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مــــــأرب ..
 القانــــــون

 مظلـــــــــة 
اجلميـــــــع



في اتصاالت باحملافظ العرادة

مساندة رئاسية وحكومية إلجراءات 
السلطة املحلية حلفظ األمن واالستقرار 

يؤكــد  الرئيــس 
اليقظــة  علـــــى 
بجهــود  ويشــيد 
الســلطة احملليــة 
مختلــف  علـــــى 

لصعــد ا

رئيس الوزراء 
يعلن الدعم 

احلكومي الكامل 
ملأرب في فرض 

سيادة القانون

وزير الداخلية 
يؤكد عدم 

التهاون مع من 
تسول له نفسه 

املساس بأمن 
مأرب 

نائب الرئيس 
يؤكد التصــدي 

بحـــــــــزم 
ومسؤولية 
حملاوالت 

املساس باألمن 
واالستقرار 

رفض شعبي واسع ألي حماوالت للعبث بأمن واستقرار مأرب
اللجنة األمنية: ال تفريط يف ترسيخ األمن واالستقرار وإخضاع اجلميع للقانون

مليشيا احلوثي تستهدف منزل املحافظ العرادة بصاروخ باليستي
مصدر أمني: احلملة األمنية مستمرة ملالحقة العنارص املطلوبة قضائياً
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أجــرى فخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، يــوم الخميس، 
ــظ  ــاً بمحاف ــاالً هاتفي اتص
محافظة مأرب اللواء سلطان 

بن عــي العرادة.
واطلع رئيس الجمهورية 
خالل االتصال عىل مستجدات 
ــة والخدمية  األوضاع األمني
املحافظــة  يف  والتنمويــة 
ــن  ــتباب األم ــة اس ، وأهمي
واالســتقرار بصــورة عامة 
.. مشــيداً بجهــود الســلطة 
املحليــة يف محافظــة مأرب 
عــىل مختلف الصعد ، ومنها 
العمــل عــىل اســتباب األمن 
واالستقرار وتقديم الخدمات 
للمواطنــن  األساســية 
املحافظــة  إىل  والنازحــن 
من املحافظــات املجاورة إثر 

الحرب التي تشــنها املليشيا 
ــة االنقالبية. الحوثي

رئيــس  واســتمع 
الجمهورية من محافظ مأرب 
إىل رشح مفصــل عن جهود 
الســلطة املحليــة الرامية إىل 
تطبيع األوضاع يف املحافظة 
، وتقديم الخدمات للمواطنن 
والنازحــن واســتباب األمن 
ومواجهــة  واالســتقرار 
العنارص الخارجة عن النظام 

والقانون.
وشــدد فخامــة الرئيس 
عىل أهمية رفع اليقظة وروح 
الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية 
، وتوحيد الصفوف ملواجهة 
ــالب  ــرد واالنق ــوى التم ق
وأدواتها وأذرعها املختلفة من 
العنارص اإلرهابية والخارجة 
عن النظــام والقانون والتي 

تحــاول عبثاً تعطيــل الحياة 
العامــة خدمــة منهــا لقوى 

واالنقالب. التمرد 
األعمــال  إىل  وأشــار 
ــة التــي تنتهجهــا  التخريبي
مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
وما تشنه من قصف عشوائي 
الباليســتية  بالصورايــخ 
واملقذوفــات عــىل محافظة 
مــأرب ، وغريها من املناطق 
ــن أرضار  ــه م ــا ألحقت وم
وضحايا مــن املدنين بينهم 

ــاء وأطفال. نس
ــه عرب محافظ  من جانب
ــره وامتنانه  مأرب عن تقدي
لفخامــة الرئيــس ومتابعته 
ــف األوضــاع  الدائمــة ملختل
واملستجدات يف مأرب بشكل 
خاص والوطن بشكل عام .. 
مؤكداً وقوف أبناء املحافظة 

صفاً واحداً إىل جانب الرشعية 
ــتورية ممثلة بفخامة  الدس
ــور  ــه منص ــس عبدرب الرئي
هــادي رئيــس الجمهوريــة 
حتى عودة األمن واالستقرار 

إىل كافة ربــوع الوطن.
وثمــن املحافظ العــرادة 
جهود فخامته يف تقديم الدعم 
ــلطة املحلية باملحافظة  للس
وتذليل كافة الصعوبات التي 
تواجههــا مــن أجــل تقديــم 
الخدمات األساسية للمواطنن 

بكل يرس وسهولة.
ولفــت إىل وقــوف أبنــاء 
محافظة مأرب وإقليم ســبأ 
مع ترسيخ األمن واالستقرار 
وتثبيت أركان الدولة اليمنية 
االتحادية الجديدة املبنية عىل 
العدالــة واملســاواة والحكــم 

الرشيد.

أشاد بجهود السلطة احمللية على مختلف الصعد

الرئيس جيري اتصاال هاتفيا باملحافظ العرادة 
لالطالع عىل املستجدات 

العرادة يؤكد موقف أبناء مأرب وإقليم سبأ مع تثبيت أركان الدولة االحتادية 
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ــس  ــب رئي ــرى نائ  أج
ــة الفريق الركن  الجمهوري
عــي محســن صالــح، يوم 
األربعــاء، اتصــاالً هاتفيــاً 
بمحافــظ محافظــة مأرب 
ــرادة،  ــلطان الع ــواء س الل
لالطالع عىل سري األوضاع 
البناء  وجهود  واملستجدات 
ــن  ــت األم ــة وتثبي والتنمي

واالســتقرار.
وأشــاد نائــب الرئيــس 
بــدور الســلطة املحليــة 
واألجهــزة املدنية واألمنية 
توفــري  يف  والعســكرية 
الخدمــات وتثبيــت األمــن 
واالستقرار، مؤكداً اهتمام 
فخامة رئيــس الجمهورية 
الركــن عبدربــه  املشــري 
القائــد  منصــور هــادي 
ــلحة  ــوات املس ــىل للق األع

املســتمرة  وتوجيهاتــه 
الجمهوري  للدور  وتقديره 
الذي تولته محافظة مأرب 
وأبناؤهــا يف ظــل االنقالب 
الــذي  الحوثــي الكهنوتــي 

ــه بالدنا. تعرضــت ل
كمــا أثنــى عــىل الــدور 
للوجاهــات  املجتمعــي 
واملواطنــن  واألعيــان 
الكيانــات  ومختلــف 
ــاندتهم  ــية يف مس السياس
ملؤسســات الدولة املختلفة 
ــن  ــط األم ــاء وبس البن يف 
وردع أي قــوى إرهابيــة 
أو تخريبيــة خارجــة عــن 
ــون، موجهاً  النظام والقان
باملزيد مــن اليقظة األمنية 
ومضاعفة الجهود يف شتى 

ــاالت. املج
ــب الرئيس إىل  ونوه نائ

دور مــأرب وأبنــاء مــأرب 
التــي  الحضــارة والتأريــخ 
وقفت مع الدولة والرشعية 
يف أحلــك الظــروف وكانــت 
ســداً منيعــاً أمــام انقــالب 
مليشــيا الحوثــي املدعومة 
مــن إيران منذ اليوم األول، 
أبناء الوطن  واحتضنت كل 

ــف املحافظات. من مختل
رئيــس  نائــب  وكان 
بعــث  قــد  الجمهوريــة 
برقية عــزاء ومواســاة إىل 
يف  الرشيف  مبخوت  الشيخ 
استشــهاد نجله نائب مدير 
أمــن مدينــة مــأرب املقدم 
ــوت الرشيف. مجاهد مبخ
وأشــار نائب الرئيس يف 
برقيتــه إىل مناقب الشــهيد 
األمــن  تثبيــت  يف  ودوره 
واالستقرار حتى بذل روحه 

وهو يواجه عنارص خارجة 
النظــام والقانــون  عــن 

ــة للعدالة. ومطلوب
رئيــس  نائــب  وأكــد 
الجمهوريــة بــأن األجهزة 
ــن تتوانــى مــع  ــة ل األمني
كل مــن تســول لــه نفســه 
املــدن  بأمــن  املســاس 
املحررة وســتتصدى بحزم 
ــردع  ــة ل ومســؤولية عالي

ــارص. ــذه العن ه
وعــرب نائــب الرئيس يف 
الربقيــة عــن أحــر التعازي 
ــاة ألرسة  ــدق املواس وأص
وأقــارب الشــهيد.. ســائالً 
أن  القديــر  العــي  اللــه 
ــه  ــع رحمت ــده بواس يتغم
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهــم أهلــه وذويــه الصرب 

والســلوان.

عزى في استشهاد نائب مدير أمن مدينة مأرب

نائب الرئيس يؤكد التصدي بحزم ومسؤولية 
ملحاوالت املساس باألمن واالستقرار 
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أجــرى رئيــس مجلــس 
الــوزراء الدكتــور معــن 
ــس،  ــوم الخمي ــك، ي عبداملل
ــاً بمحافــظ  اتصــاالً هاتفي
مأرب اللواء سلطان العرادة، 
لالطالع عىل ســري األوضاع 
ــود قيادة  يف املحافظة وجه
الســلطة املحلية يف الحفاظ 
عىل دعائم االمن واالستقرار 
والسكينة العامة للمواطنن.

واســتمع رئيس الوزراء 
مــن محافــظ مــأرب خالل 
االتصال إىل ما تقوم به السلطة 
املحليــة و األجهــزة األمنية 
والعســكرية باملحافظة من 
جهــود يف اســتتباب األمــن 
ــة  ــارص الخارج وردع العن

عن النظــام والقانون.
وأكد رئيس الوزراء دعم 
الحكومــة الكامــل للجهود 

التي تبذلها الســلطة املحلية 
بمحافظــة مــأرب لفــرض 
سيادة القانون وبسط األمن 
وتفويــت الفرصة عــىل أية 
عنارص إرهابية أو تخريبية 
تريــد النيــل من االســتقرار 
والتنميــة الــذي تحققــه 

محافظــة مأرب.
ــن  ــور مع ــرب الدكت وع
عبدامللك، عن إدانته الشديدة 
الســتهداف مليشيا الحوثي 
ــن  ــة م ــة املدعوم االنقالبي
إيــران بصــاروخ باليســتي 
منزل محافظ مأرب وســط 
حي سكني مكتظ باملدنين 
يف مديرية الوادي.. مؤكداً أن 
تكامــل األدوار بن العنارص 
ومليشــيات  التخريبيــة 
اإلرهــاب الحوثيــة لن تثني 
الدولة والحكومة والسلطة 

املحلية يف مــأرب عن القيام 
بدورهــا يف اســتكمال إنهاء 
االنقالب واســتئصال شأفة 

اإلرهاب.
وأشــاد رئيــس الــوزراء 
ــاف املجتمعي ألبناء  بااللتف
محافظــة مــأرب بمختلــف 
حول  وتوجهاتهم  أطيافهم 
قيــادة الســلطة املحليــة 
للحفــاظ عــىل النمــوذج 
ــذي حققته مأرب  املتميز ال
يف التعايف وتفعيل مؤسسات 
ــش.. موجهاً  الدولة والتعاي
باملزيــد من اليقظــة األمنية 
الجهود يف شتى  ومضاعفة 

املجاالت.
من جانبــه عرب محافظ 
مــأرب عن شــكره وتقديره 
لدولــة رئيــس الــوزراء عىل 
اهتمامه بأوضاع املحافظة.. 

ــداً أن األوضاع األمنية  مؤك
 ، مســتقرة  املحافظــة  يف 
وأن األجهــزة األمنية تقوم 
ــن  ــي ، ول ــا الوطن بواجبه
ــن  ــط األم ــى يف ضب تتوان
واالستقرار وردع أي أعمال 
ــتهدف زعزعة  تخريبية تس

ــتقرار. األمن واالس
وأكــد املحافــظ العــرادة 
أن أبنــاء املحافظــة يقفون 
صفاً واحــداً خلف الرشعية 
الدســتورية بقيــادة فخامة 
رئيس الجمهورية ويرفضون 
كافة أعمال العنف والتخريب 
ــيظلون يف  ــوىض، وس والف
الستعادة  الصفوف  مقدمة 
ــالب  ــاء االنق ــة وإنه الدول

الحوثــي الكهنوتي.

استمع من احملافظ إلى جهود استتباب األمن

رئيس الوزراء يعلن الدعم احلكومي الكامل 
ملأرب يف فرض سيادة القانون



السبت  6 يوليو   2019م   العــــــدد ) 67 (
7نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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



السبت   6  يوليو   2019م   العــــــدد ) 67 (
8نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

رئيــس  نائــب  اطلــع 
الــوزراء وزيــر الداخليــة 
املهندس أحمد امليرسي ، عىل 
آخر مســتجدات األوضاع يف 
واإلجراءات  مأرب  محافظة 
السلطة  قيادة  اتخذتها  التي 
ــة عىل ضوء  املحلية واألمني
األحداث والتداعيات األخرية 

ــهدتها املحافظة. التي ش
وعــرب الوزيــر امليــرسي 
خالل اتصاله ،يوم الخميس، 
بمحافــظ محافظــة مــأرب 
اللواء ســلطان العــرادة، عن 
إدانته الشــديدة الســتهداف 
مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
املدعومة من إيران بصاروخ 
ــظ  ــزل محاف ــتي من باليس

مأرب.
االســتهداف  أن  وأكــد 
يأتي يف إطار مواصلة املليشيا 

الحوثية الســتهداف املدنين 
اآلمنــن والتي راح ضحيتها 
العــرشات من املدنين بينهم 

ونساء. أطفال 
واســتمع نائــب رئيــس 
الــوزراء خــالل االتصــال 
عــىل األوضاع واملســتجدات 
األمنية ، والجهود التي بذلتها 
السلطة املحلية باملحافظة يف 
ــتقرار ..  تثبيت األمن واالس
مشيداً بدور السلطة املحلية 
واألجهزة األمنية والعسكرية 
يف تثبيت األمن واالســتقرار.
وأكــد امليــرسي اهتمــام 
فخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة القائــد األعــىل 
للقوات املســلحة بمحافظة 

مأرب.
وشــدد وزيــر الداخليــة 

ــة  ــىل مضاعف ــرسي ع املي
الجهود ورفع اليقظة األمنية 
والجاهزية القتالية ملواجهة 
أية مخاطــر قد تعيق جهود 
األجهزة األمنية والعسكرية 
والســلطة املحليــة يف تثبيت 

األمن واالســتقرار.
وأكد بأن األجهزة األمنية 
لن تتهاون مع كل من تسول 
لــه نفســه املســاس باألمن 
واالستقرار وإقالق السكينة 

العامة باملحافظة.
ــرب الوزير امليرسي  وأع
عن خالــص تعازيه وعظيم 
مواســاته الستشــهاد نائب 
مديــر رشطة مدينــة مأرب 
املقــدم/ مجاهــد مبخــوت 
الرشيف والجندين قائد عبده 
يحيى اسماعيل وبدر فاروق 
عــي األهنومــي وإصابــة 3 

آخريــن عــىل أيــدي عنارص 
خارجة عن النظام والقانون.
من جانبــه عرب محافظ 
مــأرب عن شــكره وتقديره 
لنائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة عــىل اهتمامــه 
بأوضاع املحافظة .. مؤكداً أن 
األوضاع األمنية يف املحافظة 
مستقرة  وان األجهزة األمنية 
تقــوم بواجبهــا الوطنــي ، 
ــى يف ضبط األمن  ولن تتوان
واالســتقرار وردع أي أعمال 
تخريبيــة تســتهدف زعزعة 

األمن واالســتقرار.
وأكــد املحافــظ العــرادة 
بــإن األجهــزة األمنيــة لــن 
تتهــاون مع كل من تســول 
لــه نفســه املســاس باألمن 
واالستقرار وإقالق السكينة 

ــة باملحافظة. العام

في اتصال باحملافظ

امليرسي يؤكد عدم التهاون مع من تسول له 
نفسه املساس بأمن مأرب 
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ترأس محافظ محافظة 
مــأرب اللــواء ســلطان بــن 
عي العرادة، اجتماعاً للجنة 
األمنية بحضور املفتش العام 
بوزارة الدفــاع اللواء ركن/ 
ــل  ــريي ، ووكي ــادل القم ع
لشــؤون  الداخليــة  وزارة 
األمن والرشطة اللواء الركن 

املوساي.  أحمد 
االجتمــاع وقــف أمــام 
ــاص بعمليات  ــر الخ التقري
الحملة املشرتكة من الجيش 
واألمــن ملالحقــة مطلوبن 
للقضــاء بموجــب األوامــر 
القهرية الصادرة من النيابة، 
والتي أسفرت عن استشهاد 

عــدد من منتســبي الرشطة 
، ويف مقدمتهــم نائــب مدير 
أمن مديريــة املدينة املقدم/ 

مجاهد مبخــوت الرشيف.
االجتمــاع  وأشــاد 
باهتمام القيادة السياســية 
ممثلــًة بفخامــة رئيــس 
الجمهوريــة القائــد األعــىل 
ــري  ــلحة املش ــوات املس للق
عبدربه منصور هادي، كما 
شكر قيادة التحالف العربي 
عىل  ما تقدمه لتعزيز األمن 

باملحافظــات املحــررة. 
وأكــدت اللجنــة عىل أنه 
ال تفريــط يف ترســيخ األمن 
واالستقرار والسكينة العامة 

وحمايــة أمــن املجتمع بكل 
فئاته وأطيافه دون تمييز أو 
القانون عىل  تفريق، وإنفاذ 
الجميع تحت سقف القضاء 

والدستور.
االجتمــاع  وأشــاد 
بالكفــاءة العاليــة للوحدات 
األمنية املشرتكة التي نفذت 
ــن  ــب املطلوب ــة تعق مهم
للقضــاء مــن آل األمــري، 
ــات  ــن العصاب ــم م وغريه
املســلحة الصــادرة بحقهم 
قهريــة،  قبــض  أوامــر 
التي  االحرتازية  واإلجراءات 
اتخذتهــا  لحمايــة املدنيــن 
الذيــن تمــرتس املطلوبــون 

. بهم
وأكــدت اللجنــة األمنية 
أنها سترضب بيد من حديد 
كل مــن تســول لــه نفســه 
زعزعــة األمن واالســتقرار 
العامــة،  والســكينة 
واالستمرار يف رفع الجاهزية 
األمنية، حتى استنفاذ جهود 
الوســاطة إلقناع املطلوبن 
تسليم أنفسهم للقضاء ، أو 

ــم قهريا. إحضاره
وأعربــت اللجنة األمنية 
عن ترحمها لشهداء الواجب 
ــا ألرسهم،  الوطني وعزائه

للجرحى. العاجل  والشفاء 

في اجتماع ترأسه احملافظ

اللجنة األمنية: ال تفريط يف ترسيخ األمن 
واالستقرار وإخضاع اجلميع للقانون

الوحدات األمنية املشتركة تعاملت بكفاءة عالية في مالحقة املطلوبني .	 
سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة األمن واالستقرار.	 
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مصدر أمني: احلملة األمنية مستمرة ملالحقة العنارص املطلوبة قضائياً

بن دغر يؤكد تضامنه مع املحافظ العرادة ويدين 
استهداف منزله

تواصل حملة أمنية جنوب مدينة مأرب منذ ســاعات 
الصبــاح األوىل ليــوم األربعــاء مالحقة عنــارص تخريبية 

صــدرت بحقها أوامر قضائيــة بالقبض القهري.
وقــال مصــدر يف اللجنة األمنية بمحافظــة مأرب : أن 
النيابــة العامة أصدرت أوامر لرشطة املحافظة باإلحضار 
القهري لكل من حسن صالح الباروت األمري ، ناجي صالح 

الباروت األمري ، سعيد حمد الباروت األمري وآخرين ، 
كانوا يقومون بأعمال تخريبية وإقالق األمن والسكينة 
العامــة والتقطعات والقتل، وآخرهــا االعتداء يوم االثنن 
األول مــن يوليو عىل أفــراد إحدى دوريات املراقبة األمنية 
عىل جانب الطريق يف مفرق الســد ما أسفر عن استشهاد 
الجنــدي قائد عبده يحيى اســماعيل والجندي بدر فاروق 

عي األهنومي وجرح اثنن آخرين. 
وأشــار املصــدر إىل أن الحملة األمنيــة طوقت املنطقة 
، ومن ثم تدخلت الوســاطات لتسليم املطلوبن أنفسهم، 
لتتفاجــأ الحملــة صباح يــوم األربعــاء بقيــام املطلوبن 
والعنــارص التابعة لهم بتفجري املوقــف وإطالق النار من 
األسلحة الخفيفة واملتوسطة واالشتباك مع أفراد الحملة، 
ما أســفر عن استشــهاد نائب مدير رشطة مديرية مدينة 
مأرب املقدم / مجاهد مبخوت الرشيف وإصابة 3 آخرين . 
وأكد املصدر أن الحملة احتوت املوقف وتستكمل حالياً 
مالحقة العنارص املطلوبة، واملسلحن التابعن لهم الذين 
يســتغلون حرص رجال األمن عىل ســالمة املدنين الذين 

يتمرتس بهم الخارجون عن القانون. 
وأكد املصدر أن الحملة االمنية ستستمر لتحقيق األمن 
والقبض عىل املطلوبن ، ولن تتهاون مع كل من تسول له 

نفسه املساس باألمن واالستقرار وإقالق السكينة العامة.

دان الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق الهجوم الصاروخي ملليشيا الحوثي 
االنقالبية الذي استهدف منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ باليستي 

صباح يوم الخميس.
وأكد بن دغر خالل اتصال هاتفي له مع محافظ املحافظة اللواء ســلطان بن عيل العرادة 
أن الهجوم يعد من األعمال اإلجرامية واإلرهابية ، وجريمة موجهة ضد اإلنسانية، يرفضها 

املجتمع اليمني .. داعيا املنظمات الدولية إلدانته.
وأشــاد بن دغر خالل اتصاله بدور املحافظ العرادة وجهوده يف إطار الرشعية، وإنجازاته 
التنموية يف محافظة مأرب »املعربة عن نفسها« .. مؤكداً تضامنه مع محافظ مأرب ومع كل 

املناضلني الذين يذودون عن حياض الجمهورية والوحدة يف اليمن.
 وحيا بن دغر كل األبطال الصامدين يف مأرب من جنود وضباط الجيش الوطني واملقاومة.
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 وزير اإلعالم: مأرب نموذج الوئام 
والتعايش واألمن واالستقرار

أكــد وزيــر اإلعــالم معمــر 
االريانــي أن محافظة مأرب كانت 
والزالت الحضن الدافئ لليمنين بعد 
انقالب املليشــيا الحوثية املدعومة 
مــن إيران باحتضانها ألبناء اليمن 

مــن كل املحافظات.
وقــال يف سلســلة تغريــدات 
عــىل صفحتــه الرســمية يف تويــرت 
إن محافظــة مــأرب احتضنــت 
ــن  ــق ب ــن ؛ دون تفري كل اليمني
انتماءاتهــم السياســية أو غريها ، 
وهــي نمــوذج لألمن واالســتقرار 

ــان  ــوق اإلنس ــر حق دان وزي
محمد عســكر اســتهداف مليشــيا 
الحوثــي االنقالبيــة املدعومــة من 
إيــران بصــاروخ باليســتي منــزل 
اللواء ســلطان  محافــظ املحافظة 

العــرادة يــوم الخميس.
وقــال: »أديــن بأشــد العبارات 

ــي والتعايش بن  والوئام االجتماع
كافــة أطيــاف الشــعب اليمني.

واعترب أن أي »محاولة لإلساءة 
والتشــويش   ، وأبنائهــا  ملــأرب 
عــىل الحالــة األمنيــة يف املحافظــة، 
واملحاوالت البائسة لدق إسفن بن 
ــلطة املحلية  املواطنن وأجهزة الس

واألمــن لن يكتب لهــا النجاح«.
التاريــخ  »مــأرب  مضيفــا: 
والحضــارة أول من انتــر للدولة 
ــكل  ــن ل ــتظل الحص ــا وس وقيمه
اليمنيــن وشــوكة يف عن املليشــيا 

االســتهداف الغادر من قبل مليشيا 
الحوثــي بصــاروخ بالســتي منــزل 
محافــظ مأرب األخ/املناضل البطل 
ــة  ــو كاف ــرادة، وأدع ــلطان الع س
املهتمن بحقوق اإلنسان إلدانة هذه 
االنتهاكات البشعة من قبل مليشيا 

الحــرب والدمار«.

ــة«. الحوثي
وحيــا وزيــر اإلعــالم محافظ 
ــرادة  ــلطان الع ــواء س الل ــأرب  م
وقيادة الســلطة املحلية واألجهزة 
األمنية والعســكرية الذين يمثلون 
كافــة أطيــاف الشــعب اليمنــي ، 
ويرســمون لوحة مصغرة للوطن 

الــذي يتــوق إليــه كل اليمنين.
واختتــم تغريداتــه »مــأرب 
عمقنا الحضــاري وتاريخ أجدادنا 
الــذي نفتخــر بــه ونتباهــى أمــام 

العالــم أجمــع ».

أكد أن محاوالت املساس مبأرب لن يكتب لها النجاح

وزير حقوق اإلنسان يدين استهداف مليشيا 
احلوثي ملنزل حمافظ مأرب
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ياسني سعيد نعامن: جيب أن تبقى مأرب نقطة 
انطالق جامعة ملزيد من التالحم الوطني

ــور ياســن ســعيد  قــال الدكت
نعمان سفري الجمهورية اليمنية يف 
اململكة املتحدة إنه »يجب أن تبقى 
محافظــة مــأرب نقطــة انطــالق 
جامعــة ملزيد مــن التالحم بن كل 

القــوى الوطنية«. 
ودعــا يف منشــور عىل صفحته 
الرسمية فيسبوك إىل حماية مأرب 
بــكل قوة من قبــل كل أبناء اليمن 

ــن يتصدون للمرشوع  الذي الرشفاء 
العنري.

وأكــد نعمــان أن مأرب شــكلت 
واحدة مــن قواعد الصمود يف وجه 
االنقالبين عىل مدى خمس سنوات 
أبنائها ودعم  ــات  بقيادتها وتضحي
التحالــف العربــي ، وال يجــب تحت 
أي ظرف من الظروف خســارة هذا 
املكســب الكبري لحسابات جربت يف 

الظروف الناعمة ووصلنا بســببها 
فيه«. نحن  ما  اىل 

ــان  ــوال التوه ــه »ل أن ــرب  واعت
ــوى  ــه الق ــذي تعيش ال ــزق  والتم
التي تقــاوم مليشــيات الحوثيىن 
ومرشوعهــم االيرانــي الخبيث ملا 
تجرأت هذه املليشــيات عىل العبث 

ــأرب«. ــدداً يف م مج
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دعا حزب اتحاد الرشــاد 
اليمني بمحافظــة مأرب إىل 
ــم ، ورص  ــتمرار التالح اس
الصفوف والعمل صفاً واحداً 
؛ جنباً إىل جنب مع الســلطة 
ــن  ــال األم ــة ؛ ورج املحلي
باملحافظة يف مواجهة األعمال 
التخريبية التي تستهدف أمن 
واســتقرار املحافظة يف هذه 
اللحظة التاريخية الحاسمة 
التــي تحــاول فيها املليشــيا 
الحوثية بكل الوســائل النيل 
من أمن واستقرار املحافظات 

املحررة.
ــاد  ــزب اتح ــاد ح وأش
الرشاد اليمني يف بيان ينرش 
»موقــع محافظــة مــأرب« 
نصه باألدوار البطولية ألبناء 
محافظة مأرب بكل رشائحهم 
والعســكرية  السياســية 

والحزبية واملشايخ واألعيان 
والشــخصيات االجتماعيــة 
التــي اســتنفرت إىل جانــب 
السلطة املحلية يف بسط األمن 
واالستقرار يف هذه املحافظة 
التــي ضمت الطيــف اليمني 

وأصبحــت ملجأ للجميع.

نص البيان
ــاد  ــاد الرش ــع اتح يتاب
اليمني فــرع مأرب باهتمام 
ــة  ــداث التخريبي ــغ األح بال
األخرية  امليدانية  والتطورات 
التــي جرت يف مدينــة مأرب 
، ويشــيد الرشاد بالجاهزية 
ــا  ــىل به ــي تتح ــة الت العالي
ــادة  ــة بقي ــلطة املحلي الس
محافظ املحافظة يف مالحقة 
العنارص التخريبية الخارجة 

عــن النظــام والقانون.

الرشــاد  يشــيد  كمــا 
ــاء  ــة ألبن ــاألدوار البطولي ب
محافظة مأرب بكل رشائحهم 
والعســكرية  السياســية 
والحزبية واملشايخ واألعيان 
والشــخصيات االجتماعيــة 
، والتي اســتنفرت إىل جانب 
السلطة املحلية يف بسط األمن 
واالستقرار يف هذه املحافظة 
التــي ضمت الطيــف اليمني 

ــأ للجميع. وأصبحت ملج
ويدعو الرشاد إىل استمرار 
هذا التالحم ورص الصفوف 
والعمــل صفاً واحداً جنباً إىل 
جنــب مــع الســلطة املحلية 
ورجــال األمــن يف مواجهــة 
هذه األعمال التخريبية التي 
تســتهدف أمــن واســتقرار 
هــذه املحافظــة يف هــذه 
الحاسمة  التاريخية  اللحظة 

التي تحاول فيها املليشــيات 
الحوثية بكل الوســائل النيل 
من أمن واستقرار املحافظات 

املحررة.
كمــا يدعــو الرشــاد كل 
القوى السياســية إىل الرتفع 
عــن املكايدات السياســية يف 
الظروف والتوقف  مثل هذه 
ــة،  ــرات اإلعالمي ــن املهات ع
الصفوف يف مواجهة  ورص 
العدو الحوثي املشرتك والذي 

الجميع. يستهدف 
حمى الله مأرب وأهلها

صادر عن إتحاد الرشــاد 
اليمني فرع مأرب

القعــدة  بتاريــخ1ذو 
1440هجريــة

املوافق4/7/2019م

في بيان صادر عنه

حزب »الرشاد« يدعو الستمرار رص الصفوف إىل 
جنب السلطة املحلية بمأرب
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مليشــيا  اســتهدفت 
الحوثي االنقالبية فجر يوم 
ــظ  ــزل محاف ــس من الخمي
محافظة مأرب اللواء سلطان 
بن عــي العــرادة بصــاروخ 

ليستي. با
وأوضــح مصــدر امنــي 
أن الصاروخ الباليستي الذي 
اســتهدف البيت وســط حي 
ســكني مكتظ بالســكان يف 
منطقة كرى بمديرية الوادي 
؛ تسبب يف أرضار مادية بالغة 
، ولــم يســفر عــن خســائر 

اطلــع وكيــل محافظــة 
ــة  ــؤون اإلداري ــأرب للش م
عبدالله الباكري ، ومعه مدير 
عــام مكتب الرتبية والتعليم 
الدكتــور عي العبــاب ، يوم 
الثالثاء ، عىل سري عمل لجان 
الشهادة  اختبارات  تصحيح 
الثانويــة العامــة يف كنرتول 
إقليم ســبأ الــذي افتتح هذا 

بمأرب. العام 
وخــالل الزيارة اســتمع 
ــري والدكتور  ــل الباك الوكي
العباب مــن رئيس الكنرتول 
عبدالله نارص شداد إىل رشح 
مفصل عن عملية التصحيح 
واملراحــل التي تمــر بها من 
خالل كــوادر وخربات عالية 

من األســاتذة واملوجهن.
وأشــاد الوكيــل الباكري 
بحسن الرتتيب واألداء لنجاح 

برشية.
أن  إىل  املصــدر  وأشــار 
هذا االستهداف يأتي يف إطار 
ــيا الحوثية  ــة املليش مواصل
الستهداف املدنين اآلمنن يف 
بالصواريخ  مأرب  محافظة 
واملقذوفــات  الباليســتية 
األخرى والتي راح ضحيتها 
العرشات من املدنين اآلمنن ؛ 
بينهم أطفال ونساء وتصدت 
ــاع  ــة الدف ــا منظوم ألغلبه
ــف  ــة للتحال ــوي التابع الج

العربي.

العمل بشفافية ، ودقة عالية 
.. مؤكداً دعم قيادة السلطة 
املحليــة للكنــرتول مــن أجل 
نجاحــه يف أعمالــه وبكل ما 
يمكنه من أداء مهامه بكفاءة 

واقتدار.
إنشــاء  أن  إىل  ولفــت 
كنــرتول لخدمــة محافظات 
إقليم سبأ )مأرب - البيضاء - 
الجوف( ؛ مثل خطوة هامة 
من قبل وزير الرتبية والتعليم 
عــىل  اإلرشاف  لتســهيل  ؛ 
االمتحانــات وإجــراء أعمال 
التصحيح والجمع للدرجات ، 
وغريها من األعمال املتعلقة 
بالكنرتول، إىل جانب كون ذلك 
ترســيخاً لألقاليم ، وتوزيع 
ــا  ــا أقرته ــات كم الصالحي
مخرجات الحــوار الوطني.

مليشيا احلوثي تستهدف منزل 
املحافظ العرادة بصاروخ باليستي

الباكري يطلع عىل سري تصحيح اختبارات 
الثانوية العامة يف كنرتول إقليم سبأ
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التنفيذي  ــب  عقد املكت
ملديريــة مدينــة مــأرب 
املحافظــة(  )عاصمــة 
له برئاسة وكيل  اجتماعا 
الدكتور عبدربه  املحافظة 
مفتــاح ، وقــف أمام عدد 
مــن القضايــا ذات الصلة 
بــأداء املكاتــب يف املديرية 
الخدمــات  ومســتوى   ،

املقدمــة للمواطنــن.
وخــالل االجتماع قدم 
مدير عــام املديرية محمد 
عن  تقريراً  فرحان  صالح 
الجهود املبذولة ، وتحسن 
ــة املقدمة  الخدمات العام
القطاعــات  مختلــف  يف 
ومواكبة التوسع العمراني 
السكانية  والكثافة  الكبري 
ــزوح  الن ــراء  ــدة ج املتزاي

املســتمر إىل املحافظة.

شــبكة  دشــنت 
لألعمــال  اســتجابة 
ــانية واإلغاثية يوم  اإلنس
الخميس مــرشوع توزيع 
السلة الغذائية لعدد 2500 
ســت  يف  نازحــة  أرسة 
مديريات بمحافظة مأرب 
ــوادي،  ال ــة،  ــي )املدين ه
الجوبــة، مجــزر، رغوان، 
مدغل ( بدعم من الجمعية 

ــة . ــة لإلغاث الكويتي
ويف التدشــن، أشــاد 
الشــؤون  عــام  مديــر 
والعمــل  االجتماعيــة 
ــن الشبواني  األستاذ حس
الكويــت  دولــة  بــدور 

وأشــار الوكيل مفتاح 
خــالل االجتماع إىل أهمية 
بــذل املزيــد مــن الجهــود 
ــتوى األداء  ــن مس لتحس
يف املكاتــب ، بمــا يحســن 
ــات  ــتوى الخدم ــن مس م
يف  املقدمــة  األساســية 
عاصمة املحافظة، والعمل 
ــط  ــتيعاب الضغ ــىل اس ع

الهائــل عــىل الخدمات.
خــالل  جــرى  كمــا 
االجتماع مناقشة التنسيق 
والتعــاون واإلســناد بــن 
يف  التنفيذيــة  املكاتــب 
املحافظــة وفروعهــا يف 
املديريــة، بمــا يعــزز مــن 
مستوى الخدمات املقدمة، 
ويحســن مســتوى األداء.

ــعباً ودعمها  حكومة وش
للشــعب  املتواصــل 
اليمنــي يف ظــل الظــروف 
االســتثنائية التي تمر بها 
اليمن .. مثمناً دور شبكة 
وجهودهــم  اســتجابة 
وتنفيذهــم  الجبــارة 
ــاريع التي  املتواصل للمش
تالمــس احتياج املواطنن 
. اليمــن  يف  والنازحــن 
مديرة  التدشن،  حرض 
مكتــب شــبكة اســتجابة 
اإلنســانية  لألعمــال 
واإلغاثيــة مأرب، نســيبة 

ــاني . الغس

الوكيل مفتاح يرتأس اجتامعاً 
لتنفيذي مديرية املدينة

شبكة استجابة تدشن توزيع 
السلة الغذائية لألرس 

النازحة يف مأرب
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مأرب والحوثيون
الحوثيــن مــع  أمــر 

عجيــب... مــأرب 
ــدرس،  ال ــوا  ــا تعلم م
يف  يتعلمــوه  لــم  مثلمــا 

الضالــع...
يحاولــون الكيــد ملأرب 
من داخلها ومن خارجها...

تطبيــق  يحاولــون 
خطة »فرق تسد« عىل أهل 
مــأرب، وقد فشــلوا أمس، 

اليــوم. وسيفشــلون 
النفــاذ خــالل  يريــدون 
التــي  الشــقوق القبليــة 

يجيــدون اســتغاللها...
ــل  ــوا أن أه ــد علم وق
ــون خالفاتهم  ــأرب ينس م
ويرتاصــون  الداخليــة 
ملواجهــة املليشــيا الغازية، 

كمــا حــدث يف 2014.
يحاولــون الدخــول من 
بوابــة املماحكات الحزبية، 

جدوى... دون 

وقــد علمــوا أن املؤتمر 
ــة  ــأرب كان يف مقدم يف م
جانب  إىل  املقاومة  صفوف 
واالشــرتاكي  اإلصــالح 

ــم. ــن وغريه والنارصي
وعندما أقول »املؤتمر«، 
فــإن املقصود هــو املؤتمر 
ــار  التي ــام، ال  ــعبي الع الش

ــل املؤتمر. الحوثي داخ
الحوثيــون  يحــاول 
تصويــر ما يجري يف مأرب 
أنــه عــدوان  عــىل أســاس 
إصالحــي عىل بعــض أهايل 

مأرب.
إنــه  يعــودون ليقولــوا 
رصاع عــىل أرضية لقيادي 

إصالحي...!
ال تظنوا أنها نكتة...

ــل-  ــون -بالفع الحوثي
يصفــون الحملــة األمنيــة 
ــت  ــا خرج ــأرب بأنه يف م
الســرتداد أرضيــة، يف كذبة 

ال يجرؤ عــىل اجرتاحها إال 
خيــال الكهنــوت املريــض.

حالــة الكهنــة مزريــة، 
وهم يقفون اليوم عاجزين 
عمــا عجــزوا عنــه أمس يف 

مأرب.
ال قلق...

مــأرب كبــرية باليمــن، 
واليمــن قــوي بمــأرب، 
والجمهورية راياتها تخفق 
يف ســماء »البلــدة الطيبة«.
ــو أن  ــري ه ــا يج وم
ــرض  ــد أن تف ــة تري الدول

ســلطة القانــون...
والحوثيــون يريــدون 
ــاً  ــأرب مرتع ــون م أن تك

ــوىض... للف
أخرياً: ال داعي للنيل من 

مأرب نكاية باإلصالح... 
مجــرد  اإلصــالح 
شــماعة، والهدف إســقاط 
ــم  ــأرب باس ــة يف م الدول

اإلصــالح...
اختلفــوا مــع اإلصالح 

شئتم... ما 
انتقــدوه وجرحوه كما 

يحلو لكم...
لكن ال تنســوا أن مأرب 
أكــرب مــن اإلصــالح ومــن 

املؤتمر..
وأكرب من الحوثين...

اليمــن،  مــأرب هــي 
ــي  ــة وه ــي الجمهوري وه
التــي صمــدت يف وجــه كل 
هــذا الظالم الذي لف البالد 
من أقــىص الجبل إىل أقىص 
السهل ذات خريف من عام 

.2014

* سفري اليمن ومندوبها 
الدائــم لــدى منظمــة األمم 
املتحــدة للرتبيــة والثقافــة 

والعلوم )اليونيســكو(

بقلم/ محمد جميح
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رجال األمن 
متكأ أحالمنا

ــدث عن مأرب  وأنا أتح
ــا  إليه ــوى  ــة ته كمحافظ
أفئدة الناس ؛ بل ولم أتردد 
يف دعوة زمالئي وأصدقائي 
لزيارتها بــكل ثقة ودرجة 
عاليــة مــن الشــعور اآلمن 
ــي  ــألت نف ــن ؛ س املطمئ
ذات يــوم عىل مــاذا يرتكز 
هذا الشعور ؟! الذي اليقبل 
أن يكون مبنيــا عىل أماني 
وأحــالم بــل عــىل حقائق، 
أحالمــي  أن  فوجــدت 
وطموحاتــي  وفخــري 
ترتكــز بالدرجة الرئيســية 

عــىل منظومــة األمن.
ــي  ــذي يضح ال ــن  األم
ويتعــب يف إيجاده وتقويته 
؛ حملوا عىل  رجال عظماء 
»عواتقهــم« همــه ليعيش 

ــن  املواطــن ، وهــو مطمئ
ــة مفصلية صعبة  يف مرحل
كالتــي يعيشــها وطننــا 

. لحبيب ا
جنــدي األمــن يف هــذه 
ــئ  ــن نتك ــو م ــة ه املدين
ــن  ــري م ــزء كب ــم بج عليه
أثقــال األحمال مــن أحالم 
وطموحــات شــعب ، وهو 
ــري عىل الدرب للوصول  يس
ــة النظــام  ــق دول إىل تحقي
والقانــون يف ظــل فــوىض 

االنقــالب.
ألــف تحيــة للعيــون 
الســاهرة التي تسهر لينام 
املواطنــون الذين ، بالتأكيد 
بالتعاون  الوفاء  سيبادلون 
مــع رجــال األمــن ؛ ألنهم 
يدركــون أنــه اليــرشف أي 

مواطــن رشيف ووطني أن 
يسمح ألي اختالل أمني أو 
يتقاعــس عــن أي عمل من 
شأنه تقوية مداميك الدولة 
ونقدم  التي نضحي جميعاً 
ــرية  ــا خ ــبيل إيجاده يف س

قادتنا وشــبابنا.
يبــذل رجــال األمــن يف 
ــوداً  ــأرب جه ــة م محافظ
جبــارة مثمــرة يف تحقيــق 
االستقرار والسكينة العامة 
باإلضافــة إىل تنمية الوعي 
والتدريــب والتأهيــل الــذي 
تقــوم بــه القيــادة العامة 
للرشطــة لكافــة منتســبي 
الوحــدات األمنية يف كيفية 
ــن  ــع املواطن ــل م التعام
ــة  النائم ــا  ــط الخالي وضب
امــن  الهادفــة لزعزعــة 

واســتقرار هــذه املحافظة 
أداء  ــك  ــة ؛ وكذل النموذجي
أعمالهــم باحرتافيــة عالية 
ــات التهريب  يف ضبط عملي
التــي تقــوم بهــا مليشــيا 
اإلجرام الحوثية االنقالبية.

ومــع هــذا لــن يتحقق 
نجــاح األهــداف وتســتتب 
الحالــة األمنيــة وتصــل إىل 
الحالــة املثالية إال بالتعاون 
املجتمعي العام ، والذي من 
شــأنه أن يســهم يف تقوية 
الصالح العام وفرض هيبة 
الدولــة واحــرتام األنظمــة 
والقوانــن ونــرش هــذه 
الثقافــة أوســاط املجتمع.

* وكيــل وزارة اإلعــالم 
الصحافة لشؤون  املساعد 

بقلم/ أحمــد ربيـــع 


