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برنامج تدريبي بنهج القراءة المبكرة 

بالمحويت
بدأت أمس بمحافظة املحويت برنامج تدريبي خاص بإعداد مدربني محليني 

لتدريب معلمي الصفوف األوىل عىل نهج القراءة املبكرة بمدارس املحافظة .
يهدف الربنامج عىل مدى اسبوعني إكساب 177 مشاركا ومشاركة من املدربني 
امليدانيني معارف علمية لتحسني العملية التعليمية وتطوير قدرات التعامل مع 
املناهج الدراسية من خالل تدريب وتأهيل املعلمني يف مجال نهج القراءة املبكرة 

وتحسني اإلدارات والبيئة املدرسية .
وأوضح مدير عام مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة محمد نرس اآلنيس أهمية 
الرتبوي  الكادر  قدرات  ورفع  والتعليمية  الرتبوية  بالعملية  االرتقاء  يف  الربنامج 
وتحسني التعليم ومخرجاته .. داعيا املشاركني إىل االستفادة من الربنامج ونقل 
ما اكتسبوه من علوم ومعارف إىل معلمي الصفوف األوىل لتحسني نوعية وجودة 

التعليم .

اختتام دورة يف مجال الطوارئ التوليدية 
والوليدية للقابالت

اختتمت أمس بمحافظة حجة دورة تدريبية يف مجال الطوارئ التوليدية 
والوليدية للقابالت ، نظمتها جمعية رعاية األرسة اليمنية بالتعاون مع صندوق 

االستجابة الطارئة.
هدفت الدورة عىل مدى سبعة أيام اىل إكساب 15 قابلة من مديريات (ميدي، 
مستبأ، وحريان ) مهارات مختلفة يف مجال الرعاية األولية لألم الحامل واألمهات 
أثناء الوالدة والتدابري الوقائية،واطالعهن عىل دليل الطوارئ التوليدية ومشاكل 
غري  الوالدة  مع  التعامل  وكيفية  الطبيعية،  والرضاعة  الرعاية  ومراحل  الحمل 

الطبيعية واملشورة واإلحالة وطرق تنظيم األرسة.
ويف اختتام الدورة أكد رئيس جمعية األرسة اليمنية احمد االدبعي عىل أهمية 

الدورة يف تأمني احتياجات املجتمع من الخدمات الصحية والصحة اإلنجابية.
وطالب املشاركات برتجمة األهداف اإلنسانية للدورة واالنخراط بفاعلية يف 
مختلف املرافق الصحية بما يساهم يف تحسني أوضاع األرسة وخفض مؤرشات 

الوفيات يف أوساط الحوامل واملواليد، وتفعيل التثقيف الصحي.

تدشني المرحلة الثانية من نظام البصمة 
والصورة بالبيضاء

دشن أمني عام محيل محافظة البيضاء نارص الخرض حسني أمس املرحلة 
الثانية من نظام البصمة والصورة ملوظفي القطاع املدني يف املكاتب الحكومية 

باملحافظة.
البيضاء إىل رشح من مدير عام مكتب  وخالل التدشني استمع امني محيل 
آلية  عن  العوايض  عبدالقادر  فضل  باملحافظة  والتأمينات  املدنية  الخدمة 
الوظيفية  البطاقة  عىل  الحصول  يف  املتبعة  والخطوات  والصورة  البصمة  أخذ 
االلكرتونية ,ولفت إىل أن تدشني نظام البصمة والصورة للقطاع املدني املرحلة 

الثانية يستهدف ألفني موظف وموظفة من مختلف فروع الوزارات باملحافظة.
البصمة  املتعلقة بأخذ  الخطوة  ما تمثله هذه  أهمية  وقد أشار الخرض إىل 
والصورة لكافة املوظفني من دور ايجابي عىل االقتصاد الوطني من خالل معرفة 
القوى السائبة ومنع االزدواج الوظيفي الذي يكلف موازنة الدولة مبالغ كبرية ....

وحث الخرض مكتب الخدمة التدقيق يف جميع الوثائق ورسعة إنجاز املرحلة من 
خالل التنسيق مع كافة املكاتب و بما يسهم يف تصحيح االختالالت الوظيفية 

واإلدارية يف كافة وحدات الدولة املدنية .
حرض التدشني وكيل املحافظة حسني الرصاص حسني.

وكيل محافظة مارب يطلع على خطة توزيع 
الكتب المدرسية

اطلع وكيل محافظة مارب عيل محمد الفاطمي، عىل سري بدء العام الدرايس 
الجديد وتوزيع الكتب املدرسية عىل مكاتب الرتبية باملديريات.

وخالل الزيارة إىل مخازن الرتبية استمع الوكيل إىل رشح من مدير عام مكتب 
الرتبية باملحافظة عيل العباب عن خطة التوزيع وتغطية العجز.. حيث أشار إىل أن 
الكتب املتوفرة لدى الرتبية بلغت 85 عنوان كتاب من أصل نحو 123 عنواناً مطلوبة 
يف املناهج املدرسية من الصف األول أسايس حتى الصف الثالث الثانوي.. الفتا 
إىل أن العجزالحاصل يحاولون تغطيته من الكتب املسرتجعة من الطالب للعام 

املايض.

مناقشة المواضيع المتعلقة بسري العملية 
التعليمية بمحافظة المهرة

ناقش اجتماع باملهرة أمس عدد من املواضيع املتعقلة بسري العملية التعليمية 
والصعوبات التي تواجهها باملحافظة.

ويف االجتماع الذي ضم مدير مكتب الرتبية باملحافظة ومدراء مكاتب الرتبية 
باملديريات وأمناء املجالس املحلية أشار أمني عام املجلس املحيل باملهرة سالم 

عبد الله نيمر إىل املشاكل والصعوبات التي تواجه سريالعملية. 
وشدد نيمر عىل رضورة معالجة كافة الصعوبات وفق اإلمكانيات املتاحة بما 
يتوافق مع اللوائح والقوانني املنظمة لسري العملية التعليمية .. مؤكداً أهمية التزام 

املعلمني يف أداء مهامهم وفق التوجيهات الرتبوية.

الفاو تناقش تجربة زراعة النب بمحافظة صنعاء
ناقش اجتماع موسع عقد بمقر منظمة األغذية والزراعة " الفاو" تجربة زراعة 

النب يف منطقة حراز محافظة صنعاء وسبل دعم التجربة وتعميمها.
واستعرض االجتماع الذي حرضه ممثل منظمة الفاو يف اليمن الدكتور صالح 
الحاج حسن وممثلة الربنامج القطري لإليفاد الدكتورة فتحية بهران وسفري مملكة 
هولندا بصنعاء الدريك خري فيلد وممثل منظمة الصحة العاملية احمد شادول 
وعدد من الخرباء واألخصائيني من املنظمات والجهات الداعمة ماحققته التجربة 
من نجاحات خالل الفرتة املاضية وإمكانية االستفادة من إيجابياتها للحفاظ عىل 
سالمة النب اليمني كمحصول نقدي واسرتاتيجي يحتل سمعة عاملية طيبة منذ 

القدم.
ويف االجتماع أكد ممثل منظمة الفاو رضورة االهتمام بزراعة النب يف اليمن 
باعتباره إحدى الوسائل الهامة لتوسيع رقعة املنتجات الزراعية عالية القيمة 

والتي تعترب مصدراً غنياً لدعم اإلنتاج املحيل.
فيما ابدى السفري الهولندي اعجابه بهذه التجربة باعتبارها إحدى النماذج 
الناجحة باليمن .. مؤكداً استعداده للتواصل مع الرشكات املعنية بالنب يف هولندا 

إلمكانية تسويق هذا املنتج .
يشار إىل أن النب اليمني هو السلعة الرئيسة التي يصّدرها اليمن إىل دول 
العالم بعد النفط ملا يتميز به من جودة عالية وشهرة عاملية مقارنة بأنواع النب 

األخرى يف بقية البلدان.
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مشاريع حصاد مياه األمطار  تنتقل من الريف إىل املدينة باملحويت

* ما وصلت إليه البرشية من تقدم 
ورقي لم يأت من تلقاء نفسه، وإنما 
يف  لها  البرشية  احتياج  أثر  جاءت 
حياتنا  يف  ولألزمات  العرص،  سالف 
الكثري من الوجوه السلبية إال أن لها 
أيضاً جانباً أو وجوها إيجابية تتمثل 
إنسانية  حاجة  مواجهتها  كون  يف 
التفكري  أو  حل  عن  للبحث  تدفعنا 
يجري  كــان  ــور  أم من  حولنا  فيما 
أو  حًال  وجودها  يف  وتمثل  إهدارها 
كيفية  معرفة  عند  الحل  من  جــزءاً 
االستفادة منها، وهذا ما تمثل بجالء 
يف مدينة املحويت التي تحولت كثري 
من منازلها إىل منازل حاصدة ملياه 
األمطار ، والتي كانت يف وقت سابق 
االستفادة  دون  منثوراً  هباًء  تذهب 
ما  طبعاً  استثنينا  مــا  إذا  منها، 
تحصده السدود التي تنفذها الدولة 
بالتعاون مع املجتمع وهي مشاريع 
كبرية، لكن عىل مستوى املواطن كانت 
االستفادة من مياه األمطار  محدودة 
مستوى  عىل  أما  الزراعة  يف  تتثمل 
االحتياجات األخرى فكانت منعدمة 

تماماً وإىل حد كبري يجوز القول.

عىل  األمطار   مياه  حصاد  فكرة  طرأت   *
مستوى األرسة بمحافظة املحويت  بالتزامن 
يعتمد  حيث  النفطية،  املشتقات  ازمــة  مع 
مرشوع مياه مدينة املحويت وضواحيها عىل 
ساعات  جانب  إىل  أســايس  بشكل  الديزل 
الكهرباء املعتدة يف توفري احتياجات املواطنني 
من املياه، ونتيجة النعدام مادة الديزل وشحة 
توفرها وازدياد ساعات اإلطفاء الكهربائية فقد 
تباعدت فرتات توزيع املياه بشكل كبري وظلت 
بعض حارات مدينة املحويت دون مياه ألكرث 
من شهرين خالل األزمة، ونتيجة الستمرار هذه 
األزمة الطارئة احتاج الناس ألن يفكروا ببدائل 
للمياه خاصة املستخدمة منزلياً وتوفري الكثري 
من املال الذي ينفق عىل رشاء وايتات املياه التي 
ارتفع سعرها بشكل جنوني والتي يذهب جلها 
لالستخدام املنزيل، فكان حصاد مياه األمطار  
هو الحل املثايل والذي ال يكلف الكثري من املال 

إال يف بداية العمل أو تنفيذ املرشوع.
كلفة ضئيلة

عىل  األمطار  مياه  حصاد  فكرة  تعتمد   *
تحويل سطح املنزل إىل وعاء مؤقت لتجميع 
مياه األمطار التي كانت تذهب بشكل آني إىل 

الشارع وال يستفاد منها..
أن   - أرسة  رب   - عباس  أحمد  ويوضح 
حصاد مياه األمطار كلفته فقط مائة الف ريال 
تمثلت يف رشاء خزان معدني سعة أربع وحدات 
املساريب  إللغاء  بالستيكية  مواصري  ورشاء 
وربطها  العام  الشارع  إىل  املياه  تسكب  التي 
وتثبيتها  بالستيكية  مواسري  بشبكة  جميعها 
يجري  ثم  ومن  أفقي  بشكل  املنزل  أعىل  يف 
تجميعها اىل ماسورة واحدة تصب جميعها يف 
الخزان املخصص لتجميع مياه األمطار بحيث 
تبقى منفصلة عن املياه املخصصة ملياه الرشب 
ويجرى استخدامها فقط يف االستخدام املنزيل 

العادي واالستحمام.
ويؤكد أحمد أن هذا املرشوع خفض عنه 
تقريباً  النصف  إىل  للمنزل  املياه  رشاء  كلفة 
والتي  والخريف  الصيف  موسمي  يف  خاصة 
عىل  غزير  بشكل  األمــطــار   فيهما  يهطل 

املحافظة.
مع  بالتزامن  املياه  أزمة  بلغت  مضيفاً: 
أزمة املشتقات النفطية حداً لم يعد باإلمكان 
تحمله، إذ وصل سعر الوايت – 3 وحدات – إىل 
9 آالف ريال ويف بعض األحيان أعىل من ذلك، 
الشهر  يف  وايتات  ثالثة  رشاء  إىل  نحتاج  وكنا 
كانت  الحكومي  ــرشوع  امل مياه  وإن  خاصة 
تنقطع بشكل كامل لشهرين وأكرث إبان األزمة 

املاضية.

ومن هنا ولدت فكرة االستفادة من املياه 
املهدرة من مياه األمطار  وتحويل السطح اىل 
مصدر لتجميع املياه واالستفادة منها يف أكرث 

جوانب املياه إهداراً يف املنزل .
تجميع مياه األمطار 

مياه  من  األرسيــة  االستفادة  مــرشوع   *
األمطار تتفاوت من منزل إىل آخر، إذ تتضاعف 
الكلفة يف املنازل الشعبية. ويذكر عيل عباد أنه 
أسطح  تحويل  إىل  املاضية  الفرتة  خالل  عمد 
ليتمكن  أسمنتية  طبقة  ووضع  الرتابية  منزله 
األمطار،  مياه  لتجميع  صالحة  جعلها  من 
توفر  الكبرية  منزله  سطح  مساحة  أن  ويؤكد 
له حالياً حاجته الكاملة من املياه املخصصة 
وانخفضت  واالستحمام،  املنزيل  لالستخدام 
منذ  املنزل  فاتورة  يف  للمياه  استهالكه  كلفة 

أكمل مرشوعه "حصاد مياه املطر".
ويقول: تستهلك أرستي 10 إىل 12 وحدة 
عرب  املشرتاة  املياه  وكلفة  عام،  بشكل  شهرياً 
املحويت  محافظة  يف  هنا  الحكومي  املرشوع 
غالية نوعاً ما بالقياس إىل سعرها يف العاصمة 
صنعاء، ومياه األمطار  تشكل لنا عامًال مساعداً 
وموفراً بشكل كبري وتخفف عنا من أعباء تكلفة 
استهالك املياه، وحالياً ال أدفع سوى ثلث قيمة 

فاتورة املياه مما كنت أدفعه يف السابق.
فكرة جديدة 

* ويقول يحيى رشف الدين والذي يعمل 
مياه  حصاد  إن  الريف  وكهرباء  مياه  هيئة  يف 
األمطار وإن كانت فكرة جديدة دخلت إىل املدن 
عىل مستوى األفراد واألرس إال أن هذه الفكرة 
املحويت  محافظة  يف  اليمني  إليها  اهتدى 
قديماً، والتزال هذه املشاريع بطابعها القديم 
قائمة حتى اآلن وتعيش قرى بأكملها وتعتمد 
االستخدامات  ومختلف  وغسيلها  رشبها  يف 
بشكل كبري عىل جمع مياه األمطار إىل جانب 
وحفاش  الخبت  مديرية  قــرى  يف  الغيول، 
منها  العديد  ــزال  والت كبري,  بشكل  وملحان 
اإلسمنت  مــادة  ظهور  سبق  أنه  رغم  قائمة 
التماسك  ألحداث  يستخدم  القضاض  ونجد 
بطبقة  الداخل  من  تلبيسها  أو  أحجارها  بني 
سميكة منه، والقضاض مادة قديمة تقوم بدور 
تعد  لم  عمراً،  وأطول  أصلب  لكنها  اإلسمنت 
تستخدم يف الوقت الحايل بعد ظهور اإلسمنت.
املستخدمة  للمياه  بالنسبة  ويضيف: 
هناك  فنجد  واالستحمام  كالغسيل  منزلياً 
بعض  يف  ويعرف  األحجام  بمختلف  الــربك 
من  النوع  هــذا  وأصبح  العزلة  بسد  القرى 
املشاريع رضورة، حيث تشرتك قرى ويتجمع 
أفرادها لبناء سد – بركة كبرية جداً – يمكنها 

خزن املياه طيلة فرتة الشتاء ويكون لها مجرى 
مائي كبري خالل أيام سقوط األمطار، وبحسب 
املجرى وغزارة األمطار  يجري التوسع يف حجم 

السد أو ما يطلق عليه (الربكة).
أما بالنسبة لحصاد مياه األمطار لغرض 
بشكل  األمــر  فيتم  رشب  كمياه  استخدمها 
مختلف، إذا يتم بناء شكل دائري فوق سطح 
األرض, بشكل أقرب إىل الشكل الهرمي إذ يكون 
له  أن  من أعىل، كما  من أسفل وضيقاً  واسعاً 
فتحة تكون من أعىل وأخرى صغرية تكون يف 
أسفله، وال يتم فتحها يف العام إال مرة واحدة 
هذا  بناء  ويجري  فقط،  التنظيف  بغرض 
النوع من الخزانات بالقرب من مجاري املياه 
عىل  العمل  ويجرى  املنحدرات،  أو  الصغرية 
دور  لتؤدي  معشبة  إليها  املجاري  تكون  أن 
إىل  الداخلة  األتربة  كمية  من  فتقلل  املصفاة 
ما  عىل  تعتمد  فقط  وبعضها  الخزان،  جوف 
تحصده أسطحها خاصة إذا جرى بناؤها يف 
داخل القرية، وتظل هذه الخزانات تجمع املياه 
قلت  إذا  حتى  والخريف  الصيف  فرتة  طيلة 
الناس إىل فتح تلك  الينابيع عمد  إنتاج مياه 
الخزانات واالعتماد عليها طيلة فرتة الشتاء 

وحتى موسم املطر يف العام التايل.
حكمة يمنية تتجسد

اإلنسان  حكمة  إىل  الدين  رشف  يشري   *
اليمني واستغالله ملياه األمطار  بشكل ملفت 
األنهار  لوجود  افتقاده  عن  بذلك  معوضاً 

الكبرية دائمة الجريان يف البالد.
ويقول: حكمة اإلنسان اليمني تتجىل يف 
بنائه الربك الكبرية والسدود بالقرب من مجرى 
السيول وهي تكون مكشوفة عادة وتستخدم 
مياهها فقط ملختلف االستخدامات الحياتية 
تبنى  املغطاة  الخزانات  فيما  الرشب،  ماعدا 
الصغرية  املياه  ومجاري  السفوح  من  بالقرب 
لجمع مياهها التي تكون عادة نظيفة نسبياً 
مغطاة  الخزانات  ولكون  السيول  مجاري  من 
ويستفاد  طويلة  مدة  بمياهها  تحتفظ  فهي 
يف  األمطار  مياه  تنعدم  حني  الشتاء  يف  منها 

اليمن وتقل مياه الينابيع أو اآلبار.
مياه  حصاد  أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  الفتاً 
األمطار هو ما مكن اإلنسان اليمني القديم من 
إهدارها  وعدم  الجوفية  املياه  عىل  املحافظة 
بالشكل الذي نراه اليوم، بل ساهم حجز مياه 
األمطار كما هو عمل السدود الذي درج عليها 
اليمنيون القدامى منذ بناء سد مأرب يف تعزيز 
أهم  فاملاء  الجوفية،  املياه  من  البالد  مخزون 
الحفاظ  أهمية  اإلنسان  يعي  أن  يجب  ثروة 

عليها واالقتصاد يف استهالكها.

مصدر بديل ووفري
* وبالعودة إىل استنساخ تجربة حصاد 
واملحافظة  املحويت  مدينة  يف  األمطار  مياه 
بشكل عام  فقد دخلت الفكرة بشكل مبكر إىل 
املياه  لفاتورة  العالية  الكلفة  املساجد، وكانت 
مكتب  قبل  من  املخصصة  االعتمادات  وقلة 
البحث عن مصدر  األوقاف يدفع باألهايل إىل 
مياه بديل ووفري، ويذكر محمد الربطي بمكتب 
األوقاف أنه باستثناء املسجد الكبري – مسجد 
ماسية – فإن جميع مساجد مدينة املحويت 
تعتمد بشكل كبري عىل مياه األمطار  إىل جانب 
مياه املرشوع الحكومي يف توفري املياه للمصلني .

ويقول: جرى تطبيق الفكرة للمرة األوىل 
يف مساجد املحافظة يف نهاية عقد الثمانينيات 
أو مطلع التسعينيات، ومع بدء دخول املرشوع 
إىل املساجد أخذ الناس يعزفون عن استخدام 
يف  التفكري  فجرى  للوضوء،  املسجد  بركة 
تحويلها لخزانات أرضية ويتم ربطها باملرشوع 
الحكومي إضافة إىل تجميع مياه األمطار من 
مذهلة  النتيجة  فكانت  ورصوحها،  أسطحها 
املاء ال تنقطع عن املسجد، وهكذا  وأصبحت 
بدأت الفكرة تلقى إقباًال يف بقية املساجد، واآلن 
يمكن القول إن بناء خزان أريض وحصاد مياه 
أساسيات  من  صار  الوضوء  لغرض  األمطار 
بناء أي مسجد وال يجري تجاوزه إال يف النادر.

من  العديد  ــود  وج إىل  الربطي  ويشري 
املساجد، سواء تلك التي يرشف عليها مكتب 
األوقاف أو التي تمت برعاية فاعيل خري، صارت 
تعتمد تماماً عىل ما تحصده من مياه األمطار 
املياه  لتوفري  آخر  مصدر  إىل  بحاجة  تعد  ولم 
يوجد  ال  حيث  األريــاف  يف  وخاصة  لروادها, 
مصدر للمياه سوى مياه الينابيع أو اآلبار أو 

حصد مياه األمطار.
اعتماد كامل

* يحيى الشعثمي يكاد يكون حالة نادرة 
فهو لم يربط مرشوع املياه الحكومي إىل منزله 
مطلقاً منذ أكرث من أربع سنوات، ويعتمد فقط 
عىل مياه األمطار  يف كل شؤون منزله ما عدا 

الرشب.
ويقول: بالنسبة ملياه الرشب فأنا أعتمد 
بالنسبة  أما  الكوثر  محطات  عىل  توفريها  يف 
للمياه يف االستخدامات األخرى فاعتمد عىل 

مياه األمطار بشكل كامل منذ بنيت منزيل .
واسعة،  مساحة  عىل  منزله  يحيى  بنى 
وهو يمنع أطفاله وأرسته من الصعود إىل سطح 
املنزل بأحذيتهم ويضع لذلك أحذية خاصة 
تستخدم يف السطح الذي قام بتبليطه، ويفرس 

ذلك بالحفاظ عىل طهارة سطح املنزل واملياه 
التي يجري حصادها منه.

خالل موسم األمطار والذي يمتد لحوايل 
ستة أشهر يقوم يحيى بحصاد مياه األمطار 
إىل خزان أريض كبري جداً حفره يف حوش منزله، 
ويقول إنه يكيفه طيلة مدة انقطاع األمطار يف 
الشتاء, وال يتذكر أنه اضطر إىل رشاء وايت ماء 
مرشوعه  أنجز  منذ  املاضية  السنوات  خالل 

الخاص لحصاد مياه األمطار.
الهنجر الذي يستخدمه كثريون منا لركن 
سياراتهم والحفاظ عليها من املطر أو حرارة 

الشمس يستغله يحيى يف حصاد مياه املطر.
ويضيف يحيى: لم أفكر يف الحاجة لربط 
طريقها  املياه  فاتورة  تعرف  وال  املياه  مرشوع 
قليًال  إىل منزيل، ومن عرف بقصتي يستغرب 
أن  ويدرك  الفكرة  يستحسن  أن  مايلبث  لكنه 
بناء خزان أريض كبري لحصاد  خسارتي عىل 
مياه األمطار  تثمر ربحاً يومياً يتمثل يف توفري 
قيمة فاتورة املياه وعدم تعريض ألزمات انقطاع 

املياه مطلقاً.
أزمة تتفاقم ببطء

* من جانبه يشري مجاهد رشاح - مسئول 
توزيع املياه بمكتب املياه باملحافظة- أن أسباب 
أزمة املياه يف املحافظة تعود لسببني رئيسيني 
تمثل األول يف حالة طارئة انتهت حالياً بتوفر 
الديزل  مادة  انعدام  وهي  النفطية  املشتقات 
تنخفض  وبالتايل  الكهرباء،  ساعات  وقلة 
الرئييس،  الخزان  إىل  ــواردة  ال املياه  كميات 
وتبعاً لذلك تتباعد فرتات توزيع املياه بالنسبة 
واألمر  ضواحيها،  أو  املحويت  مدينة  لحارات 
اآلخر والذي اليزال قائماً وهو أن مرشوع مياه 
بطاقة  الثمانينيات  يف  بني  املحويت  مدينة 
أعداد  ارتفاع  أن  إال  توسعته  ورغم  محدودة 
القرى  وربــط  العمراني  والتوسع  السكان 
بالنسبة  املياه  مصادر  قدرة  تجاوز  املجاورة 
للمرشوع، ما اضطر إىل رفد املرشوع بحفر عدة 
بالحاجة  كذلك  تفي  ال  أنها  إىل  إضافية  آبار 
املطلوبة للناس واملتنامية بشكل كبري جداً, إذ 
ال يتم اللجوء إليها إال يف فصل الشتاء عادة 
عندما تقل مياه منطقة سيل العيون القريبة 
من وادي رسدود وهي املصدر األسايس ملرشوع 

مياه مدينة املحويت.
قدرة استيعابية محدودة

* ويلفت إىل أن حصاد مياه األمطار من 
أسطح املنازل هي فكرة جيدة جداً وتساهم يف 
خفض أزمات املياه يف مدينة املحويت بشكل 
املواطنني قروضاً  لو تم منح  بأنه  كبري، مؤكداً 
لبناء خزانات أرضية تحصد أكرب كمية من مياه 
األمطار  لتحققت فائدة كبرية والنتهت األزمة 

ربما.
املحويت  مدينة  منازل  معظم   : ويقول 
خزانات  يف  املياه  وتخزن  بطابعها  شعبية 
6آالف   – ــدات  6وح مثًال  سعة  أكرب  معدنية 
العدد  الكمية تكفي أرسة متوسطة  لرت- وهذه 
ملدة شهر تقريباً، ولنتخيل لو أن خزاناً أرضياً 
يخزن ما مقداره 25 وحدة إىل 30 وحدة يمكن 
املــرشوع  مياه  عن  ستستغني  إنها  القول 
احتياجات  عىل  قرصه  أو  نهائياً  الحكومي 
الرشب الضئيلة ملدة خمسة أشهر تقريباً، وكما 
قلنا أرسة متوسطة العدد وبالتايل تتجاوز فرتة 
انقطاع املطر يف الشتاء وهي مطمئنة جداً بل 
لديها من مخزون  الثاني والزال  املوسم  يأتي 

أمطار العام املايض .
وبحسب املختصني هنا يف املحافظة فإن 
مرشوع مياه مدينة املحويت بحاجة حاليا إىل 
ناهيك  املتزايدة،  الحاجات  لسد  مياه  مصدر 
شبكة  بتطوير  املتعلقة  األخــرى  األمــور  عن 
املرشوع الرئيسية, وتمثل عيون رسدود البعيدة 
الحلول وإن  نسبياً عن مدينة املحويت أحد 
كان مكلفاً، إال أن هذا الحل اليزال قيد الدراسة، 
وبالتايل فمرشوع حصد مياه األمطار هو الحل 
مشكلة  وتبقى  هنا،  لألرس  بالنسبة  األنجع 
مكان التخزين أو توسعة الطاقة االستيعابية 
هي الهم األكرب إذ يكلف بناء خزان أريض يتسع 
لعرشين ألف لرت ما بني ثمانمائة ألف ريال إىل 

مليون ريال.

املحويت / إبراهيم الوادعي
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