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رئيس الوزراء يطلع عىل جهود السلطة 
املحلية بمأرب ملواجهة أرضار السيول

أجـــرى رئيـــس مجلـــس 
ـــن  ـــور مع ـــوزراء الدكت ال
ـــاء،  ـــوم الثالث ـــك، ي عبداملل
اتصـــاال هاتفيـــا بمحافـــظ 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
العـــرادة اطلـــع خاللـــه عىل 
األعمـــال التي تـــم تنفيذها 
وممرات  طرق  وفتح  لشق 
آمنـــة للمترضريـــن مـــن 
والعواصف  األمطار  سيول 
ــد  ــة رصواح، بعـ بمديريـ
ارتفـــاع منســـوب ميـــاه 
ســـد مـــأرب وفيضانهـــا 
ـــرات املخصصة  باتجاه املم

ـــض. للمفي
رئيـــس  واســـتمع 
الوزراء من املحافظ العرادة 
إىل نبذة عن الجهود الجارية 

املترضرين  أوضاع  ملعالجة 
من الســـيول وتقديم العون 
واملســـاندة العاجلـــة لهم يف 
مختلف املجاالت، بالتنسيق 
مـــع املنظمات اإلنســـانية.. 
مثمنا الجهـــود التي تبذلها 
قيـــادة الســـلطة املحليـــة يف 
محافظة مأرب، حاثا إياها 
ـــود  ـــة الجه ـــىل مضاعف ع
لتنفيـــذ املشـــاريع الخدمية 
والتنمويـــة والحفـــاظ عىل 

األمن واالســـتقرار.
الـــوزراء  ووجـــه رئيس 
ـــك،  ـــور معـــن عبداملل الدكت
ــة  بتنفيـــذ حلـــول عاجلـ
للمخاطـــر املحتملـــة جـــراء 
ـــيول  ـــق الس ـــتمرار تدف اس
الخارجـــة مـــن ســـد مأرب، 

وتكثيـــف الجهـــود إلغاثـــة 
ـــتمرار  املترضرين جراء اس
تدفقها، واالهتمام بأوضاع 

لنازحن. ا
ـــلطة  ـــىل الس ـــدد ع وش
املحليـــة رسعـــة تقديـــم 
اإلغاثة واملساعدات الالزمة 
يف  السيول  من  للمترضرين 
كافـــة مديريـــات محافظـــة 
والتنسيق  بالتعاون  مأرب، 
مع رشكاء العمل اإلنساني.
ـــتعراض  ـــم اس ـــا ت كم
األوضـــاع  مســـتجدات 
امليدانيـــة، يف ظل اســـتمرار 
ملليشيا  العسكري  التصعيد 
الحوثـــي االنقالبيـــة، وحيا 
ــذا  ــوزراء بهـ الـ ــس  رئيـ
الـــدور البطويل  الخصـــوص 
ـــي  ـــش الوطن ـــوات الجي لق

ورجال  الشعبية  واملقاومة 
القبائـــل، الذيـــن يواصلـــون 
تقديـــم التضحيـــات تلـــو 
ــل  ــن أجـ ــات مـ التضحيـ
إنهـــاء املـــروع االنقالبـــي 
ــتكمال  ــري، واسـ العنـ
تحريـــر بقيـــة املناطق التي 
الزالـــت تحـــت ســـيطرة 
املليشـــيات .. مثمنا الوقفة 
األخويـــة الشـــجاعة لـــدول 
تحالـــف دعـــم الرعيـــة 
ـــة  ـــة العربي ـــادة اململك بقي
الســـعودية الشـــقيقة، يف 
ـــة  ـــن املصريي ـــة اليم معرك

والوجوديـــة.

نقال تهاني الرئيس بعيد األضحى ..



3نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

السبت   8  اغسطس  2020م   العـــــدد ) 116 (

املقدشـــي والعــرادة يزوران قيـــــادة 
التحـــــالف فــــي مــــــــــــأرب

قـــام وزيـــر الدفـــاع 
الفريـــق الركـــن محمد عيل 
املقـــديش، يـــوم اإلثنـــن، 
ومعه محافظ مأرب اللواء 
ـــدد  ـــرادة، وع ـــلطان الع س
ـــر وزارة  ـــدراء دوائ ـــن م م
الدفـــاع، بزيـــارة عيديـــة إىل 
مقر قيادة قـــوات التحالف 
الداعمـــة للرعية  العربـــي 
ـــأرب، وكان  ـــة م بمحافظ
يف اســـتقبالهما قائـــد قوات 
ـــواء  الل ـــي  ـــف العرب التحال
الركـــن يوســـف الشـــهري.

الزيـــارة أشـــاد  وخـــالل 
ـــظ  ـــاع ومحاف ـــر الدف وزي
دول  بمواقـــف  مـــأرب 
الداعمة  ـــي  ـــف العرب التحال
للرعيـــة يف اليمـــن بقيادة 
السعودية،  العربية  اململكة 
ووقفتهـــم األخويـــة إىل 
جانـــب الشـــعب اليمنـــي 
يف معركـــة اســـتعادة األمن 
واالســـتقرار، ومواجهـــة 
االنقالبية،  الحوثي  مليشيا 
وصـــد املســـاعي اإليرانيـــة 

الســـاعية لزعزعـــة األمـــن 
القومـــي العربـــي.. ناقلـــن 
تحيـــات القيادة السياســـية 
ـــس  ـــة رئي ـــة بفخام ممثل
ـــريالركن  ـــة املش الجمهوري
ـــه منصـــور هـــادي،  عبدرب
القائـــد األعـــىل للقـــوات 
العيدية  والتهاني  املسلحة، 
ـــوات  ـــم يف الق ـــن إخوانه م

املســـلحة اليمنيـــة.
ـــاع  الدف ـــر  ـــاد وزي وأش
بالتضحيـــات الغاليـــة التـــي 
ـــرب  ـــقاء الع ـــا األش يقدمه
يف معركـــة الدفـــاع العربـــي 
تلك  أن  إىل  املشرتك.. مشرياً 
التي تسكب  العربية  الدماء 
عىل الـــرتاب اليمني الطاهر 
هي تعبري عن أصالة وعمق 
الروابط والعالقات األخوية 

الـــدم واملصري. ووحدة 
ــه  ــا يقدمـ ــاً مـ مثمنـ
األشـــقاء من دعم وإســـناد 
القـــوات  يف  إلخوانهـــم 
ـــن  الذي ـــة  ـــلحة اليمني املس
يقفون بشجاعة يف ميادين 

الفداء دفاعا عن املكتسبات 
مؤكداً  الوطنية..  والثوابت 
ـــة  الثابت ـــة  ـــك الوقف أن تل
ـــرة  ـــدة يف ذاك ـــتظل خال س

الشـــعب اليمنـــي.
وأكد الفريق املقديش أن 
أبناء الشعب اليمني وقواته 
املسلحة ماضون يف معركة 
تحريـــر العاصمـــة صنعـــاء 
وكل املناطق واملدن اليمنية 
مهمـــا كانـــت التضحيـــات، 
وعازمـــون عـــىل إنهـــاء 
التمـــرد واالنقالب  مليشـــيا 
ـــث يف  ـــي تعي الت ـــة  الحوثي
األرض الفســـاد، وترتكـــب 
الجرائـــم واالنتهاكات بحق 
اليمنيـــن خدمـــة ملشـــاريع 
إيرانيـــة خبيثـــة، تســـتهدف 
ـــوىض والخراب  تصدير الف
إىل املنطقـــة وتحويل اليمن 
إىل منصـــة لزعزعـــة األمـــن 
املصالح  وتهديد  املنطقة  يف 
العامليـــة.. مؤكـــدا أن اليمن 
ستظل عصية عىل مروع 
واألطمـــاع  الحوثـــي 

اإليرانية.
مـــن جهته قال محافظ 
مأرب »إن الشعب اليمني لن 
ـــتطيع أن يويف األشقاء  يس
يف اململكـــة عىل ما يقدمونه 
من دعم وإسناد لليمن، وأن 
اليمنيـــن ســـيظلون أوفياء 
ـــعودية«..  إلخوانهم يف الس
ــات  إىل أن العالقـ ــرياً  مشـ
األخوية بن اليمن واململكة 
ال تقتر عىل عالقة الجوار 
بل هي عالقة أزلية تتجسد 
يف واحديـــة الهدف واملصري 

الواحد.
ــيا  ــاف أن مليشـ وأضـ
ـــها  ـــت نفس ـــي جعل الحوث
أداة إيرانية وباعت نفســـها 
التـــي  لألطمـــاع الفارســـية 
تســـعى لنـــر األفـــكار 
واملعتقـــدات الدخيلـــة عـــىل 
ـــي  ـــي العرب ـــع اليمن املجتم

األصيـــل.

نقال تهاني الرئيس بعيد األضحى ..
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ـــأرب  ـــظ م ـــد محاف أك
اللواء ســـلطان العـــرادة أن 
رايـــة الجمهوريـــة اليمنيـــة 
ـــرتفرف عاليا يف السماء  س
عـــىل كل ربـــوع الوطـــن 
اليمنـــي الكبـــري رغـــم أنـــف 
الحاقديـــن مـــن املليشـــيات 
الحوثية اإلرهابية املدعومة 
أن  لها  إيران، واليمكن  من 
تتحكـــم يف مصـــري الوطـــن 

ـــعب اليمني. والش
جـــاء ذلـــك خـــالل كلمة 
ألقاهـــا عقـــب أدائـــه صالة 
عيـــد األضحـــى املبـــارك مع 
جمـــوع املصلـــن يف مدينـــة 
مأرب ، هنأ خاللها الشعب 
السياسية  والقيادة  اليمني 
ـــس  ـــة رئي ـــة بفخام ممثل
الجمهوريـــة  املشـــريالركن 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
ونائبـــه الفريـــق الركن عيل 
محســـن صالـــح، ورئيـــس 
ـــيخ  ـــواب الش الن ـــس  مجل
ســـلطان الربكانـــي ودولـــة 
ـــور  ـــوزراء الدكت ال ـــس  رئي
ـــادات  ـــك وقي معـــن عبداملل
ـــكرية  الدولة املدنية والعس
بهـــذه املناســـبة العظيمـــة، 
اللـــه أن يعيدهـــا  ســـائال 
عـــىل شـــعب اليمـــن واألمة 
اإلســـالمية بالخـــري واليمن 

والـــربكات.
قـــال  كلمتـــه  ويف 
محافظ مأرب: إن الشـــعب 
اليمنـــي بمختلـــف مكوناته 
ـــن  ـــية ل ـــه السياس وأطياف
تعود  حتى  عافيته  يستعيد 

رايـــة الجمهوريـــة اليمنيـــة 
ـــوع  ـــىل كل رب ـــة ع مرفرف
ـــرتفرف بإذن  ـــن، وس الوط
ـــه، فاملشـــاريع الصغرية  الل
أن  العمر، واليمكن  قصرية 
تتحكـــم يف الشـــعوب األبية 

كالشـــعب اليمنـــي.
ودعـــا املحافـــظ العرادة 
ـــادات  ـــن قي ـــطن م الناش
سياســـية وإعالميـــة ورواد 
التواصـــل االجتماعـــي إىل 
توجيه نشاطهم وخطابهم 
ملا يوحـــد الصـــف الوطني، 
واالبتعـــاد عـــن املناكفـــات 
واملكايـــدات حتـــى يســـتعيد 

اليمنيـــون دولتهـــم.
ـــىل  ـــرادة ع الع ـــدد  وش
أهمية أن يقف الجميع صفاً 
واحـــداً مـــع أبطـــال الجيش 
ـــذودون  ـــن ي الذي ـــي  الوطن
ـــة،  ـــة والكرام ـــن الحري ع
ويجـــودون بأرواحهـــم 
رخيصة كي يعيش الشعب 

اليمنـــي يف أمـــن واســـتقرار 
ـــه  ـــا يقدمون بم ـــيداً  .. مش
ـــرية يف  ـــات كب ـــن تضحي م
سبيل االنتصار للجمهورية 
والكرامـــة،  والحريـــة 
االتحادي  لليمن  واالنتصار 
ومخرجات الحوار الوطني.
ذات  يف  أثنـــى  كمـــا 
الســـياق عىل مايبذله رجال 
األمـــن يف محافظـــة مـــأرب 
ـــارة لتعزيز  من جهـــود جب
حالـــة األمـــن واالســـتقرار 
ـــي  الت ـــة  ـــكينة العام والس
تشـــهدها مأرب وخصوصا 
املحافظـــة،  عاصمـــة 
ــات  ــم النجاحـ وتحقيقهـ
كل  إفشـــال  يف  الكبـــرية 
املخططات الرامية لزعزعة 
داعيا   .. واستقرارها  أمنها 
الجميـــع يف املحافظـــة إىل 
الوقوف معهم ومساندتهم 
ـــوا  ـــوا مادام ـــا أوت ـــكل م ب
يساندون الحق، ويسهرون 

عـــىل أمـــن وحياة الســـكان 
املدنين وحماية مصالحهم 

العامـــة والخاصـــة.
وبـــارك محافـــظ مأرب 
ـــت  ـــي توصل الت الخطـــوات 
ـــية  ـــادة السياس ـــا القي إليه
مؤخـــرا املتعلقـــة بآليـــة 
ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض 
عـــىل طريق توحيـــد الصف 
الوطنـــي باتجـــاه مقاومـــة 
املـــروع اإليرانـــي وذراعه 
ـــيا الحوثي  يف اليمن )مليش
ـــاً عـــن  ـــة(.. معرب االنقالبي
الشـــكر والتقديـــر الكبريين 
للتحالـــف العربـــي بقيـــادة 
ـــعودية  اململكة العربية الس
التـــي وقفت بـــكل ِجد حتى 
ـــه  الل ـــق  ـــتطاعت بتوفي اس
إىل حيز  االتفاق  إخراج هذا 

النور.

في كلمته عقب صالة عيد األضحى المبارك

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. «
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ـــأرب  ـــظ م ـــه محاف وج
اللواء سلطان العرادة بتعزيز 
املحليـــة  الســـلطات  حســـاب 
ـــة  ـــغ مائ ـــات بمبل للمديري
مليـــون ريال لـــكل مديرية ، 
املعتمد  املخصص  إىل  إضافة 
الســـنوية  ضمـــن موازنتهـــا 
وذلك  2014م،  ملوازنة  وفقاً 
ملواجهـــة األعمـــال الطارئـــة 
ـــة أرضار  ـــة بمواجه الخاص
ســـيول األمطـــار وفيضـــان 

مأرب. سد 
العرادة  املحافظ  وحّمـــل 
ـــاً  ـــه اجتماع ـــالل ترؤس خ
ـــوارئ باملحافظة  الط للجنة 
املحافظـــة ومـــدراء  ووكالء 
والســـلطات  املديريـــات، 
املحلية باملديريات املسؤولية 
الكاملـــة يف التحـــرك الرسيع 
ــات  ــتجابة الحتياجـ لالسـ
ـــاس، ومواجهة األرضار  الن
ـــة كل يف  ـــة واملحتمل القائم
مديريتـــه وفـــق األولويـــات 
الطارئـــة واألهـــم ثـــم املهم، 
تقديـــم  مقدمتهـــا  ويف 
املترضرة،  لألرس  املساعدات 
السكانية  التجمعات  وإنقاذ 
ـــيول  الس ـــا  ـــي تحارصه الت
 ، الســـد  وفيضـــان ميـــاه 
ــا،  ــع محارصتهـ املتوقـ أو 
املترضرة  الطرقات  وإصالح 
ـــاري وعبارات  الكب وحماية 
الســـيول فيهـــا وصيانتهـــا، 

ـــة  الالزم ـــدات  ـــل املص وعم
الجوانـــب  ، وتعزيـــز  للميـــاه 
الحمائية واألمنية لتجمعات 
النازحـــن واملجتمع املضيف 

املديريـــات. يف مختلـــف 
املحافـــظ  كمـــا شـــدد 
التحـــرك عـــىل  عـــىل رسعـــة 
ــق  الطريـ ــة  األرض لحمايـ
الـــدويل الذي يربط املحافظة 
ـــوت من  ـــة حرضم بمحافظ
البيضاء  جهـــة وبمحافظتي 
وشـــبوة مـــن جهـــة أخـــرى، 
ـــة  الالزم ـــال  ـــراء األعم وإج
ـــك  تل ـــاري يف  الكب ـــة  لحماي
الخطوط من االنهيار بسبب 
الســـد  ـــاه  ضغـــط تدفـــق مي
ـــيول األمطار واإلرضار  وس
وحمايـــة  باألســـفلت، 
املسافرين، فضالً عن رسعة 
إصالح الطرقات يف املديريات 
ـــم عبارات  املترضرة، وترمي
امليـــاه فيهـــا حتـــى ال تعـــزل 
الســـيول،  املديريـــات بفعـــل 
الالزمة  اإلصالحات  وإجراء 
التـــي تعرضـــت  لـــألرضار 
املهمة  املشـــاريع  لهـــا بعض 
ــة  الحكوميـ ــات  واملؤسسـ
ـــي تقـــدم خدمـــة عامـــة  الت
للمواطنـــن بســـبب األمطار 
والســـيول حتـــى تســـتمر يف 
للمواطنن. خدماتها  تقديم 

ـــرادة  الع ـــواء  الل ـــد  وأك
ــات  املديريـ ــدراء  ــىل مـ عـ

ـــا  ـــة فيه املحلي ـــلطات  والس
ـــال  أعم ـــتكمال  ـــة اس برسع
املســـح لـــألرضار والتقييـــم 
ـــات  املديري ـــات يف  لالحتياج
، وكـــذا األرضار  املتأخـــرة 
املديريات  التي تعرضـــت لها 
بعد رفعها للبيانات السابقة 
بسبب استمرار تدفق سيول 
األمطار وفيضان مياه السد، 
حتـــى تتمكـــن املحافظة من 
الـــوزراء  إىل رئيـــس  رفعهـــا 
ـــالزم بخصوصها. ال التخاذ 
العرادة  املحافـــظ  ووجه 
ـــيق  التواصل والتنس بتعزيز 
ـــة  ـــادات املجتمعي القي ـــع  م

واملتطوعن  األعمال  ورجال 
التي  الجهـــود  وإدارة كافـــة 
التخفيـــف مـــن  مـــن شـــأنها 
معانـــاة الناس يف كافة عزل 
املحافظة  وقـــرى مديريـــات 
، منوهـــاً إىل أهميـــة تكثيـــف 
بمخاطر  املجتمعية  التوعية 
الســـيول  ـــاء يف ممـــرات  البن
، وعـــدم االقـــرتاب منهـــا 
ــالمة  ــا لسـ ــاء تدفقهـ أثنـ
 ، أرواحهـــم وممتلكاتهـــم 
الوســـائل إليصـــال  وتنويـــع 
التوعويـــة  الرســـائل  تلـــك 

ـــن. للمواطن ـــات  والتعليم

السلطة المحلية بمأرب ..

عمل دؤوب عىل مدى عرشة أيام ملواجهة 
سيـــــــول مفيـــــــــض الســــــــد

لجنة الطوارئ تعقد سلسلة اجتماعات لمواجهة األضرار   •
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جلنة الطوارئ تناقش مع رشكاء العمل 
اإلنساين التدخالت العاجلة للمترضرين 

ناقشـــت لجنـــة الطوارئ 
يف محافظـــة مأرب برئاســـة 
ـــلطان  ـــواء س الل ـــظ  املحاف
العـــرادة، مـــع رشكاء العمل 
اإلنســـاني، التقريـــر األويل 
التي خلفتها  األرضار  لحجم 
ســـيول األمطـــار وفيضـــان 
بحرية سد مأرب والتدخالت 
اإلنسانية العاجلة للتجمعات 
املضيف،  للمجتمع  السكانية 
النازحـــن يف  ومخيمـــات 
املحافظة،  مديريات  مختلف 
إىل جانـــب التدخالت العاجلة 
التـــي قامـــت بهـــا الســـلطة 
املحلية، وما يمكن أن يقدمه 
رشكاء العمل اإلنســـاني من 
تدخـــالت لســـد االحتياجـــات 
العاجلـــة القائمـــة واملتزايدة 
مـــع اســـتمرار تدفق ســـيول 

األمطـــار وفيضان الســـد.
اللقـــاء  واســـتعرض 
التقريـــر الذي أعدتـــه اللجنة 
املكلفـــة مـــن املحافـــظ 
لحـــر األرضار، وتقييـــم 
االحتياجـــات مع الســـلطات 
املحليـــة باملديريـــات، وأبـــرز 
األرضار التي تم رصدها حتى 
6 أغســـطس الجـــاري، حيث 
ـــخصا،  ـــاة 19 ش أدت إىل وف
منهم 17 طفال، وترضر 16 
ـــبع  ـــا و885 أرسة يف س ألف
ـــة،  ـــي: )املدين ـــات ه مديري
ورصواح، ومدغل، ورغوان، 
ـــا  ـــب(، منه ـــة، وحري ورحب
3666 أرسة ترضرت ترضرا 
كليـــا، وأصبحـــت يف العـــراء، 
فيمـــا 13219 أرسة ترضرت 
ترضرا جزئيا، حيث شـــملت 
ــاكن  ــري املسـ األرضار تدمـ
واملباني، وتلف املواد اإليوائية 
وغـــري الغذائيـــة، وتدمـــري 
ـــات  ـــاه والخزان ـــادر املي مص

والـــرف الصحـــي، وتلـــف 
ـــواد الغذائية. امل

وأشـــار التقرير إىل جرف 
السيول لـ 6 كم من األسفلت 
و8 كم مـــن الطـــرق املعبدة، 
ـــرق أكثر من 43  وتدمري وغ
بئـــر ميـــاه عامـــة وخاصـــة 
ـــبكات  ـــع الش ـــن م باملزارع
الداخليـــة داخـــل وحـــول 
حوض ســـد مـــأرب، وإتالف 
3 محـــوالت كهربائية،  و50 
ـــاء يف  ـــبكة كهرب ـــود ش عم
ـــط، إىل  ـــة رصواح فق مديري
جانب تدمري صهاريج شفط 
الرف الصحـــي واألرصفة 
واألشجار يف شـــوارع مدينة 
مـــأرب عاصمـــة املحافظـــة، 
ـــرف  ـــة ال ـــرضر محط وت
الصحـــي، وشـــبكة ميـــاه 
الروضـــة باملدينـــة، وتدمـــري 
ـــة  ـــات الصلب ـــب املخلف مقل
الـــوادي، وتـــرضر  بمديريـــة 
الطـــرق الرابطـــة بـــن قـــرى 
ـــة ، وتدمـــري  ـــة الرحب مديري
املـــزارع يف وادي اللب  أغلـــب 
ومركـــز املديريـــة مـــع اآلبار 
ـــاه  املوجـــودة وشـــبكات املي
ـــرضر  ـــن ت ـــال ع ـــا، فض فيه
الطريـــق الرئييس الواصل إىل 
مديرية مراد، وجرف السيول 

لعبـــارات تريـــف امليـــاه 
وتـــرضر املمتلـــكات العامـــة 
ـــا األرضار يف  والخاصة، فيم
بقية املديريات مازالت لجان 

التقييـــم تعمـــل فيها.
إىل  التقريـــر  ولفـــت 
ـــي  الت ـــة  ـــالت العاجل التدخ
قامـــت بهـــا الســـلطة املحلية 
خاصـــة يف مديريـــة رصواح 
ـــرضرا  ـــر ت ـــرب أكث ـــي تعت الت
إليها  بســـبب تدفق الســـيول 
ــأرب  ــات مـ ــن محافظـ مـ
والبيضاء وذمـــار، وصنعاء، 
إىل جانب امتالء حوض ســـد 
مـــأرب وفيضانـــه، أبرزهـــا: 
النازحـــن املترضريـــن  نقـــل 
يف مخيمـــي الصوابـــن وذنة 
ـــال إىل مناطـــق مرتفعة  الهي
وبعيـــدة عـــن حـــوض الســـد 
ـــل  ـــن لنق ـــري صهريج وتوف
امليـــاه باســـتمرار للنازحـــن 
ـــق  ـــح طري ـــن، وفت باملخيم
الـــراك واملريتـــخ  ملخيمـــي 
السد،  غرب  جنوب  الواقعن 
وشـــق طريـــق إىل مخيمـــات 
منســـاح الروضـــة لتســـهيل 
ـــاعدات  الحركة وإدخال املس
اإلنسانية.. فضال عن تقديم 
مســـاعدات نقدية لعدد 485 
ـــوض  ـــات ح أرسة يف مخيم

الســـد لتمكينها من االنتقال 
ـــت  ـــة تح ـــن مرتفع إىل أماك
ـــة  التنفيذي ـــدة  إرشاف الوح
النازحـــن. إلدارة مخيمـــات 

أن  التقريـــر  وبـــن 
بشكل  يحتاجون  املترضرين 
ــأوى،  ــل إىل 3666 مـ عاجـ
ـــاعدات  ـــة مس و17460 حال
إيـــواء غـــري غذائيـــة، ومثلها 
ـــاه  مســـاعدات يف مجـــال املي
واإلصحاح البيئي، فضال عن 
عاجلة. غذائية  سلة   15324

كمـــا جـــرى خـــالل 
اللقـــاء الـــذي حـــرضه وكالء 
ـــور عبدربه  املحافظـــة الدكت
الباكـــري  مفتـــاح وعبداللـــه 
و محمـــد املعـــويض ومـــدراء 
عمـــوم املديريـــات، مناقشـــة 
اإلمكانـــات املتوفـــرة حاليـــا 
اإلنساني  العمل  رشكاء  لدى 
ـــأوى،  ـــل امل ـــة يف كت املنضوي
ـــاه  ـــواء واملي ـــذاء واإلي والغ
واإلصحاح البيئي، ورضورة 
أن يكـــون لـــدى كل منظمـــة 
مخـــزون اســـرتاتيجي يف 
املحافظة مـــن أجل مواجهة 
الحاالت اإلنســـانية الطارئة،   
التـــي تخلفها الكـــوارث غري 

. ملتوقعة ا

وفاة 19 معظمهم أطفال وتضرر قرابة 17 ألف أسرة ..
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العــرادة يتـــرأس اجتمــاعاً ملناقشـــة تـــدابري مواجهــــة
 أضـــرار السيــول بصـــــرواح والــــوادي

تـــرأس محافـــظ مـــأرب 
اللواء  الطوارئ  لجنة  رئيس 
ســـلطان العـــرادة اجتماعـــاً 
موسعا،ً ضم وكيل املحافظة 
للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
الباكـــري ووكيـــل املحافظـــة 
ـــات الغربية  لشـــؤون املديري
ـــس  ـــويض ورئي ـــد املع محم
املكتـــب الفنـــي الدكتور عيل 
الجبل ومدراء عموم املكاتب 
ومدراء  باملحافظة  املختصة 
عـــدد مـــن املديريـــات، ناقش 
ـــة  ـــة ملواجه ـــري الالزم التداب
أرضار الســـيول والعواصـــف 
ـــن  ـــدد م ـــهدتها ع ـــي ش الت

مديريـــات املحافظـــة.
االجتمـــاع  وناقـــش 
العاجلـــة  اإلجـــراءات 
ـــوع  ـــع وق ـــة ملن والرضوري
كارثة – السمح الله - جراء 
ـــة  ـــيول الخارج ـــق الس تدف
عن ســـد مأرب بعـــد ارتفاع 
منســـوبه املائـــي ووصولـــه 
مرحلـــة املفيـــض ألول مـــرة 
منذ إعـــادة تشـــييده، ملحقاً 
أرضاراً بمئات األرس النازحة 
ـــكات املواطنن يف كل  وممتل
ـــة بمديرية  من ذنة والروض
رصواح، وتدفق املياه باتجاه 
الـــوادي، يف ظـــل  مديريـــة 
استمرار السيول الواصلة إىل 

السد.

ـــظ العرادة  ووجه املحاف
خالل االجتماع بتشكيل لجان 
فرعية عـــن لجنـــة الطوارئ 
باملحافظـــة يف كل املديريات، 
وأقر تشـــكيل لجنتن بشكل 
عاجـــل يف مديريتـــي رصواح 
ـــوادي، تتكون من  ال ومأرب 
املكاتـــب املختصـــة والوحدة 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
ـــدراء املديريات  النازحن وم
ملواجهـــة والحد من األرضار 
الناجمة عن تدفق مياه السد 

املفيض. بعد 
كمـــا شـــدد املحافـــظ 
العرادة عىل مدراء العموم يف 
ـــات املحافظة  مختلف مديري
متابعة ســـري حركة السيول 
وتنبيـــه املواطنـــن، وإغاثـــة 
الطرقات  املترضرين، وتفقد 
العامـــة والفرعيـــة، والقيام 
بإصالحها وردمها عىل وجه 
الرسعـــة .. موجهـــا بإضافة 
ست قطع للشـــق )دركرتات 
وشـــيوالت( لفتـــح ممـــرات 
ـــق  ـــن واملناط ـــة للعالق آمن
التي حارصتهـــا وتحارصها 
ـــدات  ـــل مص ـــيول، وعم الس
ـــكل  ـــمنتية بش ـــة وأس ترابي
عاجـــل، مـــع توفـــري القطـــع 
التابعة لها من شاحنات نقل 
لألتربـــة وأدوات شـــق وردم 

عـــىل نفقة الســـلطة املحلية. 
ـــار املحافظ العرادة  وأش
ـــن  ـــة ع ـــات الناجم التبع إىل 
ـــاه ســـد مـــأرب  فيضـــان مي
واملخاطـــر التـــي قـــد تحـــدث 
عن اســـتمرار فيضانه، وهو 
مايتطلـــب تنفيـــذ معالجـــات 
آنية وأخرى اسرتاتيجية بدءاً 
وفتح  املترضرين،  إغاثة  من 
ممرات وطـــرق آمنة، وعمل 
مصـــدات للســـيول، وصيانة 
الطرق املتـــرضرة، واالنتقال 
إىل إنشاء كباري عىل الطريق 
ـــربه  ـــر ع ـــذي تم ال ـــدويل  ال
مياه الســـد، وإنشـــاء قنوات 
ـــوزع  ـــة تت ـــض إضافي للمفي
مـــن خاللها امليـــاه الخارجة، 
وتخفـــض مـــن مســـتوى 
ـــم عن تدفقها  الناج الضغط 
باتجـــاه مجـــرى واحـــد كمـــا 
إىل  اآلن، إضافة  الحاصل  هو 
مشـــاريع االستفادة من هذا 
الوفـــر املائـــي الذي ســـيعود 
بالنفـــع عىل املخـــزون املائي 
القطاع  وتوسع  باملحافظة، 
النباتي. الزراعـــي والغطـــاء 

ويف االجتمـــاع قدم مدير 
التنفيذيـــة إلدارة  الوحـــدة 
النازحـــن ســـيف  مخيمـــات 
مثنـــى، تقريـــرا موجـــزا عن 
التـــي  الجهـــود  أبـــرز 

نفذتهـــا الوحـــدة إلغاثـــة 
ـــة  ـــا تغطي ـــن، منه املترضري
أبرز االحتياجات األساســـية 
األمم  صندوق  عرب  للنازحن 
املتحـــدة للســـكان، وتوزيـــع 
2300 سلة غذائية وأضاحي 
ـــخ صهاريج املياه  العيد وض
النظيفة إىل كل األرس النازحة 
ــص  ــرضرة، وتخصيـ واملتـ
صهاريـــج مســـتمرة ملناطق 

أراك والروضـــة.
وأكـــد مثنـــى أن الوحـــدة 
التنفيذية وبناًء عىل توجيهات 
قيادة الســـلطة املحلية أقرت 
توزيع مســـاعدات نقل 475 
أرسة، ترضرت من الســـيول 
بتمويـــل محـــيل، كما تمكنت 
من فـــك الحصـــار عن األرس 
العالقـــة بمنطقـــة أراك مـــن 
خـــالل فتـــح الخـــط الواصل 
ـــتمرار  ـــب اس ـــا، إىل جان إليه
العمل عىل شق طرق ومداخل 

ـــة الروضة. آمنة إىل منطق
ــى يف ذات  ــاد مثنـ وأشـ
ـــياق بما تقدمه السلطة  الس
من  مأرب  بمحافظة  املحلية 
دعـــم كبـــري لجهـــود الوحدة 
وإغاثة  مساندة  يف  التنفيذية 
ـــىل  ـــا ع ـــن، وحرصه النازح
ـــراء  ـــم ج ـــف معاناته تخفي

ـــزوح والترد. الن

وجه بمعالجات آنية واستراتيجية ..
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املحافظ العرادة يتفقد أعامل شق الطرق 
واملمرات وإغاثة املترضرين من السيول

تفقـــد محافـــظ مـــأرب 
اللواء سلطان العرادة أعمال 
شـــق وفتح طرق وممرات 
آمنة وإغاثة املترضرين من 
والعواصف  األمطار  سيول 
بمديريـــة رصواح بعـــد 
السد  مياه  منسوب  ارتفاع 
وفيضانـــه باتجـــاه املمرات 
املخصصـــة  الطبيعيـــة 
للمفيض للمـــرة األوىل منذ 
إنشـــاء الســـد عام 1986م.

وخـــالل الزيـــارة اطلـــع 
املحافـــظ العـــرادة عـــىل 
الوضع اإلنساني واألرضار 
التي طالت املئات من األرس 
يف مناطـــق الروضـــة وذنة، 
واألعمـــال الجاريـــة إلغاثة 
ــن،  ــاعدة املترضريـ ومسـ
وجهـــود فـــك الحصـــار عن 
بعـــض األرس العالقة جراء 

مفيض السد وتفادي املزيد 
مـــن املخاطـــر، خصوصاً يف 
ظل استمرار تدفق السيول 
الواصلة والخارجة من سد 

مأرب.
املحافـــظ  ووجـــه 
العـــرادة الجهـــات املعنية يف 
الســـلطة املحلية باملحافظة 
والوحـــدة التنفيذيـــة إلدارة 
مخيمـــات النازحن برسعة 
املترضرين  أوضاع  معالجة 
ــم  ــيول وتقديـ ــن السـ مـ
العـــون واملســـاندة العاجلة 
لهـــم، وتوفـــري االحتياجات 
والتكاليف الالزمة عىل نفقة 
والتنسيق  املحلية،  السلطة 
مـــع املنظمـــات اإلنســـانية 

ـــة املترضرين. إلغاث
املحافـــظ  وشـــدد 

العـــرادة عـــىل رسعـــة 
ـــاعدات الغذائية  تقديم املس
من  للمترضرين  واإليوائية 
الســـيول ومساندة السلطة 
املحليـــة يف تأمـــن الخدمات 
األساســـية لهـــم مـــن مياه 
وكهرباء وخدمات عالجية 
وطبيـــة، واألخـــذ بعـــن 
ـــتمرار  االعتبار إمكانية اس
تدفق السيول وإلحاق املزيد 

مـــن األرضار.
ـــظ  ـــع املحاف ـــا اطل كم
العـــرادة خـــالل زيارته عىل 
الوضـــع املائي بســـد مأرب 
وكميـــات امليـــاه الخارجـــة 
منـــه بعد وصولهـــا مرحلة 
ـــن  ـــتمع م ـــض، واس املفي
ـــن  ـــذة ع ـــن إىل نب املختص
األرضار واآلثـــار الجانبيـــة 

ــاه  ــتخلفها امليـ التـــي سـ
الخارجة عن السد، وكيفية 
تفـــادي وقـــوع املزيـــد مـــن 
البنيـــة  األرضار ســـواء يف 
التحتيـــة عىل ممر الســـيول 
ـــكات  ـــة أو يف ممتل الفائض
ـــي  الت ـــن  ـــزارع املواطن وم

تصـــل إليهـــا املياه.
رضورة  إىل  الفتـــاً 
ـــة  ـــات املختص ـــام الجه قي
ـــة  ـــول العاجل ـــم الحل بتقدي
ـــي  الت ـــة  ـــر املحتمل للمخاط
ـــتمرار تدفق  قد يسببها اس
الســـيول الخارجة من ســـد 
مـــأرب، وتكثيـــف الجهـــود 
وترسيعهـــا حتـــى التتحول 
إىل  السد  الخارجة من  املياه 
كارثـــة يصعـــب معالجتها.
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المحافظ يوجه مدراء المديريات برفع 
الجاهزية ومعالجة األضرار أوال بأول

وجـــه محافـــظ مـــأرب 
اللواء سلطان العرادة مدراء 
املديريات باملحافظة  عموم 
للطوارئ  الفرعية  واللجان 
برفـــع الجاهزيـــة ومتابعة 
أرضار السيول واألمطار يف 
جميـــع املناطق ومعالجتها 
أوالً بـــأول ، واتخاذ التدابري 
الالزمة إلغاثـــة املترضرين 
ومواجهة املخاطر املحتملة 
الســـتمرار تدفـــق الســـيول 

املحافظة. عىل 
وأكـــد املحافـــظ العرادة 
املحافظة  ملوقع  تريح  يف 
ـــتمرة  رضورة املتابعة املس
مـــن قبـــل مـــدراء املديريات 

لحركـــة الســـيول واألمطار 
يف عزل وقـــرى مديرياتهم، 
التـــي قـــد تطـــال  واألرضار 
واملمتلـــكات  املواطنـــن 
الخاصـــة والعامة، والتفقد 
للخطـــوط  املســـتمر 
والطرقات العامة والفرعية 
والقيام بإصالحها وردمها 

عـــىل وجـــه الرسعة.
إىل  العـــرادة  وأشـــار 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــرص الس ح
باملحافظـــة عـــىل التخفيف 
النازحـــن  مـــن معانـــاة 
واملترضريـــن مـــن الســـيول 
ـــالزم،  ال ـــون  ـــم الع وتقدي
ومنع املخاطر املحتملة من 

ـــيول  ـــق الس ـــتمرار تدف اس
ـــة، خصوصاً  ـــىل املحافظ ع
تلك الخارجة عن سد مأرب 
بعد وصوله مرحلة املفيض 
ألول مرة منذ إعادة تشييد 

السد.
وأثنـــى املحافظ العرادة 
عىل الجهود املجتمعية التي 
تعمـــل إىل جانـــب الســـلطة 
املحلية باملحافظة للتخفيف 
من أرضار السيول الفائضة 
من ســـد مـــأرب يف رصواح 
ـــي  ـــوادي، والت ال ـــأرب  وم
ـــري يف  ـــكل كب ـــهمت بش أس
تجنيـــب املديريتـــن الكثـــري 
التـــي كانـــت  مـــن املخاطـــر 

السيول  سترتتب عىل تدفق 
نحو قراهم ومناطقهم.

ودعـــا املحافـــظ العرادة 
توخـــي  إىل  املواطنـــن 
الحيطـــة والحذر، واالبتعاد 
عـــن أماكـــن تدفق الســـيول 
املحتمل  واملناطق  واألودية 
إليهـــا يف  وصـــول الســـيول 
ظـــل التوقعـــات باســـتمرار 
األمطـــار خـــالل األيـــام 
ـــع  ـــاون م ـــة، والتع القادم
الجهات املختصة يف السلطة 
املحليـــة للحد مـــن األرضار 
التـــي قد تقـــع يف مناطقهم 

وأماكـــن تواجدهـــم.
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تفقـــد محافـــظ مـــأرب 
ـــرادة،  الع ـــلطان  ـــواء س الل
يـــوم الســـبت، األرضار 
التـــي خلفتهـــا األمطـــار 
والســـيول باملنشآت العامة 
والطرقـــات بمدينـــة مأرب 
، ووجـــه الجهـــات املعنيـــة 
الـــالزم، واإلرساع  بعمـــل 
بفتـــح ممر آمن للمواطنن 
ـــة وذنة  ـــي الروض بمنطقت
بمديريـــة رصواح ، بعـــد 
مفيض السد ألول مرة من 
منفـــذه الطبيعـــي بالجهـــة 

الجنوبيـــة.
املحافـــظ  واطلـــع 
العـــرادة خـــالل جولتـــه 
ـــس  ـــة رئي ـــة برفق التفقدي
ـــور  ـــي الدكت املكتـــب الفن
عـــيل الجبـــل ونائـــب مديـــر 
الكهرباء املهنـــدس عبدالله 
دغيـــش عـــىل األرضار التي 
طالـــت مبنى اإلدارة العامة 
ومحطة  املخدرات  ملكافحة 

كهرباء مدينـــة مأرب، وما 
لحقتهـــا مـــن أرضار جـــراء 
الريـــاح الشـــديدة واألمطار 
واســـتمع   .. والســـيول 
املحافـــظ إىل رشح موســـع 
مـــن املهنـــدس دغيش حول 
ـــرضر  ـــاء وت أرضار الكهرب
الشـــبكات ، وانهيـــار أحـــد 
املولـــدات الكهربائية بقدرة 
الـــذي يغـــذي  5 ميغـــا وات 
الـــزور وذنـــة  منطقتـــي 
ـــد أن  ـــة رصواح بع بمديري
طمرتـــه الســـيول ، ووجـــه 
ـــل  البدائ ـــري  ـــظ بتوف املحاف
بشـــكل عاجـــل، ومعالجـــة 
ــيق مـــع  األرضار والتنسـ
الجهـــات ذات العالقة لعمل 
ـــة، وحماية  ـــدات املائي املص
محطة الكهرباء والشبكات 
ـــائل  ـــرق والوس ـــكل الط ب

املمكنـــة . 
ـــظ  ـــه املحاف ـــا وج كم

التنفيذية  العـــرادة الوحـــدة 
إلدارة مخيمـــات النازحـــن 
يف مـــأرب، بمعالجة أوضاع 
النازحـــن املترضريـــن مـــن 
ـــيول وارتفاع منسوب  الس
ميـــاه ســـد مـــأرب، وتوفري 
االحتياجـــات والتكاليـــف 
الالزمة عىل نفقة الســـلطة 
ـــع  ـــيق م ـــة ، والتنس املحلي
ـــة لإلغاثـــة  ـــة الفرعي اللجن

باملحافظـــة .
الوحـــدة  وكانـــت 
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحـــن قـــد أوضحـــت 
ـــاع  ، أن ارتف ـــا  يف تقريره
منســـوب امليـــاه يف حـــوض 
ــة رصواح  ــد بمديريـ السـ
أدت  مأرب  محافظة  غربي 
 ( مخيمـــات  يف  أرضار  إىل 
صوابـــن، الروضـــة، ذنـــة ، 

الهيـــال، أراك(.
األرس  عـــدد  وبلـــغ 

املتـــرضرة يف املخيمـــات 
املذكـــورة 1340 أرسة، من 
ـــن 4871 أرسة نازحة يف  ب
املديريـــة، التـــي يقيـــم فيها 
ــات  ــون يف تجمعـ النازحـ

بمنطقـــة حـــوض الســـد.
األرضار  وشـــملت 
غـــرق مبـــان وجـــرف خيام 
وإتالفهـــا، وتهدم العشـــش 
لعـــدد 430 أرسة تـــرضرت 
تـــرضراً كلياً، و1000 أرسة 
ترضرت جزئيـــاً، باإلضافة 
ـــة  ـــواد اإليوائي امل ـــف  إىل تل
وغـــري الغذائيـــة لعـــدد 900 
أرسة بشـــكل كيل، و123 
أرسة بشكل جزئي، يف حن 
أن األرس املتـــرضرة باملـــواد 
الغذائيـــة جميعهـــا تقريبـــاً 
ومثلهـــا  أرسة(،   1430(
فيما يتعلق بتلف الحمامات 
وشـــبكات الرف الصحي 

ـــات املياه. وخزان

المحافظ يتفقد عددا من المنشآت المتضررة 
من السيول ويوجه بمعالجة األضرار
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العرادة يتفقد بحيرة سد مأرب ويطلع على 
تدفق السيول والقدرة االستيعابية

تفقـــد محافـــظ مـــأرب 
ســـلطان العـــرادة، يـــوم 
الخميـــس – قبيـــل عيـــد 
األضحى - بحرية سد مأرب، 
ـــر الســـد  ـــع مـــن مدي واطل
املهنـــدس أحمـــد العريفـــي 
عىل وضع الســـد وأمنه من 
الناحيـــة الفنية ومســـتوى 
تدفق مياه السيول وقدرته 

االســـتيعابية.
وأكد العريفي أن الســـد 
آمن جدا من الناحية الفنية 
ملا  صحة  وال  واالستيعابية 
ينر عـــرب مواقع التواصل 
اإلعالم من  وبعض وسائل 

مخاوف غري مربرة.
صمم  السد  ان  وأوضح 
قبـــل بنائه عـــىل احتمال أن 
يأتيـــه طوفـــان كل عـــرة 
آالف ســـنة، وهو قادر عىل 

استيعابه.
ــد  ــر السـ ــال مديـ وقـ
إن الســـد صمـــم لـــه منفذا 
باملفيض  املياه  تبدأ  طبيعيا 
ـــد  ـــه، وبع ـــه إىل خارج من
اشـــتغال هذا املنفذ، نحتاج 
اىل 280 مليـــون مرت مكعب 

من املياه زيادة اســـتيعابية 
يف الســـد لنبـــدأ الحديث عن 
الخطورة«.. مشـــريا إىل أنه 
ما يزال حتى اآلن يستطيع 
أن يستوعب كمية هائلة من 
ـــاوز مائة مليون  املياه تتج
مـــرت مكعب حتـــى يصل إىل 
الطبيعي  املنفذ  املفيض من 
يف حدود طاقته االستيعابية 

جدا. والطبيعية  اآلمنة 
ـــظ  ـــه املحاف ـــد وج وق
الجهـــات املختصـــة بتوفري 
كافـــة املتطلبـــات الخاصـــة 
بالصيانـــة حاليـــا وبصورة 
ـــة وكلمـــا احتـــاج إىل  عاجل
ذلك وبشـــكل دائـــم واعتبار 
عمليـــة الصيانة للســـد من 
أولويات اهتمامات السلطة 
املحلية ويف مقدمة املشاريع 

االسرتاتيجية.
املحافـــظ  وبعـــث 
برســـالة تطمـــن إىل كافـــة 
املواطنـــن .. وقال »اطلعنا 
خـــالل هـــذه الزيـــارة ومـــن 
الواقـــع عـــىل وضع الســـد، 
ـــدس  ـــا املهن ـــد لن ـــث أك حي
إنشائه  عمليات  رافق  الذي 

ـــه  ـــذ لحظات ـــغيله من وتش
األوىل واملســـؤول الفنـــي 
عنه، واألكثـــر خربة علمية 
وعمليـــة بالســـد وجوانبـــه 
ـــان  ـــة، ب ـــية والفني الهندس
السد آمن جدا وال صحة ملا 
ينـــر ويثار من مخاوف«.
وبخصـــوص املواطنـــن 
والنازحـــن الذيـــن ترضروا 
من السيول الواصلة إىل السد 
أو امتـــداد عمقـــه الجغرايف 
إىل حيـــث نصبـــوا خيامهـــم 
ومبانيهـــم فيـــه، أشـــار 
املحافظ إىل أنه قام بتشكيل 
ـــارة  ـــم وزي ـــة لزيارته لجن
ـــيول  ـــن الس ـــن م املترضري
يف كل املديريـــات واملناطـــق 
املتـــرضرة واالطـــالع عـــىل 
األرضار التي أصابتهم جراء 
ـــيول وتقييم  األمطار والس
احتياجاتهـــم األوليـــة ومـــا 
يمكـــن تقديمـــه مع رشكاء 
العمل اإلنساني.. مشريا إىل 
أن هذه اللجنة تأتي بعد أن 
قامت وحدة إدارة مخيمات 
النازحـــن يف املحافظـــة 
كمعنـــي أول باألمـــر بعمل 

زيـــارات ميدانيـــة لعدد من 
املديريات، وعمل تقييم أويل 
لحجم األرضار واملترضرين 
ونوعية األرضار ورفعه إىل 
السلطة املحلية التي ناقشته 
مع رشكاء العمل اإلنساني، 
وما يمكـــن أن يقدموه من 
ـــانية لتخفيف  تدخالت إنس

معاناة املترضرين.
ـــن  ـــن م ـــا املواطن ودع
ـــن  ـــاء رصواح والنازح أبن
القاطنن يف وادي ذنة خلف 
الســـد، إىل مراعـــاة املنطقة 
ـــد  الجغرافية الخاصة بالس
وامتـــداده الطبيعـــي وأن 
ال يبنـــوا فيهـــا أو يســـكنوا 
حتـــى ال يتعرضون ألرضار 
الســـيول واتســـاع مساحة 
السد، خاصة وانهم يعلمون 
ـــة،  ـــة جغرافي ـــا منطق أنه
أصبحـــت مـــن أمالك الســـد 
املتفـــق عليهـــا عند إنشـــائه 
واملوثقة رســـميا، ورصفت 
ــات  ــا التعويضـ ألصحابهـ
املناســـبة يف حينها عن تلك 

األرايض.
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أبرز جهود السلطة المحلية بمأرب 
لمواجهة األضرار خالل عشرة أيام

مفيض السد ألول مرة منذ إعادة تشييده 

المحافظ يكلف الوحدة التنفيذية للنازحين بتقييم أولي ألضرار السيول. «

المحافظ يزور السد ويطلع على منسوبه وأضرار امتداد عمقه جنوبا. «
تشكيل لجنة للنزول إلى المناطق المتضررة لمعالجة األضرار. «

نقل النازحين المتضررين في مخيمي الصوابين وذنة الهيال إلى مناطق آمنة. «
تغطية االحتياجات األساسية للنازحين المتضررين بالتعاون مع األمم المتحدة. «
توزيع 2300 سلة 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 485 أسرة من االنتقال ألماكن مرتفعة. «
رفع المخلفات العالقة التي أدت إلى ارتفاع منسوب التدفق في جسر الفلج. «

المحافظ يطلع على أضرار السيول ويوجه بسرعة فتح ممرات للعالقين بصرواح. «

28 يوليو 2020:

29 يوليو 2020:

30 يوليو 2020:

31 يوليو – 2 أغسطس 2020 :
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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. «

المحافظ يوجه بتعزيز مبلغ مائة مليون لكل مديرية لمواجهة كوارث السيول.  «
اجتماع للجنة الطوارئ ضم وكالء المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات. «

لجنة الطوارئ تناقش مع شركاء العمل اإلنساني التدخالت العاجلة للمتضررين. «

5 أغسطس 2020:

7 أغسطس 2020:

6 أغسطس 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.  «

المحافظ يوجه مدراء المديريات ولجان الطوارئ برفع الجاهزية لمواجهة أضرار السيول. «

3 أغسطس 2020:

4 أغسطس 2020:

تابع أبرز جهود السلطة المحلية بمأرب 
لمواجهــة األضـرار خـالل عشـرة أيـــام
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الباكري يدشن بمديرية الوادي أعامل 
مواجهة أرضار استمرار فيضان سد مأرب

دشـــن وكيـــل محافظة 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
عضـــو لجنـــة الطـــوارئ 
باملحافظة عبدالله الباكري، 
يـــوم األربعـــاء، يف مديريـــة 
ـــدء تنفيذ األعمال  الوادي ب
والتدابري الخاصة بمواجهة 
أرضار سيول فيضان بحرية 
ســـد مأرب، والتـــي تنفذها 
اللجنة الفرعية للطوارئ يف 
املديرية واملنبثقة عن لجنة 

الطـــوارئ يف املحافظة.

وبـــدأت اللجنـــة بأعمال 
فتح الطـــرق املغلقة وعمل 
طـــرق ومجـــاري ومصدات 
للميـــاه املتدفقـــة بعيدا عن 
مســـاكن ومزارع املواطنن 

للحد مـــن أرضارها..
الباكري  الوكيل  واطلع 
التـــي رافقه  خـــالل الزيارة 
ـــب  ـــر عـــام مكت ـــا مدي فيه
األشـــغال العامـــة والطـــرق 
باملحافظـــة املهندس داؤود 
املذحجـــي، عـــىل الخســـائر 

التـــي خلفتهـــا  واألرضار 
امليـــاه الفائضـــة مـــن ســـد 
مأرب، وتدفقها خالل األيام 
العامة  الطرقات  املاضية يف 
والفرعية ومزارع ومساكن 
بنزوح  وتسببها  املواطنن، 
األماكن  من  األرس  عرات 

التي غمرتهـــا املياه.
ــل  ــدد الوكيـ ــد جـ وقـ
النـــداء اإلنســـاني  الباكـــري 
الدوليـــة  للمنظمـــات 
واإلقليميـــة واملحليـــة إىل 

التحـــرك العاجـــل وتقديـــم 
اإلنســـانية  املســـاعدات 
الالزمـــة لتخفيـــف معانـــاة 
األرس املتـــرضرة واملـــردة 
مـــن ســـيول األمطـــار 
الرعديـــة  والعواصـــف 
التـــي شـــهدتها وتشـــهدها 
ـــات املحافظة  كافـــة مديري
واســـتمرارها حتى اآلن إىل 
جانب األرس املترضرة جراء 
فيضـــان ميـــاه ســـد مأرب.
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المعوضي يقدم التهاني والهدايا العيدية 
لمرضى مستشفيي مأرب والعسكري

قـــدم وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب محمد عيل املعويض 
التهانـــي والهدايـــا العيديـــة 
ـــزالء  ـــرىض ن ـــة للم الرمزي
ـــة  ـــود يف هيئ ـــام الرق أقس
ـــام  ـــأرب الع ـــفى م مستش
واملستشـــفى العســـكري 
العام بهدف إدخال الرسور 
إىل نفوســـهم يف يـــوم عيـــد 

األضحـــى املبـــارك.
الزيـــارة، تفقد  وخـــالل 

ـــوال  ـــويض أح ـــل املع الوكي
املـــرىض مـــن املواطنـــن 
ـــي،  ـــش الوطن ـــن الجي وم
ناقـــال لهم تهانـــي وتحيات 
ـــادة السياســـية ممثلة  القي
الجمهورية  رئيس  بفخامة 
املشريالركن عبدربه منصور 
هادي ونائبه الفريق الركن 
ـــن صالح ودولة  عيل محس
ـــور  ـــوزراء الدكت ال ـــس  رئي
معـــن عبدامللـــك ومحافـــظ 

اللـــواء ســـلطان  املحافظـــة 
العـــرادة، بمناســـبة حلـــول 

عيـــد األضحـــى املبارك.
الوكيـــل  واســـتمع 
ـــارة  الزي ـــالل  ـــويض خ املع
التـــي رافقـــه فيهـــا مديـــر 
عـــام رشطـــة املحافظـــة 
العميـــد يحيى حميد ومدير 
ـــن  ـــاز األم ـــرع جه ـــام ف ع
ـــي  ـــد ناج ـــيايس العمي الس
ـــن رئيس هيئة  حطروم، م

مستشـــفى مـــأرب الدكتور 
ـــر  ـــي ومدي ـــد القباط محم
ـــفى العسكري  عام املستش
العميـــد أحمـــد دهمـــس 
إىل  االختصاصين  واألطباء 
رشح عـــن الخدمات الطبية 
التـــي تقـــدم  والصحيـــة 
للمـــرىض وفـــق اإلمكانـــات 
املتاحة، سائال الله للمرىض 

ـــفاء والعافية. الش
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تنفيذ حملة إلزالة األتربة المتراكمة 
جراء األمطار من شوارع مدينة مأرب

نفـــذ صنـــدوق النظافة 
والتحسن بمحافظة مأرب 
حملة نظافة واســـعة بدأت 
أيـــام عيد األضحى  مع أول 
املبـــارك و شـــملت شـــوارع 
ـــة املحافظة  وأحياء عاصم
لرفـــع مخلفـــات العاصفـــة 
أمطار  أعقبها  التي  الرملية 
ـــت  ـــرة خلف ـــيول غزي وس
كميات كبرية من األتربة يف 

املدينة. شوارع 
محمـــد  وأوضـــح 
العام  املدير  نائب  السعيدي 

ــدوق أن  ــذي للصنـ التنفيـ
الحملـــة التـــي نفـــذت تحت 
ـــة«  ـــا نظاف ـــعار »عيدن ش
شـــملت كل أحيـــاء مدينـــة 
مأرب بتوجيهات من املدير 
ـــد  ـــذي محم التنفي ـــام  الع
عطيـــة للتخفيف من حجم 
ـــا  ـــي خلفته الت ـــات  املخلف
والسيول  الرملية  العاصفة 
ـــهدتها مأرب خالل  التي ش
األيام املاضية، وتســـببت يف 
تراكـــم األتربة يف الشـــوارع 
والفرعيـــة  الرئيســـية 

للمدينة.
النظافة  إن حملة  وقال 
رافقتهـــا حملـــة توعيـــة 
للمواطنن من خالل توزيع 
بروشورات توعوية هدفت 
إىل رفع الوعي لدى املجتمع 
التعـــاون والراكة،  ـــم  بقي
وأهميـــة أن يتحمل الجميع 
مسؤوليتهم يف الحفاظ عىل 
نظافـــة أحيائهم ومدينتهم 
ـــلوك  ـــة س ـــار النظاف باعتب
ـــا  حضـــاري أرشـــدنا وحثن
ـــالمي  ـــا اإلس ـــا دينن عليه

الحنيف.
وعقـــب تنفيـــذ الحملـــة 
قـــام نائب مديـــر الصندوق 
بتكريـــم العمال املشـــاركن 
ـــة  ـــة، إضاف ـــغ نقدي بمبال
إىل توزيـــع هدايـــا العيـــد .. 
مشـــيدا بالجهـــود الحثيثـــة 
التي يبذلها عمال وموظفو 
صندوق النظافة والتحسن 
املتواجدون يف امليدان لخدمة 
املجتمـــع أثنـــاء إجـــازة عيد 

األضحـــى املبارك.


