز الحالة 
ـــة املمتلكات  األمنية وحماي
والحقوق  والخاصة  العامة 
والحريات وتجسيد القانون 
والنمـــوذج لحضور الدولة، 
إىل جانب نجاحاتها الباهرة 
يف الكشـــف عـــن عـــدد مـــن 
الخاليـــا اإلرهابيـــة التابعـــة 
ملليشـــيا الحوثـــي والقبـــض 
عليهـــا قبـــل تنفيـــذ أعمالها 
ـــة يف  ـــة واإلرهابي اإلجرامي
زعزعـــة األمن واالســـتقرار 
والســـكينة العامـــة وخلـــق 
الفـــوىض بمـــا يربـــك حالـــة 
املجتمعـــي  التماســـك 
ـــارات الكبرية التي  واالنتص
يســـطرها األبطـــال مـــن 
ـــش الوطني  ـــبي الجي منتس
واملقاومـــة ورجـــال القبائل 

ـــف الجبهـــات. يف مختل
كمـــا أشـــاد وزيـــر 
الداخليـــة، بواحديـــة القرار 
ملختلـــف األجهـــزة األمنيـــة 
ومســـتوى تنظيـــم هيكلهـــا 
وأدائها ومســـتوى التنسيق 
ــدات  ــني الوحـ ــا وبـ بينهـ
واالستخباراتية،  العسكرية 
وهو مـــا مكنها من تحقيق 
ـــة  ـــازات األمني ـــذه اإلنج ه
خاصـــة مـــا يتعلـــق برتصد 
النائمـــة  ومتابعـــة الخاليـــا 
والتخريبيـــة واإلرهابيـــة أو 
مكافحـــة تهريـــب املخدرات 
التي تنشط مليشيا الحوثي 
يف االتجـــار بهـــا وتهريبهـــا 
ــن  ــباب اليمـ ــري شـ لتدمـ

املوت  إىل محارق  وحشدهم 
ــات،  ــا بالجبهـ يف صفوفهـ
خاصة األطفال منهم تحت 

تأثري املـــواد املخدرة.
وشـــدد عى االســـتمرار 
يف اليقظـــة األمنيـــة ورفـــع 
ـــر األداء  ـــة وتطوي الجاهزي
ودون  مســـتمر  بشـــكل 
ـــويف  ـــل أو تس ـــل أو مل كل
ــتمرار يف  ــب االسـ إىل جانـ
ـــيق  ـــتوى التنس ـــع مس رف
والتكامـــل بـــني مختلـــف 
األمنية  واألجهزة  الوحدات 
بما  والعسكرية  والرشطية 
ـــتقرار  ـــن واالس ـــزز األم يع
ويحبط مخططـــات األعداء 
التـــي تســـتهدف محافظـــة 
مأرب وأمنها واســـتقرارها 

ـــة. ـــكينتها االجتماعي وس
كمـــا شـــدد وزيـــر 
الداخليـــة، عـــى تعزيز حالة 
التعـــاون والتكامـــل مـــع 
املجتمـــع ورفـــع الوعـــي 
األمنـــي لدى أفـــراد املجتمع 
باعتبار أن املواطن هو رجل 
األمن األول، وهو ما يساعد 
األجهـــزة األمنية يف تحقيق 
النجاحـــات خالل الســـنوات 
هذا  تعزيز  ويجب  السابقة، 
التعـــاون والشـــعور بحيـــث 
يتحقق عى أرض الواقع أن 
الجيش والشـــعب يد واحدة 
وصـــف واحـــد .. مؤكـــدا أن 
ـــأرب  ـــة م ـــه ملحافظ زيارت
جـــاءت بناء عـــى توجيهات 
فخامـــة رئيـــس الجمهورية 
لالطالع عى الوضع األمني 
ومســـتوى أداء األجهـــزة 
األمنية واالحتياجات امللحة 
لهـــا وتقديـــم كل مـــا يمكن 
من دعم لتعزيز أدائها وحل 
ـــات التي  ـــل والتحدي العراقي
تواجههـــا واملشـــكالت التي 
يعانيهـــا منتســـبو الداخلية.

الـــدور الوطنـــي  وثمـــن 
الكبـــري الذي تؤديه األجهزة 
األمنيـــة يف محافظـــة مأرب 
املقاتلني يف  إسناد  من خالل 
الجبهات واستشهاد كوكبة 
من منتسبيها يف سبيل حماية 
ـــا  ـــي يحققه الت ـــب  املكاس
املقاتلـــون يف الجبهـــات مـــن 
منتســـبي الجيـــش الوطنـــي 
واملقاومة الشـــعبية ورجال 
القبائـــل، والعمل عى تعزيز 
األمن واالســـتقرار وتطبيع 
األوضـــاع وكشـــف الخاليـــا 
اإلجراميـــة واإلرهابيـــة 
وضبطها قبل تنفيذ أعمالها 
اإلجراميـــة واســـتهداف 

الســـكينة العامة.
مـــن جانبه قدم محافظ 
مأرب رئيس اللجنة األمنية 
يف مأرب، تقريرا عن مستوى 
الوضـــع األمني يف املحافظة 
وأداء اللجنة األمنية وتنفيذ 
الخطـــط األمنيـــة مـــن قبـــل 
والوحدات  األجهزة  مختلف 
ـــة إىل جانـــب خطـــط  األمني
اللجنـــة يف إعـــادة االنتشـــار 
األمني، والتوســـع لألجهزة 
األمنيـــة من خالل األقســـام 
واملناطق األمنية يف عاصمة 
واملديريـــات  املحافظـــة 
ودورهـــا الوطنـــي يف تعزيز 
ـــتقرار  ـــن واالس ـــة األم حال
وحمايـــة املمتلـــكات العامة 
والحقـــوق  والخاصـــة 
ومكافحـــة  والحريـــات 
ـــة  ـــة املنظم ـــم خاص الجرائ
والعنـــارص املطلوبـــة أمنيـــا 
ـــا  ـــع الخالي ـــا وتتب وقضائي
ـــاول  ـــي تح الت ـــة  اإلجرامي
إرســـالها مليشـــيا الحوثـــي 
إلقالق  اإلرهابية  االنقالبية 
واستهداف  العامة  السكينة 
املدنيني األبرياء بأنشـــطتها 

اإلرهابية.

بـــدوره قـــدم مديـــر عام 
ـــأرب  ـــة م ـــة محافظ رشط
العميـــد يحيى حميد، رشحا 
عن اإلنجازات التي حققتها 
مختلـــف األجهزة األمنية يف 
مختلف املجاالت ومســـتوى 
األمنـــي  األداء  تنظيـــم 
بمـــا يحقق واحديـــة القرار 
والتكامـــل يف األداء ورسعة 
ـــف  ـــني مختل ـــتجابة ب االس
الوحدات األمنية والرشطية، 
إىل جانـــب الجهـــود املبذولة 
بدعم مـــن الســـلطة املحلية 
لتطويـــر أداء هـــذه األجهزة 
البنـــى التحتيـــة  مـــن حيـــث 
وبناء القـــدرات بما يمكنها 
ـــات  ـــة التحدي ـــن مواجه م
الكبرية التي تواجهها وأداء 
مهامهـــا الوطنيـــة واألمنية 
ــل  ــة يف ظـ ــاءة عاليـ بكفـ
للوضع  املمنهج  االستهداف 
ـــن  ـــة م ـــي يف املحافظ األمن
املليشـــيا اإلرهابية الحوثية 

وغريها.
وتطـــرق العميـــد حميد، 
إىل خطط التوسع يف االنتشار 
األمني يف عدد من املديريات 
املحافظة  إىل جانب عاصمة 
واالحتياجات امللحة من بنى 
تحتيـــة وتجهيزات ومعدات 
ـــب  ـــة إىل جان ـــوى برشي وق
التـــي يواجهها  اإلشـــكاالت 
منتســـبو األجهـــزة األمنيـــة 
والرشطيـــة يف املحافظـــة 
بالرواتـــب  واملتعلقـــة 
والتســـويات وأهمية رسعة 
معالجتهـــا من قبل الوزارة.

حـــر االجتمـــاع وكيل 
أول وزارة الداخليـــة اللـــواء 

محمد ســـالم بن عبود.
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شـــهد وزيـــر الداخلية اللواء 
الركـــن إبراهيـــم حيـــدان، ومعه 
اللواء  ـــأرب  محافظ محافظة م
ســـلطان العـــرادة، ووكيـــل أول 
ـــواء محمـــد  الل وزارة الداخليـــة 
سالم بن عبود، حفل تخرج دفعة 
جديدة من قوات األمن الخاصة 

ورشطة املنشـــآت باملحافظة.
ويف الحفـــل ألقـــى وزيـــر 
الداخلية كلمة نقل يف مســـتهلها 
للخريجـــني تحيـــات القيـــادة 
السياســـية ممثلـــة بفخامـــة 
األعى  القائد  الجمهورية  رئيس 
للقوات املســـلحة واألمن املشري 
الركـــن عبدربه منصـــور هادي، 
ـــيل  ـــن ع ـــق الرك ـــه الفري ونائب
محســـن صالح ورئيس الوزراء 
ـــني عبدامللك.. مهنئا  الدكتور مع
ـــم دورات  ـــني باجتيازه الخريج
التدريـــب والتأهيل بنجاح كبري.
وأشـــاد الوزيـــر حيـــدان، 
ــز  ــايل واملتميـ ــتوى العـ باملسـ
للتدريب والتأهيل ملنتسبي األمن 
والرشطـــة يف املحافظـــة وهوما 
انعكس عى أرض الواقع بتحقيق 
ـــب  ـــرية يف الجوان ـــات كب نجاح
األمنيـــة واألداء االحرتايف والتي 
ملســـها الجميع من خـــالل حالة 
األمن واالستقرار التي تشهدها 
املحافظة وتجسيد نموذج الدولة 
ـــزام باألنظمة والقوانني  يف االلت
رغم الظروف االســـتثنائية التي 
ـــها البالد، وإحباط الكثري  تعيش
مـــن املؤامـــرات التي تســـتهدف 
األمـــن والســـكينة العامـــة يف 
املحافظـــة، وضبـــط العديـــد من 
ـــلها  الخاليا اإلرهابية التي ترس
مليشـــيا الحوثـــي االنقالبيـــة 

املدعومة من إيران لتنفيذ أعمال 
إرهابية وإجرامية بحق األبرياء 
املدنيني وإقالق السكينة العامة.
ــة،  ــر الداخليـ ــد وزيـ وأكـ
اهتمام الوزارة بجوانب التأهيل 
ـــزة  ـــبي األجه ـــب ملنتس والتدري
ـــف  ـــة بمختل ـــة والرشط األمني
ـــز  ـــررة لتعزي ـــات املح املحافظ
دورهـــا ورفـــع كفاءتهـــا يف أداء 
ـــة  ـــة والرشطي ـــا األمني مهامه
باحرتافيـــة عاليـــة، تنعكـــس يف 
بسط هيبة الدولة وترسيخ األمن 
واالســـتقرار وحماية املمتلكات 
ـــوق  ـــة والحق ـــة والخاص العام
والحريـــات ومكافحـــة الجرائـــم 
املنظمـــة ومالحقـــة املطلوبـــني 
التابعة  اإلرهابية  أمنيا والخاليا 
ملليشـــيا الحوثـــي والقاعـــدة 
التـــي تعمـــل جنبـــا إىل  وداعـــش 
جنـــب بدعـــم إيرانـــي وتنســـيق 
كبـــري بينهـــا الســـتهداف الدولة 
والرشعيـــة واألمن واالســـتقرار 

ـــررة. ـــات املح يف املحافظ
مـــن جانبـــه أشـــار املحافظ 
ـــذه  ـــج ه ـــرادة، إىل أن تخري الع

الدفعـــة يأتـــي يف إطـــار الجهـــود 
البناء املؤســـي  املبذولة لتعزيز 
للمؤسســـة األمنيـــة باملحافظـــة 
وأجهزتهـــا املختلفـــة ورفـــع 
كفاءة أدائها لتعزيز حالة األمن 
ـــتقرار وإحباط املؤامرات  واالس
اإلجراميـــة واإلرهابيـــة لخاليـــا 
مليشـــيا الحوثي اإلرهابية التي 
تســـتهدف املدنيـــني اآلمنـــني من 
الذين  والنازحني  املحافظة  أبناء 
اســـتوعبتهم املحافظـــة وباتـــت 
ـــر مـــن 135 مخيمـــا  تضـــم أكث
وتجمعـــا للنازحني مـــن مختلف 

ـــات الجمهورية. محافظ
ولفت العرادة إىل أن املواطن 
ـــزة  ـــبي األجه ـــر إىل منتس ينظ
األمنية باملحافظة باحرتام كبري 
للـــدور الوطنـــي الذي تقـــوم به 
يف بســـط هيبة الدولـــة وحماية 
ـــة  ـــة والخاص ـــكات العام املمتل
..مشددا عى زيادة تعزيز عالقة 
التعـــاون األمنـــي بني منتســـبي 
ـــني  ـــة واملواطن ـــن والرشط األم
باعتبـــار املواطـــن رجـــل األمـــن 
األول، وبفضل تعاون املواطنني 

حققت األجهـــزة األمنية العديد 
من اإلنجازات األمنية، وكشفت 
الكثـــري مـــن الخاليـــا اإلرهابيـــة 
التـــي تســـتهدف أمـــن وســـكينة 

املواطنني.
هـــذا وكان وزيـــر الداخليـــة 
ومعـــه محافـــظ مـــأرب ووكيل 
الـــوزارة قـــد قامـــوا بزيارة  أول 
ـــص  ـــع املخص ـــة إىل املوق ميداني
إلنشاء مدرسة الرشطة واملركز 
ـــث  ـــة، حي ـــي باملحافظ التدريب
ـــدان، أن وزارة  ـــواء حي الل ـــد  أك
الداخلية ستضع هذا املرشوع يف 
أولويـــات اهتماماتهـــا ملا له من 
أهمية اسرتاتيجية يف تعزيز بناء 
قدرات وتأهيل منتسبي األجهزة 
األمنيـــة والرشطـــة ملحافظـــات 

سبأ. إقليم 
حـــر الحفـــل مديـــر عـــام 
رشطـــة املحافظـــة العميد يحيى 
حميد وقائد قوات األمن الخاصة 
العميـــد ركـــن ســـليم الســـياغي 
وقائد رشطة املنشـــآت وحماية 
العقيد عيل دومان. الشخصيات 

وزير الداخلية ومحافظ مأرب يشهدان حفل تخرج 
دفعة جديدة من قوات األمن الخاصة والمنشآت
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تـــرأس وزيـــر الداخليـــة 
اللـــواء الركـــن إبراهيـــم 
ـــدان، اجتماعاً موســـعاً  حي
ـــدراء  ـــأرب مل ـــة م بمحافظ
ـــدد  ـــة يف ع ـــوم الرشط عم
مـــن املحافظـــات، ملناقشـــة 
عدد مـــن القضايا وامللفات 
دور  بتفعيـــل  الخاصـــة 
والرشطة  األمنية  األجهزة 
يف املحافظات لتعزيز األمن 
واالستقرار وتطبيع الحياة 

العامة.
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع 
بحضـــور، وكيل أول وزارة 
اللـــواء محمـــد  الداخليـــة 
ســـالم بن عبود ومدير عام 
ــة  ــة لرشطـ اإلدارة العامـ
املنشـــآت بالـــوزارة العميـــد 
حميد مغلس وقائد رشطة 
ـــرق  ـــن الط ـــات وأم الدوري

بالجمهوريـــة العميـــد عـــيل 
ـــناد  ـــة إس ـــطيف، عملي ش
الجيـــش الوطني واملقاومة 
ـــل  ـــاء القبائ ـــعبية وأبن الش
ـــة ضـــد  يف املعركـــة الوطني
مليشـــيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران وتحرير 
مـــا تبقى من تـــراب الوطن 
تحت ســـلطتها واســـتعادة 
مؤسســـات الدولـــة ورفـــع 
معانـــاة املواطنني الواقعني 
ـــيات  ـــلطة املليش ـــت س تح

. بطشها و
واطلـــع الوزيـــر حيدان، 
ـــات  ـــاع املؤسس ـــى أوض ع
األمنية يف املحافظات وأدائها 
األمنـــي والخطـــط األمنيـــة 
والعملياتيـــة وإنجازاتهـــا 
ـــناد  امليدانية ودورها يف إس
ـــي  ـــش الوطن ـــم الجي ودع

ـــع  ـــيق م ـــتوى التنس ومس
ــكرية يف  ــة العسـ املؤسسـ
املعركة الوطنية بما يسهم 
ـــل األداء واألدوار.. يف تكام
مؤكداً أهمية العمل املشرتك 
ـــات  ـــف املؤسس ـــني مختل ب
األمنية واملناطق  واألجهزة 
والوحـــدات العســـكرية 
ـــة  ـــام األمني ـــذ امله يف تنفي
والعســـكرية بمـــا يعزز من 
فـــرض هيبة الدولة واألمن 
وإفشـــال  واالســـتقرار 
املخططـــات اإلرهابية التي 
تســـتهدف األمـــن والســـلم 
املجتمعـــي من قبـــل الخاليا 
ـــي  ـــيا الحوث ـــة ملليش التابع
ــات  ــة والجماعـ االنقالبيـ
اإلرهابية األخرى املتحالفة 

. معها
ـــدان، إىل أن  ـــار حي وأش
الوزارة تجري التنســـيقات 

ـــة  ـــع الحكوم ـــب م والرتتي
من أجل معالجة الصعوبات 
ـــه  ـــي تواج الت ـــات  والتحدي
ـــة ويف  أداء األجهـــزة األمني
مقدمتها االنتظام يف رصف 
املرتبـــات وفقـــا لإلمكانات 
ـــي  الت ـــريات  ـــة واملتغ املتاح
تشهدها الساحة الوطنية..
التـــي  بالتضحيـــات  مشـــيداً 
قدمتهـــا األجهـــزة األمنيـــة 
ـــش  ـــناد الجي ـــم وإس يف دع
والجبهـــات  الوطنـــي 
ـــن  ـــد م ـــهاد العدي واستش
منتســـبيها يف معارك العزة 
والـــرشف وهـــم يقارعـــون 
مليشـــيا الحوثي الســـاللية 
ويحبطـــون مرشوعهـــا 

الظالمـــي واإلرهابـــي.

 بمأرب 
ً
 موسعا

ً
 بمأرب وزير الداخلية يترأس اجتماعا

ً
 موسعا

ً
وزير الداخلية يترأس اجتماعا

لعدد من مدراء عموم الشرطة في المحافظاتلعدد من مدراء عموم الشرطة في المحافظات
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86 في المائة نسبة االنضباط الوظيفي ..

الوكيل مفتاح يتفقد مستوى االنضباط الوكيل مفتاح يتفقد مستوى االنضباط 
الوظيفي يف أول أيام الدوام الرسميالوظيفي يف أول أيام الدوام الرسمي

اطلـــع وكيـــل محافظـــة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح، مســـتوى االنضباط 
الوظيفـــي وســـري العمـــل يف 
عدد مـــن املكاتـــب الخدمية 
ـــوم دوام  ـــأرب يف أول ي بم
عقب إجـــازة عيد األضحى.
مـــأرب  وكيـــل  وزار 
ـــة  ـــب الخدم ـــاح، مكات مفت
ـــة، والصحـــة العامـــة  املدني
ــن  ــددا مـ ــكان وعـ والسـ
التابعـــة  اإلدارات العامـــة 
ـــة  ـــة وإذاع ـــإلدارة املحلي ل
مأرب املحلية ومكتب وكالة 

ـــبأ(. ـــة )س ـــاء اليمني األنب
وأوضـــح مديـــر مكتـــب 

الخدمـــة املدنيـــة بمـــأرب 
سعود اليوسفي أن برنامج 
النـــزول امليدانـــي للجـــان 
التابعـــة للمكتب،  التفتيـــش 
يشـــمل 45 مكتبـــا ووحـــدة 
خدمية  ومختلطة  حكومية 
االلتزام  للتأكد من  مأرب  يف 
ـــات  ـــي وأداء الخدم الوظيف
العامـــة املقدمة للمواطنني.

هـــذا وبلغـــت نســـبة 
ــي يف  ــاط الوظيفـ االنضبـ
محافظة مأرب يف ثاني أيام 
الـــدوام الرســـمي عقـــب 
ــى  ــد األضحـ ــازة عيـ إجـ

املبارك)86( يف املائة.
وأوضـــح مديـــر مكتـــب 

ـــة والتأمينات  الخدمة املدني
بمـــأرب ســـعود اليوســـفي 
أن لجـــان املكتـــب واصلـــت 
ـــة  ـــي ملراقب ـــا امليدان نزوله
ـــتوى االنضباط  ورصد مس
الوظيفي يف عدد من املرافق 
واملؤسسات الحكومية حيث 
إلـــی مكاتـــب الرتبية،  نزلت 
الســـياحة، صندوق النظافة 
الصناعـــة  والتحســـني، 
والتجـــارة، مكتب الشـــؤون 
مكتب  والعمل،  االجتماعية 
ـــباب والرياضة وفروع  الش
املكاتـــب الخدميـــة بمديرية 
ـــة  ـــأرب باإلضاف ـــة م مدين
إلی مستشـــفی كـــری العام 

ومستشـــفی الشهيد محمد 
ـــل لألمومـــة والطفولة  هائ
ــد العـــايل للعلـــوم  واملعهـ
ـــة  ـــة واإلدارة املحلي الصحي

ـــوادي. ال ملديرية 
وأكـــد اليوســـفي أن 
اللجـــان ســـتواصل نزولهـــا 
التنفيذيـــة  املكاتـــب  إىل 
ـــات  ـــات والقطاع واملؤسس
الخدميـــة الحكومية ملراقبة 
مستوى االنضباط الوظيفي 
ـــة  ـــر اليومي ـــع التقاري ورف
التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة 
ــني  ــني واملتهاونـ للمخالفـ

بالـــدوام الرســـمي.
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تدشني توزيع تدشني توزيع 500500 خزان مياه بالستيكي  خزان مياه بالستيكي 
للنازحني يف للنازحني يف 1515 خميام بمأرب خميام بمأرب

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح، ومعـــه مديـــر عـــام 
ـــاه  ـــة العامـــة ملي فـــرع الهيئ
الريـــف الدكتـــور عـــيل هذال، 
مقدمة  مياه  خزانات  توزيع 
من منظمة اليونيسيف لعدد 
 15 يف  نازحـــة  أرسة   500
مخيمـــا للنزوح يف املحافظة.
وخالل التدشـــني، أشـــار 
ـــة  ـــاح إىل أهمي ـــل مفت الوكي
توزيـــع هذه الخزانات لألرس 
النازحة باعتبارها من األشياء 
األساســـية لتوفـــري امليـــاه 
النظيفـــة وتخفيف جزء من 
النازحني يف الحصول  معاناة 
عى امليـــاه وتخزينها.. داعيا 
املنظمـــات الدوليـــة إىل عمـــل 
تدخـــالت حقيقية اســـتجابة 

اســـتفادت أكثـــر مـــن 18 ألفـــا و600 
أســـرة نازحـــة وفقيـــرة بمحافظـــة مـــأرب مـــن 
مشـــاريع توزيـــع لحـــوم األضاحـــي وكســـوة 
العيـــد والمســـاعدات الماليـــة والغذائيـــة 
التـــي نفذتهـــا مؤسســـتي الباديـــة وتنميـــة 

خـــال أيـــام العيـــد.
ووزعـــت مؤسســـة الباديـــة لحـــوم األضاحي 
ـــزوح  ـــى 12,600 أســـرة فـــي مخيمـــات الن عل
واألســـر الفقيـــرة واألشـــد احتياجـــا، فـــي 
حيـــن اســـتفادت ســـتة آالف أســـرة نازحـــة 

ـــة. ـــة تنمي ـــاريع مؤسس ـــن مش ـــرى م أخ

النازحـــني  الحتياجـــات 
واملتزايدة يف  وامللحة  القائمة 
ظـــل تزايـــد أعمـــال النزوح.

ــح  ــه أوضـ ــن جانبـ مـ
املهندس عيل هـــذال، أن هذه 
الدفعـــة مـــن خزانـــات امليـــاه 
تشمل 500 خزان بالستيكي 
ـــرت  ـــف ل أل ســـعة كل خـــزان 
النازحة  ـــتوزع عى األرس  س
احتياجا يف 15 مخيما  األشد 
ـــة مـــأرب  ـــات مدين يف مديري
ـــوادي ومنطقة  والجوبة وال
الروضة برصواح وسيلحقها 
رصف  حمامات   410 توزيع 
صحي متنقلة لألرس النازحة 
يف املخيمـــات التي تعاني من 
عـــدم وجـــود حمـــام رصف 

. صحي

اســـتفادة 18 ألف أسرة بمأرب 
مــــــــن مشـــاريع األضاحـــي 
وتنمية البادية  لمؤسســـتي 


