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شدد على وضع آلية لتوزيع المياه على جميع المستفيدين

بنحــــو مليـــــــون دوالر ..

مقدمة من شركة انتراكس

البدء في تشييد 16 قاعة دراسية بجامعة 
إقليم سبأ بتمويـــل البرنامــــج السعــــودي

الباكري يوجه برفع تقرير عاجل عن وضع قنوات ترصيف مياه سد مأرب

السلطة املحلية بمأرب واملنظامت اإلنسانية تناقشان تنسيق تنفيذ مشاريع املياه

وزير اإلعالم يشيد بدور 
قبائل مأرب وأحرار اليمن يف 

التصدي للمرشوع اإليراين
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وزير اإلعالم يشيد بدور قبائل مأرب وأحرار 
اليمن يف التصدي للمرشوع اإليراين

ـــام  ـــر اإلع ـــاد وزي أش
معمـــر اإلرياني بدور قبيلة 
مـــراد وبنـــي عبـــد وكافـــة 
قبائـــل مأرب وأحرار اليمن 
يف معركة اســـتعادة الدولة 
ـــس  ـــة الرئي ـــادة فخام بقي
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
رئيس الجمهورية وإسقاط 
التمرد الحوثي املدعوم من 

إيران.
ـــام  ـــر اإلع ـــال وزي وق
يف ترصيـــح لوكالـــة األنباء 
ـــز  ـــبأ( »تعج ـــة )س اليمني
الكلمـــات عن إيفـــاء أحفاد 

ملوك ســـبأ من قبائل مراد 
وبنـــي عبـــد وكافـــة قبائـــل 
مـــأرب حقهـــم، وهـــم مـــن 
ـــال  ـــب أبط ـــوا إىل جان وقف
الجيـــش الوطني يف معركة 
اإليراني  التصدي للمرشوع 
وأداته الحوثية منذ اللحظة 
األوىل وضحـــوا بخـــرة 
ـــل  ـــوا قواف ـــم وقدم رجاله
ـــى  ـــهداء والجرح ـــن الش م
دفاعاُ عـــن الهوية الوطنية 

واألرض والكرامـــة«.
وأضـــاف: »التاريـــخ 
ـــم  ـــل جه ـــجل لقبائ سيس

وبنـــي جـــر والجدعـــان 
وعبيـــدة ومـــراد وبني عبد 
وآل عقيـــل وقبائـــل حريب 
الحـــدد، وكل قبائـــل مأرب، 
دورهـــم الوطنـــي يف دعـــم 
ـــة  ـــتعادة الدول ـــة اس معرك
وإســـقاط التمـــرد الحوثي، 
التي  الصخرة  كانت  وبأنها 
ـــام  ـــا األح ـــت عليه تحطم
وســـطرت  الفارســـية، 
املاحـــم البطولية يف   مأرب 
واملناطـــق املحيطـــة بهـــا«.

ووجـــه اإلرياني التحية 
والتقدير لـــكل قبائل اليمن 

األحـــرار من كل محافظات 
الذيـــن رفدوا  الجمهوريـــة، 
جبهات القتال بأعز الرجال، 
وشاركوا مع أبطال الجيش 
الوطني يف مواجهة مرتزقة 
الحوثية«  »املليشيا  طهران 
مـــن صعـــدة حتـــى الجوف 
ومـــأرب والبيضـــاء ونهـــم 
ــدة وكل  ــة والحديـ وحجـ
التاريخ  وسيذكر  الجبهات، 

دورهـــم الوطني الكبر.
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ـــل محافظة  ترأس وكي
ـــه  ـــور عبدرب الدكت ـــأرب  م
مفتـــاح، يوم األحـــد،  لقاء 
موســـعاً بممثـــي املنظمات 
واإلقليميـــة  األمميـــة 
املجال  العاملة يف  واملحليـــة 
املياه  كتلة  ضمن  اإلنساني 

لبيئة. وا
اللقـــاء تعزيز  وناقـــش 
مشاريع  تنفيذ  يف  التنسيق 
امليـــاه مع الســـلطة املحلية 
العدالـــة يف توزيع  لضمـــان 
املشاريع وفق االحتياجات 
ــموليتها  ــانية وشـ اإلنسـ
كافـــة املديريات وتجمعات 

النازحني.
اللقـــاء  كمـــا ناقـــش 
التدخـــات  مســـتوى 
اإلنسانية يف مجال مشاريع 
لـــكل منظمـــة عـــى  امليـــاه 
حـــدة، ومـــدى اســـتجابتها 
لاحتياجـــات اإلنســـانية 
إلحاحـــا، وجدواها  األكثـــر 

ــتفيدين. للمسـ
اللقـــاء  واســـتعرض 
التقريـــر املقدم من الوحدة 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
املحافظـــة  النازحـــني يف 
الوضـــع اإلنســـاني يف  عـــن 
ـــزوح بمديرية  الن مخيمات 

إىل  ـــار  ـــذي أش ـــل، وال مدغ
يف  النازحـــة  األرس  أن 
املديريـــة بلغـــت يف آخـــر 
إحصائيـــة لها 1426 أرسة 
موزعـــة عـــى 14 مخيمـــا 
ـــن  ـــا تضم ـــني.. كم للنازح
امللحة  االحتياجات  التقرير 
ـــات يف  املخيم ـــني يف  للنازح

مجـــال مشـــاريع امليـــاه.
اللقـــاء  أكـــد  هـــذا وقـــد 
ـــات  ـــون تدخ أن تك ـــى  ع
املنظمات يف تنفيذ مشاريع 
امليـــاه بتنســـيق كامـــل مع 
ــر  ــة عـ املحليـ ــلطة  السـ
لجنـــة اإلغاثـــة باملحافظـــة 

التنفيذية إلدارة  والوحـــدة 
ـــن  ـــني م النازح ـــات  مخيم
ـــتجابة  ـــان االس ـــل ضم أج
الحقيقيـــة  اإلنســـانية 
النازحـــني  الحتياجـــات 
للمشاريع وفق األولويات، 
التوزيـــع  ـــة  وضمـــان عدال
ـــموليتها  ـــات وش والتدخ
مختلـــف املديريـــات وعـــدم 
تكرارهـــا يف منطقة واحدة 
ـــق  املناط ـــة  ـــان بقي وحرم
وتجاهل االحتياجات فيها.

السلطة المحلية والمنظمات اإلنسانية 
تناقشان تنسيق تنفيذ مشاريع المياه
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شدد على وضع آلية لتوزيع المياه على جميع المستفيدين

وجـــه وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
عبداللـــه الباكـــري كا مـــن 
مديـــر عام مديريـــة الوادي 
صالـــح بن جـــرادان ومدير 
مرشوع سد مأرب املهندس 
ـــة  ـــي برسع ـــد العريف أحم
ـــع  ـــن وض ـــر ع ـــع تقري رف
قنـــوات ترصيف مياه ســـد 
مأرب والحلول واملعالجات 
ـــة  ـــة األترب ـــة إلزال الازم

واملخلفـــات واألشـــجار بما 
ـــيع االستفادة  يضمن توس

القصوى من مياه الســـد.
وشـــدد خـــال تفقـــده، 
يـــوم الخميـــس، القنـــاة 
ــى  ــد، عـ ــة للسـ الجنوبيـ
رضورة وضع آلية مجدولة 
ـــن توزيع املياه  زمنيا تضم
بشـــكل عـــادل عـــى جميـــع 
املســـتفيدين، وتوســـيع 

االســـتفادة منهـــا

 بمـــا يضمـــن الوصـــول 
إىل أكر مساحة من األرايض 
ـــا وأن  ـــة، خصوص الزراعي
كميـــات املياه يف الســـد هذا 
العـــام كافيـــة لـــري جميع 
املزارع الواقعة تحت الســـد 

وعى ضفـــاف قنواته.
ــري إىل  الباكـ ــار  وأشـ
الـــدور املؤمـــل مـــن اإلخوة 
املزارعـــني واملســـتفيدين يف 
ـــاندة جهود  مساعدة ومس

ــة وإدارة  ــلطة املحليـ السـ
مرشوع ســـد مأرب يف رفع 
املخلفات وإزالة األشجار .. 
مؤكـــدا عى أهميـــة  تظافر 
إنجاح  أجل  الجهود من  كل 
املوســـم الزراعي لهذا العام 
ورفـــع اســـتفادة املزارعني 
الزراعية. من محصوالتهم 
الزيـــارة  رافقـــه خـــال 
حسني دخنان رئيس ملتقى 

مأرب. مزارعي 

الباكــري يوجــه برفــع تقريــر عاجــل عــن 
ــأرب ــد م ــاه س ــف مي ــوات تصري ــع قن وض
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بكلفة مليون دوالر ..

ـــدأت بمحافظة مأرب  ب
األعمـــال اإلنشـــائية لبنـــاء 
وتشـــييد 16 قاعة دراسية 
جامعيـــة مـــع ملحقاتهـــا ، 
ــا و814  ــغ 993 ألفـ بمبلـ
ــرشوع  ــن مـ دوالرا، ضمـ
تطويـــر جامعة إقليم ســـبأ 
الـــذي يمولـــه الرنامـــج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 

. ليمن ا
وأكـــد األســـتاذ الدكتور 
محمـــد حمـــود القـــديس 
رئيـــس جامعة إقليم ســـبأ 
أن مـــرشوع بنـــاء القاعات 
ـــأنه أن  ـــن ش ـــية م الدراس
ـــراُ يف  ـــهاما كب ـــهم إس يس
اســـتيعاب ومواكبة اإلقبال 
الكبـــر واملتزايـــد مـــن قبل 
الطاب والطالبات لالتحاق 

التـــي  بكليـــات الجامعـــة 
تشـــهد توسعا مســـتمراُ يف 
ـــا. ـــامها وتخصصاته أقس

وقـــال يف ترصيح نرشه 
»الثـــورة نـــت« إن الجامعة 
ومنـــذ صدور قـــرار فخامة 
رئيـــس الجمهورية عبدربه 
منصـــور هـــادي نهايـــة 
ـــتوعبت أكثر من  2016 اس
10 آالف طالـــب جديـــد من 
مختلف املحافظات اليمنية، 
ومن املتوقع أن يرتفع عدد 
ـــني بها هذا  الطاب امللتحق
ـــب  ـــف طال أل ـــام إىل 15  الع

وطالبة.
وثمـــن رئيـــس جامعـــة 
الـــدور الكبـــر  إقليـــم ســـبأ 
العربية  اململكة  يف  لألشقاء 
يبذلونه من  السعودية وما 

ـــة وإعمـــار  جهـــود يف تنمي
اليمـــن يف مختلـــف املجاالت 
ــكره  ــن شـ ــا عـ .. معربـ
ـــادم  ـــفر خ ـــره لس وتقدي
الحرمني الرشيفني يف اليمن 
املرشف العام عى الرنامج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمار 
اليمـــن محمـــد آل جابر عى 
تفاعلـــه واهتمامـــه بدعـــم 

لجامعة. ا
وأكـــد أن هـــذا االهتمام 
اململكة  يف  األشقاء  قبل  من 
يعر عن مدى استشعارهم 
وإدراكهـــم ملا يمثله التعليم 
ـــية يف  ـــزة أساس ـــن ركي م
ـــاء،  ـــة والبن التنمي ـــة  عملي
وتحصني  حماية  يف  ودوره 
األجيـــال واملجتمعـــات مـــن 
التي  الهدامة  األفكار  تسلل 

تجد يف األميـــة بيئة خصبة 
النتشارها ونموها.

كمـــا ثمـــن الدكتـــور 
القـــديس ما تبذله الســـلطة 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
ـــظ املحافظة  ممثلة بمحاف
ـــرادة  ـــلطان الع ـــواء س الل
مـــن جهـــود كبـــرة لدعـــم 
الجامعـــة، وحرصها الكبر 
ـــا  ـــاء بمهامه ـــى االرتق ع
ـــيع تخصصاتها بما  وتوس
ـــات املرحلة  يواكب احتياج
ومتطلباتهـــا، ويســـهم يف 
التنميـــة الشـــاملة  تحقيـــق 
ملحافظة مأرب وإقليم سبأ 

واليمـــن بشـــكل عام.

البدء في تشــييد 16 قاعة دراسية بجامعة 
إقليــم ســبأ بتمويــل البرنامــج الســعودي
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جـــرى، يـــوم األربعـــاء، 
بمحافظـــة مـــأرب تدشـــني 
عمليـــة التوزيع ملســـاعدات 
ـــدد 580 أرسة  ـــار لع اإليج
نازحة من ذوي االحتياجات 
ومتـــرري  الخاصـــة، 
ـــررت  ـــن ت الذي ـــيول  الس
مســـاكنهم ومأواهـــم مـــن 
والعواصف  األمطار  سيول 
ـــهدتها  ـــي ش الت ـــة  الرعدي
املحافظـــة يف أبريـــل املايض 
ـــو،  ـــل وماي ـــهري أبري لش
وذلـــك ضمـــن مـــرشوع 
الـــذي  )اســـتجابة املـــأوى( 
ـــاح  ـــة اإلص ـــذه جمعي تنف
االجتماعي الخرية بتمويل 
مـــن املكتـــب التنســـيقي 
للشـــؤون اإلنســـانية التابع 

لألمم املتحدة )األوتشا(.
التدشـــني  وخـــال 
اســـتمع مديـــر عـــام مكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
باملحافظة حسن الشبواني 
ــدة  ــر الوحـ ــه مديـ ومعـ
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحـــني ســـيف مثنـــى إىل 
التنفيذي  رشح مـــن املديـــر 
ـــاح  ـــة اإلص ـــرع جمعي لف
باملحافظـــة صالـــح قاســـم 
عـــن املـــرشوع الـــذي يهدف 
إىل تقديم مســـاعدات إيجار 
ـــة واملتررة  النازح لألرس 
منازلها من سيول األمطار 
يف أحيـــاء الســـام، واملطار، 
والروضـــة بمدينـــة مـــأرب 
عاصمة املحافظة للتخفيف 

عليهم مـــن االرتفاع الكبر 
يف اإليجارات.

مشـــرا إىل أن املـــرشوع 
سيقدم مساعدات إيجارات 
خـــال ســـتة أشـــهر لألرس 
ـــة  ـــع مائ ـــتفيدة بواق املس
ـــغ  ـــكل أرسة وبمبل دوالر ل
إجمـــايل قـــدره )348( ألـــف 
دوالر أمريكـــي، تســـلم عر 

بنـــك الكريمي اإلســـامي.
وقـــد أشـــاد الشـــبواني 
ـــي مـــن  الت ـــادرة  بهـــذه املب
األرس  التخفيف عى  شأنها 
النازحـــني  املســـتفيدة مـــن 
الذيـــن تررت مســـاكنهم 
جراء السيول التي شهدتها 
املحافظـــة يف أبريـــل املايض 
والتي تسببت يف تدمر أكثر 

ـــأوى  ـــة آالف م ـــن خمس م
بشـــكل كي وجزئـــي.

أهميـــة  إىل  وأشـــارا 
ـــرشوع  ـــل امل ـــيع عم توس
ـــني  النازح ـــة  ـــي بقي ليغط
ـــيول  ـــن الس ـــن م املترري
وذوي االحتياجات الخاصة 
يف جميع األحياء الســـكنية 
بمدينـــة مـــأرب، إضافة إىل 
النازحـــني املتررين الذين 
انتقلـــوا إىل مديريات أخرى 
، والذين يعيشـــون أوضاعا 
معيشية صعبة، بسبب عدم 
وصول املنظمات اإلنسانية 

إليهم.

توزيع مساعدات مأوى )إيجار( لـ580 أسرة 
نازحة بمدينة مأرب

لمتضرري السيول وذوي االحتياجات الخاصة
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ـــة  ـــب الصح ـــلم مكت س
العامة والسكان بمحافظة 
مأرب، مراكز العزل الصحي 
يف مستشـــفيي 26 سبتمر 
و22 مايو بمديرية الجوبة، 
ومستشـــفى حريـــب العام 
ـــة  ـــب، أدوي ـــة حري بمديري
ومســـتلزمات طبية خاصة 
بمواجهـــة فروس كورونا 
إىل مليون ريال لكل  إضافة 

مركـــز مقدمـــة مـــن رشكة 
انرتاكـــس الرشق األوســـط 
يف إطـــار مســـاهمة القطاع 
الخـــاص يف جهود مواجهة 

جائحـــة كورونا.
ـــليم  وخال عملية التس
أشـــاد مدير الرعاية األولية 
بمكتب الصحة يف املحافظة 
ـــادي،  ـــد العب ـــور أحم الدكت
بهذه املبادرة اإلنسانية من 

ــة انرتاكـــس  ــل رشكـ قبـ
يف دعـــم القطـــاع الصحـــي 
مـــن خـــال كميـــة األدويـــة 
واملســـتلزمات موزعـــة عى 
16 صنفا، منها مستلزمات 
ـــة العاملني يف  وقاية لحماي

مراكـــز العـــزل الصحي..
وأكـــد الدكتـــور العبادي 
ـــاء  ـــذا الوب ـــة ه أن مواجه
ــة  ــر كافـ ــب تظافـ تتطلـ

الرســـمية  الجهـــود 
والشـــعبية واإلقليميـــة 
القطاع  وتدعيم   ، والدولية 
ـــي يف املحافظة الذي  الصح
يعانـــي كثـــرا مـــن انعـــدام 
ـــة  ـــة ملواجه ـــى التحتي البن
هـــذه الجائحة التي انهارت 
أمامها أنظمة صحية راقية 

ـــدول املتقدمـــة. ال يف 

دعم مراكز عزل كورونا في الجوبة 
وحريب بأدوية ومستلزمات طبية

قدمتها شركة انتراكس


