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خالل تسلم السلطة المحلية حزمة مساعدات طبية من البرنامج السعودي

نائب الرئيس يهنئ ياسمين القاضي بحصولها على الجائزة الدولية للشجاعة

كـــــــــــــورونـــــــــــــــــا
مأرب الدرع الحصين لليمن وال مصلحة لنا أكبر من هزيمة االنقالب

في إطــار تنظيــم السـوق المصرفيـة فـي المحافظـة

الشيخ عبدالواحد القبلي:

رئيس الوزراء يؤكد عىل تضافر اجلهود الستمرار 
مأرب  كنموذج لالستقرار والتعايف

املحافظ العرادة يثمن دعم اململكة السخي لليمن حكومة وشعبا يف ظل اإلنقالب

السلطـة املحليـة بمـأرب متنـح فـروع مخـسـة بنـوك أراض لتشييـد مبـان هلا

رئيس اجلمهورية هياتف املحافظ العرادة 
ويشيد بمواقف أبناء مأرب وإقليم سبأ

جهود دؤوبة للسلطة املحلية استعداداً ملواجهة الفريوس املميت

أكد تقديم كافة أشكال المساندة والدعم ميدانيًا وخدميًا 

يف اتصال هاتفي مبحافظ املحافظة ..

 احملافظ يؤكد وقوف أبناء مأرب صفًا واحدًا إلى جانب الشرعية الدستورية	 
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رئيس اجلمهورية هياتف املحافظ العرادة ويشيد 
بمواقف أبناء مأرب وإقليم سبأ

ـــة الرئيس  ـــاد فخام أش
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
رئيس الجمهورية باملواقف 
ـــي  الت ـــة  ـــة املرشف البطولي
أبناء  يســـطرها ويســـجلها 
ـــم  ـــأرب وإقلي ـــة م محافظ
ســـبأ يف الدفاع عـــن الثورة 
ـــال  ـــن خ ـــة م والجمهوري
اجرتاحهـــم املآثـــر وتقديـــم 
التضحيات ســـبياً النتصار 
راية اليمن االتحادي الجديد 
عاليـــاً املبنـــي عـــى العدالـــة 
الرشيد.  والحكم  واملساواة 
ـــه  ـــال اتصال ـــال خ وق
اليـــوم بمحافـــظ مـــأرب 
اللواء سلطان العرادة :« إن 
مأرب وأبناءها وإقليم سبأ 
بصـــورة عامـــة ســـيظلون 
كما عهدهم شـــعبنا صناع 
فجـــر الثورة ورواد النضال 
والتحرر والبطولة والبسالة 

والفداء«.
وثمـــن فخامته املواقف 

ـــطرها  ـــي يس الت ـــة  املرشف
أبناء مأرب ومعهم الجيش 
ـــن  ـــرار اليم ـــي وأح الوطن
وبدعـــم ومســـاندة مـــن 
األشقاء يف التحالف العربي 
لدحـــر فلول وقـــوى التمرد 
ـــة  ـــيات الحوثي ـــن املليش م
اإليرانية التي تزج باألبرياء 
واملغرر بهم وقوداً يف حربها 
العبثية عى شعبنا ووطننا 
ـــدة  ـــداف وأجن ـــة أله خدم
إيران وأطماعها التوسعية. 
رئيـــس  واّطلـــع 
الجمهوريـــة خال االتصال 
ـــتجدات األوضاع  ـــى مس ع
ــات  ــة واالحتياجـ امليدانيـ
ــة يف  ــة والتنمويـ الخدميـ
استتباب  وأهمية  املحافظة 
األمن واالســـتقرار بصورة 

 . مة عا
ـــاد فخامة الرئيس  وأش
ـــلطة املحلية يف  بجهود الس
محافظة مأرب عى مختلف 

الصعـــد ومنهـــا العمـــل عى 
استتباب األمن واالستقرار 
وتقديم الخدمات األساسية 
ـــني والنازحني من  للمواطن
إثـــر  املحافظـــات املجـــاورة 
الحرب التي تشنها املليشيا 
الحوثية االنقابية. وشـــدد 
فخامـــة الرئيس عى أهمية 
ـــز  ـــة وتعزي ـــد اللحم توحي
الصفـــوف ملواجهـــة قـــوى 
وأدواتها  واالنقاب  التمرد 
وأذرعهـــا املختلفة.. مؤكداً 
عـــى تقديـــم كافة أشـــكال 
املســـاندة والدعـــم ميدانيـــاً 
مختلـــف  ويف  وخدميـــاً 

 . املجاالت 
من جانبه، عرب محافظ 
مأرب عن تقديره وامتنانه 
لفخامـــة الرئيس ومتابعته 
ـــف التطورات  الدائمة ملختل
واألوضـــاع واملســـتجدات 
يف مـــأرب والوطـــن عموما 
أبناء مأرب  ..مؤكداً وقوف 

إىل جانـــب  صفـــاً واحـــداً 
الدستورية ممثلة  الرشعية 
بفخامـــة الرئيـــس عبدربـــه 
منصـــور هـــادي رئيـــس 
ـــى عـــودة  ـــة حت الجمهوري
إىل ربوع  األمن واالستقرار 

الوطن. 
وثمن املحافـــظ العرادة 
جهـــود فخامة الرئيس عى 
املعهودة  ومتابعته  حرصه 
للوقـــوف عـــى مختلـــف 
ـــل  ـــات والتفاصي االحتياج
ملا من شـــأنه تحقيق ســـبل 
االنتصـــار وتعزيـــز النجاح 
ـــاً  ـــور .. الفت ـــايف القص وت
أبنـــاء محافظة  إىل وقـــوف 
ـــم ســـبا مـــع  مـــأرب وإقلي
ترســـيخ األمن واالستقرار 
وتثبيـــت أركان الدولـــة 
اليمنيـــة االتحادية الجديدة 
املبنية عى العدالة واملساواة 

ـــيد. والحكم الرش

أكد تقديم كافة أشكال المساندة والدعم ميدانيًا وخدميًا 

- احملافظ يؤكد وقوف أبناء مأرب صفًا واحدًا إلى جانب الشرعية الدستورية
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بعـــث فخامة الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هادي 
الجمهوريـــة،  رئيـــس 
برقيـــة عـــزاء ومواســـاة 
املناضـــل  يف استشـــهاد 
بـــن رقيب  نـــارص  حمـــد 

األجدعـــي.
فخامتـــه  وأشـــار 
الشـــهيد  مناقـــب  إىل 
الوطنيـــة  وإســـهاماته 
ـــجاعته  ـــة وش والنضالي
ـــع  ـــة م الثابت ـــه  ومواقف
ـــة..  ـــورة والجمهوري الث
ــات  التضحيـ إىل  ــاً  الفتـ
التـــي جســـدها األجدعي 
الـــرشف  مياديـــن  يف 
ـــن  ع ـــاً  ـــة دفاع والبطول
يف  والكرامـــة  العـــزة 
مواجهة مليشيا الحوثي 
االنقابية املوالية إليران.
ـــص  ـــن خال ـــرب ع وع
وصـــادق  التعـــازي 
املواســـاة بهـــذا املصـــاب 

األليم..ســـائاً اللـــه العيل 
القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وعظيم مغفرته، 
وأن يســـكنه فســـيح 
ـــه  أهل ـــم  ، ويله ـــه  جنات
الصرب والسلوان. وذويه 
نائـــب  كمـــا بعـــث 
الجمهوريـــة  رئيـــس 
الركـــن عـــيل  الفريـــق 
محســـن صالـــح، برقيـــة 
يف  ومواســـاة  عـــزاء 
استشهاد املناضل الشيخ 
حمـــد نـــارص بـــن رقيـــب 
األجدعـــي وهو يرابط يف 
مياديـــن العـــزة والرشف 

ـــة. والبطول
الرئيس  وأشـــار نائب 
إىل مناقـــب  الربقيـــة  يف 
وشـــجاعته  الشـــهيد 
الصلبـــة  ومواقفـــه 
الجمهورية  مع  والثابتة 
املليشيات  وصد  والثورة 
االنقابية وما قدمه من 
تضحيـــات خالدة ختمها 
ـــة  الغالي ـــه  ـــع روح بدف
أبنائه  ـــن  ليلتحق بعدد م
النهج  ســـاروا عـــى ذات 

الصادق.
الرئيس  ـــب  نائ ـــد  وأك
بأن هذه النماذج الفريدة 

يف تاريخ اليمن واليمنيني 
لتعكـــس حجـــم إرصار 
الشـــعب  أبنـــاء  وعزيمـــة 
ـــيات  املليش ـــة  يف مواجه
ــة  ــة االنقابيـ الطائفيـ
القادم،  ـــر  الن وحتمية 
ـــخ  التاري أن  إىل  ـــاً  منوه
ـــذه  ـــل ه ـــيحتفظ بمث س
واملواقـــف  األســـماء 
الخالـــدة وســـيدونها 

بأحـــرف مـــن نور.
نائـــب رئيـــس  وعـــرب 
ـــة عن خالص  الجمهوري
العزاء واملواســـاة ألرسة 
األجدعي الكريمة وكافة 
قبيلـــة الجدعـــان وأبنـــاء 
الشـــعب اليمني.. ســـائاً 
أن  ـــر  القدي ـــيل  الع ـــه  الل
يتغمـــده بواســـع رحمته 
ويســـكنه فســـيح جناته 
وأن يلهـــم أهلـــه وذويـــه 

ـــلوان. الصرب والس

رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد 
المناضل حمد األجدعي
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نائـــب رئيـــس  أجـــرى 
الجمهورية الفريق الركن 
عيل محسن صالح اتصاالً 
اليمنية  بالناشطة  هاتفياً 
ياســـمني القايض رئيســـة 
مؤسســـة فتيـــات مـــأرب 
بالجائزة  ـــا  هنأها بفوزه
الرابعة  ـــنوية  الس الدولية 
الشـــجاعة. للمرأة  عرشة 

الرئيـــس  نائـــب  ونـــوه 
إىل  االتصـــال  خـــال 
ـــي  ـــايض اإليجاب الق دور 
ـــة يف  الفعال ـــاركتها  ومش
ـــني  ـــي وتمك املدن ـــل  العم
املـــرأة ورفـــع  وتأهيـــل 
ـــدى  ل ـــي  الوع ـــتوى  مس
النساء، وما تمثل الجائزة 
تشـــجيع  يف  دور  مـــن 

ــل  العمـ ــات عـــى  الفتيـ
بدورهن  والقيام  والتعلم 

ـــع. املجتم ـــي يف  الرئي
ـــربت  ـــا ع ـــن جانبه م
ـــن  ـــايض ع الق ـــمني  ياس
ـــب  نائ ـــة  لتهنئ ـــا  تقديره
رئيس الجمهورية ولفتته 
لتمكني  وتشجيعه  النبيلة 
املـــرأة يف شـــتى املجاالت، 

الجائـــزة  بـــأن  مؤكـــدة 
اليمنيـــة  للمـــرأة  ترشيـــف 
بشـــكل عام ومـــا تحملته 
يف  أعباء ومسؤوليات  من 
الذي  الحرج  ـــع  الوض ظل 

ـــه بادنا. تعيش

ــي  ــمين القاض ــئ ياس ــس يهن ــب الرئي نائ
لحصولهــا على الجائزة الدولية للشــجاعة
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رئيس الوزراء يؤكد عىل تضافر اجلهود الستمرار 
مأرب كنموذج لالستقرار والتعايف

ـــوزراء  ال ـــس  ـــد رئي أك
الدكتور معني عبدامللك، عى 
ـــر  ـــز وتضاف رضورة تعزي
الجهـــود يف محافظة مأرب 
الســـتمرار دورها كنموذج 
يف االســـتقرار والتعـــايف 
االقتصـــادي، والصمـــود يف 
ـــي  ـــاب الحوث ـــه االنق وج
إيرانيـــاً، وإفشـــال  املدعـــوم 
ـــاك  ـــي تح الت ـــات  املخطط

. ها ضد
ــة  ــال إن محافظـ وقـ
مـــأرب كانـــت الســـباقة يف 
ـــيات  ـــرور املليش ـــر غ ك
للنظام  واالنتصار  الحوثية 
ـــوري بفضل تكاتف  الجمه
جهود قبائلها واصطفافهم 
الرشعيـــة  جانـــب  إىل 
الدســـتورية بقيادة فخامة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هـــادي رئيـــس الجمهورية 

والجيـــش الوطنـــي.
جـــاء ذلك خـــال اتصال 
هاتفـــي أجـــراه رئيـــس 
الوزراء، مع محافظ مأرب 
ـــرادة،  الع ـــلطان  ـــواء س الل

لاطـــاع عـــى مســـتجدات 
ـــادة  األوضـــاع وجهـــود قي
والتنفيذية  املحلية  السلطة 
التنمويـــة  الجوانـــب  يف 
الرعاية  والخدمية، وتقديم 
ــة،  ــني يف املحافظـ للنازحـ
والتنســـيق القائـــم مـــع 
املنظمـــات الدوليـــة يف هـــذا 
واالحتياجـــات  املجـــال، 

ـــة. املطلوب
واطلـــع الدكتـــور معني 
عبدامللـــك، مـــن محافـــظ 
مأرب عـــى اإلجراءات التي 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــا الس نفذته
التدابـــر الوقائيـــة  التخـــاذ 
ـــة  ـــة يف مواجه واالحرتازي
فـــروس كورونـــا بموجب 
ـــن  ـــادرة م ـــات الص التعليم
لجنـــة الطوارئ الحكومية، 
ـــز  ـــدة لتعزي ـــط املع والخط

القـــدرات الصحيـــة.
تكثيف  مناقشة  وجرى 
ـــيا الحوثي لجرائمها  مليش
اإلرهابيـــة ومجازرهـــا 
باالســـتهداف  الدمويـــة 
املتكـــرر للمدنيـــني يف مأرب 

ــكري،  ــا العسـ وتصعيدهـ
والجاهزية املطلوبة لحماية 
ـــيات  ـــني وردع املليش املدني
الحوثيـــة، وأهميـــة تحـــرك 
ـــع  ـــدة واملجتم ـــم املتح األم
الدويل التخاذ موقف واضح 
ـــذه األعمال  ورصيح من ه

اإلرهابية.
ـــرق إىل  ـــم التط ـــا ت كم
مستجدات األوضاع األمنية 
يف املحافظة والنجاحات التي 
حققتهـــا األجهـــزة األمنية 
يف ضبـــط عدد مـــن الخايا 
ـــا  ـــي جندته الت ـــة  التخريبي
مليشـــيا الحوثي االنقابية 
الرامية  وإفشـــال خططهـــا 
واالستقرار  األمن  لزعزعة 
والسكينة العامة للمجتمع، 
إضافـــة إىل ســـر العمليـــات 
القتاليـــة يف جبهـــة رصواح 
غربـــي مأرب وما يســـطره 
الجيش الوطني بإسناد من 
رجال القبائل وتحالف دعم 
الرشعيـــة بقيـــادة اململكـــة 
العربية السعودية الشقيقة 
من بطوالت يف هذه الجبهة.

الـــوزراء،  ـــا رئيس  وحي
الـــدور البطـــويل لقـــوات 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية ورجـــال القبائـــل 
ـــم  ـــون تقدي ـــن يواصل الذي
التضحيـــات تلو التضحيات 
مـــن أجـــل إنهـــاء املـــرشوع 
العنـــري  االنقابـــي 
ـــة  واســـتكمال تحريـــر بقي
املناطـــق التـــي الزالت تحت 
ـــي  الت ـــيات  ـــيطرة املليش س
البـــاد فســـادا  عاثـــت يف 
وتدمـــرا وارتكبـــت أبشـــع 
ـــة ألجندات  ـــم، خدم الجرائ
دخيلـــة ومرفوضة تســـعى 
إىل شوكة يف  اليمن  لتحويل 
خارصة دول الجوار وتهديد 
ـــة  ـــتقرار املنطق ـــن واس أم
واإلقليـــم والعالـــم.. مثمنـــا 
الوقفة األخوية الشـــجاعة 
والجـــادة لـــدول تحالـــف 
دعـــم الرشعيـــة بقيـــادة 
ـــعودية  اململكة العربية الس
الشـــقيقة، يف معركة اليمن 

ـــة. ـــة والوجودي املصري

في اتصال هاتفي بمحافظ المحافظة ..
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احملافظ العرادة يثمن دعم اململكة السخي 
لليمن حكومة وشعبا يف ظل االنقالب

املحلية  السلطة  تسلمت 
بمحافظة مأرب من الربنامج 
ـــة وإعمار  الســـعودي لتنمي
اليمن، ثاث سيارات إسعاف 
وصهريجي  معداتها  بكامل 
نقل مياه من الحجم الصغر 
يف إطـــار حزمة املســـاعدات 
املقدمـــة للقطـــاع الصحـــي 
باملحافظة من قبل الربنامج، 
ـــملت تجهيز ثاث  والتي ش
ـــددة،  ـــات مش ـــرف عملي غ
ـــة  ـــعة مقطعي ـــاز أش وجه
ـــا  ـــتفادت منه ـــث، اس حدي
هيئة مستشفى مأرب العام 
ـــفى كرى  باملدينة، ومستش
العام بالوادي، ومستشـــفى 

26 ســـبتمرب بالجوبة.
وخـــال عملية التســـليم 
ثمـــن محافظ مـــأرب اللواء 
ســـلطان العرادة مـــا تقدمه 
اململكـــة العربية الســـعودية 

بقيـــادة خـــادم الحرمـــني 
الرشيفـــني امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وويل عهـــده 
األمـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
مـــن مســـاندة ودعم ســـخي 
لليمن حكومة وشعباً يف ظل 
انقاب مليشيا الحوثي عى 
مؤسسات الدولة وتدمرها 
لـــكل مـــا كان يمد اإلنســـان 

اليمنـــي بالحياة.
وأشـــار املحافظ العرادة 
إىل أن املساعدات الطبية التي 
تتســـلمها الســـلطة املحليـــة 
اليـــوم هي جـــزء من حزمة 
مســـاعدات ســـلم جزء منها 
ـــينا  ـــابقا وتدش الربنامج س
ملساعدات قادمة ضمن الدعم 
الذي يقدمـــه برنامج إعمار 
اليمـــن للمحافظة.. مشـــيداً 
بإسهام برنامج إعمار اليمن 
ومركز امللك سلمان لإلغاثة 

الكبر يف مســـاندة قطاعات 
الســـلطة املحليـــة ملواجهـــة 
التحديات الخدمية والتنموية 
يف ظل استقبالها ملئات اآلالف 
مـــن النازحـــني مـــن مختلف 
ــة  ــات الجمهوريـ محافظـ
وتواصـــل موجـــات النـــزوح 
حتى اليـــوم نتيجة الحروب 
التي تشنها مليشيا الحوثي 
املدعومـــة مـــن إيـــران عـــى 
املحافظات اليمنية وتنكيلها 

باليمنيني.
مـــن جانبـــه أكـــد قائـــد 
التحالف العربي بمحافظتي 
مـــأرب والجـــوف اللـــواء 
ـــديد  عبدالحميد املزيني، تش
خـــادم الحرمـــني الرشيفـــني 
ـــلمان بن عبدالعزيز  امللك س
ـــر  ـــمو األم ـــده س وويل عه
محمد بن سلمان عى تقديم 
كل الدعـــم واملســـاندة لليمن 

حكومة وشعبا انطاقا من 
بني  األخوية  العاقات  عمق 
البلدين والشعبني الشقيقني 
ـــرتك،كون أمن  واملصر املش
اليمن من أمن اململكة.. مشرا 
إىل استمرار الدعم واملساندة 
يف مختلـــف املجـــاالت ودعم 
مشـــاريع التنميـــة وإعـــادة 
اإلعمار يف املحافظات اليمنية 

ومنها محافظـــة مأرب.
حـــر وكيـــل املحافظة 
للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
الباكـــري، ورئيـــس املكتـــب 
الفنـــي باملحافظـــة الدكتور 
عيل الجبل ومدير عام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
ومديـــر عـــام املعلومـــات 
والتوثيق باملحافظة عبدربه 

. حليس

خالل تسلم السلطة احمللية حزمة مساعدات طبية من البرنامج السعودي
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في إطار تنظيم السوق املصرفية في احملافظة

ال�سلطة املحلية مب�أرب متنح فروع خم�سة بنوك 
اأرا�ض لت�سييد مب�ن له�

ـــلطة املحلية  منحت الس
بمأرب خمسة بنوك تجارية 
ـــروع  ـــت ف ـــة افتتح وطني
لهـــا يف املحافظـــة خـــال 
الســـنوات األربـــع املاضيـــة، 
أرض مســـاحتها 6000 مرت 
رئيسية  لبناء مقرات  مربع 
ـــة يف  ـــا يف املحافظ لفروعه
ـــلطة  إطار جهود قيادة الس
ـــاع  ـــر القط ـــة لتطوي املحلي
املـــريف وتنظيمـــه وتعزيز 
ـــة املنشـــودة  دوره يف التنمي
يف املحافظـــة باعتبار البنوك 
إحـــدى مؤسســـات التمويل 
املـــايل لتنفيـــذ املشـــاريع 

االســـتثمارية والتنمويـــة.
وقـــد وقـــع بحضـــور 
محافـــظ املحافظـــة اللـــواء 
سلطان بن عيل العرادة عى 
عقود التمليك لألرايض لـ«بنك 
اليمـــن الدويل بنـــك التضامن 
ـــن  ـــن والبحري ـــك اليم ، وبن
الشـــامل، وبنـــك الكريمـــي، 
وبنك ســـبأ اإلســـامي« من 
قبـــل مدير عام فـــرع الهيئة 

العامـــة لألرايض واملســـاحة 
العمرانـــي  والتخطيـــط 
عبدالله  املهندس  باملحافظة 
املحلية  السلطة  العقييل عن 
ومدراء عموم فروع البنوك 

ـــة يف املحافظة. الخمس
ـــع األرايض  ـــع جمي وتق
بالقـــرب من البنـــك املركزي 
اليمني أسوة ببنك التسليف 
التعاونـــي الزراعـــي، وبنـــك 

اإلنشـــاء والتعمـــر اليمني.
ـــع العقود  وخـــال توقي
ـــرادة  أن  ـــظ الع ـــد املحاف أك
منح البنـــوك يف مأرب أراض 
لهـــا يأتـــي يف إطـــار الدعـــم 
والتســـهيات التـــي تقدمها 
السلطة املحلية لاستثمار يف 
ملبادرتها  وتقديرا  املحافظة 
ـــا يف  ـــرات له ـــاح مق يف افتت
املحافظة لرتفع عددها من 
بنكني اثنـــني قبل 2014م إىل 

ســـبعة بنوك حالياً.
ـــظ العرادة  ولفت املحاف
إىل أن اختيـــار مـــكان واحـــد 
للبنوك جـــوار البنك املركزي 

يأتي يف إطار خطة الســـلطة 
املحليـــة يف املحافظة لتنظيم 
الســـوق املرفيـــة واملاليـــة 
إىل جانـــب تســـهيل نقـــل 
السيولة واألموال بني البنوك 
التجارية وفرع البنك املركزي 
باملحافظة ومساعدة البنوك 
بخدماتهـــا  االرتقـــاء  يف 
للعماء وتسهيل معاماتهم 
إىل جانـــب تطويـــر القطـــاع 
املـــريف وتعزيـــز دوره يف 
التنمية والتمويل للمشاريع 
االســـتثمارية واألنشـــطة 
والعمليـــات  التجاريـــة 
واالدخـــار  املرفيـــة 
وغرهـــا باعتبار البنوك من 
ركائـــز التنميـــة االقتصادية 
واالجتماعية الشـــاملة التي 
تنشدها محافظة مأرب التي 
حرمت كثرا خـــال العقود 
املاضية من كافة املشـــاريع 

الحيويـــة والبنـــى التحتية.
ــن  ــم ثمـ ــن جانبهـ مـ
مـــدراء عموم فـــروع البنوك 
التجارية الدعم والتسهيات 

التي تقدمها السلطة املحلية 
ـــتثمارات يف  ـــم واالس لعمله
املحافظـــة.. وأشـــاروا إىل أن 
محافظـــة مـــأرب تعترب من 
املحافظـــات الســـباقة التـــي 
منحت قطع أرض من أماك 
لبناء وتشييد  للبنوك  الدولة 
فروع لها وتأهيلها لإلسهام 
ـــة  ـــادي يف التنمي ـــدور ري ب
ــة  ــة والتجاريـ االقتصاديـ
واالجتماعيـــة والخدميـــة يف 
املحافظـــة يف إطـــار التنميـــة 

الشـــاملة املنشودة.
حـــر التوقيـــع رئيـــس 
املكتـــب الفنـــي الدكتور عيل 
ـــل ومديـــر عـــام فـــرع  الجب
اليمني جمال  البنك املركزي 
الشؤون  الكامل ومدير عام 
باملحافظـــة  القانونيـــة 
عبدالله املوساي ومدير عام 
املحافظة  بديوان  املعلومات 

عبدربـــه حليس.
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الشيخ عبدالواحد القبلي:

ماأرب الدرع احل�صني لليمن وال م�صلحة لنا 
اأكبــــر مـــــن هزميـــــة االنقـــــالب

أكـــد الشـــيخ عبدالواحد 
القبيل - رئيس فرع املؤتمر 
الشـــعبي العـــام بمحافظـــة 
ـــأرب  ـــاء م ـــأرب - أن أبن م
بجميع مكوناتهم السياسية 
واالجتماعيـــة يقفون اليوم 
صفـــاً واحـــداً أكثـــر مـــن أي 
وقت مىض يف معركة الدفاع 
عن الوطن يف وجه املرشوع 
اإليراني ومليشياته الحوثية 

االنقابية.
ـــيل  ـــيخ القب ـــال الش وق
ـــورة نت«:  يف تريح لـ«الث
»نطمئن الجميع أنه الخوف 
عى مأرب، فرجالها من أبناء 
املحافظـــة والوافديـــن إليها 
يمثلون اليوم الدرع الحصني 
ملـــأرب ولليمـــن وللمنطقة، 
بأكملها يف وجه املد الفاريس 
الذي يمثل خطراً عى اليمن 
وعى دول الجوار واملنطقة«.

ـــوم  وأكـــد أن مـــأرب الي
تحتشد عى قلب رجل واحد، 
وكمـــا تحطم حلم املليشـــيا 
ــوارها يف 2015  ــى أسـ عـ
ســـيتحطم اليوم مجدداً وإىل 
األبد، مشدداً عى أن املعركة 
التـــي يخوضهـــا اليمنيـــون 
ـــف أطيافهـــم  اليـــوم بمختل
ومكوناتهـــم هـــي معركـــة 

ـــة مصرية. وطني
ــتنتر  وأضـــاف: »سـ
مأرب وسيكون نرها لكل 
اليمـــن، وال مكان للمليشـــيا 
عـــى هـــذه األرض، فمـــأرب 
دائمـــاً تقف إىل جانب الدولة 
ـــة ، وإىل  ـــات الدول ومؤسس
ـــي  ـــرشوع الوطن ـــب امل جان
الجامـــع لـــكل اليمنيني الذي 
عربت عنه مخرجات الحوار 

الوطني«.
وتابـــع: »التطـــورات 

األخـــرة التـــي شـــهدتها 
بعض الجبهات لن تزيدنا إال 
إرصاراً وتمســـكاً بمواقفنـــا 
الثابتة التي يعرفها الجميع 
يف الوقـــوف مع الوطن، ولن 
نرتاجع أو نحيد عنها مهما 
ـــروف، والخوف  ـــت الظ كان

مأرب«. عى 
ـــيل  ـــيخ القب ـــد الش وأك
أن مصلحـــة مـــأرب واليمن 
اليـــوم هـــي يف االنتصار عى 
مليشـــيا الحوثي االنقابية، 
وأن ال مصحلـــة أخرى تعلو 
عـــى هـــذه املصلحـــة حاليا، 
وبزوالهـــا ســـيجد اليمنيون 
طريقهـــم لحـــل مشـــاكلهم 
وتحقيق مصالحهم، يف ظل 
يمـــن يحتضن جميع أبنائه.
ــرع  ــا رئيـــس فـ ودعـ
املؤتمـــر الشـــعبي العـــام 
بمأرب يف تريحه لـ«الثورة 

نت« جميـــع اليمنيني إىل نبذ 
الراعات الجانبية، وتوجيه 
كل الطاقات والجهود باتجاه 
اســـتعادة بقيـــة املحافظات 
من مليشيا الحوثي.. مشيداً 
يف ذات الســـياق باصطفـــاف 
جميـــع أبنـــاء مـــأرب خلـــف 
الرشعيـــة ممثلـــة بفخامـــة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هـــادي والقضيـــة الوطنيـــة 

واملصرية.
ـــيل  ـــيخ القب ـــن الش وثم
يف ختـــام تريحه اإلســـناد 
ـــر  ـــوي الكب ـــم األخ والدع
ـــادة  ـــي بقي ـــف العرب للتحال
اململكة العربية الســـعودية، 
ووقوفهم إىل جانب محافظة 
مـــأرب وإىل جانـــب الشـــعب 
اليمني يف مختلف الظروف.
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إقرار حزمة من اإلجراءات 
االحرتازية

ـــة  ـــة الفني ـــرت اللجن أق
يف محافظـــة مـــأرب إلعـــداد 
ـــة  ـــذ الخط ـــة تنفي ومتابع
الوطنيـــة الطارئـــة ملواجهة 

وبـــاء كورونـــا )كوفيـــد19( 
ـــوم الثاثاء،  يف اجتماعها ،ي
إغـــاق املســـابح العامـــة 
والحدائـــق بـــدءا مـــن يـــوم 
األربعاء  وملدة خمســـة أيام 
وإجراء أعمال التعقيم الازم 
يف إطار اإلجراءات االحرتازية 

ملنع ظهور الوباء أو انتشاره.
ـــة يف  ـــرت اللجن ـــا أق كم
اجتماعهـــا برئاســـة وكيـــل 
املحافظـــة الدكتـــور عبدربه 
مفتاح منـــع تقديم خدمات 
الشـــيش واملعســـات بكافة 
يف  )التدخـــني(  أنواعهـــا 

املنتزهات واللوكندات العامة، 
ـــزام أصحابهـــا بأعمـــال  وإل
الـــرش والتعقيـــم املتواصـــل 
وفقـــا للتعليمـــات الصحيـــة 
الصادرة عن مكتب الصحة، 
إىل جانـــب إلـــزام اللوكنـــدات 
بعدم تجاوز السعة الريرية 
املحددة لها ووضع املسافات 
الكافية بـــني الرير واآلخر 
وفقا لاشرتاطات الصحية، 
وإغاق أي منشـــأة ال تلتزم 
بالتعليمـــات واإلجـــراءات 

الخاصـــة.
وشـــدد االجتمـــاع عـــى 
مكتـــب الصناعـــة والتجارة 
املوالت  الرقابة عى  بتشديد 
ـــا بعمل  ـــة والتزامه التجاري
الرش والتعقيمات املستمرة 
لحماية املواطنـــني وااللتزام 
باإلجـــراءات واإلرشـــادات 
الصحية لحماية املستهلكني 

كــــــــورونـــــــــا
جهود دؤوبة للسلطة المحلية استعدادًا لمواجهة الفيروس المميت
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ومنع انتقـــال الفروس، إىل 
جانـــب الرقابة عـــى التجار 
ومعاقبة من يحاول استغال 
النـــاس واملغـــاالة يف أســـعار 
ـــة  ـــة والطبي ـــواد الصحي امل

واملنظفات.
ــد  ــاع قـ وكان االجتمـ
استعرض ما تم تنفيذه من 
حزمـــة اإلجـــراءات الوقائية 
التي أقرتهـــا لجنة الطوارئ 
باملحافظـــة ملواجهـــة وبـــاء 
الفـــروس يف رفـــع القدرات 
الصحية والطبية وإجراءات 
تجهيز الحجر الصحي، ومنع 
ـــات  ـــات واالزدحام التجمع
ومنهـــا تعليـــق الدراســـة يف 
واملعاهد  واملدارس  الجامعة 
وتخفيـــف أعـــداد املوظفـــني 
السن، وإطاق  كبار  خاصة 
ـــة  ـــة املجتمعي ـــرق التوعي ف
املتبعة  باإلجراءات  الصحية 
مـــن قبل املواطنـــني لحماية 
أنفسهم من انتقال الفروس 
ـــزام منازلهم قدر  ومنها الت
ـــروج  ـــدم الخ ـــكان وع اإلم
منها إال للرورة القصوى 
خاصة كبار السن وأصحاب 

األمـــراض املزمنة.

مناقشة دور رشكاء العمل 
اإلنساين يف مواجهة 

الفريوس
ـــع  ـــاء موس ـــش لق ناق
ـــة  ـــبت، بمحافظ ـــوم الس ،ي
ــل  ــة وكيـ ــأرب برئاسـ مـ

املحافظـــة الدكتـــور عبدربه 
مفتاح وضم لجنة الطوارئ 
ملواجهـــة فـــروس كورونـــا 
ورشكاء العمـــل اإلنســـاني، 
جوانـــب الرشاكـــة مـــن أجل 
تنفيذ خطـــة العمل الخاصة 
بمواجهة انتقال عدوى هذا 
الفروس وتعزيـــز إجراءات 
حماية املجتمع يف املحافظة 
التـــي تكتـــظ بالنازحني من 
مختلف املحافظات اليمنية، 

من انتقـــال العدوى.
ـــل  ـــد وكي ـــاء أك ويف اللق
محافظـــة مـــأرب الدكتـــور 
عبدربه مفتاح عى رضورة 
ــود  ــة الجهـ ــف كافـ تكاتـ
املحافظة  للحفاظ عى خلو 
مـــن كورونا، واتخـــاذ كافة 
ـــراءات  ـــتعدادات واإلج االس
املرافق  جميع  يف  االحرتازية 
الطبية واملكاتب ذات العاقة 
ـــب  ـــة إىل جان ـــايف اإلصاب لت

تفعيل دور املجتمع يف حماية 
نفســـه مـــن خـــال االلتزام 
بالسلوك الصحي والوقائي.
الوكيـــل  وشـــدد   
مفتـــاح عـــى أهميـــة تعاون 
وتشارك السلطات الرسمية 
باملحافظة مع رشكاء العمل 
ـــة  ـــد كاف ـــاني يف حش اإلنس
ـــوارد واإلمكانيات لتنفيذ  امل
ـــة وحزمة  الخطة املوضوع
اإلجـــراءات الوقائية املتخذة 
ويف مقدمتهـــا تجهيز أماكن 
ـــع  ـــي، ورف ـــر الصح الحج
الجاهزية الصحية، و توسيع 
برامـــج التوعيـــة املجتمعية 
بمختلف أشكالها ووسائلها 
ــات  ــدن واملخيمـ يف كل املـ
والتجمعـــات الســـكانية 
لتفـــادي وقـــوع أي إصابـــة 
بفـــروس كورونا املســـتجد 
وكيفية التعامل مع الحاالت 

املشتبهة.

وأشـــار الوكيـــل مفتـــاح 
إىل أن املحافظة يسكنها أكثر 
من ثاثة مايني نســـمة من 
السكان والنازحني ، وهو ما 
يتطلب رفع درجة االستنفار 
والحذر وتقديم الدعم الازم 
ــام  ــع األدوار واملهـ وتوزيـ
اإلنساني  العمل  بني رشكاء 
ومكاتـــب الســـلطة املحليـــة 
لتوفـــر التجهيزات الصحية 
واألجهزة املخربية إىل جانب 
املساعدة يف أعمال اإلصحاح 
البيئي يف املحافظة ومخيمات 

النازحني.

محلة توعوية ورقابية 
وتفتيشية  

بـــدأت ،يـــوم الخميـــس، 
يف محافظـــة مـــأرب حملـــة 
ميدانيـــة مشـــرتكة رقابيـــة 
ـــية وتوعوية حول  وتفتيش
تجنـــب اإلصابـــة بفـــروس 
كورونـــا وحمايـــة املجتمع، 
ـــع أي  ـــل م ـــة التعام وكيفي
شخص مشتبه باإلصابة، إىل 
جانب توزيع 28 ألف منشور 

وملصـــق توعوي.
ــة  ــارك يف الحملـ ويشـ
ـــة  ـــة العام ـــب الصح مكات
والصناعـــة  والســـكان، 
والتجـــارة، والســـياحة، 



11نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

السبت  28 مــــــارس   2020م   العـــــدد ) 100 (

النظافـــة  وصنـــدوق 
والتحســـني، واإلدارة العامة 
للموارد باملحافظة، وشباب 
التوعية املوزعني يف 24 فريقا 
متطوعـــا، قاموا بالنزول إىل 

املنازل.
ـــدراء املكاتب  كما نفذ م
التنفيذية األعضاء يف اللجنة 
الفنيـــة باملحافظـــة لتنفيـــذ 
الخطـــة الوطنيـــة الطارئـــة 
ملواجهة فروس )كوفيد19( 
ـــش ورقابة عى  حملة تفتي
عدد مـــن املـــوالت التجارية 
واملنشآت السياحية ، للتأكد 
مـــن مـــدى التـــزام أصحابها 
بتنفيذ القرارات واإلجراءات 
االحرتازية التي أقرتها لجنة 
الطـــوارئ واللجنـــة الفنيـــة 
باملحافظة ملنع انتقال عدوى 
الفـــروس ، ومنهـــا إغـــاق 
ـــابح  ـــاالت األفراح واملس ص
وخدمـــات التدخني الشـــيش 
واملعســـات يف االسرتاحات، 
وأعمـــال النظافـــة والـــرش 
والتعقيم الصحي يف املوالت 
واملطاعم والفنادق السياحية 
وااللتـــزام  واللوكنـــدات 
باإلجراءات األخرى الصحية 
الصحة  الصادرة عن مكتب 
ـــني  ـــة العامل ـــة لحماي العام
واملحـــات  املنشـــآت  يف 

ـــتهلكني واملستفيدين  واملس
عـــى حد ســـواء مـــن انتقال 
العـــدوى بفـــروس كورونا 
الـــذي تخلو اليمن منه حتى 
اآلن بحســـب إعان منظمة 

العاملة. الصحة 
وخـــال الجولة الرقابية 
عـــى املحـــات التجارية ملنع 
االحتـــكار للســـلع الغذائيـــة 
والصحيـــة واملنظفـــات، 
صـــادرت الحملة املشـــرتكة 
ــات  ــن الكمامـ ــة مـ كميـ
والقفازات من إحدى محات 
املنزلية والصحية  املواد  بيع 
باملحافظـــة بعـــد ضبطها يف 
مخازنه، الحتكارها واملغاالة 
يف أســـعارها تحســـباً لتزايد 
اإلقبـــال عليهـــا رغـــم أنها ال 
تدخـــل ضمن قائمة الســـلع 
التي يسمح له بتداولها، وقد 
تقـــرر تنفيذ الغرامـــة املالية 
الرادعـــة املنصوص عليها يف 
ـــة والتجارة  ـــة الصناع الئح

ـــتهلكني. لحماية املس

مكتب الصناعة والتجارة 
يصدر حزمة إجراءات 

أصـــدر مكتـــب الصناعة 
ـــارة بمحافظة مأرب  والتج
حزمـــة مـــن اإلجـــراءات 
ـــي املوالت  ـــة ملالك االحرتازي

التجاريـــة  واملحـــات 
ورشكات  والصيدليـــات 
األدويـــة ومالكـــي املطاعـــم 
والكافتريـــات ومصانـــع 
ومحطـــات امليـــاه ومحـــات 
الرافـــة يف إطـــار إجراءات 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
للوقايـــة من عـــدوى انتقال 
ـــا املميـــت. فـــروس كورون

ـــراءات  ـــت اإلج وتضمن
التقيـــد بوضـــع االحـــرتازات 
بالعاملني  الخاصة  الصحية 
يف املوالت، وتنظيم مســـافة 
بني الزبائن عند الكاشرات، 
ـــدم  ـــالم، وع ـــم الس وتعقي
احتـــكار الســـلع األساســـية 
ـــتلزمات  ـــات واملس واملعقم
ـــعارها،  الوقائية أو رفع أس
ووضـــع معقمـــات صحيـــة 
وأدوات رش يف مداخل فروع 
ــات،  ــرشكات والصيدليـ الـ
ـــب  ـــطح املكات ـــم أس وتعقي
باستمرار، وتنظيف األشياء 

التـــي يتكرر مامســـتها.
املكتـــب  ووجـــه 
ـــوايف  ـــم والب ـــي املطاع مالك
ـــات بمنع تقديم  والكافتري
الطعام للزبائن من قبل عمال 
نظافة مرافق املطاعم، وعدم 
املامســـة املبـــارشة للطعام 
ـــتخدام  ـــازات، واس دون قف

أغطيـــة الـــرأس والقفـــازات 
أثنـــاء إعداد وتقديم الطعام، 
وتغيـــر طـــاوالت وأدوات 
ـــة  ـــام املتهالك ـــداد الطع إع
بأدوات صالحة لاستخدام، 
الحـــرشات  ومكافحـــة 
واســـتخدام  املوجـــودة، 
مناشـــف صحيـــة ملســـح 
الطاوالت ومعقمات غسيل 
ذات جـــودة لغســـل أدوات 

. لطبخ ا
وحـــذر مكتـــب الصناعة 
ــه  ــمولني يف تعميماتـ املشـ
من التهـــاون يف تطبيق هذه 
ــة..  ــراءات االحرتازيـ اإلجـ
ـــب  ـــان املكت ـــداً أن لج مؤك
ـــتقوم بالرقابة املستمرة  س
عرب لجان ميدانية للتأكد من 
تطبيق االحرتازات الوقائية، 
وســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة بحـــق املخالفـــني 

ـــتهرتين بها. واملس

دورة تدريبية حول التعامل 
مع كورونا

إىل ذلـــك تـــم بمكتـــب 
الصحـــة العامـــة باملحافظة 
تدريبيـــة  دورة  تنفيـــذ 
لفـــرق االســـتجابة الريعة 
ـــات املحافظة، حول  بمديري
دليـــل التعامل مـــع الحاالت 
لفروس  واملؤكدة  املشتبهة 
كورونا، بمشاركة40 طبيبا 

ـــا وتوعويا. وفني
وأكـــد نـــارص الســـعيدي 
ـــة  ـــة الصحي ـــر الرعاي مدي
األوليـــة أن الـــدورة تأتـــي يف 
إطار اإلجـــراءات االحرتازية 
ــة  ــتعدادات ملجابهـ واالسـ
فروس كورونا باملحافظة.
ــاركني  ــال إن املشـ وقـ
ســـيتلقون  الـــدورة  يف 
محـــارضات حـــول التعريف 
ـــروس كورونا،  القيايس لف
املطلوبـــة  واإلجـــراءات 
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ـــروس،  ـــع الف ـــل م للتعام
وإجراءات الرصد، ومكافحة 
ـــة التعامل  ـــدوى، وكيفي الع
مـــع املصابـــني، وإجـــراءات 
املعامل والفحص، والتعامل 
مع الحاالت يف املستشـــفى، 
واإلجـــراءات العاجيـــة، 
املجتمعي، والحجر  والوعي 

الصحي.
وقـــال إن مكتب الصحة 
ـــوارئ  ـــة الط ـــع جاهزي رف
باملستشفيات وقام بتدريب 
الكوادر الطبية والفنية عى 
مواجهة الفـــروس الذي لم 
تســـجل املحافظة أي حالة.. 
مشراً إىل أن لجنة الطوارئ 
باملحافظـــة يف انعقـــاد دائـــم 
ملتابعة تنفيذ كافة اإلجراءات 
االحرتازية ملجابهة كورونا.

تدريب فريق استجابة 
رسيع«تطوعي« 

ـــس،  ـــوم الخمي ـــد ،ي عق
ــكري  ــفى العسـ باملستشـ
بمـــأرب دورة تدريبية حول 
فروس كورونا )كوفيد19( 
لفـــرق االســـتجابة الريعة 

التطوعي للرصـــد والتوعية 
والتثقيف من أطباء وعاملني 
صحيـــني بحضـــور مســـاعد 
ـــة  ـــات الطبي ـــرة الخدم دائ
العســـكرية العقيـــد الدكتور 
عبدامللك الزبري، ومدير عام 
ـــفى العميد الدكتور  املستش

دهمس. أحمد 
ـــدورة  ـــال ال ـــرى خ ج
إكساب املشاركني معلومات 
ومعـــارف ومهـــارات حـــول 
فـــروس كورونـــا وتاريـــخ 
نشـــأته وتطوره ومخاطره 
ـــرق  ـــه وط ـــة انتقال وكيفي
الوقايـــة منـــه وأســـاليب 
التعامل مع الحاالت املشتبهة 
إىل جانـــب تعريفهـــم بطرق 
الرصـــد للحاالت، وأســـاليب 
التوعية املجتمعية التطوعية 
ـــة املجتمع  وأهميتها لحماي
مـــن هذا الوباء الذي انهارت 
ـــة  ـــة الصحي ـــه األنظم أمام
ـــة  ـــدان املتقدم ـــل البل ألفض

األوربيـــة واألمريكيـــة.

مكتب الصحة يتسلم أدوية ومستلزمات 
طبية من مركز امللك سلامن لإلغاثة

ـــة  ـــب الصح ـــلم مكت تس
العامـــة والســـكان بمحافظة 
مأرب ،يـــوم األربعـــاء، أدوية 
ومســـتلزمات طبيـــة مقدمة 
من مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية مخصصة 
واملراكـــز  للمستشـــفيات 
والوحدات الصحية يف عاصمة 

ـــة واملديريات. املحافظ
املســـاعدات  وتشـــمل 
ثمانيـــة أطنـــان مـــن األدويـــة 
ـــاف  ـــى 10 أصن ـــة ع موزع
متنوعـــة، إىل جانـــب عدد من 
التجهيزات لقسم الطوارئ يف 
مستشفى الشهيد محمد هائل 
لألمومـــة والطفولة بمديرية 
املدينـــة، وقســـم الطـــورئ يف 
ـــام يف  ـــرى الع ـــفى ك مستش

ـــوادي. مديرية ال
وخـــال عمليـــة التســـليم 
أشاد مدير عام مكتب الصحة 
ـــور  ـــكان الدكت ـــة والس العام
عبدالعزيـــز الشـــدادي بالدعم 
املستمر املقدم من مركز امللك 
ـــة واألعمـــال  ســـلمان لإلغاث
ـــاع الصحي  اإلنســـانية للقط
ــف  ــة ويف مختلـ يف املحافظـ
جوانبه بما يساعد يف االرتقاء 
بالقطاع وتحســـني الخدمات 
الصحية املقدمة.. داعيا بقية 
ـــانية  املنظمات الدولية اإلنس
ـــز  ـــذو مرك ـــذو ح إىل أن تح
ـــلمان يف دعم القطاع  امللك س
الصحي دعما ملموسا له أثر 
تنموي مستمر عى مستوى 
البنى التحتية للقطاع الصحي 
الصحية. الخدمات  وتحسني 
عام  مدير  التسليم  حر 

مستشفى كرى العام الدكتور 
لؤي سليمان، واملنسق الصحي 
امللك سلمان يف  بمكتب مركز 
محافظة مأرب رضية النجار.

إىل ذلـــك تفقـــد مديـــر عام 
ـــكان  ـــة والس ـــة العام الصح
ـــور  ـــأرب الدكت ـــة م بمحافظ
ـــر  ـــدادي س ـــز الش عبدالعزي
العمل بمستشفى مدغل يف ظل 
اإلقبـــال املتزايد عـــى خدماته 
الطبية خال الفـــرتة األخرة 
املحافظة آلالف  مع استقبال 
النازحـــني الجدد مـــن الجوف 

ونهم.
ـــع  ـــارة اطل ـــال الزي وخ
مدير عام مكتب الصحة عى 
مســـتوى الخدمـــات الطبيـــة 
ـــا  ـــي يقدمه ـــة الت والعاجي
املستشـــفى ومـــا يشـــهده 
املستشفى من أعمال تطويرية 
بالتعاون مع منظمة أطباء با 
حدود الهولندية وفق اتفاقية 
التشغيل املوقعة مع املنظمة.

ــام  ــر عـ ــش مديـ وناقـ
الصحة مـــع الكـــوادر الطبية 
والفنية باملستشفى وبحضور 
مدير مكتب الصحة باملديرية 
أحمد مظفر أبرز االحتياجات، 
وخطـــة املستشـــفى لتطوير 
االحرتازية  واإلجراءات  األداء 
ـــروس  ـــة ف ـــة ملواجه الازم
كورونا. مشـــدداً عى الكوادر 
باملستشـــفى اتخـــاذ التدابـــر 
ـــة ملجابهة فروس  االحرتازي
ـــل وزارة  ـــق دلي ـــا وف كورون

الصحـــة.

الشدادي يتفقد مستشفى مدغل
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ـــك  ـــز املل ـــم مرك اختت
ســـلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية بمركز األطراف 
هيئـــة  يف  الصناعيـــة 
مستشـــفى مـــأرب العـــام 
ـــاج  ـــة يف الع دورة تأهيلي
الطبيعي اســـتمرت عرشة 

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

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

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

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

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 

صنعاء  بمحافظة  النازحني 
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 تررت من 
األمطار والعواصف بعضها 

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

صحيـــة.

ـــأوى تفرتش  أصبحت با م
األرض وتلتحـــف الســـماء.. 
مشـــرا إىل أن األرس النازحة 
املتـــررة أغلبها نزحت من 
مخيم الخانق بنهم، وبعضها 
ـــم  ـــرب نزوحهـــا إىل مخي يعت

الزبـــرة النزوح الثالث .

اختتام دورة تأهيلية في العالج الطبيعي 
بمركز األطراف الصناعية بمأرب

مساعدة عاجلة ألسر نازحة تضررت من 
سيول األمطار بمخيم الزبرة بمأرب


