وجه الوحدة التنفيذية بالتدخل للتخفيف من معاناة المتضررين ..

الوكيل مفتاح يتفقد أضرار السيول
والعواصف على نازحي وادي ذنة بصرواح
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تقريـــــر أولـــــــي:

وفاة  3وترضر  5484أرسة نازحة جراء األمطار والسيول الثالثاء املايض
بتمويل السلطة المحلية ..

فتح مظاريف عطاء لطباعة الكتاب
المدرسي في مأرب

كميات المياه الواصلة لسد مأرب تبشر بموسم زراعي وفير

خطة لتأمني احتياج حمافظة مأرب
من الغاز املنزيل خالل عيد األضحى

تأسيس وافتتاح عدد من املشاريع اهلامة:
»» وضع حجر األساس لبناء قرية للنازحين بصرواح
»»تدشين مشروع مياه لنازحي مخيم الجفينة
»» مؤسسة المياه تتسلم مشروع (بئر عطران)2
»» تدشين الخدمات الصحية بمركز الروضة الطبي
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وجه الوحدة التنفيذية بالتدخل للتخفيف من معاناة المتضررين ..

الوكيل مفتاح يتفقد أرضار السيول والعواصف
عىل نازحي وادي ذنة برصواح

وجه وكيل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربه
مفت ــاح مدي ــر الوح ــدة
التنفيذية إلدارة مخيمات
النازحـــن بالتدخـــل
اإلنســاني للتخفيــف من
معانــاة األرس النازحة يف
وادي ذنة برصواح خلف
س ــد م ــأرب التاريخ ــي
الذين ت ــررت خيامهم
ج ــراء س ــيول األمط ــار
والعواصـــف الرعديـــة

التــي شــهدتها املحافظة
اليومـــن املاضيـــن
ومازال ــت مس ــتمرة.
جـــاء ذلـــك خـــال
تفقــده ومعــه مدير عام
مديريــة رصواح محمــد
صالـــح بـــن طعيمـــان،
أوضاع النازحني يف وادي
ذنة واالطالع عىل وضع
مشاريع املياه التي نفذت
له ــم ،إىل جان ــب تفق ــد
األرضار التـــي خلفتهـــا

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

Mareb_gov

األمطـــار والعواصـــف
الرعديــة يف الخيــام التي
يسكنون فيها واألعراش
التـــي تظلهـــم ،وذلـــك
بموجــب تكليف محافظ
املحافظة اللواء ســلطان
بن عيل العرادة ،من أجل
التخفي ــف م ــن معان ــاة
النازحني.
واطلـــع الوكيـــل
مفت ــاح ع ــى منس ــوب
املياه الذي وصل إليه سد
Mareb gov

Mareb_gov

مأرب مع استمرار تدفق
سيول األمطار إليه والتي
بلغت بحســب آخر قراءة
لها نحو  280مليون مرت
مكع ــب م ــن أص ــل 400
مليون مرت مكعب إجمايل
الطاقـــة االســـتيعابية
للسد ،ما تسبب يف اقرتاب
امليــاه بــوادي ذنــة مــن
مس ــاكن وخيام السكان
والنازحــن يف املنطقــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تقريــر أولـــــي:

وفاة  3وترضر  5484أرسة نازحة جراء األمطار
والسيول الثالثاء املايض

كشــف تقريــر رســمي
أويل للوحـــدة التنفيذيـــة
إلدارة مخيم ــات النازحني
بمــأرب عــن وفــاة ثالثــة
نازحـــن وتـــرر 5484
أرسة نازحــة يف مخيمــات
النزوح ترضرا كليا وجزئيا
جــراء األمطــار والســيول
والعواصــف الرعديــة التي
شهدتها املحافظة ،الثالثاء
املــايض  21يوليو ،متوقعا
زي ــادة أع ــداد املترضري ــن
مــع اســتمرار التحذيــرات
املناخية.
وأوض ــح التقرير الذي
قـــدم إىل اللقـــاء املوســـع
للســلطة املحلية بمحافظة
مــأرب مــع رشكاء العمــل
اإلنس ــاني م ــن املنظم ــات
املحليـــة واإلقليميـــة
والدوليــة برئاســة وكيــل

املحافظــة الدكتور عبدربه
مفتـــاح ،أن  1217أرسة
نازح ــة ت ــررت ت ــررا
كليــا  4267أرسة ترضرت
تــررا جزئيــا ،موزعــن
ع ــى مخيم ــات النازح ــن
يف خم ــس مديري ــات ه ــي
«املدينة ،ورصواح ،ومدغل،
والــوادي ،وحريــب».
وأشـــار إىل أن األرضار
تنوعــت بني تدمــر املأوى
مــن خيــام وبيــوت طينية
وكرفانـــات ،وأصبحـــت
األرس يف العــراء ،إىل جانب
تلف املواد اإليوائية واملواد
غـــر الغذائيـــة ،وضيـــاع
وتلــف بعض خزانات املياه
وتدمــر الــرف الصحــي
يف املخيم ــات ،فض ــا ع ــن
تلــف املــواد الغذائيــة التي
قدم ــت ل ــأرس املت ــررة

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

Mareb_gov

كمســـاعدات غذائيـــة..
منوهــا إىل أن هذه الكارثة
هــي الثانية التــي يتعرض
لهــا النازحــون باملحافظة
خ ــال ثالث ــة أش ــهر ،م ــا
ضاعـــف مـــن معاناتهـــم
وتوســيع الفجــوة لتغطية
االحتياجـــات اإلنســـانية
للمترضريـــن وتضاعـــف
األرضار.
وكان اللقـــاء قـــد
ك ــرس ملناقش ــة التدخالت
العاجل ــة الت ــي يمك ــن أن
يس ــهم به ــا رشكاء العمل
اإلنســـاني اســـتجابة
للنداء اإلنس ــاني ملس ــاعدة
املترضريــن مــن الســيول،
وتوحيـــد كافـــة الجهـــود
والق ــدرات املتاح ــة لكت ــل
اإليواء ،واملياه واإلصحاح
البيئــي ،والغذاء ،والصحة،
Mareb gov

Mareb_gov

ووضعه ــا يف س ــلة عم ــل
واحــدة ملواجهــة الكارثــة
اإلنســـانية الطارئـــة ،إىل
جانب وضع خطة مشرتكة
طارئ ــة ملواجه ــة األع ــداد
املحتملــة مــن املترضريــن
جراء استمرار حالة املناخ
والطقــس املاطــر وتدفــق
الســيول والريــاح.
حـــر اللقـــاء مديـــر
عـــام مكتـــب الشـــؤون
االجتماعية والعمل حســن
مبخوت الشبواني ،ومدير
وحـــدة إدارة مخيمـــات
النازحـــن ســـيف مثنـــى
واملدي ــر التنفي ــذي للجن ــة
اإلغاثــة باملحافظــة أمــن
عز يز .

Mareb_gov

Mareb.gov
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بتمويل السلطة المحلية ..

فتح مظاريف عطاء لطباعة الكتاب املدريس يف مأرب

جـــرى يف ديـــوان
محافظـــة مـــأرب فتـــح
مظاريف العطاء للمناقصة
الخاصـــة بطباعـــة 941
ألفــا و 500كتــاب مدريس
لتغطية احتياجات مدارس
املحافظ ــة للصف ــوف م ــن
أول أســـايس إىل ثالـــث
ثانوي بتمويل من السلطة
املحلي ــة باملحافظ ــة ضمن
االستعدادات للعام الدرايس
القادم.
وقـــد جـــرت عمليـــة
فتــح املظاريــف مــن قبــل
اللجن ــة املكلف ــة برئاس ــة

وكيــل املحافظــة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح ،وحضور
ممثل ــن ع ــن مؤسس ــات
الطباعة املتنافســة املقدمة
للعط ــاءات ،وإحال ــة تل ــك
العطـــاءات املقدمـــة إىل
لجنــة التحليــل الســتكمال
اإلج ــراءات القانوني ــة.
وخ ــال عملي ــة فت ــح
املظاريف أكد الوكيل مفتاح
عىل أن ملــف التعليم يعترب
يف مقدمة امللفات التنموية
لدى قيادة السلطة املحلية،
ممثل ــة باملحاف ــظ الل ــواء

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

Mareb_gov

س ــلطان العرادة ،وتقديمه
كل مــا يمكن مــن دعم من
أجـــل االرتقـــاء بالوضـــع
التعليمـــي والتحصيـــل
العلمي ،كون التعليم حجر
الزاويــة يف التنميــة..
ولفـــت إىل أن هـــذه
املــرة الثانيــة التــي تمــول
فيهـــا الســـلطة املحليـــة
طباع ــة الكت ــاب امل ــدريس
وتوفري احتياجات مدارس
املحافظـــة مـــن املناهـــج
املعتمدة لدى وزارة الرتبية
والتعلي ــم ،بع ــد أن قام ــت
Mareb gov

Mareb_gov

مليشــيا الحوثي االنقالبية
املدعومة مــن إيران بتغيري
محتـــوى املناهـــج التـــي
تكرس الكراهية والساللية
والــراع املذهبــي وتروج
للمــروع اإليرانــي الــذي
يتهدد السلم واألمن اليمني
واإلقليمـــي والـــدويل مـــن
خالل غرس مفاهيم املوت
والقتل والتدمري والعنرصية
الســالية يف عقول األجيال
وتحويلهم إىل وقود لرصاع
مس ــتدام ليس له نهاية.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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خطة لتأمين احتياج محافظة مأرب من
مادة الغاز المنزلي خالل عيد األضحى

ناقـــش وكيـــل
محافظـــة مـــأرب
الدكتـــور عبدربـــه
مفتـــاح يف اجتمـــاع
لــه ،الخميــس ،برئيس
دائ ــرة الغ ــاز بصاف ــر
محس ــن ب ــن وهي ــط
ومديــر عــام منشــآت
الغاز بمأرب عيل هادي
غريب ،الخطة الخاصة
بتأمـــن احتياجـــات
املواطنــن يف املحافظة

من الغ ــاز املنزيل خالل
عيــد األضحــى املبارك،
واإلج ــراءات الخاص ــة
ملن ــع التالع ــب بها من
قبــل ضعفــاء النفوس
مــن خــال إخفائها أو
التالعب بأســـعارها.
وشــدد اللقــاء عــى
أهمي ــة إج ــراء تقيي ــم
شــامل لكافــة الوكالء
ملـــادة الغـــاز املنـــزيل
باملحافظــة ،إىل جانــب

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

Mareb_gov

تشـــديد اإلجـــراءات
الخاص ــة بالرقابة عىل
السوق املحلية ،وعملية
التوزي ــع للمواطن ــن،
إضافـــة إىل تشـــديد
اإلجـــراءات الخاصـــة
بمن ــع تهري ــب م ــادة
الغــاز املنزيل املخصصة
للمواطنني يف املحافظة
إىل املحافظات املجاورة
الخاضعـــة لســـيطرة
مليشـــيا الحوثـــي
Mareb gov

Mareb_gov

االنقالبيـــة بهـــدف
بيعهـــا يف الســـوق
الســـوداء التي فتحتها
تلك املليشيات ..واتخاذ
اإلج ــراءات الصارم ــة
تجاه مــن يثبت تالعبه
أو تهريبــه لهــذه املادة
دون االكـــراث بمـــا
يخلفــه ذلك من معاناة
للمواطن ــن والنازحني
يف املحافظـــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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تدشين الخدمات الصحية بمركز الروضة
الطبي بتشغيل من الهالل األحمر اليمني

دش ــن وكي ــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتــاح ومعــه مديــر عام
مكتـــب الصحـــة العامـــة
والســـكان الدكتـــور
عبدالعزي ــز الش ــدادي ،بدء
العمـــل يف املركـــز الطبـــي
بمنطقــة الروضة بمديرية
املدينــة ،وتقديــم خدماتــه
الطبية والصحية للمواطنني
خاصة األم والطفل والذي
تكفلــت بتشــغيله جمعيــة
الهــال األحمر اليمني فرع
مأرب.
وخــال التدشــن طاف
الوكيـــل مفتـــاح بأرجـــاء
املرك ــز واس ــتمع إىل رشح

مــن مديــر مكتــب الصحة
باملديريـــة الدكتـــور عـــي
الســعيدي واملدير التنفيذي
للهـــال األحمـــر اليمنـــي
بمأرب فارس العقييل ،عن
الخدمات التي يقدمها املركز
للمواطنـــن واإلمكانـــات
التش ــغيلية الت ــي تكفل ــت
جمعيـــة الهـــال األحمـــر
اليمن ــي بتقديمه ــا للمركز
بشــكل مســتمر من كوادر
طبي ــة وأدوي ــة ،وأجه ــزة
مخربيـــة وتشـــخيصية
مســاعدة ،إىل جانــب تبنــي
الجمعية إلنشاء مستشفى
لألمومـــة والطفولـــة يف
املنطقة والتنســيق الجاري

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

Mareb_gov

مـــع مكتـــب الصحـــة
والسلطة املحلية باملحافظة
به ــذا الخص ــوص.
وأشــار وكيل املحافظة
إىل أهميــة هــذا املركز الذي
يقـــع يف منطقـــة تكتـــظ
بالســكان ،خاصــة من فئة
النازحني املحرومني من أي
خدمات صحيـــة حكومية،
وهو ماسيخفف من معاناة
املواطنـــن يف الذهـــاب إىل
املنشــآت الطبية الحكومية
يف مدينــة مأرب.
وأعرب الوكي ــل مفتاح
عن أملــه يف أن يكــون هذا
املركـــز بدايـــة النطـــاق
رشاكــة قويــة وبنــاءة بني
Mareb gov

Mareb_gov

الجمعية والســلطة املحلية
يف تقديــم خدمــات صحيــة
الئقة للســكان يف املحافظة
التي استقبلت أعدادا كبرية
من النازحني أغلبهم اندمج
يف املجتمع املحيل من خالل
اس ــتئجار أو بن ــاء س ــكن
خــاص بــه إىل جانــب عمل
مشاريع دخل خاصة به أو
العمل مع اآلخرين ،وتزداد
حاجتهـــم إىل الخدمـــات
الصحيــة يف ظل بنى تحتية
ضعيفة لهــذا القطاع.
حــر التدشــن مديــر
عـــام مكتـــب الشـــؤون
االجتماعية والعمل حســن
الش ــبواني.
Mareb_gov

Mareb.gov
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وضع حجر األساس لبناء «قرية
كويت الخير» للنازحين بصرواح

وضــع وكيــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتــاح ومعــه مديــر عام
مديريـــة رصواح محمـــد
صال ــح ب ــن طعيم ــان ،يف
منطقة الروضة باملديرية،
حجر األساس ملرشوع بناء
وتجهيز «قرية كويت الخري»
للنازحــن التــي تضــم ألف
وحدة سكنية ،عىل مساحة
 227ألف مرت مربع ،تنفذها
مؤسسة استجابة لألعمال
اإلنسانية واإلغاثية بتمويل
من الكويت الشقيق ضمن
حملة «الكويت إىل جانبكم».
وأشــاد الوكيــل مفتاح
به ــذا امل ــروع اإلنس ــاني
التنم ــوي األول م ــن نوعه
يف املحافظة والذي سيعمل
عــى تخفيــف معانــاة ألف
أرسة نازحـــة يف مجـــال
امل ــأوى إىل جان ــب إيج ــاد
نــواة ملدينــة حديثة يف هذه

املنطقــة بمديريــة رصواح
التي استوعبت أعدادا كبرية
مــن النازحني ويقطنون يف
مــأوى من الخيام وأعراش
مـــن األشـــجار ال تصمـــد
أم ــام املتغ ــرات املناخي ــة
والطبيعية.
وثمـــن التدخـــات
اإلنس ــانية النوعي ــة الت ــي
تتبناها مؤسســة استجابة
والتــي تتســم باالســتدامة
وتس ــهم يف تحقي ــق جانب
مــن جوانب التنمية املحلية
أو البرشية ..داعيا املنظمات
اإلنســانية إىل الرتكيــز عىل
املشــاريع اإلنســانية التــي
تتسم باالس ــتدامة وتحقق
حلـــوال أفضـــل ملشـــاكل
النازحـــن وتســـتجيب
ملعاناتهم وترتقي بالخدمات
األساسية املقدمة لهم بدال
عــن التقوقــع يف املشــاريع
الطارئــة ويف حدهــا األدنى

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

Mareb_gov

رغ ــم الدعاي ــة اإلعالمي ــة وتدخالت إنس ــانية س ــواء
الكبـــرة التـــي تحققهـــا
طارئة أو مس ــتدامة تتسم
املنظم ــات م ــن خالله ــا.
وحــث الوكيــل مفتــاح بالسخاء والفائدة والتنمية
وجه ــاء املنطق ــة وأبناءها
املحلية ..مؤكدا أن الشــعب
بالتعـــاون الكامـــل مـــع
املؤسســة من أجــل رسعة اليمني لن ينىس هذا املوقف
تنفيذ هــذه القرية الفتا إىل األخوي لألشــقاء يف كويت
ما س ــيحققه هذا املرشوع
من مــردودات إيجابية عىل الخــر والعروبــة ..ســائال
املنطق ــة واملجتمع املضيف الله تعاىل أن يحفظ الكويت
فيها بشــكل مبــارش وغري
أمــرا ودولة من كل ســوء
مبارش.
وأعرب الدكتور مفتاح ومكروه.
عن تقدير الســلطة املحلية
رافقــه املديــر التنفيذي
بمحافظ ــة م ــأرب ممثل ــة
باملحافــظ اللــواء ســلطان ملؤسس ــة اس ــتجابة طارق
العــرادة وأبنــاء املحافظــة
الكمـــان ،ومديـــر وحـــدة
وشـــكرهم لألشـــقاء يف
الكويت حكومة وشعبا عىل إدارة مخيم ــات النازح ــن
وقوفهم األخـــوي الصادق
باملحافظــة ســيف مثنــى.
إىل جانب إخوانهم يف اليمن
وما قدموه من مســاعدات
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov
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تدشين مشروع مياه لنازحي مخيم الجفينة
في مأرب بتمويل كويتي

دش ــن وكي ــل محافظة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتـــاح ،املرحلـــة األوىل
مــن مــروع ميــاه مخيم
الجفينــة للنازحــن جنوب
مدينــة مــأرب الــذي يضم
أكثـــر مـــن خمســـة آالف
أرسة نازح ــة م ــن مختلف
محافظـــات الجمهوريـــة،
ويعترب أكرب مخيم للنازحني
يف اليمــن.
وخـــال التدشـــن
اســتمع الوكيل مفتاح من
املديــر التنفيــذي ملؤسســة
استجابة للتنمية واألعمال
اإلنسانية املنفذة للمرشوع
طارق الكمان إىل رشح عن
مكونات املرحلة األوىل من

املــروع البالــغ كلفته 25
مليون ريــال يمني بتمويل
من جمعي ــة الهالل األحمر
الكويتي ،ويستهدف 2000
أرسة نازحـــة يف املخيـــم،
يضــم حفــر بئــر ارتوازية
وبناء خزان برجي لتوزيع
املياه بسعة  30مرتا مكعبا
إىل جانــب تنفيــذ خط ضخ
وإسالة من البئر إىل الخزان
بطــول  600مرت ،إىل جانب
عمـــل مضخـــة ومحـــول
كهرباء.
وقــد أكد الوكيل مفتاح
عــى أهميــة هــذا املرشوع
املســتدام يف تخفيف معاناة
األرس املســـتفيدة منـــه يف
املخيم الذي يحتاج ملزيد من

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

Mareb_gov

التدخالت اإلنسانية لتوفري
امليـــاه النقيـــة الصالحـــة
للرشب لكافة األرس النازحة
وتخفيف معاناتهم يف رشاء
صهاريج املياه.
وثمــن الوكيــل مفتــاح
الدعــم الكويتــي التنمــوي
واإلنســـاني يف اليمـــن
ومحافظة مأرب ووقوفها
األخـــوي والصـــادق مـــع
إخوانهــم يف اليمــن يف هذه
الظروف االس ــتثنائية التي
يمر بهــا الوطن  ..مشــرا
إىل أن ه ــذا امل ــروع ه ــو
واحد من مشاريع إنسانية
مســـتدامة عـــدة قدمتهـــا
الجمعيـــات واملنظمـــات
الكويتية للنازحني واملجتمع
Mareb gov

Mareb_gov

املضيــف باملحافظة ســواء
يف مجال املياه أو اإليواء أو
التأهيل والتدريب أو غريها
من املشاريع الطارئة.
ووجـــه الدكتـــور
مفت ــاح ب ــرورة رسع ــة
تش ــكيل لجن ــة مجتمعي ــة
مـــن املســـتفيدين إلدارة
املــروع والحفــاظ عليه..
مشــددا عىل أهمية الرتتيب
الســتكمال املراحل األخرى
من املرشوع ومنها شــبكة
توزيــع املياه للمســتفيدين
واألحياء يف املخيم من أجل
التخفي ــف ع ــى املواطن ــن
مــن معاناة نقــل املياه من
منطقــة خــزان التوزيــع.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مؤسسة المياه تتسلم (بئر عطران)2
الذي يغطي احتياجات  2200أسرة

تســـلمت املؤسســـة
العام ــة للمي ــاه وال ــرف
الصح ــي ف ــرع محافظ ــة
مأرب ،الخمي ــس ،مرشوع
مياه بئر شهرة (عطران)2
بحضــور وكيــل محافظــة
م ــأرب الدكت ــور عبدرب ــه
مفتـــاح ،والـــذي نفذتـــه
جمعية اإلصالح االجتماعي
الخرييـــة ( ،) cssw
وبكلف ــة بلغ ــت  123أل ــف
ريال س ــعودي بتمويل من
فاع ــل خري.

يض ــم امل ــروع ال ــذي
جـــرت عمليـــة االســـتالم
والتس ــليم ل ــه ب ــن مدي ــر
عــام املؤسســة حســن بن
جالل ومديري فرع جمعية
اإلص ــاح بامل ــكال وم ــأرب
أصيـــل جوبـــان وصالـــح
قاســـم ،بئـــرا ارتوازيـــة
بعمــق  114مرتا ،وغطاس
بقــوة 40حصانا ،إىل جانب
منظومــة فلــرة ميــاه «إن
فرتـــر» وغرفـــة تحكـــم
ومحول كهرباء وتمديدات

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

Mareb_gov

كهربائي ــة بط ــول () 804
أمتار.
وخالل عملية التس ــليم
أشــار الوكيل مفتاح إىل أن
هذا امل ــروع يمثل إضافة
جديـــدة لشـــبكة امليـــاه يف
عاصم ــة املحافظ ــة الت ــي
تش ــغلها املؤسس ــة العامة
للمياه ،وسيمكن املؤسسة
مــن إيصــال امليــاه النقيــة
إىل األحيــاء الســكنية رشق
وشـــمال مدينـــة مـــأرب
وتغطيـــة احتيـــاج 2200
Mareb gov

Mareb_gov

أرسة أغلبها م ــن النازحني
يف مناطـــق املطـــار وجـــو
النســيم والروضــة ..مثمنا
التدخالت اإلنسانية لجمعية
اإلصـــاح االجتماعـــي
باملحافظــة وأهميــة تنفيذ
مثل هذه املشاريع املستدامة
والتــي ترفــع مــن قــدرات
البنــى التحتيــة وتعمل عىل
تلبية احتياج ــات املواطنني
من مادة أساس ــية بش ــكل
مستدام.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مقدمة من مركز الملك سلمان لإلغاثة ..

بدء توزيع كسوة العيد لـ 6آالف أسرة
نازحة بمأرب

دش ــن مدي ــر الوح ــدة
التنفيذي ــة إلدارة مخيمات
النازح ــن بم ــأرب س ــيف
مثنى يف مخيم جو النسيم،
توزيــع كســوة العيــد عىل
النازحـــن يف املخيمـــات،
املقدمــة مــن مركــز امللــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمال
اإلنسانية عرب ائتالف الخري

لإلغاث ــة اإلنس ــانية تح ــت
ش ــعار “فرحته ــم أم ــل”،
ويســـتهدف  6150أرسة
نازحــة يف مخيمات النزوح
بمديري ــات «مدينة مأرب ،
الجوبــة ،مجزر ،والوادي».
وخالل التدشــن أشــار
مثنى إىل أهمية هذه املبادرة
يف مساعدة األرس املستفيدة

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

Mareb_gov

م ــن النازح ــن واأليت ــام،
واملساهمة يف رسم البسمة
يف وجــوه األطفال وإدخال
البهجــة والــرور عليهــم
يف ظــل األوضاع املعيشــية
الصعبة للنازحني واالرتفاع
الجنوني يف أسعار املالبس يف
ظــل انهيار العملة وتراجع
قيمتها الرشائية..
Mareb gov

Mareb_gov

من جانبه أوضح مدير
مكتــب إئتالف الخــر فرع
مــارب عبدالخالق بامســلم
أن املــروع ينفذ يف تســع
محافظــات يمنيــة محررة
من ضمنها محافظة مأرب
ويســتهدف توزيع كســوة
العيد لـ  84ألفا و  750أرسة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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PA G E

مدير عام مكتب الزراعة ..

كميات المياه الواصلة لسد مأرب
تبشر بموسم زراعي وفير

أكــد مديــر عــام مكتب
الزراعــة والــري بمحافظة
مـــأرب املهنـــدس ســـيف
الول ــص أن كمي ــات املي ــاه
التي وصلت إىل س ــد مأرب
التاريخي حت ــى اآلن تبرش
بموسم وفري عىل املزارعني
هذا العام ،وستشكل رافدا
كبــرا للقطــاع الزراعي يف
املحافظة التي تمثل واحدة
من السالل الغذائية التي تمد
اليمن ودول الجوار بالعديد
من املحاصيل الزراعية ذات
الجودة العالية.
وقــال املهنــدس ســيف
الولــص  :إن املياه الواصلة
إىل بحرية سد مأرب بفضل

األمطـــار التـــي شـــهدتها
اليمن مبكرا يف العام الحايل
تشــكل مــا يقرب مــن 43
يف املئــة من ســعة البحرية
القصـــوى والبالغـــة 660
مليــون مرت مكعــب ،وتبلغ
كميــة امليــاه التــي وصلــت
السد حتى اآلن  285مليون
مرت مكعب ،وهو مايشــكل
نســبة  %71من سعة السد
قبــل الوصــول إىل املفيــض
واملقدرة بـ 400مليون مرت
مكعب .
وأكــد مدير عــام مكتب
الزراعـــة بمـــأرب ملوقـــع
محافظة م ــأرب أن املكتب
قام بفتح بوابة السد سابقا

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

Mareb_gov

ورفــع مؤخرا كميات املياه يف املحافظة ،والتي تشــكل
الخارجــة مــن بوابة الســد العم ــود الرئي ــي لتزوي ــد
عــر قنوات الترصيف وفق
برنامج الري املعد من مكتب ســكان مــأرب واملزارعــن
الزراعة اســتعدادا للموسم بامليـــاه  ..موضحـــا أن
الزراعــي ..داعيــا املزارعني مكت ــب الزراع ــة يح ــرص
إىل االســـتفادة القصـــوى
من مياه السد لتغطية أكرب من خــال املياه التي تصب
قــدر ممكن من املســاحات عـــر القنـــوات إىل تغذيـــة
الزراعيــة التــي تمــر عليها املياه الجوفية عرب الســدود
قنوات السد ،والتعاون مع
الجهات املختص ــة لتنظيف التحويلية التي تشكل رافدا
مهمــا ملخــزون املحافظــة
القنوات.
وأشـــار املهنـــدس املائي ،يف ظل املناخ الشــبه
الولص إىل النفع الكبري الذي
ســتعود به مياه بحرية سد الصحراوي ملحافظة مأرب.
مــأرب عىل امليــاه الجوفية
Mareb gov
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