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مأرب تضاء بالطاقة الغازية

رئيس اجلمهورية يعزي وكيل املحافظة 
حممد عيل املعويض يف وفاة والده

المحافظ: تنظيم المملكة لمؤتمر المانحين ترجمة 
حقيقية لدورها الكبير تجاه اليمن

رئيس الوزراء يشيد 
بجاهزية مأرب 
وشبوة ملواجهة 
املنخفض املداري

تدشين حملة توعوية بيئية 
صحية للوقاية من فيروس 

كورونا

13 حالة إصابة بكورونا في 
مأرب بينها 4 وفيات

تصريح لمصدر مسؤول في 
السلطة المحلية بمحافظة 

مأرب 
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رئيس اجلمهورية يعزي وكيل املحافظة 
حممد عيل املعويض يف وفاة والده

بعـــث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
برقية عزاء ومواساة إىل وكيل محافظة مأرب محمد عيل املعويض، 

يف وفاة والده.
ونوه فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره النضالية والوطنية 
يف الدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية، وإسهاماته االجتماعية 

وإصالح ذات البني.
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الـــوزراء  أشـــاد رئيـــس 
ـــك،  الدكتـــور معـــني عبداملل
بالجهـــود املبذولـــة من قبل 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــادات الس قي
والتنفيذيـــة بمحافظتـــي 
مـــأرب وشـــبوة يف مختلف 
الخدميـــة  الجوانـــب 
وآخرهـــا  والتنمويـــة، 
الجاهزيـــة العالية ملواجهة 
ـــداري، وعدم  امل املنخفـــض 
ـــة  التبعـــات الكارثي تكـــرار 
ـــابق. ـــت يف الس ـــي حدث الت

الـــوزراء  وأكـــد رئيـــس 
خـــالل اتصالـــني هاتفيـــني 
أجراهمـــا مســـاء األربعاء ، 

مع محافظـــي مأرب اللواء 
ســـلطان العـــرادة وشـــبوة 
محمـــد صالـــح بـــن عديـــو، 
دعم الحكومة وبتوجيهات 
رئيـــس  مـــن فخامـــة 
ـــرالركن  ـــة املش الجمهوري
عبدربه منصور هادي لكل 
الجهـــود لتحســـني أوضـــاع 
ـــاة املواطنني  معيشـــة وحي
ـــة، وحرصهـــا عـــى  اليومي
تعزيز واســـتدامة الخدمات 
ـــا  ـــية ويف مقدمته األساس
الكهرباء واملياه واإلصحاح 

لبيئي. ا
الـــوزراء  وأشـــار رئيس 

اســـتمرار  رضورة  إىل 
ـــاليش  ـــى ت ـــة حت الجاهزي
املـــداري واتخاذ  املنخفـــض 
االحتياطـــات  أقـــى 
ـــة املواطنني  والحذر وتوعي
باالبتعـــاد عـــن مجـــاري 
الســـيول والتعامـــل مع كل 

االحتمـــاالت.
الوزراء  رئيس  واستمع 
من محافظي مأرب وشبوة 
إىل مســـتجدات األوضـــاع 
ـــني،  ـــة يف املحافظت املختلف
بما فيهـــا التعامل مع وباء 
كورونـــا املســـتجد، وســـر 
تنفيـــذ املشـــاريع الخدميـــة 

وأوضـــاع  والتنمويـــة 
إىل  إضافـــة  املواطنـــني، 
األوضـــاع األمنية والجهود 
ـــتقرار  املبذولة لتعزيز االس
والسكينة العامة للمجتمع.. 
ـــل  ـــر العم ـــرين إىل س مش
يف غـــرف الطـــوارئ ومـــدى 
ـــع  ـــي م ـــة للتعاط الجاهزي
املنخفـــض املـــداري، وعـــدم 
تســـجيل أية خســـائر حتى 
اللحظة، وما تم إعداده من 
ســـيناريوهات عـــى ضـــوء 
تقاريـــر األرصـــاد الجوية.

رئيس الوزراء يشيد بجاهزية مأرب 
وشبوة ملواجهة املنخفض املداري
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ثّمـــن محافـــظ مأرب 
اللواء سلطان العرادة ما 
تقدمـــه اململكـــة العربية 
ـــم  ـــن دع ـــعودية م الس
إنساني وتنموي للشعب 
اليمني الذي يمر بمعاناة 
إنســـانية جـــراء انقـــالب 
الحوثـــي  مليشـــيات 
املدعومة مـــن إيران عى 

الدولـــة ومؤسســـاتها.
ـــح  ـــر يف ترصي واعت
صحفـــي لوكالـــة األنباء 

الســـعودية تنظيـــم اململكة 
العربيـــة الســـعودية ملؤتمر 
املانحـــني لليمـــن 2020م 
بالرشاكة مع األمم املتحدة، 
ـــدور  ـــة لل ـــة حقيقي ترجم
ـــذي  ال ـــل  ـــر واملتواص الكب
يقوم به األشقاء يف اململكة 
مـــن أجـــل تخفيـــف معاناة 
اليمن وأهلها، والوقوف إىل 
جانبهم يف محنتهم، مشراً 
إىل تطلعات الشعب اليمني، 
تجـــاه مخرجـــات املؤتمـــر، 

ـــا دور  ـــيكون له ـــي س الت
يف تخفيـــف حجـــم املعانـــاة 
التـــي يعيشـــون  اإلنســـانية 

. فيها
ـــة  ـــم اململك ـــّوه بدع ون
ـــار  ـــة وإعم ـــي بتنمي املعن
اليمن، من خالل مركز امللك 
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
اإلنســـانية، واملشـــاريع 
التـــي يقـــوم بها  التنمويـــة 
الرنامج الســـعودي لتنمية 
وإعمار اليمن، وعده امتداداً 

ـــت  الثاب ـــة  ـــج اململك لنه
تجاه الشعب اليمني منذ 
عقـــود من الزمـــن، الذي 
انعكـــس بشـــكل إيجابي 
عى الجوانب االقتصادية 
ـــف  ـــانية يف مختل واإلنس
واألزمـــات  املراحـــل 

. ليمنية ا

المحافظ العرادة:

تنظيم المملكة لمؤتمر المانحين ترجمة 
حقيقية لدورها الكبير تجاه اليمن
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تصريح لمصدر مسؤول في السلطة 
المحلية بمحافظة مأرب

مصـــدر  قـــال 
ــلطة  ــؤول يف السـ مسـ
املحليـــة بمحافظة مأرب 
إن مليشـــيات الحوثـــي 
ـــران،  إي ـــن  ـــة م املدعوم
دشـــنت منـــذ يومـــني 
حملـــة إعالميـــة جديـــدة 
تســـتمر 14 يوماً بغرض 
التشـــويش عـــى األداء 
ـــة  ـــزة الدول ـــام ألجه الع
وتشـــويه قيـــادة ورموز 
املحافظـــة ، تزامنـــاً مـــع 
الهجمـــات املكثفـــة التي 
ـــك املليشـــيات  تشـــنها تل
ـــع  ـــف املواق ـــى مختل ع
والجبهات واســـتمرارها 

الصواريـــخ  إطـــالق  يف 
ـــني  ـــى املدني ـــتية ع الباليس
واألحياء اآلهلة بالســـكان، 
أمالً يف تحقيق أي مكاســـب 
عجـــزت عـــن تحقيقها منذ 
حربها الغاشمة واعتداءاتها 
املتواصلـــة عـــى محافظـــة 

مـــأرب منـــذ ســـنوات.
وأكـــد املصـــدر أن حملة 
مليشيات الحوثي اإلعالمية 
تأتي يف ســـياق اسرتاتيجية 
ـــكل  ـــد بش ـــة تعتم مختلف
اإلعالم  وسائل  عى  رئييس 
ـــيال ميديا  الجديد والسوش
لنـــرش وترويـــج أكاذيبهـــم 
ـــم  ـــم واتهاماته وافرتاءاته

وفركاتهـــم  الباطلـــة 
ـــق  املفضوحـــة، بهـــدف خل
بلبلة يف أوساط الرأي العام 
وإثـــارة العصبيـــات القبلية 
والحزبيـــة واملناطقية، غر 
مدركـــني أن الشـــعب بـــات 
الدنيئـــة  يعـــرف أســـاليبهم 
والصفحـــات  واملواقـــع 
التابعـــة لهـــم  والحســـابات 
التي تدس الُســـم يف العسل، 
وتســـعى إىل تضليـــل الـــرأي 

العـــام وخـــداع الجمهور.
ودعـــا املصدر املســـؤول 
وســـائل اإلعـــالم إىل تحري 
الدقـــة واملوضوعيـــة، وأخذ 
املعلومـــات مـــن مصادرها 

الرســـمية.. مشـــدداً عى 
رضورة فضـــح تلـــك 
الوســـائل اإلعالميـــة 
واملواقـــع االلكرتونيـــة 
والحسابات  والصفحات 
ــف  ــا.. وتكثيـ وتعريتهـ
الجهـــود لتوثيـــق جرائم 
وانتهـــاكات مليشـــيات 
الحوثـــي يف حق الشـــعب 
اليمنـــي أرضـــاً وإنســـاناً 
، وإيصالهـــا إىل األمـــم 
املتحـــدة واملجتمع الدويل 
ــراءات  ــة بإجـ واملطالبـ
حازمة ضد تلك العصابة 
ـــل  ـــي تمث الت ـــة  اإلرهابي

خطـــراً عـــى العالم.
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دشـــن وكيـــل محافظة 
املعويض  عيل  محمد  مأرب 
ومعـــه مديـــر عـــام مكتـــب 
العامة والســـكان  الصحـــة 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور 
الشـــدادي، حملـــة توعوية 
للوقايـــة  بيئيـــة صحيـــة 
مـــن فـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19( والتي تنفذها 
الهيئة العامة لحماية البيئة 
ـــات  املحافظ ـــا يف  وفروعه

عـــى مـــدى يومني.
التدشـــني  وخـــالل 
الوكيـــل املعـــويض  اســـتمع 
ـــر عـــام  إىل رشح مـــن مدي
لحماية  العامة  الهيئة  فرع 
البيئـــة باملحافظـــة محمـــد 
العبادي، عن أهداف الحملة 
التـــي تســـتهدف التجمعات 
ومخيمـــات  الســـكانية 
النازحني يف خمس مديريات 

باملحافظـــة األكثـــر كثافـــة 
ســـكانية وتشـــمل )املدينة، 
الجوبة،  ـــوادي، حريـــب،  ال

ورصواح(.
العبـــادي إىل أن  وأشـــار 
سيارات التوعية املخصصة 
للحملة ســـتجوب الشوارع 
واملديريـــات واألســـواق 
ــكانية  السـ ــات  والتجمعـ
وهي تبث فالشات التوعية 
ـــرات  ـــر مك ـــة ع الصوتي
إىل  التـــي تحملهـــا  الصـــوت 
الوقائية  اإلرشادات  جانب 
الفـــروس  انتقـــال  مـــن 
واملقرة من منظمة الصحة 
ـــتقوم  ـــا س ـــة.. كم العاملي
 4 من  أكثر  بتوزيع  الحملة 
آالف ملصق توعوي بسعة 
توعوية مختلفة،  مضامني 
إىل جانب توزيع ألف كتيب 
البيئية  التوعيـــة  من دليـــل 

ـــروس  ـــول ف ـــة ح الصحي
ألف  كورونـــا، فضـــال عـــن 

مطويـــة توعويـــة أخرى.
ــل  ــاد وكيـ ــد أشـ وقـ
املحافظـــة املعـــويض بهـــذه 
ـــي  الت ـــة  التوعوي ـــادرة  املب
العامة  الهيئـــة  تقـــوم بهـــا 
لحمايـــة البيئة عر مكتبها 
أن  إىل  ـــرا  باملحافظة.. مش
املحليـــة تبذل كل  الســـلطة 
الجهود وتعمل عى حشـــد 
ـــل  أج ـــن  ـــات م كل اإلمكان
ـــة  الجائح ـــذه  ـــة ه مواجه
أرقى  أمامها  انهـــارت  التي 
الدول  الطبيـــة يف  األنظمـــة 
الكـــرى واملتقدمة، منوها 
باإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
ـــة  ـــة ولجن املحلي ـــلطة  الس
الطوارئ من أجل مواجهة 
ـــة  ـــروس وحماي الف ـــذا  ه
ــه  انتقالـ ــن  ــع مـ املجتمـ

وانتشـــاره بشـــكل واســـع.
وأكـــد املعـــويض عى أن 
املجتمـــع واملواطـــن  وعـــي 
هـــو األســـاس يف مواجهـــة 
ـــب  ـــة والتغل الجائح ـــذه  ه
عـــى هذا الفـــروس، وذلك 
الفـــرد  التـــزام  مـــن خـــالل 
ــراءات  ــع باإلجـ واملجتمـ
الوقائيـــة  واإلرشـــادات 
االجتماعـــي  بالتباعـــد 
وعـــدم االختالط والســـفر 
الـــروري وااللتزام  غـــر 
باســـتخدام أدوات الوقايـــة 
ــة  النظافـ ــن  ــة مـ الفعالـ
والعزل  والتغذية  والتعقيم 
االجتماعـــي والتعـــاون مع 
الجهـــات املختصة يف تنفيذ 
ــة  ــراءات االحرتازيـ اإلجـ

. ة ملتخذ ا

الوكيل المعوضي يدشن حملة توعوية 
بيئية صحية للوقاية من فيروس كورونا
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للطـــوارئ ملواجهـــة  العليـــا  الوطنيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
فـــروس كورونا )كوفيد – 19( عن تســـجيل 8 حاالت 
جديدة بمحافظة مأرب بينها حالة وفاة خالل 24 ساعة 

املاضية.
وبهـــذا ترتفـــع إجمـــايل الحـــاالت التـــي تـــم التأكد من 
إصابتهـــا بفروس كورونا مخريا إىل 13 حالة بينها 4 

وفاة. حاالت 

13 حالة إصابة بكورونا في 
مأرب بينها 4 وفيات


