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ضبط 100 كيلوجرام حشيش خمدر أثناء 
حماولة هتريبها إىل مناطق مليشيا احلوثي

تسليم موقع املعهد املهني الصناعي يف حريب 
للرشكة املنفذة إيذانا ببدء التنفيذ 

الباكري يدشن مرشوع املساعدات الطارئة لدعم 
األرس الضعيفة والنازحني

بكلفة 5 مليارات ريال ..
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الباكري يدشن مرشوع املساعدات الطارئة 
لدعم األرس الضعيفة والنازحني

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
ـــري  الباك ـــد  ـــه أحم عبدالل
ــدة  ــر الوحـ ــه مديـ ومعـ
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
يوم  مثنى،  سيف  النازحني 
األحد، مرشوع املســـاعدات 
األرس  لدعـــم  الطارئـــة 

ـــني. ـــة والنازح الضعيف
ويســـتهدف املـــرشوع 
ــة  ــذه منظمـ ــذي تنفـ الـ
اإلســـامية  املســـاعدة 
البنك  الربيطانية، بدعم من 
اإلســـامي للتنميـــة، 6400 
أرسة ضعيفـــة ونازحـــة يف 
ـــة والوادي. مديريتي املدين

ـــاعدات  ـــتمل املس  وتش
ـــة إىل  ـــال غذائي ـــم س تقدي
جانب إجراء الفحص األويل 
ــتفيدين  ــم للمسـ والتعقيـ

من وبـــاء كورونا، وتقديم 
الكمامـــات والقفـــازات 
ـــار مكافحة  الوقائية يف إط
ـــع  ـــا، ومن فـــروس كورون

ـــال العدوى. انتق
وخال التدشـــني أشـــاد 
الوكيل الباكري بهذه املبادرة 
مـــن املســـاعدة اإلســـامية 
الربيطانيـــة، والتـــي تعتـــرب 
تدشينا لتدخاتها اإلنسانية 
األخرى.. مشـــرا إىل أهمية 
ـــال  ـــن خ ـــل م ـــذا التدخ ه
الســـال الغذائيـــة املقدمـــة، 
تخفيف  عىل  ستعمل  والتي 
النازحـــني واألرس  أعبـــاء 
الضعيفـــة باملحافظة ألكثر 
من ستة آالف أرسة، خاصة 
بعد ما شهدته املحافظة من 
كارثة السيول، والتي أثرت 

النازحني  كثرا عىل أوضاع 
واملجتمـــع املضيـــف، أو من 
ـــة  ـــادرة الصحي ـــال املب خ
بالتنسيق مع مكتب الصحة 
باملحافظة ملواجهة فروس 

كورونا ومنع انتشـــاره.
الباكري  ودعـــا الوكيـــل 
بقية املنظمات التي اختفى 
ـــال  ـــاني خ ـــا اإلنس دوره
الفـــرة املاضية باملحافظة، 
واملنظمات الدولية إىل تقديم 
ـــانية حقيقية  تدخات إنس
للتخفيف من أعباء النازحني 
التـــي تعتـــرب  يف املحافظـــة، 
أكثـــر محافظـــة اســـتقباال 
ــا أن  ــني خصوصـ للنازحـ
موجـــات النازحـــني مازالت 
تســـتقبلهم املحافظـــة إىل 

اآلن..
ـــة  ـــل املنظم وكان ممث

ـــد  ـــه عب ـــة عبدالل الربيطاني
القـــادر كريف قد أوضح أن 
هذه املبادرة اإلنسانية التي 
ـــيق  ـــينها، بالتنس ـــم تدش ت
التنفيذيـــة  مـــع الوحـــدة 
إلدارة مخيمـــات النازحـــني 
ومكتب الصحة باملحافظة، 
آالف   10 ضمـــن  تأتـــي 
و990 أرسة مســـتهدفة يف 
ـــبوة،  محافظتي مأرب وش
ـــاعدات  ضمن مرشوع املس
الطارئـــة واملمول من البنك 

اإلسامي.
وأشـــار إىل أن املنظمـــة 
تعتـــزم تنفيـــذ العديـــد مـــن 
املساعدات اإلنسانية يف قادم 
األيام، للتخفيف من معاناة 
ـــني واملترضرين من  النازح
شهدتها  التي  السيول،  آثار 
املحافظـــة يف أبريل املايض.
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ـــر عام مكتب  قام مدي
الفنـــي والتدريب  التعليـــم 
محافظـــة  يف  املهنـــي 
الحنيـــي،  مـــأرب ناجـــي 
ـــام مديرية  ومعه مدير ع
حريـــب نـــارص القحاطي، 
الخميـــس، بتســـليم  يـــوم 
ـــد  املعه ـــرشوع  ـــع م موق
بمديرية  الصناعي  املهني 
املقاولة  حريـــب للرشكـــة 
التـــوكل  »مجموعـــة 
إيذاناً  لإلنشـــاء والتعمر« 
اإلنشاء عقب  أعمال  ببدء 
املبارك. الفطر  إجازة عيد 
ــرشوع  املـ ــون  ويتكـ
البالغ كلفته 4 مليارات و 
927 مليون ريال، من 28 
منشـــأة عىل مســـاحة 45 
كيلو مرا مربعا، تشـــمل: 
ـــكنا  ـــية وس قاعات دراس
للطاب، ووحدات سكنية 
التدريس،  ـــة  ألعضاء هيئ

إداريـــا، ومركـــزا  ومبنـــى 
ــة،  ــات واملكتبـ للمعلومـ
وســـبع ورش تعليميـــة 
وتدريبيـــة، وخزانـــات 
ميـــاه، ومبنـــى للمخازن، 
إىل جانب غرف  ومسجدا، 
املولد واملضخة ، وماعب 
ـــرة  الطائ ـــرة  ـــس وك للتن
الســـلة، ومساحات  وكرة 
وطرقـــات  خـــرضاء، 

وأرصفة.
الطاقـــة  وتبلـــغ 
للمعهـــد  االســـتيعابية 
 ، ـــة  ـــب وطالب 1800 طال
العايل  ســـيتلقون تعليمهم 
يف عدد من املجاالت املهنية 
والتقنيـــة والصناعيـــة، 
التـــي  وفـــق االحتياجـــات 
املحلية يف  السوق  تتطلبها 
محافظة مأرب والســـوق 

اليمنيـــة بشـــكل عـــام.
التســـليم  وخـــال 

قـــال مديـــر عـــام مكتـــب 
التعليـــم الفنـــي : مرشوع 
املهنـــي يف حريـــب  املعهـــد 
أبنـــاء  سيســـتفيد منـــه 
اليمـــن جميعـــا وليـــس 
أو محافظة  ـــب  أبناء حري
مـــأرب، وسيشـــكل واحدا 
ـــة  التعليمي ـــد  الرواف ـــن  م
الســـوق  املهمـــة لرفـــد 
املهنية  بالكفاءات  املحلية 
والتقنية، يف ظل ماتشهده 
محافظة مأرب من حراك 
تنموي واســـتثماري، ويف 
املتزايد يف  ظـــل االحتيـــاج 
للكفاءات  املحلية  الســـوق 
التـــي  املهنيـــة والفنيـــة 
تفتقر لها السوق املحلية.

الحنيـــي عىل  وشـــدد 
االلتزام  املنفـــذة  الرشكـــة 
باملعايـــر واملواصفـــات 
املطلوبـــة ووفـــق  املهنيـــة 
يف  املحـــددة  املواعيـــد 

التنفيـــذ، وعـــدم  عقـــد 
التهـــاون تجـــاه أي إخال 
ـــد  ـــات وباملواعي باملواصف
املتفـــق عليهـــا. ـــة  الزمني

ــد  أكـ ــه  ــن جانبـ مـ
املديرية نارص  مدير عـــام 
الســـلطة  أن  القحاطـــي 
باملديرية ســـتعمل  املحلية 
وتبـــذل كل ما يف وســـعها 
ـــة  ـــل كاف ـــهيل وتذلي لتس
لتنفيـــذ هـــذا  الصعوبـــات 
املهـــم، وكافـــة  املـــرشوع 
التعليميـــة  املشـــاريع 
ـــود  ـــي تع الت ـــة  والخدمي
ـــة  املحافظ ـــىل  ـــع ع بالنف
املديريـــة من خال  وعـــىل 
تخريج كادر مهني متميز 
وقادر عىل رفد احتياجات 
ــاالت  املجـ ــة يف  املحافظـ

ـــة. ـــة والصناعي التقني

تسليم موقع المعهد المهني الصناعي في 
حريب للشركة المنفذة إيذانا ببدء التنفيذ 

بكلفة 5 مليارات ريال ..
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ضبط 100 كيلوجرام حشيش مخدر أثناء 
محاولة تهريبها إلى مناطق المليشيا 

ــزة  ــت األجهـ تمكنـ
ــة  ــة يف محافظـ األمنيـ
ـــع  ـــاون م ـــأرب بالتع م
اإلدارة العامـــة ملكافحـــة 
املخدرات من ضبط مائة 
كيلوجرام حشيش مخدر 
أثنـــاء محاولـــة تهريبهـــا 
إىل املناطـــق الخاضعـــة 
لسيطرة مليشيا الحوثي 

االنقابيـــة.
وأوضـــح مديـــر إدارة 
ـــة  ـــاإلدارة العام ـــة ب الوقاي
ملكافحـــة املخـــدرات املقـــدم 
عـــي الشـــهاري لوكالـــة 
ــبأ/،  ــاء اليمنية/سـ األنبـ
أن الكميـــة كانـــت مخفيـــة 
يف  احرافيـــة  بطريقـــة 
ســـيارة )ســـنتايف( يف خزان 

إضـــايف للوقود ويف األبواب.
مشـــرا إىل أنه تم ضبط 
ـــيش مع املتهم  كمية الحش
إحالتهم  وسيتم  والسيارة، 
إىل القضـــاء بعد اســـتكمال 
إجـــراءات التحقيق، وجمع 
ــة..  ــتدالالت الازمـ االسـ
ـــود  ـــة وجه ـــيدا بيقظ مش
األجهزة األمنية يف محافظة 

مأرب واحرافيتها يف أداء 

ـــة  ـــا، ويف مكافح مهامه

املنظمـــة،  الجرائـــم 

ويف مقدمتهـــا تهريـــب 

ـــيش املخدر. الحش


