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املحافظ يوجه بصيانة طريق مأرب البيضاء وعمل مصدات حلامية عاصمة املحافظة

اإلدارة العامة لبحوث التنمية ختتتم برناجماً تدريبياً يف السكرتارية واحلاسوب

شدد على منع البناء العشوائي وااللتزام بالمخطط الحضري

فرع الهيئة العامة للكتاب مأرب يطلق خدمة إيداع المؤلفات والمصنفات الفكرية

كـــــــــــورونـــــــــــــا

جهود مستمرة ملواجة أرضار السيول

الوزير فتح يثمن استجابة مركز امللك 
سلامن لدعم مترضري السيول بمأرب

لــــــن تحكمنـــــــــا إال دولـــــــة..
 والســـــــــــالم هــــــــو الحـــــــــل

عضو مجلـس الشورى  - عضو البرلمان العربيبقلم/ علوي الباشا بن زبع  
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فتح يثمن استجابة مركز امللك سلامن 
لدعم املترضرين من السيول بمأرب

ثمـــن وزيـــر اإلدارة 
العليا  اللجنة  املحلية رئيس 
لإلغاثـــة عبدالرقيـــب فتح، 
جهـــود مركز امللك ســـلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ــة يف  ــتجابته العاجلـ واسـ
مســـاعدة النازحني واألرس 
املتـــررة مـــن الســـيول يف 

ـــة مأرب. محافظ
وأكـــد فتـــح يف ترصيـــح 
ـــاء  ـــة األنب ـــي لوكال صحف
اليمنية)سبأ( أن املساعدات 
اإليوائية والغذائية والطبية 
الشـــاملة املقدمة من مركز 
ـــني  ـــلمان للنازح ـــك س املل
يف  السيول  واملتررين من 

مأرب، ساهمت بشكل كبري 
يف تحسني أوضاع النازحني 
واألرس املتررة، وساندت 
جهـــود الســـلطة املحلية يف 

املحافظة.
وعـــر الوزير فتح ، عن 
شـــكره للجهود التي يبذلها 
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 

يف تقديم الرامج واملشاريع 
اإلغاثيـــة يف بالدنـــا.. مؤكدا 
ـــى  ـــود تحظ ـــذه الجه أن ه
الحكومة  لدى  كبري  بتقدير 

اليمني. والشعب 
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محافـــظ  وجـــه 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
ـــب  ـــرادة مكت الع ـــلطان  س
العامـــة والطرق  األشـــغال 
صيانة  بإجراء  باملحافظة، 
عاجلة للطريق الدويل مأرب 
التـــي تررت  البيضـــاء   –
ـــيول األمطار وفتح  من س
الطرقـــات املتررة  كافـــة 
جراء الســـيول يف املديريات 

. لجبلية ا
ـــظ  املحاف ـــه  ـــا وج كم
العـــرادة خـــالل زيارتـــه 
،الخميس، ملكتب األشـــغال 
العامـــة والطـــرق برسعـــة 
ـــة  ـــة متكامل ـــداد دراس إع
لعمـــل مصـــدات مائيـــة 
لحمايـــة مدينـــة مـــأرب 
ـــيول  الس ـــن  ـــا م وأحيائه
املناطـــق  إىل  باإلضافـــة 

ـــيول  الس ـــن  ـــررة م املت
 ، املحافظـــة  يف مديريـــات 
وإيجـــاد قنـــوات لترصيـــف 
أثنـــاء تنفيذ  الســـيول  مياه 
وااللتزام  الطرق،  مشاريع 
بالـــروط واملواصفـــات 
ـــذ. التنفي ـــودة  ـــة وج الفني
العرادة  ـــواء  الل وحمـــل 
الهندســـية املرفة  الفـــرق 
ــل  ــاريع كامـ ــى املشـ عـ
ـــزام  االلت ـــى  ـــؤولية ع املس
ألي  التنفيـــذ  بجـــودة 
أن أي  ـــداً  ـــروع.. مؤك م
مـــروع يظهـــر فيـــه خلل 
يف التنفيذ ســـيتم محاســـبة 
الهنـــديس املرف  الفريـــق 
ـــاز املروع. إنج حتى بعد 

املحافـــظ  وشـــدد 
العـــرادة عـــى مكتـــب 
ـــع  ـــة بمن العام ـــغال  األش

العشـــوائي وااللتزام  البناء 
باملخطط الحري للمدينة 
وإيقاف أي أعمال بناء دون 
تراخيـــص، واالمتنـــاع عن 
الســـماح بـــأي أعمـــال بناء 
يف مجـــاري الســـيول حتـــى 
ال تتكـــرر األرضار واملآيس 
املواطنون  لها  التي تعرض 
جراء السيول التي شهدتها 

املحافظـــة مؤخـــرا.
محافـــظ  وكان 
محافظـــة مأرب قـــد اطلع 
الزيـــارة عـــى ســـري  خـــالل 
العمـــل يف مكتـــب األشـــغال 
العامـــة والطرق واســـتمع 
ـــب  املكت ـــام  ـــر ع ـــن مدي م
عبدالـــودود  املهنـــدس 
ـــني يف  ـــي واملهندس املذحج
املكتـــب إىل رشح موجـــز 
املنجـــزة من  عـــن األعمـــال 

قبل املكتب ســـواء يف تنفيذ 
التحتيـــة  للبنـــى  املشـــاريع 
ـــومة،  املرس الخطط  ـــق  وف
التي  الطارئـــة  أو األعمـــال 
قام بهـــا املكتب بعد كارثة 
التـــي  الســـيول  أرضار 
شهدتها املحافظة وتسببت 
للمواطنني  ـــرية  بأرضار كب
املحافظـــة  والنازحـــني يف 
ـــدى  ـــة وم التحتي ـــى  والبن
املكاتب  التنســـيق مع بقية 
العالقـــة  الحكوميـــة ذات 
مـــن أجـــل إعـــادة الخدمات 
جراء  تررت  التي  العامة 

الســـيول.
الزيـــارة  رافقـــه خـــالل 
ــي  الفنـ ــب  املكتـ ــس  رئيـ
الدكتـــور عيل الجبل ومدير 
املعلومـــات واإلحصاء  عام 
بديـــوان املحافظـــة عبدربه 

. حليس

المحافظ يوجه بصيانة طريق مأرب البيضاء 
وعمل مصدات لحماية عاصمة المحافظة 

شدد على منع البناء العشوائي وااللتزام بالمخطط الحضري
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لجنة الطوارئ لمواجهة أضرار السيول 
تناقش النتائج األولية للمسح الميداني

جهود مستمرة 
لمواجة أضرار السيول

اللجنـــة  ناقشـــت 
ـــة ملواجهـــة أرضار  الفني
بمحافظة  اليوم  السيول 
النتائـــج  مـــأرب عـــى 
ـــيول  األولية ألرضار الس
ـــقوط األمطار  ـــراء س ج
عدد  عى  السيول  وتدفق 
مـــن مديريـــات محافظة 
مأرب بما فيها مخيمات 
ــتوى  النازحـــني، ومسـ
االســـتجابة الحتياجـــات 
املترريـــن يف الجوانـــب 
الخدميـــة واإليوائيـــة 

واالغاثيـــة.
وأكـــدت اللجنـــة يف 
اجتماعها ،يوم األربعاء، 
برئاسة مدير عام مكتب 

االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والعمل حســـن الشـــبواني، 
ـــع بتقارير  عى أهمية الرف
إحصائيـــة مصنفة بشـــكل 
يومـــي حـــول مـــا يســـتجد 
من أرضار يف ظل اســـتمرار 
ـــن  ـــيول، تتضم ـــق الس تدف
االحتياجـــات الطارئـــة، 
ومـــدى نســـبة االســـتجابة 
اإلنســـانية مـــن املنظمـــات 
ومســـتوى تنســـيقها مـــع 
ـــة إلدارة  التنفيذي ـــدة  الوح
النازحـــني ومـــع  مخيمـــات 
السلطات املحلية باملديريات 

املتررة. 
ـــون  ـــتمع املجتمع واس
ـــدة  ـــر الوح ـــر مدي إىل تقري

ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
ـــني باملحافظة نائب  النازح
ـــيف مثني  رئيس اللجنة س
التدخالت واملعالجات  ، عن 
ـــة  ـــاذ وإغاث ـــة إلنق الطارئ
السيول  تلك  املتررين من 
.. مبينـــا يف تقريـــره أن 
يف  أثمرت  األولية  التدخالت 
أرسة   )763( وتسكني  نقل 
يف الفنادق تنفيذاً لتوجيهات 
اللـــواء  محافـــظ املحافظـــة 
ســـلطان العرادة عى نفقة 
ومساهمة  املحلية  السلطة 
من رجال أعمال، باإلضافة 
ــات  ــاهمة املنظمـ إىل مسـ
والجمعيات املحلية والغرفة 
ـــال  ـــادي رج ـــة ون التجاري

أعمـــال ســـبأ يف مجاالت 
اإليواء والغذاء والصحة.

ــة  ــادت اللجنـ وأشـ
اإلنســـاني  باملوقـــف 
واملسؤول لقيادة السلطة 
ـــة بمحافظ  املحلية ممثل
ـــه  ـــذي وج ال ـــة  املحافظ
تظل يف حالة  بأن  اللجنة 
انعقاد دائم، وحث جميع 
التنفيذية برفع  ـــب  املكات
ــتنفار  الجاهزيـــة واسـ
ــة أي  ــود ملواجهـ الجهـ
طارئ بهـــذا الخصوص.

يتبـــع
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د.الجبل والمهندس 
المذحجي يطلعان 
على أضرار السيول 
في طريق ماهلية

ـــيل  ـــور ع ـــام الدكت ق
ـــب  ـــس املكت ـــل رئي الجب
الفني يف محافظة مأرب 
ـــي  ـــد املذحج وعبدالواح
ــب  ــام مكتـ ــر عـ مديـ
األشغال العامة والطرق 
يف املحافظـــة بالنزول إىل 
مديرية ماهلية لالطالع 
عى األرضار التي خلفتها 
سيول األمطار يف طريق 
ـــائلة  مأرب البيضاء وس
ماهلية وحرص األرضار، 
بناء عى تكليف محافظ 
بالنـــزول  املحافظـــة 
وتقييـــم االحتياجـــات 
الالزمة العاجلة إلصالح 

الطريق.
رئيـــس  وتفقـــد 
ـــر  ـــي ومدي ـــب الفن املكت
ـــة  ـــغال العام ـــام األش ع
ـــام  ـــر ع ـــا مدي ومعهم
املديريـــة العجـــي أحمـــد 
الطالبـــي ونائـــب مديـــر 
ـــاء عبدالله  ـــام الكهرب ع
دغيـــش عـــى األرضار 
التـــي ألحقتهـــا األمطار 
بالطريق والتي تســـببت 

يف إعاقـــة ســـري املســـافرين 
ـــفر  والبضائع، وتأخري الس
ـــراء  ـــة ج ـــاعات طويل لس
التـــي  الكبـــرية  األرضار 

ـــيول. ـــا الس أحدثته
وأكـــد الدكتـــور عـــيل 
ـــى  ـــاء ع ـــم وبن ـــل أنه الجب
تكليـــف محافـــظ املحافظة 
ســـيقومون برفـــع تقريـــر 
متكامل بـــاألرضار التي تم 
ـــلطة  االطالع عليها إىل الس
املحليـــة باملحافظـــة التخاذ 
اإلجراءات الالزمة وبأرسع 
وقـــت ممكن حتـــى يتمكن 
املسافرون من التنقل ونقل 
ويرس..  بسهولة  بضائعهم 
مشـــريا إىل أن فريقـــا مـــن 

ســـيقوم  املهندســـني 
بالنـــزول إىل املنطقة إلعداد 
دراســـة وأخـــذ عينـــات من 
شامل  مسح  وتنفيذ  الرتبة 
بهدف إنشـــاء كـــري يربط 
جنبـــات الســـائلة ويخترص 

ـــافة الطريق. مس
مـــن جانبـــه ثمـــن 
مديـــر عـــام مديـــر ماهليـــة 
ـــام  ـــي اهتم ـــي الطالب العج
املحافظة بمصالح  محافظ 
املواطنني يف مديرية ماهلية، 
واهتمامه بالخدمات العامة 
من طـــرق وكهربـــاء وماء 
ـــاً  ـــة. معرب ـــم وصح وتعلي
عـــن أملـــه يف رسعة إصالح 
الطريق التي تعتر الريان 

الوحيد للمديرية.

بدء إعداد دراسة 
إلنشاء جسر عبور 
بسائلة ماهلية بين 

مأرب بالبيضاء

بـــارش فريـــق هنديس 
مكلـــف مـــن الســـلطة 
املحلية يف محافظة مأرب 
نزوله امليداني إىل ســـائلة 
ماهليـــة إلعـــداد دراســـة 
فنية إلنشاء جرس عبور 
مركبـــات يصـــل جنبـــات 
ســـائلة ماهلية التي يمر 
ـــأرب  ـــق م ـــا طري عره
والبيضاء بعد أن أحدثت 
الســـيول أرضاراً كبـــرية 

ببنيتهـــا مؤخرا.
الدكتـــور  وأكـــد 
ــس  ــل رئيـ ــيل الجبـ عـ
املكتـــب الفني واملهندس 
عبدالـــودود املذحجـــي 
ــب  ــام مكتـ ــر عـ مديـ
ــق  ــغال أن الفريـ األشـ
ـــيقوم بعمل  الهنديس س
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مســـح للمنطقـــة يشـــمل 
أخـــذ عينـــات مـــن الرتبـــة 
ـــيول،  ـــق الس ـــم تدف وحج
ووضع تصور شامل ببناء 
التـــي  الجـــرس واملســـاحة 
سيمتد عليها، واإلمكانات 
املطلوبـــة لتنفيـــذه، وفـــق 
أعـــى املواصفـــات الفنيـــة 
والهندســـية، بمـــا يضمن 
تجـــاوز كـــوارث الســـيول 
التي أحدثت أرضاراً كبرية 
يف الطريـــق العـــام مؤخراً، 
وتســـببت يف إعاقـــة ســـري 
البضائع  ونقل  املسافرين 

ـــات.  واملركب
وأوضحـــا أن نـــزول 
الفريق الهنديس إىل سائلة 
ماهليـــة يأتـــي بنـــاء عـــى 
تكليـــف محافظ املحافظة 
اللـــواء ســـلطان العـــرادة، 
للمكتـــب الفنـــي ومكتـــب 
األشـــغال العامـــة بالنزول 
إىل مديرية ماهلية لالطالع 
التي خلفتها  األرضار  عى 
ســـيول األمطـــار يف طريق 
مـــأرب البيضـــاء وحـــرص 

األرضار، يف إطـــار جهـــود 
الســـلطة املحليـــة ملواجهة 
كارثة السيول التي شهدتها 
املحافظة وأحدثت أرضاراً 
العامة  املمتلكات  يف  كبرية 
والخاصـــة، ويف مخيمـــات 

النازحني.

أرقام جديدة: أكثر 
من ثالثة آالف منزل 

وخيمة دمرتها 
السيول كليًا بمأرب 

 أكـــدت لجنة الطوارئ 
ملواجهـــة أرضار الســـيول 
أن  مـــأرب  بمحافظـــة 
5609 أرسة باتـــت بحاجة 
إىل مـــأوى بعـــد أن تهدمت 
بشكل  وخيامهم  منازلهم 
كيل وجزئ جراء الســـيول 
واألمطـــار التـــي شـــهدتها 
عدد من مديريات محافظة 

ـــبوع املايض. مأرب األس
وأوضـــح تقريـــر بآخر 
عمليات املســـح املســـتمرة 

ألرضار السيول أن السيول 
ـــري 3096  ـــببت يف تدم تس
مـــأوى ، بينهـــا 91 منـــزالً 
بشكل كيل، و2516 مأوى 
بشـــكل جزئـــي بينها 509 

ـــزل. من
وذكـــر التقرير أن عدد 
األرس النازحة التي فقدت 
ـــغ 3005  ـــا بل ـــأوى كلي امل
أرسة، يف حني بلغت األرس 
النازحة التي فقدت املأوى 
جزئيـــا 2006 مـــأوى، 
معظمهـــم يف مخيمـــات 
النازحـــني بمدينـــة مأرب.

األرضار  وتوزعـــت 
التي جـــرى مســـحها عى 
أربـــع مديريات هي مدينة 
مأرب )عاصمة املحافظة( 
والتي بلغ فيها عدد املنازل 
كليا  التي تهدمت  والخيام 
وجزئيـــا 2613، ورصواح 
 750 والـــوادي   ،1198
ــزل  ــل 450 منـ ،  ومدغـ

ومأوى.
ـــة  ـــر لجن ـــد تقري وأك
الطـــوارئ أن التدخـــالت 

األوليـــة وصلـــت إىل 1564 
أرسة متررة من السيول 
ـــا  ـــل، بينه ـــى 21 إبري حت
)763( أرسة تـــم نقلهـــا 
ــادق  ــكينها يف الفنـ وتسـ
املحلية  السلطة  نفقة  عى 
ـــال  ـــن رج ـــاهمة م ومس
لتوجيهات  أعمال، تنفيـــذاً 
محافـــظ املحافظـــة اللواء 

ســـلطان العـــرادة.
ــارة إىل  ــدر اإلشـ تجـ
أن أعمـــال مســـح األرضار 
ـــيول  ـــن الس ـــة ع الناجم
بمحافظـــة مـــأرب لم تنته 
بعد، وماتزال فرق املســـح 
امليدانيـــة تواصـــل أعمالها 
لحـــرص كامـــل األرضار 
ــا أوال  ــة ورفعهـ الناجمـ
بـــأول إىل لجنـــة الطوارئ، 
ورئاســـة مجلس الوزراء.
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الهجرة الدولية 
تطلق مبادرة لدعم 
2300 أسرة نازحة 
تضررت من السيول

املنظمـــة  أطلقـــت 
الدوليـــة للهجـــرة مبـــادرة 
ـــن 2,300  ـــر م ـــم أكث لدع
أرسة نازحة يف مأرب ممن 
ـــبب  تررت مالجئها بس
ــات  ــار والفيضانـ األمطـ

األخـــرية.
وأكـــدت املنظمـــة أن 
التـــي  الســـيول واألمطـــار 
شـــهدتها مأرب تسببت يف 
ترر أجـــزاء مـــن مدينة 
مـــأرب، وتأثـــر أكثـــر مـــن 
للنازحني يف  3,500 مأوى 
أكثـــر من 40 موقع نزوح 
ـــاء  ـــع أنح ـــّي يف جمي وح

ملحافظة. ا
وأوضحـــت منظمـــة 
الهجـــرة أنهـــا وبالراكة 
ـــي  ـــاد األوروب ـــع االتح م
املدنيـــة  للحمايـــة 
ـــانية،  ـــاعدات اإلنس واملس
ستقدم مســـاعدات نقدية 
النازحة يف  األرس  ملساعدة 
مأرب عى إصالح مالجئها 
التي تررت من األمطار 
حيـــث  والفيضانـــات، 
ســـيحصل رب األرسة عى 
املبلغ لراء املواد الالزمة 
ـــادة بناء أو  إلصالح أو إع
تعزيـــز مأواهـــم املترر.

ــة يف  ــت املنظمـ وقالـ
ـــه  ـــل علي ـــان لها،حص بي
موقـــع محافظـــة مـــأرب 
: إن املســـاعدة تأتـــي يف 
شـــكل مبالغ مالية طارئة 
للمســـاهمة يف رشاء مواد 
ـــم  ـــاء مالجئه ـــادة بن إلع
ـــح  ـــا يتي ـــا، مم وتعزيزه
توفري حماية أفضل لألرس 

املتـــررة.
وأكـــدت أنهـــا وزعـــت 
ــس  ــوم الخميـ ــى يـ حتـ
أكثـــر مـــن 3,200 غطـــاء 
بالستيكي و 4,800 كيس 
رمـــل، وتم إصـــالح نقاط 
وأجرت  واستبدالها،  املياه 
ـــة  ـــة املتنقل ـــرق الطبي الف
جولـــة يف مواقـــع النـــزوح 
املتررة مـــن الفيضانات 
لدعم االحتياجات الصحية 

العاجلة.
وأشـــارت املنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة إىل أنهـــا 
تعمـــل حاليـــاً عـــى تقييم 
يف  الفيضانـــات  تأثـــري 
جميـــع أنحـــاء املحافظـــة، 
ـــد  ـــطة الح ـــام بأنش والقي
من مخاطر الفيضانات يف 
النـــزوح الضعيفة،  مواقع 
كمـــا تقوم بتوفـــري املأوى 
الروري ومواد املساعدة 
ـــي  الت ـــألرس  ـــية ل األساس
تدمرت مالجئها إما كلياً أو 
الفيضانات.  بسبب  جزئياً 
ــة  ــت املنظمـ وأضافـ
ـــار  ـــول األمط ـــل هط »قب
ـــأرب  ـــت م ـــرة، كان الغزي

ـــم  ـــل دع ـــن أج ـــح م تكاف
النازحني  من  الكبري  العدد 
املحافظة،  إىل  لجأوا  الذين 
ـــر إىل مئات اآلالف  وبالنظ
مـــن النازحـــني املتواجدين 
يف املحافظـــة، فقـــد أدى 
تصاعـــد األعمـــال العدائية 
إىل نـــزوح أكثـــر من 9000 
ـــأرب  ـــة م ـــة إىل مدين عائل
واملناطق املحيطة بها منذ 

ـــة يناير«. نهاي

شبكة النماء توزع 
مساعدات غذائية لـ 
1420 أسرة نازحة 
تضررت من السيول

ـــاء  النم ـــبكة  ـــدأت ش ب
األهليـــة بمحافظـــة مأرب 
ـــاعدات غذائية  توزيع مس
مقدمـــة مـــن مركـــز امللـــك 
ســـلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســـانية لعـــدد 1420 
أرسة نازحـــة متـــررة 
من الســـيول األخرية التي 
كدفعة  املحافظة  شهدتها 

أوليـــة طارئة.

وأوضحـــت الشـــبكة 

أن املســـاعدات الغذائيـــة 

تستهدف 420 أرسة نازحة 

يف مخيـــم الســـويداء وحي 

إثـــر تعرضهمـــا  الروضـــة 

ألرضار كبرية جراء سيول 

توزيع  جانب  إىل  األمطار، 

1000 ســـلة غذائية لألرس 

النازحـــة املتررة يف عدد 

املخيمات. من 

ـــبكة أن  ـــرت الش وذك

مروع املساعدة الطارئة 

ـــة أكـــر  سيســـتمر لتغطي

عـــدد مـــن األرس النازحـــة 

واملتررة ضمن املشاريع 

ـــن  ـــف م ـــة للتخفي الطارئ

ـــاة النازحني. معان
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اللجنة الفنية تقر وضع التصورات 
المناسبة لمعالجة إشكالية أسواق القات

كـــورونـــــــا

اللجنـــة  كلفـــت 
لجنة  املنبثقة عن  الفنية 
الطوارئ ملواجهة جائحة 
كورونا بمحافظة مأرب 
مكتب الصناعة والتجارة 
بوضع التصورات املناسب 
ملعالجة إشـــكالية أسواق 
القـــات ورفعهـــا إىل لجنة 

الطـــوارئ ملواجهـــة كورونا 
وتنفيذها. إلقرارها 

ـــالل  ـــة خ ـــرت اللجن وأق
اجتماعها برئاســـة الدكتور 
عبدالعزيـــز الشـــدادي مديـــر 
عـــام مكتب الصحـــة العامة 
والســـكان باملحافظة، إلزام 
مالكـــي املـــوالت واألســـواق 

ـــماح  ـــدم الس ـــة بع التجاري
املتسوقني وتحديد  بازدحام 
ــاً  ــني منعـ ــواج الداخلـ أفـ
لتفـــي الوباء الـــذي ينتر 
عـــر املخالطـــة واملالمســـة 

ـــني. للمصاب
االجتمـــاع  وخـــالل 
ناقشـــت اللجنـــة عـــدداً مـــن 

اإلجـــراءات التـــي يمكـــن 
اتخاذها للوقاية من وباء 
ـــا، ومنهـــا تحديد  كورون
عـــدد الـــركاب يف وســـائل 
النقل العامة سواء داخل 
عاصمـــة املحافظة، أو يف 
وسائل النقل بني املحافظة 
واملحافظـــات، وتوســـيع 
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تنفيذ حملة رش لمواجهة فيروس 
كورونا في ثالثة مخيمات للنازحين

الرواتـــب  رصف  نقـــاط 
واإلكراميـــات للموظفـــني 
املدنيني والعسكريني، والتي 
تشهد زحاما شديدا مايجعل 
منها موطناً خصباً لفريوس 

كورونا.
ـــاع  ـــتعرض االجتم واس
مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن حزمة 
خالل  االحرتازية  اإلجراءات 
ـــة، منها تنفيذ  األيام املاضي
ـــملت  ـــة ش ـــالت توعوي حم
توزيـــع أكثـــر مـــن 60 ألـــف 
ـــق،  ـــور و2600 ملص بروش
تضمنـــت معلومـــات حـــول 
كورونـــا ومخاطـــره وطرق 
ـــب  ـــة تجن ـــه وكيفي انتقال
ـــع  ـــل م ـــدوى، والتعام الع

الحـــاالت املشـــتبهة.
اللجنـــة  وشـــددت 
ـــى  ـــا ع ـــام اجتماعه يف خت
ـــزام باإلجراءات  أهمية االلت
االحرتازية املقرة، واستمرار 
التجارية  املوالت  يف  التعقيم 
واللوكنـــدات واملنشـــآت 
الســـياحية، وتشديد الرقابة 
عى األســـواق ملنـــع احتكار 
أو املغـــاالة يف املواد الخاصة 
بالتعقيم، والكمامات، وعدم 
اإلجراءات  اتخاذ  يف  التهاون 
العقابية تجاه املتساهلني يف 

تنفيـــذ إجـــراءات الوقاية.
ودعـــت اللجنـــة جميـــع 
ـــة إىل  ـــني يف املحافظ املواطن
التعاون مع جهود الســـلطة 
املحلية للوقاية من فريوس 
ــى  ــا عـ ــا ،حرصـ كورونـ
صحتهم وسالمتهم من هذا 
الذي فتك بمعظم  الفريوس 

العالم. دول 

جـــرى ،يـــوم الخميـــس، 
يف محافظـــة مـــأرب تنفيـــذ 
حملة رش يف ثالثة مخيمات 
للنازحـــني يف مدينـــة مـــأرب 
هي)السويداء، امليل، والخري( 
والتي تضم أكثر من ســـبعة 

ــة. آالف أرسة نازحـ

الرش هذه  وتأتي حملة 
التي نفذتها الجمعية الطبية 
الخرييـــة بدعـــم مـــن مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 
بمحافظـــة مـــأرب وائتالف 
ـــة والتنمية،  صنعـــاء لإلغاث
ضمن اإلجراءات االحرتازية 

ملواجهـــة فـــريوس كورونـــا 
النازحني  مخيمات  وحماية 
الفريوس  انتقال عدوى  من 
التي ماتزال املحافظة خالية 
منه، وتقليل املخاطر التي قد 

يتعرض لها النازحون.



األحد   26  إبريــــــل   2020م   العـــــدد ) 104 (
10نشرة 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

اختتمـــت يـــوم األربعاء 
ــوث  ــة لبحـ اإلدارة العامـ
ـــة والتدريب  التنمية اإلداري
يف محافظة مأرب، برنامجا 
 39 اســـتهدف  تدريبيـــا 
متدرباً ومتدربة من كوادر 
السلطة املحلية يمثلون 28 

مكتبـــا حكوميا.
وتضمـــن الرنامـــج 
الـــذي اســـتمر 45 يومـــا 
تأهيل املشـــاركني يف مجايل 
ــة  التنفيذيـ ــكرتارية  السـ
وإدارة املكاتـــب، والرخصة 
الدولية يف قيادة الحاسوب.

ويف االختتـــام أكد وكيل 
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 
عبدالله الباكري، عى أن هذا 
الرنامج هو مفتتح لرامج 
تدريبيـــة وتأهيليـــة أخـــرى 
ملنتســـبي الســـلطة املحليـــة 

املجـــاالت  مختلـــف  ويف 
بهدف رفع مستوى قدرات 
املحلية  السلطة  يف  العاملني 
ـــة  التنمي ـــم إلدارة  وتأهيله

ـــاملة للمحافظة. الش
الباكـــري إىل أن  وأشـــار 
ـــل والتدريب  التأهي ـــة  عملي
تحظى باهتمام ودعم قيادة 
السلطة املحلية وعى رأسها 
ـــلطان  ـــواء س الل ـــظ  املحاف
التنميـــة  العـــرادة، كـــون 
العميل  املدخل  هي  البرية 
الشاملة  للتنمية  والصحيح 
ــاء  ــة واالرتقـ يف املحافظـ
بـــأداء املكاتـــب الحكوميـــة 
باملحافظـــة والخـــروج من 
قوقعـــة الروتـــني املعتـــاد يف 
ــم  ــل اإلداري وتقديـ العمـ
الخدمـــات واالســـتجابة 
الحتياجـــات املواطنـــني 

ـــات  ـــى التحدي ـــب ع والتغل
ـــة يف  ـــة نوعي ـــداث نقل وإح
العمـــل اإلداري والتنميـــة 

ـــة. ـــاملة يف املحافظ الش
الباكري  ـــل  وحث الوكي
املتدربـــني عـــى تطبيـــق 
ماتلقوه من علوم ومعارف 
يف واقعهـــم العميل وإحداث 

فـــارق يف أداء مكاتبهـــم.
ــار  ــه أشـ ــن جانبـ مـ
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
التنميـــة اإلداريـــة  لبحـــوث 
ـــداف  ـــم إىل أه ـــال قاس جم
.. مشيدا  التأهييل  الرنامج 
بااللتزام واالنضباط الكبري 
للمتدربـــني يف الدورة وعدم 
تغيـــب أي منهم رغم طول 
مدتهـــا مـــا يؤكـــد أهميتها 
لديهـــم وشـــغفهم للتدريب 
واالرتقـــاء بمســـتوياتهم 

املعرفية والعملية.
وأكـــد أن العـــام 2020م 
هـــو عـــام للتنميـــة اإلدارية 
والتدريـــب والتاهيـــل كمـــا 
ـــظ  ـــه محاف ـــرص علي يح
اللـــواء ســـلطان  املحافظـــة 
العرادة تنفيذا السرتاتيجية 
التنمية الشاملة للمحافظة.
جـــرى  الختـــام  ويف 
ـــهادات  تكريم املتدربني بش
ـــز العينية. التقدير والجوائ
حـــر االختتـــام مديـــر 
ـــات واإلحصاء  عام املعلوم
عبدربـــه حليس ومدير عام 
العالقـــات العامـــة بديـــوان 
املحافظـــة جمـــال شـــاجرة 
ومديـــر عـــام تنميـــة املـــرأة 

ـــدة العماري. فن

ــم  ــة تختت ــوث التنمي ــة لبح اإلدارة العام
 في السكرتارية والحاسوب

ً
 تدريبيا

ً
برنامجا
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أطلـــق فـــرع الهيئـــة 
العامـــة للكتـــاب بمحافظة 
مـــأرب خدمـــة »رقـــم 
ـــن  ـــتطيع م ـــداع« يس اإلي
خاللهـــا الباحثني واملؤلفني 
ـــول عى  ـــة الحص باملحافظ
ـــداع  إي ـــهادات  ـــام وش أرق
ملؤلفاتهـــم ومصنفاتهـــم 
ـــع  ـــن م ـــة، بالتزام الفكري
اليوم العاملـــي للكتاب الذي 
يصـــادف الــــ23 مـــن إبريل 
ـــة  ـــي للملكي ـــوم العامل والي
ـــادف  ـــذي يص ال ـــة  الفكري
الــــ26 مـــن إبريـــل مـــن كل 

ــام. عـ
وأكـــد مديـــر عـــام فرع 

الهيئـــة العامـــة للكتـــاب 
باملحافظـــة نـــارص األزمـــع 
الريـــف أن إطالق الخدمة 
ـــة  ـــز حرك ـــدف إىل تعزي ته
ـــي  الت النـــر يف املحافظـــة 
ـــدوران  ـــا بال ـــدأت عجلته ب
بعـــد أن أصبحـــت املحافظة 
قبلـــة للعديـــد مـــن املثقفني 
ـــني  ـــني واألكاديمي والباحث
خـــالل الســـنوات األخـــرية، 
وبعد أن شـــهدت املحافظة 
إنشاء أول جامعة حكومية 

)جامعـــة إقليم ســـبأ(.
الخدمـــة  إن  وقـــال: 
ـــف  ـــث أو املؤل ـــح للباح تتي
ـــهادة  ـــى »ش ـــول ع الحص

منح رقـــم إيداع« لكتابه أو 
مَؤلفـــه الجديـــد قبل عملية 
الطباعـــة، يلتـــزم بموجبها 
بإيـــداع خمـــس نســـخ لدى 
الفـــرع عنـــد االنتهـــاء مـــن 
عمليـــة طباعتـــه وفـــق مـــا 
حددته املـــواد )96،97( من 
ـــات الفكرية  قانون املصنف
رقـــم )25( لســـنة 1990م، 
وعنـــد إيـــداع النســـخ التـــي 
ـــل  ـــون يحص ـــا القان حدده
املؤلـــف عـــى شـــهادة إيداع 
رســـمية من الفـــرع تحفظ 
ـــاهم  له حقه الفكري وتس
يف منـــع أي تعـــدي عى ذلك 

الحق.

ولفـــت الريـــف إىل 
أن هـــذه الخدمـــة كانـــت يف 
الســـابق مقتـــرصة عى دار 
الكتـــب الوطنيـــة بصنعـــاء 
واملكتبـــة الوطنيـــة بعـــدن، 
غـــري انه ونتيجة ما تمر به 
البـــالد مـــن أوضـــاع وتعذر 
ـــني  الباحث ـــض  ـــول بع وص
واملؤلفـــني اليها تم إتاحتها 
ـــة  ـــة العام ـــروع الهيئ يف ف
للكتاب ببعـــض املحافظات 
وأبرزهـــا فـــرع حرموت 
الساحل وحالياً فرع مأرب.

فــرع الهيئــة العامة للكتاب مــأرب يطلق 
خدمة إيداع المؤلفات والمصنفات الفكرية
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عضو مجلـس الشورى  - عضو البرلمان العربيبقلم/ علوي الباشا بن زبع  

ـــة  ـــا إال دول لـــن تحكمن
يعـــرتف بها العالـــم، قلناها 
ـــا  ـــوم، ونقوله ـــن أول ي م
بوضوح شديد اليوم، ونحن 
نعلـــم بـــأن رجالنـــا وأرسنا 
وقرانـــا ومنازلنـــا وقومنـــا 
تحـــت خطـــوط النـــار فهذا 

قدرنـــا، والرجـــال مواقـــف 
ـــاف  ـــا نخ ـــا م ـــس لدين ولي
عليـــه أكثـــر ممـــا خرسناه، 
ـــدون بأن القمع  ومن يعتق
واإلرهـــاب واالســـتنزاف 
واإلذالل ممكـــن أن يحنـــي 
ـــل ويروضهم عليهم  القبائ

أن يعيـــدوا حســـاباتهم 
ويســـتفيدوا مـــن تجاربهم 
الســـابقة، فالقبائـــل لديهم 
ــنها  ــة ال يحسـ خصوصيـ
اآلخر، فهم حني يكســـبون 
أي موقف أو جولة يرتفعون 
عن التشفي ويستحون من 

الغطرسة، وال يتطرفون يف 
خصوماتهم، ألنهم يعلمون 
أن اليوم لـــك وغدا عليك أو 
ـــى  ـــح، وحت العكـــس صحي
حني يخرسون يف نزاعاتهم 
ــرسون،  ــة ال ينكـ املختلفـ
فهـــم مؤمنون بأن للكرامة 

لـــن حتكمنــــــا إال دولـــــــة.. 
والســــــــالم هــــــو احلـــل
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ثمنا وأن العـــرب ما تموت 
إال متوافيـــة، وأن املواطـــن 
يـــرث الدولة كمـــا يقولون 
الدارجة، وهناك  أمثالهم  يف 
حقيقة يف أوســـاط القبائل 
ـــن،  ـــة يف رشق اليم وخاص
وليســـت رسا وهـــي أن 
القبائـــل يلتفـــون حـــول 
املظلـــوم والخـــرسان أكثـــر 
من التفافهـــم حول الظالم 
والكســـبان، إنهم يتمتعون 
بهـــذه الذهنية املتعالية عى 
الخيبات  أو  املواجع واآلالم 
ـــة إىل  ـــذالن، واملتطلع والخ
العدالـــة والحرية والكرامة 
ونـــرصة املظلوم وال مجال 
للعبـــث بهـــا أو الرهان عى 
ـــن  ـــا، وم ـــادة صياغته إع
التعاطي  والعقل  الحصافة 
مع هذا الوســـط بطبيعته، 
كما هو، بدال من استعدائه 

شيطنته.  أو 
 اليمـــن يتســـع للجميع 
قلناهـــا وقالهـــا غرينا حني 
كانـــت مقاومتنـــا وقـــوات 
الجيـــش عـــى مشـــارف 
يف  فليس  صنعاء،  العاصمة 
ثقافتنـــا القبليـــة والوطنية 
مصطلحـــات االجتثـــاث 
ـــم  ـــن نعل ـــاء، فنح واإلقص
جيدا بأننا يف اليمن ولســـنا 
يف جـــزر الكنـــاري، وأن 
تكـــون يف اليمـــن عليـــك أن 
ـــا وموضوعيا  ـــل واقعي تظ
ـــعب معجون  فأنت أمام ش
وأضعف  وأطيب  بالكرامة، 
مواطـــن فيـــه لديـــه بندقية 
كالشـــنكوف وخـــط ناري، 
وليس أمامك إال أن تتعامل 
معه بعقل وأخالق وبالنظام 
والقانون أو أن يطلق عليك 
النـــار، وحتى لو اســـتبقته 

وأطلقت عليه النار ســـتجد 
نفسك أمام عرة من أهله 
عـــى األقـــل يطلقـــون عليك 
النار يف أقرب فرصة، وهذه 
أيرس خياراتهم، ويف حاالت 
عدة خياراتهم املتاحة حتى 
الشخصية منها تكون أكثر 
من ذلك بكثري، فاليمن لكل 
أبنائها، وهي كبرية    وأكر 
مننا جميعـــا ولن تكون إال 
ـــتطيع طرف  كذلك، وال يس
أن يســـتحوذ عليهـــا لوحده 
مهمـــا كانـــت املعـــادالت 

والنتائج. واملعطيات 
ــل  ــو الحـ ــالم هـ السـ
ـــا جميعا الحرب  فقد جربن
ـــا، وال  ـــيها وويالته ومآس
يمكـــن ألي عاقل أن يراهن 
عـــى خيار البندقية إلخراج 
اليمـــن مـــن أزمتـــه الكرى 
الحاليـــة، وإعـــادة إعمار ما 
تـــم تدمـــريه ومللمة أشـــالء 
البالد املبعثرة، دعونا ونحن 
ـــان  ـــهر رمض ـــتقبل ش نس
املبـــارك وخلفنا 5 ســـنوات 
ـــدث  ـــرب أن نتح ـــن الح م
ـــم  ـــالم وقي ـــادئ اإلس بمب
القـــرآن ومصلحـــة الوطـــن 
الدموي  النزيف  وقف  بغية 
والحفـــاظ عـــى مـــا تبقـــى 
ـــة  مـــن املكتســـبات الوطني
ـــا  ـــة، دعون ـــة اليمني والدول
نتحـــدث عـــن الســـالم دون 
أن ينتظـــر أحـــد أن بإمكانه 
أن يحســـم األمـــر لصالحـــه 
أو يزايـــد أحدنـــا عى اآلخر، 
فـــال يوجـــد يمني لـــم يدفع 
ثمنا لهذه الحرب املؤســـفة 
بشـــكل أو بآخـــر، وال نمـــن 
عى الوطن بتضحياتنا التي 
ال يســـتخف بهـــا إالخفيـــف 

وجاحـــد، فدعونـــا بعـــد كل 
النزيف الكبـــري نجرب  هـــذا 
أن نضـــع البندقيـــة جانبـــا، 
ونجلس عـــى طاولة حوار 
وطني متكافـــئ، وال داعي 
للرهان عى الوقت فالوقت 
أحد، والعى  ليس يف صالح 
ـــي  الت ـــة  ـــات الدموي الهجم
يحـــاول الحوثيـــون مـــن 
خاللهـــا اجتيـــاح مـــأرب أو 
غريها فهذه عمليات عبثية 
وأشبه باالنتحارية لن تقدم 
حال، ومأرب عصية وقوية 
بالله ســـبحانه أوال وأخريا، 
وعلينا أن نحذر من عواقب 
الحســـابات العدوانيـــة أو 
التآمريـــة والتـــي نتائجهـــا 
ـــتكون مروعة وستقلب  س
راسا  االقصائية  الحسابات 
عـــى عقـــب، فمـــأرب التـــي 
ـــدون  ـــة ب ـــت الدول احتضن
ـــا   ـــت ذراعيه ـــردد وفتح ت
إليهـــا مـــن  النازحـــني  لـــكل 
جحيـــم الحرب بدون تمييز 
واســـتمرت تمـــد بالطاقـــة 
والحيـــاة كل محافظـــات 
اليمـــن ال تفرق بني عدو أو 
صديق وال بني محارب وال 
مسالم، مأرب هذه سجيتها 
مـــن أول يـــوم وحتـــى اآلن 
وال تنتظـــرون منهـــا أكثـــر 
من ذلـــك، وال زال بإمكانها 
أن تشـــكل رافعـــة للســـالم 
بـــدال عن الحـــرب والتوافق 
التناحر والتكامل  بدال عـــن 
بـــدال من التشـــظي والحياة 
بـــدال من املـــوت فإياكم من 
جرها إىل مســـتنقع التدمري 
ـــتكون  ـــذي س ال ـــامل  الش
عواقبه وخيمة عى الوطن 

عمومـــا الســـمح الله .

ـــوم  الي ـــا  ـــا جميع دعون
وليس غدا أن نذهب إىل خيار 
الســـالم وأن نعـــني الجـــوار 
واإلقليـــم واملجتمـــع الدويل 
ـــنا قبل أن ينرصفوا  بأنفس
الكرى  اهتماماتهم  إىل  عنا 
ـــة  ـــا والقادم ـــة منه الحالي
وفقا لألحداث التي تعصف 
الدويل  باالقتصادات واألمن 
والتي هي اليوم أو ستكون 
ـــى  ـــم وع ـــى دوله ـــم ع أه
ـــعوبهم ومصالحهم من  ش
أزمتنـــا ورصاعاتنـــا، وقبل 
التعامل  هذا ومعه البد من 
بمســـؤولية مـــع اتفـــاق 
ستكهولم واتفاق الرياض، 
ألن مـــن ال يحرتم اتفاقاته 
لن يحرتمه اآلخر وال العالم 
ولـــن يثقوا براكة معه يف 

املستقبل.
ـــم  ـــو األه ـــريا وه وأخ
علينا أن نترصف بمسؤولية 
الله،  عاليـــة، ومخافة مـــن 
ـــا املنهك،  وخوف عـــى بلدن
فنحن  املكلوم  شعبنا  وعى 
أمـــام تحـــد كبـــري ومرعب، 
ـــديد تحدي  هو لألسف الش
انهيار الدولة وتمزق اليمن، 
فضال عـــن جائحـــة وبائية 
عامليـــة تداهمنـــا وكـــوارث 
بنا من كل  ومجاعة تحيط 
جانـــب، والتاريخ ال يرحم، 
واألوطـــان ال تعوض، ومن 
املسؤولية أن تقول ما تعني 
ال ما تتمنى، ومن الشجاعة 
ـــالم  ـــن الس ـــدث ع أن تتح
ومنافعـــه بقدر اســـتعدادك 

ـــل نتائجها. للحرب وتقب
والله املعني واملســـتعان 

.


