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سكرتير أول منظمة الحزب االشتراكي:

الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية مشاريع التدريب والنقد مقابل العمل

كـــــــــــــورونـــــــــــــــــا

افتتاح مخسة مشاريع مياه 
وإصحاح بيئي بمدينة مأرب 

بأكثر من مليون دوالر

 مأرب كرست احلوثي يف 2015 وستكرسه اليوم

نائب رئيس اجلمهورية جيري اتصالني 
هاتفيني بمحافظي مأرب والبيضاء

أشاد بتضحيات األبطال في جبهات القتال

قصف حوثي يطال محطة ضخ تابعة ألنبوب صافر في صرواح 
 وزارة النفط: االستهداف كارثي وإجرامي «
 شركة صافر: القصف أدى إلى تعطيلها نهائيا «
اللجان النقابية بصافر: يستهدف مقدرات الشعب «
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نائب رئيس اجلمهورية جيري اتصالني هاتفيني 
بمحافظي مأرب والبيضاء

ـــس  ـــب رئي ـــرى نائ أج
ـــة الفريق الركن  الجمهوري
عيل محسن صالح اتصالني 
ـــكل من محافظ  هاتفيني ب
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
ـــلطان العرادة ومحافظ  س
اللـــواء  محافظـــة البيضـــاء 
نـــارص الخـــر الســـوادي 
امليدانية  املستجدات  ملتابعة 
الخدميـــة  واألوضـــاع 
ــة يف  ــة واألمنيـ والتنمويـ
املناطـــق املحـــررة والجهود 
التـــي تبذلهـــا الســـلطات 
أي  ملواجهـــة  املحليـــة 
مخاطـــر النتشـــار فريوس 

كورونـــا.

وأشـــاد نائـــب الرئيـــس 
ـــه بالتضحيات  خالل اتصال
التـــي يســـطرها املقاتلـــون 
جبهـــات  يف  األبطـــال 
والبيضاء  محافظتي مأرب 
رداً عـــى التصعيد املســـتمر 
للمليشـــيات االنقالبيـــة 
االســـتجابة  ورفضهـــا 
لدعوات الســـالم. مشرياً إىل 
التصعيد املستمر للمليشيات 
الحوثيـــة وانتهاكاتها بحق 
أبناء الشعب اليمني وتدمري 
مكتســـباته والتـــي كان 
آخرهـــا اســـتهداف محطـــة 
ـــوب  ـــة بأنب ـــخ الخاص الض
صافـــر النفطـــي يف منطقة 

رصواح بمحافظـــة مـــأرب 
السجن  نزيالت  واستهداف 
املركـــزي يف محافظـــة تعز، 
وتعنتها  املليشيات  ورفض 
املستمر لالستجابة لدعوات 
ـــف  ـــوات وق ـــالم ودع الس
إطـــالق النار التي دعا إليها 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني 
الحكومة  بها  رحبت  والتي 
الرشعيـــة وتعاملـــت معهـــا 
ـــني  ـــي يف ح ـــكل إيجاب بش
اســـتغلتها املليشـــيات ملزيد 
مـــن التصعيـــد تكـــر عـــى 
صخرة ثبات أبطال الجيش.
ـــس  ـــب رئي ـــدد نائ وج
ترحيـــب  الجمهوريـــة 

الحكومة الرشعية بدعوات 
األمني العـــام لألمم املتحدة 
لوقف إطالق النار والتفرغ 
ـــا  ـــاء كورون ـــة وب ملواجه
وتعاطيهـــا اإليجابـــي مـــع 

ـــذه الدعوة. ه
مـــن جانبهمـــا عـــرا 
محافظـــا مـــأرب والبيضاء 
عـــن شـــكرهما وتقديرهما 
ملتابعـــة واهتمـــام القيـــادة 
السياســـية، مؤكديـــن عـــى 
املـــي نحـــو ردع اعتداءات 
الحوثيـــة  املليشـــيات 
ـــى  ـــل ع ـــة والعم االنقالبي
استكمال التحرير واستعادة 

ـــة. مؤسســـات الدول

أشاد بتضحيات األبطال في جبهات القتال
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ـــل محافظة  ناقش وكي
الدكتـــور عبـــد ربه  مـــأرب 
املنظمة  فريقي  مفتاح مع 
الدوليـــة للهجـــرة وائتالف 
الخـــري لإلغاثـــة اإلنســـانية 
آليـــات تنفيـــذ مـــرشوع 
التأهيل والتدريب وبرنامج 
النقد مقابل العمل، الهادف 
إىل توفري 600 فرصة عمل 
النازحـــني  للمعوزيـــن مـــن 
ـــى  ـــف ع ـــع املضي واملجتم

ـــهر. مدى ثالثة أش
الـــذي  ويف االجتمـــاع 
ــب  املكاتـ ــدراء  ــم مـ ضـ
الحكومية ذات العالقة أكد 
الوكيل مفتاح عى رضورة 
التأهيل  أن تشـــمل برامـــج 
املجاالت  والتدريب مختلف 
الحرفية والتقنية بحســـب 

ـــل،  العم ـــوق  ـــات س متطلب
وأن تكـــون املخرجـــات 
الكفاءة  بدرجة عاليـــة من 
والجودة وأن تشمل جميع 

ـــتحقة. املس الفئات 
املحافظة  ودعـــا وكيـــل 
ــام  إىل االهتمـ ــات  املنظمـ
التنمويـــة  باملشـــاريع 
املســـتدامة، وتبنـــي برامج 
التمكني االقتصادي ، ودعم 
التي تســـاعد  العيش  ســـبل 
النـــاس عـــى االعتمـــاد عى 
ال  منتجني  وتجعلهم  الذات 

مســـتهلكني فحســـب.
ووجـــه بتشـــكيل لجنة 
برئاســـة مديـــر مكتـــب 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
ـــبواني  الش ـــن  والعمل حس
الصناعة  مكاتب  وعضوية 

والتجارة وصندوق النظافة 
والتحســـني والتعليم الفني 
ـــي وإدارة  املهن ـــب  والتدري
املـــرأة والوحـــدة  تنميـــة 
التنفيذية للنازحني للتكامل 
مـــع ائتالف الخري لدراســـة 
ومناقشة احتياجات سوق 
املجـــاالت  العمـــل واختيـــار 
للتدريـــب ووضـــع  املهنيـــة 
خطط لالستفادة القصوى 
املـــرشوع وتحديـــد  مـــن 
للفئات  االستهداف  معايري 

ـــر ضعفا. األكث
من جانبه أوضح ممثل 
الخـــري بمحافظـــة  ائتـــالف 
النقـــد  أن برنامـــج  مـــأرب 
العمـــل سيســـتفيد  مقابـــل 
منه 350 شخصا عى مدى 
املشـــاريع  ثالثـــة أشـــهر يف 

ـــة  اللجن ـــتحددها  ـــي س الت
ـــب  إىل جان ـــك  ـــة بذل املكلف
والتدريب  التأهيل  مرشوع 
ــه  ــتفيد منـ ــذي سيسـ الـ
الرجال  250 شـــخصا مـــن 
الخياطة  مجال  يف  والنساء 
والحاســـوب والكهربـــاء 
والهندسة وصيانة الهواتف 
والكوافـــري واملشـــغوالت 

اليدوية.
ــرشوع  املـ ــيمنح  وسـ
املتدربـــني يف نهايـــة دورات 
ـــائل وأدوات  ـــب وس التدري
التـــي اكتســـبوها  املهـــن 
ـــراط  ـــن االنخ ـــم م لتمكنه
ــل وإدارة  العمـ ــوق  يف سـ

ـــة. الخاص ـــاريعهم  مش

الوكيل مفتاح يناقش مع الهجرة الدولية 
مشاريع التدريب والنقد مقابل العمل
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محافظة  وكيل  افتتح 
الدكتـــور عبد ربه  مـــأرب 
ـــني،  االثن ـــوم  ي ـــاح،  مفت
مـــرشوع الرصف الصحي 
بمدينة  البيئي  واإلصحاح 
مـــأرب، بكلفـــة إجماليـــة 
ـــون وســـبعة  بلغـــت )ملي
وخمسمائة  ألفا  وثمانني 
وأربعـــة وثمانـــني دوالرا 
ـــن  ـــل م ـــا( بتموي أمريكي
املتحـــدة  ـــدوق األمـــم  صن

.) YHF(ـــاني اإلنس
ــرشوع  املـ ــون  ويتكـ
ـــة  ـــه مؤسس ـــذي نفذت ال
ــن  ــة مـ للتنميـ ــاء«  »بنـ

ـــي  ـــاريع ه ـــة مش خمس
:مرشوعـــان   عبـــارة عن 
ـــي رصف صحي  منظومت
الطارئ     واملتكامل خلف 
جولة املؤسســـة باملجمع، 
بالروضة،  املجتمع  وكلية 
ــي  ــة إىل مرشوعـ إضافـ
ـــرشوع مياه  مياه، هما:م
الروضـــة ونازحـــي كليـــة 
ـــرشوع مياه  املجتمع، وم
لنازحـــي مخيـــم الجفينة، 
مرشوع  تأهيل  جانب   إىل 

الســـالم. مياه حي 
افتتـــاح  وخـــالل 
ـــل  ـــن وكي ـــرشوع، ثم امل

جوانـــب  املحافظـــة 
املقـــدم  الدعـــم اإلنســـاني 
مـــن قبـــل صنـــدوق األمم 
أن  إىل  ـــريا  ـــدة.. مش املتح
هـــذه املشـــاريع الخدميـــة 
إيجابي يف  ستســـهم بدور 
السكان  احتياجات  تأمني 
املســـتهدفني يف نطـــاق 
هـــذه املشـــاريع مـــن مياه 
ـــة والنقية،  ـــرشب اآلمن ال
التخلـــص مـــن  إىل جانـــب 
الصحي  الرصف  مخلفات 
ـــت تمثل معضلة  التي كان
التطويـــر  أمـــام  حقيقيـــة 
الحري يف مدينة مأرب.

مفتـــاح،  ودعـــا 
إىل  ــة  ــات األمميـ املنظمـ
تقديم املزيد من الدعم ملثل 
هذه املرشوعات الحيوية، 
إيجابي  أثـــر  لهـــا مـــن  ملـــا 
ـــني ويف  املواطن ـــة  يف خدم

ـــون. النازح ـــم  مقدمته
االفتتاح  خالل  وجرى 
ـــة صندوق  ـــم منظم تكري
ـــدة، ومهندس  املتح األمم 
بنـــدر ســـنان  املـــرشوع 
املحافظـــة تقديـــراً  بـــدرع 
ـــاريع  املش لدعم مثل هذه 

إنجازها. ـــة  ورسع

افتتــاح خمســة مشــاريع ميــاه وإصحــاح 
بيئي بمدينة مأرب بأكثر من مليون دوالر
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مفتاح يناقش مع قيادة الغرفة التجارية جوانب 
اإلسهام يف مواجهة »كورونا«

ـــل محافظة  ناقش وكي
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح، االثنني، مع رئيس 
وأعضـــاء الغرفة التجارية، 
إمكانية مســـاهمة القطاع 
ـــة  ـــذ خط ـــاص يف تنفي الخ
لجنـــة الطـــوارئ ملواجهـــة 
واملتضمنة  »كورونا«  وباء 
جملـــة مـــن اإلجـــراءات 
للوقاية  املتخذة  االحرتازية 

مـــن احتماليـــة ظهوره.
أشـــاد  اللقـــاء  ويف 
ـــل  ـــاح بتفاع ـــل مفت الوكي
واســـتجابة ممثـــيل القطاع 
الخـــاص والغرفة التجارية 
ـــاهمة بدعم وتنفيذ  يف املس
حمالت الـــرش والتعقيم يف 

ـــواق  األماكن العامة واألس
واملوالت التجارية واألماكن 
املزدحمـــة يف املديريات ذات 
ـــدداً  الكثافة السكانية..مش
عـــى رضورة اســـتمرار 
املتابعـــة واملراقبـــة عـــى 
املتنزهـــات واملســـابح التي 
أعيـــد فتحها بعـــد، التزامها 
ـــري إجـــراءات  ـــذ معاي بتنفي

السالمة.
مـــن جهتـــه اســـتعرض 
ـــوارئ  ـــة الط ـــس لجن رئي
الدكتور عبدالعزيز، الشدادي 
مـــا تـــم تنفيذه مـــن حزمة 
اإلجراءات االحرتازية، التي 
جـــرى تنفيذها خالل األيام 
ــا  ــة، ويف مقدمتهـ املاضيـ

ـــة  ـــالت التوعي ـــالق حم إط
ـــاءة  ـــع كف ـــة ورف املختلف
القطـــاع الصحي، إىل جانب 
مـــا تم إنجازه من أعمال يف 
تجهيز مركـــز حجر صحي 

وطبي.
اســـتعرض  كمـــا 
الشـــدادي األعمـــال املنجزة 
يف مجال الحماية املجتمعية 
املستمر  التعقيم  ناحية  من 
التجاريـــة  املـــوالت  يف 
واللوكنـــدات واملنشـــآت 
ـــة إىل  ـــياحية، باإلضاف الس
ـــني  أعمال النظافة والتحس
والتوعيـــة املجتمعيـــة بهذا 
وطباعة  وإصدار  الفريوس 
أكثـــر مـــن 28 منشـــورا 

توعوية  معلومات  تتضمن 
حول الفـــريوس ومخاطره 
ـــة  ـــه وكيفي ـــرق انتقال وط
تجنـــب العـــدوى منـــه ، 
ـــاالت  ـــع الح ـــل م والتعام

ـــتبهة. املش
من جانبهـــم أكد رئيس 
و أعضـــاء الغرفة التجارية 
ـــع  ـــل م ـــتعدادهم العم اس
ـــة  ـــة وكاف ـــلطة املحلي الس
ـــات املختلفة بروح  القطاع
ـــة  ـــد ملواجه ـــق الواح الفري
وباء »كورونا« الذي أصبح 
ـــاة  ـــا يهـــدد حي ـــاء عاملي وب

الجميـــع دون اســـتثناء. 
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جلنة طوارئ مواجهة كورونا تناقش 
مستجدات الوباء واإلجراءات االحرتازية

واصلت لجنـــة الطوارئ 
ملواجهـــة فـــريوس كورونـــا 
املســـتجد بمحافظـــة مأرب 
اجتماعاتها ملتابعة مستجدات 
ـــالن  ـــاء، وإع ـــار الوب انتش
ـــريوس يف  ـــة بالف أول إصاب
اليمن ،الجمعة، واإلجراءات 
االحرتازيـــة املتخـــذة يف هـــذا 
ـــال  ـــة انتق ـــب ملواجه الجان

كورونـــا إىل املحافظـــة.
وأكـــدت اللجنـــة أنـــه 
وخـــالل األيـــام املاضيـــة تم 
ـــص يف  ـــز فح ـــز مراك تجهي
مداخـــل املحافظـــة لفحص 
املســـافرين وخصوصـــا 
القادمني إىل مأرب، وتجهيز 

مركزيـــن للحجـــر الصحـــي 
باإلمكانـــات الفنية الالزمة، 
يف إطار اإلجراءات االحرتازية 
املتخذة ملواجهـــة هذا الوباء 
الـــذي يجتـــاح معظـــم دول 

العالم.
ـــة أمـــام  ووقفـــت اللجن
األعمـــال واإلجـــراءات التـــي 
ـــالل األيام  جرى تنفيذها خ
املاضيـــة وماتـــم تنفيذه من 
ـــة، ودورات  ـــالت توعي حم
تدريبية لرفع كفاءة القطاع 
الصحي، وجهود تنفيذ خطة 
لجنـــة الطـــوارئ املتضمنـــة 
اإلجـــراءات االحرتازيـــة ملنع 
انتقـــال الفـــريوس، ومنهـــا 

ـــراس  ـــاالت األع ـــالق ص إغ
الشيش  وخدمات  واملسابح 
واملعســـالت يف اللوكنـــدات 
ــود  ــرتاحات، وجهـ واالسـ
التجارية  املوالت  يف  التعقيم 
واملنشآت السياحية إىل جانب 
أعمـــال النظافة والتحســـني 
والتوعيـــة املجتمعيـــة بهـــذا 

الفريوس.
ـــى  ـــة ع ـــدت اللجن وأك
إحالة املخالفـــني لإلجراءات 
الرفع  تم  والذين  االحرتازية 
بهـــم خـــالل األيـــام املاضية 
التخاذ  املختصة  الجهات  إىل 
اإلجراءات املناسبة.. مشددة 
عى عدم التهاون أو التغايض 

تجاه كل من يخالف قرارات 
اللجنة، واعتبار ذلك مساسا 

بحياة الناس وســـالمتهم.
ـــا  ـــة أنه ـــت اللجن ونوه
تتابـــع باســـتمرار تطـــورات 
انتشـــار الفـــريوس.. داعيـــة 
جميع املواطنني يف املحافظة 
إىل االلتـــزام باإلجـــراءات 
الروريـــة، واالبتعـــاد عـــن 
أماكـــن التجمعـــات، وارتداء 
وااللتـــزام  الكمامـــات، 
باإلرشادات الصحية حفاظاً 
عى صحتهم وصحة أرسهم 

ومـــن يختلطـــون بهم.
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اللجنة الفنية ملواجهة )كورونا( مباأرب تناق�ش 
اإجراءات طارئة ملنع انتقال الوباء

اللجنـــة  ناقشـــت 
الفنيـــة املنبثقـــة عـــن لجنة 
ـــوارئ ملواجهة جائحة  الط
كورونا بمحافظة مأرب يف 
اجتماعها ،السبت، برئاسة 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
العامـــة والســـكان الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي، حزمة 
ـــة  ـــراءات الطارئ ـــن اإلج م
ـــريوس كورونا،  ملواجهة ف
ــال  ــدم انتقـ ــان عـ لضمـ
بعد  املحافظة  إىل  الفريوس 
الكشـــف عـــن تســـجيل أول 
ـــن  ـــة يف اليم ـــة مصاب حال

ـــس الجمعة. أم

تلـــك  وتتضمـــن 
اإلجـــراءات: إغـــالق كافـــة 
ـــة  ـــات املركزي ـــواق الق أس
ووضـــع  باملحافظـــة، 
الرتتيبـــات لنقلها إىل أماكن 
ـــالت  ـــذ حم ـــدة، وتنفي جدي
رش وتعقيـــم لألماكـــن 
بالتكامل  والشوارع  العامة 
ـــني  ـــدوق التحس ـــع صن م
والغرفـــة التجاريـــة، وكـــذا 
تشـــديد إجـــراءات الرقابـــة 
الصحيـــة والفحـــص يف 
مداخل املحافظة ملنع انتقال 

ـــدوى. الع
تضمنـــت  كمـــا 

اإلجـــراءات تكثيـــف النزول 
امليدانـــي للتفتيش والرقابة 
عـــى املطاعـــم والبوفيـــات 
ورشكات  واملـــوالت 
الرصافـــة، والتأكـــد مـــن 
مـــدى التزامهم باإلجراءات 
قبل  من  املتخذة  االحرتازية 
ـــزام  ـــوارئ، وإل ـــة الط لجن
باإلرشـــادات  العاملـــني 
الواجـــب اتباعهـــا، ومنهـــا 
ارتـــداء الكمامـــات وتعقيم 
مرتـــادي تلـــك املنشـــآت، 
وتطبيق التعليمات الخاصة 
بإغـــالق صـــاالت األعـــراس 
ــات  ــات وحمامـ واملتنزهـ

البخار والحمامات العامة.
وشـــددت اللجنـــة عـــى 
رضورة تطبيـــق اإلجراءات 
ـــدم التهاون  االحرتازية وع
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  يف 
العقابيـــة تجـــاه املرتاخـــني 
يف تنفيذهـــا.. داعيـــة جميع 
ــة  ــني يف املحافظـ املواطنـ
ـــود  ـــع جه ـــاون م التع إىل 
مواجهـــة كورونـــا حرصـــا 
عـــى صحتهـــم وســـالمتهم 
من هذا الفريوس الذي فتك 

بمعظـــم دول العالـــم.
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طالب بقسم اإلعالم في جامعة إقليم سبأ 
يطلقون حملة للتوعية بخطورة كورونا

 أطلـــق طـــالب يف قســـم 
اإلعالم بجامعة إقليم ســـبأ 
ـــة  ـــأرب حمل ـــة م بمحافظ
الكرتونية للتوعية بمخاطر 
فـــريوس كورونـــا املســـتجد 
)كوفيـــد19( تحت هشـــتاج 

#من_أجل_سالمتك_
ـــك . اجلس_يف_بيت

ـــم املرشع  ـــال معتص وق
ـــة  ـــادرة الطالبي ـــس املب رئي
التـــي أطلـــق عليهـــا »رواد« 
إن الحملـــة تهدف إىل توحيد 

الجهـــود يف إيصـــال رســـالة 
ـــع،  ـــدم املجتم ـــة تخ إعالمي
ضمـــن حمـــالت ســـينفذها 
فريق املبادرة لنرش القضايا 
التي تهم املواطن، ومناقشة 
الوطن. تخدم  التي  القضايا 
الحملـــة  أن  وأكـــد 
األلكرتونيـــة ســـتعمل عـــى 
رفع الوعي بخطور فريوس 
كورونا، والحذر من اإلصابة 
ـــة  ـــريوس، وكيفي ـــذا الف به
تفادي اإلصابة به من خالل 

وســـائل الوقايـــة الرورية 
ومنها البقاء يف املنزل.

ـــة 35  ـــارك يف الحمل وش
طالبا وطالبة ينشطون عى 
وسائل التواصل االجتماعي، 
ـــون يف  بينهـــم طـــالب يعمل
مؤسســـات إعالميـــة يف 
مجاالت التصميم والتصوير 
واإلخـــراج، وكتابـــة األخبار 

والتقارير.
الحملـــة  أن  يذكـــر 
اســـتمرت ثالثة أيـــام تبعها 

ـــة  ـــة للتوعي ـــة ميداني حمل
ــب  ــع مكتـ ــيق مـ بالتنسـ
الصحة والسكان باملحافظة 
والشوارع  للحارات  بالنزول 
واألســـواق للتوعيـــة بخطر 
فـــريوس كورونـــا وتوزيـــع 
ـــات  ـــورات والكمام الروش
لجميع أحياء املدينة من باب 

الوقايـــة مـــن الفريوس.
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"صدى" تنظم ندوة عن دور اإلعالم 
ومسؤولياته في التوعية حول كورونا

املنظمـــة  نظمـــت 
الوطنية لإلعالميني اليمنيني 
)صـــدى(، يـــوم الســـبت، 
بالتنسيق مع مكتب الصحة 
بمحافظة  والسكان  العامة 
مأرب، ندوة عن دور اإلعالم 
ـــة  ـــؤولياته يف التوعي ومس
والتثقيـــف الصحـــي حـــول 
ـــرق  ـــا وط ـــريوس كورون ف
ـــلوك  ـــز الس ـــه وتعزي انتقال
الصحي والوقائي يف املجتمع.

ويف افتتـــاح النـــدوة، أكد 
مديـــر عـــام مكتـــب الصحة 
ـــس  ـــكان رئي ـــة والس العام
ـــة  ـــوارئ ملواجه ـــة الط لجن
الدكتور  باملحافظة  كورونا 
عبدالعزيز الشـــدادي، أهمية 
دور وسائل اإلعالم املختلفة 
يف تعزيـــز الوعـــي الصحـــي 
والوقائي يف املجتمع و نرش 

التوعويـــة  الرســـالة 
الصحيحـــة حـــول فـــريوس 
ـــه  ـــرق انتقال ـــا وط كورون
وأساليب الوقاية منه وتجنب 
اإلصابة به والحد من تفشيه 
وانتشـــاره حـــال ظهـــوره.. 
ـــدداً عى رضورة تقديم  مش
لضمان  الصحيحة  املعلومة 
فهمها واستيعابها والحرص 
عى تحري الدقة واستشعار 
املســـؤولية يف نـــرش األخبار 
ـــريوس كورونا. املتعلقة بف
ـــدادي  ـــتعرض الش واس
اإلجـــراءات والخطوات التي 
ـــوارئ  ـــة الط ـــا لجن اتخذته
باملحافظة يف املجال التوعوي 
والتثقيـــف الصحـــي يف إطار 
اسرتاتيجية املواجهة املتبعة 
يف املحافظـــة.. موضحاً بأنه 
تم تقسيم املحافظة إىل )77( 

مربعاً سيتم تغطيتها بفرق 
االســـتجابة الريعـــة التـــي 
القادمة  األيام  ستنفذ خالل 
ـــة  ـــة ميداني ـــالت توعي حم
لتعزيـــز الوعـــي املجتمعـــي 
باملفاهيـــم واملعلومـــات 
األساسية عن كيفية تجنب 
بالفريوس وكيفية  اإلصابة 
التعامل مع أي حالة اشتباه 
إصابتهـــا بالفريوس يف حال 

رصدها. تم 
وقدمـــت يف النـــدوة التي 
حرهـــا 30 مشـــاركا مـــن 
اإلعالميـــني والصحفيـــني 
العاملني يف مختلف وســـائل 
اإلعـــالم باملحافظـــة، ثـــالث 
أوراق عمـــل، تناولت الورقة 
األوىل املقدمـــة مـــن الدكتور 
اإلعالم  التام مسؤولية  عيل 
يف منارصة القضايا الصحية 

ـــف  ـــام التثقي ـــام بمه والقي
الصحـــي يف املجتمـــع، فيمـــا 
ـــة  ـــورة جميل ـــزت الدكت رك
الربيعي يف ورقتها الثانية عى 
ـــريوس كورونا  التعريف بف
انتقاله  ومخاطره وأساليب 
ـــه  ـــة من ـــراءات الوقاي وإج
وطرق التشـــخيص املتعددة 
للكشف عن أي حالة اشتباه 

ـــا بالفريوس. إصابته
الورقـــة  وتطرقـــت 
الثالثة التـــي قدمها الدكتور 
نبيـــل الرشعبـــي إىل أهميـــة 
تفعيل كافة وسائل اإلعالم 
الجماهريية ومواقع التواصل 
االجتماعي يف نرش الرســـالة 
التوعويـــة الصحيحـــة حول 
جائحة كورونا وإيصالها إىل 

كافة أبنـــاء املجتمع.  
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وزارة النفط: استهداف المليشيا لمحطة 
الضخ في صرواح عمل كارثي وإجرامي

ــط  ــت وزارة النفـ قالـ
ــتهداف  ــادن: إن اسـ واملعـ
مليشـــيا الحوثي االنقالبية، 
ـــة  ـــخ الخاص ـــة الض محط
بأنبـــوب صافـــر النفطـــي يف 
منطقـــة رصواح بمحافظة 
ـــال إجراميا  مأرب، يمثل عم
وتخريبيا وكارثة عى طريق 
االستنزاف املتواصل ملقدرات 
ـــة  ـــد حقيق ـــة، ويؤك الدول
استهتار وعبث تلك املليشيا 
بمقدرات وممتلكات الشعب 
اليمني، وأنها ال تجيد سوى 

ـــب والهدم. لغة التخري
وذكرت الـــوزارة يف بيان 
تلقت وكالـــة األنباء اليمنية 
)سبأ(نســـخة منـــه، أنـــه يف 
الوقـــت الذي يكابد الشـــعب 
اليمني فيـــه كافة التحديات 
واألخطـــار،  واألزمـــات 
ـــعى  ـــذي تس ـــت ال ويف الوق
ـــية  ـــادة السياس ـــه القي في
ممثلة  الرشعية  والحكومة 
بوزارة النفط إلعادة إنعاش 
االقتصـــاد الوطنـــي، ورفـــد 
خزينـــة الدولـــة مـــن خـــالل 
إعـــادة تشـــغيل القطاعـــات 
النفطية عـــى طريق التعايف 
ـــت  ـــاد، قام ـــام لالقتص الع
ـــيا الحوثي االنقالبية  مليش
ـــة  ـــة تدمريي ـــه رضب بتوجي
ـــة  ـــخ الخاص ـــة الض ملحط
بأنبـــوب صافـــر النفطـــي يف 
منطقـــة رصواح، والـــذي 
يعتـــر مـــن أهم مكتســـبات 
الشـــعب اليمني االقتصادية 

ـــة املهمة. والحيوي

الـــوزارة  واعتـــرت 
ارتكاب املليشـــيا لهذا العمل 
الجبـــان والجريمـــة النكراء 
تأكيـــد عى حقيقـــة حقدها 
وخبثها عى الشعب اليمني، 
وســـعيها لتجويعـــه وتدمري 
كل مقدراتـــه ومكتســـباته، 
ــلوكها  ــى سـ ــد عـ وتأكيـ
املنحـــرف يف نقـــض العهـــود 
واملواثيـــق، ومجانبتهـــا لكل 
القيـــم واالعتبارات الوطنية 
واإلنســـانية التـــي تحتـــم أن 
تبقـــى املواقـــع االقتصاديـــة 
محايدة وبعيدة عن الحروب 
العبثية واألفعال الهستريية 
التي تقرتفها بشكل مستمر 
ومتواصـــل يف كافـــة مناطق 

ـــات اليمن. ومحافظ
وعـــرت عن إدانتها لهذا 
العمـــل اإلجرامـــي الكارثـــي 
الذي يستهدف مقدرات البالد 
وسعي  الوطني،  واالقتصاد 
املليشيا االنقالبية من خالله 
إىل خلـــط األوراق واالتجـــاه 
ملواصلـــة حروبها التدمريية 

ضد املكتسبات الوطنية .
ـــوزارة كل  ـــدت ال وناش
القوى واملكونات السياسية 
يف الداخـــل والخـــارج إىل 
رسعـــة التدخـــل ووضع حد 
لهـــذه املليشـــيا الكهنوتيـــة، 
ـــبة  واتخاذ اإلجراءات املناس
التـــي تضمن وقف مثل هذه 
األعمال العدوانية والسافرة 
املناضل  اليمني  الشعب  ضد 
ــم  ــى جرائـ ــر عـ والصابـ
وبشـــاعات هـــذه املليشـــيا ، 
واتخاذ اإلجـــراءات والتدابري 
املمكنـــة لحمايـــة مـــا تبقى 
من املنشـــآت الحيويـــة التي 

يمتلكهـــا الشـــعب اليمني.
وجـــددت التأكيـــد أن 
مثل هذه األعمال التخريبية 
إنما تســـتهدف بها مقدرات 
الشعب ومكتسباته الحيوية، 
وتفشـــل الجهـــود املضنيـــة 
واملبذولة إليجاد وخلق بيئة 
ومناخ استثماري جذاب، كما 
أنهـــا تعيق عـــودة الرشكات 
النفطيـــة األجنبيـــة إىل البلد 
إنتاج  الستئناف نشاطها يف 

وتصدير النفط الخام .
ـــوزارة  ـــدت ال ـــا ناش كم
دول التحالف، وكافة الجهات 
اليمنية املختصة ويف مقدمتها 
ـــن  ـــي واألم ـــش الوطن الجي
إلدراك تبعـــات وآثـــار هـــذه 
ـــة، والعمل  الجريمة الكارثي
عـــى تأمني كافـــة الرشكات 
النفطية  واملنشآت  النفطية 
والغازيـــة وأنابيـــب النفـــط 
االحتياطات  واتخاذ  والغاز، 
والتدابـــري املمكنـــة لتأمينها 
وضمان سالمتها .. مطالبة 
كافـــة الجهـــات واملنظمـــات 
الدوليـــة ويف مقدمتها هيئة 
الدول  املتحدة وجميع  األمم 
الراعية للعملية السياسية يف 
اليمن إىل تحمل مسؤولياتهم 
والتاريخيـــة  اإلنســـانية 
واألخالقيـــة، والعمـــل عـــى 
وضـــع حـــد لهـــذه األعمـــال 
والجرائـــم التـــي تســـتهدف 
واستقراره  اليمني  اإلنسان 

ولقمة عيشـــه.
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شركة صافر: قصف مليشيا الحوثي 
لمحطة ضخ صافر أدى لتعطيلها نهائيا

رشكـــة  أكـــدت 
ـــاج  ـــات اإلنت ـــر لعملي صاف
واالستكشـــاف أن قصـــف 
ـــيا الحوثي االنقالبية  مليش
املدعومـــة من إيـــران ملحطة 
ـــط ps2 بمديرية  ضخ النف
ـــأرب أدى  ـــرب م رصواح غ
إىل تعطيلهـــا بشـــكل نهائي 
ـــود  ـــات الوق ـــرر خزان وت
ـــرتاق  ـــارش واح ـــكل مب بش
الســـكن الخـــاص باملحطـــة 
بالكامـــل وغرفـــة التحكـــم، 
واملولدات الكهربائية وكافة 

مرافـــق املحطـــة.
ـــة يف  ـــت الرشك وأوضح
بيـــان صادر عنهـــا - حصل 
موقع املحافظة عى نسخة 
منـــه - أن مليشـــيا الحوثي 
ـــف  ـــة لقص ـــت املحط عرض
مستمر عى مدى ثالثة أيام 

ـــح  ـــة يف إرصار واض متتالي
عى إلحاق الرر باملنشـــأة 
ـــل  ـــو مايمث ـــا وه وتدمريه
انتهـــاكاً صارخـــاً للقانـــون 
اإلنســـاني الـــدويل .. محملة 
ـــيا الحوثي املسؤولية  مليش
الكاملة عـــن تدمري املحطة.
وقالـــت رشكـــة صافـــر: 
إن قصـــف محطـــة الضخ يف 
ـــتهداف  ـــس االس رصواح لي
األول الـــذي يطـــال منشـــآت 
صافر، حيث تكرر هذا األمر 
عـــدة مرات خالل الســـنوات 
ـــل  ـــياق عم ـــة، يف س املاضي
ـــري  ـــج لتدم ـــي ممنه إجرام

ـــاد الوطني. االقتص
وأكـــدت أن مليشـــيا 
الحوثـــي ســـبق وأن منعـــت 
فريق تقييـــم املخاطر التابع 
لألمم املتحدة من الوصول إىل 

خـــزان صافر العائم يف رأس 
عيىس، والذي يرتبط بحقول 
صافـــر مـــن خـــالل أنبـــوب 
نفطـــي يصـــل طولـــه لنحو 
428 كيلـــو مـــرتا.. موضحة 
أن عدم إجراء صيانة عاجلة 
للخزان الذي دخل الخدمة يف 
1988م قد يتسبب يف كارثة 
بيئية كبرية، ســـيصل أثرها 
مـــن بـــاب املندب حتـــى قناة 

السويس.
ــة :إن  ــت الرشكـ وقالـ
اســـتهداف املنشآت الوطنية 
النفطية بشـــكل متعمد يعد 
ـــني،  ـــكل اليمني ـــتهدافاً ل اس
وتدمـــرياً ملقـــدرات الشـــعب 
ومصالحـــه الحيويـــة، ألنـــه 
ـــان  ـــرر بالرشي ـــق ال يلح
ـــه  ـــد وبنيت ـــادي للبل االقتص
التحتية عى املـــدى الطويل.

وطالبـــت رشكـــة صافر 
ـــا  ـــدة ومبعوثه ـــم املتح األم
إىل اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 
ـــل  ـــدويل بتحم ـــع ال واملجتم
مســـؤوليته تجـــاه الجرائـــم 
ـــداءات  ـــاكات واالعت واالنته
املمنهجـــة التـــي تقـــوم بها 
مليشـــيا الحوثي املسلحة يف 
حق األرض واإلنسان اليمني 
والبنيـــة التحتيـــة لالقتصاد 
الوطني ملا لها من آثار كارثية 
عـــى الوضـــع اإلنســـاني يف 
الحارض واملستقبل. وشددت 
عـــى رضورة الضغـــط عـــى 
مليشـــيات الحوثي للسماح 
بوصول فريق فني إىل خزان 
ـــة  ـــراء الصيان ـــر إلج صاف
ـــدوث  ـــب ح ـــة وتجن الالزم
ـــة البيئية التـــي تهدد  الكارث

اليمـــن ودول املنطقـــة.
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اللجان النقابية بصافر: القصف يستهدف 
مقدرات الشعب واقتصاده الوطني

النقابية  اللجان  أدانت 
للعاملني يف منشآت صافر 
النفطية، الحادث التخريبي 
الـــذي اســـتهدف محطـــة 
الضخ )PS-2 ( يف منطقة 
ـــة مأرب  رصواح محافظ
الســـبت من قبل مليشـــيا 
والذي  االنقالبية  الحوثي 
ـــب  أدى إىل تدمـــري وتخري
أجـــزاء كبرية مـــن معدات 

وتجهيزات املحطة.
اللجـــان  وأكـــدت 
النقابية للعاملني يف منشآت 
صافر يف بيان تلقت وكالة 
ــبأ(  ــاء اليمنية)سـ األنبـ
نسخة منه، أن هذا العمل 
التخريبي الذي أقدمت عليه 
مليشيا الحوثي يستهدف 
مقدرات الشعب واقتصاده 
ـــي.. مطالباً بالكف  الوطن

عـــن اســـتهداف منشـــآت 
صافـــر الوطنية.

البيـــان،  وطالـــب 
املحلية  الُعمالية  النقابات 
والدوليـــة إدانـــة مثل هذه 
ــا،  ــال ومرتكبيهـ األعمـ
كون هـــذه الرشكـــة وكل 
الـــرشكات العاملـــة معها 
يف هـــذا القطـــاع النفطـــي 
وكوادرهـــم الُعماليـــة 

مـــن املكتســـبات الوطنية 
ـــدداً  ـــة.. مش واالقتصادي
عـــى رضورة بذل الجهود 
والوقـــوف صفـــاً واحـــداً 
للحفاظ عى هذه املنشآت 
كافة  تخدم  التي  الحيوية 

أبناء الشـــعب اليمني.
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 مأرب كسرت احلوثي يف 
2015 وستكسره اليوم

ـــي  ـــي الحني ـــد ناج أك
سكرتري أول منظمة الحزب 
االشرتاكي اليمني بمحافظة 
مـــأرب أن ماحصل ملليشـــيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة 
من إيران خالل العام 2015 
يف مأرب من انكسار سيتكرر 
لها هذه املرة وستعود خائبة.

وقـــال : إن مـــأرب باتت 
اليـــوم تمثـــل رمـــزاً للـــروح 
الوطنيـــة املقاومة لالنقالب 
ـــب  ـــو مايج ـــي، وه الحوث
اســـتحضاره دومـــاً انطالقاً 
مـــن دور مـــأرب التاريخـــي 
كروح وشعلة توقظ الروح 
ـــة  ـــا ملواجه ـــة دائم الوطني

املـــرشوع الحوثـــي.
ـــأرب كرت  وأضاف: م
غـــرور الحوثي وغطرســـته 
يف العـــام 2015، ولـــوال ذلك 
ال ســـتوىل عـــى اليمـــن، ولم 

تتوفر أية مقاومة للمرشوع 
ـــيا  الحوثي..مؤكداً أن مليش
الحوثـــي التي حققت بعض 
املكاســـب امليدانيـــة مؤخـــرا 
أنه بدون كر اإلرادة  تدرك 
املحلية والوطنية املوجودة يف 
مأرب فلن تنجح يف استكمال 

اليمن. عى  استيالئها 
ــي إىل  ــار الحنيـ وأشـ
ماتشهده محافظة مأرب من 
ـــنوات  تغيري كبري خالل الس
االخـــرية. وأرجع ذلك وجود 
ـــة  ـــادة يف لحظـــة تاريخي قي
أســـهمت يف استنهاض روح 
ـــني،  ـــدى املأربي ـــة ل املقاوم
واستقبال املحافظة لليمنيني 
ـــف املحافظـــات،  مـــن مختل
ليشـــكلوا موقفاً وطنياً مع 
التحالف العربـــي أحدث هذا 

التغيري.
وأكـــد ســـكرتري الحـــزب 

االشـــرتاكي بمـــأرب خـــالل 
برنامـــج فـــوق الطاولة عى 
إذاعـــة مـــأرب أن العدو الذي 
يواجهه اليمنيون تجاوز كل 
النزعات الفاشية والعنرصية 
والشـــمولية، وكل ماهـــو 
مألـــوف يف تاريـــخ البرشيـــة 
دون مراعـــاة ألي قيم دينية 

واجتماعية.
وقـــال: العـــدو الـــذي 
نواجهـــه يقتـــل األطفـــال يف 
ويرتكب  واألبرياء،  املدارس 
ـــن  ـــدة ع ـــات البعي املمارس
عـــادات وتقاليـــد شـــعبنا 
اليمنـــي، وليس أدل عى ذلك 
من جريمـــة تجنيد األطفال 
التي تعتر مأساة لم تحدث 
يف أي مكان من العالم، إال يف 
نهاية الحرب العاملية الثانية 
عندمـــا جند هتلر الشـــبيبة.
»تســـتخدم  وتابـــع: 

ـــذب  ـــي الك ـــيا الحوث مليش
عـــى نطـــاق واســـع، وتقوم 
بإنـــزال مقاتليها إىل رصواح 
وتوهمهـــا أنهـــا ســـتتوجه 
بهـــم إىل مدينة مأرب، فضالً 
عن اســـتخدام الوســـائل الال 
ـــع  ـــل م ـــة يف التعام أخالقي

الخصوم.
ـــكرتري الحزب  ـــا س ودع
االشرتاكي بمحافظة مأرب 
إىل االســـتفادة مـــن األخطاء 
التي حصلت مؤخراً، وتقييم 
السلبيات واإليجابيات، وعدم 
الســـماح بتكـــرار األخطـــاء، 
حتى اليســـتفيد منها العدو 
.. مختتمـــاً بـــأن العدو ليس 
قويـــا، وإنمـــا األخطـــاء هي 

تقويه. التي 

سكرتير أول منظمة الحزب االشتراكي:


