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وجه الوحدة التنفيذية بالتدخل للتخفيف من معاناة المتضررين ..

بتمويل السلطة المحلية ..

تقريـــــر أولـــــــي:

الوكيل مفتاح يتفقد أضرار السيول 
والعواصف على نازحي وادي ذنة بصرواح

فتح مظاريف عطاء لطباعة الكتاب 
المدرسي في مأرب

خطة  لتأمني احتياج حمافظة مأرب 
من الغاز املنزيل خالل عيد األضحى

تأسيس وافتتاح عدد من املشاريع اهلامة:

وفاة 3 وترضر 5484 أرسة نازحة جراء األمطار والسيول الثالثاء املايض
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 تدشين الخدمات الصحية بمركز الروضة الطبي «

كميات المياه الواصلة لسد مأرب تبشر بموسم زراعي وفير
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وجه  وكيل محافظة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربه 
ـــدة  ـــر الوح ـــاح مدي مفت
التنفيذية إلدارة مخيمات 
بالتدخـــل  النازحـــن 
اإلنســـاني للتخفيـــف من 
معانـــاة األرس النازحة يف 
وادي ذنة برصواح خلف 
ـــي  التاريخ ـــأرب  ـــد م س
ـــررت خيامهم  الذين ت
ـــار  ـــيول األمط ـــراء س ج
ــة  ــف الرعديـ والعواصـ

التـــي شـــهدتها املحافظة 
املاضيـــن  اليومـــن 

ـــت مســـتمرة. ومازال
ــك خـــال  ــاء ذلـ جـ
تفقـــده ومعـــه مدير عام 
مديريـــة رصواح محمـــد 
ـــان،  ـــن طعيم ـــح ب صال
أوضاع النازحن يف وادي 
وضع  عىل  واالطاع  ذنة 
مشاريع املياه التي نفذت 
ـــد  ـــب تفق ـــم، إىل جان له
ـــا  ـــي خلفته الت األرضار 

ــف  ــار والعواصـ األمطـ
الرعديـــة يف الخيـــام التي 
يسكنون فيها واألعراش 
التـــي تظلهـــم، وذلـــك 
بموجـــب تكليف محافظ 
اللواء ســـلطان  املحافظة 
العرادة، من أجل  بن عيل 
ـــاة  ـــن معان ـــف م التخفي

لنازحن. ا
الوكيـــل  واطلـــع 
ـــوب  ـــىل منس ـــاح ع مفت
املياه الذي وصل إليه سد 

مأرب مع استمرار تدفق 
سيول األمطار إليه والتي 
بلغت بحســـب آخر قراءة 
لها نحو 280 مليون مرت 
مكعـــب مـــن أصـــل 400 
مليون مرت مكعب إجمايل 
ــتيعابية  ــة االسـ الطاقـ
للسد، ما تسبب يف اقرتاب 
امليـــاه بـــوادي ذنـــة مـــن 
مســـاكن وخيام السكان 

والنازحـــن يف املنطقـــة.

وجه الوحدة التنفيذية بالتدخل للتخفيف من معاناة المتضررين ..

الوكيل مفتاح يتفقد أرضار السيول والعواصف 
عىل نازحي وادي ذنة برصواح
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كشـــف تقريـــر رســـمي 
ــة  التنفيذيـ ــدة  أويل للوحـ
النازحن  ـــات  إلدارة مخيم
بمـــأرب عـــن وفـــاة ثاثـــة 
نازحـــن وتـــرر 5484 
أرسة نازحـــة يف مخيمـــات 
النزوح تررا كليا وجزئيا 
جـــراء األمطـــار والســـيول 
والعواصـــف الرعديـــة التي 
الثاثاء  شهدتها املحافظة، 
املـــايض 21 يوليو، متوقعا 
ـــن  أعـــداد املترري ـــادة  زي
التحذيـــرات  مـــع اســـتمرار 

ملناخية. ا
الذي  التقرير  ـــح  وأوض
ـــع  املوس ـــاء  اللق إىل  ـــدم  ق
للســـلطة املحلية بمحافظة 
مـــأرب مـــع رشكاء العمـــل 
املنظمـــات  اإلنســـاني مـــن 
واإلقليميـــة  املحليـــة 
والدوليـــة برئاســـة وكيـــل 

الدكتور عبدربه  املحافظـــة 
أرسة   1217 أن  مفتـــاح، 
نازحـــة تـــررت تـــررا 
كليـــا 4267 أرسة تررت 
تـــررا جزئيـــا، موزعـــن 
ـــن  النازح ـــات  ـــىل مخيم ع
ـــات هـــي  يف خمـــس مديري
»املدينة، ورصواح، ومدغل، 

والـــوادي، وحريـــب«.
أن األرضار  إىل  ـــار  وأش
املأوى  تنوعـــت بن تدمـــر 
مـــن خيـــام وبيـــوت طينية 
ــت  ــات، وأصبحـ وكرفانـ
إىل جانب  العـــراء،  األرس يف 
واملواد  اإليوائية  املواد  تلف 
ـــاع  ـــة، وضي الغذائي ـــر  غ
وتلـــف بعض خزانات املياه 
وتدمـــر الـــرصف الصحـــي 
املخيمـــات، فضـــا عـــن  يف 
التي  الغذائيـــة  املـــواد  تلـــف 
ـــررة  املت ـــأرس  ـــت ل قدم

غذائيـــة..  كمســـاعدات 
منوهـــا إىل أن هذه الكارثة 
التـــي يتعرض  الثانية  هـــي 
النازحـــون باملحافظة  لهـــا 
ـــا  ـــهر، م ـــة أش ـــال ثاث خ
ـــم  ـــن معاناته ـــف م ضاع
وتوســـيع الفجـــوة لتغطية 
ــانية  ــات اإلنسـ االحتياجـ
ــف  ــن وتضاعـ للمترريـ

األرضار.
قـــد  اللقـــاء  وكان 
التدخات  كـــرس ملناقشـــة 
أن  ـــن  ـــي يمك الت ـــة  العاجل
العمل  يســـهم بهـــا رشكاء 
اســـتجابة  اإلنســـاني 
للنداء اإلنســـاني ملســـاعدة 
الســـيول،  املترريـــن مـــن 
ـــود  الجه ـــة  ـــد كاف وتوحي
ـــل  ـــة لكت املتاح ـــدرات  والق
واإلصحاح  واملياه  اإليواء، 
البيئـــي، والغذاء، والصحة، 

ـــل  ـــلة عم ـــا يف س ووضعه
الكارثـــة  واحـــدة ملواجهـــة 
إىل  ــة،  الطارئـ ــانية  اإلنسـ
جانب وضع خطة مشرتكة 
ـــة ملواجهـــة األعـــداد  طارئ
املحتملـــة مـــن املترريـــن 
املناخ  حالة  استمرار  جراء 
املاطـــر وتدفـــق  والطقـــس 

الســـيول والريـــاح.
ـــر  ـــاء مدي اللق ـــر  ح
الشـــؤون  ــب  ــام مكتـ عـ
االجتماعية والعمل حســـن 
ومدير  الشبواني،  مبخوت 
إدارة مخيمـــات  وحـــدة 
النازحـــن ســـيف مثنـــى 
ـــة  للجن ـــذي  التنفي ـــر  واملدي
أمـــن  اإلغاثـــة باملحافظـــة 

. يز عز

تقريــر أولـــــي:

وفاة 3 وترضر 5484 أرسة نازحة جراء األمطار 
والسيول الثالثاء املايض



اإلثنين  27  يوليو   2020م   العـــــدد ) 115 (
4نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

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

Mareb_govMareb gov

فتح مظاريف عطاء لطباعة الكتاب املدريس يف مأرب

ديـــوان  يف  جـــرى 
محافظـــة مـــأرب فتـــح 
مظاريف العطاء للمناقصة 
ــة 941  ــة بطباعـ الخاصـ
ألفـــا و500 كتـــاب مدريس 
مدارس  احتياجات  لتغطية 
املحافظـــة للصفـــوف مـــن 
ثالـــث  إىل  أســـايس  أول 
السلطة  بتمويل من  ثانوي 
ـــة ضمن  ـــة باملحافظ املحلي
االستعدادات للعام الدرايس 

القادم.
وقـــد جـــرت عمليـــة 
فتـــح املظاريـــف مـــن قبـــل 
ـــة  ـــة برئاس ـــة املكلف اللجن

وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 
عبدربـــه مفتـــاح، وحضور 
ـــات  ـــن مؤسس ـــن ع ممثل
الطباعة املتنافســـة املقدمة 
ـــك  ـــة تل ـــاءات، وإحال للعط
إىل  املقدمـــة  العطـــاءات 
لجنـــة التحليـــل الســـتكمال 

ـــة. ـــراءات القانوني اإلج
ـــح  ـــة فت ـــال عملي وخ
املظاريف أكد الوكيل مفتاح 
التعليم يعترب  عىل أن ملـــف 
التنموية  امللفات  مقدمة  يف 
لدى قيادة السلطة املحلية، 
ـــواء  الل ـــظ  ـــة باملحاف ممثل

ســـلطان العرادة، وتقديمه 
كل مـــا يمكن مـــن دعم من 
ـــع  ـــاء بالوض ـــل االرتق أج
والتحصيـــل  التعليمـــي 
حجر  التعليم  كون  العلمي، 

التنميـــة.. الزاويـــة يف 
هـــذه  أن  إىل  ولفـــت 
التـــي تمـــول  الثانيـــة  املـــرة 
فيهـــا الســـلطة املحليـــة 
ـــدريس  ـــاب امل ـــة الكت طباع
مدارس  احتياجات  وتوفر 
املحافظـــة مـــن املناهـــج 
الرتبية  لدى وزارة  املعتمدة 
ـــت  ـــد أن قام ـــم، بع والتعلي

مليشـــيا الحوثي االنقابية 
املدعومة مـــن إيران بتغير 
التـــي  محتـــوى املناهـــج 
تكرس الكراهية والسالية 
والـــرصاع املذهبـــي وتروج 
الـــذي  للمـــروع اإليرانـــي 
يتهدد السلم واألمن اليمني 
ـــن  ـــدويل م ـــي وال واإلقليم
املوت  مفاهيم  غرس  خال 
والقتل والتدمر والعنرصية 
الســـالية يف عقول األجيال 
وتحويلهم إىل وقود لرصاع 

مســـتدام ليس له نهاية.

بتمويل السلطة المحلية ..
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وكيـــل  ناقـــش 
مـــأرب  محافظـــة 
عبدربـــه  الدكتـــور 
ــاع  ــاح يف اجتمـ مفتـ
لـــه، الخميـــس، برئيس 
ـــر  ـــاز بصاف الغ ـــرة  دائ
ـــط  ـــن وهي ـــن ب محس
ومديـــر عـــام منشـــآت 
الغاز بمأرب عيل هادي 
غريب، الخطة الخاصة 
ــات  ــن احتياجـ بتأمـ
املواطنـــن يف املحافظة 

ـــاز املنزيل خال  الغ من 
عيـــد األضحـــى املبارك، 
واإلجـــراءات الخاصـــة 
ملنـــع التاعـــب بها من 
قبـــل ضعفـــاء النفوس 
مـــن خـــال إخفائها أو 

ـــعارها. التاعب بأس
وشـــدد اللقـــاء عـــىل 
أهميـــة إجـــراء تقييـــم 
شـــامل لكافـــة الوكاء 
ملـــادة الغـــاز املنـــزيل 
باملحافظـــة، إىل جانـــب 

تشـــديد اإلجـــراءات 
ـــة بالرقابة عىل  الخاص
السوق املحلية، وعملية 
ـــن،  ـــع للمواطن التوزي
إضافـــة إىل تشـــديد 
اإلجـــراءات الخاصـــة 
ـــادة  ـــب م ـــع تهري بمن
الغـــاز املنزيل املخصصة 
للمواطنن يف املحافظة 
إىل املحافظات املجاورة 
الخاضعـــة لســـيطرة 
الحوثـــي  مليشـــيا 

بهـــدف  االنقابيـــة 
الســـوق  يف  بيعهـــا 
ـــوداء التي فتحتها  الس
تلك املليشيات.. واتخاذ 
ـــة  ـــراءات الصارم اإلج
تجاه مـــن يثبت تاعبه 
أو تهريبـــه لهـــذه املادة 
ــا  ــرتاث بمـ دون االكـ
يخلفـــه ذلك من معاناة 
ـــن والنازحن  للمواطن

ـــة. يف املحافظ

خطة  لتأمين احتياج محافظة مأرب من 
مادة الغاز المنزلي خالل عيد األضحى
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دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عام 
مكتـــب الصحـــة العامـــة 
الدكتـــور  والســـكان 
ـــز الشـــدادي، بدء  عبدالعزي
ـــي  ـــز الطب ـــل يف املرك العم
بمنطقـــة الروضة بمديرية 
املدينـــة، وتقديـــم خدماتـــه 
الطبية والصحية للمواطنن 
والذي  والطفل  األم  خاصة 
تكفلـــت بتشـــغيله جمعيـــة 
الهـــال األحمر اليمني فرع 

مأرب.
وخـــال التدشـــن طاف 
ـــاء  ـــاح بأرج ـــل مفت الوكي
ـــتمع إىل رشح  ـــز واس املرك

مـــن مديـــر مكتـــب الصحة 
ـــيل  ـــور ع ـــة الدكت باملديري
الســـعيدي واملدير التنفيذي 
ـــي  ـــر اليمن ـــال األحم لله
عن  العقييل،  فارس  بمأرب 
الخدمات التي يقدمها املركز 
للمواطنـــن واإلمكانـــات 
ـــت  ـــي تكفل الت ـــغيلية  التش
ـــر  ـــال األحم ـــة اله جمعي
ـــي بتقديمهـــا للمركز  اليمن
بشـــكل مســـتمر من كوادر 
ـــزة  ـــة، وأجه ـــة وأدوي طبي
وتشـــخيصية  مخربيـــة 
مســـاعدة، إىل جانـــب تبنـــي 
الجمعية إلنشاء مستشفى 
ــة يف  ــة والطفولـ لأمومـ
املنطقة والتنســـيق الجاري 

مـــع مكتـــب الصحـــة 
والسلطة املحلية باملحافظة 

ـــوص. ـــذا الخص به
وأشـــار وكيل املحافظة 
إىل أهميـــة هـــذا املركز الذي 
يقـــع يف منطقـــة تكتـــظ 
بالســـكان، خاصـــة من فئة 
النازحن املحرومن من أي 
ـــة حكومية،  خدمات صحي
وهو ماسيخفف من معاناة 
املواطنـــن يف الذهـــاب إىل 
املنشـــآت الطبية الحكومية 

يف مدينـــة مأرب. 
ـــل مفتاح  وأعرب الوكي
عن أملـــه يف أن يكـــون هذا 
املركـــز بدايـــة النطـــاق 
رشاكـــة قويـــة وبنـــاءة بن 

الجمعية والســـلطة املحلية 
يف تقديـــم خدمـــات صحيـــة 
الئقة للســـكان يف املحافظة 
التي استقبلت أعدادا كبرة 
من النازحن أغلبهم اندمج 
يف املجتمع املحيل من خال 
ـــكن  ـــاء س ـــتئجار أو بن اس
خـــاص بـــه إىل جانـــب عمل 
مشاريع دخل خاصة به أو 
العمل مع اآلخرين، وتزداد 
حاجتهـــم إىل الخدمـــات 
الصحيـــة يف ظل بنى تحتية 

ضعيفة لهـــذا القطاع.
حـــر التدشـــن مديـــر 
ــؤون  ــب الشـ ــام مكتـ عـ
االجتماعية والعمل حســـن 

ـــبواني. الش

تدشين الخدمات الصحية بمركز الروضة 
الطبي بتشغيل من الهالل األحمر اليمني
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وضع حجر األساس لبناء »قرية 
كويت الخير« للنازحين بصرواح

وضـــع وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح ومعـــه مديـــر عام 
مديريـــة رصواح محمـــد 
ـــان، يف  ـــن طعيم ـــح ب صال
باملديرية،  الروضة  منطقة 
حجر األساس ملروع بناء 
وتجهيز »قرية كويت الخر« 
للنازحـــن التـــي تضـــم ألف 
وحدة سكنية، عىل مساحة 
227 ألف مرت مربع، تنفذها 
مؤسسة استجابة لأعمال 
اإلنسانية واإلغاثية بتمويل 
ضمن  الشقيق  الكويت  من 
حملة »الكويت إىل جانبكم«.

وأشـــاد الوكيـــل مفتاح 
بهـــذا املـــروع اإلنســـاني 
التنمـــوي األول مـــن نوعه 
املحافظة والذي سيعمل  يف 
عـــىل تخفيـــف معانـــاة ألف 
أرسة نازحـــة يف مجـــال 
ـــاد  ـــب إيج ـــأوى إىل جان امل
نـــواة ملدينـــة حديثة يف هذه 

املنطقـــة بمديريـــة رصواح 
التي استوعبت أعدادا كبرة 
مـــن النازحن ويقطنون يف 
مـــأوى من الخيام وأعراش 
ـــد  ـــجار ال تصم ـــن األش م
ـــة  ـــرات املناخي ـــام املتغ أم

والطبيعية.
التدخـــات  وثمـــن 
ـــي  الت ـــة  ـــانية النوعي اإلنس
تتبناها مؤسســـة استجابة 
والتـــي تتســـم باالســـتدامة 
وتســـهم يف تحقيـــق جانب 
مـــن جوانب التنمية املحلية 
أو البرية.. داعيا املنظمات 
اإلنســـانية إىل الرتكيـــز عىل 
التـــي  املشـــاريع اإلنســـانية 
تتسم باالســـتدامة وتحقق 
حلـــوال أفضـــل ملشـــاكل 
وتســـتجيب  النازحـــن 
ملعاناتهم وترتقي بالخدمات 
بدال  لهم  املقدمة  األساسية 
عـــن التقوقـــع يف املشـــاريع 
الطارئـــة ويف حدهـــا األدنى 

ـــة  ـــة اإلعامي ـــم الدعاي رغ
التـــي تحققهـــا  الكبـــرة 

ـــا. ـــن خاله ـــات م املنظم
وحـــث الوكيـــل مفتـــاح 
وجهـــاء املنطقـــة وأبناءها 
بالتعـــاون الكامـــل مـــع 
املؤسســـة من أجـــل رسعة 
تنفيذ هـــذه القرية الفتا إىل 
ما ســـيحققه هذا املروع 
من مـــردودات إيجابية عىل 
املنطقـــة واملجتمع املضيف 
فيها بشـــكل مبـــارش وغر 

مبارش.
مفتاح  الدكتور  وأعرب 
عن تقدير الســـلطة املحلية 
ـــة  بمحافظـــة مـــأرب ممثل
اللـــواء ســـلطان  باملحافـــظ 
العـــرادة وأبنـــاء املحافظـــة 
وشـــكرهم لأشـــقاء يف 
الكويت حكومة وشعبا عىل 
ـــوي الصادق  وقوفهم األخ
إىل جانب إخوانهم يف اليمن 
وما قدموه من مســـاعدات 

ـــواء  ـــانية س وتدخات إنس

ـــتدامة تتسم  طارئة أو مس

بالسخاء والفائدة والتنمية 

املحلية.. مؤكدا أن الشـــعب 

اليمني لن ينىس هذا املوقف 

األخوي لأشـــقاء يف كويت 

الخـــر والعروبـــة.. ســـائا 

الله تعاىل أن يحفظ الكويت 

أمـــرا ودولة من كل ســـوء 

ومكروه.

رافقـــه املديـــر التنفيذي 

ملؤسســـة اســـتجابة طارق 

ـــدة  ـــر وح ـــان، ومدي الكم

ـــن  النازح ـــات  إدارة مخيم

باملحافظـــة ســـيف مثنـــى.
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دشـــن وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح، املرحلـــة األوىل 
مـــن مـــروع ميـــاه مخيم 
الجفينـــة للنازحـــن جنوب 
الـــذي يضم  مدينـــة مـــأرب 
ـــة آالف  ـــن خمس ـــر م أكث
أرسة نازحـــة مـــن مختلف 
ـــة،  ـــات الجمهوري محافظ
ويعترب أكرب مخيم للنازحن 

يف اليمـــن.
التدشـــن  وخـــال 
اســـتمع الوكيل مفتاح من 
املديـــر التنفيـــذي ملؤسســـة 
واألعمال  للتنمية  استجابة 
اإلنسانية املنفذة للمروع 
الكمان إىل رشح عن  طارق 
من  األوىل  املرحلة  مكونات 

املـــروع البالـــغ كلفته 25 
مليون ريـــال يمني بتمويل 
من جمعيـــة الهال األحمر 
الكويتي، ويستهدف 2000 
أرسة نازحـــة يف املخيـــم، 
يضـــم حفـــر بئـــر ارتوازية 
لتوزيع  برجي  خزان  وبناء 
املياه بسعة 30 مرتا مكعبا 
إىل جانـــب تنفيـــذ خط ضخ 
وإسالة من البئر إىل الخزان 
بطـــول 600 مرت، إىل جانب 
عمـــل مضخـــة ومحـــول 

كهرباء.
وقـــد أكد الوكيل مفتاح 
عـــىل أهميـــة هـــذا املروع 
املســـتدام يف تخفيف معاناة 
األرس املســـتفيدة منـــه يف 
املخيم الذي يحتاج ملزيد من 

لتوفر  اإلنسانية  التدخات 
امليـــاه النقيـــة الصالحـــة 
للرب لكافة األرس النازحة  
وتخفيف معاناتهم يف رشاء 

املياه. صهاريج 
وثمـــن الوكيـــل مفتـــاح 
التنمـــوي  الدعـــم الكويتـــي 
اليمـــن  يف  واإلنســـاني 
ومحافظة مأرب ووقوفها 
ـــع  ـــادق م ـــوي والص األخ
إخوانهـــم يف اليمـــن يف هذه 
ـــتثنائية التي  الظروف االس
يمر بهـــا الوطن .. مشـــرا 
ـــو  ـــروع ه ـــذا امل إىل أن ه
واحد من مشاريع إنسانية 
ـــا  ـــدة قدمته ـــتدامة ع مس
الجمعيـــات واملنظمـــات 
الكويتية للنازحن واملجتمع 

املضيـــف باملحافظة ســـواء 
أو  اإليواء  أو  املياه  يف مجال 
التأهيل والتدريب أو غرها 

الطارئة. املشاريع  من 
الدكتـــور  ووجـــه 
ـــاح بـــرورة رسعـــة  مفت
ـــة  ـــة مجتمعي تشـــكيل لجن
ــتفيدين إلدارة  ــن املسـ مـ
املـــروع والحفـــاظ عليه.. 
مشـــددا عىل أهمية الرتتيب 
الســـتكمال املراحل األخرى 
من املروع ومنها شـــبكة 
توزيـــع املياه للمســـتفيدين 
املخيم من أجل  واألحياء يف 
التخفيـــف عـــىل املواطنـــن 
مـــن معاناة نقـــل املياه من 

منطقـــة خـــزان التوزيـــع.

تدشين مشروع مياه لنازحي مخيم الجفينة 
في مأرب بتمويل كويتي
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مؤسسة المياه تتسلم )بئر عطران2( 
الذي يغطي احتياجات 2200 أسرة

املؤسســـة  تســـلمت 
ـــاه والـــرصف  العامـــة للمي
ـــة  ـــرع محافظ ـــي ف الصح
ـــس، مروع  مأرب، الخمي
مياه بئر شهرة )عطران2( 
بحضـــور وكيـــل محافظـــة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتـــاح، والـــذي نفذتـــه 
جمعية اإلصاح االجتماعي 
 ،)  cssw  ( الخريـــة 
ألـــف  وبكلفـــة بلغـــت 123 
ريال ســـعودي بتمويل من 

ـــل خر. فاع

ـــذي  ال ـــروع  ـــم امل يض
ـــتام  ـــة االس ـــرت عملي ج
ـــر  ـــه بـــن مدي والتســـليم ل
عـــام املؤسســـة حســـن بن 
جال ومديري فرع جمعية 
اإلصـــاح باملـــكا ومـــأرب 
ـــح  ـــان وصال ـــل جوب أصي
قاســـم، بئـــرا ارتوازيـــة 
بعمـــق 114 مرتا، وغطاس 
بقـــوة 40حصانا، إىل جانب 
منظومـــة فلـــرتة ميـــاه »إن 
فرتـــر« وغرفـــة تحكـــم 
وتمديدات  كهرباء  ومحول 

ـــول )804 (  ـــة بط كهربائي
أمتار.

ـــليم  وخال عملية التس
أشـــار الوكيل مفتاح إىل أن 
ـــروع يمثل إضافة  هذا امل
ـــاه يف  ـــبكة املي ـــدة لش جدي
ـــي  الت ـــة  ـــة املحافظ عاصم
تشـــغلها املؤسســـة العامة 
املؤسسة  وسيمكن  للمياه، 
النقيـــة  مـــن إيصـــال امليـــاه 
إىل األحيـــاء الســـكنية رشق 
وشـــمال مدينـــة مـــأرب 
وتغطيـــة احتيـــاج 2200 

ـــن النازحن  أرسة أغلبها م
ـــو  ـــار وج ـــق املط يف مناط
النســـيم والروضـــة.. مثمنا 
التدخات اإلنسانية لجمعية 
االجتماعـــي  اإلصـــاح 
باملحافظـــة وأهميـــة تنفيذ 
مثل هذه املشاريع املستدامة 
والتـــي ترفـــع مـــن قـــدرات 
البنـــى التحتيـــة وتعمل عىل 
تلبية احتياجـــات املواطنن 
من مادة أساســـية بشـــكل 

مستدام.
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ـــدة  ـــر الوح ـــن مدي دش
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
ـــيف  ـــأرب س ـــن بم النازح
مثنى يف مخيم جو النسيم، 
توزيـــع كســـوة العيـــد عىل 
ــات،  ــن يف املخيمـ النازحـ
املقدمـــة مـــن مركـــز امللـــك 
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
اإلنسانية عرب ائتاف الخر 

لإلغاثـــة اإلنســـانية تحـــت 
ـــل”،  ـــم أم ـــعار “فرحته ش
أرسة   6150 ويســـتهدف 
نازحـــة يف مخيمات النزوح 
ـــات »مدينة مأرب ،  بمديري
الجوبـــة، مجزر، والوادي«.
وخال التدشـــن أشـــار 
مثنى إىل أهمية هذه املبادرة 
يف مساعدة األرس املستفيدة 

ـــام،  ـــن واأليت النازح ـــن  م
واملساهمة يف رسم البسمة 
يف وجـــوه األطفال وإدخال 
البهجـــة والـــرور عليهـــم 
يف ظـــل األوضاع املعيشـــية 
الصعبة للنازحن واالرتفاع 
الجنوني يف أسعار املابس يف 
ظـــل انهيار العملة وتراجع 

الرائية.. قيمتها 

مدير  أوضح  جانبه  من 
مكتـــب إئتاف الخـــر فرع 
مـــارب عبدالخالق بامســـلم 
أن املـــروع ينفذ يف تســـع 
محافظـــات يمنيـــة محررة 
من ضمنها محافظة مأرب 
ويســـتهدف توزيع كســـوة 
العيد لـ 84 ألفا و 750 أرسة.

بدء توزيع كسوة العيد لـ6 آالف أسرة 
نازحة بمأرب

مقدمة من مركز الملك سلمان لإلغاثة ..
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كميات المياه الواصلة لسد مأرب 
تبشر بموسم زراعي وفير

أكـــد مديـــر عـــام مكتب 
الزراعـــة والـــري بمحافظة 
مـــأرب املهنـــدس ســـيف 
الولـــص أن كميـــات امليـــاه 
التي وصلت إىل ســـد مأرب 
ـــى اآلن تبر  التاريخي حت
بموسم وفر عىل املزارعن 
رافدا  وستشكل  العام،  هذا 
كبـــرا للقطـــاع الزراعي يف 
املحافظة التي تمثل واحدة 
من السال الغذائية التي تمد 
اليمن ودول الجوار بالعديد 
من املحاصيل الزراعية ذات 

العالية. الجودة 
وقـــال املهنـــدس ســـيف 
الولـــص : إن املياه الواصلة 
إىل بحرة سد مأرب بفضل 

ـــهدتها  ـــي ش الت ـــار  األمط
اليمن مبكرا يف العام الحايل 
تشـــكل مـــا يقرب مـــن 43 
يف املئـــة من ســـعة البحرة 
القصـــوى والبالغـــة 660 
مليـــون مرت مكعـــب، وتبلغ 
كميـــة امليـــاه التـــي وصلـــت 
السد حتى اآلن 285 مليون 
مرت مكعب، وهو مايشـــكل 
نســـبة 71% من سعة السد 
قبـــل الوصـــول إىل املفيـــض 
واملقدرة بـ400 مليون مرت 

. مكعب
وأكـــد مدير عـــام مكتب 
ـــع  ـــأرب ملوق الزراعـــة بم
ـــأرب أن املكتب  محافظة م
قام بفتح بوابة السد سابقا 

ورفـــع مؤخرا كميات املياه 
الخارجـــة مـــن بوابة الســـد 
عـــرب قنوات الترصيف وفق 
برنامج الري املعد من مكتب 
الزراعة اســـتعدادا للموسم 
الزراعـــي.. داعيـــا املزارعن 
إىل االســـتفادة القصـــوى 
من مياه السد لتغطية أكرب 
قـــدر ممكن من املســـاحات 
الزراعيـــة التـــي تمـــر عليها 
مع  والتعاون  السد،  قنوات 
ـــة لتنظيف  الجهات املختص

القنوات.
املهنـــدس  وأشـــار 
الولص إىل النفع الكبر الذي 
ســـتعود به مياه بحرة سد 
مـــأرب عىل امليـــاه الجوفية 

يف املحافظة، والتي تشـــكل 
ـــد  ـــي لتزوي ـــود الرئي العم
ســـكان مـــأرب واملزارعـــن 
أن  موضحـــا   .. بامليـــاه 
ـــرص  ـــة يح ـــب الزراع مكت
من خـــال املياه التي تصب 
ـــة  ـــوات إىل تغذي ـــرب القن ع
املياه الجوفية عرب الســـدود 
التحويلية التي تشكل رافدا 
مهمـــا ملخـــزون املحافظـــة 
املائي، يف ظل املناخ الشـــبه 
الصحراوي ملحافظة مأرب.

مدير عام مكتب الزراعة ..


