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هيئة مستشفى مأرب العام تعلن إنزال 
المناقصة رقم )1( لعام 2020

جلنة الطوارئ ملواجهة فريوس كورونا تعقد اجتامعاً هلا برئاسة املحافظ

الوكيل مفتاح يناقش مع مركز امللك 
سلامن احتياجات املخيامت اجلديدة

اإلفراج عن 62 سجينا بمأرب 
ضمن اإلجراءات االحرتازية من 

كورونا

املحافظ: مأرب كرست شوكة احلوثيني يف 
عنفوان قوهتم وتتكفل اليوم بدفنهم

افتتح المبنى اإلضافي إلذاعة مأرب ودشن موقعها الرسمي

 ال ميكن أبدًا أن تتحكم في الشعب اليمني فئة واحدة أو حزب واحد	 
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العرادة: مأرب كرست شوكة احلوثيني يف عنفوان 
قوهتم وتتكفل اليوم بدفنهم

 قـــال محافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
التـــي كـــرت  » إن مـــأرب 
شـــوكة املليشـــيا الحوثيـــة 
االنقالبيـــة املدعومـــة مـــن 
ـــوان  ـــي يف عنف ـــران وه إي
تتكفل  سنوات،  قبل  قوتها 
اليمن  رشفاء  ومعها  اليوم 
وبدعـــم التحالـــف العربـــي 
بـــأن تدفـــن هـــذه املليشـــيا 

ومخططاتهـــا«.
ـــواء العرادة  الل وأضاف 
خـــالل زيارته إلذاعة مأرب 
»نحن  األربعاء  يوم  املحلية 
نـــدرك أن مليشـــيا الحوثي 

تنطلـــق يف حربهـــا عـــى 
مـــأرب من منطلق انتقامي 
ألن مـــأرب هـــي مـــن حـــال 
دون اســـتقرار مرشوعهـــا 
ـــة  ـــر هوي ـــي وتغي االنقالب
املجتمع، حيث وقفت مأرب 
ومعهـــا رشفاء الجمهورية 
والتحالـــف العربـــي بقيادة 
السعودية،  العربية  اململكة 
ـــذا  ـــام ه أم ـــاً  ـــداً منيع س
املـــرشوع منذ بدايته األوىل، 
اليـــوم نراهـــن عى  ونحـــن 
الفكري  النضوج  الله وعى 
وساكنيها  املحافظة  ألبناء 

ـــن كل املحافظات. م

وأشـــاد محافـــظ مأرب 
باالنتصـــارات األخرة التي 
حققهـــا الجيـــش الوطنـــي 
واملقاومـــة الشـــعبية يف 
رصواح وهيالن والسيطرة 
العسكرية  املواقع  أهم  عى 
يف جبـــل هيـــالن صبـــاح 
األربعـــاء ورفـــع العلـــم 
الجمهوري عليها.. الفتا إىل 
أن هناك ترتيبات يف مختلف 

الجبهات.
وأكـــد املحافـــظ العرادة 
أن أٍســـاليب املليشـــيا يف بث 
الفرقـــة بـــن اليمنيـــن قـــد 
تحطمت وتبخرت يف مأرب، 
وســـتبوء هـــذه املليشـــيا 

بالفشـــل ألننـــا كشـــفنا كل 
خالياهـــا وأعدادها وزيفها 

يف وقـــت مبكر.
ودعـــا محافـــظ مـــأرب 
كافـــة اليمنين إىل االلتفاف 
ـــة  ـــة الوطني ـــول املصلح ح
ـــات  ـــن الخالف ـــع ع والرتف
واملكايـــدات،  الجانبيـــة 
والعمـــل من أجل اســـتعادة 
ومؤسســـاتها  الدولـــة 
الضامنـــة لحقـــوق وكرامة 
أنـــه  كل اليمنيـــن.. مؤكـــداً 
ال يمكـــن أبـــداً أن تتحكم يف 
الشـــعب اليمني فئة واحدة 

أو حـــزب واحـــد.

ال يمكن أبدًا أن تتحكم في الشعب اليمني فئة واحدة أو حزب واحد
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محافـــظ  قـــام    
ـــواء  الل محافظـــة مـــأرب 
سلطان العرادة وبالتزامن 
ـــة  السادس ـــرى  الذك ـــع  م
ـــأرب  ـــة م إذاع ـــالق  النط
املبنـــى اإلضـــايف  بافتتـــاح 
لإلذاعة ، وتدشن موقعها 
الرســـمي عـــى اإلنرتنـــت 
والذي ســـتطل من خالله 
إىل العالم عرب بثها املبارش 

ـــأول. ب أوال  لربامجهـــا 
االفتتـــاح  وخـــالل 
اطلع املحافظ العرادة عى 
املبنى اإلضايف الذي يشمل 
اسرتاحة ملوظفي اإلذاعة، 
الفنيـــة  والتجهيـــزات 
وكذا  التأثيث،  وتجهيزات 
ـــى  ـــم بمبن الرتمي ـــال  أعم

ـــا  ـــي مولته ـــة والت اإلذاع
املحليـــة بكلفـــة  الســـلطة 

57 مليـــون ريـــال.
املحافـــظ  كمـــا طـــاف 
بإدارات وأقســـام  العرادة 
اإلذاعـــة واالســـتديوهات 
واســـتمع مـــن مديـــر عام 
ـــي  الحوان ـــي  ـــة ع اإلذاع
ـــن  ـــز ع ـــر موج إىل تقري
العمـــل والخارطـــة  ســـر 
الربامجيـــة، وخطتهـــا 
لتطويـــر بثهـــا، وتوســـيع 
املحافظـــات  إىل  تغطيتهـــا 

األخـــرى.
املحافـــظ  وأثنـــى 
ـــه  ـــى ماتقدم ـــرادة ع الع
اإلذاعة من برامج هادفة، 
وتغطيات مميزة للمعركة 

ـــي يخوضها  الت ـــة  الوطني
اليمنـــي يف  الشـــعب  أبنـــاء 
الحوثي  مواجهة مليشـــيا 
املدعومـــة من  االنقالبيـــة 
إيران، ودورها يف تحصن 
املجتمـــع مـــن األفـــكار 

الهدامة.
وأكـــد املحافظ العرادة 
ــة  ــة اإلعالميـ املعركـ أن 
املعركة  التقـــل أهمية عن 
ـــال  ـــا رج ـــي يخوضه الت
الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية والتحالف العربي 
املـــرشوع  يف مواجهـــة 
ـــى  ـــدداً ع ـــي.. مش اإليران
الجهـــود  ـــف  ـــة تكثي أهمي
الوعـــي بخطورة  لتعزيـــز 
املـــرشوع  مايحملـــه هـــذا 

ـــة،  ـــن واملنطق اليم ـــى  ع
والعمـــل عـــى توحيـــد كل 
ـــاه مواجهة  باتج الجهود 
تلـــك املليشـــيات والحفاظ 
عـــى النظـــام الجمهوري.

العرادة  املحافظ  ودعا 
كل اإلعالمين والناشطن 
إىل االبتعـــاد عن املناكفات 
التي التخدم ســـوى العدو 
املشرتك لليمنين، وتغليب 
كل  عى  الوطنية  املصلحة 

املصالح.
ـــة  إذاع ـــع  ـــط موق راب

مأرب:
http://www.

/marebradio.com

المحافظ يفتتح المبنى اإلضافي 
إلذاعة مأرب ويدشن موقعها الرسمي
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املحافظ يرتأس اجتامعاً للجنة 
الطوارئ ملواجهة فريوس كورونا

الطوارئ  لجنة  ناقشت 
ملواجهـــة فـــروس كورونا 
املســـتجد بمحافظـــة مأرب 
يف اجتماعهـــا، يـــوم األحد، 
ـــواء  الل ـــظ  ـــة املحاف برئاس
ســـلطان العـــرادة، حزمـــة 
ـــراءات االحرتازية  من اإلج
الوقائيـــة ،لتعزيـــز حمايـــة 
املجتمـــع من خطـــر انتقال 

الفروس.
واســـتعرض االجتمـــاع 
مـــا تـــم تنفيذه مـــن حزمة 
التي  االحرتازية  اإلجراءات 
ـــابقا،  ـــة س ـــا اللجن اتخذته
وكذا التقريـــر الفني املقدم 
من وكيل املحافظة الدكتور 
عبدربه مفتاح حول مجمل 
األعمـــال واإلجـــراءات التي 
جـــرى تنفيذها خالل األيام 
املاضية منها إطالق حمالت 
التوعيـــة املختلفـــة ورفـــع 
كفـــاءة القطـــاع الصحـــي، 

والتنســـيق مـــع رشكاء 
العمـــل اإلنســـاني مـــن أجل 
توحيد الجهود لتنفيذ خطة 
ـــوارئ املتضمنة  ـــة الط لجن
اإلجـــراءات االحرتازية ملنع 
ـــروس  ـــدوى ف ـــال ع انتق
كورونـــا، إىل جانـــب مـــا تم 
إنجازه من أعمال يف تجهيز 
ـــر صحي وطبي  مركز حج
وإغـــالق صـــاالت األعراس 
واملسابح وخدمات الشيش 
ـــالت بكافة أنواعها  واملعس
يف اللوكندات واالسرتاحات.
ـــر  ـــن التقري ـــا تضم كم
األعمـــال املنجـــزة يف مجال 
ـــن  ـــة م ـــة املجتمعي الحماي
ـــتمر  ـــم املس ـــة التعقي ناحي
التجاريـــة  املـــوالت  يف 
واللوكنـــدات واملنشـــآت 
جانـــب  إىل  الســـياحية 
ـــن  أعمال النظافة والتحس
والتوعيـــة املجتمعيـــة بهذا 

ـــر  ـــع أكث ـــروس وتوزي الف
مـــن 28 منشـــورا يتضمـــن 
معلومـــات توعويـــة حـــول 
الفروس ومخاطره وطرق 
ـــب  ـــة تجن ـــه وكيفي انتقال
مع  والتعامل  منه،  العدوى 
الحاالت املشتبهة، فضال عن 
أعمال الرقابة عى األسواق 
ملنـــع االحتـــكار واســـتغالل 
الوضـــع من بعـــض التجار 

الجشـــعن.
لجنـــة  وناقشـــت 
ــا  ــوارئ يف اجتماعهـ الطـ
أهمية اتخاذ إجراءات عملية 
ألسواق بيع القات من أجل 
منع االزدحام منعا النتقال 
بالفروس  عدوى  حالة  أي 
ـــتقبال، إىل  ـــر مس ـــد تظه ق
جانب االستمرار يف توسيع 
العملية التوعوية املجتمعية 
بمختلف الوســـائل، ووضع 
أماكـــن مخصصـــة للعـــزل 

النازحـــن  يف مخيمـــات 
باملحافظة للحاالت التي قد 

يشـــتبه بها.
ــدد  ــاع شـ ويف االجتمـ
املحافـــظ العـــرادة عـــى 
أهميـــة مضاعفـــة الجهـــود 
العالقة  لكافة الجهات ذات 
الحكوميـــة واملختلطـــة 
ـــع املدني  ومنظمات املجتم
بالتعـــاون مـــع القطـــاع 
ـــن  ـــزز م ـــا يع ـــاص بم الخ
واملوارد  الطاقات  حشد كل 
ـــذا  ـــة ه ـــود ملواجه والجه
الوباء الخطر ومنع انتقاله 
إىل املحافظـــة يف حـــال ثبت 
وجوده يف اليمن.. كما شدد 
عى رفع التوعية املجتمعية 
ـــدوره  ـــرد ب ـــز كل ف لتحفي
يف حمايـــة نفســـه وأرستـــه 
ــم  ــه، وتعريفهـ ومجتمعـ
ـــلوك الصحي السليم. بالس
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الوكيل مفتاح يناقش مع مركز امللك سلمان 
احتياجات نازحي اخمليمات اجلديدة

بحـــث وكيـــل محافظـــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
، يـــوم األحـــد، مـــع ممثـــي 
مكتـــب مركز امللك ســـلمان 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة 
ـــة الدكتور لطف  يف املحافظ
الغباري ورضية النجار، عدداً 
من القضايـــا املتعلقة برفع 
مســـتوى تدخـــالت املركز يف 
تلبية االحتياجات اإلنسانية 
امللحة للنازحن يف املخيمات 

الجديدة.

جـــرى خـــالل اللقـــاء 
مناقشـــة نوعيـــة التدخالت 
ـــانية للمركز يف توفر  اإلنس
ـــرشب،  ـــة لل ـــاه الصالح املي
واألمـــن الغذائـــي، والصحة، 
والتعليم، واإليواء عى ضوء 
ـــات يف  ـــة االحتياج مصفوف
خطة االســـتجابة اإلنسانية 
ـــدف التخفيف  ـــة به الريع
مـــن معانـــاة النازحن الذين 
أجربتهم املليشيا عى النزوح 

ـــرة الثالثة. بعضهم للم

ـــاد  ـــاء أش ـــالل اللق وخ
الوكيـــل مفتـــاح بالتدخالت 
ـــي  ـــة الت ـــانية املختلف اإلنس
يقدمها مركز امللك ســـلمان 
للمحافظة والنازحن فيها، 
ـــلطة  ـــود الس ـــه لجه ودعم
املحلية باملحافظة يف مواجهة 
ـــي تواجههـــا  ـــات الت التحدي
جراء التزايد املستمر يف أعداد 
النازحن وتزايد احتياجاتهم، 
وحاجتها إىل تطوير قطاعات 
الخدمات العامة األساســـية 

اســـتجابة لالحتياجـــات.. 
إىل جانـــب جهـــود املركـــز يف 
تخفيـــف معانـــاة النازحـــن 
من خـــالل تدخالته الطارئة 
يف مجـــاالت املـــأوى واإليواء 
والغـــذاء والصحة وغرها..

ـــاء مدير عام  حرض اللق
االجتماعية  الشؤون  مكتب 
والعمـــل حســـن الشـــبواني، 
ومديـــر الوحـــدة التنفيذيـــة 

ـــيف مثنى. للنازحن س
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ـــك  ـــز املل ـــم مرك اختت
ســـلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية بمركز األطراف 
هيئـــة  يف  الصناعيـــة 
مستشـــفى مـــأرب العـــام 
ـــالج  ـــة يف الع دورة تأهيلي
الطبيعي اســـتمرت عرشة 

ـــاء  ـــالف صنع ـــدم ائت ق
والتنمية مساعدات  لإلغاثة 
طارئة ل200 أرسة نازحة يف 
مخيم الزبرة بمديرية مدغل 
غربي محافظة مأرب، األكثر 
ـــيول األمطار  ترضرا من س
ـــف املصاحبة التي  والعواص
اجتاحـــت املخيـــم وجرفـــت 
الخيام منذ الســـبت املايض.

ــاعدات  ــملت املسـ وشـ
العاجلـــة املقدمـــة التي تأتي 
بنـــاء عـــى نـــداء االســـتغاثة 
اإلنســـاني للســـلطة املحلية 
والوحدة  صنعاء  بمحافظة 
التنفيذية فيها، مواد غذائية 

وأدوات طبـــخ.
ـــدة  ـــر الوح ـــدد مدي وج
التنفيذيـــة إلدارة مخيمـــات 
صنعاء  بمحافظة  النازحن 

أيام.
الـــدورة  وناقشـــت 
والعظمي  العضي  الهيكل 
اإلنســـان  لجســـم 
ـــات التي يتعرض  واإلصاب
لهـــا، وأساســـيات العـــالج 
الفيزيائي، وأنواع اإلعاقات 

ـــداء  ـــان الن ـــد ردم عبدالواح
اإلنساني للمنظمات الدولية 
ـــاني  العاملة يف املجال اإلنس
برعـــة التدخـــل الحقيقـــي 
وتقديم يد العون واملساعدة 
ل 450 أرسة نازحـــة مـــن 
محافظة صنعاء ترضرت من 
األمطار والعواصف بعضها 
ـــأوى تفرتش  أصبحت بال م
األرض وتلتحـــف الســـماء.. 
مشـــرا إىل أن األرس النازحة 
املتـــرضرة أغلبها نزحت من 
مخيم الخانق بنهم، وبعضها 
ـــم  ـــرب نزوحهـــا إىل مخي يعت

الزبرة النـــزوح الثالث .

ـــا  ـــل معه ـــرق التعام وط
فيزيائيا، وأساليب التعامل 
ــات  ــع ذوي االحتياجـ مـ
الخاصـــة، وأنـــواع التأهيل 

وأهدافـــه، وغرهـــا.
وأكـــد مديـــر مركـــز 
األطراف الصناعية الدكتور 

الوتـــري  عبدالكريـــم 
ـــز  ـــدورة لتعزي ـــة ال أهمي
ــن يف  ــارات املتطوعـ مهـ
مجـــال األطراف الصناعية 
ـــتقطابهم  ـــم اس ـــن ت الذي
ـــفيات ومراكز  من مستش

صحيـــة.

اإلفراج عن 62 سجينا بمأرب ضمن 
اإلجراءات االحترازية من كورونا

هيئة مستشفى مأرب العام تعلن 
إنزال المناقصة رقم )1( لعام 2020


