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اليمن تشارك يف قمة التحالف العاملي  
للديانات من أجل السالم بكوريا

التحالف  قمة  يف  والرياضة  الشباب  بوزارة  ممثلة  اليمن  تشارك 
"سول"  بمدينة  ستعقد  والتي  السالم  أجل  من  للديانات  العاملي 
عاصمة كوريا الجنوبية خالل الفرتة 14 وحتى 19 من سبتمرب الجاري.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح أحمد الفقيه لـ (سبأ) 
أهمية  تكتسب  اليمن  مشاركة  أن  أمس  صنعاء  مطار  مغادرته  لدى 
خاصة لتقديم تجربتها يف تعزيز السلم األهيل والتعايش بني مختلف 
الرشائح املجتمعية والسياسية والفكرية عرب مؤتمر الحوار الوطني 
الذي أنقذ اليمن من االنزالق يف الرصاعات ليخرج بوثيقة تعد خارطة 
طريق لتحقيق التغيري املنشود وتلبية تطلعات الشعب اليمني بكل 

فئاته يف بناء اليمن الجديد.
وأشار إىل أن القمة التي تنفذها منظمة الثقافة السماوية للسالم 
العاملي ستشهد حضوراً وتمثيًال واسعاً ملختلف الديانات، وكذا رؤساء 
وقادة من املنظمات النسائية والشبابية، وسيتم خاللها طرح الكثري 
من املواضيع بما فيها حوار الحضارات، وسبل تعزيز وتعميق الروابط 
املثمر ملكافحة اإلرهاب والتطرف  التعاون  التي تسهم يف  اإلنسانية 

وتحقيق السالم املنشود.
وفود  ورؤســاء  املنظمة،  رئيس  مع  لقاءات  عقد  سيتم  أنه  وبني 
واليمن،  بلدانهم  بني  املشرتكة  التعاون  مجاالت  لبحث  مشاركة، 
واآلليات املالئمة لتعزيز آليات التنسيق يف مختلف القضايا ذات الصلة 

بتعميق ثقافة السالم والتعايش واحرتام الرأي والرأي اآلخر.
يذكر أن منظمة الثقافة السماوية للسالم العاملي هي منظمة ذات 

حضور دويل ومنترشة يف أكرث من مائة دولة.

تعزيز الشراكة بني أكاديمية املوهوبني 
بسيئون وجمعية الخطاطني

سيئون / سبأ
وقعت أكاديمية املوهوبني بسيئون عىل مذكرة تعاون مع جمعية 
الخطاطني اليمنيني يف مجال تعزيز الرشاكة والتعاون لتطوير األنشطة 

الطالبية يف مجال الخط العربي .
للعمل  الجانبني  بني  للتعاون  عام  إطار  وضع  إىل  املذكرة  وتهدف 
عىل تفعيل أنشطة الخط العربي بما يحقق نرش ثقافته يف مختلف 
الداخل  يف  الجهات  مع  الرشاكة  تعزيز  وكذا  الجمهورية  محافظات 
والخارج من أجل تنشيط العقل وتقوية الطالب وإكسابهم مهارات يف 

مجال الخط العربي والزخرفة اإلسالمية .
وقع املذكرة مدير أكاديمية املوهوبني بسيئون محمد سالم الصبان 
وعن جمعية الخطاطني اليمنيني نائب رئيس الجمعية عبدالرحمن 

ياسني الجنيد .

تدشني الربنامج التدريبي الثاين 
لتأهيل الشباب للمناصب القيادية

 / عبدالواسع أحمد

دشنت  رابطة دعم وتأهيل الشباب للمناصب القيادية بالرشاكة مع 
منظمة يمن UP للحقوق والتنمية الربنامج التدريبي الثاني (تنمية 
 40 يستهدف  والذي  النفسية)  الضغوط  وإدارة  والقدرات  املهارات 
متدرباً ومتدربة ويقام عىل مدى ثالثة أيام بمشاركه  املدرب الدويل 

د/ سمري الحاريس.
أن  الرابطة  رئيس   - الدروبي  عبدالسالم  األخ  أكد  االفتتاح  ويف 
الربنامج يأتي يف خضم عدد من الربامج واملشاريع التي تهدف الرابطة 
إىل إقامتها لغرض تأهيل الشباب ومن ثم دعمهم يف إطار الربامج املزمنة 
للرابطة. وقال الدروبي : إننا اليوم نفتح آفاق الرشاكة مع منظمة يمن 
UP للحقوق والتنمية كونها منظمة تهدف إىل الرقي باملجتمع وتهتم 
عىل  املوجودة  الكيانات  كافة  مع  بالرشاكة  الشباب,مرحبا  برشيحة 

الساحة اليمنية بما يكفل رعاية وتأهيل ودعم الشباب اليمني.
من جانبه  تحدث األخ/ عبدالرحمن العفيف - رئيس املنظمة قائًال 
بأنه من الرضوري أن يتأهل  أيقنت  :إن  يمن UP للحقوق والتنمية 
الشباب يف كافة املجاالت وال سيما  من اجل بناء قدراتهم واكتشاف 

مواهبهم .
وأضاف العفيف : ليس غريباً أن نقوم بالرشاكة مع الرابطة يف ظل 
شأنه  من  وملا  الوطن  خدمة  فيه  ملا  الجهود  وتعزيز  األهداف  توحد 
اإلسهام  يف الرقي بمستقبل الشباب . وال يخفى عىل جميع املنظمات 
والكيانات أن هناك من العوامل املادية التي تقف عائقا أمام عمل الكثري 
من تلك املنظمات واملبادرات لكننا اليوم تغلبنا عىل هذه الصعوبات 
بتضافر الجهود ورشاكتنا مع الرابطة لن تتوقف بل إننا سنفاجىء 
الجميع بربنامج مشرتك مع الرابطة سيعمل عىل تعزيز الثقة ودعم 

الشباب أكرث.

حضرموت تحتفل  بانتصار غزة 
سيئون – سبأ

نظمت جمعية األقىص الخريية فرع وادي حرضموت أمس بقاعة األديب 
عيل أحمد باكثري بسيئون مهرجاناً فنياً وخطابياً تحت شعار" وانترصت غزة ".

ويف االحتفال اعترب أمني عام محيل مديرية سيئون املهندس حسني سالم 
بامخرمة هذا الحفل تعبريا من أبناء وادي حرضموت تجاه إخوانهم يف قطاع 

غزة الذي تعرض ألبشع جرائم اإلرهاب الصهيوني .
وادي  فرع  األقىص  لجمعية  اإلداريــة  الهيئة  عضو  استعرض  جانبه  من 
يف  الجمعية  وبرامج  أنشطة  خباه  يسلم  عبدالحافظ  املهندس  حرضموت 
وتقديم  واملعتقلني  الشهداء  أرس  من   308 من  أكرث  كفالة  وأهمها  فلسطني 
مساعدات غذائية ودوائية لهم باإلضافة إىل كفالة ألفني و777 يتيما ويتيمة .. 
الفتا إىل أن الجمعية ساهمت يف بناء مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا 
12 مليون دوالر وتبقت  بكلفة إجمالية  األوىل  االنتهاء من مرحلته  وتم  بغزة 
املرحلة الثانية التي تشمل التأثيث والتجهيز بكلفة تقدر بأكرث من 90 مليون 

دوالر .
تخلل الحفل وصالت انشادية للمنشد عيل حسان وفرقة البدر الساطع 

بحوطة أحمد بن زين وقصيدة شعرية للشاب محمد عبدالقادر جواس .

إطالق حملة تحالف مناصرة منع 
العقاب الجسدي يف املدارس

 / حسن رشف الدين

أطلقت مؤسسة القيادات الشابة بمكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة 
وبالتعاون مع منظمة حماية األطفال الدولية يف اليمن حملة تحالف منارصة 

منع العقاب الجسدي يف املدارس.
ويف كلمة لألمني العام للمجلس األعىل لألمومة والطفولة ملياء اإلرياني 
أكدت عىل أهمية تضافر الجهود من أجل منع العقاب الجسدي يف املدارس 
واملواثيق  القوانني  يف  عليها  املنصوص  الطفل  حقوق  وتطبيق  منه  والحد 
الدولية التي صادقت عليها اليمن والتي منها حقه يف العيش ببيئة حامية 
ومطمئنة يستطيع فيها أن ينمو جسديا ونفسيا وصحيا حتى يكون مشاركاً 

فاعًال ومنتجاً يف املجتمع وقادراً عىل املشاركة يف صناعة اليمن الجديد.
وأشارت اإلرياني إىل أهمية أن تحتوي املناهج الدراسية عىل مواد يف 
الطفل  شخصية  بناء  يف  لإلسهام  الرياضية  واأللعاب  واملرسح  املوسيقى 
ويختفي  املــدارس  يف  الرضب  ينتهي  أن  متمنية  السليمة..  وسلوكياته 
األسلوب الخاطئ وغري الصحيح يف رضب األطفال وتعنيفهم والذي يؤدي 

إىل ترسبهم من مدارسهم نتيجة العقد التي يولدها ذلك األسلوب.
والتعليم  الرتبية  مكتب  يف  والتأهيل  التدريب  عام  مدير  أكد  جانبه  من 
إداراته املختصة  الرتبية من خالل  أن مكتب  الهمام  العاصمة نرص  بأمانة 
املدارس  يف  الجسدي  العقاب  منع  لحملة  والدائمة  املراقبة  العني  ستكون 
وتطبيق القرار الوزاري الصادر من وزير الرتبية والتعليم.. منوها إىل أهمية 
تغيري  يف  ودوره  واألهلية  الحكومية  اليمن  مدارس  كافة  يف  القرار  تطبيق 
املفاهيم واألساليب غري الصحيحة يف التوجيه وتحفيز الطالب وتشجيعهم 

عىل األداء األمثل للتحصيل العلمي والرتبية السليمة.
الشبكة اإلعالمية  الحملة أقيمت ورشة عمل حرضها ممثلو  ويف إطار 
والطفولة،  لألمومة  األعىل  املجلس  اليمن،  يف  الطفولة  قضايا  ملنارصة 
ونقابات املعلمني، وشبكة تضافر ملنع العقاب الجسدي يف املدارس، وعدد من 
املهتمني.. خرج املشاركون فيها باالتفاق عىل آلية لتفعيل قرار وزير الرتبية 

والتعليم بمنع العقاب الجسدي يف املدارس كحل بديل للقرار الحايل .

يوم سنوي مفتوح لعائالت اإلعالميني 
يف حديقة السبعني

صنعاء – سبأ
أعلن مستثمر حديقة السبعني بأمانة العاصمة صنعاء عبدالله املغيش 
بالصحفيني  خاصاً  يوماً  عام  كل  من  سبتمرب  من   11 الـ  تخصيص  عن 

وعائالتهم .
بعد  القرار جاء  أن هذا  اليمنية (سبأ)  األنباء  لوكالة  املغيش  وأوضح 
الحديقة  إدارة  الذي خصصته  املفتوح  اليوم  الذي شهده  الكبري  النجاح 
ألول مرة يوم الخميس الفائت للصحفیین واإلعالمیین وعائالتهم وذلك يف 
إطار التقدير للرسالة التي ينهضون بها ودورهم يف خدمة قضايا املجتمع 

بشكل عام .
ولفت إىل أن األلعاب بكافة أنواعها ستكون مجانية يف هذا اليوم املفتوح 
تقدیم خمس  إىل  باإلضافة  وأبنائهم  للصحفیین واإلعالمیین وعائالتهم 
جوائز وإجراء السحب عن طریق القرعة تتضمن األوىل مجانیة الدخول 
واأللعاب ملدة أسبوع لخمسة أشخاص والثانية مجانیة الدخول واأللعاب 
واأللعاب  الدخول  مجانیة  الثالثة  وتشمل  أشخاص  لخمسة  شھر  ملدة 
ملدة ثالثة أشھر لخمسة أشخاص، يف حني تشمل الجائزة الرابعة مجانیة 
الدخول واأللعاب ملدة ستة أشهر لخمسة أشخاص بينما تشمل الجائزة 
خمسة  لعدد  سنة  ملدة  واأللعاب  الدخول  مجانیة  واألخــرية  الخامسة 

أشخاص.
عىل  القرعة  وإجراء  املفتوح  اليوم  يف  الجوائز  تدشني  تم  انه  وكشف 
أسماء جميع الصحفيني واإلعالميني الذين حرضوا يف هذا اليوم وفاز بهذه 
الجوائز خمسة وعرشون شخصا بواقع خمسة أشخاص يف كل جائزة .. 
داعيا الصحفيني الذين حرضوا للتواصل مع إدارة الحديقة ملعرفة أسماء 

الفائزين بما يمكن الفائزين من استالم جوائزهم .

مهددة بالتوقف نتيجة امتناع المستهلكني عن السداد

أكرث من ملياري ريال مديونية مؤسسة املياه بالحديدة لدى املستهلكني
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 / يحيى كرد

املحلية  املؤسسة  متأخرات  إجمايل  بلغ 
الحديدة  بمحافظة  الصحي  والرصف  للمياه 
يونيو  وحتى  يناير  من  املياه  مبيعات  قيمة  من 
مختلف  عند  2014م  الحايل  العام  من  املايض 
مديرياتها  ومختلف  باملحافظة  املستهلكني 

مليارين و183 مليونا و450 الفا و9 رياالت.
للمياه  املحلية  املؤسسة  عام  مدير  وأوضح 
املهندس  الحديدة  بمحافظة  الصحي  والرصف 
ل-لـ"الثورة"  ترصيح  يف  الحمادي  عبدالرقيب 
األول من  النصف  املنتجة خالل  املياه  قيمة  أن 
العام الحايل 2014م بلغت ستة ماليني و972 ألفا 
أربعة  رسميا  منها  بيع  تم  مكعبة  مرتات  و409 
بلغت  فيما  مكعبا  مرتا  و726  الفا  و961  ماليني 
و106  مليونني  املياه  من  املفقودة  املياه  كمية 
إجمايل  من   40% بنسبة  مكعبا  مرتا  و83  آالف 

املياه املنتجة.
املتأخرات عند  أن قيمة  الحمادي إىل  وأشار 
العام  املايض من  املستهلكني بلغت حتى يونيو 
الفا وتسعة  الحايل مليارين و183 مليونا و450 
رياالت منها مليار و60 مليونا و205 آالف و291 
رياالً متأخرات عند القطاع املنزيل و259 مليونا 
التجاري  القطاع  عند  ريــاالً  و48  الفا  و785 
و863 مليونا و459 الفا و670 رياالً عند القطاع 
الحكومي. مشريا اىل أن املؤسسة اتخذت العديد 
توجيهات  عىل  بناء  القانونية  اإلجــراءات  من 
املؤسسة  إيرادات  لتحصيل  املحافظة  محافظ 
فصل  فيها  بما  املستهلكني  كافة  عند  املتأخرة 
املياه عن املمتنعني عن السداد واملخالفني الذين 
التجارية  ومحالتهم  منازلهم  اىل  املياه  موصلني 
إيــرادات  تحصيل  يتم  عــدادات  بدون  وغريها 

املؤسسة املتأخرة.
الفتا اىل أن هناك إجراءات أخرى تتم حاليا 
املحيل  واملجلس  املحافظة  قيادة  مع  دراستها 
من  يتم  باملحافظة  األخرى  املختصة  والجهات 

بالحصول  خاصة  معاملة  أية  إيقاف  خاللها 
او  جــواز  او  عائلية  او  شخصية  بطاقة  عىل 
أية  تجديد  او  ميالد  شهادة  او  قيادة  رخصة 
لفواتري  ابرازهم  بعد  إال  للمواطنني  غريها  وثيقة 

الكهرباء واملياه بأنها مسددة اىل آخر شهر.
املحلية  املؤسسة  مدير  نائب  أكد  جانبه  من 
الحديدة  بمحافظة  الصحي  والرصف  للمياه 
املؤسسة  أن  النارشي  عباس  محمد  املهندس 
بالتوقف  تهددها  شديدة  صعوبات  من  تعاني 
املستهلكني  امتناع  نتيجة  لحظة  أي  يف 
متأخرات  من  عليهم  ما  سداد  من  باملحافظة 
تستطيع  حتى  املــيــاه  استهالك  قيمة  مــن 
ومنها  لآلخرين  بالتزاماتها  الوفاء  املؤسسة 
التيار  قيمة استهالك  لها  التي تسدد  الكهرباء 
املياه للمواطنني ولرشكة  الذي يضخ  الكهربائي 
النفطية  التي تزود املؤسسة باملشتقات  النفط 
التيار  انطفاء  عند  املؤسسة  مولدات  لتشغيل 
منازل  اىل  املياه  ضخ  يستمر  حتى  الكهربائي 

جانب  اىل  هذا  ساعة   24 مدى  عىل  املواطنني 
ومستحقات  مرتبات  توفري  عن  املؤسسة  عجز 
قلة  نتيجة  الشهرية  املؤسسة  وعمال  موظفي 
اإليرادات وامتناع املستهلكني عن السداد البالغ 
وعدد  والذي  مشرتك  ألف   60 من  أكرث  عددهم 
املسددين منهم ال يتجاوز 6 آالف مشرتك فقط 
هذا اىل جانب توقف العديد من معدات وآليات 
الشديدة  لحاجتها  نظرا  املؤسسة  مضخات 
لقطع غيار وصيانة وغريها من الصعوبات التي 
املستهلكني  التزام  نتيجة عدم  املؤسسة  تواجه 

بالسداد الشهري.
وطالب النارشي جميع املواطنني بالقطاعني 
الحكومي والخاص برسعة تحمل مسؤولياتهم 
والتوجه اىل سداد ما عليهم من قيمة استهالك 
املياه املتأخرة حتى تستطيع املؤسسة استمرار 
الصحي  والــرصف  املياه  من  خدماتها  توفري 
ومختلف  باملحافظة  املستهلكني  لجميع 

مديرياتها الريفية.     

صحف اإلمارات تدعو إىل تفعيل الحكمة اليمانية إلنقاذ اليمن من سوء التقدير والتفكري
دبي /سبأ

كان  أنه  اإلماراتية  الخليج  صحيفة  قالت 
والفعاليات  السياسية  القوى  تكون  أن  مأموالً 
الحرب  سنوات  أن  أدركت  قد  اليمنية  القبلية 
قد  الطويلة،  املصالح  ــات  ورصاع واالقتتال، 
اليمني ضد  الشعب  ثورة  لها مع  نهاية  وجدت 
النظام السابق، والتي كانت يف كل مراحلها من 
أنقى وأنظف الحراكات الشعبية التي شهدتها 
القليلة  السنوات  خالل  العربية  الدول  بعض 

املاضية .
والتي  دبي  يف  أمس  عددها  افتتاحية  ويف 
اليمانية“"  ”الحكمة  تفعيل   " عنوان  حملت 
كتبت الصحيفة اإلماراتية تقول :" وكان مأموالً 
املايض،  دروس  استوعبوا  قد  الجميع  يكون  أن 
تنقل  التي  الخطط  للمستقبل  يعدون  وبدأوا 
اليمن من حال الترشذم والجهل والفقر إىل حال 
أخرى تحمل األمل للشعب اليمني وتنقذه مما 

هو فيه، وتضعه يف موقع يليق به بني األمم .
الوطني  الحوار  جاء   ": قائلة  واستطردت 
خريطة  بمثابة  اليمنية  القوى  كل  جمع  الذي 
طريق رسمت خطوات العبور إىل املستقبل من 
املرتجى،  السيايس  النظام  آليات  وضع  خالل 
عليها  الجميع  اتفق  التي  مخرجاته  وكانت 
بمثابة وثيقة وطنية جامعة سوف ترى طريقها 

الطريق  عىل  اليمن  يضع  بما  التنفيذ،  إىل 
مواجهة  عىل  القدرة  بالتايل  ويمتلك  الصحيح، 
اإلعمار  وإعادة  التنمية  مثل  كبرية،  تحديات 
الرشيد  الحكم  مؤسسات  وقيام  الشمل  ولم 
التي تلبي تطلعات الشعب اليمني بعد أن قرر 
قيام نظام فدرايل يجمع وال يفرق ويوزع الرثوة 

والتنمية بالتساوي من دون إقصاء أو غنب" .
ما  أخطر  أن  اإلماراتية  الصحيفة  وأكــدت 
يواجهه اليمن هو املنظمات اإلرهابية التكفريية 
يف  وخصوصاً  وتعاظم  نشاطها  اتسع  التي 
أن  املفرتض  من  كــان  حيث  اليمن،  جنوب 
الجهد واإلمكانات لدحر خطر هذه  يتوجه كل 

املنظمات .
ومضت قائلة :" لكن، يبدو أن البعض مايزال 
املصلحة  عىل  الخاصة  الفئوية  مصالحه  يعيل 
مكتسبات  تحقيق  ويحاول  العليا،  الوطنية 
بوسائل لن تؤدي إال إىل مزيد من الدمار، رغم 
أن أقنية الحوار والتواصل لم تنقطع، وأن هناك 
يمكن  مرشوعة  شعبية  مطالب  بأحقية  قناعة 
عن  بعيداً  بشأنها  سلمية  تسوية  إىل  التوصل 

التهديد والنفري ".
بالتلكؤ  شعور  هناك  كان  وإذا   ": وتابعت 
وضع  ويف  الوطني  الحوار  مخرجات  تنفيذ  يف 
عن  بعيداً  املخرجات  لهذه  التنفيذية  الخطط 

عىل  والجميع  يغلق  لم  الباب  فإن  املحسوبية، 
املتعارضة  النظر  وجهات  كل  لبحث  استعداد 

الجرتاح حل من خالل التعقل والحكمة ".
اإلماراتية  الخليج  صحيفة  واختتمت 

"الحكمة  أن  قيل  قديماً   ": قائلة  افتتاحيتها 
عىل  يمارس  شعاراً  تبقى  لعلها   .  . يمانية" 
األرض إلنقاذ اليمن من سوء التقدير والتفكري 

. . ألن ما يجري عىل األرض ال يبرش بالخري" .

يف  اإلماراتية:  البيان  صحيفة  قالت  ذلك  إىل 
وحتى  والعربية،  املحلية  الدعوات  كافة  خضم 
الحوار،  للغة  لالحتكام  لليمنيني  الدولية، 
واحرتام مؤسسات الدولة وقياداتها السياسية 
أدرك بما يف ذلك  الجميع  أن  والعسكرية، يبدو 
واحــدة،  طاولة  إىل  الجلوس  أن  الحوثيون، 
كل  قبل  الوطن  مصلحة  وتغليب  اآلراء  وتقّبل 
يشء، هي الحل األمثل للخروج من هذا املأزق 

التي تعيشه البالد مؤخراً.
كتبت  يمنية"  "انفراجة  عنوان  وتحت 
الحديث  تقول:"  اإلماراتية  البيان  صحيفة 
الرئيس  بني  تسوية  اتفاق  إىل  التوصل  عن 
عبدربه منصور هادي والحوثيني إلنهاء األزمة 
الحرب  حافة  عن  اليمن  بإبعاد  كفيل  الحالية، 
الذين  جميعاً،  لليمنيني  مبرشاً  ويبدو  األهلية، 
يعانون منذ وقت أزمات متتالية، تشمل تدهور 
أوضاعهم االقتصادية بشكل مخيف، إىل جانب 
الفينة  بني  تظهر  التي  السياسية  الخالفات 
واألخرى، وكذلك الحرب املفتوحة التي يشنها 
للجماعات  للتصدي  األمــن  وقــوى  الجيش 
اإلرهابية، التي تسعى لنرش الفوىض والعنف يف 
البلد، وتحاول بشتى السبل تقسيمه، بما  هذا 

يضعف قواه ومقومات وجوده".
عاشت  التي  صنعاء،   ": قائلة  وأردفـــت 

انتشار  مع  الخوف  وقع  عىل  األخرية  األسابيع 
يف  مسلحون،  بينهم  الحوثيني،  املحتجني  آالف 
تتنفس  أن  حقها  من  مداخلها،  وعند  العاصمة 
بالهدوء  تنعم  وأن  الصعداء،  وسكانها  اليوم 
االقتصادي  والرخاء  واالستقرار  والسكينة 
جديدة  النطالقة  محوراً  يجعلها  بما  أيضاً، 
خاللها  من  يمكن  اليمنية،  املناطق  مختلف  يف 
تجاوز كافة تداعيات املرحلة الراهنة، والخروج 
إىل  تهدف  وطنية  رؤية  وفق  الزجاجة  عنق  من 
النأي باليمن عن مختلف املخاطر والتحديات، 
العنف واالقتتال، وتكاتف جميع  وطي صفحة 

القوى لدعمه للوصول إىل بر األمان".
 ": القول  إىل  اإلماراتية  الصحيفة  وخلصت 
بمختلف  اليمنيني  عىل  تحتم  االنفراجة  تلك 
لقيادتهم  الدعم  سبل  كافة  تقديم  توجهاتهم 
تهيئة  إىل  حثيثاً  تسعى  التي  السياسية، 
الظروف واملناخ املالئم الستكمال مهام املرحلة 
الخليجية،  املبادرة  إىل  تستند  التي  االنتقالية 
والبدء الجاد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
مواجهة  عىل  قادر  وموحد،  قوي  يمن  لبناء 
وبدعم  أبنائه،  وتضامن  بجهود  التحديات 
لتحقيق  أساسياً  دافعاً  كان  وخليجي  عربي 
زالت  ما  التي  االنتقالية،  املرحلة  حيال  توافق 

بعض العقبات تعيق إتمام تنفيذها".

يف المؤتمر العالمي الثاين إلعادة اإلعمار بواشنطن

وكيل وزارة األشغال يدعو املجتمع الدويل إىل رفع سقف 
املساعدات لليمن

صنعاء / سبأ
األشغال  وزارة  أول  وكيل  دعا 
عبدامللك  الدكتور  والطرق  العامة 
رفع  إىل  الدويل  املجتمع  الجولحي 
والفنية  املالية  املساعدات  سقف 
آلية  تأسيس  عىل  والعمل  لليمن 
ــار  وآث مخاطر  ملعالجة  مــوحــدة 

الكوارث .
يف  الجولحي  الوكيل  وأشـــاد 
افتتاح  يف  ألقاها  التي  الكلمة 
الثاني  العاملي  املؤتمر  أعــمــال 
يف  ينظمه  ــذي  ال اإلعمار  ــادة  إلع
للحد  العاملي  الصندوق  أيام  ثالثة 
آثارها  من  والتعايف  الــكــوارث  من 
واشنطن،  األمريكية  العاصمة  يف 
بمستوى الرشاكة القائمة بني اليمن 
وهيئاتها  الدويل  البنك  ومجموعة 
املجتمع  برشكاء  ــذا  وك املختلفة 
الدويل  املؤتمر  يف  واملشاركني  الدويل 
يف  مبارش  بشكل  ساهموا  الذين 
كارثة  آثار  معالجة  مشاريع  إنجاح 

عام 2008م بحرضموت.
2008م  عام  سيول  ان  وأوضــح 
وترشيد  شخًصا   ?? مقتل  إىل  أدت 
يف  وتسببت  ــن،  ــري آخ ألـــف   ??
األساسية  للبنية  وخسائر  دمــار 

كسب  سبل  عن  فضال  واملساكن، 
مليون   638 بنحو  قدر  الذي  الرزق 
دوالر، أي ما يعادل 6 % من إجمايل 
الناتج املحيل لليمن ،فيما قتل العام 
تعرضهم  جراء  شخًصا   50 املنرصم 
نخلة  ـــوادي  ب مفاجئة  لسيول 

محافظة تعز.
وزارة  أول  وكيل  واســتــعــرض 
جهود  والطرق  العامة  األشغال 
املترضرة  املناطـق  إعمار  إعـادة 
والسيول  األمــطــار  كــارثــة  ــراء  ج
واملهرة،  حرضموت  بمحافظتي 
يف  املشاريع  ألداء  تقييماً  شملت 
واآلليات  واملقرتحات  املاضية  الفرتة 
باستكمال  املتصلة  ــــرؤى  وال
نشاط  إىل  املتبقية..مشريًا  املراحل 
2009م  للفرتة  اليمنية  الحكومة 
األشغال  بــوزارة  ممثلة  2014-م 
إعادة  وصندوق  والطرق  العامة 
واملهرة  إعمار محافظتي حرضموت 

والسلطة املحلية باملحافظتني.
إعمار  إعادة  مشاريع  أن  وذكر 
الشيخ  ــرشوع  م شملت  املناطق 
خليفة السكني للمترضرين بوادي 
املـتضمن  ــوت  ــرضم ح ــل  ــاح وس
املـمول  سكنية  وحــدة  ألف  بناء 

العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  من 
القيادة  جهود  إىل  الفتا   .. املتحدة 
والقطاع  والحكومة  السياسية 
يف  املحلية  والسلطات  الخاص 
موارد  وتخصيص  بفعالية  التحرك 

وإمكانيات إلعادة البناء.
إدارة  آلية  املؤتمر  ناقش  وقــد 
تشمل  والــتــي  ــوارث  ــك ال مخاطر 
تحديد املخاطر والحد من املخاطر 
والحماية  واالستعداد  والتأهب 
اإلعمار  ــادة  إع وعمليات  املالية 
القادرة عىل مجابهة الكوارث ، حيث 
الطبيعية  الكوارث  خسائر  بلغت 
2011-1980م  للفرتة  العالم  يف 
بلغت  فيما   ، دوالر  نحو2.6تريليون 
بالطقس  املتعلقة  الكوارث  نسبة 

حوايل 78.4 % لنفس الفرتة .
املــديــريــن  مجلس  أن  يــذكــر 
وافق  ــدويل  ال بالبنك  التنفيذيني 
 19 قدرها  منحة  تقديم  عىل  مؤخرا 
دقة  لتحسني  لليمن  دوالر  مليون 
تمويل  عرب  املناخية،  التوقعات 
توفري  ملــســانــدة  يــهــدف  مـــرشوع 
ــوال  األح عــن  موثوقة  معلومات 
املناخية واملائية للسكان يف مختلف 
الفقراء  خاصة   ، اليمن  أنــحــاء 

تأثرًا  األكرث  الفئات  من  والضعفاء 
بالكوارث الطبيعية.

للحد  العاملي  الصندوق  ويشمل 
آثارها  من  والتعايف  الــكــوارث  من 
وآلية  للمانحني  متعددة  ــة  رشاك
تمويل إدماج إدارة مخاطر الكوارث 
اسرتاتيجيات  يف  املــنــاخ  وتــغــري 

التنمية والتخطيط.
الدويل  البنك  إدارة  قررت  حيث 
من  للحد  الــعــاملــي  والــصــنــدوق 
ــادة  إع "تجربة  إدراج  ــوارث  ــك ال
واملهرة  إعمار محافظتي حرضموت 
يف  2008م"  كارثة  ــار  آث ملعالجة 
قاعدة بياناتها الرسمية لـلمشاريع 
(الناجحة) يف مجاالت "التعايف من 
، حيث تسببت كارثة  الكوارث"  آثار 
واملهرة  بحرضموت  2008م  سيول 
مليار   1.6 قيمتها  بلغت  ــأرضار  ب
من   % ستة  يعادل  ما  أي  دوالر، 
إجمايل الناتج املحيل للبالد بحسب 

تقارير البنك الدويل.
امللحق  املؤتمر  افتتاح  حرض 
سفارة  يف  والتجاري  اإلقتصادي 
عبدالرحمن  بواشنطن  اليمن 

محمد اإلرياني.

الحوار الوطني بمثابة خريطة 
طريق رسمت خطوات العبور  

إىل المستقبل

تغليب مصلحة الوطن 
الحل األمثل للخروج من 

المأزق الذي تعيشه اليمن


