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ذمار-سبأ
ــة  ــس اللجن ــار رئي ــظ ذم ــش محاف ناق
ــم املحيل  ــرشوع تعزيز الحك ــة مل املجتمعي
ــالم باملحافظة محمد  ــاء الس ــامل وبن الش
ــي  ــوات الت ــس الخط ــديش أم ــني املق حس
ــة واإلعداد لبدء  ــا اللجنة يف التهيئ قطعته

األعمال امليدانية للمرشوع.
ــامل  ــدف مرشوع الحكم املحيل الش ويه
الجاري تنفيذه حاليا بتمويل من مؤسسة 
"بريجهوف" بالرشاكة مع الوكالة األملانية 
ــيق  ــاون الدويل " جي اي زد " والتنس للتع
ــية إىل اإلسهام  مع منتدى التنمية السياس
ــة  للمحافظ ــات  املتطلب ــض  بع ــة  تلبي يف 
ــاه  واملي ــم  والتعلي ــة  الصح ــاالت  مج يف 

والكهرباء واألمن املعييش.
ويف االجتماع، أكد املحافظ املقديش عىل 
ــال امليدانية يف املديريات  أهمية بدء األعم
ــرشوع  ــن امل ــع م ــتفادة املجتم ــان اس لضم
ــف من معاناة املواطنني خاصة يف  والتخفي
ــروف الصعبة التي يمر بها الوطن  ظل الظ

جراء استمرار العدوان والحصار.
ــة لتدخالت  ــة املحافظ ــار إىل حاج وأش
ــاني  ــة يف الجانب االنس ــات الدولي املنظم
ــوي وتدريب الكوادر عىل  واالغاثي والتنم
ــج الرضورية لتنفيذ  اعداد الخطط والربام

املشاريع الخدمية.
ــهم املرشوع يف  ــة أن يس ــت إىل أهمي ولف
ــاريع التنموية املتعرثة والتي  تشغيل املش
ــة  مالي ــغ  مبال إال  ــتكمالها  الس ــق  يتب ــم  ل

ــاريع من  ــا تمثله هذه املش ــيطة نظرا مل بس
أهمية يف خدمة املجتمع.

ــه  الفقي ــد  حام ــرشوع  امل ــق  منس وكان 
ــي اي زد ) محمد  ــرشوع يف (ج ــر امل ومدي
ــيبي قدما رشحا عن الخطوات التي  القش
ــوات القادمة وما  ــج والخط ــا الربنام قطعه
ــم تنفيذه من ترتيبات لبدء العمل يف أربع  ت
ــل اللجنة  ــن قب ــم اختيارها م ــات ت مديري
ــة  ــايل وعتم ــافل والع ــني الس ــي وصاب وه

ومدينة ذمار.
ــة  ــهم يف عملي ــرشوع سيس ــا أن امل وبين
ــق  ــن طري ــن ع ــتقرار يف اليم ــق االس تحقي
ــة يف  املحلي ــة  اإلداري ــاكل  الهي ــهامات  اس

تحقيق السالم واآلمن واالستقرار.

ولفتا إىل أن املرشوع سيسهم يف الحصول 
ــة الحكم  ــيع فعالي ــيايس لتوس الدعم الس
ــه يف تقديم الخدمات  ــيل وزيادة قدرات املح
وتحقيق االستقرار ودعم الجهات الفاعلة 
ــتجابة لالحتياجات  لتقوم بدورها يف االس
ــاطة  ــب الوس ــة وجوان ــية العاجل األساس

وحل النزاعات.
ــن املحافظة  ــر أم ــاع مدي ــرض االجتم ح
ــام النقل  ــس، ومدير ع ــد أحمد ادري العمي
ــودان ، ونائب مدير أمن املحافظة  حيدر س
ــار  ــد القويس ، ومستش ــد عبدالحمي العقي

املحافظ عبده عيل العلوي.
ــاع  اجتم ــش  ناق ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــة املحافظ  ــس برئاس ــار أم ــة ذم بمحافظ

محمد حسني املقديش، ضم ممثيل منظمة 
ــاون الدويل  ــط والتع ــب التخطي أدرا ومكت

االحتياجات اإلنسانية للمحافظة.
ــديش  املق ــظ  املحاف ــاد  أش ــاء  اللق ويف 
ــف معاناة النازحني  بدور املنظمة يف تخفي
ــبل العيش ووسائل االستقرار ..  وتوفري س
ــبب  مبيناً أن املحافظة تواجه تحديات بس
حركة النزوح إليها وعدم قدرة املؤسسات 

عىل القيام بدورها.
ــطتها  أنش ــف  تكثي إىل  ــة  املنظم ــا  ودع
ــتهداف أكرب  ــل عىل اس ــة والعم يف املحافظ
رشيحة من النازحني الذين يعانون أوضاع 
ــانية صعبة .. مؤكداً استعداد السلطة  إنس
املحلية تقديم الدعم إلنجاح مهام املنظمة 

ــهام يف التخفيف من  ــن اإلس ــا يمكنها م بم
األزمة اإلنسانية.

ــة بذمار  ــرع املنظم ــر ف ــار مدي ــا أش فيم
ــذل  ــة تب ــوي إىل أن املنظم ــور الصل منص
ــف معاناة النازحني  جهوداً كبرية يف تخفي
ــة النازحني بالرشاكة  بتنفيذ مرشوع حماي
ــؤون الالجئني  ــامية لش ــع املفوضية الس م
ــوي عىل  ــواء تحت ــواد إي ــم م ــك بتقدي وذل

فرش وبطانيات وأدوات مطبخ وغريها.
ــتهدف  ــواء اس ــرشوع اإلي ــح أن م وأوض
ــار  ــي ذم ــة آالف و250 أرسة بمديريت أربع
ــع املفوضية  ــيق م ــرب .. الفتا إىل التنس ومع
ــع  لتوزي ــني  الالجئ ــؤون  لش ــامية  الس
مساعدات شتوية شملت ثالثة آالف و250 

أرسة يف مديريات ذمار وجهران وعتمة.
ــت  قدم ــة  املنظم أن  ــوي  الصل ــني  وب
ــوايل 800  ــة لح ــاالت مرضي ــاعدات ح مس
ــم النفيس  ــم الدع ــة إىل تقدي أرسة باإلضاف
واالجتماعي والقانوني .. مؤكداً استعداد 
ــار  ــن آث ــف م ــهام يف التخفي ــة اإلس املنظم
ــات  دراس ــراء  وإج ــانية  اإلنس ــة  األزم

لتدخالت جديدة.
ــن املحافظة  ــر أم ــاع مدي ــرض االجتم ح
ــب  مكت ــر  ومدي ــس  إدري ــد  أحم ــد  العمي
ــدس  املهن ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي
ــظ  املحاف ــار  ومستش ــي  املذحج ــمري  س
ــدة التنفيذية  ــق الوح عبده العلوي ومنس

ملخيمات النازحني املهندس منري املروني.

محافظ ذمار يؤكد أهمية البدء باألعمال الميدانية الخاصة بتعزيز الحكم المحليمحافظ ذمار يؤكد أهمية البدء باألعمال الميدانية الخاصة بتعزيز الحكم المحلي
مناقشة االحتياجات اإلنسانية للمحافظة:مناقشة االحتياجات اإلنسانية للمحافظة:

صنعاء / سبأ
نظم اتحاد اإلعالميني اليمنيني بصنعاء أمس ندوة 
ــالم الوطني يف مواجهة العدوان،  فكرية بعنوان " اإلع
ــن املفكرين  ــاركة نخبة م ــوام" بمش ــة أع ــة ثالث تجرب

واإلعالميني .
ــاد اإلعالميني اليمنيني  ــار رئيس اتح ويف الندوة أش
عبدالله عيل صربي إىل أهمية الندوة لتسليط الضوء 
ــض واملقاوم للعدوان  ــيل  دور اإلعالم الوطني املناه ع

خالل الثالث السنوات املاضية .
ــياً للجيش  ــاً أساس ــي رديف ــالم الوطن ــرب اإلع واعت
ــف  وكش ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــل التي  ــني والتضلي ــة بحق املدني ــم الهمجي جرائمه

يمارسونه لتزييف الحقائق .
ــتعرضت األوىل  ــا عمل اس ــدوة ورقت ــت يف الن وقدم

ــوث بوزارة  ــات والبح ــام الدراس ــي قدمها مدير ع الت
ــة  ــاع الصحاف ــان " أوض ــني قريم ــد حس ــالم خال اإلع
ــن العدوان،  ــنوات م ــمي يف ظل ثالث س واإلعالم الرس
وجرائم تحالف العدوان بحق اإلعالميني واملؤسسات 

اإلعالمية".
ــمي يف مناهضة  ــة دور اإلعالم الرس ــت الورق وتناول
ــائل  ــة الراهنة لوس ــم الحال ــالل تقيي ــدوان من خ الع
ــي  الت ــات  والتحدي ــات  والصعوب ــمية  الرس ــالم  اإلع
ــتهداف املبارش للمؤسسات  ــواء عرب االس واجهتها س
إىل  ــة  إضاف ــر  والحظ ــاخ  االستنس أو  ــة  اإلعالمي

الصعوبات املالية وشحة املوارد.
وتطرقت الورقة إىل موقف وزارة اإلعالم من تعددية 
ــا الوزارة  ــي واجهته ــالم  والتحديات الت ــائل اإلع وس
ــدم قدرتها عىل  ــالت اإلعالمي وع ــا االنف ويف مقدمته

ــدة املرئية  ــالم الجدي ــائل اإلع ــيطرة وتنظيم وس الس
ــتعرض دور  ــال عن اس ــة، فض ــموعة وااللكرتوني واملس

اإلعالم الخارجي يف نقل الحقيقة يف ظل العدوان .
ــائر  ــم الخس ــل إىل حج ــة العم ــت ورق ــا تطرق كم
ــائل اإلعالم الرسمي  واالنتهاكات التي تعرض لها وس
ــت نحو 56 ملياراً  ــي جراء العدوان، والتي بلغ والوطن
ــات  ــىل مختلف املؤسس ــة ع ــال موزع ــون ري و68 ملي

اإلعالمية الرسمية.
فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها عضو املكتب 
ــني اليمنيني رئيس مجلس  التنفيذي التحاد اإلعالمي
إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والنرش السابق ابو بكر 
عبدالله "وضع الصحافة الورقية وااللكرتونية خالل 3 

سنوات من العدوان، الواقع والتحديات" .
ــات والتحديات التي  ــتعرضت الورقة الصعوب واس

واجهتها وسائل اإلعالم املحلية وقدرتها عىل الصمود 
ــانة  ــالتها أمام  ترس ــتمرار يف أداء رس ــاورة واالس واملن

اإلعالم الدعائية التابعة للعدوان .
ــكالت  ــة واملش ــار الناجم ــة إىل اآلث ــت الورق وتطرق
ــت بظاللها  ــدوان والتي ألق ــة التي خلفها الع الطويل
ــحة اإلمكانيات  ــن ش ــالم الوطني م ــر األع ــىل مناب ع
ــة إلصدار  ــية واملطلوب ــواد الخام األساس ــص امل وتناق
ــاع الراتب وتأثري  ــكلة انقط ــف ، إضافة إىل مش الصح
ــة  ــالة اإلعالمي ــف أداء الرس ــع وضع ــيل تراج ــك ع ذل

الرسمية .
األداء  ــم  تقوي ــؤرشات  م ــة  الورق ــتعرضت  واس
ــة  الورقي ــة  للصحاف ــات  واإلخفاق ــات  النجاح
ــيايس للصحف  وااللكرتونية  والتوزيع الجغرايف والس

الورقية الرسمية والحزبية.

كشف جرائم التحالف بحق اإلعالميين ووضع الصحافة كشف جرائم التحالف بحق اإلعالميين ووضع الصحافة 
وتحدياتها خالل الـوتحدياتها خالل الـ٣٣ السنوات الماضية  السنوات الماضية 

في ندوة "اإلعالم الوطني في مواجهة العدوان":في ندوة "اإلعالم الوطني في مواجهة العدوان":

صنعاء/سبأ
ــس حفًال  ــرأة بصنعاء أم ــة للم ــة الوطني ــت اللجن أقام
بمناسبة ذكرى مولد فاطمة الزهراء واليوم العاملي للمرأة، 

تحت شعار " معا لتحقيق األمن الغذائي للنساء ".
ــة  رئاس ــب  مكت ــر  مدي ــرضه  ح ــذي  ال ــل  الحف ــالل  وخ
ــؤون  ــس الوزراء لش ــد ونائب رئي ــد حام ــة أحم الجمهوري
ــدس  املهن ــاء  الكهرب ــد ووزراء  الجني ــود  ــات محم الخدم
ــدل القايض احمد عقبات واملغرتبني  لطف الجرموزي والع
ــؤون مخرجات الحوار  ــجري ووزير الدولة لش محمد املش
ــة نبيه أبو  ــع ووزيرا الدول ــة احمد القن ــة الوطني واملصالح
ــس الوزراء  ــد نائب رئي ــالم ضبيعي، أك ــطان وعبيد س نش
لشؤون األمن والدفاع اللواء الركن جالل الرويشان، اهتمام 

ودعم حكومة اإلنقاذ الوطني للمرأة يف مختلف املجاالت.
ــا الذي يتزامن مع  ــال: تحية للمرأة اليمنية يف عيده وق
ــيدا بإسهامات  ــاء العاملني".. مش ــيدة نس مولد الزهراء س

املرأة يف مختلف مجاالت الحياة لخدمة وطنها.
ــة حفيدة بلقيس وأروى تقف  ــاف " إن املرأة اليمني وأض
ــل  ــد عزائم الرجال وتتحدى الحصار وترس ــامخة وتش ش
ــرشف، وهي رمز  ــزة وال ــر إىل جبهات الع ــكل فخ ــا ب أبناءه
ــنوات من الصمود  الوفاء ومصدر العطاء ملا يقارب ثالث س

يف مواجهة العدوان ".
ولفت اللواء الرويشان إىل أن املرأة نصف املجتمع وتربي 
وترعى النصف الثاني وهي من ستعمل عىل تحقيق األمن 

الغذائي لألرسة اليمنية كرسا للحصار ورفضا للعدوان.
ــة اللجنة الوطنية  من جانبها قالت وزيرة الدولة - رئيس
ــال باليوم  ــرشف اليوم باالحتف ــة عبدالله " نت للمرأة رضي
العاملي للمرأة الذي يتزامن مع ذكرى مولد السيدة الزهراء 
ــي والقدوة  ــرأة اإليمان ــوذج لكمال امل ــالم، النم ــا الس عليه

األسمى واألرقى للمرأة عامة واملسلمة بصورة خاصة".
ــاء كصانعات وداعمات للسالم  ــتعرضت دور النس واس
ــور الحياة وبناء  ــري أم ــزء فاعل ومؤثر ورشيك يف تس وكج

املجتمعات والشعوب.

ــذت من الزهراء  ــرأة اليمنية التي اتخ ــارت إىل أن امل وأش
ــد الجبهات  ــارزا يف الصمود ورف ــجلت عنوانا ب ــا س قدوته
عىل مدى ثالث سنوات من عدوان همجي تعددت وتنوعت 

أساليبه.
ــرأة حرائر العالم إىل  ــة اللجنة الوطنية للم ودعت رئيس
ــوف إىل جانب املرأة اليمنية يف الحصول عىل حقها يف  الوق

العيش بأمن وكرامة ودون وصاية.
وطالبت أحرار العالم برفع الظلم عن املرأة اليمنية التي 
تعاني ويالت العدوان والحصار واملساهمة يف فضح جرائم 

العدوان وانتهاكاته بحق اليمن وشعبه .
ــة املتمثل يف  ــات األوروبي ــف بعض الحكوم وثمنت موق
ــة لكل  ــارات املنتهك ــعودية واإلم ــلحة للس ــع األس ــع بي من
حقوق اإلنسانية واملدمرة بحقدها لكل مقومات الحياة يف 

اليمن.

ــة للمرأة،  ــة اللجنة الوطني ــة رئيس ــدت وزيرة الدول وأك
ــطة مع  ــبيك أنش ــتعمل عىل بناء رشاكة وتش أن اللجنة س
ــمية ومنظمات املجتمع املدني  ــات الرس الجهات واملؤسس

يف مجال الدفاع عن قضايا وحقوق املرأة .
ــاد محمد  ــة العليا لحزب الرش ــاد عضو الهيئ بدوره أش
ــاركتها إىل  ــرأة اليمنية ومش ــة امل ــدور ومكان ــر أنعم، ب طاه

جانب أخيها الرجل يف التصدي للعدوان.
ــرأة اليمنية من أجل  ــة تنمية وتأهيل امل ــار إىل أهمي وأش
ــىل مواجهة  ــادر ع ــم واملعرفة ق ــلح بالعل ــل متس ــاء جي بن

التحديات.
ــة  ــار الرئاس ــة التي حرضها مستش ــالل الفعالي ــم خ وت
ــة الوزراء  ــاعد لرئاس ــرتب واألمني العام املس ــز ال عبدالعزي
ــن مختلف  ــاء م ــن النس ــدد م ــم ع ــادي، تكري ــي اله يحي
ــن أكرث من  ــات الالتي قدم ــم األمه ــذا تكري ــات، وك القطاع

ــدرع الزهراء بدعم  ــزة اليمن، ب ــهيد دفاعاً عن كرامة وع ش
مؤسسة بنيان التنموية.

ــة االحتفالية عدد من أوراق عمل  وقدمت خالل الفعالي
ــال األمن  ــات الدولية يف مج ــل املنظم ــول اتجاهات عم ح
ــانية 2018م  ــتجابة اإلنس ــة االس ــرأة "خط ــي للم الغذائ
ــات  ــال، وآلي ــاء واألطف ــي للنس ــن الغذائ ــاً "، واألم نموذج
ــذا األدوار التعاونية  ــاء، وك ــاء الذاتي للنس ــق االكتف تحقي
ــات املحلية  ــة واملنظم ــات الحكومي ــاركية للمؤسس والتش

والدولية يف تمكني املرأة من تحقيق األمن الغذائي.
ــط  الضغ رضورة  ــة  الفعالي ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــد  وأك
ــاء الحصار  ــدوان وإنه ــاف الع ــدويل إليق ــىل املجتمع ال ع
ــات  ــر يف السياس ــادة النظ ــن, وإع ــىل اليم ــادي ع االقتص
ــط التنموية الحالية واقرتاح خطط عاجلة للقطاع  والخط

الزراعي ومضاعفة االستثمارات يف هذا القطاع .

وأشار البيان إىل أهمية تنفيذ حمالت إعالمية وتوعوية 
ــغيلها  ــادية حول كيفية إعداد الحدائق املنزلية وتش وإرش
ــاريع زراعية مدرة للدخل وكذا التوجه نحو تشجيع  كمش

ظهور التعاونيات يف بيئة قانونية .
ــج  ــع برام ــة رضورة وض ــاركون يف الفعالي ــد املش ــا أك كم
ــن جذورها وتعمل  ــة انعدام األمن الغذائي تعالج م ملكافح
ــالل الرتكيز عىل  ــا عىل املجتمع من خ ــتدامة آثاره عىل اس
ــاج الحيواني  ــي من الحبوب واإلنت ــق االكتفاء الذات تحقي
ــدى الطويل  ــىل امل ــب العيش ع ــبل كس ــاريع س ــرب مش ع
ــىل املرأة  ــني والرتكيز ع ــم للمزارع ــات الدع ــد أولوي وتحدي

الريفية .
ــا عبدالعظيم عزالدين  ــودة قدمه تخللت الفعالية أنش
ــرض فيلم عن  ــا وفية العمري وع ــعرية قدمته وقصيدة ش

دور املرأة يف مواجهة العدوان.

الرويشان: المرأة اليمنية تشد عزائم الرجال وتتحدى الحصار وترسل أبناءها للجبهات الرويشان: المرأة اليمنية تشد عزائم الرجال وتتحدى الحصار وترسل أبناءها للجبهات 
اللجنة الوطنية للمرأة تحتفل بميالد الزهراء واليوم العالمي للمرأةاللجنة الوطنية للمرأة تحتفل بميالد الزهراء واليوم العالمي للمرأة
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تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزيتحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
صنعاء / سبأ

ــروض رشاء أذون الخزانة  ــزي اليمني تحليل ع ــرى أمس يف البنك املرك ج
التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 ملياراً و176 مليوناً و520  ألف ريال 

لآلجال الثالثة (91، 182، 364) يوماً.
ــبأ) نسخة منه، أن متوسط معدل  وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت (س

الفائدة لآلجال الثالثة (%16.73) (15.94 %) (15.93 %) عىل التوايل.
ــية يوم  ــف الطلبات غري التنافس ــيتم فتح مظاري ــان إىل أنه س ــار البي  وأش

األحد القادم.

تدشين حملة التحصين ضد الدفتيريا تدشين حملة التحصين ضد الدفتيريا 
في محافظتي عمران وصنعاء في محافظتي عمران وصنعاء 

الثورة /صفاء عايض/سبأ
ــة التحصني ضد  ــبت حمل ــة بمحافظة عمران غدا الس ــن مكتب الصح يدش
ــات بعمران هي:  ــام يف خمس مديري ــتمر ملدة ثالثة أي ــا التي تس ــرض الدفتريي م

عيال رسيح وبني رصيم وذيبني وحرف سفيان وحبور ظليمة .
ــكان بعمران، يف  ــة والس ــزي، مدير عام الصح ــادي الحم ــور ه ــح الدكت وأوض
ــتمائة  ــان وعرشون ألفاً وس ــتهدفني مائة واثن ــدد املس ــورة" أن ع ــح لـ"الث ترصي
ــة وأربعون مستهدفا من األطفال، من عمر ستة أسابيع إىل خمسة عرش  وخمس
عاماً، مشري إىل أن عدد الفرق الثابتة 26 فريقاً،، وعدد الفرق املتحركة 66  وعدد 
مرشيف الفرق 44  مرشفا وإجمايل عدد العاملني بهذه الحملة 316 عامًال وعاملة.

داعيا الجميع اىل التعاون من أجل إنجاح الحملة والتوعية بأهمية التحصني 
ضد الدفترييا من أجل حماية األطفال.

ــاء الرتتيبات  ــكان بمحافظة صنع ــة العامة والس ــتكمل مكتب الصح ــا اس كم
ــن يف عدد من املديريات  ــة التحصني ضد الدفترييا والتي ستدش النهائية لحمل

السبت املقبل.
ــبأ) أن  ــة باملحافظة الدكتور خالد املنترص لـ(س ــح مدير مكتب الصح وأوض
ــال والحيمة  ــال بمديريات جحانة والطي ــا و632 طف ــتهدف 227 ألف الحملة تس
الداخلية وهمدان وبني حشيش وصعفان، منهم 117 ألفاً و 657 ترتاوح أعمارهم 

بني 6 أسابيع وما دون السابعة.
ــة من هذا الوباء  ــريافقها حملة توعية بأهمية الوقاي ــار إىل أن الحملة س وأش

ورضورة التحصني .. داعيا إىل التعاون مع الفرق امليدانية إلنجاح الحملة.
فيما أوضح مدير التحصني بمكتب الصحة باملحافظة الدكتور محمد اآلنيس 
ــال ومرشفا موزعني عىل  ــني عىل تنفيذ الحملة 716 عام ــدد العاملني واملرشف أن ع

172 فرقة ثابتة ومتحركة.

عدن.. مسرح
ــاالت يف عدن واملحافظات الجنوبية  وتصاعدت مؤخرا حدة االغتي
عقب اشتباكات دامية شهدتها املدينة نهاية يناير املايض بني األجنحة 

التابعة للعدوان قتل وجرح فيها املئات من أبناء املدينة.

رئيس الثورية العليا
ــة دعم جهود  ــن أحمد الهيج أهمي ــظ الحديدة حس ــا أكد محاف فيم
املؤسستني األمنية والقضائية .. وقال " يجب أن نحرص عىل استقاللية 

األمن والقضاء باعتبارهما صلب العملية اإلدارية والتنموية " .
ــار يف كلمته  ــر أمن املحافظة العميد عبد الحميد املؤيد أش وكان مدي
ــن العام التدريبي  ــل يف املصفوفة واملرحلة األوىل م ــني العم إىل أن تدش
ــي وتطويره إىل  ــاء بالعمل األمن ــدف إىل االرتق ــي 2018م يه والعمليات

أعىل املستويات .
ــبي أمن املحافظة واللجان الشعبية عىل تحقيق  وأكد حرص منتس

األمن واالستقرار والحفاظ عىل أرواح وممتلكات املواطنني.
ــة .. الفتا إىل  ــازات أمني ــق من إنج ــد إىل ما تحق ــد املؤي ــت العمي ولف
ــؤولية امللقاة عىل عاتق منتسبي األجهزة األمنية، ما يتطلب بذل  املس

املزيد من الجهود لتعزيز األمن واالستقرار.
ــخصيات االجتماعية  ــة والش ــادة املحافظ ــاون قي ــم وتع ــن دع وثم
ــني مع األجهزة األمنية وخاصة يف ظل الظروف الراهنة جراء  واملواطن
ــق نجاحات أمنية  ــهم يف تحقي ــتمرار العدوان والحصار، والذي أس اس

ملموسة.
ــة العليا ومحافظ الحديدة  ــني كرم رئيس اللجنة الثوري عقب التدش
ــم املؤيد ووكيل مصلحة  ــام بوزارة الداخلية اللواء إبراهي واملفتش الع
ــاء  ــد العظيم الحاكم، عددا من رؤس ــوال املدنية اللواء محمد عب األح
ــدراء أمن عدد من  ــني وضباط وأفراد األمن وم ــات ونقابة املحام النياب

املديريات املربزين واملتميزين يف أداء واجباتهم .
ــاش قحيم والوكالء  ــل أول املحافظة محمد عي ــني وكي حرض التدش
ــد ورئيس النيابة العامة  ــد الرحمن الجماعي وصدام نارص آل راش عب
ــعبة الشخصية بمحكمة االستئناف  القايض هادي عيضة ورئيس الش

القايض منصور العرجيل.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


