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الثقافة تدق ناقوس الخطر..
»اليونيسكو« تنذر  بشطب صنعاء القديمة وزبيد من قائمة التراث العالمي

»الميثاق«- خاص
دعت وزارة الثقافة مجلس النوّاب إلى التعامل مع 
مشروع قانون »المحافظة على المدن والمناطق والمعالم 
التاريخية وتراثها الثقافي العمراني« بجدية وسرعة البت فيه 
كون المشروع ال يمس مدينة معينة فحسب بل يمس اليمن 
بشكل عام وأن الشارع اليمني يترقب صدور هذا القانون لحماية 

مدنه التاريخية.
وأشارت نائبة وزير الثقافة هدى أبالن- في بالغ صحفي- إلى 
أن المشروع الذي تم البدء بمناقشته في مجلس النواب سوف 
يشكل دفعة قوية إذا ما تم سرعة البت فيه، أمام المنظمات 
الدولية من أجل الحفاظ على المدن التاريخية اليمنية المهددة 
بالشطب من قائمة التراث العالمي مثل زبيد التي وصل اإلنذار 
األخير إلسقاطها من قائمة التراث العالمي من قبل منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونيسكو« وكذا مدينة صنعاء 
القديمة التي وصل اإلنذار األول لها بنفس الخصوص.

مؤكدًة أن األضرار من خروج هذه المدن التاريخية من قائمة 
التراث العالمي لن يطال المدن فحسب بل سيطال اليمن 
والحكومة اليمنية حسب اليونيسكو التي أكدت أن الدول التي 
سيتم إسقاط بعض مدنها من قائمة التراث العالمي ستتعرض 

لحظر بعض المشاريع التي يمكن أن تخدم تلك البلدان.
الفتًة إلى أن اليمن تسعى إلدراج عدد من المدن التاريخية 
اليمنية إلى قائمة التراث العالمي، باالضافة إلى بعض العادات 
والتقاليد إلى قائمة التراث الالمادي، ولن يتم ذلك إال بإصدار 
القانون الذي سيحد من المخالفات المستمرة التي تطال مدينتي 
زبيد وصنعاء التاريخيتين..ويناقش مجلس النواب برئاسة رئيس 
المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بشأن المحافظة على 
المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني 

وذلك في ضوء تقرير لجنة اإلعالم والثقافة والسياحة.
حيث يهدف مشروع القانون إل��ى المحافظة على المدن 
والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني وحمايته 
من أي اعتداء أو عبث أو تغيير أو تشويه، وتنظيم أسس وقواعد 
وإجراءات المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية 
وتراثها الثقافي العمراني بما يكفل تفعيل سياسات الدولة في 
هذا المجال وااللتزام بالتعهّدات وااللتزامات المنصوص عليها 
في االتفاقيات والمعاهدات الدولية الموّقعة عليها بالدنا بهذا 
الشأن ومنها االتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي 

والطبيعي.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة ودور الجمهورية اليمنية 
في الجهود الدولية بشأن المحافظة على المدن والمواقع 
التاريخية والتراث الثقافي العمراني وتحفيز المجتمع الدولي 
ومنظماته لتقديم العون المالي والتقني الالزم للمحافظة على 

المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني 
في الجمهورية اليمنية، وكذا وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ 
سياسات وخطط المحافظة وتحديد الضوابط القانونية والفنية 
الالزمة لتنظيم أعمال البناء والترميم والصيانة وإعادة التأهيل 

للمعالم والمباني التاريخية في المدن والمناطق التاريخية.
ويسعى المشروع إلى تعزيز مكانة المدن التاريخية والتراث 
الثقافي العمراني وأهمية الحفاظ عليها في خطط التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعادة دمجها في حياة أمتنا 
المعاصرة كمصدر من مصادر التنمية المستديمة باإلضافة إلى 
تعزيز الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطط المحافظة على المدن 
والمناطق التاريخية والنهوض بالمستوى المعيشي لسكانها 
ودعم األنشطة االقتصادية والحرف التقليدية فيها لتشجيع 
انخراطهم في رسم وتنفيذ خطط وبرامج الحفاظ على المدن 

والمناطق التاريخية.

»المشترك«يكشف عن مخطط إفشال هائل وهالل
كتب- المحرر

لم تتوقف زخات الحقد التي ينفث البعض سمومها 
في جسد الوطن الذي يحاول ان يتعافى، ويحبو الى 
ان ينهض ويستقيم عوده، كما لم تتوقف مطالب 
من يسمى شباب الثورة بمحافظة تعز أو غيرها 
والتي طالبوا فيها رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي بسرعة استكمال التهيئة للحوار وتحقيق 
أهداف الثورة وتغيير الفاسدين وخاصة في محافظة 
تعز والذين اعتبروا أن محافظ تعز أصبح أكبر عائق 
في طريق تغييرهم الذي ينشدونه والذي اتضح 
في تنديداتهم في رفض المحافظ تغيير مدير 
الكهرباء بتعز والذي يتهمه شباب الثورة بممارسة 
الفساد وبيع عدادات الكهرباء بأسعار باهظة- حد 
تعبيرهم- كما تعهدوا باالستمرار بثورتهم حتى 
تحقيق كامل أهداف الثورة.,وهي تلك االهداف التي 
يدركها الجميع..وعلى ذات الخط والمنوال والتوجه 
تسعى ذات القوى والتيار الستهداف شخص أمين 
العاصمة عبدالقادر هالل وسمعته الطيبة، الى 
جانب عدد من الشخصيات والرموز الوطنية التي لها 
شرف مقاومة مخطط سيطرة »االخوان« وعبثهم 
الالمحدود بمقدرات البالد..في عمل سياسي 
تصعيدي ممنهج اليخلو من سمات الحقد المتوغلة 

في أفئدتهم ونكران اآلخر واقصائه..
إذ يفضح  مصدر في تكتل اللقاء المشترك بتعز 
ذلك المخطط حيث يقول: إن جهودًا كبيرة تُبذل 
من قبل أطراف داخل المحافظة وموجهة من قوى 
في العاصمة صنعاء تهدف إلى إفشال محافظ تعز 
شوقي أحمد هائل في تنفيذ برنامجه التنموي 

وإخراج تعز من الوضع واالنفالت الذي تشهده.

وأك��د المصدر أن ق��وى بعينها ومعروفة في 
العاصمة صنعاء ترى أن استتباب األمن واالستقرار 
في تعز وإنهاء االنفالت والمظاهر المسلحة وإعادة 
عجلة التنمية للدوران- وهي المساعي التي يتجه 
شوقي هائل إلنجازها- فيه خطورة بالغة على 

توجهاتها السياسية المستقبلية.
وقال المصدر في تصريح نشره موقع »تعز الغد« 
االخ��ب��اري: إن تلك القوى لديها أه��داف تسعى 
الوصول لالنتخابات  لتحقيقها وفي مقدمتها 
الرئاسية 2014م دون منافسة لها، وهي تعمل 
حاليًا على استهداف الشخصيات البارزة التي 
تتمتع بشعبية  وسمعة طيبة لدى أبناء الشعب 
وتم اختيارها مؤخرًا لتقلد المسؤولية في بعض 
المحافظات، ومن تلك الشخصيات شوقي هائل 
محافظ تعز وعبدالقادر هالل أمين العاصمة، وكل 
ذلك خوفًا من زيادة شعبيتها ومنافستها لرموز تلك 

القوى في االنتخابات الرئاسية المقبلة والتي ترى 
أنها الوحيدة األحق وباعتبارها مراكز قوى تحدد 

مصير البالد وقياداتها بعيدًا عن الرغبة الشعبية.
وأوضح المصدر أنه ليس غريبًا هذه الحمالت 
اإلعالمية المستمرة التي تستهدف شوقي هائل أو 
عبدالقادر هالل حيث إن أهدافها معروفة سلفًا وهي 
موجهة أساسًا من مطبخ تلك القوى التي تدَّعي 

حرصها على تعز أو أي محافظة أخرى كذبًا وزورًا.
واتهم المصدر تلك القوى بالوقوف وراء إثارة 

القالقل األمنية وخلق الفوضى اإلدارية في تعز.. 
وعبر المصدر ع��ن أسفه م��ن تماهي بعض 
رموز المحافظة مع هذا التوجه الذي يستهدف 
محافظتهم ومساعي القيادة الجديدة إلخراج 
المحافظة من الركود التنموي الذي عاشته في 

الفترة الماضية.

وقف تعيينات مخالفة لقانون
 السلطة المحلية في تعز

أكد مدير عام  اإلعالم بمحافظة 
تعز أبو بكر العزي أن المجلس المحلي 
بالمحافظة أوقف في اجتماعه األخير 
أية تعيينات ال تستقيم مع قانون 
2001م  للعام  لمحلية  ا السلطة 
وتعديالته، وب��ال��ذات فيما يتعلق 

بالمحافظات.
وقال العزي ان المجلس المحلي 
بمحافظة تعز وق��ف أم���ام بعض 
التعيينات لمديري المكاتب التنفيذية 
بالمحافظة.. وأض���اف: أن��ه وفي 

ه��ذا االتجاه أق��ر المجلس المحلي 
باإلجماع وقف أي من تلك التعيينات 
التي التتفق والقانون واختصاصات 
المحافظات ووظيفة مجلسها المحلي، 
والذي أوجب التشاور والتنسيق مع 
السلطة المحلية قبل صدور تعيينات 
مركزية، وأوضح العزي في تصريح 
صحفي أن المجلس المحلي قد أرسى 
قواعد إدارية حديثة تقوم على معايير 
الكفاءة والنزاهة في شغل الوظائف 
القيادية ب��ع��ي��دًا ع��ن االن��ت��م��اءات 

وال���والءات الضيقة والتي قوبلت 
بارتياح ومباركة رسمية وشعبية 
واسعة من كل الشرفاء والحريصين 

على مصلحة الوطن..
 داع��ي��ًا الوسائل اإلعالمية إلى 
تحري الدقة والمصداقية في نشر 
وتناول مثل هذه األخبار التي تهدف 
للتحريض وإثارة البلبلة وإعاقة جهود 
البناء والتنمية والتغيير المنشود 

بالمحافظة.

محلي أبين يتابع تعهدات الوزارات ووعود الحكومة
ناقشت الهيئة اإلدارية 
لمحلي أبين في اجتماعها 
برئاسة المحافظ جمال 
ناصر العاقل ع��ددًا من 
التقارير المتعلقة بنشاطها 
وخطتها  لماضي  ا للعام 

للعام الجديد 2013م.
وف���ي االج��ت��م��اع أك��د 
ال��ع��اق��ل على  المحافظ 
م  لعا ا ل  ستقبا ا همية  أ
الجديد بالمثابرة والجد 
والعمل من اجل اإلعمار 
وإع���ادة ال��وج��ه المشرق 
ض  ستعر ا و . فظة للمحا
لتي  ا د  لجهو ا فظ  لمحا ا
المحلية  السلطة  بذلتها 
خ��الل ال��ف��ت��رة الماضية 

والمتضمنة جهود ع��دد من المؤسسات التي تفانت 
واجتهدت في أدائها وفي مقدمتها مؤسستا الكهرباء والمياه 
وبجهود ذاتية أسهمت في توفير هاتين الخدمتين وبصورة 

جيدة لمسها أبناء العاصمة زنجبار وضواحيها .

وقدم األمين العام 
لمحلي  ا للمجلس 
ناصر عبداهلل الفضلي 
عن  مفصاًل  ًا  تقرير
ل��ق��اءات��ه م��ع وزراء 
التخطيط واألشغال 
العامة والزراعة وعدد 
من نواب الوزراء في 
ال��ع��اص��م��ة صنعاء 
ذات العالقة بعملية 
اإلع���م���ار وت��ن��ف��ي��ذ 
المشاريع وتوفير كل 
الخدمات األساسية 
ت  جيها تو جب  بمو
رئيس مجلس الوزراء 
الخاصة بسرعة تنفيذ 

المشاريع .
وأكدت الهيئة اإلدارية ضرورة متابعه كل التعهدات من 
الوزارات المعنية لإلسهام المباشر في تحسين مستوى 
الحياة بكافة أشكالها وصورها في المحافظة وخصوصًا 

مدينتي زنجبار والكود أكثر مدن المحافظة دمارًا.

صيانة طرق محافظتي عدن ولحج

ينفذ صندوق صيانة الطرق حاليًا ثالثة 
مشاريع في محافظتي عدن ولحج بتكلفة 

مليار و68 مليونًا و637 الف ريال.
م��دي��ر ص��ن��دوق ص��ي��ان��ة ال��ط��رق��ات 
لمحافظات عدن ولحج وأبين المهندس 
نبيل مكي ق��ال إن المؤسسة العامة 
للطرق والجسور بعدن ستنفذ حاليًا 
مشروعين بتكلفة 248 مليونًا و313 
ألف ريال، يشمالن صيانة طريق جولة 
حجيف - شارع الهالل - جسر الفتح »خط 
مزدوج« بمديرية التواهي، وكذا صيانة 
طريق الشارع الخدمي وشارع الصعيدي 

في مديرية المعال ..

كما أشار مكي إلى أن محافظة لحج 
تشهد هي االخرى أيضًا  تنفيذ مشروع 
صيانة الطريق الممتد من جولة الشباب 
وحتى مدخل مدينة الحوطة الشمالي 
بطول 10 كم و420 مترًا »خط مزدوج« 
بتكلفة 820 مليونًا و324 ألف ريال.. 
منوهًا إلى أن المشروع بُدئ العمل فيه 

نوفمبر الماضي ويستمر 12 شهرًا.
ولفت إل��ى أن��ه يجري حاليًا دراس��ة 
مشاريع صيانة باقي الطرقات الرئيسية 
والداخلية في مديريات محافظات عدن، 

لحج، أبين خالل العام الجاري.

استئناف مشاريع متعثرة بصنعاء

أق��ر اجتماع عُقد بصنعاء جمع وزير 
األشغال المهندس عمر الكرشمي ومحافظ 
صنعاء عبدالغني جميل، تخصيص 250 
مليون ريال من صندوق صيانة الطرق 
الستئناف المشاريع المتعثرة والجديدة 
للعام الجاري 2013م والمقرر البدء في 
تنفيذها خالل االسابيع القليلة القادمة،.. 
كما استعرض االجتماع عددًا من المواضيع 
المتعلقة بتلك المشاريع وسبل معالجة 
اإلشكاليات التي تواجه تنفيذ عدد من 
مشاريع الطرق بالمحافظة والبالغ تكلفتها 

4 مليارات ريال.. كما أقر االجتماع تشكيل 
فريق فني مشترك إلع��داد ال��دراس��ات 

لمشاريع الطرق ومتابعة سير تنفيذها.
وفي اللقاء أكد محافظ صنعاء أن قيادة 
المحافظة والسلطة المحلية تعمل على 
متابعة احتياجات المحافظة من المشاريع 
الخدمية والتنموية وخصوصًا في مجال 
الطرقات،الفتا إل��ى أن��ه تم اعتماد 7 
مليارات ونصف المليار لتنفيذ مشاريع 
مديريات  كافة  ف��ي  وتنموية  خدمية 

المحافظة.

محافظ صعدة: 2013م سيكون عام التنمية
 استعرض اجتماع للهيئة االدارية لمحلي صعدة برئاسة  المحافظ فارس مناع نتائج اجتماع اللجنة المكلفة من 
رئيس الجمهورية بدراسة اوضاع المنافذ الحدودية »خباش البقع وعلب« وكذا نتائج اجتماع مجلس ادارة صندوق 

إعمار صعدة المنعقد بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للعمل والبناء والتنمية واإلعمار، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.. 
مشددًا على الجميع المزيد من االنتاج والعطاء واعتبار العام 2013م عامًا مميزًا في كافة المجاالت المختلفة 
واالستفادة من اخطاء األعوام الماضية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح والمزيد من االنجاز والتقدم في اعمالهم 
للعام الحالي الجديد..كما استعرض االجتماع المنعقد السبت تشكيل المجلس الصحي المرفوع من مكتب الصحة 
وكذا مقترحات التنمية الزراعية المقدمة من مكتب الزراعة., وناقش مشروع خطة العمل السنوية للهيئة اإلدارية 

للمجلس المحلي للمحافظة للعام 2013م.

استكمال شبكة مياه الشرب بمبين حجة
بلغ إجمالي قيمة المشاريع االستثمارية المعتمدة 
ضمن م��وازن��ة ف��رع المؤسسة المحلية للمياه 
والصرف الصحي بمديرية مبين محافظة حجة 
خالل العام الجاري 2013م )ستة وثمانين مليون 
ريال(..وذكر مدير فرع المؤسسة بالمديرية عبداهلل 
أحمد الوشلي أن تلك المشاريع قد تم تخصيصها 
الستكمال شبكة خطوط الضخ لكافة قرى وعزل 
المديرية إلى جانب شراء مولد بقدرة واحد ميجاوات 
لتوليد الطاقة الكهربائية الالزمة للتشغيل مع 
ملحقاته الفنية ، باإلضافة إلى شراء ونش لتأمين 

الصيانة.
وأضاف الوشلي: أن الفرع قد عمل على تحسين 
مستوى خدماته للمشتركين الذين يبلغ عددهم 
حاليًا ألفين وثالثمائة مشترك، وتلبية احتياجات 
ما يزيد عن ثالثين ألف نسمة..ولفت إلى أن الفرع 
يعمل بالشراكة مع السلطة المحلية في تأمين 
خدماته الفعلية من مياه الشرب، وتحسينها من 
خالل إعادة تغيير الشبكة القديمة المتهرئة بفعل 

التقادم بطول )ألف وخمسمائة متر(.

اشراف/بليغ الحطابي


