
صنعاء/ سبأ
ــيايس األعىل  ــاد رئيس املجلس الس ــد األخ صالح الصم أك
أهمية دور األجهزة األمنية يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار .. 
مشددا عىل رضورة تفعيل وحدات وقطاعات املؤسسة األمنية 
لتحسني مستوى الخدمات األمنية التي لها عالقة باملواطنني.
ــة األوىل من  ــالل افتتاحه للمرحل ــال الرئيس الصماد خ وق
ــا،  ــة ووحداته ــادة وزارة الداخلي ــي 2018م لقي ــام التدريب الع
ــة  ــادات األمني ــات، والقي ــم يف املحافظ ــن ونوابه ــدراء األم وم
ــال األمن  ــن أداء رج ــس املواط ــد أن يلم ــس " ال ب ــاء أم بصنع
ــة بحياة  ــة التي لها عالق ــات األمني ــالل تطوير الخدم ــن خ م
املواطن اليومية، ومنها تعزيز الدور الذي يقوم به رجال املرور 
ــري والحد من  ــم الس ــوارع وتنظي ــام يف الش ــف االزدح يف تخفي

الحوادث وما تلحقه من أرضار مادية وبرشية".
ــة  ــادة وزارة الداخلي ــع قي ــاء م ــعادته باللق ــن س ــرب ع وع
ووحداتها، ومدراء األمن ونوابهم يف املحافظات وكافة القيادات 
األمنية. مشريا إىل أهمية هذا اللقاء الذي يأتي يف ظل الظروف 
ــدوان والحصار  ــالد يف ظل الع ــر بها الب ــي تم ــتثنائية الت االس

الذي شارف عامه الثالث عىل االنتهاء.
ــرتة أّنها  ــة خالل هذه الف ــة األمني ــاف " أثبتت املؤسس وأض
ــزاز كل يمني،  ــدة وأنها مبعث فخر وإع ــة عمالقة ورائ مؤسس
ــعبية  ــنودة باللجان الش ــا مس ــكل وحداته ــت ب ــث خاض حي
ــرات ومكائد خطرية يف ظل  ــلت مؤام معركة أمنية جبارة، وأفش
توجه العدوان لنرش الفوىض وإقالق السكينة العامة، وكل هذا 

بفضل الله وجهود املؤسسة األمنية واللجان الشعبية ".
ــادات  ــع قي ــاء األول م ــذا اللق ــاد ه ــس الصم ــرب الرئي واعت
ــة األمنية التي  ــخ املؤسس ــاً يف تاري ــة مفصلي ــة األمني املؤسس
تجاذبتها قوى النفوذ واالستبداد طيلة الفرتات السابقة حتى 
يف ظل العدوان والحصار وصد مؤامرات األعداء ومخططاتهم 

الهادفة إىل نرش الفوىض وإقالق السكينة العامة.
ــر بها الوطن لم  ــية التي يم ــع " ويف ظل الظروف القاس وتاب
يسلم رجال األمن من االستهداف والتشويه رغم الفارق الكبري 
ــت فيها األجهزة األمنية يف ظل العدوان،  يف الظروف التي عمل
ــدوان وذلك يف إطار  ــت تعمل فيها قبل الع ــروف التي كان والظ
رصفها عن الدور الذي ينبغي أن تقوم به، فكان التوجه لتبقى 
ــل مّكنوا القاعدة  ــلولة تلبي طموحات النافذين، ب أجهزة مش
ــروراً بتفجريات  ــدة محطات، م ــتهدافها يف ع ــا من اس وأدواته
ــزي، وكانوا  ــجن املرك ــة، وأحداث الس ــبعني، وكلية الرشط الس
ــرشت االغتياالت والتفجريات،  يتعاملون معها بال مباالة، فانت

واستهدفت ممتلكات املواطنني".
ــة  ــدوان إرباك عمل هذه املؤسس ــتعرض محاوالت الع واس
ــوى يف الداخل  ــل بعض الق ــا من قب ــل مهامه ــدة، وتعطي الرائ
ــايض التي كان  ــمرب امل ــداث ديس ــك املؤامرات بأح ــج تل وتتوي
ــرز واألهم يف وأِد هذه الفتنة وإعادة  لألجهزة األمنية الدور األب

األمن والسكينة إىل املجتمع.
ــزة األمنية يف  ــاألدوار الكبرية لألجه ــوه الرئيس الصماد ب ون
ــاوز آثارها يف فرتة  ــمرب وتج ــع األوضاع عقب أحداث ديس تطبي

قياسية أذهلت الداخل والخارج .
ــد نقلة  ــني العام الجدي ــون تدش ــه يف أن يك ــرب عن أمل وأع
ــتويات،  ــىل كل املس ــاط ع ــتوى األداء واالنضب ــة يف مس نوعي
ــة والتعقيدات التي  ــكاالت اإلداري ــة وأن الكثري من اإلش خاص

كانت تحصل من بعض األطراف إلرباك عمل األمن قد زالت.
ــىل كل  ــة ع ــام الرشط ــل دور أقس ــىل رضورة تفعي ــدد ع وش
ــادرة عىل التعامل  ــتويات اإلدارية، واختيار الكفاءات الق املس
ــبة من  ــام بقضاياهم ومحاس ــؤولية واالهتم ــعب بمس مع الش
ــني أو التعايل عليهم أو  ــه وابتزاز املواطن ــتغالله ملوقع يثبت اس
ــام البحث الجنائي،  ــابه وكذا تفعيل أقس أخذ اإلتاوات وما ش

وإنجاز قضايا املواطنني.
ــة التدابري  ــاذ كاف ــاد إىل رضورة اتخ ــس الصم ــار الرئي وأش
ــات للبدء يف الضبط الرشطي للتخفيف من الجريمة  واملعالج

ــيارات وضبط  واملخالفات واالختناق، بإعطاء مهلة لرتقيم الس
ــذات يف أمانة العاصمة، تليها عواصم املحافظات،  الوضع وبال

وتنفيذ ذلك خالل سقف زمني محدد.
ــات للوضع  ــاذ تدابري ومعالج ــاذ باتخ ــه حكومة اإلنق ووج
ــاة تطبيق  ــن ومراع ــه اليم ــذي يمر ب ــب ال ــادي الصع االقتص
ــات والتدابري  ــد أن تكون هذه املعالج ــون .. وأضاف " ال ب القان
تراعي الوضع الصعب للمواطنني املطلوب ترسيم سياراتهم ".

ــط  لضب ــة؛  اإليرادي ــات  الجه ــع  م ــيق  التنس ــىل  ع ــث  وح
ــة من خالل رؤية يتم إعدادها حالياً؛  اإليرادات بطريقة سلس
ــاب الناقالت عىل طول  ــاالت االبتزاز للمواطنني وأصح ملنع ح
ــية تحت دعوى التحسني والرضائب وما شابه،  الطرق الرئيس
ــة  ــات وفق آلية سِلَس ــه مخالف ــت علي ــن يثب ــبة كل م ومحاس
وسليمة، ويجب البدء بها خالل سقف زمني ال يتجاوز الشهر 
ــيق مع اللجنة االقتصادية وفق اآلليات والخطط التي  بالتنس

تم اقرتاحها.
ــاس احتكاكاً باملواطنني، ومن  ــال" رجل األمن هو أكرث الن وق
ــتطيع أن نحكم عىل نجاح الدولة  ــالل تعامله مع الناس نس خ
ــل األمن، ما يتطلب  ــن يمثلها يف امليدان وهو رج ــلها، بم أو فش
ــهرون عىل حياة املواطنني يف  االهتمام برجال األمن الذين يس
ــية، وعدم ظلمهم وضبط أي متالعب أو مخل  ظل ظروف قاس

بالقيم التي يجب أن يحملها رجل األمن.
ــة إىل إقامة ورش عمل ودورات تدريبية  ودعا وزارة الداخلي
ــط األخالقية واإلجرائية  ــال األمن حول مهاّمهم، والضواب لرج

التي ينبغي مراعاتها يف العمل األمني .
وأردف " ألنكم أنتم واجهة الدولة، فيجب أن تكونوا خري من 
ــدث عن رضورة االنضباط  ــا ويمثل قيمها، وعندما نتح يمثله
ــكيكاً يف كفاءتكم ونزاهتكم، وإنما لقطع الطريق عىل  ليس تش
ــويه عملكم  ــيطة لتش ــتغل أي مخالفات ولو كانت بس من يس
ــتطيع القضاء عىل تلك املظاهر إّال من خالل  املقدس، ولن نس
ــني الذي يحاولون  ــف كل املندس االنضباط وااللتزام ليتم كش

تشويه الدور الذي تقومون به".
ــس  ــزة األمنية ببعض األُس ــاد األجه ــس الصم ــر الرئي وذًك
ــة عصّية  ــة األمنية مؤسس والضوابط التي تجعل من املؤسس
ــرات األعداء بما فيها  ــرتاق، وتتحطم عليها كل مؤام عىل االخ

إقفال املجاالت التي فيها ثغرات لألعداء .
ــام البيوت  ــال " امتنعوا عن اقتح ــال األمن قائ ــب رج وخاط
ــراءات قضائية،  ــربرات، إّال وفق إج ــباب وامل ــت األس ــا كان مهم
ــخصيات اجتماعية لتقريب أي متهم وتوثيق  واالستعانة بش
ــل اإلجراءات  ــذ كام ــد أخ ــو بع ــة بالفيدي ــات مداهم أي عملي
القانونية، إذا التزمتم بهذا سنستطيع أن نكرس رأس أي واحد 
ــم، لكن عندما  ــىل ممتلكاته ــوت األمنني ويعتدي ع ــم بي يقتح
ــون األمر متاحاً ملن هّب ودّب لم يعد يعرف الذي لديه هدف  يك

أمني مرشوع، أو من لديه تصفية حسابات ونهب ورسقة".
ــتثنائي  ــم، فالوضع اس ــد أن نقّيدك ــن ال نري ــاف " نح وأض
ــا يف ظل  ــري من الخالي ــوالءات ويدعم الكث ــرتي ال ــدو يش والع
ــىل درجات الحذر  ــي أن تتحلوا بأع ــدوان والحصار وينبغ الع
ــراءات تمنع أي  ــق إج ــتعداد، وف ــة واالس ــة والجهوزي واليقظ
ــرش وإذا لم يكن  ــدان مهامكم الب ــم للناس ومي ــاوزات، فأنت تج
ــيكون وباًال  ــعبكم س ــث عىل األمن والطمأنينة لش عملكم يبع

عليكم أمام قياداتكم ".
كما حث عىل نرش الثقافة األمنية لدى جميع أبناء الشعب 
ــؤوليتها عىل  ــام بمس ــة يف القي ــزة األمني ــاً لألجه ــوا عون ليكون
ــائدة  ــي األمني ثقافة س ــال "إذا أصبح الوع ــه .. وق ــل وج أكم
ــائق  لدى الجميع فاملواطن يف مزرعته والتاجر يف متجره والس
ــداً لألجهزة  ــيمثلون راف ــته، س ــب يف مدرس ــيارته والطال يف س
ــة  ــي ينبغي وضع آلية سلس ــالل املعلومات الت ــة من خ األمني
وسهلة لالستفادة من ذلك السيل الذي سيتدفق من املجتمع 

والتعاطي معها وفرزها والتحقق منها بدون تهور".
ــيخ الضوابط واملعايري ملأموري  ووجه الرئيس الصماد برتس
ــقاط الحجة  ــا إىل الجميع؛ إلس ــي، وإيصاله ــط القضائ الضب
ــن يخالفها  ــبة كل م ــات أو تجاوزات، ومحاس ــام أي مخالف أم
ــىل األجهزة القضائية  ــاً أو يوجه بمخالفتها .. مؤكدا ع ميداني
ــيق مع األجهزة األمنية، لفرز السجون وإنجاز  والنيابة التنس
ــجناء، واالهتمام بهم  ــاة الس ــف معان ــات العالقة لتخفي امللف
ــجون إىل إصالحيات بما  ثقافياً وتربويا ًوصحياً، وتحويل الس
ــن يمكن إطالقهم  ــة والعمل عىل فرزهم وإطالق م تعنيه الكلم

وعودتهم إىل مجتمعاتهم.
ــاء بهم  ــاون مع املعرسين الذين س ــاب بأهل الخري التع وأه
ــخصية، واتخاذ األجهزة  ــجون مقابل حقوق ش الحال يف الس

املعنية كافة التدابري إلطالقهم.
ــوذج الراقي يف  ــم النم ــام بتقدي ــىل رضورة االهتم ــدد ع وش
األخالق والتعامل والسلوك حتى يف مظهر رجل األمن ومقراته 
ــلطة الدولة يف أذهان املجتمع ..  ــيخ هيبة رجل األمن وس وترس
ــاف" ال أرى رضورة لتلصيق ملصقات أياً كانت يف مقرات  وأض
وأطقم األمن ما عدا الشعارات التي تتعلق باألمن بحيث نعزز 

حضور دور األمن الرسمي يف ذهنية املجتمع".
ــن كرثة  ــة م ــت كالخريط ــم أصبح ــض األطق ــع " إن بع وتاب
ــق فوقها وهكذا  ــهيد ويقلع بعضها ويلص ــات صورة ش امللصق
ــيد يف أطقم األمن ال داعي لها بحيث  حتى صور الرئيس والس

يقول أي مواطن هذا رجل وطقم األمن".
كما وجه الحكومة بإعطاء أولوية لتوفري متطلبات املؤسسة 
األمنية ومنتسبيها لدورهم الحيوي وارتباطهم بحياة املواطن 
اليومية بما يتسنى لرجل األمن القيام بمسؤوليته بكل اقتدار 

وكفاءة ونزاهة.

ــادة وزارة الداخلية وقادة الوحدات  وأكد أهمية اضطالع قي
ــؤولية  ــة بهم واملس ــام املنوط ــة بامله ــذه املؤسس ــبي ه ومنتس
ــتثناء  ــهم الجميع دون اس الكبرية امللقاة عىل عاتقهم، وأن يس
ــة للقيام بمهامها يف الحفاظ عىل  ــل دور وزارة الداخلي يف تفعي
ــتقرار والسكينة العامة، وتقديم الخدمات للشعب  األمن واالس

املعطاء عىل كل املستويات.
ــاء كل  ــىل رضورة انته ــد ع ــاد التأكي ــس الصم ــدد الرئي وج
ــة وزارة الداخلية كٌل  ــر االزدواج وأن ينضوي تحت مظل مظاه
ــتيعاب كّل من بذلوا  يف إطار مهامه وصالحياته والتعجيل باس
ــن اللجان  ــالل الفرتة املاضية م ــل األمني خ ــهموا يف العم وأس
ــمية، ممثلة بـ"وزارة  ــة األمنية الرس ــعبية يف إطار املؤسس الش

الداخلية" .
ــي قمتم بها  ــم الت ــعبية " إن مهامك ــان الش ــب اللج وخاط
ــن منطلق الثقافة اإليمانية التي  خالل الفرتة املاضية، تأتي م
تربيتم عليها يف البذل والعطاء، ومن أجل الوطن، وانضمامكم 
ــس مكافأة لكم، فما  ــة وانضباطكم يف إطارها، لي ــذه املؤسس له
ــمَنِتُكم، وانضمامكم  ــواب ليس ِبرَس ــتحقون من األجر والث تس
وانضباطكم يف هذه املؤسسة يأتي امتداداً ملهامكم الوطنية يف 
ــي للرجل املؤمن الذي  ــد الجهود، وتقديم النموذج الراق توحي
ــكان كان، ويقدم نموذجاً  ــه يف أي م ــظ عىل قيمه وأخالق يحاف

يحتذى به يف كل سلوكياته العملية ".
ــعب، فالكل يعرف  عكم أمام الش وقال " إننا لم نأِت ُهنا لُنلمِّ
ــهاب  ــنا بصدد االس ــة ما قمتم به وتقومون به؛ لذلك لس عظم
ــىل علم،  ــن ناٍر ع ــو أوضح م ــم، فه ــول عطاءاتك ــل ح والتطوي
ــة، والحفاظ عىل رصيدها،  ــي أن يعزز دور هذه املؤسس وينبغ
ــقاط محاوالت األعداء للنيل منها أو التشكيك يف دورها،  وإس

ومحاوالتهم بكافة الوسائل تشويه سمعتها أمام الشعب.
ــيايس األعىل عن أمله يف أن تعمل  وعرب رئيس املجلس الس
ــات  ــوزارة نموذجاً ملؤسس ــىل جعل هذه ال ــادة الداخلية ع قي
ــن األداء، وأن تكون مؤسسًة وطنيًة  الدولة يف االنضباط وحس
تخدم الشعب دون تمييز وأن تحافظ عىل كل الكوادر الوطنية 

الكفؤة النزيهة من قادة وضباط املؤسسة األمنية.
ــال  ــتخباراتية إلفش ــيق مع األجهزة االس وحث عىل التنس
ــتقرار، والعمل  مخططات األعداء الهادفة لزعزعة األمن واالس
ــر عىل البلد  ــه التآم الدؤوب للتصدي لكل من ُتَســول له نفس

وزعزعة أمنه واستقراره وإقالق السكينة العامة.
ــكر والتقدير  ــىل الش ــيايس األع ــس املجلس الس ــدم رئي وق
ــىل دورهم ..  ــراداً ع ــة قيادات وأف ــة األمني ــالل للمؤسس واإلج
ــض جوانب  ــا عن بع ــا تحدثن ــول" مهم ــه بالق ــا كلمت مختتم
ــي يحققها  ــام اإلنجازات الت ــيئاً أم ــور، فهي ال تمثل ش القص
ــاً مّنا عىل  ــض النقاط حرص ــا نذكركم ببع ــن، وإنم ــال األم رج
ــذي ينبغي أن  ــاء بأدائكم ال ــىل إنجازاتكم، واالرتق ــاظ ع الحف
ــة التي تقومون بها واألخالق والقيم  يكون مواكباً لعظمة املهم
ــن كل األمنيات  ــرد يف األم ــا ولكل ف ــا، ولكم من ــي تحملونه الت
ونعدكم أننا سنجعل هذه املؤسسة واالرتقاء بها من أولوياتنا 

القادمة ".
ــزاز نيابة عن  ــن االعت ــة ع ــر الداخلي ــرب وزي ــه ع ــن جانب م

ــيايس األعىل  ــوزارة بدور رئيس املجلس الس ــبي ال كافة منتس
ــام التدريبي 2018م  ــن الع ــني املرحلة األوىل م ــوره تدش وحض

لوزارة الداخلية بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد.
ــهداء وأهمية  ــد اليوم عظمة الش ــال " ال يخفى عىل أح وق
ــن جميعا  ــعب اليمني، فنح ــم يف حماية الش ــم وعطائه دوره
ــت الرادع  ــا وكان ــي قدموه ــات الت ــهداء بالتضحي ــن للش ندي
ــائر أكرب بكثري  للعدوان وأدواته اإلجرامية ولوالها لكانت الخس

مما هي عليه اليوم ".
ــي خالل العام املنرصم وما حدث  وأضاف " إن الوضع األمن
ــداث خرق  ــل العدوان إلح ــتمية من قب ــن محاوالت مس فيه م
ــة األمنية  ــة املؤسس ــوة ومتان ــد بوضوح ق ــيل، يؤك ــي داخ أمن
ــاوالت العدوان  ــرة صلبة تحطمت عليها مح ــي مثلت صخ الت

اإلجرامية ".
ــاج  نت ــت  كان ــة  األمني ــة  املؤسس ــات  أن نجاح ــار إىل  وأش
تخطيط ودراسة وعمل دؤوب لكافة املؤسسات األمنية، حيث 
ــدات األمنية واإلدارات يف الوزارة  أعدت كافة القطاعات والوح
بأمانة العاصمة واملحافظات الخطط والربامج الالزمة لالرتقاء 
بالعمل األمني وتطويره، باإلضافة إىل خطط وبرامج التدريب 
ــني األداء وتفادي  ــي كانت ضمن أولويات تحس والتأهيل والت

األخطاء.
ــب  ــج تواك ــط والربام ــك الخط ــاوري إن تل ــواء امل ــال الل وق
ــهم  احتياجات املرحلة وتلبي متطلبات الظروف الراهنة وتس
ــتقرار وبناء الكوادر  ــكل فاعل يف تثبيت دعائم األمن واالس بش

األمنية الكفؤة عىل مختلف الصعد واملستويات .
ــز عىل العوامل التي تعزز  ــد وزير الداخلية أنه تم الرتكي وأك
ــالالت طارئة  ــة ملعالجة أي اخت ــتجابة الرسيع ــتوى االس مس
ــل عىل وقاية وتحصني املجتمع  ووضع يف االعتبار أهمية العم

من الوقوع يف رشك العدوان والجريمة املنظمة والجنائية .
ــوطا كبريا يف هذا  ولفت بهذا الصدد إىل أن الوزارة قطعت ش
ــية  ــاندة ومتابعة من القيادة السياس ــتمرة بمس االتجاه ومس
ــا  ــة يف كوادره ــة متمكن ــة وطني ــة أمني ــاء مؤسس ــق بن يف طري

وإمكانياتها .
ــال " لكن حالة الرضا عن األداء األمني ال تعني االكتفاء  وق
ــذا العام وهو  ــي أننا نتوق ألن يكون ه ــا وصلنا إليه بل تعن بم
عام البناء الحقيقي وبحسب اإلمكانيات املتاحة للوصول إىل 
ــة واإلرادة بتضافر الجهود ليكون  االعتماد عىل القوة والعزيم
ــة التحديات  ــىل مواجه ــة قادرة ع ــة أمنية قوي ــاك مؤسس هن
ــكرية يف حماية ظهور  ــة العس ــع املؤسس ــق التكامل م وتحقي
أبطال الجيش واللجان الشعبية من األعداء والعمالء والخونة 

واملرتبصني وتجسيد املثل األعىل يف خدمة املواطنني".
ــام بعنرصين  ــة إىل االهتم ــة املاس ــدرك الحاج ــاف " ن وأض
ــة  ــل األمني وتقوية املؤسس ــن يف تطوير العم ــني ومؤثري مهم
األمنية هما تطوير اإلمكانات وتأهيل الكوادر األمنية ليتسنى 
ــتفادة القصوى من خرباتها وطاقاتها  ــة األمنية االس للمؤسس
ــاء القوي واملتني  ــتقرار والبن ــأنه تحقيق األمن واالس ملا من ش
للمؤسسة األمنية ".. متمنيا أن يكون الجميع عونا للمؤسسة 

األمنية يف التغلب عىل كافة الصعوبات.

يجب تفعيل دور أقسام الشرطة على كل المستويات اإلدارية في خدمة المواطنين وإنجاز قضاياهم بالصورة المطلوبةيجب تفعيل دور أقسام الشرطة على كل المستويات اإلدارية في خدمة المواطنين وإنجاز قضاياهم بالصورة المطلوبة

ــــع االقـــتـــصـــادي  ــــوض ـــر لـــمـــعـــالـــجـــة ال ـــي ـــداب ـــت ــــاذ كــــافــــة ال ــــخ ـــــاذ ات ـــــق ـــة اإلن ـــوم ـــك ـــى ح ـــل ــــع االقـــتـــصـــادي ع ــــوض ـــر لـــمـــعـــالـــجـــة ال ـــي ـــداب ـــت ــــاذ كــــافــــة ال ــــخ ـــــاذ ات ـــــق ـــة اإلن ـــوم ـــك ـــى ح ـــل ع

صنعاء / سبأ
ــيايس  ــاد رئيس املجلس الس ــتقبل األخ صالح الصم اس
ــاني  ــق اإلنس ــاء القائم بأعمال املنس ــىل أمس يف صنع األع
ــتيفن  ــر القطري لربنامج الغذاء العاملي لدى اليمن س واملدي
ــيل ريالنيو  ــف مريتش ــة اليونيس ــة منظم ــون وممثل اندرس
ــا جورج  وممثل منظمة الصحة العاملية نيفيو ومدير األوتش

خوري.
ــة  املتصل ــع  املواضي ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرت  وج
ــم  ــراء تفاق ــي ج ــعب اليمن ــانية للش ــات اإلنس باالحتياج
ــا يتطلب  ــدوان والحصار وم ــانية جراء الع ــاع اإلنس األوض
ــل املنظمات الدولية  ــتثنائي وجهود من قب ذلك من دور اس

العاملة يف اليمن لتخفيف معاناة املواطنني.
ــي  ــانية الت ــات اإلنس ــم التحدي ــاء حج ــتعرض اللق واس
ــن حصار بري  ــا يفرضه م ــراء العدوان وم ــه اليمن ج تواج
ــت عىل  ــلبية التي انعكس ــري، وتداعياته الس ــوي وبح وج
ــة واملحافظات ويف املقدمة  ــاة املواطنني يف أمانة العاصم حي
ــار  ــة الحص ــة نتيج ــة الصعب ــية والصحي ــاع املعيش األوض

وانقطاع مرتبات املوظفني.
ــا مواقف املنظمات  ــاء ثمن الرئيس الصماد عالي ويف اللق
ــاني يف اليمن  ــال اإلنس ــة يف املج ــة العامل ــة والدولي األممي
ــة  ــه الراهن ــي يف محنت ــعب اليمن ــب الش ــا إىل جان وبقاءه
لتخفيف املعاناة التي فرضها العدوان السعودي األمريكي.
ــات  ــني الجه ــيق ب ــاون والتنس ــىل رضورة التع ــدد ع وش
ــهيل مهامها  الحكومية ذات العالقة واملنظمات الدولية لتس
ــق معطيات  ــن أداء أعمالها وف ــا م ــا يمكنه ــانية وبم اإلنس
ــالت املنظمات األممية  ــريا إىل أن تدخ املرحلة الراهنة .. مش
ــغ يف نفوس أبناء  ــاعداتها كان لها األثر البال ــة ومس والدولي

الشعب اليمني .
ــىل الحرص عىل  ــيايس األع ــد رئيس املجلس الس كما أك
ــانية بما  ــهيالت الالزمة للمنظمات اإلنس ــم كافة التس تقدي
ــعب اليمني يف  ــن أداء دورها يف تخفيف معاناة الش ــزز م يع
ــع الجرائم بحق  ــب أبش ــدوان الذي يرتك ــتمرار الع ــل اس ظ

الشعب اليمني منذ ما يقارب ثالث سنوات .
ــه العدوان من مجازر  ــت الرئيس الصماد إىل ما يرتكب ولف

ــة صنعاء وتعز  ــران والعاصم ــدة وحجة وعم ــة يف صع يومي
ــتهدافه للبنية التحتية للشعب  وغريها من املحافظات واس
ــة املواطنني وأوضاعهم  ــي، وتداعيات ذلك عىل معيش اليمن

النفسية والصحية والتعليمية واالجتماعية .
ــف  ــذاء العاملي واليونيس ــو برنامج الغ ــار ممثل ــا أش فيم
والصحة العاملية إىل املشاريع التي تنفذها املنظمات والتي 
ــن جراء  ــاعدات لليمنيني املترضري ــم املس ــتهدف تقدي تس

الحرب والحصار واألوضاع الراهنة .
وأكدوا أهمية تعزيز جوانب التنسيق وتقديم التسهيالت 
ــا من أداء  ــة يف اليمن بما يمكنه ــة العامل ــات الدولي للمنظم
ــعب  ــانية واإلغاثية للش ــاعدات اإلنس ــم املس ــا وتقدي دوره
ــالم اليمن وأن  ــم يف أن يعم الس ــن أمله ــي.. معربني ع اليمن
ــلمية مرضية تكفل  ــل األطراف املختلفة إىل حلول س تتوص

الخروج من األزمة الراهنة .
ــة بمكتب  ــلطة املحلي ــا دائرتي الس ــاء رئيس ــرض اللق ح
ــقاف  ــية س ــي والسياس ــم الحوث ــة قاس ــة الجمهوري رئاس

السقاف.

رئيس المجلس السياسي: مجازر العدوان واستهدافه للبنى التحتية فاقم من معاناة الشعب اليمنيرئيس المجلس السياسي: مجازر العدوان واستهدافه للبنى التحتية فاقم من معاناة الشعب اليمني
ــار ــدوان والحص ــن الع ــن م ــاعدة المتضرري ــانية لمس ــات اإلنس ــهيالت للمنظم ــة التس ــم كاف ــى تقدي ــون عل ــارحريص ــدوان والحص ــن الع ــن م ــاعدة المتضرري ــانية لمس ــات اإلنس ــهيالت للمنظم ــة التس ــم كاف ــى تقدي ــون عل حريص

استقبل مسؤولي برنامج الغذاء واليونيسف والصحة العالمية: استقبل مسؤولي برنامج الغذاء واليونيسف والصحة العالمية: 

افتتح المرحلة األولى من العام التدريبي افتتح المرحلة األولى من العام التدريبي ٢٠١٨٢٠١٨ لقيادة وزارة الداخلية لقيادة وزارة الداخلية

ـــن إفــشــال  ـــاد: الــمــؤســســة األمـــنـــيـــة تــمــكــنــت م ـــم ـــص ـــن إفــشــال الـــرئـــيـــس ال ـــاد: الــمــؤســســة األمـــنـــيـــة تــمــكــنــت م ـــم ـــص الـــرئـــيـــس ال
السكينة وإقـــــالق  ــى  ــوض ــف ال لــنــشــر  الــهــادفــة  األعــــــداء  السكينةمـــؤامـــرات  وإقـــــالق  ــى  ــوض ــف ال لــنــشــر  الــهــادفــة  األعــــــداء  مـــؤامـــرات 

0303 أخباروتقارير

  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب
عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدري الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

ــر ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٣٦ ــادى األوىل ١٤٣٩ه - ٥ فرباي ــني: ١٩ جم Monday: 19 Jomada Alawla 1439 - 5 February 2018 - Issue No. 19436االثن

التوجيه بـ:التوجيه بـ:
وترسيخ  الــشــعــب  ــاء  ــن أب جميع  لـــدى  األمــنــيــة  الــثــقــافــة  نــشــر  وترسيخ   الــشــعــب  ــاء  ــن أب جميع  لـــدى  األمــنــيــة  الــثــقــافــة  نــشــر   
ــر لــمــأمــوري الــضــبــط الــقــضــائــي ــر لــمــأمــوري الــضــبــط الــقــضــائــيالــضــوابــط والــمــعــايــي الــضــوابــط والــمــعــايــي

إنهاء كل مظاهر االزدواج في األداء األمني وتوفير كافة متطلبات المؤسسة األمنية إنهاء كل مظاهر االزدواج في األداء األمني وتوفير كافة متطلبات المؤسسة األمنية 


