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الشيخ علوي الباشا بن زبع عضو البرلمان العربي: 

لنثـق مـأرب لـن 
حتكـم باملليشيـات

ورشة عمل تناقش 
التغيرات المناخية في 

اليمن وأثرها

فريق النصر يتوج بكأس 
سبورت الند الرياضية

مــــــأرب
 لم تعد 
وحدها

أ/ أحمد ربيع يكتب ..

100 ألف طالب وطالبة يتوجهون غدا 
إىل مدارسهم لبدء عام درايس جديد

طباعة قرابة مليون كتاب مدرسي بتمويل السلطة المحلية ..
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الشيخ علوي الباشا بن زبع: لنثق مأرب لن 
حتكم باملليشيات

ـــوي  أكـــد الشـــيخ عل
الباشـــا بـــن زبـــع، عضو 
اليمني  الشورى  مجلس 
وعضو الربملان العربي، أن 
محافظة مأرب لن تحكم 
إال بالدولـــة، مهما كانت 
ـــات.  ـــج والتضحي النتائ
وقـــال: »لنثق مـــأرب لن 

تحكم باملليشـــيات«.
ـــن  ـــيخ ب ـــال الش وق
زبع يف سلســـة تغريدات 
عـــى حســـابه، يف تويـــر 
أن أبناء القبائل يقاتلون 
“ببســـالة واستشـــهاد” 
ـــاء الجيش  ومعهم رشف

ـــة يف  ـــي واملقاوم الوطن
ـــات، وذلك من  كل الجبه
أجـــل مأرب آخـــر معاقل 
ـــة  ـــة وحاضن الجمهوري

الرشعية.
ـــع  ـــاف: »الجمي وأض
أمـــام خيـــار وحيـــد هـــو 
أن تبقـــى مـــأرب صامدة 
وشـــامخة لتبقـــى معها 
راية الدولة والجمهورية 
ـــيكون  ـــذي س ـــذا ال وه

ـــيئة الله«. بمس
وتابـــع : يتحـــدث 
والقـــادة  املشـــائخ 
العسكريني من أبناء مأرب 

بخطاب عربي يدرك وجع 
ـــاعر  الدماء ويحرم مش
حتـــى أهـــل املعتدين عى 
مناطقهم وهذا الخطاب 
االخالقـــي يفتقده اآلخر 
ـــن يزايد عى  ويفتقده م
مواقـــف القبائـــل الذيـــن 
حســـموا أمرهم من أول 
طلقة رصاص )مارب لن 
تحكم اال بالدولة( بغض 
النظر عمن صدق معهم 

خذلهم«. او 
ــم أن  ــال : »نعلـ وقـ
ــة وأن  ــة صعبـ املعركـ
ـــني  ـــفني واملربص املتش

كثر، ونعلم أن الخســـائر 
ـــى  ـــا وع ـــه علين باهض
املليشـــيات الحوثيـــة 
املعتديـــة ومـــن يغريهـــم 
باملزيـــد مـــن التهـــور، 
ومع هـــذا ال يشء نخاف 
عليهـــا أكثر مـــن صمود 
مـــأرب وكرامتنـــا وباقي 
االحتماالت تحت أقدامنا.. 
هـــذا قدرنا ومســـتعدون 
ـــه باي حال  لتقبل نتائج

وثقتنـــا باللـــه كبـــرة«.
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إىل مدارسهم لبدء عام درايس جديد

ــن  ــر مـ ــه أكثـ يتوجـ
ألـــف طالـــب وطالبة  مائـــة 
غـــدا بمحافظـــة مـــأرب إىل 
مديريات  بعموم  مدارسهم 
املحافظة لبدء العام الدرايس 
الجديـــد 2020 – 2021 ، 
وســـط إجـــراءات احرازية 

ملنـــع تفـــي كورونا.
ويف الســـياق تفقد مدير 
عام مكتب الربية والتعليم 
بمحافظـــة مـــأرب الدكتور 
عـــي العباب عمليـــة توريد 
ـــازن الكتاب  الكتاب إىل مخ
وإجراءات التخزين وسالمة 

ـــات الواصلة  الكتب والكمي
إىل املخـــازن واملتبقـــي منها 
لبـــدء توزيعها عى مدارس 
ـــبوع  ـــذا األس ـــة ه املحافظ
الـــدرايس  تمهيـــدا للعـــام 
الجديد الذي سينطلق األحد 

املقبل.
الزيـــارة شـــدد  وخـــالل 
مدير عام مكتب الربية عى 
رضورة اســـتكمال طباعـــة 
من  املتبقية  الكميات  ونقل 
الكتـــاب املـــدريس حتى يتم 
توزيع املناهج مكتملة عى 
الطـــالب، وتـــاليف األخطـــاء 

يف التوزيـــع والحـــرص عى 
ـــم املدريس عند  تطبيق الرق
التوزيـــع حتى يتـــم توزيع 
لجميع  كامل  بشكل  الكتب 

الطالب.
ـــى  ـــاب ع ـــدد العب وش
أهميـــة اســـتيعاب وتغطية 
العـــدد الكبـــر مـــن الطالب 
امللتحقـــني باملدارس، يف ظل 
اســـتمرار عملية النزوح إىل 
املحافظة جراء الحرب التي 
تشـــنها مليشـــيا الحوثـــي، 
مـــع وصـــول أعـــداد جديدة 
مـــن النازحني القادمني من 

محافظات الجوف والبيضاء 
وصنعاء، وأطراف مديريات 

املحافظة.
الســـلطة  أن  يذكـــر 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
الثانـــي عى  تتكفـــل للعـــام 
ـــاب  ـــة الكت ـــوايل بطباع الت
املـــدريس، حيـــث مولـــت 
العام طباعة  املحافظة هذا 
ــاب  ــف و500 كتـ ألـ  951
ـــل  ـــع مراح ـــدريس لجمي م
والثانوي. األسايس  التعليم 

طباعة قرابة مليون كتاب مدرسي بتمويل السلطة المحلية
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عقـــدت بمأرب ورشـــة 
ـــرات  ـــة بالتغ ـــل خاص عم
املناخيـــة يف اليمـــن وأثرها، 
نظمها فـــرع الهيئة العامة 
البيئـــة باملحافظة  لحمايـــة 
ـــعار »من التصحر  تحت ش
إىل الفيضانات والســـيول«.

ويف افتتـــاح الورشـــة 
أشـــار وكيـــل وزارة امليـــاه 
ـــال  ـــم بأعم ـــة القائ والبيئ
رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
لحمايـــة البيئة عمار نارص 
محافظة  ووكيل  العولقي، 
مـــأرب للشـــؤون اإلداريـــة 
الباكري، إىل  عبدالله أحمـــد 
أن اليمـــن دخلـــت يف نطـــاق 
العواصـــف املداريـــة نتيجة 
التغـــرات املناخية العاملية، 
وهـــذا أدى إىل تغـــرات يف 
ـــبب يف العديد  الطقس وتس
مـــن العواصـــف واألعاصر 
ـــهدتها  ـــي ش الت ـــيول  والس
الرشقيـــة  املحافظـــات 
ـــا  ـــج عنه ـــاحلية، نت والس

ـــوارث. ـــد من الك العدي
ونوهـــا إىل أن دخـــول 

اليمـــن يف نطـــاق التغـــرات 
املناخية يســـتوجب معرفة 
الجميـــع كيفية التكيف مع 
متغراتها، والتفكر بطريق 
مختلف يف عملية التخطيط 
للمشـــاريع  والتنفيـــذ 
التنمويـــة، وتخطيط املدن، 
البنـــاء يف أماكـــن  وعـــدم 
ـــات يف  ـــيول واملنخفض الس
الســـواحل، إىل جانب إعادة 
النظـــر يف عمليـــة تخطيـــط 
الطـــرق وحمايتهـــا مـــن 

الســـيول واألعاصـــر.
العولقـــي  ولفـــت 
ــرات  التأثـ ــري إىل  والباكـ
ـــة  ـــى محافظ ـــة ع املناخي
مأرب خالل األشهر املاضية 
والتي شـــهدت فيها سيوال 
العديد  تدمر  إىل  أدت  كبرة 
مـــن املنـــازل ومخيمـــات 
النازحني، إىل جانب فيضان 
ســـد مـــأرب ألول مـــرة منذ 
إنشـــائه، وخـــروج املاء من 
املنســـاح يف طريـــق لم يكن 
أحـــد يعد يعـــرف أنها كانت 

مجـــار للســـيول واملياه.

ـــة  ـــى أهمي ـــددا ع وش
إيجـــاد وعـــي مجتمعـــي 
ورسمي بالتغرات املناخية 
وأثرها عى البيئة والطقس 
الخرضاء  واملناخ واملساحة 
التكيف  وكيفية  والتصحر، 
ـــد  ـــط الجي ـــا والتخطي معه
ـــاريع بعيدا عن  لتنفيذ املش
للتغرات  السلبية  التأثرات 
ـــة، والتشـــارك مـــع  املناخي
التغـــرات  العالـــم ملواجهـــة 
املناخية وتأثراتها السلبية، 
ـــم  ـــع دول العال كـــون جمي

تتشـــارك يف هـــذه البيئة.
وكان مديـــر عـــام فـــرع 
الهيئة العامة لحماية البيئة 
باملحافظـــة املهندس محمد 
العبـــادي قـــد اســـتعرض يف 
كلمتـــه الرحيبيـــة برامـــج 
ـــتهدف  ـــي تس الت ـــة  الورش
مـــدراء عمـــوم املكاتب ذات 
ـــلطة املحلية  ـــة بالس العالق
من مياه وتخطيط وزراعة 
ـــن  ـــياحة وأم ـــة وس وصح
وغرهـــا، بهدف إكســـابهم 
واملعـــارف  املعلومـــات 

املناخية  باملتغرات  الالزمة 
وتأثراتها السلبية، وكيفية 
ـــف معهـــا، ومراعـــاة  التكي
هـــذه التغـــرات يف عمليات 
املشاريع  وتنفيذ  التخطيط 
ـــن  ـــني م ـــة املواطن وحماي
كوارثها، وحماية مواردهم 

املائيـــة والزراعية.
مشـــرا إىل أن الورشـــة 
التـــي يحرضهـــا عـــدد مـــن 
ـــوان  مـــدراء العمـــوم يف دي
الهيئة العامة لحماية البيئة 
ـــات  ـــا يف املحافظ وفروعه
ـــالث  ـــتناقش ث ـــررة س املح
ـــل تتمحور حول  أوراق عم
اليمن:  يف  املناخية  التغرات 
التصحـــر وتكويـــن الكثبان 
الرمليـــة وتدهـــور املراعـــي 
الطبيعية، إىل جانب التغرات 
البيئية يف الربية الصحراوية 
وشـــبه الصحراوية اليمنية 
يف ظـــل التغـــرات املناخيـــة 

اليمن.. عى 

ورشــة عمــل بمــأرب تناقش التغريات 
املناخيــة فــي اليمـــــــن وأثــــرها
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فريـــق  تـــوج 
بـــكأس  النـــر 
الند  سبورت  بطولة 
الرياضية لكرة القدم 
للشباب، التي أقيمت 
عى مدى شهر كامل 
فريقا   20 بمشاركة 
شـــعبيا يمثلـــون 
ـــات  ـــف مديري مختل
ــد  ــة ، بعـ املحافظـ
تغلبه يف النهائي عى 
نظـــره فريـــق ملوك 
ســـبأ بثالثيـــة مقابل 

هدف واحد.
ـــاراة النهائيـــة  املب
التي شهدت حضورا 
ــرا  ــا كبـ جماهريـ
افتتحها فريق النر 
الالعب  سدده  بهدف 
ــهاري،  ــع الشـ يافـ
وانتهى الشوط األول 
مـــن املباراة بالتعادل 
بعد أن تمكن الالعب 
بالل أبو هداعش من 
تسجيل هدف التعادل 

قبـــل نهاية الشـــوط 
بلحظات.

الشـــوط  ويف 
النر  أضاف  الثاني 
الثانـــي  الهـــدف 
بواســـطة الالعـــب 
عاصـــم الشـــبيبي، 
ـــدد  ـــده س ـــن بع وم
الالعب محمد صالح 
الهـــدف الثالـــث الذي 
انتهـــت بـــه املبـــاراة.

وبعـــد انتهـــاء 

املبـــاراة قام ســـياف 
حشوان مدير مكتب 
الشـــباب والرياضـــة 
ـــور  ـــة وبحض باملدين
املســـؤول املايل بفرع 
ـــدم  ـــرة الق ـــاد ك اتح
بتتويج  اإلبي  محمد 
فريـــق النر بكأس 
البطولـــة، وكذلـــك 
تكريـــم فريـــق ملوك 
ــات  ــبأ بامليداليـ سـ

. لفضية ا

فريق النصــر يتـــوج بكــأس 
سبــــورت النــــد الرياضيـــــة
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خدمات نوعية يقدمها مركز العالج 
الطبيعي بهيئة مستشفى مأرب

العـــالج  يصنـــف 
الطبيعـــي أنـــه أحـــد فـــروع 
الطب املهمة، فهو تخصص 
حركي يستند عى نظريات 
ـــم بتحديـــد  ودراســـات تهت
ـــاة  ـــة الحي وتحســـني نوعي
للمريـــض، وإعـــادة تأهيله 
للحفاظ عى حركته إىل الحد 
األقىص، ويتم معالجته عن 
طريق تشخيص العجز لديه 
ووضـــع الخطـــة العالجيـــة 
املالئمـــة لـــه باســـتخدام 
تقنيـــات عالجيـــة متنوعـــة 
ومناســـبة للحـــد من آالمه.

ـــنوياً  ويحتفل العالم س
باليـــوم العاملـــي للعـــالج 
ـــن  ـــن م الثام ـــي يف  الطبيع
ســـبتمرب، للتوعيـــة بمـــدى 
ـــف اآلالم  ـــه يف تخفي أهميت
ـــز  ـــة ودوره يف تعزي املزمن
ـــكل عام، ومما  الصحة بش
ال شـــك فيـــه أن أهميـــة 
ـــزداد  ـــي ت ـــالج الطبيع الع
يوماً عن يـــوم، وهذا العام 
ـــالج  ـــو الع ـــل مختص احتف
الطبيعـــي بيومهـــم العاملي 
وســـط رعاية واهتمام من 
مركز امللك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســـانية والذي 
بدوره تبنى عملية تشـــغيل 
مركـــز العـــالج الطبيعي يف 
ـــأرب  ـــفى م ـــة مستش هيئ
العام ضمن اتفاقية تشغيل  

مركز األطراف االصطناعية 
ـــة. للمرحلة الخامس

ـــالج  ـــز الع ـــدم مرك يق
الطبيعي يف هيئة مستشفى 
ـــة  ـــام مجموع ـــأرب الع م
ــات  ــن الخدمـ ــرة مـ كبـ
بـــدءا مـــن متابعـــة املـــرىض 
الرقود  أقسام  واملصابني يف 
ألن العـــالج الطبيعي يكون 

أكثـــر فعاليـــة يف اإلصابـــات 
ـــل  ـــادة تأهي ـــادة ، وإع الح
إصابـــات الجهـــاز العضـــي 
الهيـــكي وآالم الظهـــر، 
وآالم املفاصـــل متالزمـــة 
ـــات  ـــغ، وإصاب ـــق الرس نف
ـــة، و تأهيل  األوتار العضلي
واالنزالق  العصبي،  الجهاز 
الغـــرضويف ، والســـكتات 

الدماغية، وإصابات النخاع 
ــالالت  ــوكي، واالعتـ الشـ
العصبيـــة، والتأهيل ملا بعد 
الكســـور، وبعـــد العمليـــات 
الجراحيـــة، وتأهيل ما بعد 
الرياضية )تمزق  اإلصابات 
األربطة وااللتواء والكدمات 
وإصابـــات الرباط الصليبي 

وغرها.  )

العالم يحتفي باليوم العالمي للعالج الطبيعي ..

كتـب/ بســام الجبلي 
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مأرب لم 
تعد وحدها

الوزير فتح يرتأس بمأرب لقاء موسعاً 
للمنظامت الدولية واملحلية

لـــم تعد الحبيبـــة مأرب 
اليـــوم وحدهـــا يف دفاعهـــا 
الجمهـــوري، بـــل يقـــف إىل 
جنبهـــا كل الرشفاء قاطبة 
ـــات الوطن  من كل محافظ
والجيـــش واألمن يف رســـم 
ــة  ــة لواحديـ ــرب لوحـ أكـ

التضحيـــات والنضـــال.
ـــز مـــأرب هـــو  مـــا يمي
أبناءهـــا كل يـــوم يمـــر  أن 

ـــه، أكثر نضجا  يضحون في
من ذي قبل، الســـيما وهم 
البدايـــات األوىل كانوا  منـــذ 
أكثـــر وعيـــا وإدراكا، تميـــز 
ـــن  ـــماح لكائ ـــدم الس يف ع
مـــن كان أن ينفـــذ هواياته 
ـــيطنتها  ـــى  ش ـــزف ع بالع
لتنفيـــذ مخططاته الخاصة 
ـــة  ـــى الدول ـــاض ع لالنقض

ومســـارها الجمهـــوري.

ـــه  الل ـــد  ـــا بع ـــكل هن ال
حارســـاً وأمينـــاً من الطفل 
حتـــى الكهـــل.. يضعونهـــا 
يف حدقـــات أعينهـــم كما لو 
ـــتها أوكلت إليهم  أن حراس

وحدهم.
ـــذي  ال ـــبأ  ـــاج س ـــا ت به
رفعـــه الجميع وحماه حني 
ـــتبدلوه  ـــد أن يس أراد العبي
بعمامـــة الســـيد.. وهـــم 

يهتفـــون لـــن يصلـــك أحـــد 
حتى تبلغ أنفاسنا نهاياتها 
ـــا  ـــر انتماؤن ـــن الكب ولليم
األكرب ...وتحيا الجمهورية 
اليمنيـــة مـــن صعـــدة حتى 
حـــوف ومـــن عـــدن حتـــى 

الجوف.
وزارة  وكيـــل      •

اإلعـــالم املســـاعد

بقلم/ أحمد ربيع


