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الذكرى األولى الستشهاد العميد شعالن ورفاقه

عـــام عـــى هزيمـــة املـــروع
الفـــاريس والفـــوز بالوســـام
العميــد اليســري :الجهــود المؤسســية للشــهيد
شــعالن أثمــرت جهــازًا أمنيــا فاعــا وكفـؤًا
مديــر عــام شــرطة المحافظــة يتحــدث عــن
الشــهيد شــعالن في الذكــرى األولى الستشــهاده
قائــد شــرطة الدوريــات :الشــهيد شــعالن
بنــى مؤسســة أمنيــة والءهــا للوطــن
قائــد شــرطة المنشــآت :الشــهيد شــعالن خلــد
مســيرة نضاليــة فــي القيادة والعمل المؤسســي
عســكريون :الشــهيد شــعالن قائــد شــجاع
ومثابــر بنــى مؤسســة أمنيــة قويــة
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وزيــر اإلعــام يديــن اســتهداف مليشــيا احلوثــي ملــأرب
بســبعة صواريــخ بالســتية

أدان وزيـــر اإلعـــام
والثقافـــة والســـياحة
القصف العشــوائي ملليشيا
الحوثي اإلرهابي ــة التابعة
إليران ملدينة مأرب بسبعة
صواريخ باليستية ،إيرانية
الصن ــع بش ــكل عش ــوائي
عىل األحياء املدنية املكتظة
بالســـكان ومخيمـــات
النزوح.
وأك ــد الوزي ــر اإلرياني
أن هــذا القصــف ،يكشــف

حالـــة الهســـترييا التـــي
تعانيهـــا جـــراء الهزائـــم
النكــراء التــي لحقــت بها،
والخســائر البرشيــة التــي
تكبدتهــا جــراء مغامراتها
العس ــكرية.
وأضـــاف يف ترصيـــح
لوكالـــة األنبـــاء اليمنيـــة
(سبأ) «أن مليشيا الحوثي
اإلرهابية تواصل استهداف
األحياء السكنية ومخيمات
النزوح يف مدينة مأرب التي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تكتظ بماليني السكان وآالف
األرس النازحــة ،التــي فرت
من بطش وإجرام املليشــيا
مــن مختلف املحافظات ،يف
ظل صمت دويل مخز وغري
مربر وتقاع ــس عن القيام
بواجباتـــه يف إدانـــة تلـــك
الجرائــم ،وتوفــر الحماية
للمدنيني».
وطالـــب اإلريانـــي
املجتمـــع الـــدويل واألمـــم
املتحــدة واملبعوثني األممي
Mareb gov

Mareb_gov
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واألمريكـــي ومنظمـــات
حقـــوق اإلنســـان بإدانـــة
االستهداف املمنهج لألحياء
الســـكنية واملدنيـــن يف
مدينــة مــأرب ،باعتبارهــا
جريمــة حــرب ..داعيـا ً إىل
العمل عىل تصنيف مليشيا
الحوثــي منظمــة إرهابية،
ومالحقـــة ومحاكمـــة
قياداتها يف املحاكم الدولية
باعتبارهــم مجرمي حرب.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مأرب حتيي الذكرى األوىل الستشهاد
العميد شعالن ورفاقه

أحيــت محافظــة مــأرب
اليوم الذكرى األوىل الستشهاد
العميد عبدالغني شعالن قائد
قوات األمن الخاصة ورفاقه
األبطــال يف  26فربايــر 2021
وهو يتقدم صفوف املقاتلني
دفاعا عن الوطن والجمهورية
والس ــيادة الوطني ــة بوج ــه
مليش ــيا الحوث ــي اإليراني ــة
واملرشوع الفاريس.
وشـــارك اآلالف مـــن

مرت ــادي وس ــائل التواص ــل
االجتماعي يف حملة إلكرتونية
واسعة تحت وسم #الشهيد_
شعالن انطلقت مساء اليوم،
فيمــا نظمــت إذاعــة مــأرب
يوما إذاعيا ً مفتوحا ً شاركت
يف كل م ــن إذاعت ــي الج ــوف
واالتحادية وخصص لتسليط
الض ــوء ع ــى س ــرة حي ــاة
الش ــهيد ورفاقه األبطال.
وازدانـــت شـــوارع
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م ــأرب بع ــرات اللوح ــات
اإلعالنيـــة لصـــور الشـــهيد
شــعالن ورفاقــه ،والعبارات
الت ــي أك ــدت ال ــدور الكب ــر
الذي اختطه الشــهيد شعالن
خالل مسريته يف قيادة قوات
األمن الخاصة ،والذي اختتم
مس ــرته القيادي ــة ش ــهيدا
مجيدا يف جبهات غرب مأرب.
ويأت ــي إحي ــاء الذك ــرى
األوىل الستشـــهاد العميـــد
Mareb gov
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شـــعالن ورفاقـــه تأكيـــدا
للـــدور البطـــويل والنضـــايل
الــذي قدمــه الشــهيد يف بناء
املؤسس ــة األمني ــة بم ــأرب،
وتخليـــدا لـــدوره ورفاقـــه
األبطال يف إفشــال مخططات
امل ــروع الف ــاريس وذراعها
الحوثية التي تستهدف اليمن
واملنطقــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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للشهيد شعالن
المؤسسية
الجهود
اليسري:
العميد
ً
ً
أثمرت جهازا أمنيا فاعال وكفؤا

أكـــد العميـــد يحيـــى
اليــري قائــد قــوات األمــن
الخاصـــة بالجمهوريـــة أن
الجهود املؤسسية التي بذلها
الش ــهيد العمي ــد عبدالغن ــي
شــعالن قائــد قــوات األمــن
الخاصة بمأرب أثمرت يف بناء
جهاز أمني فاعل وكفؤ مكنه
مــن االســتمرار بكل جــدارة
واقتدار.
وق ــال العمي ــد الي ــري
يف حــواره مع موقــع «وزارة

الداخليــة» بمناســبة الذكرى
األوىل الستشـــهاد العميـــد
شعالن ورفاقه والتي تصادف
 26فرباير« :إن العميد شعالن
نجح يف بناء مؤسس ــة أمنية
قــادرة عىل مواصلة املشــوار
بنفـــس النهـــج والطريـــق
واملبــادئ التــي مــى عليها
الشــهيد ،وأصبحــت مصــدر
فخر واعتزاز ل ــكل املواطنني
الرشفــاء واألحرار ملا ملســوه
من حماية وأمن واستقرار».
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وأكـــد أن قـــوات األمـــن
الخاص ــة بم ــأرب وبفض ــل
الجهــود املؤسســية للشــهيد
شعالن أصبحت حاجزا ً وسدا ً
منيعا وصخرة صلبة تحطمت
عليها كل املؤام ــرات واملكائد
واملخططـــات اإلجراميـــة
لعنارص اإلره ــاب والتخريب
بطولة غريت املسار
والتم ــرد ،والخارج ــن ع ــى
العميــد اليــري أكــد أن
النظـــام والقانون.
البطولة التــي صنعها العميد
ووصــف العميد شــعالن
شعالن يوم استشهاده يف 26
قائ ــا« :كان العميد ش ــعالن
نموذج ــا للقائ ــد الش ــجاع،
الــذي عمــل بنكــران للــذات،
فكان القائد اإلنسان واملُربي
الصــادق والجنــدي املخلــص
واملقاتل الشجاع ،الذي رضب
أروع األمثلة يف تاريخ القيادة
العســكرية الحديثة».
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فربايـــر  2021يف جبهـــات
البلــق غــرت مســار املعركة
وهزمــت هجــوم املليشــيات
الحوثيـــة اإليرانيـــة ،التـــي
حاولــت االســتيالء عــى أهم
املواق ــع الحيوي ــة والدفاعية
عــن مــأرب األبية.
وقــال »:بقــدر مايعرتينا
من حزن ونحن نحيي الذكرى
األوىل الستشـــهاد العميـــد
شــعالن لكن يواســينا ويثري
فخرنا به ه ــو قيامه بعملية
بطوليــة فدائية قــل أن يقوم
بهــا القادة ،وضحــى بحياته
يف معركــة الدفاع عن الوطن
والث ــورة والجمهورية بوجه
مليش ــيا الحوث ــي اإليراني ــة
اإلرهابية».
وأك ــد أن قي ــم الش ــهيد
العمي ــد ش ــعالن وبطوالت ــه
انغرســت يف أذهــان وقلــوب
منتسبي قوات األمن الخاصة
والزالـــت حيـــ ًة تـــري يف
النفوس والواقع العميل ،ألنه
كان القائــد املثــايل والنموذج
املرشف بني القادة والوحدات
األمنيــة والعســكرية ،فخلــد
ذكـــره يف أنصـــع صفحـــات
التاريخ.

مقدمــة الصفــوف يف جميــع
نم قرير العني
وأضــاف العميــد اليرسي املراحل».
مواصلةاملشوار
يف حــواره مخاطبــا الشــهيد
ووجــه العميــد اليــري
شــعالن« :أقــول نــم يف قربك
قريــر العــن نشــهد بأنك قد بمناســـبة الذكـــرى األوىل
كفيت ووفيت وقمت بواجبك الستش ــهاد العميد عبدالغني
الوطني والوظيف ــي والديني شـــعالن جميـــع منتســـبي
واإلنســـاني تجـــاه وطنـــك فــروع قوات األمــن الخاصة
وشعبك عىل أكمل وجه ..كيف من القادة والضباط والصف
ال وأنــت كنت جنبـا ً إىل جنب والجن ــود امليام ــن وأس ــود
مــع الطليعة األوىل من القادة املياديــن األبطــال بمواصلــة
ورجال املقاومة كأمثال القائد مشــوار النضــال والتضحيــة
الشــهيد عبدالــرب الشــدادي والفــداء والســر عــى نهــج
رحمة الله عليه يف مأرب مهد الشــهداء األبــرار.
وقال »:إن دماء الشــهداء
الحض ــارة والعروبة وحصن
وقلعـــة الجمهوريـــة ضـــد والجرحـــى وهـــج ونـــور
املليشيات الحوثية اإليرانية» .يتــأأل وضيــاء يقتــدى به يف
وتابع»:نــم قريــر العــن خضم معركتنا املقدســة ضد
بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء جحافل الكهنوت والعنرصية
والتضحيــة والفداء ســوا ًء يف والساللية املليشيات الحوثية
ميدان تدريب وإعداد القوات ،اإلرهابيـــة العميلـــة ملـــايل
أو املشــاركة واإلرشاف عــى إيـــران» .وأكـــد أن رجـــال
تنفيذ العمليات األمنية وضبط األمن والجيــش هم أمل هذه
املخلــن باألمن واالســتقرار ،األمــة وحبــل نجاتهــا ،حماة
أو املشـــاركة مـــع الجيـــش الدي ــن والوط ــن واألع ــراض
الوطني يف خنــدق الدفاع عن واملمتلــكات العامة والخاصة
الوطن والجمهورية والنظام واألمـــل معقـــود عليهـــم يف
والقانــون وحريــة وكرامــة اســـتعادة الدولـــة اليمنيـــة
اإلنســان اليمنــي ،وكن ــت يف املســـلوبة ،وبتضحياتهـــم
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ونضاالتهـــم ســـيعيدون
الفرحة واالبتسامة واألمل إىل
كل الثــكاىل واألرامل واأليتام
واملختطفــن والنازحــن.
وش ــدد ع ــى رضورة أن
تسخر كل الجهود والطاقات
واإلمكانــات املادية واملعنوية
يف خدمــة القضيــة وحمايــة
الوطن واملواطن والعمل عىل
نرصة املظلومني ..مؤكدا عىل
أهميــة التعامــل الراقي وفق
النظام والقانون ومراعاة كل
الجوانب اإلنسانية واألعراف
والع ــادات والتقالي ــد اليمنية
الحســنة أثناء تأدية الواجب.
ووجـــه بالـــرب بيـــد
مــن حديــد ودون هــوادة أو
تهاون ضد كل من تســول له
نفسه املســاس والعبث بأمن
واستقرار الوطن واملواطن..
مؤكـــدا أن معركـــة اليـــوم
تستدعي من الجميع التضافر
بما يحقق األمن واالستقرار،
وهزيمــة املــروع اإليرانــي
والفـــاريس الخبيـــث الـــذي
يشكل تهديدا ألمن واستقرار
املنطق ــة والعالم.
Mareb_gov
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مدير عام شرطة مأرب يتحدث عن الشهيد شعالن
في الذكرى األولى الستشهاده

أشـــاد مديـــر عـــام
رشطـــة محافظـــة مـــأرب
العميــد يحيــى عــي ُحميــد،
عــن مناقب الشــهيد العميد
عبدالغني شعالن يف الذكرى
األوىل الستشــهاده ،وأدواره
املتميــزة يف بنــاء املنظومــة
األمني ــة القوي ــة والصلب ــة
باملحافظـــة ،وإســـهامات
وبطوالت الشهيد يف مقارعة
املليشيات الحوثية الكهنوتية
ومخططاتهـــا اإلرهابيـــة
واإلجراميـــة يف الجبهتـــن
«األمني ــة – العس ــكرية».
كمـــا تحـــدث يف حـــوار
خ ــاص م ــع موق ــع وزارة
الداخلي ــة ،ع ــن اإلنج ــازات
والنجاح ــات الت ــي حققه ــا
الشــهيد شــعالن يف هزيمــة
مافي ــا التهري ــب اإليراني ــة
وحمايـــة األمـــن القومـــي
الوطنــي والعربي ،وإفشــال
كافــة أهداف إيــران الرامية
إىل إغــراق اليمــن واملنطقــة
العربيــة بالفوىض والخراب
والدمار.

نرص البدايات

يف البداي ــة يؤك ــد مدي ــر
عــام رشطة مأرب أنه عقب
دحر مليشــيات الحوثي من
أطراف املدينة يف  2015حمل
الشــهيد عبدالغنــي شــعالن
املسؤولية األكرب عىل عاتقه
يف تأمـــن املحافظـــة بعـــد
تعيينه يف قيادة قوات األمن
الخاص ــة إىل جان ــب بقي ــة

قي ــادات الوح ــدات األمني ــة
األخــرى ،وكانت مســؤولية
الش ــهيد مضاعف ــة ،كون ــه
مطلــوب منــه تنفيــذ املهام
املوكلــة إليــه يف نطاق مجال
واختصــاص األمن الخاصة،
وهـــو يف الوقـــت نفســـه
تســلم معســكرا خاويا عىل
عروشــه ،كان قــد تــم نهبه
وإفراغــه من القوة البرشية
والوســائل واألســلحة بعــد
انقـــاب مليشـــيا الحوثـــي
اإلرهابية ،مما جعل الشهيد
شـــعالن أمـــام تحديـــات
أمنيــة مضاعفــة وغايــة يف
الصعوبـــة ،واألصعـــب أن
كل ذلــك جــاء والظــروف ال
تــزال معقدة جــدا؛ حيث أن
املليشــيات االنقالبيــة كانت
مركزة كل قوته ــا وجهدها
الس ــتهداف م ــأرب وأمنه ــا
واستقرارها ،ومع ذلك كان
الشــهيد عبدالغنــي شــعالن
معن ــي بتأم ــن املدين ــة ويف
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الوقت نفسه إعادة بناء قوة
الفرع من الصفر ،وتأسيس
قوة أمنيــة قادرة عىل تنفيذ
مهامها بكل نجاح واقتدار.
وق ــال العمي ــد ُحمي ــد»:
إن عظمة اإلنج ــاز والنجاح
الذي حققه الش ــهيد العميد
شــعالن هــو يف قدرتــه عىل
تجـــاوز كل الصعوبـــات
واملعوقـــات بالنظـــر إىل
ظــروف تلــك املرحلــة ،وأنه
بكفاءتــه وحنكتــه القيادية
املشــهودة تمكن مــن إعادة
بنــاء قــوات األمــن الخاصة
باملحافظة ،وجعلها نموذجا
يف االنضبـــاط والتضحيـــة
والبسالة منذ تعيينه وحتى
الي ــوم ،باإلضاف ــة إىل أنه ــا
أصبحــت الصخــرة الصلبــة
التــي أحبطــت وحطمت كل
محاوالت املليشيات الحوثية
اإلرهابيـــة ،وأســـقطت
خالياهــا اإلرهابيــة تباعـاً،
حتــى صــارت هــذه القــوة
Mareb gov

Mareb_gov

مصــدر إلهــام وأمــان لــكل
اليمنيـــن ،وتحـــول اســـم
الشــهيد شــعالن إىل أيقونــة
اعتــزاز ومصدر أمان ملاليني
املدني ــن والنازح ــن الذي ــن
يقطنــون مدينــة مــأرب.

بناء مؤسيس

ويف ســـياق حديثـــه
للموقع ،أوضح العميد يحيى
ُحميد ،أن العميد شعالن بنى
قوات األمن الخاصة بشــكل
مؤسيس وعىل أسس علمية
وعمليــة صحيحــة ،وكانــت
الكفــاءة والتفوق ملنتســبي
القوة هي املعي ــار الحقيقي
للقبـــول واالســـتمرارية يف
الخدمــة بامليدان ،وهو األمر
الذي جعل مــن هذه الوحدة
األمنية ومعها بقية الوحدات
األخرى جدارا ً متينا ً لحماية
وتحص ــن املدين ــة والجبهة
الداخلية والحفاظ عىل األمن
واألم ــان والس ــكينة العامة
واالستقرار.
Mareb_gov
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وأضاف ُحميد :الش ــهيد
شــعالن كان جـ ّل ه ّمــه هو
كيفي ــة تس ــخري وتوظي ــف
اإلمكاني ــات املتاحة لتطوير
مهارات وقدرات وإمكانيات
منتسبي قوة األمن الخاصة،
وكان يس ــتغل كل الف ــرص
املتاحـــة إلقامـــة الـــدورات
التدريبيــة يف كافة املجاالت»
القانونية ،العلمية ،القتالية،
اإلداريـــة ...الـــخ» ،ونحـــن
كقيـــادة يف اإلدارة العامـــة
لرشطــة مأرب ملســنا نتائج
ثمــرة تلــك الجهــود للقائــد
شـــعالن يف امليـــدان أثنـــاء
تنفيذ املهــام األمنية املوكلة
لق ــوات األم ــن الخاص ــة يف
نقاط التفتي ــش عىل مداخل
ومخـــارج املحافظـــة ،أو
اثنــاء عمليات ضبط الخاليا
اإلرهابيـــة والتخريبيـــة
ملليشــيات الحوثــي ،أو أثناء
املهام القتالية وإسناد أبطال
القــوات املســلحة يف املعركة
الوطنيــة يف جبهــات القتال.

قائد استثنائي

وتابــع مدير عام رشطة
محافظة م ــأرب حديثه عن
مســـرة العميـــد شـــعالن،
قائـ ً
ـا« :لن ينــى اليمنيون
مســرة قائد عظيم كالعميد
عبدالغني شــعالن ،فقد كان
نموذجـــا ً للقائـــد الناجـــح
يف االنضبـــاط والتضحيـــة
والبســـالة والشـــجاعة
والنزاهة والحنكة العسكرية
واألمنيـــة ،وقـــدم ســـرة
ناصعة أثنــاء قيادته لقوات
األمــن الخاصــة باملحافظــة
قل أن توجد ،وحقق كل ذلك
وهــو ال يزال يف نهاية العقد

الثالث من عمره» ..مضيفاً:
أن هذا املجــد والتاريخ الذي
صنعه يف وقت ال تزال حرب
مليشـــيات مـــايل طهـــران
قائمــة عىل اليمنيني بشــكل
عــام ومأرب بشــكل خاص،
ســيجعل ســرته تروى عىل
كل لســان ،ويمنحــه مكانة
عاليــة بــن عظمــاء اليمــن
األحرار.
وأكـــد العميـــد يحيـــى
ُحميد أن الشهيد شعالن كان
مخلصـا ً يف عملــه ،متفانيـا ً
يف واجبــه ،وصاحــب أخالق
عاليــة ومتواضــع يف تعامله
مـــع زمالئـــه واملواطنـــن
والنازحـــن ،وكان كل
همــه هــو النضــال والدفاع
ع ــن الث ــورة والجمهوري ــة
والثوابـــت واملكاســـب
الوطنيــة ،ولــم يكــن همــه
املصالح الضيقة أو املكاسب
الشخصية والظهور والربوز
اإلعالمي ،مشريا ً إىل أنه منذ
تعيينــه مديــرا ً عاما لرشطة
مأرب كان دائما ً يجد العميد
عبدالغني شــعالن يف امليدان،
يــرف ويتابــع عــى املهام
األمنية وعىل تدريب وتأهيل
منتســـبي القـــوة بنفســـه،
ويحــرص دائما ً عــى إظهار
األداء األمني بأفضل صورة،
وال يتس ــامح م ــع أي ف ــرد
أو ضابط مــن ضباط األمن
الخاص ــة يت ــرف بش ــكل
خاطئ مع املواطن أو يتجاوز
عنــد تنفيذ املهام املوكلة له،
وعندما كانت تصلنا شــكاو
م ــن املواط ــن ونتواصل به،
نجد أنه قد ســبقنا باملجازاة
واملحاســبة ،كما أنه لم يكن
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يرتك املتميزين دون مكافأة
أو تشــجيع ،وكان حريصــا
عــى أن يعطــي كل ذي حق
حقه.

الزمالة واألخوة

وأكــد مدير عــام رشطة
مـــأرب العميـــد ُحميـــد ،أن
شــعالن كان يتمتــع بهمــة
عالية ومعنويات عالية يف كل
الظــروف واألحداث الطارئة
واالســـتثنائية ،وكان عـــى
يقني دائــم بهزيمة املرشوع
اإلمامي الكهنوتي وجحافله
الجديــدة مليشــيات الحوثي
االنقالبي ــة ،مش ــرا ً إىل أن ــه
لطاملا كان يستشــعر عظمة
الجهــد الذي تبذلــه األجهزة
األمنيــة يف حمايــة الشــعب
اليمني والحفاظ عىل كرامته
وعزتــه ،وكانت هذه املبادئ
والقيم تمثــل وقودا لتحفيز
الشهيد شعالن يف بذل جهود
مضاعفة يف تطوير وتحديث
منظومة األمن الخاصة عىل
وج ــه التحدي ــد واملنظوم ــة
األمنيــة بشــكل عــام ،حتى
تحول اسم الرجل إىل أيقونة
اعتــزاز ومصدر أمان ملاليني
املدني ــن والنازح ــن الذي ــن
يقطنــون املحافظة.
وذك ــر العمي ــد ُحمي ــد،
أن العميد عبدالغني شــعالن
كان حريصا كل الحرص عىل
Mareb gov
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تعزيز روح الزمالة بني كافة
الوحدات األمنية باملحافظة،
وتنفي ــذ امله ــام والعم ــل يف
امليـــدان بـــروح الفريـــق
الواحد دون تفريق أو تمييز
بــن أي وحدة أو فرد ،وكان
يتعامل مع كل منتسبي تلك
الوحــدات بمســتوى واحــد،
ويمتلك روح املبادرة لتقديم
كل مــا مــن شــأنه االرتقاء
بأداء املنظوم ــة األمنية.

رحيل خالد

ومســـتطردا حديثـــه
العميــد يحيى ُحميد« :لطاملا
مأل الشهيد العميد عبدالغني
ش ــعالن األرج ــاء بحضوره
الصاخب كباسل وشجاع قل
نظراؤه ،لينض ــم بتضحياته
النــادرة إىل أنصــع صفحات
التاريخ الخالدة ،إذ أنه رحل
وقد خلّف وراءه مجدا ً تفخر
بــه األجيــال ،وصنــع أبطاالً
ليكمل ــوا الطري ــق واملهم ــة
التي رســمها ورفاقه ،وكان
رحيـ ً
ـا مرشفـا ً واســتثنائيا ً
يليــق بمســرة قائــد عظيم
كالش ــهيد ش ــعالن ،إذ غ ــر
بتضحيته وإقدامه وبطلقات
بندقيت ــه الت ــي أس ــكنها يف
جمجمة املليشــيات الحوثية
مســار املعركــة مــع أذنــاب
إيران بشــكل كامــل لصالح
أح ــرار الجمهورية».
Mareb_gov
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قائد رشطة الدوريات :الشهيد شعالن بنى
مؤسسة أمنية والءها للوطن ال لفرد

قــال العميد أحمد ســعيد
دركــم قائد رشطة الدوريات
وأمــن الطرق  »:إن الشــهيد
العمي ــد عبدالغن ــي ش ــعالن
قائــد القــوات الخاصــة بنى
مؤسس ــة أمني ــة حقيقي ــة
والءها للوطن وال تتبع قائدا
أو فردا ،رضبت أروع األمثلة
سواء عىل مس ــتوى التعامل
اإلنســاني ،أو يف تنفيذ املهام
األمنيــة والقتالية».
وأكـــد العميـــد دركـــم
املـــي عـــى درب الشـــهيد
شــعالن يف تطويــر وتعزيــز
ق ــدرات املؤسس ــة األمني ــة
التي تشهد مزيدا من التطور
والبنــاء املؤســي يومــا عن
يوم  ..داعيــا كافة الوحدات

األمنيــة باملــي عــى خطى
ودرب الشهيد شعالن يف الجد
واملثابرة والعمل عىل تحقيق
مزيد من التطور للمؤسســة
األمنية بمأرب.
وق ــال يف ترصي ــح ملوقع
محافظة مأرب ”:إن الحديث
عن العميد شعالن يف الذكرى
األوىل الستشهاده حديث عن
رجل وقائد عس ــكري محنك
بامتيـــاز ،يتمتـــع بأخـــاق
عالية ،ويتواجد ميدانيا سواء
يف بناء وحدات أمنية متطورة
بكافة اإلمكانات والكوادر يف
محافظة مــأرب أو يف الدفاع
عــن مأرب بجبهات القتال”.
وأضـــاف :جمعتنـــي
بالقائ ــد الش ــهيد عبدالغن ــي
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شــعالن ســنني مــن العمــل
األمنــي املشــرك ،منــذ بداية
الحرب عندما كانت مليشــيا
الحوثي عــى أبواب مأرب يف
 ،2015حيث بدأنا يف تأسيس
األجه ــزة األمني ــة وعملن ــا
س ــويا خ ــال تل ــك الف ــرة،
وكان لذلك العمل ثمرة كبرية
يف تحقيق األمن واالســتقرار
له ــذه املحافظة.
وأكد أن الش ــهيد شعالن
كان ل ــه دور ب ــارز يف بن ــاء
املؤسسة األمنية ،وكان يحمل
عبء األمن عىل عاتقه« ،وكنا
إىل جانبـــه ســـندا ودعمـــا،
وكان ه ــو الفيل ــق املتق ــدم
بقوات األم ــن الخاصة تحت
قيادت ــه ،وبرحيل ــه خ ــرت
Mareb gov
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مــأرب رجــا فذا وشــجاعا،
وهام ــة وطني ــة يف الجان ــب
األمن ــي والقت ــايل وع ــى كل
املجــاالت».
واختت ــم العمي ــد درك ــم
ترصيحه بالتأكيد عىل امليض
ع ــى درب الش ــهيد ش ــعالن
ورفاقــه األحــرار ،وتحقيــق
الهدف األســمى الذي ضحوا
مــن أجلــه بأرواحهم ســواء
يف تأم ــن م ــأرب وتحقي ــق
األمن واالســـتقرار لسكانها
والنازحني فيها ،أو يف جبهات
القتــال يف مواجهــة مليشــيا
الحوثــي اإليرانية اإلرهابية.
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قائد رشطة املنشآت :الشهيد شعالن خلد مسرية نضالية يف
القيادة والعمل املؤسيس

قال قائد رشطة املنشآت
وحراســـة الشـــخصيات
بمحافظة مأرب العقيد عيل
دوم ــان ”:إن الش ــهيد عب ــد
الغني ش ــعالن خلد مس ــرة
نضاليــة يف القيــادة والعمــل
املؤســـي رغـــم ظـــروف
الح ــرب ،وتغل ــب بكفاءت ــه
القياديــة املشــهودة عىل كل
العقبات التي واجهت قوات
األمـــن الخاصة».
وأكـــد العقيـــد دومـــان
أن الش ــهيد ش ــعالن تمك ــن
مــن إعادة بنــاء قوات األمن
الخاصــة بمحافظــة مــأرب
حتـــى أصبحـــت نموذجـــا ً

يف االنضبـــاط والتضحيـــة
والبس ــالة وب ــات له ــا دور
بــارز مــع الوحــدات األمنية
األخـــرى يف إحبـــاط كل
محــاوالت املليشــيا الحوثية
وإسقاط خالياها اإلرهابية
تبا عا ً .
وأضـــاف دومـــان يف
ترصي ــح ملوق ــع محافظ ــة
مـــأرب بمناســـبة الذكـــرى
األوىل الستشـــهاد العميـــد
ش ــعالن ورفاق ــه ي ــوم 26
فرباير  :2021الشهيد البطل
والزميــل العزيــز والرفيق يف
الســاح العميــد عبــد الغني
شــعالن قائــد قــوات األمــن
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الخاصـــة باملحافظـــة ،كان
أحد األبطــال الذين جمعتني
معـــه معركـــة اســـتعادة
الجمهوري ــة من ــذ اللحظ ــة
األوىل يف مواجهـــة انقـــاب
مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة
ع ــى الرشعي ــة الدس ــتورية
بقيــادة رئيــس الجمهوريــة
املشري الركن عبد ربه منصور
هادي القائ ــد األعىل للقوات
املس ــلحة وس ــيطرتها ع ــى
مؤسسات الدولة والعاصمة
صنعــاء عــام .2014
وتاب ــع :يف ذل ــك الوق ــت
وقفــت قبائــل مــأرب ضــد
مــروع االنقالب وشــكلت
Mareb gov
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مطـــارح نخـــا والســـحيل
وخاضــت ومــن معهــا مــن
أحــرار اليمن معــارك عنيفة
عــى أســوار مدينــة مــأرب،
وكان العمي ــد عب ــد الغن ــي
شعالن من القيادات امليدانية
فيهــا ..مردفا خضنا ســويا
معــارك الدفــاع عــن مدينــة
مأرب ومعركة بناء املؤسسة
األمنيـــة وتنفيـــذ الحـــزام
األمني للمدينة والتحصينات
القتالي ــة واملواق ــع األمنية.
وأكد أن الشــهيد شعالن
كان لــه دور بــارز وجهــود
كبرية يف تلك املعارك العنيفة
والتــي كانــت عىل مســافات
Mareb_gov
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صفريــة ،ولكــن بحمــد الله
ثم بتكاتف األبطال ،انكرست
مليش ــيا الحوث ــي وط ــردت
وهم يجرون أذيال الهزيمة.
العقي ــد دوم ــان تح ــدث
عــن جهــود العميد شــعالن
يف بنــاء املؤسســة األمنيــة..
مؤكــدا أن الشــهيد شــعالن
وبدعـــم ســـخي ومبـــارش
وجهــود كبــرة مــن اللــواء
ســلطان بــن عــي العــرادة،
محافــظ محافظــة مــأرب،
رئي ــس اللجن ــة األمني ــة يف
املحافظــة ،كان له دور كبري
يف بنــاء املؤسســة األمنيــة،
حتــى أصبحــت عــى ماهي
عليه اليوم من قوة وصالبة.
وتابـــع« :وللحقيقـــة
مســرة الشــهيد القائد عبد

الغنـــي شـــعالن مرشقـــة،
وعرف باإلخــاص والنضال
والتضحي ــة حت ــى ختمه ــا
البطـــل العميـــد عبدالغنـــي
شــعالن قائــد قــوات األمــن
الخاص ــة بم ــأرب ،كنهاي ــة
بطــل اســتثنائي ،طاملــا مأل
األرجاء بحض ــوره الصاخب
وبــكل شــجاعة واستبســال
 ،لينض ــم بتضحياته النادرة
إىل أنصــع صفحــات التاريخ
الخالــدة ،إ ّذ أنــه رحــل وقــد
خلّ ــف وراءه مج ــدا ً تفخ ــر
بــه األجيــال وصنــع أبطــاالً
ليكملوا الطريق واملهمة التي
رس ــمها ورفاق ــه األبطال».
وأكد أن األجهزة األمنية
تعمــل بكل قــوة وحزم عىل
إرس ــاء األم ــن واالس ــتقرار
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 ،وأحبطــت خالل الســنوات
املاضيـــة كل محـــاوالت
مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة
لزعزعة األمــن يف املحافظة،
التــي أصبحــت ملجــأ ملاليني
اليمنيني النازحني من مختلف
املحافظــات الذيــن قدموا إىل
مأرب لتكون مالذهم اآلمن.
وقـــال »:إن الشـــهيد
ورفاقـــه األبطـــال بذلـــوا
جهــودا كبرية ،ولــم يقترص
دورهم ع ــى الجانب األمني
بل سارعوا يف اآلونة األخرية
لقيــادة املعارك مع جنودهم
يف جبهات غرب مأرب ،ليكون
االستش ــهاد نهاية نضالهم،
ـاما س ــيذكره كبط ــل
ووس ـ ً
جمه ــوري بانتص ــاره ع ــى
مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة
Mareb gov
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يف جبل البلق غرب محافظة
مأرب».
واختتم حديث ــه بالتأكيد
عىل الســر يف طريق النضال
وطريــق الحريــة والكرامــة
التي رسمتها دماء الشهداء،
ومواصلة املسرية يف معركة
استعادة الجمهورية وإنهاء
انقالب الحوث ــي ..مؤكدا أن
قوات األمن والجيش الوطني
واملقاومة يخوضون معارك
متواصلــة لدحــر مليشــيات
الحوثــي يف جبهــات مــأرب
وجبه ــات القت ــال األخ ــرى
حتى تتحرر البالد من براثن
االنقــاب الحوثي بإذن الله.
Mareb_gov
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عسكريون :الشهيد شعالن قائد شجاع ومثابر
بنى مؤسسة أمنية قوية

أكــدت قيادات عســكرية
أن الشــهيد العميد عبدالغني
شعالن قائد القوات الخاصة
بمحافظـــة مـــأرب ،الـــذي
استشـــهد فجـــر الســـادس
والعرشيــن من فرباير 2021
وهو يتقدم صف ــوف الدفاع
عن الجمهورية ،نجح يف بناء
مؤسســة أمنية تميزت بقدر
عا ٍل من الكفاءة واالنضباط
والتفــوق يف إنجــاز املهام.
وأوضحــوا يف ترصيحات
لـ “ســبتمرب نت” بمناســبة
الذكـــرى األوىل الستشـــهاد
العميــد شــعالن ورفاقــه أن
الجهــود التي بذلها الشــهيد
شــعالن يف بناء قــوات األمن
الخاصــة نجحــت يف إفشــال
املخططات اإلرهابية ملليشيا
الحوث ــي الس ــتهداف مأرب،
وجعلــت من هذه املؤسســة
حاج ــز ص ــد ودف ــاع ع ــن
املكتســبات الوطنيــة.
القائد املتميز
كانــت البداية مــع اللواء
محســن خــروف الباحــث
يف علــم االجتماع العســكري
ومدير دائرة التوجيه املعنوي
الســابق الــذي قــال “:عندما
وصلــت إىل مأرب تــردد عىل
مسامعي بكثرة واستمرارية
اســم أبو محمــد ،األمر الذي
دفــع فضويل عمن يكون هذا
الرجــل ذائع الصيت فجاءني
الجواب بأنه العقيد عبد الغني
شــعالن قائــد قــوات األمــن
الخاصــة املســؤول مبــارشة

عن أمن مأرب وحمايتها من
كل أنواع التسلالت والتخريب
التي تمــس أمن الدولة”.
وأض ــاف :تابعت نش ــاط
هذا القائد املتميز وأقمت معه
– بحكــم عمــي يف التوجيــه
املعنــوي حينهــا – عالقــات
مب ــارشة وتابع ــت أنش ــطته
وإنجازاته فكان ــت الحصيلة
مدهشـــة مـــن اكتشـــاف
عــرات الخاليا التجسســية
والتخريبيــة التــي دفعــت إىل
مـــأرب مـــزودة باألســـلحة
النوعيــة للقيــام باالغتياالت
وباملتفجرات التي يس ــتهدف
بهــا الحوثيون زعزعة األمن
وتفجــر املنشــآت واغتيــال
القادة وغري ذلك من األهداف
اإلرهابيــة بواســطة رجــال
ونساء بل وأطفال ،باإلضافة
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إىل اكتشـــاف العديـــد مـــن
الخاليـــا النائمـــة تحـــت
ســـتار األعمـــال التجاريـــة
م ــن البس ــطات والعربي ــات
الصغــرة إىل بعــض املحالت
التجارية فتحقق ملأرب األمن
واالســـتقرار املجتمعـــي.
وتابـــع“ :لقـــد بـــرع
القائــد الشــهيد عبــد الغنــي
شعالن بتفوق يف إنشاء قوة
أمنيــة تميزت بقــدر عا ٍل من
الكفاءة واالنضباط والتفوق
يف إنجــاز املهام بشــكل الفت
للنظــر حتى صارت وقائدها
محل تقدير واحرتام القيادة
واملجتمع”.
ولفــت إىل الــدور الداعــم
واملساند الذي قدمه محافظ
مأرب اللواء ســلطان العرادة
للش ــهيد ش ــعالن  ..مؤك ــدا
Mareb gov
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أن ملحافــظ املحافظــة اللواء
ســلطان بن عيل العرادة اليد
العليــا يف دعم وإســناد قوات
األمــن الخاصــة وتوفــر كل
متطلبـــات عملهـــا بنجـــاح
وتف ــوق ،وكان وم ــا ي ــزال
يرعاهــا بصورة مبارشة بما
يســاعدها عىل االســتمرار يف
النج ــاح والتميز.
اللـــواء
واختتـــم
خ ــروف ،حديث ــه قائ ــا:
“جهــود القائد الشــهيد عبد
الغني شعالن لم تقترص عىل
اإلعداد األمنــي لقوات األمن
الخاصــة ،بــل أعدهــا قتاليــا
فكانــت مشــاركتها امليدانية
فاعلة ومتميزة وكان يقودها
بنفســه حتــى استشــهد”.
القائد املنضبط
مــن جانبــه العميد أمجد
Mareb_gov
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خالــد قائد لواء النقل حماية
رئاسية قال إن “:الشهيد عبد
الغني شعالن رحمه الله كان
من الرجال القليلني النادرين
املدافعني عن الجمهورية ضد
املليش ــيات الكهنوتية ،وكان
نموذج ــا للقائ ــد املنضب ــط
عسكرياً وأخالقياً”.
وأكد أن الش ــهيد شعالن
صنع خالل فرتة وجيزة وحدة
عس ــكرية كانت س ــدا منيعاً
أمام كل االخت ــاالت األمنية
ورافدا ً مهمــا للجبهات حتى
يوم استشــهاده رحمه الله..
داعيا الجمي ــع إىل امليض عىل
خطى الشــهيد ،حتى نقطف
مر وهذا األثر
ثمــار تضحياتهــم بانتصــار
إىل ذلـــك نائـــب رئيـــس
اليمن عىل كل املليشــيات.
شعبة التوجيه املعنوي بقيادة
سمعناورأينا
محور تعز العسكري العقيد
قائ ــد الل ــواء الخام ــس عبدالباسط البحر من جانبه
مشــاة العميــد ســند محمــد قال“ :الشــهيد شــعالن كان
امليــري قــال “إن الشــهيد رجــا إن أتوا بعــده يقولون
عبد الغني شعالن بذل روحه مر وهذا األثر ،علمنا دروسا
رخيصــة لهذا الوطــن لدحر عمليــة يف الشــجاعة والفداء
مليش ــيا الحوث ــي االنقالبية والتضحيـــة ويف التفانـــي يف
عــن محافظة مــأرب خاصة أداء الواجب الديني والوطني
واليم ــن عامة”.
املقدس”.
وأكد أن الش ــهيد شعالن
وأكد أن الش ــهيد شعالن
بــذل كل مــا بوســعه لبنــاء كان عمليا يف حمل مهامه ال
وحــدة أمنية متمكنة نجحت يلتفــت للمعــارك التشــاغلية
يف تثبيــت األمن واالســتقرار التــي يفتعلها األعداء ســواء
للمواطــن منذ العام  .. 2015كالميــة إعالمية أو تشــتيت
مضيفا“ :نسمع عن الشهيد الجهود وزرع التباينات داخل
عبد الغني شعالن لكن حينما الصف الجمه ــوري ..مردفا:

أتينــا إىل مــأرب رأينــا أكثــر
مما ســمعنا فلم نالحظ أمناً
يف أي محافظة مثل ما هو يف
مأرب”.
وقــال »:إن جهود العميد
ش ــعالن يف بن ــاء املؤسس ــة
األمني ــة نجح ــت يف تحقي ــق
األمن واالســتقرار والحفاظ
عــى مأرب بقوتــه النظامية
التـــي تعـــرف بالنزاهـــة
واالنضبـــاط ،واستشـــهد
وهــو يدافع عن الجمهورية،
ليلقــى ربــه شــهيدا بعــد أن
فتك بمليشيا الحوثي وأفشل
هجومه ــا عىل م ــأرب».

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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“كان شعاره األداء واإلنجاز
العمــي ،ولذلك نجــح نجاحا
باه ــرا ومنقط ــع النظ ــر يف
بناء املؤسسة األمنية بمأرب
وعمله األمني واملؤســي”.
“كان
وأضـــاف:
الشــهيد قــدوة يف كل مجال،
يعجــز اآلخريــن عــن اللحاق
بــه ،مدرســة متنقلــة بــكل
فنـــون القيـــادة والريـــادة
 ،وبـــكل فصـــول النضـــال
الوطنــي ومراحله ،مدرســة
يف الرجولـــة والشـــجاعة
واإلقــدام ويف الجــود بالروح
والدم ،إذا لزم األمر فال أغىل
مــن حريــة وعــزة وكرامــة
األوط ــان أب ــدا”.
وأك ــد العقي ــد البح ــر أن
الشهيد شــعالن سيبقى عىل
مدى األجيال نرباسا يستلهم
منــه معانــي الوطنية الحقة
وحــب الوطــن والعمــل من
أجــل تحرره ورفعــة وحرية
أبنائـــه ..مردفـــا“ :برغـــم
ش ــبابه إال أن م ــا ق ــام ب ــه
مــن أعمــال عظيمــة خالــدة
ختمها بالشــهادة تجعل منه
رمــزا وطنيــا بامتيــاز خــدم
الوطــن بمــا لــم يخدمها به
غــره وســخر عمــره وماله
وقدراتــه ومواهبــه كلهــا يف
اســتنقاذ الوطــن مــن براثن
اإلمامة الساللية والكهنوتية
العفنة”.
Mareb gov
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بطل مقدام

مــن جانبــه أكــد املحلــل
والخبــر العســكري وضــاح
العوب ــي أن اليم ــن خ ــرت
برحيل الشــهيد شعالن بطالً
مقداماً شجاعاً ،كان له الدور
الكبــر يف دحر العدو الحوثي
ومنــع وصول مليشــياته إىل
أه ــم موق ــع اس ــراتيجي يف
قمة جبل البلق القبيل ،والذي
لوال ثب ــات ش ــعالن وإقدامه
لــكان األمر مختلفا يف مأرب
وحولها.

شجاعةوتواضع

بـــدوره يقـــول ركـــن
التوجيــه املعنــوي واإلعــام
بمحور رازح محافظة صعدة
عبد الله محمد الحميقاني»:
إن الشهيد شعالن رحمة الله
تغشــاه مهما كانت شهادتي
فيــه فهــي مجروحــة ،فقــد
كان نع ــم القائ ــد الش ــجاع
املراب ــط م ــع أف ــراده حت ــى
لقــي ربــه شــهيدا ..مضيفا
” إس ــألوا املرابط ــن الذي ــن
ظلــوا اىل جواره لــرووا لكم
عــن أخالقــه وتواضعه الجم
وشجاعته منقطعة النظري”.
Mareb_gov
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بحث تدخالت منظمة رعاية األطفال الدولية ومشاريعها ..

الوكيل مفتاح يناقش ترسيع إيصال مساعدات
برنامج الغذاء ومنظمة اهلجرة للنازحني

ناقـــش وكيـــل محافظـــة
مــأرب الدكتور عبدربــه مفتاح،
مــع مدير مكتب برنامــج الغذاء
العاملــي بمــأرب مســعود خــان،
وضابط مــروع تتبع النازحني
باملنظمة الدولية للهجرة ،فيليب
تانجرمــان ،يف لقاءين منفصلني
كل عىل حدة ،آليات ترسيع إيصال
املســاعدات الغذائيــة واإليوائيــة
والطارئة التي تقدمها املنظمتان
األمميت ــان للنازح ــن الج ــدد يف
املحافظة.
وشــدد الوكيل مفتــاح ،عىل
رضورة التنســيق مــع الســلطة
املحلية ملعالجة كافة االختالالت
التـــي أدت إىل تأخـــر رصف
املس ــاعدات الغذائي ــة الش ــهرية
املقدمة من برنامج الغذاء العاملي
للنازح ــن الج ــدد يف محافظ ــة
مأرب ،باإلضافة إىل تباطؤ وترية
االســـتجابة الطارئـــة ملنظمـــة
الهجــرة الدولية تجــاه املهجرين
مؤخرا ً من املديريات الجنوبية..
داعياً إليجاد آليات عمل مشرتكة
بالتنســيق مــع الســلطة املحلية
واملكاتـــب التنفيذيـــة املعنيـــة
تضمن االنتظام يف عملية توزيع
املســاعدات الغذائية الشــهرية.
م ــن جانب ــه أوض ــح مدي ــر
مكتــب برنامــج الغــذاء العاملــي
بمــأرب ،أنهــم بصدد اســتكمال
الرتتيبات النهائيــة للبدء بعملية
توزيـــع املســـاعدات الغذائيـــة
الشهرية للنازحني الجدد القادمني
مــن مديريــات مــأرب الجنوبية
خالل األســبوع القادم ومعالجة
كافــة اإلشــكاالت التي تســببت

بتأخــر توزيــع تلك املســاعدات
خالل الش ــهرين املاضيني.
ب ــدوره أب ــدى املس ــؤول يف
منظمة الهجــرة الدولية ،تفهمه
لكافــة املالحظــات واملقرتحــات
املقدم ــة م ــن قي ــادة الس ــلطة
املحليــة وأخذهــا بعــن االعتبار
..مجــددا ً التزام منظمتــه بكافة
معايري العمل اإلنســاني الســيما
فيم ــا يتعل ــق برسي ــة بيان ــات
النازحـــن ومعلوماتهـــم بمـــا
يضمن سالمتهم ويحقق رسعة
االستجابة الطارئة الحتياجاتهم.
كمــا بحــث الوكيــل مفتــاح
مع فريق منظمة رعاية األطفال
الدوليـــة ،تدخـــات املنظمـــة
ومشـــاريعها املرتقبـــة لدعـــم
األطفال يف مخيم ــات وتجمعات
النازح ــن يف املحافظ ــة.
واس ــتمع الوكي ــل مفت ــاح

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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من رئيس الفريــق ومدير املالية
واملنــح يف مكتب املنظمة باليمن،
أيمــن العريقــي ،إىل رشح موجز
عن املنظمــة وأهدافها ومهامها
ومجـــاالت عملهـــا يف اليمـــن
وخطــة مشــاريعها وتدخالتهــا
اإلنسانية املرتقبة لدعم قطاعي
التعليــم والحمايــة يف محافظــة
مــأرب خــال الفــرة القادمــة،
ويف مقدمتهــا مرشوع اســتعادة
التعليــم والتعلم ،الذي يســتهدف
املــدارس األساســية يف املحافظة
بتمويــل من البنــك الدويل.
وتس ــلم الدكت ــور مفت ــاح،
طلباً رســمياً من املنظمة بشــأن
افتتــاح مكتــب لهــا يف املحافظة
خــال األيــام القادمــة ،ورحــب
بهــذا الطلب وأحالــه إىل الجهات
املختصــة للبــت فيه واســتكمال
إجراءات املوافق ــة عليه يف أقرب
Mareb gov

Mareb_gov

وقت ممكن.
وأكـــد وكيـــل محافظـــة
مــأرب ،حــرص قيــادة الســلطة
املحليــة باملحافظــة عــى تعزيــز
الرشاكة مع كل املنظمات املحلية
واإلقليمي ــة والدولي ــة الفاعل ــة
والعامل ــة يف املج ــال اإلنس ــاني
واإلغاث ــي والحقوق ــي وباق ــي
املجـــاالت املهتمـــة بالنازحـــن
وتأمـــن احتياجاتهم..مبديـــاً
استعداد قيادة املحافظة للتعاون
مــع املنظمــة وفريقهــا وتقديم
كافــة التســهيالت الالزمــة لهــا
بمــا يمكنها من القيــام بدورها
اإلنساني تجاه األطفال النازحني
يف املحافظة وتلبية احتياجاتهم،
واملســـاهمة يف التخفيـــف مـــن
معاناتهم.
Mareb_gov
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الوكيل الباكري يدشن محلة التحصني الوطنية
ضد شلل األطفال بمأرب

دش ــن وكي ــل محافظ ــة
مأرب عبدالله الباكري الجولة
األوىل ،مــن الحملــة الوطنية
الطارئة للتحصني ضد شــلل
األطفــال يف املحافظة.
وخ ــال التدش ــن ح ــث
الوكيـــل الباكـــري قيـــادات
الس ــلطات املحلي ــة وم ــدراء

املديريـــات ،والشـــخصيات
االجتماعيـــة والخطبـــاء،
وأئمـــة املســـاجد ،ومـــدراء
امل ــدارس ،وري ــاض األطفال
يف املحافظـــة ،إىل التفاعـــل
مــع الحملــة ،والتعــاون مع
فرقه ــا امليداني ــة ،وتس ــهيل
مهامهــا ،والعمل عىل إنجاح

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الحمل ــة ،وتحقي ــق أهدافها.
داعيا جميع اآلباء واألمهات
إىل رسعــة تحصــن أبنائهم؛
لحمايتهــم مــن هــذا املرض
القاتل.
مــن جانبه أوضــح مدير
مكت ــب الصح ــة عبدالعزي ــز
الشـــدادي ،بـــأن الحملـــة
Mareb gov
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ستستهدف عىل مدى  6أيام،
 214ألفا و 758طفال وطفلة
دون سن العارشة ،من منزل
إىل منزل ،ينفذها  1062عامال
وعامل ــة صحي ــة ومرشف ــا
ميدانيـــا ،موزعـــن يف 500
فريــق طبي ثابــت ومتحرك،
يف  6مديريــات باملحافظــة.
Mareb_gov
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اطلع على سير العمل في محطة البحوث الزراعية..

الباكري يتفقد سري العمل ومستوی االنضباط
يف مكتب املالية بمأرب

تفقـــد وكيـــل محافظـــة
مــأرب عبداللــه الباكــري ،ســر
العمل يف مكتب املالية واطلع عىل
مس ــتوی أداء املكتب وإنجازاته،
والصعوب ــات والتحدي ــات الت ــي
يواجهه ــا وس ــبل معالجتها.
وحـــث الوكيـــل الباكـــري،
قيــادة وموظفــي مكتــب املالية
عــى مضاعفــة الجهــود لتنمية
األوعي ــة اإليرادي ــة  ،وتحس ــن
مستوی تحصيلها خالل املرحلة
القادمة..مشـــددا ً عـــى رضورة
تعزيـــز مســـتوى االنضبـــاط
الوظيفـــي وااللتـــزام بالـــدوام
الرســـمي ،واإلرساع يف إنجـــاز
كافــة املعامالت املاليــة الخاصة
باملكاتــب الحكوميــة أو األفــراد

دون أي تأخــر أو تجــاوز للنظم
واللوائح املالية..
وأكـــد وكيـــل محافظـــة
مأرب ،ارتباط عمل مكتب املالية
يف املحافظــة بجميــع أعمــال كل
املكات ــب والهيئات واملؤسس ــات
الحكومية واملشاريع الخدمية يف
جميــع مديريــات املحافظة.
كما تفقــد الوكيــل الباكري
ســر العمــل يف محطــة البحوث
الزراعيـــة للهضبـــة الرشقيـــة
بمحافظت ــي م ــأرب والج ــوف،
واطلــع عــى أنشــطتها البحثيــة
خــال املوســم الزراعــي املــايض
وخطته ــا اإلنتاجي ــة للموس ــم
الزراعــي الحــايل.
واســتمع الوكيــل الباكــري

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مــن مدير املحطــة املهندس قائد
أبو أصبع واملدير الفني املهندس
عبدالنـــارص املقطـــري إىل رشح
موجــز عن الربنامج واملشــاريع
البحثية التي نفذتها املحطة خالل
املوســم الزراعي املــايض ،أهمها
إكثــار أصنــاف من بــذور القمح
املحليــة واملحســنة باإلضافة إىل
أنشــطة بحثية متعلقــة بالنخيل
والحمضيات.
واســـتعرضا الخطـــة
اإلنتاجيـــة للمحطـــة للموســـم
الزراعــي الحايل واســراتيجيتها
الراميـــة لتطويـــر وتحســـن
إنتاجية بعض املحاصيل الحقلية
والبســـتانية ،وتحســـن إدارة
املـــوارد الطبيعيـــة وتحســـن
Mareb gov
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الكفـــاءة اإلنتاجيـــة للثـــروة
الحيواني ــة واألع ــاف واملراعي.
وأشـــاد الوكيـــل الباكـــري
بجهود محطة البحوث الزراعية
يف تطويـــر القطـــاع الزراعـــي
وتحس ــينه وزي ــادة املس ــاحات
الخ ــراء املزروع ــة باملحاصيل
الزراعية األساســية يف املحافظة
عــى مــدى الســنوات املاضية.
مجـــددا التـــزام الســـلطة
املحلية بدعم املحطة وأنشــطتها
البحثيــة ،بمــا يمكنها من القيام
بدورها وتحسني إنتاجية الكثري
من املحاصيل الزراعية ،بما يعزز
اإلنت ــاج الزراع ــي والغذائ ــي يف
املحافظــة باعتبارهــا إحدى أهم
الس ــال الغذائية لليمن.
Mareb_gov
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احتاد قضاة اليمن ينظم ورشة عمل بمأرب عن
العدالة الناجزة ومعوقاهتا

نظم اتح ــاد قضاة اليمن
يف مدينة مأرب ،ورشــة عمل
عن العدالة الناجزة واألسباب
القانونيـــة واملوضوعيـــة
املعيقة لها.
وخــال افتتاح الورشــة
بحضـــور رئيـــس محكمـــة
اس ــتئناف م ــأرب الق ــايض
محم ــد العريقي ،أك ــد وكيل
محافظ ــة م ــأرب الدكت ــور
عبدربــه مفتــاح أهمية دور
الســلطة القضائيــة يف صون
الدمــاء واألعــراض وتطبيق
النظــام والقانون وترســيخ
األمــن واالســتقرار وحماية
الحقــوق العامــة والخاصــة

وتحقيق العدالة للمواطنني.
مبديا اســتعداد الســلطة
املحلية للتعاون مع األجهزة
القضائيــة والتنســيق معهــا
لتطوي ــر بنيته ــا وقدراته ــا
لتواكـــب التوســـع الكبـــر
واملســتمر يف املحافظــة التي
اس ــتقبلت خ ــال الس ــنوات
الخمــس املاضيــة أكثــر مــن
مليونني ونصف نازح ومهجر
قرسيــا ،رشدتهم مليشــيات
الحوثــي اإلرهابيــة من عدة
محافظــات .
فيمــا اســتعرض رئيــس
اتحــاد قضاة اليمــن القايض
طاهــر الفائق ما تعرضت له

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مؤسس ــات القضاء وأجهزة
العدالــة يف اليمن من تهميش
مقص ــود وتعطي ــل متعم ــد
لدورهــا مــن قبل مليشــيات
الحوثي االنقالبية ،التي سعت
منــذ اليــوم األول النقالبهــا
إلنشــاء أجهــزة موازية غري
رشعيــة تمكنهــا مــن العبث
بممتلــكات املواطنــن ونهب
حقوقهم.
وأكــد القــايض الفائق أن
اتحاد قضاة اليمن عازم عىل
مواجهة مليشــيات االنقالب
الحوثية والتصدي إلجراءاتها
غري الرشعية وغري القانونية
الرامية لتعطيل دور القضاء
Mareb gov
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وإغالق مؤسســاته ،ويسعى
لرتتيــب وضــع القضــاء من
خـــال إعـــداد اســـراتيجية
وطنية شاملة تعالج جوانب
القصور و االختالالت يف عمل
القضاء خالل الفرتة املاضية.
و قدمـــت يف الورشـــة
ورقتـــا عمـــل قدمهمـــا
القـــايض الدكتـــور نافـــع
العلفــي واملحامــي الدكتــور
عبدالرحمــن محمــد ،تناولتا
املعوقات القانونية واألسباب
املوضوعية والواقعية املعيقة
للعدال ــة الناج ــزة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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قوات األمن اخلاصة بمأرب ختتتم برناجما
تدريبيا يف الفنون القتالية

اختتمـــت قـــوات األمـــن
الخاصـــة بمحافظـــة مـــأرب،
برنامجـــا تدريبيـــا يف الفنـــون
القتاليــة والدفــاع عــن النفــس
لضباط وجن ــود املناطق األمنية
ونقــاط التفتيــش يف املحافظــة.
وخ ــال الحف ــل الختام ــي
أوضح قائد قوات األمن الخاصة
بمــأرب العميد ســليم الســياغي

أن الربنامــج الذي اســتمر أربعة
أشهر ،شمل عدة مجاالت قتالية
يف رياضة ( الكونغفو ـ التايكوندو
ـ الكاراتيـــه) بهـــدف إكســـاب
املش ــاركني فيه مه ــارات جديدة
يف كافــة الفنــون القتاليــة التــي
تمكنهــم مــن التعامل مــع كافة
الظــروف واألحــداث باحرتافيــة
عالية.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأشــار إىل أن هــذا الربنامج
يأتي يف إطار اسرتاتيجية شاملة
تتبناه ــا قي ــادة ق ــوات األم ــن
الخاصة لرفع كفاءة منتسبيها،
وصق ــل مهاراته ــم م ــن خ ــال
سلســلة مــن الربامــج والدورات
التدريبيـــة النوعيـــة يف كافـــة
املجــاالت والتخصصــات العلمية
والعملية.
Mareb gov
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PA G E

وقـــدم الخريجـــون خـــال
الحفــل عرضاً يف كافــة املجاالت
التدريبيــة التــي تلقوهــا خــال
ف ــرة ال ــدورة ،وج ــرى تكري ــم
املدربــن واملربزين الذين حصلوا
عــى أحزمة التفــوق يف رياضات
الدفــاع عــن النفس.
Mareb_gov

Mareb.gov
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جلنة التحقيق الوطنية تزور خميامت النازحني
بمأرب وتستمع إىل عدد من الضحايا

نفـــذت اللجنـــة
الوطنية للتحقيق يف
ادعــاءات انتهاكات
حق ــوق اإلنس ــان،
سلســـة زيـــارات
ميدانية إىل مخيمات
النازحني بمحافظة
مأرب.
واســتمع فريــق
اللجنــة إىل عدد من
ضحايا االنتهاكات

مخيمـــات
يف
الســويداء ،وســيلة
امليل ،الذين تعرضوا
للتهج ــر الق ــري
مـــن محافظـــات
صنع ــاء والج ــوف
ومديريــات شــمال
مـــأرب (مدغـــل،
مجـــزر ،رغـــوان)
وم ــا لحقه ــم م ــن
انتهـــاكات طالـــت

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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منازله ــم ودم ــرت
ممتلكاتهم الخاصة
نتيجة االشــتباكات
املســـلحة التـــي
تعرضـــت لهـــا
مناطقهـــم.
إىل ذلـــك زار
أعضاء اللجنة مخيم
الرحمـــة جنـــوب
املحافظ ــة لالطالع
عــى األرضار التــي
Mareb gov
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تعــرض لهــا نتيجة
قصفـــه بثالثـــة
صواريخ تسببت يف
إصابة ستة مدنيني
مــن أرسة واحــدة،
بينهــم ثالثة أطفال
وترشيـــد غالبيـــة
األرس النازحـــة يف
ا ملخيم .
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

19

األحد  27فبراير  2022العـــــدد ( )169

صفحة

PA G E

لقاء موسع للخطباء يف مأرب لتعزيز دورهم
يف دعم وإسناد املعركة الوطنية

نظـــم مكتـــب األوقـــاف
واإلرشـــاد بمحافظـــة مـــأرب
ومؤسســـة وطـــن التنمويـــة،
الخميــس املــايض لقاء موســعا
للخطب ــاء يف املحافظ ــة لتعزي ــز
دورهــم يف دعم وإســناد الجيش
الوطن ــي يف معركت ــه الوطني ــة
ضد مليشيات الحوثي االنقالبية.
وأكـــد وكيـــل املحافظـــة
عبدالل ــه الباك ــري ،أهمي ــة دور

العلمــاء و الخطبــاء واملرشــدين
والدعــاة يف دعم املعركة الوطنية
وتعزيـــز الحاضنـــة الشـــعبية
للجيـــش الوطنـــي واملقاومـــة
الشــعبية وتعزيــز صمودهــم يف
وجه مليشيات الحوثي االنقالبية
املدعومة من إيران ..داعياً العلماء
والخطبــاء والدعــاة واملرشــدين
وأرب ــاب الفكر واإلع ــام للقيام
بدورهم يف هذه املعركة املصريية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وجمع كلم ــة اليمني ــن وتوحيد
صفوفه ــم وتعزي ــز تالحمه ــم
الوطنــي وحثهــم عــى االلتفاف
خلف قيادتهم الرشعية وجيشهم
الوطنــي حتى تحقيــق النرص و
إنهاء مرشوع مليشيات الحوثي
اإلرهابية واس ــتعادة مؤسسات
الدولة.
مـــن جهتـــه أشـــار مديـــر
مكتــب األوقــاف بمأرب حســن
Mareb gov
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القبيــي ،إىل أهمية دور العلماء
والخطباء والدعاة واملرشدين يف
التصدي لفكر مليشيات الحوثي
اإليراني ــة وكش ــف انحرافاته ــا
الباطلة وتعزيز الوعي املجتمعي
بخطـــورة املـــروع اإليرانـــي
التدم ــري يف اليم ــن واملنطق ــة
الــذي يســتهدف هويــة اليمنيني
وعقيدتهم.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تكريم مرشوع «مسام» بدرع اإلنسانية يف مأرب

ُك ــرم يف مدين ــة م ــأرب،
املــروع الســعودي لتطهري
األرايض اليمني ــة من األلغام
(مس ــام) ب ــدرع اإلنس ــانية
تقديـــرا ً لجهـــوده يف نـــزع
ماليني األلغ ــام التي زرعتها
مليشــيات الحوثــي يف اليمن
خ ــال الس ــنوات املاضي ــة،
ودوره يف تأمني حياة ماليني
اليمنيــن يف عــدة محافظات
يمنية .

وس ــلم مدي ــر الربنام ــج
الوطنــي للتعامل مع األلغام
العمي ــد الركن أم ــن العقييل
ومديـــر مكتـــب الشـــؤون
االجتماعيــة والعمــل بمأرب
عبدالحكيــم القيــي ،الــدرع
ملديـــر مـــروع مســـام
أســامة القصيبــي ..مثمنــن
التضحيـــات الكبـــرة التـــي
قدمها مرشوع مسام واليزال
مــن أجــل نــزع املاليــن من

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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األلغــام واملتفجرات الحوثية
التي تستهدف املدنيني ،وتهدد
حياتهم يف عــدة محافظات..
مشــيدين بمســاعيه النبيلــة
إلعـــادة الحيـــاة إىل جميـــع
القــرى واملــدن اليمنيــة التي
غادرهـــا ســـكانها بســـبب
األلغ ــام الحوثية.
بــدوره عــر مديــر عــام
مـــروع مســـام أســـامة
القصيبي عن شكره وتقديره
Mareb gov
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ل ــكل الحارضي ــن ،لتكري ــم
املرشوع والعاملني فيه بدرع
اإلنســانية ..مشيدا بمستوى
الرشاكة والتعاون والتنسيق
املس ــتمر بني مرشوع مسام
والربنامج الوطن ــي للتعامل
مــع األلغــام منــذ بداية عمل
املــروع يف اليمــن واعتــره
رشيــكا أساســيا يف النجــاح
الــذي حققه املــروع خالل
الســنوات املاضية.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

21

األحد  27فبراير  2022العـــــدد ( )169

صفحة

PA G E

استشهاد مواطن وإصابة آخر يف انفجار لغم
أريض زرعته مليشيا احلوثي اإليرانية

تس ــبب لغ ــم أريض زرعت ــه
مليشـــيا الحوثـــي اإليرانيـــة
اإلرهابي ــة يف استش ــهاد مدن ــي
وإصاب ــة آخ ــر أثن ــاء م ــا كان ــا
يســتقالن ســيارتهما يف مدريــة
حريــب جنوب محافظــة مأرب.

وأفــاد مصدر محيل بمديرية
حريــب موقــع محافظــة مأرب
بــأن لغما أرضيا زرعته مليشــيا
الحوثــي يف طريــق عــام جنــوب
مديريــة حريب؛ تســبب يف مقتل
املواطن عبدالرزاق حسن مبارك
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العباب ،وإصاب ــة املواطن صالح
مبــارك العباب بإصابــات بليغة،
نقــل عــى إثرهــا إىل أحد مشــايف
مدينة مأرب.
وأك ــد املص ــدر أن مليش ــيا
الحوثــي اإلرهابيــة أقدمــت عىل
Mareb gov
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زراعــة األلغام بشــكل مكثف يف
الطرق واألماكن العامة واملزارع
ومنــازل املواطنــن قبــل دحرها
من حريب ،متســببة يف ســقوط
العديد من الضحايا املدنيني خالل
األيام املاضية.
Mareb_gov
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إصابة ثالثة أطفال بقصف حوثي استهدف
مدرسة يف حريب بمأرب

أصيــب ثالثــة أطفــال يف
مديري ــة حري ــب بمحافظ ــة
مـــأرب يف قصـــف شـــنته
مليشــيات الحوثي اإلرهابية
باس ــتخدام طائ ــرة مفخخة
اســـتهدفت مدرســـة أثنـــاء

خروج الطالب منها.
وقالــت مصــادر محليــة
لوكالـــة األنبـــاء اليمنيـــة
(ســـبأ) »:إن مليشـــيات
الحوثي اإلرهابية استهدفت
صباح اليوم مدرسة الوحدة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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يف منطق ــة ج ــراذا بطائ ــرة
مفخخة أطلقتها عند خروج
الطــاب من املدرســة ،وأدى
انفجارهــا إىل إصابة عيل بن
ناج ــي القي ــي (12عام ــا)
ومهنـــد مبـــارك العقيـــي
Mareb gov
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(11عام ــا) وحم ــدان زاي ــد
القيــي (11عاما) بإصابات
بالغــة ،نقلــوا عــى إثرها إىل
مستش ــفى عتق يف محافظة
ش ــبوة لتلقي العالج».
Mareb_gov
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