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حضرمــوت »األمناء« علي اجلفري 
- تصوير أحمد بانافع:

دشــنت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت، 
افتتاح برئين جديدين يف حقل  أمس األول، 
العضيبة مبديرية  املكال وحقل  فلك مبديرية 
غيــل باوزير مبحافظــة حرضموت، ضمن 
مرشوع حفر آبار ملؤسسة املياه يف مناطق 
ساحل حرضموت، بتمويل من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وإرشاف هيئة الهالل األحمر 

اإلمارايت.
ويأيت إدخال هذين البرئين يف الخدمة 
ليصبــح إجاميل عــدد اآلبــار املنجزة يف 
املرشوع خــالل العام الجاري 2022م، )15( 
برًئا، ويستفيد منها أكرث من 50 ألف نسمة، 
البرئين عىل عمق  حيث جرى حفر هذيــن 
250 مــرت، يف برئ فلك، وعمــق 200 مرت 
يف برئ العضيبــة ويرتاوح إنتاجها من املياه 
15 لــرت بالثانية للبرئ الواحــد، وتعترب من 
وفقا  للرشب  الصالحة  النقية  الصحية  املياه 

للمعايري الدولية.
وقد اســتغرق العمل خالل فرتة زمنية 
قياســية، ويتــم حفر هذه اآلبــار يف عدة 
باملحافظــة، ويعترب املرشوع من  مديريات 
التي توفر حلواًل ملشكلة  املياه  أكرب مشاريع 
محافظة  مديريات  مختلف  يف  املياه  شــح 
األحمر  الهالل  هيئة  تنفذه  الذي  حرضموت، 
اإلمارايت بالتنســيق والتعاون مع املؤسسة 
للميــاه والرصف الصحي بســاحل  العامة 

حرضموت.
املهندس  أشــار  التدشــن،  وخــالل 
الجيولوجــي عبدالقــادر هويــدي، ممثل 
الصحي  والرصف  للمياه  املحلية  املؤسســة 

بســاحل حرضمــوت، إىل أن إدخال هذين 
البرئيــن يف الخدمــة، إضافــة إىل اآلبار 
العاملة، يساهم يف استقرار متوينات املياه 
مبديريات الســاحل، مؤكدًا عــىل التعاون 
والتنسيق املشرتك بن مؤسسة املياه وهيئة 
الهالل األحمــر اإلمارايت لدعم ومســاندة 
جهود قيادة املؤسســة يف النهوض بالبنية 

التحتية.
وأضاف هويدي أن “هذا املرشوع ميثل 

رشيان حياة لســكان املديريات التي تعاين 
شــح املياه، معربًا عن شكره وتقديره لدولة 
وشــعبا،  حكومة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بدعم  اهتاممها  وعــىل  اآلبــار  هذه  لحفر 
املشــاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية 

بحرضموت”.
العطييش  األستاذ سامل عبدالله  وتقدم 
باوزير،  باوزير، مدير عــام مديرية غيــل 
بجزيل الشــكر واالمتنان للشعب اإلمارايت 

صاحب  بقيادة  املعطــاء  الكريم 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الخري  املتحدة، وألهل  العربية  اإلمارات  دولة 
واإلحســان، الذين أصبح لهم باع طويل يف 
شعبنا  ألبناء  واملساعدة  الخري  أعامل  تقديم 
عىل األصعدة املختلفة، وهذا دليل عىل عمق 
معاين  لتجســيد  واملسؤولية،  اإلحســاس 
التكافل االجتامعي والعطاء بن املســلمن 
ويدل عىل روحيــة تضامنية عالية تنم عن 

بذرة الخري املتأصلة لهم، ال سيام وأن شعبنا 
ميــر يف ظروف اقتصادية صعبة، بســبب 

األوضاع السياسية التي متر بها البالد.
وسارعت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت 
إىل  والتنموية،  اإلنســانية  أعاملها  وضمن 
رفع معدل مشــاريع حفر اآلبار االرتوازية 
تم تدشينها منذ رشوعها يف  التي  املختلفة 
العمل اإلنساين حتى شهر أكتوبر عام 2022 

إىل )42( برئًا يف محافظة حرضموت.

يافع »األمناء” محمد السالمي:

يشــهد طريق مديرية يافع اختناقا مرورًيا 
أمام حركة املســافرين ونقل الجرحى واملرىض، 
بســبب توقف معظم القاطــرات عىل جنبات 
الطريق نتيجة ارتفــاع معدل الحوادث املرورية 
وتزايد أعــداد املركبات والشــاحنات املارة عرب 

من  عدد  بــن  الرابط  الطريــق 
املحافظات.

إعاقة  أن  مســافرون  وشكا 
حركة الســري الناجمــة عن تلك 
الحوادث تزيد من معاناتهم، كام 
املرىض،  نقل  تعرث  يف  تتســبب 
إىل  وايصالهــم  والجرحــى، 
الجنوبية  العاصمة  مستشفيات 

عدن ولحج يف الوقت املناسب.

توقــف أعــداد كبــرية من 
الشاحنات

وقــال ناشــطون إن توقف 
القاطــرات وبأعــداد كبرية عىل 
طريق يافع يعيــق نقل الجرحى 
من جبهات القتــال بيافع، وكذا 
حركة  من  ويشــل  املرىض،  نقل 

املسافرين.
وأوضحوا بــأن ازدياد وجود 
املتوقفــة من منطقة  القاطرات 

العسكرية حتى منطقة نقيل الخالء تتسبب يف 
ازدحام حركة سري املركبات مبختلف أنواعها.

الخاصة  اإلســعاف  بأن ســيارات  وأفادوا 
بنقل الجرحى واملرىض تواجه صعوبة بالســري 
أمام هذا الكم الهائل من القاطرات والســيارات 
املتوقفة عــىل جانبي الطريق، ناهيك عن إغالق 
الطريق عند تعطل أو انزالق بعض هذه القاطرات 

التي تسد الطريق بشكل كامل.
وطالبوا من الجهات املســؤولة باملحافظة 
بيافع  املديريــات  وقيــادات  املــرور  ورشطة 
برضورة وضع الحلول العاجلة للتخفيف طوابري 
القاطرات التي تشــكل عائقا حقيقيا بســبب 
البطء الشديد يف حركة السري للسيارات، واتخاذ 

التدابري الرسيعة والعاجلة إلنهاء هذه األزمة.

مطالبات بافتتاح طرق رديفة
إىل ذلك طالب مدير عام مديرية يهر بيافع 
عبدالرب الجعفري باعتامد مرشوع طريق )برئ 

العروس - وادي بن جعفر( بيافع.
وقال الجعفري: “نطالب دولة رئيس مجلس 
الطريق بصورة  الوزراء باعتامد مرشوع هــذا 
ملديريات  الحياة  يعترب رشيان  عاجلة، حيث 

يافع”.
وأضاف: »نظًرا لالزدحام يف حركة السري 
وتوقف العديد من القاطرات بالخط الرئيس، 
يشكل عرقلة عبور السيارات، منها سيارات 
اإلســعاف التــي تنقل الجرحــى واملرىض 
بصــورة طارئة، ويف ظــل الحرب بجبهات 
اختناًقا حقيقًيا  الطريق  هذا  يافع، يشــهد 
يؤدي إىل معاناة املواطنن املسافرين وتأخر 

وصولهم”.
مرشوع  اعتــامد  رضورة  إىل  وأشــار 
الطريق الذي ســيخفف مــن ازدحام حركة 
وسيســهل  أنواعها  مبختلــف  املركبــات 
للمواطنــن فــرص التنقل بــكل يرس من 

منطقة إىل أخرى.
وناشــد الجعفري دولــة رئيس الوزراء 
بالتوجيــه الرصيح والعاجــل ألجل اعتامد 
مــرشوع طريق )برئ العــروس - وادي بن 
جعفــر( نظــرًا ألهميته بالنســبة ألهايل 

مديريات يافع يف الوقت الراهن.

بدعم من دولة اإلمارات..
هيئة الهالل الأحمر تد�ضن افتتاح بئرين جديدين يف حقل مياه فلك والع�ضيبة بح�ضرموت

• إنجاز )15( بئًرا يستفيد منها أكثر من 50 ألف نسمة

طريق يافع.. اختناقات مرورية تتسبب يف تأخير إسعاف املرضى واجلرحى

مطالبات باعتماد طرق رديفة ملنع الختناقات املرورية


