
فتح خياطب املنظامت األممية والدولية بإغاثة املتضـررين مـن السيول

رئيـــس اجلمهوريـــة يعـــزي يف ضحايـا السيـول يف مـأرب

إخالء مبكر للسكان من املنازل القريبة من مجرى السيول.	 
إيواء النازحني املتضررين في الفنادق على نفقة السلطة احمللية	 
نزول ميداني للمحافظ لالطالع على األضرار وتوجيه بصرف 150 مليون	 
احملافظ يترأس اجتماعا باملنظمات ويوجه بتشكيل جلنة حلصر األضرار	 
مركز امللك سلمان يبادر بتوزيع مساعدات طارئة لستة آالف متضرر	 

احملافـــظ يتـــرأس اجتماعـــًا للجنـــة طـــوارئ مواجهـــة فيـــروس كورونـــا «
مديريـــات « بأربـــع  كورونـــا  مـــن  للوقايـــة  احترازيـــة  رش  حملـــة 
الســـويداء « مبخيـــم  كورونـــا  مـــن  للوقايـــة  وتوعويـــة  صحيـــة  حملـــة 
الوبـــاء « انتقـــال  منـــع  إجـــراءات  تناقـــش  الفنيـــة  »كورونـــا«  جلنـــة 
تدشـــني مرحلة ثانية مـــن حملـــة التوعيـــة بكورونا في مستشـــفى كرى «
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رئيس الوزراء هياتف املحافظ ويشيد بجهود مواجهة أرضار السيول

كــــــــارثــــــة الســـــيــــول في مــأرب..

نائب الرئيس يستمع من المحافظ إلى تقرير عن أضرار السيول

جهود متواصلة في مواجهة كـورونا

حضور فاعل للسلطة املحلية ورجال األمن ساهم يف ختفيف املأساة

رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً 
هاتفياً باملحافظ العرادة ويطلع عىل 

مستجدات األوضاع

الوكيل مفتاح يتفقد سير عمل مؤسسة 
المياه والمشاريع التي دشنت مؤخرًا
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رئيس اجلمهورية جيري اتصاالً باملحافظ 
العرادة ويطلع عىل مستجدات األوضاع 

ـــة الرئيس  أجرى فخام
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
ـــة اتصاالً  رئيس الجمهوري
ـــأرب  ـــظ م ـــاً بمحاف هاتفي
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
لاطـــاع عـــى مســـتجدات 
باملحافظـــة  األوضـــاع 
ومجاالتهـــا  بجوانبهـــا 

ـــة. املختلف
ووقـــف فخامة الرئيس 
خـــال االتصال عى مســـار 
تنفيـــذ توجيهاته للحكومة 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــا للس ومنه
باملحافظـــة بمـــا يتصـــل 
ـــة األرضار الناجمة  بمتابع
عى هطول األمطار وتدفق 
الســـيول وإيـــواء النازحـــن 
وتوفـــر مـــا يلـــزم لإلغاثة 

لتجاوز  والتسكن  واإليواء 
الـــذي خلف  هـــذا العـــارض 
ـــدد  ـــات يف ع ـــارا وتداعي آث
ـــق واملحافظات  ـــن املناط م
اليمنية.. مشدداً عى أهمية 
أخـــذ االحتياطـــات الازمة 
وتفـــادي مجاري الســـيول 
وتعزيـــز وخلـــق الوعـــي 
النـــاس ومنهم  لدى عامـــة 

النازحن.
وقـــد اطلـــع فخامـــة 
الرئيـــس عى الجهـــود التي 
ـــة  ـــادة املحافظ ـــا قي تبذله
ـــلطات املعنية لتقديم  والس
والواجبـــات  الخدمـــات 
الرضوريـــة يف ظـــل الدعـــم 
والرعايـــة مـــن قبـــل قيادة 
ـــم يف  أبنائه ـــاه  ـــة تج الدول

مختلف املواقف والظروف.
ـــنتجاوز معاً  وقال:« س
ظروف الحرب وآثارها كما 
نتجاوز اليوم بوحدة الصف 
الكوارث  ظروف  وتاحمنا 
والطوارئ وســـنبني اليمن 
االتحـــادي املنشـــود بدعـــم 
ـــقاء يف  ـــن األش ـــناد م وإس
دول تحالـــف دعم الرشعية 
ـــة  ـــة العربي ـــادة اململك بقي

السعودية«.
املحافظ  من جانبه عرب 
العـــرادة عـــن رسوره بهـــذا 
االتصال الذي يجسد حرص 
ـــة الرئيس  ـــة فخام ومتابع
الحثيثـــة ملختلف التطورات 
الوطن  أرجاء  واألوضاع يف 
ـــأرب  ـــة م ـــا محافظ ومنه

ـــا  ـــارضاً معه ـــي كان ح الت
وبتوجيهاتـــه الكريمـــة 
بتقديم كافة أشـــكال الدعم 
ـــب  ـــاح للتغل واملمكـــن واملت
والسيول  األمطار  آثار  عى 
ومخلفاتهمـــا ومواســـاة 
املترضريـــن والنازحـــن 
وتقديـــم الرعايـــة الكاملـــة 

لهم.
وقـــال:« ســـنظل جنوداً 
مخلصـــن للوطن ولقيادته 
الرشـــيدة وســـنعمل وفـــق 
ـــف  ـــا يخف ـــم بم توجيهاته
مـــن معاناتهم ويخدم أبناء 
ــر إلرادة  ــن وينتـ الوطـ
ـــاريع  ـــر مش ـــعبنا ودح ش

ـــرد والظام«. التم
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رئيس اجلمهورية يعزي يف 
ضحايا السيول بمحافظة مأرب

ـــس  ـــس مجل ـــل رئي نق
ـــن  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
محافـــظ  إىل  عبدامللـــك 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
ـــازي  ـــرادة تع ـــلطان الع س
فخامـــة الرئيـــس عبدربـــه 
منصـــور هـــادي رئيـــس 
الجمهورية لعائات ضحايا 
السيول التي اجتاحت عددا 

ـــن  النازح ـــات  ـــن مخيم م
ـــكنية بمدينة  واألحياء الس

مـــأرب مســـاء األربعـــاء.
ـــس الوزراء  وأعرب رئي
عن عظيم التعازي واملواساة 
ـــا الذين فروا  ألرس الضحاي
الحوثي  مليشيا  جحيم  من 
ــا  ــة وانتهاكاتهـ االنقابيـ
اإلجرامية التي تجاوزت كل 

ـــادئ، مضطرين  القيم واملب
لـــرك ديارهـــم ومنازلهـــم 
ـــش يف  ـــم والعي وممتلكاته
مخيمـــات النـــزوح واإليواء 
فيها من مشقة وعناء  بما 

كبرين.
ـــوزراء  ال وأكـــد رئيـــس 
ــال هاتفـــي  خـــال اتصـ
باملحافـــظ العـــرادة متابعة 

ـــة  ـــس لكارث ـــة الرئي فخام
وتوجيهاتـــه  الســـيول، 
بتقديـــم التعويضـــات ألرس 
الضحايا ومعالجة املصابن 
جراء هذه السيول، وتكثيف 
العمل بمسار رسيع إلعادة 
ـــات النازحن. ـــاء مخيم بن
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ـــس  ـــب رئي نائ ـــرى  أج
الركن  الفريق  الجمهوريـــة 
عيل محســـن صالح اتصاالً 
هاتفيـــاً بمحافظ محافظة 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
ـــان عـــى  العـــرادة لاطمئن
األوضاع يف املحافظة جراء 
األمطار الغزيرة التي عمت 
عدداً من مناطق املحافظة.
نائـــب  واســـتمع 
الرئيـــس، خـــال االتصـــال 
الهاتفي، إىل تقرير أويل عما 

خلفتـــه الســـيول واألمطار 
الحثيثة  والجهود  الغزيرة، 
املدنـــي وبقيـــة  للدفـــاع 
إنقاذ  ـــة يف  الجهات املختص
الوضـــع والعمل عى تقليل 
ـــي  الت ـــائر واألرضار  الخس
طالـــت غالبيتهـــا مخيمات 
الذين  واملهجرين  النازحن 
املحافظة جراء  إىل  ـــوا  نزح
املليشـــيات  ممارســـات 

الحوثيـــة االنقابيـــة.
ـــس  الرئي ـــب  نائ ـــوه  ون

الرئيس  إىل توجيـــه فخامة 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
الجمهوريـــة  رئيـــس 
الدعـــم  للحكومـــة بتقديـــم 
الكامـــل ملواجهـــة أرضار 
الوضع  ـــاوز  ـــيول وتج الس
إىل مـــا  الحـــايل، مشـــراً 
مثلتـــه محافظة مأرب من 
حاضنـــة مهمـــة لـــكل أبناء 
اليمـــن يف ظل دور محوري 
املحافظة  وإيجابـــي لقيادة 

وأبنائهـــا.

مـــن جانبـــه عـــرب 
ـــن  ـــة ع املحافظ ـــظ  محاف
ـــام ومتابعة  تقديره الهتم
السياســـية، منوهاً  القيادة 
اتخذتها  التي  الخطوات  إىل 
التنفيذية  ـــب  املكات مختلف 
املختصـــة  والجهـــات 
وإيواء  إجاء  يف  باملحافظة 
األرس املترضرة والعمل عى 
احتـــواء وتقليل الخســـائر.

نائب الرئيس يستمع من المحافظ 
العرادة لتقرير عن أضرار السيول
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ـــوزراء  ال ـــس  ـــع رئي تاب
ـــك،  الدكتـــور معـــن عبداملل
ـــات اإلنقـــاذ واإلغاثة  عملي
التـــي تنفذهـــا الســـلطة 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
وفـــرق الطـــوارئ، ملواجهة 
والسيول  األمطار  تداعيات 
التـــي اجتاحـــت املحافظـــة، 
وخلفـــت أرضارا برشيـــة 
وماديـــة كبـــرة خاصـــة يف 

النازحـــن. مخيمـــات 
واطلـــع رئيـــس الوزراء 
خال اتصال هاتفي أجراه، 
محافظ  مع  الخميس،  يوم 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة، عـــى تقريـــر أويل 
حول الوفيـــات واملفقودين 
واملصابـــن جـــراء هـــذه 

ـــت  ـــي اجتاح الت ـــيول  الس
النازحـــن، و  مخيمـــات 
األرضار املادية يف املمتلكات 
العامـــة والخاصـــة بمـــا يف 
ـــات  ـــازل والطرق ـــك املن ذل
إىل  ــراً  ــاء.. مشـ والكهربـ
التـــي  اإلجـــراءات العاجلـــة 
اتخذتهـــا الســـلطة املحليـــة 
إلغاثة النازحن املترضرين 
وإيوائهـــم يف فنـــادق مؤقتاً 
ـــلطة املحلية  عى نفقة الس
حتـــى إعادة بناء املخيمات، 
الفتـــا إىل زيارتـــه امليدانيـــة 
مخيمات  يف  األرضار  لتفقد 
ـــى التحتية  النازحـــن والبن

. وغرها
ـــاد رئيس الوزراء،  وأش
أبدتـــه قيادة الســـلطة  بمـــا 

املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
رسيع  وتجاوب  تفاعل  من 
يف التعاطـــي مـــع تداعيـــات 
الســـيول وإيـــواء النازحـــن 
ـــا  ـــة العلي ـــا اللجن .. موجه
التنفيذية  والوحدة  لإلغاثة 
إلدارة مخيمـــات النازحـــن 
ــيق مـــع  ــل التنسـ بتفعيـ
والدولية  األممية  املنظمات 
ورشكاء العمـــل اإلنســـاني 
ـــلطة  ـــود الس ـــناد جه إلس
املحلية يف املحافظة وايصال 
ـــر  ـــة وتوف ـــواد اإلغاثي امل
مخيمـــات اإليواء ووســـائل 
ـــة للمترضرين. النقل اآلمن
ـــوزراء  ال وأكـــد رئيـــس 
عى قيادة الســـلطة املحلية 
ـــع  ـــأرب رف ـــة م يف محافظ

تقريـــر عاجـــل إىل مجلـــس 
ـــداد املترضرين  الوزراء بأع
والخســـائر يف املمتلـــكات 
والعامـــة،  الخاصـــة 
واالحتياجـــات املطلوبـــة، 
وسيتم التعامل معها بشكل 
إعطاء  عى  مشددا  فوري.. 
األولويـــة لتكثيـــف جهـــود 
ـــة املترضرين  اإلنقاذ وإغاث
ـــاح الطرقات  ـــح وإص وفت
والفرعيـــة  الرئيســـية 
وإصـــاح الكهرباء، إضافة 
إىل تريـــف ميـــاه األمطار 
حتـــى ال تتحـــول إىل بـــؤرة 

لألمـــراض واألوبئـــة.

رئيــس الــوزراء يهاتف محافــظ المحافظة 
ويشــيد بجهــود مواجهــة أضــرار الســيول
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فتح خياطب املنظامت األممية 
والدولية بإغاثة املترضرين من 

السيول يف مأرب

الوكيل مفتاح يتفقد سري عمل مؤسسة 
املياه واملشاريع التي دشنت مؤخراً

ــر اإلدارة   وجـــه وزيـ
العليا  اللجنة  املحلية رئيس 
لإلغاثـــة عبدالرقيـــب فتح، 
السلطة املحلية يف محافظة 
إنقاذ  مأرب، بتشكيل لجنة 
ـــاذ النازحن  وطوارئ إلنق
املحافظة. يف  السيول  جراء 

املنظمات  وخاطب فتح 
األمميـــة والدوليـــة العاملة 
يف املحافظة بإســـناد جهود 
السلطة املحلية يف املحافظة 
ـــة  ـــواد اإلغاثي ـــال امل وإيص

 تفقـــد وكيـــل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
سر  األربعاء،  يوم  مفتاح، 
املياه  العمل بفرع مؤسسة 
ـــي وتقييم  والرف الصح
مســـتوى إدارة وتشـــغيل 
ـــي  الت ـــدة  ـــاريع الجدي املش
دخلـــت يف الخدمـــة مؤخراً.
أن  املتوقـــع  ومـــن 
يتـــم توفـــر امليـــاه وضخها 
يف  املحرومـــة  للمنـــازل 
ـــع العمراني  مناطق التوس
باملدينـــة ، ابتـــداء من األحد 
القـــادم بعد دخول عدد من 
املشاريع الجديدة يف الخدمة 
واســـتكمال تركيب وتمديد 
املجاورة  لألحياء  الشبكات 
للمدينة بالتزامن مع دخول 

للمترضريـــن  الشـــاملة 
وتوفـــر مخيمـــات اإليـــواء 
لهم. اآلمنة  النقل  ووسائل 
ووجـــه فتـــح الســـلطة 
ــر  ــع تقريـ ــة برفـ املحليـ
عاجـــل إىل الحكومة بأعداد 
ـــائر يف  ـــن والخس املترضري
املمتلكات الخاصة والعامة، 
الفتـــا إىل حـــرص الحكومة 
عـــى عمل كافـــة الجهود يف 
مســـاندة جهـــود الســـلطة 

املحليـــة يف هـــذا املجال.

فصـــل الصيف.
ـــل مفتاح  وشـــدد الوكي
عى أهمية تركيب العدادات 
لجميع املشركن يف املنازل 
واملؤسســـات واملرافـــق 
العامـــة، وااللتـــزام بســـداد 
ـــة  ـــل الخدم ـــر مقاب الفوات
بانتظـــام ، ودفع ما عليهم 
من مديونية سابقة لضمان 
ديمومـــة املشـــاريع وتأمن 
استمرارية الخدمة بالشكل 

املطلوب.
وحـــث وكيـــل املحافظة 
املؤسســـة عـــى تطبيـــق 
ـــراءات القانونية بحق  اإلج
ـــاظ عى  املخالفـــن، والحف
مصادر املياه وحمايتها من 

ـــة. أي أرضار بيئي
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حضور فاعل للسلطة المحلية ورجال 
األمن ساهم في تخفيف المأساة 

كارثـة السيـول 

ورغم حجم الســـيول 
التي ألحقت أرضاراً كبرة 
ـــكات يف  ـــازل واملمتل باملن
ـــاء الروضـــة بمدينة  أحي
ـــيول  ـــأرب، وطمر الس م
ـــازل البعض  لعرشات املن
منها غمرت كلياً، إال أنها 
لـــم تســـجل أية خســـائر 
حادثة  باستثناء  برشية، 

ـــزة  ـــأرب واألجه ـــة م ـــي محافظ ـــة ف ـــلطة المحلي ـــتنفرت الس اس
ـــا كل جهودهـــا فـــي مواجهـــة كارثـــة  ـــف فروعه األمنيـــة بمختل
ـــاد،  ـــهدها الب ـــي تش ـــرة الت ـــار الغزي ـــن األمط ـــة ع ـــيول الناجم الس
ــكنية  ــاء السـ ــات واألحيـ ــن المخيمـ ــددا مـ ــت عـ ــي جرفـ والتـ

ـــرة. ـــة كبي ـــرية ومادي ـــراراً بش ـــة أض ـــأرب، ملحق ـــة م بمدين

غـــرق األرسة التـــي وقعـــت 
ـــم  ـــة يف مخي ـــارج املدين خ
للنازحن خارج الســـويداء.
وأرجـــع مراقبـــون عدم 
وقوع خسائر برشية داخل 
املدينـــة إىل التدخـــل املبكـــر 
للســـلطة املحلية واألجهزة 
األمنيـــة يف إجاء األرس من 
ـــة عى مجرى  املنازل، املطل

األمر  السيل يف وقت مبكر، 
الذي منع من وقوع كارثة 
غـــرق ملئات األرس يف املنازل 
املجاورة لســـائلة الروضة.

ـــر ومداهمة  ـــور غم وف
الســـيول ملئـــات املنـــازل 
ـــادر  ـــة ب ـــاء الروض يف أحي
محافـــظ محافظـــة مـــأرب 
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل

بتوجيه الســـلطة املحلية 
ـــن  ـــتيعاب املترضري باس
النازحـــن يف فنادق  مـــن 
ـــى يتم تجهيز  املدينة حت
مأوى لهم، ضمن سلسلة 
الجهود إلنقاذ املترضرين 

السيول. من 

يتبـــع
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 المحافظ يترأس 
اجتماعا موسعا 
ويوجه بتشكيل 

لجنة حصر
اليـــوم  ويف صبـــاح 
ـــظ  ـــادر محاف ـــي ب الثان
اللواء  محافظـــة مـــأرب 
ســـلطان العـــرادة بعقـــد 
اجتماع موسع بحضور 
وكيـــل املحافظة عبدربه 
مفتـــاح ضـــم مســـؤويل 
املكاتب الخدمية وممثيل 
الدوليـــة  املنظمـــات 
ورشكاء العمل اإلنساني 
مـــأرب،  يف  العاملـــة 
ـــه األرضار  ـــش خال ناق
ــة  ــائر الناجمـ والخسـ
عـــن الســـيول الجارفـــة 
ـــددا  ـــت ع ـــي اجتاح الت
ـــات واألحياء  من املخيم
بمدينـــة  الســـكنية 
ـــود اإليواء  ـــأرب وجه م
ـــن  ـــاعدة املترضري ومس

ــا. وأرس الضحايـ
وخـــال االجتمـــاع 
وجـــه محافظ املحافظة 
بتشـــكيل لجنـــة عاجلـــة 
برئاسة الدكتور عبدربه 
ـــل املحافظة  مفتاح وكي
ـــر األرضار العامة  لح
والخاصـــة الناجمـــة عن 
الســـيول ورفـــع تقريـــر 

تفصييل بذلك يف أقرب وقت 
ممكـــن، ورفـــع التوصيات 
الازمـــة بمـــا يجـــب عملـــه 
لتفـــادي تكـــرار مثـــل هـــذه 
الكارثـــة، وحمايـــة املدينـــة 
من السيول يف ظل استمرار 
تدفق النازحن إىل املحافظة 
وافتتاح املزيد من املخيمات.
ـــظ  ـــتعرض محاف واس
املحافظة مع رشكاء العمل 
ـــاني مجمل األوضاع  اإلنس
ـــي  الت اإلنســـانية الحرجـــة 
تعانيهـــا املحافظـــة، نظـــراً 
الســـتيعاب املحافظة مئات 
ـــن النازحن فرارا  اآلالف م
من بطش مليشـــيا الحوثي 
االنقابيـــة، والذي كان من 
ـــيول  ـــة الس ـــيها كارث مآس
مساء  وقعت  التي  الجارفة 
األربعـــاء  ومـــا خلفتـــه من 
ـــة  ـــا وأرضار مختلف ضحاي

النازحـــن وألحقـــت  بحـــق 
دمارا واسعا بالبنية التحتية 

والخدمية.
العرادة  املحافظ  وأشاد 
خـــال االجتمـــاع بتفاعـــل 
بعـــض املنظمـــات املحليـــة، 
ـــال  امل ـــال  ـــن رج ـــدد م وع
واألعمال يف القطاع الخاص، 
ورسعة اســـتجابتهم للنداء 
ـــه  ـــذي أطلقت ال ـــاني  اإلنس
الوحدة التنفيذية للنازحن، 
مـــن خـــال تعاونهـــم مـــع 
األجهـــزة املعنيـــة يف تقديم 
العـــون واملســـاعدة لـــألرس 
املتـــرضرة وإيوائها، مؤكداً 
أهميـــة تعزيز قيـــم التكافل 
والتعاضـــد يف ظل ماتعانيه 
بادنا من حروب مأساوية 
ناجمة عن انقاب مليشـــيا 
الحوثي املدعومة من إيران.
ــد  ــم أكـ ــن جانبهـ مـ

الدولية  املنظمات  ممثلو 
ورشكاء العمل اإلنساني 
أنهم سيعملون بالتنسيق 
التنفيذيـــة  مـــع الوحـــدة 
ـــم  ـــى تقدي ـــن ع للنازح
ـــة العاجلة  الدعم واإلغاث
من الغذاء واملأوى واملياه 
ــة  ــات الصحيـ والخدمـ
األساســـية، معربـــن 
عـــن شـــكرهم للســـلطة 
املحليـــة عـــى دورهـــا يف 
ـــات العامة  تقديم الخدم
للنازحـــن، وجهودهـــا 
ـــل املنظمات  يف تذليل عم
مهامهـــا  وتســـهيل 
ـــا  ـــانية، وتزويده اإلنس

باملعلومـــات الازمـــة.

 المحافظ يطلع 
على أضرار السيول 
ويوجه باعتماد 
)150( مليون

 كمـــا قـــام محافـــظ 
املحافظـــة يف ذات اليـــوم 
باالطـــاع عـــى األرضار 
ـــا العواصف  التي خلفته
والســـيول بعـــدد مـــن 
النازحـــن  مخيمـــات 
وبعض األحياء السكنية 
مســـاء  األربعـــاء مطلعا 
عـــى حجـــم األرضار 
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األرواح  يف  والخســـائر 
تسببت  والتي  واملمتلكات 
يف وفاة خمســـة أشخاص 
ـــائر  وجرح آخرين، وخس
املمتلـــكات  يف  فادحـــة 

ومخيمـــات اإليـــواء.
محافـــظ  ووجـــه 
املحافظـــة خـــال زياراته 
الســـلطة املحليـــة بتقديـــم 
الدعم واملساعدة للضحايا 
ـــن  ـــن واملترضري واملصاب
واعتمـــاد مبلـــغ )150( 
مليـــون ريـــال كمســـاعدة 
ـــن  ـــف م ـــة للتخفي عاجل
تلـــك اآلثـــار بحيـــث تقـــدم 
ألرس  ريال  ماين  خمسة 
الشـــهداء الخمسة، ومبلغ 
200 ألف ريال لكل جريح 
ــرشدة  ــم األرس املـ ودعـ
ـــذا  ـــرضرا، وك ـــر ت واألكث
رسعـــة توفر املســـاعدات 
واإليوائيـــة  الغذائيـــة 
وتأمن الخدمات العاجية 
املطلوب  بالشكل  والطبية 
ــة  ــتوى كافـ ــى مسـ عـ
املخيمـــات، واألخـــذ بعـــن 

استمرار  إمكانية  االعتبار 
ـــاق  ـــيول وإلح ـــق الس تدف

ـــن األرضار. ـــد م املزي
العرادة  املحافظ  ودعا 
ـــة  ـــه امليداني ـــال زيارات خ
الوحـــدة  يف  العاملـــن 
مخيمات  إلدارة  التنفيذية 
النازحـــن واملنظمـــات 
ـــل  ـــة ورشكاء العم الدولي
رسعـــة  إىل  اإلنســـاني 
االستجابة الطارئة إلغاثة 
ـــرضرة  ـــاذ األرس املت وإنق
العون  كل وسائل  وتقديم 
وإعـــادة تأهيـــل وترتيـــب 
كافة  ومساعدة  املخيمات 

ـــن. املترضري
إىل ذلـــك اطلع املحافظ 
العـــرادة ومعـــه وكيـــل 
عبدربه  الدكتور  املحافظة 
ـــن قيادات  مفتاح وعدد م
الســـلطة املحليـــة املدنيـــة 
واألمنيـــة عـــى األرضار 
ـــيول  ـــا الس ـــي خلفته الت
ـــمال  ـــة ش ـــي الروض بح
مدينة مـــأرب واآلثار التي 
ـــاريع  ـــا مش ـــت له تعرض

ـــة والخدمية  البنية التحتي
فضـــا عن الخســـائر التي 
لحقـــت باملمتلكات العامة 

والخاصـــة.

 مركز الملك سلمان 
يبادر بتوزيع 

مساعدات طارئة 
لستة آالف متضرر

الدعـــم  ويف ســـياق 
اإلنســـاني بادر مركز امللك 
ســـلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســـانية، يوم الخميس، 
بتوزيع مســـاعدات إغاثية 
للنازحن  عاجلة  وإيوائية 
املترضريـــن مـــن الســـيول 
ـــهدتها  ـــي ش الت ـــة  الجارف
محافظـــة مـــأرب يـــوم 

األربعاء.
ـــاعدات  ـــملت املس وش
امليل  التي دشنت يف مخيم 
ـــرب  ـــوزع ع ـــن، وت للنازح
ـــة،  ـــاء األهلي النم ـــبكة  ش
وائتـــاف الخـــر لإلغاثـــة 
اإلنســـانية، مـــواًد غذائيـــة 

وحقائـــب إيوائيـــة لـــألرس 
النازحـــة واملتـــرضرة مـــن 
الســـيول الجارفـــة يف عدة 

ـــات نزوح. مخيم
ـــام املركـــز بتوزيع  وق
1000 سلة غذائية، و350 
ـــة،  خيمـــة، و2100 بطاني
و700 بســـاط، إضافـــة إىل 
طارئة،  إيواء  حقيبة   350
ــا 6 آالف  ــتفيد منهـ يسـ
النازحـــن الذين  فرد مـــن 

ـــيول. ترضروا من الس
ــار  ــببت األمطـ وتسـ
التـــي  والســـيول الغزيـــرة 
شـــهدتها محافظـــة مأرب 
ـــة  ـــداث أرضار بالغ يف إح
النازحـــن،  يف مخيمـــات 
بمدينة  السكنية  واألحياء 
مـــأرب، وتســـبب يف غـــرق 
خمســـة من أرسة واحدة، 
يف حـــن يتوقـــع اســـتمرار 
تدفـــق الســـيول جـــراء 
األمطار. هطول  استمرار 
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جهود متواصلة في مواجهة 

المحافظ العرادة يترأس اجتماعًا للجنة 
طوارئ مواجهة فيروس كورونا

كـــورونـــــــا

محافـــظ  تـــرأس 
محافظـــة مـــأرب اللـــواء 
اجتماعا  العرادة  سلطان 
ملواجهة  الطوارئ  للجنة 
فروس كورونا املستجد 
اإلجـــراءات  ناقـــش 
االحرازيـــة والوقائيـــة 
ملواجهة فروس كورونا 

املجتمع من  وتعزيز حماية 
خطر انتقال الفروس.

استعرض  االجتماع  ويف 
ـــور  ـــل املحافظـــة الدكت وكي
عبدربـــه مفتـــاح جملـــة من 
اإلجـــراءات التي تم تنفيذها 
خال األيام املاضية من خطة 
الطوارئ املتضمنة اإلجراءات 

الوقائيـــة واالحرازيـــة مـــن 
حمـــات رش ميدانيـــة يف 
املديريات، وحمات التوعية، 
إىل جانب ما تـــم إنجازه من 
تجهيـــز مراكز حجر صحي 
ـــافرين. وغرف فحص املس

كمـــا اســـتمع إىل تقريـــر 
عن اإلجـــراءات التي اتخذها 

مكتـــب الصحـــة العامـــة 
تدريب  ومنها  والسكان، 
الكوادر الطبية والفنية يف 
املستشـــفيات عن كيفية 
ـــاالت  ـــع الح ـــل م التعام
املشـــتبهة واملؤكـــدة، 
وتجهيز وإعداد 241 كادرا 
ـــزول  ـــذ الن ـــاً لتنفي صحي
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امليدانـــي ضمن فرق موزعة 
عى 77 مربعاً سكانياً بعموم 
للتوعية  املحافظة  مديريات 
بطـــرق الوقايـــة مـــن وبـــاء 
كورونا، وكيفية التعامل مع 
اإلصابات املشتبهة واملؤكدة 

اإلجراءات. من  وغرها 
ويف اإلجتماع تم مناقشة 
األماكن التي باإلمكان أن يتم 
نقل أســـواق القـــات إليها يف 
إطار اإلجـــراءات االحرازية 
للوقايـــة من كورونـــا، نظراً 
ملا تشهده أسواق القات من 
ازدحـــام شـــديد خـــال فرة 
الظهـــرة األمـــر الـــذي يوفر 
بيئـــة خصبة لوبـــاء كورونا 

القاتل.
هـــذا ودعـــا محافـــظ 
املحافظـــة العـــرادة ســـكان 
املحافظـــة إىل التعـــاون مـــع 

ـــة  ـــلطة املحلي ـــود الس جه
واألجهزة املختصة لتسهيل 
االحرازية  اإلجراءات  تنفيذ 
والوقائيـــة من خـــال اتباع 
اإلرشادات الصحية وااللتزام 
بالتوجيهات الوقائية الازمة 
أجل سامتهم وسامة  من 
املجتمـــع مـــن هـــذا الوبـــاء 

الفتاك.
املحافـــظ  وشـــدد 
االجتماع عى  العرادة خال 
أهميـــة مضاعفـــة الجهـــود 
لكافة الجهـــات ذات العاقة 
واملختلطـــة  الحكوميـــة 
ومنظمـــات املجتمـــع املدني 
بالتعاون مع القطاع الخاص 
بمـــا يعـــزز مـــن حشـــد كل 
الطاقات واملـــوارد والجهود 
ملواجهـــة هذا الوباء الخطر 
ـــه إىل املحافظة  ومنع انتقال

ـــوده يف  ـــت وج ـــال ثب يف ح
اليمن.. كما شـــدد عى رفع 
التوعيـــة املجتمعية لتحفيز 
كل فـــرد بـــدوره يف حمايـــة 
ـــه وأرسته ومجتمعه،  نفس
وتعريفهم بالسلوك الصحي 

السليم.

د. مفتاح يدشن حملة 
صحية وتوعوية 

للوقاية من كورونا 
بمخيم السويداء

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتـــور عبـــد ربـــه 
مفتاح، يوم األحد، يف مخيم 
الســـويداء الحملـــة الصحية 
ـــن  ـــة م ـــة للوقاي والتوعوي
فـــروس كورونا املســـتجد.

الحملـــة  وتشـــمل 
ـــع  ـــة وتوزي ـــج توعوي برام
مســـتلزمات صحيـــة ومواد 
تطهر وتعقيم لـ 500 أرسة 
مقدمـــة من مؤسســـة ندوة 
الشباب اإلسامي بالتنسيق 
مع مكتـــب الصحـــة العامة 
والســـكان بمـــأرب وتنفيـــذ 
مؤسســـة اإلبصار الصحية.
وخـــال تدشـــن الحملة 
التي حرضهـــا مدير الوحدة 
التنفيذية ملخيمات النازحن 
ســـيف مثنى، شـــدد الوكيل 
تضافر  رضورة  عى  مفتاح 
والشعبية  الرسمية  الجهود 
لتايف هـــذا الوباء الفرويس 
عاملية..  أصبح جائحة  الذي 
مؤكـــدا أن مســـؤولية اتخاذ 
االحرازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائية والتوعية املجتمعية 
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تقـــع عـــى الجميـــع بـــدون 
استثناء.

ـــاح  ـــل مفت ـــا الوكي ودع
إىل  املواطنـــن،  جميـــع 
االســـتجابة والتفاعـــل مـــع 
ـــة والتقيد  ـــادرات التوعي مب
بالتعليمـــات وأخـــذ الحيطة 
والحـــذر لتفـــادي اإلصابـــة 

ـــا. ـــروس كورون بف
ـــدور  ـــاح ب ـــاد مفت وأش
ـــباب  ـــة للش ـــدوة العاملي الن
اإلسامي ومؤسسة إبصار 
الصحيـــة عى إســـهامهم يف 
العديد من األنشطة والربامج 

ـــة واإلغاثية. التوعوي

الباكري يدشن 
المرحلة الثانية من 

حملة التوعية بكورونا 
في مستشفى كرى

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
مأرب للشؤون اإلدارية عبد 
الله أحمـــد الباكري، املرحلة 
الثانية مـــن برنامج الحملة 
التوعويـــة مـــن فـــروس 
كورونـــا املســـتجد التـــي 
ينظمهـــا مستشـــفى كـــرى 

العـــام بالتعاون مع منظمة 
شـــاركني للتنميـــة وإرشاف 
مكتـــب الصحـــة العامـــة 

والســـكان باملحافظـــة.
وبـــدأت املرحلـــة الثانيـــة 
التـــي تســـتمر حتى الســـبت 
القادم بتدريب 100 متطوع 
ـــارات  ـــى مه ـــة ع ومتطوع
التوعيـــة وأســـاليب إيصـــال 
ـــرق  ـــة وط ـــائل التوعي رس
الوقاية من فروس كورونا، 
حيث تهدف الحملة إىل توعية 
شاملة إىل املنازل واألسواق يف 
ثاث مديريات هي )املدينة، 

حريـــب والجوبة(.
وأكـــد الوكيـــل الباكـــري 

خال التدشن عى أهمية 
إقامة مثـــل هذه الحمات 
التوعوية وأثرها اإليجابي 
جائحـــة  مواجهـــة  يف 
فروس كورونا.. مشـــدداً 
كافة  تفاعل  عى رضورة 
القوى الوطنية يف ســـبيل 
إنجاح الربامج واألنشطة 
لخدمة  واملوجهة  الهادفة 

املجتمع.
الباكـــري  وثمـــن 
الشـــبابية  املبـــادرات 
واملجتمعية للعمل الطوعي 

يف التوعية والتثقيف الصحي، 
ـــا والوقاية  بمخاطر كورون
منـــه، مؤكداً أن هذا التفاعل 
املجتمعـــي ينـــم عـــن وعـــي 
كبر بأهمية العمل الطوعي 
ـــل  ـــذي يمث والجماعـــي، وال
الجهات  لجهود  رديفا هاماً 

الرســـمية يف املحافظـــة.

انطالق حملة رش 
احترازية للوقاية 

من كورونا بعدد من 
مديريات المحافظة

ـــة  ـــت يف محافظ انطلق

مـــأرب، يـــوم األحـــد، حملة 
الـــرش الواســـعة االحرازية 
للوقاية من فروس كورونا 
التي ينفذها صندوق النظافة 
والتحســـن بالتعـــاون مـــع 
الغرفة التجارية والصناعية 

ونادي رجال أعمال ســـبأ.
أربع  الحملة  وتستهدف 
مديريات وهي مدينة مأرب 
ومـــأرب الـــوادي، والجوبة، 
ـــتمر  ـــث تس ـــب، حي وحري
أســـبوعا كامـــا بمشـــاركة 
40 متطوعـــا، كمـــا ســـيتم 
خالها الركيز عى الشوارع 
واألســـواق واألماكن العامة 
واملكاتب الحكومية ومداخل 
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واملحات  واملوالت  األسواق 
التجارية.

التدشن أشار وكيل  ويف 
ـــه  ـــأرب عبدرب ـــة م محافظ
مفتـــاح إىل أن هـــذه الحملة 
ـــراءات  ـــن اإلج ـــي ضم تأت
االحرازية الوقائية ملجابهة 
فـــروس كورونـــا التـــي 
بـــدأت يف املـــوالت واملرافـــق 
ـــابح  العامة والفنادق واملس
ـــروس  ـــي ف ـــادي تف لتف
كورونـــا املســـتجد.. مؤكـــداً 
ـــزام باإلجراءات  أهمية االلت
االحرازية لحماية املواطنن 

مـــن وبـــاء »كورونا«.
من جهتهـــم أكد كل من 
مديـــر عـــام الصحـــة العامة 
والسكان الدكتور عبدالعزيز 
الشـــدادي، ومديـــر عـــام 
صندوق النظافة والتحسن، 
محمد عطية ورئيس الغرفة 
والصناعية محمد  التجارية 
الخراز، أنه سيتم العمل عى 

تجهيز وإعداد الفرق الطبية 
يف جميع مديريات املحافظة.. 
الصحين  بالعاملن  مهيبن 
املتطوعـــن يف الحملة البالغ 
إىل  كادرا   241 عددهـــم 
استشعار دورهم اإلنساني، 
اإلنسانية  األهداف  وترجمة 
املرســـومة عى أكمل وجه.

 اللجنة الفنية 
لمواجهة »كورونا« 
ات  تناقش إجراء

طارئة لمنع انتقال 
الوباء

ـــة الفنية  ناقشـــت اللجن
املنبثقة عـــن لجنة الطوارئ 
ملواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
بمحافظة مأرب يف اجتماعها 
برئاســـة مديـــر عـــام مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
الدكتور عبدالعزيز الشدادي، 
حزمـــة مـــن اإلجـــراءات 

ـــة ملواجهـــة فروس  الطارئ
كورونا، لضمان عدم انتقال 
الفـــروس إىل املحافظة بعد 
الكشـــف عـــن تســـجيل أول 

حالة مصابـــة يف اليمن .
وتتضمن تلك اإلجراءات 
إغـــاق كافة أســـواق القات 
املركزية باملحافظة، ووضع 
الرتيبـــات لنقلهـــا إىل أماكن 
جديدة، وتنفيذ حمات رش 
ـــم لألماكـــن العامـــة  وتعقي
ـــع  ـــل م ـــوارع بالتكام والش
صندوق التحســـن والغرفة 
ـــديد  ـــذا تش ـــة، وك التجاري
ـــة الصحية  إجـــراءات الرقاب
والفحص يف مداخل املحافظة 

ـــال العدوى. ملنع انتق
تضمنـــت  كمـــا 
اإلجـــراءات تكثيـــف النـــزول 
ـــش والرقابة  امليداني للتفتي
ـــات  ـــم والبوفي ـــى املطاع ع
واملوالت ورشكات الرافة، 
والتأكـــد من مـــدى التزامهم 

ــة  ــراءات االحرازيـ باإلجـ
ـــة  ـــل لجن ـــن قب ـــذة م املتخ
الطـــوارئ، وإلـــزام العاملن 
باإلرشادات الواجب اتباعها، 
ـــات  ـــداء الكمام ـــا ارت ومنه
وتعقيم مرتادي تلك املنشآت، 
وتطبيق التعليمات الخاصة 
بإغـــاق صـــاالت األعـــراس 
واملتنزهات وحمامات البخار 

ـــات العامة. والحمام
ـــى  ـــة ع ـــددت اللجن وش
رضورة تطبيـــق اإلجـــراءات 
االحرازيـــة وعـــدم التهاون 
يف اتخاذ اإلجراءات العقابية 
تنفيذها..  يف  املراخن  تجاه 
داعيـــة جميـــع املواطنـــن يف 
املحافظـــة إىل التعـــاون مـــع 
ـــا  ـــة كورون ـــود مواجه جه
ــم  ــى صحتهـ ــا عـ حرصـ
وسامتهم من هذا الفروس 
الذي فتك بمعظم دول العالم.


