حمافظ مأرب :راية اجلمهورية سرتفرف
عىل كل ربوع الوطن رغم أنف احلاقدين
رئيس الوزراء يطلع عىل جهود السلطة املحلية ملواجهة أرضار السيول
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السلطة المحلية بمأرب ..

عمل دؤوب عىل مدى عرشة أيام ملواجهة
سيــول مفيـــض الســـد

> > 100ملي ـ ـ ــون لكـ ـ ـ ـ ـ ــل مديريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمواجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــوارث الس ــيول
> >لجنـ ـ ـ ـ ــة الط ـ ـ ــوارئ تعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سلس ــلة اجتماعـ ـ ـ ــات خ ـ ــاص ومش ــتركة
> >الع ـ ــرادة يتفقـ ـ ــد إنق ــاذ العالقيـ ـ ـ ــن والمتضرري ــن ويوج ــه برف ــع الجاهزي ــة
> >تدشي ـ ـ ـ ـ ــن أعم ـ ـ ـ ـ ـ ــال مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ــة أضـ ـ ـ ـ ـ ــرار فيضـ ـ ـ ــان الس ــد بال ــوادي
وفاة  19معظمهم أطفال وتضرر

قرابة  17ألف أسرة بسبب السيول

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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نقال تهاني الرئيس بعيد األضحى ..

رئيس الوزراء يطلع عىل جهود السلطة
املحلية بمأرب ملواجهة أرضار السيول

أجــرى رئيــس مجلــس
الـــوزراء الدكتـــور معـــن
عبدامللـــك ،يـــوم الثالثـــاء،
اتصــاال هاتفيــا بمحافــظ
مـــأرب اللـــواء ســـلطان
العــرادة اطلــع خاللــه عىل
األعمــال التي تــم تنفيذها
لشق وفتح طرق وممرات
آمنـــة للمترضريـــن مـــن
سيول األمطار والعواصف
بمديريـــة رصواح ،بعـــد
ارتفـــاع منســـوب ميـــاه
ســـد مـــأرب وفيضانهـــا
باتجاه املم ــرات املخصصة
للمفي ــض.
واســـتمع رئيـــس
الوزراء من املحافظ العرادة
إىل نبذة عن الجهود الجارية

ملعالجة أوضاع املترضرين
من الســيول وتقديم العون
واملســاندة العاجلــة لهم يف
مختلف املجاالت ،بالتنسيق
مــع املنظمات اإلنســانية..
مثمنا الجه ــود التي تبذلها
قيــادة الســلطة املحليــة يف
محافظة مأرب ،حاثا إياها
عـــى مضاعفـــة الجهـــود
لتنفيــذ املشــاريع الخدمية
والتنموي ــة والحف ــاظ عىل
األمن واالس ــتقرار.
ووجــه رئيس الــوزراء
الدكت ــور مع ــن عبداملل ــك،
بتنفيـــذ حلـــول عاجلـــة
للمخاطــر املحتملــة جــراء
اس ــتمرار تدف ــق الس ــيول
الخارجــة مــن ســد مأرب،
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وتكثيــف الجهــود إلغاثــة
املترضرين جراء اس ــتمرار
تدفقها ،واالهتمام بأوضاع
النازحني.
وش ــدد ع ــى الس ــلطة
املحليـــة رسعـــة تقديـــم
اإلغاثة واملساعدات الالزمة
للمترضرين من السيول يف
كافــة مديريــات محافظــة
مأرب ،بالتعاون والتنسيق
مع رشكاء العمل اإلنساني.
كمـــا تـــم اســـتعراض
مســـتجدات األوضـــاع
امليداني ــة ،يف ظل اس ــتمرار
التصعيد العسكري ملليشيا
الحوثــي االنقالبيــة ،وحيا
رئيـــس الـــوزراء بهـــذا
الخصــوص الــدور البطويل
لق ــوات الجي ــش الوطن ــي
Mareb gov
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واملقاومة الشعبية ورجال
القبائــل ،الذيــن يواصلــون
تقديـــم التضحيـــات تلـــو
التضحيـــات مـــن أجـــل
إنهــاء املــروع االنقالبــي
العنـــري ،واســـتكمال
تحريــر بقيــة املناطق التي
الزالـــت تحـــت ســـيطرة
املليشــيات  ..مثمنا الوقفة
األخويــة الشــجاعة لــدول
تحالـــف دعـــم الرشعيـــة
بقي ــادة اململك ــة العربي ــة
الســـعودية الشـــقيقة ،يف
معرك ــة اليم ــن املصريي ــة
والوجوديـــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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نقال تهاني الرئيس بعيد األضحى ..

املقدشـــي والعــرادة يزوران قيـــــادة
التحـــــالف فــــي مــــــــــــأرب

قـــام وزيـــر الدفـــاع
الفريــق الركــن محمد عيل
املقـــديش ،يـــوم اإلثنـــن،
ومعه محافظ مأرب اللواء
س ــلطان الع ــرادة ،وع ــدد
م ــن م ــدراء دوائ ــر وزارة
الدفــاع ،بزيــارة عيديــة إىل
مقر قيادة ق ــوات التحالف
العربــي الداعمــة للرشعية
بمحافظـــة مـــأرب ،وكان
يف اســتقبالهما قائــد قوات
التحال ــف العرب ــي الل ــواء
الركــن يوســف الشــهري.
وخــال الزيــارة أشــاد
وزي ــر الدف ــاع ومحاف ــظ
مـــأرب بمواقـــف دول
التحال ــف العرب ــي الداعمة
للرشعيــة يف اليمــن بقيادة
اململكة العربية السعودية،
ووقفتهـــم األخويـــة إىل
جانـــب الشـــعب اليمنـــي
يف معركــة اســتعادة األمن
واالســـتقرار ،ومواجهـــة
مليشيا الحوثي االنقالبية،
وص ــد املس ــاعي اإليراني ــة

الس ــاعية لزعزع ــة األم ــن
القومــي العربــي ..ناقلــن
تحيــات القيادة السياســية
ممثلـــة بفخامـــة رئيـــس
الجمهوري ــة املش ــرالركن
عبدرب ــه منص ــور ه ــادي،
القائـــد األعـــى للقـــوات
املسلحة ،والتهاني العيدية
م ــن إخوانه ــم يف الق ــوات
املســلحة اليمنيــة.
وأش ــاد وزي ــر الدف ــاع
بالتضحيــات الغاليــة التــي
يقدمه ــا األش ــقاء الع ــرب
يف معركــة الدفــاع العربــي
املشرتك ..مشريا ً إىل أن تلك
الدماء العربية التي تسكب
عىل الــراب اليمني الطاهر
هي تعبري عن أصالة وعمق
الروابط والعالقات األخوية
ووحدة الــدم واملصري.
مثمنـــا ً مـــا يقدمـــه
األشــقاء من دعم وإســناد
إلخوانهـــم يف القـــوات
املســـلحة اليمنيـــة الذيـــن
يقفون بشجاعة يف ميادين
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الفداء دفاعا عن املكتسبات
والثوابت الوطنية ..مؤكدا ً
أن تلـــك الوقفـــة الثابتـــة
س ــتظل خال ــدة يف ذاك ــرة
الشــعب اليمنــي.
وأكد الفريق املقديش أن
أبناء الشعب اليمني وقواته
املسلحة ماضون يف معركة
تحريــر العاصمــة صنعــاء
وكل املناطق واملدن اليمنية
مهمــا كانــت التضحيــات،
وعازمـــون عـــى إنهـــاء
مليشــيا التمــرد واالنقالب
الحوثيـــة التـــي تعيـــث يف
األرض الفس ــاد ،وترتك ــب
الجرائــم واالنتهاكات بحق
اليمنيــن خدمــة ملشــاريع
إيرانيــة خبيثــة ،تســتهدف
تصدير الفـــوىض والخراب
إىل املنطقــة وتحويل اليمن
إىل منصــة لزعزعــة األمــن
يف املنطقة وتهديد املصالح
العامليــة ..مؤكــدا أن اليمن
ستظل عصية عىل مرشوع
الحوثـــي واألطمـــاع
Mareb gov
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اإليرانية.
مــن جهته قال محافظ
مأرب «إن الشعب اليمني لن
يس ــتطيع أن يويف األشقاء
يف اململكــة عىل ما يقدمونه
من دعم وإسناد لليمن ،وأن
اليمنيــن ســيظلون أوفياء
إلخوانهم يف الس ــعودية»..
مشـــرا ً إىل أن العالقـــات
األخوية بني اليمن واململكة
ال تقترص عىل عالقة الجوار
بل هي عالقة أزلية تتجسد
يف واحدي ــة الهدف واملصري
الواحد.
وأضـــاف أن مليشـــيا
الحوث ــي جعل ــت نفس ــها
أداة إيرانية وباعت نفســها
لألطمــاع الفارســية التــي
تســـعى لنـــر األفـــكار
واملعتقــدات الدخيلــة عــى
املجتم ــع اليمن ــي العرب ــي
األصيــل.
Mareb_gov

Mareb.gov
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في كلمته عقب صالة عيد األضحى المبارك

حمافظ مأرب :راية اجلمهورية سرتفرف
عىل كل ربوع الوطن رغم أنف احلاقدين
» »أبطال الجيش الوطني يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل كرامتنا وأمننا.
» »علينا الوقوف مع رجال األمن الذين يسهرون على أمن وحياة المواطنين.
» »أبارك الخطوات التي توصلت لها القيادة السياسية حول اتفاق الرياض.

أكـــد محافـــظ مـــأرب
اللواء ســلطان العــرادة أن
رايــة الجمهوريــة اليمنيــة
س ــرفرف عاليا يف السماء
عـــى كل ربـــوع الوطـــن
اليمنــي الكبــر رغــم أنــف
الحاقديــن مــن املليشــيات
الحوثية اإلرهابية املدعومة
من إيران ،واليمكن لها أن
تتحكــم يف مصــر الوطــن
والشـــعب اليمني.
جــاء ذلــك خــال كلمة
ألقاهــا عقــب أدائــه صالة
عيــد األضحــى املبــارك مع
جمــوع املصلــن يف مدينــة
مأرب  ،هنأ خاللها الشعب
اليمني والقيادة السياسية
ممثلـــة بفخامـــة رئيـــس
الجمهوريــة املشــرالركن
عبدرب ــه منص ــور ه ــادي
ونائبــه الفريــق الركن عيل
محس ــن صال ــح ،ورئي ــس
مجلـــس النـــواب الشـــيخ
ســلطان الربكانــي ودولــة
رئي ــس ال ــوزراء الدكت ــور
مع ــن عبداملل ــك وقي ــادات
الدولة املدنية والعس ــكرية
بهــذه املناســبة العظيمــة،
ســـائال اللـــه أن يعيدهـــا
عــى شــعب اليمــن واألمة
اإلســامية بالخــر واليمن
والــركات.
ويف كلمتـــه قـــال
محافظ مأرب :إن الشــعب
اليمنــي بمختلــف مكوناته
وأطياف ــه السياس ــية ل ــن
يستعيد عافيته حتى تعود

رايــة الجمهوريــة اليمنيــة
مرفرف ــة ع ــى كل رب ــوع
الوط ــن ،وس ــرفرف بإذن
الل ــه ،فاملش ــاريع الصغرية
قصرية العمر ،واليمكن أن
تتحكــم يف الشــعوب األبية
كالشــعب اليمنــي.
ودعــا املحافــظ العرادة
الناشـــطني مـــن قيـــادات
سياســية وإعالميــة ورواد
التواصـــل االجتماعـــي إىل
توجيه نشاطهم وخطابهم
ملا يوح ــد الص ــف الوطني،
واالبتع ــاد ع ــن املناكف ــات
واملكايــدات حتــى يســتعيد
اليمنيــون دولتهــم.
وشـــدد العـــرادة عـــى
أهمية أن يقف الجميع صفا ً
واحــدا ً مــع أبطــال الجيش
الوطن ــي الذي ــن ي ــذودون
عـــن الحريـــة والكرامـــة،
ويجـــودون بأرواحهـــم
رخيصة كي يعيش الشعب

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

Mareb_gov

اليمنــي يف أمــن واســتقرار
 ..مش ــيدا ً بم ــا يقدمون ــه
م ــن تضحي ــات كب ــرة يف
سبيل االنتصار للجمهورية
والحريـــة والكرامـــة،
واالنتصار لليمن االتحادي
ومخرجات الحوار الوطني.
كمـــا أثنـــى يف ذات
الســياق عىل مايبذله رجال
األمــن يف محافظــة مــأرب
من جه ــود جب ــارة لتعزيز
حالــة األمــن واالســتقرار
والســـكينة العامـــة التـــي
تشــهدها مأرب وخصوصا
عاصمـــة املحافظـــة،
وتحقيقهـــم النجاحـــات
الكبـــرة يف إفشـــال كل
املخططات الرامية لزعزعة
أمنها واستقرارها  ..داعيا
الجميـــع يف املحافظـــة إىل
الوقوف معهم ومساندتهم
ب ــكل م ــا أوت ــوا مادام ــوا
يساندون الحق ،ويسهرون
Mareb gov

Mareb_gov

عــى أمــن وحياة الســكان
املدنيني وحماية مصالحهم
العامــة والخاصــة.
وبــارك محافــظ مأرب
الخط ــوات الت ــي توصل ــت
إليه ــا القي ــادة السياس ــية
مؤخـــرا املتعلقـــة بآليـــة
ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض
عــى طريق توحيــد الصف
الوطنــي باتجــاه مقاومــة
املــروع اإليرانــي وذراعه
يف اليمن (مليش ــيا الحوثي
االنقالبي ــة) ..معرب ـا ً ع ــن
الشــكر والتقديــر الكبريين
للتحال ــف العرب ــي بقي ــادة
اململكة العربية الس ــعودية
التــي وقفت بــكل ِجد حتى
اس ــتطاعت بتوفي ــق الل ــه
إخراج هذا االتفاق إىل حيز
النور.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

5

السبت  8اغسطس 2020م العـــــدد ( ) 116

صفحة

PA G E

السلطة المحلية بمأرب ..

عمل دؤوب عىل مدى عرشة أيام ملواجهة
سيـــــــول مفيـــــــــض الســــــــد
• لجنة الطوارئ تعقد سلسلة اجتماعات لمواجهة األضرار

وج ــه محاف ــظ م ــأرب
اللواء سلطان العرادة بتعزيز
حســاب الســلطات املحليــة
للمديريـــات بمبلـــغ مائـــة
مليــون ريال لــكل مديرية ،
إضافة إىل املخصص املعتمد
ضمــن موازنتهــا الســنوية
وفقا ً ملوازنة 2014م ،وذلك
ملواجهــة األعمــال الطارئــة
الخاص ــة بمواجه ــة أرضار
س ــيول األمط ــار وفيض ــان
سد مأرب.
وح ّمــل املحافظ العرادة
خـــال ترؤســـه اجتماعـــا ً
للجنة الط ــوارئ باملحافظة
ووكالء املحافظــة ومــدراء
املديريـــات ،والســـلطات
املحلية باملديريات املسؤولية
الكاملــة يف التحــرك الرسيع
لالســـتجابة الحتياجـــات
الن ــاس ،ومواجهة األرضار
القائمـــة واملحتملـــة كل يف
مديريت ــه وف ــق األولوي ــات
الطارئــة واألهــم ثــم املهم،
ويف مقدمتهـــا تقديـــم
املساعدات لألرس املترضرة،
وإنقاذ التجمعات السكانية
الت ــي تحارصه ــا الس ــيول
وفيضـــان ميـــاه الســـد ،
أو املتوقـــع محارصتهـــا،
وإصالح الطرقات املترضرة
وحماية الكب ــاري وعبارات
الس ــيول فيه ــا وصيانته ــا،

وعمـــل املصـــدات الالزمـــة
للميــاه  ،وتعزيــز الجوانــب
الحمائية واألمنية لتجمعات
النازحــن واملجتمع املضيف
يف مختلـــف املديريـــات.
كمـــا شـــدد املحافـــظ
ع ــى رسع ــة التح ــرك ع ــى
األرض لحمايـــة الطريـــق
الــدويل الذي يربط املحافظة
بمحافظ ــة حرضم ــوت من
جهــة وبمحافظتي البيضاء
وشــبوة مــن جهــة أخــرى،
وإج ــراء األعم ــال الالزم ــة
لحمايـــة الكبـــاري يف تلـــك
الخطوط من االنهيار بسبب
ضغ ــط تدف ــق مي ــاه الس ــد
وس ــيول األمطار واإلرضار
باألســـفلت ،وحمايـــة
املسافرين ،فضالً عن رسعة
إصالح الطرقات يف املديريات
املترضرة ،وترمي ــم عبارات
امليــاه فيهــا حتــى ال تعــزل
املديري ــات بفع ــل الس ــيول،
وإجراء اإلصالحات الالزمة
لـــأرضار التـــي تعرضـــت
لهــا بعض املشــاريع املهمة
واملؤسســـات الحكوميـــة
الت ــي تق ــدم خدم ــة عام ــة
للمواطنــن بســبب األمطار
والســيول حتــى تســتمر يف
تقديم خدماتها للمواطنني.
وأكـــد اللـــواء العـــرادة
عـــى مـــدراء املديريـــات

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

Mareb_gov

والس ــلطات املحلي ــة فيه ــا
برسع ــة اس ــتكمال أعم ــال
املس ــح ل ــأرضار والتقيي ــم
لالحتياجـــات يف املديريـــات
املتأخـــرة  ،وكـــذا األرضار
التي تعرضــت لها املديريات
بعد رفعها للبيانات السابقة
بسبب استمرار تدفق سيول
األمطار وفيضان مياه السد،
حتــى تتمكــن املحافظة من
رفعه ــا إىل رئي ــس ال ــوزراء
التخاذ الـــازم بخصوصها.
ووجه املحاف ــظ العرادة
بتعزيز التواصل والتنس ــيق
مـــع القيـــادات املجتمعيـــة
Mareb gov

Mareb_gov

ورجال األعمال واملتطوعني
وإدارة كاف ــة الجه ــود التي
مــن شــأنها التخفيــف مــن
معانــاة الناس يف كافة عزل
وق ــرى مديري ــات املحافظة
 ،منوهـا ً إىل أهميــة تكثيــف
التوعية املجتمعية بمخاطر
البن ــاء يف مم ــرات الس ــيول
 ،وعـــدم االقـــراب منهـــا
أثنـــاء تدفقهـــا لســـامة
أرواحهـــم وممتلكاتهـــم ،
وتنويــع الوســائل إليصــال
تلـــك الرســـائل التوعويـــة
والتعليم ــات للمواطن ــن.

Mareb_gov
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وفاة  19معظمهم أطفال وتضرر قرابة  17ألف أسرة ..

جلنة الطوارئ تناقش مع رشكاء العمل
اإلنساين التدخالت العاجلة للمترضرين

ناقشــت لجنــة الطوارئ
يف محافظــة مأرب برئاســة
املحافـــظ اللـــواء ســـلطان
العــرادة ،مــع رشكاء العمل
اإلنســـاني ،التقريـــر األويل
لحجم األرضار التي خلفتها
س ــيول األمط ــار وفيض ــان
بحرية سد مأرب والتدخالت
اإلنسانية العاجلة للتجمعات
السكانية للمجتمع املضيف،
ومخيمـــات النازحـــن يف
مختلف مديريات املحافظة،
إىل جانــب التدخالت العاجلة
الت ــي قام ــت به ــا الس ــلطة
املحلية ،وما يمكن أن يقدمه
رشكاء العمل اإلنســاني من
تدخــات لســد االحتياجــات
العاجلــة القائمــة واملتزايدة
مــع اســتمرار تدفق ســيول
األمطــار وفيضان الســد.
واســـتعرض اللقـــاء
التقريــر الذي أعدتــه اللجنة
املكلفـــة مـــن املحافـــظ
لحـــر األرضار ،وتقييـــم
االحتياج ــات مع الس ــلطات
املحليــة باملديريــات ،وأبــرز
األرضار التي تم رصدها حتى
 6أغســطس الجــاري ،حيث
أدت إىل وف ــاة  19ش ــخصا،
منهم  17طفال ،وترضر 16
ألفـــا و 885أرسة يف ســـبع
مديريـــات هـــي( :املدينـــة،
ورصواح ،ومدغل ،ورغوان،
ورحب ــة ،وحري ــب) ،منه ــا
 3666أرسة ترضرت ترضرا
كليــا ،وأصبحــت يف العــراء،
فيمــا  13219أرسة ترضرت
ترضرا جزئيا ،حيث شــملت
األرضار تدمـــر املســـاكن
واملباني ،وتلف املواد اإليوائية
وغـــر الغذائيـــة ،وتدمـــر
مص ــادر املي ــاه والخزان ــات

وال ــرف الصح ــي ،وتل ــف
امل ــواد الغذائية.
وأشــار التقرير إىل جرف
السيول لـ  6كم من األسفلت
و 8كم مــن الطــرق املعبدة،
وتدمري وغ ــرق أكثر من 43
بئ ــر مي ــاه عام ــة وخاص ــة
باملزارع ــن م ــع الش ــبكات
الداخليـــة داخـــل وحـــول
حوض ســد مــأرب ،وإتالف
 3محــوالت كهربائية ،و50
عمـــود شـــبكة كهربـــاء يف
مديري ــة رصواح فق ــط ،إىل
جانب تدمري صهاريج شفط
الرصف الصح ــي واألرصفة
واألشجار يف شــوارع مدينة
مــأرب عاصمــة املحافظــة،
وتـــرر محطـــة الـــرف
الصحـــي ،وشـــبكة ميـــاه
الروضــة باملدينــة ،وتدمــر
مقلـــب املخلفـــات الصلبـــة
بمديريــة الــوادي ،وتــرر
الطــرق الرابطــة بــن قــرى
مديري ــة الرحب ــة  ،وتدم ــر
أغلــب املــزارع يف وادي اللب
ومركــز املديريــة مــع اآلبار
املوج ــودة وش ــبكات املي ــاه
فيه ــا ،فض ــا ع ــن ت ــرر
الطريــق الرئييس الواصل إىل
مديرية مراد ،وجرف السيول

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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لعبـــارات ترصيـــف امليـــاه
وتــرر املمتلــكات العامــة
والخاصة ،فيم ــا األرضار يف
بقية املديريات مازالت لجان
التقييــم تعمــل فيها.
ولفـــت التقريـــر إىل
التدخـــات العاجلـــة التـــي
قامــت بهــا الســلطة املحلية
خاص ــة يف مديري ــة رصواح
الت ــي تعت ــر أكث ــر ت ــررا
بس ــبب تدفق الس ــيول إليها
مـــن محافظـــات مـــأرب
والبيضاء وذم ــار ،وصنعاء،
إىل جانب امتالء حوض ســد
مــأرب وفيضانــه ،أبرزهــا:
نق ــل النازح ــن املترضري ــن
يف مخيمــي الصوابــن وذنة
الهي ــال إىل مناط ــق مرتفعة
وبعيــدة عــن حــوض الســد
وتوف ــر صهريج ــن لنق ــل
امليــاه باســتمرار للنازحــن
باملخيم ــن ،وفت ــح طري ــق
ملخيمـــي الـــراك واملريتـــخ
الواقعني جنوب غرب السد،
وشــق طريــق إىل مخيمــات
منس ــاح الروض ــة لتس ــهيل
الحركة وإدخال املس ــاعدات
اإلنسانية ..فضال عن تقديم
مســاعدات نقدية لعدد 485
أرسة يف مخيمـــات حـــوض
Mareb gov

Mareb_gov

الســد لتمكينها من االنتقال
إىل أماك ــن مرتفع ــة تح ــت
إرشاف الوحـــدة التنفيذيـــة
إلدارة مخيم ــات النازح ــن.
وبـــن التقريـــر أن
املترضرين يحتاجون بشكل
عاجـــل إىل  3666مـــأوى،
و 17460حال ــة مس ــاعدات
إيــواء غــر غذائيــة ،ومثلها
مس ــاعدات يف مج ــال املي ــاه
واإلصحاح البيئي ،فضال عن
 15324سلة غذائية عاجلة.
كمـــا جـــرى خـــال
اللقــاء الــذي حــره وكالء
املحافظ ــة الدكت ــور عبدربه
مفتــاح وعبداللــه الباكــري
و محمــد املعــويض ومــدراء
عمــوم املديريــات ،مناقشــة
اإلمكانــات املتوفــرة حاليــا
لدى رشكاء العمل اإلنساني
املنضوي ــة يف كت ــل امل ــأوى،
والغـــذاء واإليـــواء وامليـــاه
واإلصحاح البيئي ،ورضورة
أن يكــون لــدى كل منظمــة
مخـــزون اســـراتيجي يف
املحافظة م ــن أجل مواجهة
الحاالت اإلنســانية الطارئة،
التــي تخلفها الكــوارث غري
املتوقعة.
Mareb_gov
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وجه بمعالجات آنية واستراتيجية ..

العــرادة يتـــرأس اجتمــاعاً ملناقشـــة تـــدابري مواجهــــة
أضـــرار السيــول بصـــــرواح والــــوادي

ت ــرأس محاف ــظ م ــأرب
رئيس لجنة الطوارئ اللواء
س ــلطان الع ــرادة اجتماع ـا ً
موسعا ً،ضم وكيل املحافظة
للشــؤون اإلداريــة عبداللــه
الباكــري ووكيــل املحافظــة
لش ــؤون املديري ــات الغربية
محم ــد املع ــويض ورئي ــس
املكت ــب الفن ــي الدكتور عيل
الجبل ومدراء عموم املكاتب
املختصة باملحافظة ومدراء
عــدد مــن املديريــات ،ناقش
التداب ــر الالزم ــة ملواجه ــة
أرضار الســيول والعواصــف
الت ــي ش ــهدتها ع ــدد م ــن
مديريــات املحافظــة.
وناقـــش االجتمـــاع
اإلجـــراءات العاجلـــة
والرضوريـــة ملنـــع وقـــوع
كارثة – السمح الله  -جراء
تدفـــق الســـيول الخارجـــة
عن ســد مأرب بعــد ارتفاع
منس ــوبه املائ ــي ووصول ــه
مرحلــة املفيــض ألول مــرة
منذ إعــادة تشــييده ،ملحقا ً
أرضارا ً بمئات األرس النازحة
وممتل ــكات املواطنني يف كل
من ذنة والروض ــة بمديرية
رصواح ،وتدفق املياه باتجاه
مديريـــة الـــوادي ،يف ظـــل
استمرار السيول الواصلة إىل
السد.

ووجه املحافـــظ العرادة
خالل االجتماع بتشكيل لجان
فرعية عــن لجنــة الطوارئ
باملحافظــة يف كل املديريات،
وأقر تشــكيل لجنتني بشكل
عاجــل يف مديريتــي رصواح
ومأرب ال ــوادي ،تتكون من
املكات ــب املختص ــة والوحدة
التنفيذي ــة إلدارة مخيم ــات
النازحني ومـــدراء املديريات
ملواجهــة والحد من األرضار
الناجمة عن تدفق مياه السد
بعد املفيض.
كمـــا شـــدد املحافـــظ
العرادة عىل مدراء العموم يف
مختلف مديري ــات املحافظة
متابعة س ــر حركة السيول
وتنبيــه املواطنــن ،وإغاثــة
املترضرين ،وتفقد الطرقات
العام ــة والفرعي ــة ،والقيام
بإصالحها وردمها عىل وجه
الرسعــة  ..موجهــا بإضافة
ست قطع للش ــق (دركرتات
وش ــيوالت) لفت ــح مم ــرات
آمنـــة للعالقـــن واملناطـــق
التي حارصته ــا وتحارصها
الس ــيول ،وعم ــل مص ــدات
ترابي ــة وأس ــمنتية بش ــكل
عاجــل ،مــع توفــر القطــع
التابعة لها من شاحنات نقل
لألتربــة وأدوات شــق وردم
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عــى نفقة الســلطة املحلية.
وأش ــار املحافظ العرادة
إىل التبع ــات الناجم ــة ع ــن
فيض ــان مي ــاه س ــد م ــأرب
واملخاطــر التــي قــد تحــدث
عن اســتمرار فيضانه ،وهو
مايتطلــب تنفيــذ معالجــات
آنية وأخرى اسرتاتيجية بدءا ً
من إغاثة املترضرين ،وفتح
ممرات وطــرق آمنة ،وعمل
مص ــدات للس ــيول ،وصيانة
الطرق املتــررة ،واالنتقال
إىل إنشاء كباري عىل الطريق
الـــدويل الـــذي تمـــر عـــره
مياه الســد ،وإنشــاء قنوات
للمفي ــض إضافي ــة تت ــوزع
مــن خاللها امليــاه الخارجة،
وتخفـــض مـــن مســـتوى
الضغط الناج ــم عن تدفقها
باتجــاه مجــرى واحــد كمــا
هو الحاصل اآلن ،إضافة إىل
مشــاريع االستفادة من هذا
الوفــر املائــي الذي ســيعود
بالنفــع عىل املخــزون املائي
باملحافظة ،وتوسع القطاع
الزراعــي والغطــاء النباتي.
ويف االجتمــاع قدم مدير
الوحـــدة التنفيذيـــة إلدارة
مخيم ــات النازح ــن س ــيف
مثنــى ،تقريــرا موجــزا عن
أبـــرز الجهـــود التـــي
Mareb gov

Mareb_gov

نفذتهـــا الوحـــدة إلغاثـــة
املترضري ــن ،منه ــا تغطي ــة
أبرز االحتياجات األساســية
للنازحني عرب صندوق األمم
املتحــدة للســكان ،وتوزيــع
 2300سلة غذائية وأضاحي
العيد وض ــخ صهاريج املياه
النظيفة إىل كل األرس النازحة
واملتـــررة ،وتخصيـــص
صهاري ــج مس ــتمرة ملناطق
أراك والروض ــة.
وأكــد مثنــى أن الوحــدة
التنفيذية وبنا ًء عىل توجيهات
قيادة الســلطة املحلية أقرت
توزيع مس ــاعدات نقل 475
أرسة ،ترضرت من الســيول
بتمويــل محــي ،كما تمكنت
من فــك الحصــار عن األرس
العالقــة بمنطقــة أراك مــن
خــال فتــح الخــط الواصل
إليه ــا ،إىل جان ــب اس ــتمرار
العمل عىل شق طرق ومداخل
آمنة إىل منطق ــة الروضة.
وأشـــاد مثنـــى يف ذات
الس ــياق بما تقدمه السلطة
املحلية بمحافظة مأرب من
دعــم كبــر لجهــود الوحدة
التنفيذية يف مساندة وإغاثة
النازح ــن ،وحرصه ــا ع ــى
تخفي ــف معاناته ــم ج ــراء
الن ــزوح والترشد.
Mareb_gov

Mareb.gov
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املحافظ العرادة يتفقد أعامل شق الطرق
واملمرات وإغاثة املترضرين من السيول

تفقــد محافــظ مــأرب
اللواء سلطان العرادة أعمال
ش ــق وفتح طرق وممرات
آمنة وإغاثة املترضرين من
سيول األمطار والعواصف
بمديريـــة رصواح بعـــد
ارتفاع منسوب مياه السد
وفيضانــه باتجــاه املمرات
الطبيعيـــة املخصصـــة
للمفيض للم ــرة األوىل منذ
إنشــاء الســد عام 1986م.
وخــال الزيــارة اطلــع
املحافـــظ العـــرادة عـــى
الوضع اإلنساني واألرضار
التي طالت املئات من األرس
يف مناطــق الروضــة وذنة،
واألعمــال الجاريــة إلغاثة
ومســـاعدة املترضريـــن،
وجهــود فــك الحصــار عن
بعــض األرس العالقة جراء

مفيض السد وتفادي املزيد
مــن املخاطــر ،خصوصا ً يف
ظل استمرار تدفق السيول
الواصلة والخارجة من سد
مأرب.
ووجـــه املحافـــظ
العــرادة الجهــات املعنية يف
الســلطة املحلية باملحافظة
والوحــدة التنفيذيــة إلدارة
مخيمــات النازحني برسعة
معالجة أوضاع املترضرين
مـــن الســـيول وتقديـــم
العــون واملســاندة العاجلة
لهــم ،وتوفــر االحتياجات
والتكاليف الالزمة عىل نفقة
السلطة املحلية ،والتنسيق
م ــع املنظم ــات اإلنس ــانية
إلغاثـــة املترضرين.
وشـــدد املحافـــظ
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العـــرادة عـــى رسعـــة
تقديم املس ــاعدات الغذائية
واإليوائية للمترضرين من
الســيول ومساندة السلطة
املحليــة يف تأمــن الخدمات
األساســية لهــم مــن مياه
وكهرباء وخدمات عالجية
وطبيـــة ،واألخـــذ بعـــن
االعتبار إمكانية اس ــتمرار
تدفق السيول وإلحاق املزيد
مــن األرضار.
كمـــا اطلـــع املحافـــظ
العــرادة خــال زيارته عىل
الوضــع املائي بســد مأرب
وكمي ــات املي ــاه الخارج ــة
منــه بعد وصولهــا مرحلة
املفيـــض ،واســـتمع مـــن
املختصـــن إىل نبـــذة عـــن
األرضار واآلث ــار الجانبي ــة
Mareb gov

Mareb_gov

PA G E

التـــي ســـتخلفها امليـــاه
الخارجة عن السد ،وكيفية
تفــادي وقــوع املزيــد مــن
األرضار ســـواء يف البنيـــة
التحتيــة عىل ممر الســيول
الفائض ــة أو يف ممتل ــكات
وم ــزارع املواطن ــن الت ــي
تصــل إليهــا املياه.
الفتـــا ً إىل رضورة
قي ــام الجه ــات املختص ــة
بتقدي ــم الحل ــول العاجل ــة
للمخاط ــر املحتمل ــة الت ــي
قد يسببها اس ــتمرار تدفق
الســيول الخارجة من ســد
مــأرب ،وتكثيــف الجهــود
وترسيعهــا حتــى التتحول
املياه الخارجة من السد إىل
كارثــة يصعــب معالجتها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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المحافظ يوجه مدراء المديريات برفع
الجاهزية ومعالجة األضرار أوال بأول

وجــه محافــظ مــأرب
اللواء سلطان العرادة مدراء
عموم املديريات باملحافظة
واللجان الفرعية للطوارئ
برفــع الجاهزيــة ومتابعة
أرضار السيول واألمطار يف
جميــع املناطق ومعالجتها
أوالً بــأول  ،واتخاذ التدابري
الالزمة إلغاث ــة املترضرين
ومواجهة املخاطر املحتملة
الســتمرار تدفــق الســيول
عىل املحافظة.
وأكــد املحافــظ العرادة
يف ترصيح ملوقع املحافظة
رضورة املتابعة املس ــتمرة
مــن قبــل مــدراء املديريات

لحركــة الســيول واألمطار
يف عزل وقــرى مديرياتهم،
واألرضار التــي قــد تطــال
املواطنـــن واملمتلـــكات
الخاصــة والعامة ،والتفقد
املســـتمر للخطـــوط
والطرقات العامة والفرعية
والقيام بإصالحها وردمها
عــى وجــه الرسعة.
وأشـــار العـــرادة إىل
ح ــرص الس ــلطة املحلي ــة
باملحافظ ــة ع ــى التخفيف
مـــن معانـــاة النازحـــن
واملترضريــن مــن الســيول
وتقديـــم العـــون الـــازم،
ومنع املخاطر املحتملة من
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اس ــتمرار تدف ــق الس ــيول
ع ــى املحافظ ــة ،خصوصا ً
تلك الخارجة عن سد مأرب
بعد وصوله مرحلة املفيض
ألول مرة منذ إعادة تشييد
السد.
وأثنــى املحافظ العرادة
عىل الجهود املجتمعية التي
تعمــل إىل جانــب الســلطة
املحلية باملحافظة للتخفيف
من أرضار السيول الفائضة
من ســد مــأرب يف رصواح
ومـــأرب الـــوادي ،والتـــي
أس ــهمت بش ــكل كب ــر يف
تجنيــب املديريتــن الكثــر
مــن املخاطــر التــي كانــت
Mareb gov

Mareb_gov

سترتتب عىل تدفق السيول
نحو قراهم ومناطقهم.
ودعــا املحافــظ العرادة
املواطنـــن إىل توخـــي
الحيطــة والحذر ،واالبتعاد
عــن أماكــن تدفق الســيول
واألودية واملناطق املحتمل
وص ــول الس ــيول إليه ــا يف
ظــل التوقعــات باســتمرار
األمطـــار خـــال األيـــام
القادم ــة ،والتع ــاون م ــع
الجهات املختصة يف السلطة
املحليــة للحد مــن األرضار
التــي قد تقــع يف مناطقهم
وأماكــن تواجدهــم.
Mareb_gov

Mareb.gov
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المحافظ يتفقد عددا من المنشآت المتضررة
من السيول ويوجه بمعالجة األضرار

تفقــد محافــظ مــأرب
الل ــواء س ــلطان الع ــرادة،
يـــوم الســـبت ،األرضار
التـــي خلفتهـــا األمطـــار
والســيول باملنشآت العامة
والطرقــات بمدينــة مأرب
 ،ووجــه الجهــات املعنيــة
بعمـــل الـــازم ،واإلرساع
بفتــح ممر آمن للمواطنني
بمنطقت ــي الروض ــة وذنة
بمديريـــة رصواح  ،بعـــد
مفيض السد ألول مرة من
منفــذه الطبيعــي بالجهــة
الجنوبيــة.
واطلـــع املحافـــظ
العـــرادة خـــال جولتـــه
التفقدي ــة برفق ــة رئي ــس
املكتـــب الفنـــي الدكتـــور
عــي الجبــل ونائــب مديــر
الكهرباء املهن ــدس عبدالله
دغيــش عــى األرضار التي
طالــت مبنى اإلدارة العامة
ملكافحة املخدرات ومحطة

كهرباء مدين ــة مأرب ،وما
لحقتهــا مــن أرضار جــراء
الريــاح الشــديدة واألمطار
والســـيول  ..واســـتمع
املحافــظ إىل رشح موســع
مــن املهنــدس دغيش حول
أرضار الكهرب ــاء وت ــرر
الش ــبكات  ،وانهي ــار أح ــد
املولــدات الكهربائية بقدرة
 5ميغــا وات الــذي يغــذي
منطقتـــي الـــزور وذنـــة
بمديري ــة رصواح بع ــد أن
طمرتــه الســيول  ،ووجــه
املحاف ــظ بتوف ــر البدائ ــل
بشــكل عاجــل ،ومعالجــة
األرضار والتنســـيق مـــع
الجهــات ذات العالقة لعمل
املص ــدات املائي ــة ،وحماية
محطة الكهرباء والشبكات
بـــكل الطـــرق والوســـائل
املمكنــة .
كمـــا وجـــه املحافـــظ

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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العــرادة الوحــدة التنفيذية
إلدارة مخيمــات النازحــن
يف مــأرب ،بمعالجة أوضاع
النازحــن املترضريــن مــن
الس ــيول وارتفاع منسوب
ميــاه ســد مــأرب ،وتوفري
االحتياجـــات والتكاليـــف
الالزمة عىل نفقة الســلطة
املحلي ــة  ،والتنس ــيق م ــع
اللجن ــة الفرعي ــة لإلغاث ــة
باملحافظــة .
وكانـــت الوحـــدة
التنفيذيـــة إلدارة مخيمات
النازحـــن قـــد أوضحـــت
يف تقريرهـــا  ،أن ارتفـــاع
منســوب امليــاه يف حــوض
الســـد بمديريـــة رصواح
غربي محافظة مأرب أدت
إىل أرضار يف مخيمـــات (
صوابــن ،الروضــة ،ذنــة ،
الهيـــال ،أراك).
وبلـــغ عـــدد األرس
Mareb gov

Mareb_gov

املتـــررة يف املخيمـــات
املذك ــورة  1340أرسة ،من
ب ــن  4871أرسة نازحة يف
املديريــة ،التــي يقيــم فيها
النازحـــون يف تجمعـــات
بمنطقــة حــوض الســد.
وشـــملت األرضار
غــرق مبــان وجــرف خيام
وإتالفهــا ،وتهدم العشــش
لع ــدد  430أرسة ت ــررت
تــررا ً كلياً ،و 1000أرسة
ترضرت جزئي ـاً ،باإلضافة
إىل تل ــف امل ــواد اإليوائي ــة
وغــر الغذائيــة لعــدد 900
أرسة بشـــكل كيل ،و123
أرسة بشكل جزئي ،يف حني
أن األرس املتــررة باملــواد
الغذائيــة جميعهــا تقريبـا ً
( 1430أرسة) ،ومثلهـــا
فيما يتعلق بتلف الحمامات
وشــبكات الرصف الصحي
وخزان ــات املياه.
Mareb_gov
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العرادة يتفقد بحيرة سد مأرب ويطلع على
تدفق السيول والقدرة االستيعابية

تفقــد محافــظ مــأرب
ســـلطان العـــرادة ،يـــوم
الخميـــس – قبيـــل عيـــد
األضحى  -بحرية سد مأرب،
واطل ــع م ــن مدي ــر الس ــد
املهن ــدس أحم ــد العريف ــي
عىل وضع الســد وأمنه من
الناحيــة الفنية ومســتوى
تدفق مياه السيول وقدرته
االس ــتيعابية.
وأكد العريفي أن الســد
آمن جدا من الناحية الفنية
واالستيعابية وال صحة ملا
ينرش عــر مواقع التواصل
وبعض وسائل اإلعالم من
مخاوف غري مربرة.
وأوضح ان السد صمم
قبــل بنائه عــى احتمال أن
يأتيــه طوفــان كل عــرة
آالف ســنة ،وهو قادر عىل
استيعابه.
وقـــال مديـــر الســـد
إن الســد صمــم لــه منفذا
طبيعيا تبدأ املياه باملفيض
منـــه إىل خارجـــه ،وبعـــد
اشــتغال هذا املنفذ ،نحتاج
اىل  280مليــون مرت مكعب

من املياه زيادة اســتيعابية
يف الســد لنبــدأ الحديث عن
الخطورة» ..مشــرا إىل أنه
ما يزال حتى اآلن يستطيع
أن يستوعب كمية هائلة من
املياه تتج ــاوز مائة مليون
مــر مكعب حتــى يصل إىل
املفيض من املنفذ الطبيعي
يف حدود طاقته االستيعابية
اآلمنة والطبيعية جدا.
وقـــد وجـــه املحافـــظ
الجه ــات املختص ــة بتوفري
كافــة املتطلبــات الخاصــة
بالصيانــة حاليــا وبصورة
عاجل ــة وكلم ــا احت ــاج إىل
ذلك وبشــكل دائــم واعتبار
عملي ــة الصيانة للس ــد من
أولويات اهتمامات السلطة
املحلية ويف مقدمة املشاريع
االسرتاتيجية.
وبعـــث املحافـــظ
برســالة تطمــن إىل كافــة
املواطنــن  ..وقال «اطلعنا
خــال هــذه الزيــارة ومــن
الواقــع عــى وضع الســد،
حي ــث أك ــد لن ــا املهن ــدس
الذي رافق عمليات إنشائه

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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وتشـــغيله منـــذ لحظاتـــه
األوىل واملســـؤول الفنـــي
عنه ،واألكث ــر خربة علمية
وعمليــة بالســد وجوانبــه
الهندس ــية والفني ــة ،ب ــان
السد آمن جدا وال صحة ملا
ينــر ويثار من مخاوف».
وبخصــوص املواطنــن
والنازحــن الذيــن ترضروا
من السيول الواصلة إىل السد
أو امتــداد عمقــه الجغرايف
إىل حيــث نصبــوا خيامهــم
ومبانيهـــم فيـــه ،أشـــار
املحافظ إىل أنه قام بتشكيل
لجن ــة لزيارته ــم وزي ــارة
املترضري ــن م ــن الس ــيول
يف كل املديريــات واملناطــق
املت ــررة واالط ــاع ع ــى
األرضار التي أصابتهم جراء
األمطار والس ــيول وتقييم
احتياجاتهــم األوليــة ومــا
يمكــن تقديمــه مع رشكاء
العمل اإلنساني ..مشريا إىل
أن هذه اللجنة تأتي بعد أن
قامت وحدة إدارة مخيمات
النازحـــن يف املحافظـــة
كمعن ــي أول باألم ــر بعمل
Mareb gov

Mareb_gov

زيــارات ميدانيــة لعدد من
املديريات ،وعمل تقييم أويل
لحجم األرضار واملترضرين
ونوعية األرضار ورفعه إىل
السلطة املحلية التي ناقشته
مع رشكاء العمل اإلنساني،
وما يمكــن أن يقدموه من
تدخالت إنس ــانية لتخفيف
معاناة املترضرين.
ودع ــا املواطن ــن م ــن
أبن ــاء رصواح والنازح ــن
القاطنني يف وادي ذنة خلف
الســد ،إىل مراعــاة املنطقة
الجغرافية الخاصة بالس ــد
وامتـــداده الطبيعـــي وأن
ال يبنــوا فيهــا أو يســكنوا
حتــى ال يتعرضون ألرضار
الس ــيول واتس ــاع مساحة
السد ،خاصة وانهم يعلمون
أنه ــا منطق ــة جغرافي ــة،
أصبحــت مــن أمالك الســد
املتفــق عليهــا عند إنشــائه
واملوثقة رســميا ،ورصفت
ألصحابهـــا التعويضـــات
املناس ــبة يف حينها عن تلك
األرايض.
Mareb_gov
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مفيض السد ألول مرة منذ إعادة تشييده

أبرز جهود السلطة المحلية بمأرب
لمواجهة األضرار خالل عشرة أيام
 28يوليو :2020

» »المحافظ يكلف الوحدة التنفيذية للنازحين بتقييم أولي ألضرار السيول.
 29يوليو :2020
» »المحافظ يزور السد ويطلع على منسوبه وأضرار امتداد عمقه جنوبا.
» »تشكيل لجنة للنزول إلى المناطق المتضررة لمعالجة األضرار.
 30يوليو :2020
» »المحافظ يطلع على أضرار السيول ويوجه بسرعة فتح ممرات للعالقين بصرواح.
 31يوليو –  2أغسطس : 2020
» »نقل النازحين المتضررين في مخيمي الصوابين وذنة الهيال إلى مناطق آمنة.
» »تغطية االحتياجات األساسية للنازحين المتضررين بالتعاون مع األمم المتحدة.
» »توزيع  2300سلة غذائية وأضاحي العيد لألسر المتضررة من مفيض السد.
» »فك الحصار عن األسر العالقة بمخيمي الراك والمريتخ جنوب السد.
» »شق طريق إلى مخيمات منساح الروضة لتسهيل الحركة وإدخال المساعدات.
» »ضخ مياه نظيفة وتخصيص صهريجين مستمرين لمخيمي الراك والروضة.
» »توزيع مساعدات نقدية لتمكين  485أسرة من االنتقال ألماكن مرتفعة.
» »رفع المخلفات العالقة التي أدت إلى ارتفاع منسوب التدفق في جسر الفلج.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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تابع أبرز جهود السلطة المحلية بمأرب
لمواجهــة األضـرار خـالل عشـرة أيـــام
 3أغسطس :2020
» »المحافظ يزور الروضة وذنة بصرواح ويطلع على إغاثة النازحين وإنقاذ العالقين.
» »المحافظ يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ ناقش تدابير مواجهة أضرار السيول.
» »تشكيل لجنتين فرعيتين للطوارئ بشكل عاجل في مديرتي صرواح والوادي.
» »إقرار إضافة ست قطع شق وشاحنات وملحقاتها على نفقة السلطة المحلية.
 4أغسطس :2020
» »المحافظ يوجه مدراء المديريات ولجان الطوارئ برفع الجاهزية لمواجهة أضرار السيول.
 5أغسطس :2020
» »تدشين األعمال والتدابير الخاصة بمواجهة أضرار فيضان السد بمديرية الوادي.
» »لجنة الطوارئ بمديرية الوادي تفتح الطرق المغلقة وتشق طرقا جديدة ومجاري للسيول.
» »تنفيذ أعمال رصف األحجار والحواجز الترابية للحد من تأثير السيول على الطريق الدولي.
» »عمل مصدات للسيول بعيدا عن مساكن ومزارع المواطنين للحد من أضرارها.
 6أغسطس :2020
» »لجنة الطوارئ تناقش مع شركاء العمل اإلنساني التدخالت العاجلة للمتضررين.
 7أغسطس :2020
» »المحافظ يوجه بتعزيز مبلغ مائة مليون لكل مديرية لمواجهة كوارث السيول.
» »اجتماع للجنة الطوارئ ضم وكالء المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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الباكري يدشن بمديرية الوادي أعامل
مواجهة أرضار استمرار فيضان سد مأرب

دش ــن وكي ــل محافظة
مــأرب للشــؤون اإلداريــة
عضـــو لجنـــة الطـــوارئ
باملحافظة عبدالله الباكري،
يــوم األربعــاء ،يف مديريــة
الوادي ب ــدء تنفيذ األعمال
والتدابري الخاصة بمواجهة
أرضار سيول فيضان بحرية
ســد مأرب ،والتــي تنفذها
اللجنة الفرعية للطوارئ يف
املديرية واملنبثقة عن لجنة
الطــوارئ يف املحافظة.

وبــدأت اللجنــة بأعمال
فتح الط ــرق املغلقة وعمل
طــرق ومجــاري ومصدات
للميــاه املتدفقــة بعيدا عن
مســاكن ومزارع املواطنني
للحد مــن أرضارها..
واطلع الوكيل الباكري
خــال الزيارة التــي رافقه
فيه ــا مدي ــر ع ــام مكت ــب
األشــغال العامــة والطــرق
باملحافظــة املهندس داؤود
املذحج ــي ،ع ــى الخس ــائر

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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واألرضار التـــي خلفتهـــا
املي ــاه الفائض ــة م ــن س ــد
مأرب ،وتدفقها خالل األيام
املاضية يف الطرقات العامة
والفرعية ومزارع ومساكن
املواطنني ،وتسببها بنزوح
عرشات األرس من األماكن
التي غمرته ــا املياه.
وقـــد جـــدد الوكيـــل
الباكــري النــداء اإلنســاني
للمنظمـــات الدوليـــة
واإلقليميـــة واملحليـــة إىل
Mareb gov

Mareb_gov

التح ــرك العاج ــل وتقدي ــم
املســـاعدات اإلنســـانية
الالزمــة لتخفيــف معانــاة
األرس املتــررة واملــردة
مـــن ســـيول األمطـــار
والعواصـــف الرعديـــة
التــي شــهدتها وتشــهدها
كاف ــة مديري ــات املحافظة
واســتمرارها حتى اآلن إىل
جانب األرس املترضرة جراء
فيضــان ميــاه ســد مأرب.
Mareb_gov
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المعوضي يقدم التهاني والهدايا العيدية
لمرضى مستشفيي مأرب والعسكري

ق ــدم وكي ــل محافظ ــة
مــأرب محمد عيل املعويض
التهانــي والهدايــا العيديــة
الرمزي ــة للم ــرىض ن ــزالء
أقس ــام الرق ــود يف هيئ ــة
مستش ــفى م ــأرب الع ــام
واملستشـــفى العســـكري
العام بهدف إدخال الرسور
إىل نفوســهم يف يــوم عيــد
األضحــى املبــارك.
وخــال الزيــارة ،تفقد

الوكي ــل املع ــويض أح ــوال
املـــرىض مـــن املواطنـــن
ومـــن الجيـــش الوطنـــي،
ناقــا لهم تهانــي وتحيات
القي ــادة السياس ــية ممثلة
بفخامة رئيس الجمهورية
املشريالركن عبدربه منصور
هادي ونائبه الفريق الركن
عيل محس ــن صالح ودولة
رئي ــس ال ــوزراء الدكت ــور
معــن عبدامللــك ومحافــظ
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املحافظــة اللــواء ســلطان
العــرادة ،بمناســبة حلــول
عيــد األضحــى املبارك.
واســـتمع الوكيـــل
املع ــويض خ ــال الزي ــارة
الت ــي رافق ــه فيه ــا مدي ــر
عـــام رشطـــة املحافظـــة
العميــد يحيى حميد ومدير
ع ــام ف ــرع جه ــاز األم ــن
الس ــيايس العمي ــد ناج ــي
حطروم ،م ــن رئيس هيئة
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مستشــفى مــأرب الدكتور
محم ــد القباط ــي ومدي ــر
عام املستش ــفى العسكري
العميـــد أحمـــد دهمـــس
واألطباء االختصاصيني إىل
رشح عــن الخدمات الطبية
والصحيـــة التـــي تقـــدم
للمــرىض وفــق اإلمكانــات
املتاحة ،سائال الله للمرىض
الشـــفاء والعافية.
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تنفيذ حملة إلزالة األتربة المتراكمة
جراء األمطار من شوارع مدينة مأرب

نف ــذ صن ــدوق النظافة
والتحسني بمحافظة مأرب
حملة نظافة واســعة بدأت
مع أول أيــام عيد األضحى
املبــارك و شــملت شــوارع
وأحياء عاصم ــة املحافظة
لرفــع مخلفــات العاصفــة
الرملية التي أعقبها أمطار
وســـيول غزيـــرة خلفـــت
كميات كبرية من األتربة يف
شوارع املدينة.
وأوضـــح محمـــد
السعيدي نائب املدير العام

التنفيـــذي للصنـــدوق أن
الحملــة التــي نفــذت تحت
شـــعار «عيدنـــا نظافـــة»
ش ــملت كل أحي ــاء مدين ــة
مأرب بتوجيهات من املدير
العـــام التنفيـــذي محمـــد
عطيــة للتخفيف من حجم
املخلفـــات التـــي خلفتهـــا
العاصفة الرملية والسيول
التي ش ــهدتها مأرب خالل
األيام املاضية ،وتســببت يف
تراكــم األتربة يف الشــوارع
الرئيســـية والفرعيـــة
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للمدينة.
وقال إن حملة النظافة
رافقتهـــا حملـــة توعيـــة
للمواطنني من خالل توزيع
بروشورات توعوية هدفت
إىل رفع الوعي لدى املجتمع
بقي ــم التع ــاون والرشاكة،
وأهميــة أن يتحمل الجميع
مسؤوليتهم يف الحفاظ عىل
نظافــة أحيائهم ومدينتهم
باعتب ــار النظاف ــة س ــلوك
حض ــاري أرش ــدنا وحثن ــا
عليهـــا ديننـــا اإلســـامي
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الحنيف.
وعقــب تنفيــذ الحملــة
قــام نائب مديــر الصندوق
بتكريــم العمال املشــاركني
بمبالـــغ نقديـــة ،إضافـــة
إىل توزيــع هدايــا العيــد ..
مشــيدا بالجهــود الحثيثــة
التي يبذلها عمال وموظفو
صندوق النظافة والتحسني
املتواجدون يف امليدان لخدمة
املجتمــع أثنــاء إجــازة عيد
األضحــى املبارك.
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