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اللواء الرتب يؤكد على دور األكاديمية يف رفد األجهزة األمنية بالكفاءات العلمية واملهنية

وزير النقل : األوضاع يف مطار صنعاء آمنة ومستقرة والحركة املالحية تسري بانتظام 

افتتاح املؤتمر العلمي التاسع للجامعات اليمنية

أكاديمية الشرطة تقر النتائج المرفوعة من كلية الشرطة لطلبة الدفعة ٤١

صنعاء/ سبأ
الرشطة  ألكاديمية  األعىل  املجلس  أقر 
وزير  برئاسة  بصنعاء  أمس  اجتماعه  يف 
الداخلية اللواء عبده حسني الرتب اعتماد 
لطلبة  الرشطة  كلية  من  املرفوعة  النتائج 
الدفعة (41) للعام األكاديمي (2013/ 2014) 
ومنح الناجحني منهم درجة الليسانس يف 

الحقوق وعلوم الرشطة.
كما أقر املجلس تعيني عدد من األعضاء 

وهيئة  باألكاديمية  التدريس  هيئة  ضمن 
التدريس املساعدة وهيئة الباحثني بمركز 

الدراسات والبحوث.
التعاون  تفعيل  عىل  املجلس  وشدد 
الرشطة  أكاديمية  بني  املشرتك  والتنسيق 
والجامعات واألكاديميات األمنية يف عدد من 
الدول الشقيقة والصديقة، واالستفادة من 
الخربات والدراسات األمنية والتبادل املعريف 
الذي سينعكس إيجاباً عىل عملية التطوير 

والبناء يف األجهزة األمنية والتي تنتهجها 
األداء  مستوى  لتحسني  الداخلية  وزارة 
وتنفيذ املهام والخدمات بكفاءة وقدرة عالية.
من  عددا  اجتماعه  يف  املجلس  وناقش 
القضايا الخاصة بقطاع التأهيل والتدريب 
بالوزارة وسبل االرتقاء باملؤسسات العلمية 
املواضيع  من  وعددا  لألكاديمية،  التابعة 

املدرجة عىل جدول أعماله.
الداخلية أهمية  أكد وزير  ويف االجتماع 

علمية  كمؤسسة  الرشطة  أكاديمية  دور 
األمنية  األجهزة  رفد  يف  تسهم  رائدة 
بالكوادر املؤهلة ذات الكفاءة والخربة املعززة 
عىل  مشدداً  واملهنية..  العلمية  بالقدرات 
رضورة العناية بالتأهيل والتدريب كمرتكز 
وتفعيل  الرشطة  جهاز  تطوير  يف  أسايس 
الجوانب البحثية والدراسات التخصصية 
واالرتقاء  األمني  العمل  مستوى  لرفع 

بمهارات العاملني.

أكد وزير النقل واعد باذيب أن 
األوضاع يف مطار صنعاء آمنة 
ومستقرة وأن الحركة املالحية 
فيه تسري بحسب ما هو مخطط 
لها دون تأخري ألي رحلة ما لم 

تكن هناك ظروف فنية.
وأوضح خالل زيارته التفقدية 
الدويل  صنعاء  ملطار  أمس 
عن  البعد  كل  بعيد  املطار  أن 
بغرض  تقال  التي  الشائعات 
الذي  الرصح  هذا  استهداف 
بمختلف  الجميع  يخدم 
مشاربهم السياسية والوطنية 

واالجتماعية.
الدكتور  النقل  وزير  وتفقد 
واعد عبدالله باذيب أمس ومعه 
للطريان  العامة  الهيئة  رئيس 
فرج  حامد  واألرصاد  املدني 
نشاط الحركة املالحية يف مطار 

صنعاء الدويل.
واطلع الوزير عىل سري الحركة 
وما  الجوية  واملالحة  الجوية 
تقدمه إدارة املطار من خدمات 
املحلية  الطريان  لرشكات 

واألجنبية.

النقل  وزير  رأس  ذلك  عقب 
اجتماعا للجنة إدارة األزمات 
يف املطار بحضور رئيس الهيئة 
العامة للطريان املدني واألرصاد 
ومدير عام مطار صنعاء الدويل 
والعمليات  األمن  ومديري 

والتسهيالت.
نشاط  االجتماع  وتناول 

املقدمة  والخدمات  املطار 
للمسافرين والرشكات الناقلة 
.. وقد أكد املجتمعون رضورة 
تقديم املزيد من التسهيالت بما 
يؤمن سالسة واستمرار الحركة 

الجوية.
رئيس  دعا  جانبه  من 
الهيئة العامة للطريان املدني 

واألرصاد حامد فرج يف ترصيح 
الطريان  رشكات   .. مماثل 
العربية واألجنبية التي أوقفت 
رحالتها إىل استئناف نشاطها 
القلق  يثري  ما  يوجد  ال  ألنه 
سواء يف مطار صنعاء أو مطار 

عدن.
لتفقد  اليوم  :خروجنا  وقال 

وأن  آمن  أنه  يؤكد  املطار 
الحكومة تعمل عىل تأمينه من 
كافة النواحي  والحركة املالحية 
تسري بانتظام ماعدا االرباكات 
الخاصة بنقص أسطول طريان 

الرشكات الوطنية.
السالمة  متطلبات  أن  وأكد 
الحركة  وأن  متوفرة  واألمن 
متزايدة خاصة مع موسم الحج 
الحاصل  اإلرباك  مرجعا   ..
الطريان  رشكتي  أسطويل  يف 
اليمنية والسعيدة للضغوطات 

الخاصة بموسم الحج.
يف  أمله  عن  فرج  وأعرب 
عودة رشكة الخطوط الجوية 
السعودية إىل استئناف نشاط 
استعداد  إىل  عملها..مشريا 
الهيئة تقديم كافة التسهيالت 
لرشكات الطريان املوجودة أو 
التشغيل مستقبال  التي تريد 

يف مطارات الجمهورية.
من  طلبات  هناك  بأن  ونوه 
األجنبية  الطريان  رشكات 
استيعابها  وسيتم  للتشغيل 

قريبا.

إب / سبأ
بدأت أمس بجامعة إب أعمال املؤتمر 
الذي تنظمها جمعية  التاسع  العلمي 

علوم املياه اليمنية وتستمر يومني.
مختلف  من  املشاركون  وسيناقش 
أقرتها  بحثا   87 اليمنية  الجامعات 
مجاالت  يف  للمؤتمر  العليمة  اللجنة 
الطب والصيدلة والعلوم الصحية وعلوم 
الحياة والزراعة والطب البيطري وعلوم 
البيئة واملياه واملحميات الطبيعية وباقي 

فروع علوم الحياه االخرى .

يحيى  إب  محافظ  اكد  االفتتاح  وىف 
العليمة  املؤتمرات  أهمية  االرياني 
باإلنسان  املتعلقة  القضايا  ملناقشة 
والبيئة ومجمع القضايا املجتمعية وان 
رقى الحضارات اإلنسانية التقدم جاء 
لالستخدام  ومنطقية  حتمية  نتيجة 
العلمي الثابت وفق النظريات والرتاكم 

املعريف.
إب  جامعة  رئيس  اكد  جانبهما  من 
الدكتور عبد العزيز الشعيبي ورئيس 
اللجنة  رئيس  الحياة  علوم  جمعية 

عبدالله  الدكتور  للمؤتمر  التحضريية 
إطار  يف  يأتي  املؤتمر  انعقاد  أن  نارش 
التي  العلمية  املؤتمرات  من  سلسلة 
يف  عاما   14 قبل  نشأتها  منذ  نفذت 
أمانة العاصمة وعدن وحرضموت وتعز 

والحديدة .
وأشارا إىل انه سيتم تقسيم املشاركني 
يف املؤتمر إىل ثالث مجموعات ، تناقش 
كل مجموعة عدد من األبحاث املدرجة 
ضمن أعمال املؤتمر والخروج بحصيلة 
علمية ومعرفية حول مجمع األبحاث 

التي ستناقش لالستفادة منها عىل ارض 
الواقع..

العلمي  البحث  أن  الكلمتني  وأكدت 
العميل  الواقع  لتطوير  ركيزة أساسية 
االستزادة  عىل  الباحثني  وتشجيع 

والبحث العلمي.
وبينا أن هناك مؤتمرات علمية ستعقد 
عىل مستوى إقليم الجند لرصد مالمح 
وجود  إطار  وىف  اإلقليم  يف  املستقبل 
رشاكة حقيقية بني السلطتني املحليتني 

يف إب وتعز.

تشييع جثامني ثالثة من شهداء القوات املسلحة يف صنعاء

صنعاء  / سبأ
شيعت أمس بصنعاء جثامني 
من  الواجب  شهداء  من  ثالثة 
املسلحة  القوات  منتسبي 
يؤدون  وهم  استشهدوا  الذين 
واجبهم الوطني يف حفظ أمن 
العقيد  الوطن، وهم  واستقرار 
الركن عبدالرحمن أحمد مرشد 
الشيخ، واملساعد عمار صالح 
أحمد واصل، والجندي محفوظ 

احمد الزبيعي.
وعرب املشيعون خالل مراسم 
نائب  تقدمها  التي  التشييع 

رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الشمريي،  عبدالباري  الركن 
الجوية  القوات  أركان  ورئيس 
طيار  العميد  الجوي  والدفاع 
الركن عبدامللك الزهريي، وعدد 
من القيادات العسكرية واألمنية 
وزمالء وأقارب الشهداء وجمع 
املواطنني، عربوا عن  غفري من 
األعمال  لكافة  استنكارهم 
التي  واإلرهابية  اإلجرامية 
تطال منتسبي القوات املسلحة 

واألمن.
األجهزة  املشيعون  وطالب 

بمتابعة  والعسكرية  األمنية 
ومالحقة كل من يثبت تورطهم 
وتخريبية  إرهابية  أعمال  يف 
جبانة وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم الرادع والعادل.
التشيع  مراسم  وجرت 
للشهداء األبرار الذين توشحت 
بالعلم  الطاهرة  جثامينهم 
الجمهوري بعد الصالة عليهم 
يف جامع مجمع الدفاع بالعريض 
لتوارى بعدها الجثامني الرثى 
بأمانة  الشهداء  مقربة  يف 

العاصمة.

تدشني العام الدراسي لقادة الكتائب 
واألركان بمعهد الثاليا يف عدن

أكد ضرورة انتهاج الحوار لمعالجة أية قضايا أو مطالب مشروعة

لقاء موسع  بمحافظة صنعاء يدين 
املمارسات الخارجة على النظام والقانون

عدن / سبأ
دشن بمعهد الشهيد الثاليا 
لتأهيل القادة بعدن أمس  العام 
الدرايس لقادة الكتائب واألركان 

2015-2014م .
رئيس  حث  التدشني  ويف 
أركان املنطقة العسكرية الرابعة 
العميد الركن صالح عيل حسن 
يف كلمته التوجيهية، الدارسني 
يف الدورات عىل رضورة املثابرة 
يف التحصيل العلمي والتحيل 
العسكري  والربط  بالضبط 

واالستفادة القصوى من خالل 
الدورات  هذه  يف  التحاقهم 
التخصصية العسكرية يف شتى 

املجاالت.
عيل  الركن  العميد  واعترب 
العسكري  التدريب  أن  حسن 
واتجاهاته،  مستوياته  بكافة 
محور ارتكاز الحياة العسكرية .. 
الفتا إىل أن عىل القادة الحرص 
التدريب  برامج  تنفيذ  عىل 
والتأهيل العسكري يف مختلف 
الظروف ومواكبة كل جديد يف 

املجال العسكري .
فيما دعا مدير معهد الثاليا 
الدارسني إىل االنضباط باللوائح 
املتبعة يف املعهد وبذل مزيد من 
االستفادة  أجل  من  الجهود 
من الدورة القيادية وعكس ما 
امليداني..  الواقع  عىل  تلقوه 
عىل  عمل  املعهد  أن  موضحا 
الذين  القادة  معظم  تخريج 
يتبوأون اليوم مناصب قيادية 
هامة يف مختلف القوى واملناطق 

العسكرية .

أدان  لقاء موسع بمحافظة صنعاء ضم عددا من 
املشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية من 
أبناء املحافظة برئاسة املحافظ عبدالغني حفظ 
النظام  عىل  الخارجة  األعمال  كل  جميل  الله 
والقانون من قطع للطرقات واالستيالء عىل املباني 
واملنشآت الحكومية ونهب للسيارات واملمتلكات.

أمس  عقد  الذي  اللقاء  يف  املشاركون  وأهاب 
بكل أبناء املحافظة االلتزام بالقانون والحفاظ 

عىل السكينة العامة ، وترسيخ األمن وقيم اإلخاء 
والتعايش السلمي بني جميع األطراف وتجريم أية 

أعمال ال تخدم املصلحة العليا للوطن.. 
وأكدوا عىل رضورة انتهاج الحوار ملعالجة أية 
، بما يضمن تجنيب  قضايا أو مطالب مرشوعة 
وطننا االنزالق إىل الفوىض والعنف واللذين ستكون 

عواقبهما كارثية عىل الجميع .

مناقشة األوضاع األمنية يف محافظة سقطرى

سقطرى/ سبأ
أمس  عقد  اجتماع  ناقش   
سقطرى  أرخبيل  بمحافظة 
سالم  سعيد  املحافظ  برئاسة 
باحقيبة وضم القيادات األمنية 
والعسكرية يف املحافظة.. الوضع 
األمني يف املحافظة والعوائق التي 

تواجهه.
وتطرق االجتماع بحضور وكيل 
أهمية  إىل  كفاين  فهد  املحافظة 
عملية  تنظم  خاصة  آلية  وضع 
السفن من وإىل  دخول وخروج 
ميناء سقطرى قبل فتح املوسم 
الجديد بعد انتهاء فصل الخريف 
وتمنع  البحر  به  تتهيج  التي 

السفن من الوصول إىل امليناء.
املحافظ  أكد  االجتماع  ويف 
باحقيبة بأن عىل الجهات األمنية 
تشديد  عىل  العمل  والعسكرية 
اإلجراءات األمنية وتعزيز األمن 
يف جميع سواحل األرخبيل بما 
بشكل  األرخبيل  تامني  يضمن 

أفضل.
رجال  بدور  باحقيبه  ونوه 
القوات املسلحة واألمن املرابطني 
يف  والوديان  السواحل  كل  يف 
األرخبيل وحرصهم عىل تأمني 

املحافظة .
القيادات  أكدت  جانبه  من 
األمنية والعسكرية يف املحافظة 
وتوسيع  تنظيم  عىل  حرصهم 
يف  والعسكري  األمني  العمل 

عموم األرخبيل .
األمنية  القيادات  وثمنت 
السلطة  حرص  والعسكرية 
متابعة  عىل  واملحافظ  املحلية 
يف  والعسكرية  األمنية  الخطط 
املحافظة ومدى تنفيذها تأكيدا 

منهم عىل حفظ أمن األرخبيل .
عىل ذات الصعيد وقف املكتب 
حديبوه  بمديرية  التنفيذي 
يف  سقطرى  ارخبيل  محافظة 
اجتماعه أمس برئاسة مدير عام 
املديرية سالم داهق أمام القضايا 

املديرية  يف  األمنية  واألوضاع 
خالل الفرتة املاضية .

تعزيز  أهمية  املكتب  أكد  وقد 
املديرية  يف  األمنية  اإلجراءات 
مخططات  تنفيذ  عىل  والعمل 
جميع  وإزالة  حديبوه  مدينة 
التي تشوه املنظر  العشوائيات 
لعاصمة  الطبيعي  الجمايل 
املحافظة وإحالة جميع املخالفني 

للجهات املختصة.
وبحضور  االجتماع  وشدد 
األمني العام للمديرية عبدالحليم 
محمد عبدالله عىل رضورة العمل 
يف سبيل إنجاح حملة النظافة 
للمدينة مطلع الشهر القادم التي 
تنفذها الوكالة األملانية (جي اي 
زد) بالتعاون مع السلطة املحلية 

يف املحافظة.
جميع  التنفذي  املكتب  ودعا 
الفاعلة  املشاركة  إىل  املواطنني 
يف الحملة بما يساهم يف تنظيف 

املدينة وإبراز جمالها الطبيعي.


