خالل ترأسه اجتماعا لمدراء المديريات والمكاتب التنفيذية

المحافظ العرادة :مأرب اليوم غير
األمس ونسعى ألن تكون رقماً وطنياً
فاعالً
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أكــد اللــواء /ســلطان بــن
علــي العرادة محافــظ محافظة
مــأرب أن «مــأرب اليــوم غيــر
األمــس ونســعى إلــى أن تكــون
رقمــاً وطنيــاً فاعــا ً وموجــوداً
علــى كافــة المســتويات» .
وقــال خــال اجتمــاع
المديريــات
بمــدراء
لــه
ومــدراء المكاتــب التنفيذيــة
بالمحافظــة يــوم اإلثنيــن إن
«مــأرب حققــت خــال الفتــرة
الماضيــة إنجــازات اســتراتيجية
ســتتعاظم مســتقبال ً رغــم
الضغــوط الكبيــرة عليهــا فــي
ظــل الظــروف الراهنــة ومنهــا
تصحيــح الصــورة النمطيــة
الســلبية والمفاهيــم الخاطئــة
عــن المحافظــة وابنائهــا التــي
تــم ترســيخها علــى مــدى عقــود
ماضيــة «.
وأكــد العــرادة أن الســلطة
المحليــة تســعى إلــى إنجــاز
المشــاريع
مــن
العديــد
االســتراتيجية المعــول عليهــا
فــي إحــداث تحــول وقفــزة
نوعيــة ،وفــي مقدمتهــا ربــط
المحافظــة بالكهربــاء الغازيــة
وإنشــاء مطــار دولــي يربــط

المحافظــة بالعالــم وإيجــاد
صــرف صحــي لمدينتــي مــأرب
وحريــب إلــى جانــب إنشــاء فــرع
لصنــدوق التنميــة االجتماعــي
ومكتــب لــوزارة الخارجيــة
ومركــز تدريبــي لقوات الشــرطة
بحيــث نتمكــن مــن تنميــة
وتأهيــل الشــباب .
وقــال« :لدينــا توجــه
لمشــاريع أخــرى ،منهــا إنشــاء
مجمــع تربــوي نموذجــي فــي
كل مديريــة ومرفــق صحــي
مؤهــل أيضــاً» .
إن
قــال
المحافــظ
«المطلــوب لتنفيــذ تلــك
المشــاريع العمــل علــى
تعزيــز األمــن واالســتقرار مــن
قبــل الســلطات المحليــة
بالمديريــات وااللتــزام باللوائــح
واالبتعــاد فــي تنفيــذ األعمــال
عــن المجامــات ،مؤكــداً أن
مديــر عــام المديريــة هــو
ممثــل المديريــة لــدى الســلطة
المحليــة بمــا يتعلــق بالشــأن
العــام والتعامــل عبــر الســلطة
المحليــة برئاســة مديــر عــام
المديريــة».
ونــوه المحافــظ العــرادة

فــي كلمتــه إلــى جامعــة إقليــم
ســبأ ،وقــال :إنهــا أصبحــت
واقعــاً ملموســاً ،وإنجــازاً
ســيكون لــه دور كبيــر متعاظــم
فــي التحــوالت التــي تشــهدها
المحافظــة.
وشــدد المحافــظ العــرادة
علــى مــدراء المديريــات ضــرورة
رفــع مســتوى وتيــرة العمــل،
ورفــع مســتوى تحصيــل
االيــرادات المحليــة والمشــتركة
علــى مســتوى كل مديريــة
وتصحيــح األخطــاء وتعزيــز
أمــن الطرقــات وأمــن المجتمع
.
المحافــظ
واســتعرض
مصفوفــة مــن المشــاريع
ذات األولويــة التــي اســتكملت
الســلطة المحليــة دراســاتها
فــي مختلــف المديريــات وفق ـاً
لخارطــة مســح االحتياجــات
التــي تهــدف إلــى عمــل تنميــة
شــاملة ومتوازنــة فــي كل
المديريــات وفــي مقدمتهــا
الكهربــاء كونهــا أســاس التنمية
إلــى جانــب الطرقــات والصحــة
والتعليــم والميــاه واألمــن
ومســاعدة النازحيــن.

2

خطة انتشار أمني وقائمة بأسماء المطلوبين

المحافظ يترأس اجتماعات هامة ويقر
عدد من الخطط تقرير  -خاص
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تــرأس محافــظ محافظــة
مــارب اللــواء ســلطان بــن علــي
العــرادة عــدد مــن اإلجتماعــات
التــي وقفــت أمــام القضايــا األمنية
والتموينيــة خــال شــهر رمضــان،
والتنســيق بيــن األجهــزة األمنيــة
والقضائيــة.
وخــال ترأســه اجتمــاع اللجنــة
األمنيــة بالمحافظــة أقــر االجتماع
الخطــة االمنيــة لشــهر رمضــان
المبــارك وخطــة لالنتشــار االمنــي،
وإعــداد قوائــم بأســماء المطلوبين
أمنيــا علــى ذمــة أعمــال تخريــب
وتقطــع والتعميــم بأســمائهم
فــي مختلــف النقــاط والمنافــذ
واألجهــزة األمنية فــي المحافظات
المحــررة والتحالــف العربــي.
وجــرى خــال االجتمــاع إقــرار
االنتشــار المكثــف لمنتســبي
شــرطة الســير في جوالت وشــوارع
مدينــة مــارب خــال شــهر رمضــان
المبــارك ،من ـــجل منع االختناقات
المروريــة فــي الطرقات واالســواق،
الــى جانــب التنســيق بيــن االجهــزة
االمنيــة والوحــدات العســكرية،
مــن اجــل تعزيــز االمــن واالســتقرار
فــي المحافظــة ،وتعزيــز امــن
الطرقــات بدوريــات فــي الطرقــات
الهامــة الرابطــة بيــن المديريــات
والمحافظــة لمحاصــرة عناصــر

التخريــب والتهريــب.
خطــة لتمويــن المحافظــة
بالمشــتقات النفطيــة خــال
ر مضــا ن
وخــال تــرأس المحافــظ
العــرادة يــوم األربعــاء اجتماعــا
للجنــة النفــط والغاز أقــر اإلجتماع،
خطــة تمويــن المحافظــة مــن
المشــتقات النفطيــة والغازيــة
خــال شــهر رمضــان المبــارك،
ومكافحــة التهريــب والســوق
الســوداء.
وخــال االجتمــاع اســتمع
المحافــظ مــن رئيــس اللجنــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح ،إلــى شــرح
عــن أداء اللجنــة خــال المرحلــة
الماضيــة القــرارات واإلجــراءات
التــي اتخذتهــا مــن اجــل توفيــر
المشــتقات النفطيــة والغازيــة
للمواطنيــن وحصولهــم عليهــا
بيسر وســهولة وبالســعر الرسمي.
وأثنــى المحافــظ العــرادة
علــى أداء اللجنــة خــال المرحلــة
الماضيــة ،وخاصــة مــا يتعلــق
بمــادة الغــاز المنزلــي التــي تشــهد
المحافظــة حالــة اســتقرار تموينــي
بعــد نجــاح اإلجــراءات المتخــذة

مــن اللجنــة بمكافحــة الســوق
الســوداء والتهريــب وضبــط عــددا
مــن الــوكالء المتالعبيــن.
وشــدد المحافــظ علــى اللجنــة
بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الصارمة
ضــد أي محطــة أو وكيــل يثبــت
تالعبــه بالمشــتقات النفطيــة أو
الغازيــة ،وإلغــاء التصريــح الممنوح
لــه دون مهادنــة أو مجاملــة كــون
هــذه المــواد تمــس حيــاة النــاس
وقوتهــم.
مبنــى قضائــي إضافــي وقاعــة
محاكمــة
وخــال تــرأس المحافــظ
العــرادة الجتمــاع الســلطة
القضائيــة واألجهــزة األمنيــة
بالمحافظــة يــوم اإلثنيــن أكــد
أن األجهــزة القضائيــة واألمنيــة
أســاس إقامــة العــدل واألمــن
واالســتقرار ،كمــا أن العــدل أســاس
ا لحكــم .
وكشــف المحافــظ أن الســلطة
المحليــة اســتكملت المخططــات
واألعمــال الفنيــة إلنشــاء مبنــى
إضافــي فــي المجمــع القضائــي
بالمحافظــة وقاعــة جلســات
محاكمــة إضافيــة ،إلــى جانــب
إضافــة دور إضافــي للمبنــى القائم
مــن أجــل تطويــر البنــى التحتيــة

جــدد اللــواء ســلطان بــن
علــي العــرادة التأكيــد علــى
رعايــة ودعــم الســلطة المحلية
واهتمامهــا
بالمحافظــة
بالمقعديــن وذوي االحتياجــات
الخاصــة.
وأكــد خــال اســتقباله قيادة
رابطــة األمــل لرعيــة المقعدين
علــى تســهيل كافــة معامــات
المقعديــن ،وإعطائهــم األولوية
فــي كثيــر مــن الخدمــات
والوظائــف والتأهيــل والتدريب
باعتبارهــم جــزء هــام مــن
المجتمــع ،ويجــب أن يكــون

فاعــا ً وتمكينــه مــن االندمــاج
فــي المجتمــع واالســهام فــي
التنميــة.
وأكــد المحافــظ خــال لقائــه
المديــر التنفيــذي للرابطــة
أنــس الصــراري وأميــن عــام
الرابطــة بديــع الروحانــي أهميــة
دور الرابطــة فــي االهتمــام
بهــذه الشــريحة مــن المجتمــع
التــي أفرزتهــا الســلوكيات
االجراميــة لمليشــيات الحوثــي
االنقالبيــة.

وأقســام

وخــال اإلجتمــاع الــذي جمــع
األجهــزة القضائيــة واألنيــة وجــه
محافــظ المحافظــة اللــواء
ســلطان بــن علــي العــرادة مديــر
عــام شــرطة المحافظــة العميــد
عبدالملــك المدانــي بفتــح قســمي
شــرطة فــي حــارة الســام وفــي
حــي الشــركة بالروضــة بمدينــة
مــأرب.
كمــا وجــه بالعمــل علــى
إنشــاء معمــل جنائــي حديــث تابــع
للبحــث الجنائــي بالمحافظــة مــن
أجــل مســاعدة األمــن والقضــاء
فــي أداء مهامهــم وإقامــة العــدل
وتعزيــز األمــن واالســتقرار.

مصدر قضائي :النيابة اإلستئنافية
تستقبل  394قضية جنائية خالل عام
ونيف مأرب  -خاص
أكــد مصــدر قضائــي أن عــدد القضايــا الجنائيــة المحالــة إلــى
النيابــة اإلســتئنافية منــذ العــام 2017م والمجدولــة لديهــا عــدد
 394قضيــة جنائيــة.
وقــال :المصــدر إن النيابــة اإلســتئنافية تصرفــت فــي 227
قضيــة تــم التصــرف فيهــا ،فيمــا  167قضيــة ال زالــت رهــن
التحقيــق.
وبحســب المصــدر فــإن نســبة القضايــا التــي تــم التصــرف
فيهــا بلغــت  57,7فــي المائــة .الفتـاً إلــى أن عــدد الســجناء بلغــوا
 408ســجين تــم اإلفــراج عــن  129ســجينا.
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اللواء العرادة يؤكد اهتمام السلطة
المحلية برعاية المقعدين
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للقضــاء.
وقــال :إن الســلطة المحليــة
ســتقوم بالتواصــل مــع رئيــس
الــوزراء ورئيــس مجلــس القضــاء
األعلــى لتجــاوز صعوبــة توفيــر
الموازنــة التشــغيلية للمحاكــم
والنيابــات فــي ظــل الظــروف
االســتثنائية للبلــد ،إلــى جانــب
المحليــة
الســلطة
تحمــل
بالمحافظــة إيجــارات مبانــي
إســعافيه ضروريــة تحتاجهــا
األجهــزة القضائيــة لتســيير
أ عما لهــا .
وأعــرب عــن شــكره لمجلــس
القضــاء األعلــى الــذي أقــر انشــاء
محاكــم ونيابــات اســتئنافية
فــي
تخصصيــة
وابتدائيــة
محافظــة مــأرب ،وهــو مــا قــال انــه
يعكــس روح الثقــة التــي تعــززت
لــدى المجلــس باألمــن واالســتقرار
الســائد بالمحافظــة.
المحكمــة
رئيــس
وكان
االســتئنافية القاضــي العريقــي
قــد اســتعرض فــي كلمتــه مــا
يعانيــه الجهــاز القضائــي تحديــات
وصعوبــات فــي جوانــب البنــى
الماليــة
والمــوارد
التحتيــة
والموازنــات التشــغيلية والقــوى
البشــرية المســاعدة فــي ظــل
كثافــة القضايــا المتراكمــة منــذ
ســنوات بســبب االنقالب من ناحية
والقضايــا التــي تصــل إلــى القضــاء
مــن األجهــزة الشــرطية واألمنيــة
نتيجــة كثافــة الســكان فــي
المحافظــة التــي اســتقبلت أعــداد
كبيــرة مــن النازحيــن والمهجريــن
والتــي خلقــت إشــكاالت أمنيــة
عــده .

4

لقاء موسع
لتصحيح اإلختالالت

المنشئات
الطبية
الخاصة
في مأرب
تحت
المجهر
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قــال وكيــل محافظــة
عبدربــه
الدكتــور
مــأرب
مفتــاح ،إن االرتقــاء بالقطــاع
الصحــي وجــودة الخدمــات
التــي يقدمهــا مــن أولويــات
الســلطة المحليــة ،وتأتــي فــي
مقدمتهــا تصحيــح االختــاالت
القائمــة فــي المنشــآت
الطبيــة والصيدالنيــة الخاصــة
التــي تنتشــر فــي عاصمــة
والمديريــات.
المحافظــة
وشــدد الوكيــل مفتــاح خالل
اللقــاء الموســع ألصحــاب
المنشــآت الطبية والصيدالنية
الخاصــة بمدينــة مــأرب يــوم
الثالثــاء علــى ضــرورة الرقابــة
الصارمــة وعــدم التســاهل مــع
أي منشــأة مخالفــة أو خلــل
طبــي كــون االمــر يتعلــق
بصحــة وحيــاة النــاس.
وأشــار إلــى أن مــا تشــهده
المحافظــة خــال هــذه
الفتــرة مــن انتشــار كبيــر
للمراكــز والمنشــآت الطبيــة
والصيدالنيــة الخاصــة وبشــكل
عشــوائي وبــدون توافــر أدنــى
والمعاييــر
االشــتراطات
المعمــول بهــا ،فــي ظــل
االزدحــام الكبيــر للســكان،
بســبب امــواج النازحيــن الذيــن
المحافظــة
اســتقبلتهم

مــن مختلــف محافظــات
الجمهوريــة بســبب الحــرب
التــي فرضتهــا مليشــيات
االنقــاب الحوثيــة وهــو مــا
جعــل القطــاع الصحــي يلقــى
رواجــا رغــم تدنــي جــودة
الخدمــات التــي يقدمهــا.
واكــد الدكتــور مفتــاح ان
الســلطة المحليــة بالمحافظة
تشــجع االســتثمار فــي البنــى
التحتيــة ومــن ضمنهــا
االســتثمارات فــي القطــاع
ضمــن
لكفــن
الصحــي،
االلتــزام بالمعاييــر والضوابــط
واالشــتراطات المنظمــة لذلــك.
ووجــه مفتــاح بالتقييــم
المســتمر للمنشــآت الطبيــة
الخاصــة
والصيدالنيــة
والخدمــات المقدمــة فيهــا
ومــدى جودتهــا والتزامهــا
بالمعاييــر الصحيــة والقوانيــن
واللوائــح المنظمــة للعمــل.
يذكــر أن اللقــاء الموســع
نظمتــه الســلطة المحليــة
بمديريــة المدينــة بهــدف
تعريــف أصحــاب المنشــآت
والمواصفــات
بالمعاييــر
واالشــتراطات الواجــب توافرهــا
فــي أي منشــاة طبيــة او
صيدالنيــة خاصــة بموجــب
القوانيــن واللوائــح المنظمــة
للعمــل الصحــي ،الســتكمالها
خــال فتــرة زمنيــة محــددة
قبــل التطبيــق الصــارم لتلــك
القوانيــن واللوائــح.

مــن جهتــه أشــار مديــر
عــام مديريــة مدينــة مــأرب
محمــد صالــح فرحــان أن اللقاء
الموســع جــاء بنــاء علــى نتائــج
حملــة التقييــم والتفتيــش
التــي قــام بهــا مكتــب الصحــة
بالمديريــة للمنشــآت والتــي
كشــفت أن االختــاالت قائمــة
فــي الســواد االعظــم مــن تلــك
المنشــآت.
وأكــد انــه ســيجري بعــد
فتــرة التصحيــح المســموح
لالختــاالت القائمــة ،النــزول
الميدانــي والتقييــم واتخــاذ
االجــراءات القانونيــة الصارمــة
بحــق أي منشــاة مخالفــة
ولــم تقــم بكافــة المعاييــر
واالشــتراطات المطلوبــة مــن
اجــل حمايــة حيــاة المواطــن
مــن الخدمــات الطبيــة الســيئة
او الخاطئــة وحمايــة المجتمــع
مــن االســتغالل وتشــجيع
المنشــاة الطبيــة الصحيحــة
علــى العمــل والتطــور وخدمــة
المجتمــع .
حضــر اللقــاء مديــر عــام
مكتــب الصحــة العامــة
والســكان بالمحافظــة عبــد
العزيــز الشــدادي ومديــر فــرع
جهــاز االمــن السياســي العميد
ناجــي حطــروم.

الباكري يؤكد أهمية العمل
المدني في كشف جرائم
الحوثيين
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أقــام مكتــب التربيــة
والتعليــم بمحافظــة مــأرب
دورة تدريبيــة خاصــة بميســري
التوعيــة مــن المعلميــن فــي
مــدارس مديريــة مدينــة مــأرب
بمخاطــر االلغــام ومخلفــات
الحــرب لــدى طــاب المــدارس
المســتهدفة والتــي نظمهــا
المركــز التنفيــذي للتعامــل مع
األلغــام بالتعــاون مــع منظمــة
اليونيســف ومكتــب التربيــة
بالمحافظــة.
الــدورة التــي اســتمرت لمدة
أربعــة أيــام واختتمــت يــوم
الثالثــاء تلقــى فيهــا  16متدربــاً
ومتدربــة من مــدارس (الســام،
النجــاح ،الميثــاق ،الشــهيد
محمــد هائــل للبنــات) عــدداً
مــن المعلومــات والمعــارف
حــول مخلفــات الحــرب
الخطيــرة وفــي مقدمتهــا
األلغــام والمقذوفــات غيــر
المتفجــرة ،وكيفيــة التعامــل
معهــا ،إلــى جانــب مهــارات فــي
عمليــة التوعيــة للطــاب فــي
المــدارس المســتهدفة ضمــن
جــداول الحصــص الدراســية
خــال العــام الدراســي المقبــل.
وفــي ختــام الــدورة التــي
اســتمرت أربعــة ايــام ،تحــدث
مديــر برنامــج نــزع األلغــام
بالمنطقــة العســكرية الثالثــة
العميــد ركــن أميــن العقيلــي
ونائــب مديــر عــام مكتــب
التربيــة عبدالعزيــز الباكــري،
عــن خطــورة مخلفــات الحــرب
مــن االلغــام والمقذوفــات
غيــر المتفجــرة علــى حيــاة
المواطنيــن خاصــة االطفــال
والنســاء والتــي يجــب ان
يكونــوا علــى وعــي كامــل بهــا
وبمخاطرهــا وكيفيــة التعامــل
معهــا.
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أكــد وكيــل محافظــة مــأرب
للشــئون االداريــة عبــد اللــه
الباكــري ،أهمية العمــل المدني
المنظــم ،لكشــف النقــاب
عــن الجرائــم الوحشــية التــي
تمارســها مليشــيات الحوثــي،
بحــق االبريــاء والمدنييــن
الذيــن يعارضــون ممارســاتها
القمعيــة.
وأعلــن يــوم الســبت،
بمحافظــة مــأرب ،عــن إشــهار
المنظمــة اليمنيــة لألســرى
والمختطفيــن برئاســة شــاكر
حســان الهتــار من أجل توســيع
العمــل المدنــي المناهــض
لجرائــم االختطــاف واإلخفــاء
القســري الــذي تنتهجــه
المليشــيات الحوثيــة االيرانيــة.
وقــال :الباكــري فــي كلمــة
ألقاهــا فــي فعاليــة اإلشــهار،
إنــه يقــع علينــا جميعــاً فــي
الســلطة المحليــة والجيــش
الوطنــي والحكومــة الشــرعية
مســؤولية العــون للمنظمــات
اإلنســانية ،لكــي تقــوم بمهامهــا
الجســيمة فــي رعايــة وتأهيــل
األســرى والمختطفيــن ودعــم
ذويهــم واالهتمــام بهــم ألنهــم
أصبحــوا يعانون األمريــن ،مرارة

فقــد عائلهــم المختطــف فــي
ســجون المليشــيات ومــرارة
فقــدان الدخــل وصعوبــة توفير
لقمــة العيــش.
وأضــاف وكيــل المحافظــة
الباكــري «إن علــى المنظمــة
مســؤولية كبيــرة فــي حصــر
واســتقصاء حــاالت األســرى
والمختطفيــن وتوثيق وأرشــفة
كل حالــة وخاصــة الحــاالت التي
قضــوا تحــت التعذيــب فــي
ســجون المليشــيات االيرانيــة
واالهتمــام وتقديــم الرعايــة
والعــون ألســرهم».
وبحســب القائميــن علــى
المنظمــة ،فإنهــا تهــدف إلــى
اإلســهام فــي رعايــة األســرى
وذويهــم
والمختطفيــن
ورعايتهــم ماديــاً وصحيــاً
واجتماعي ـاً ،والتأهيــل النفســي
واالجتماعــي لهــم وابــراز
فــي معاناتهــم والتعــاون
والتنســيق مــع كافــة الجهــات
الرســمية والمدنيــة لرعايــة
وتأهيــل االســرى والمختطفين
وذويهــم.

مخاطر األلغام
ومخلفات
الحرب في دورة
لمدارس مدينة
مارب

6

مأرب تحتفي بإعادة تأهيل أطفال
جندتهم مليشيا الحوثي
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احتفلــت مدينــة مــأرب
يــوم األحــد باختتــام الــدورة
الثالثــة مــن المرحلتيــن الثالثــة
والرابعــة مــن مشــروع إعــادة
تأهيــل األطفــال المجنديــن
والمتأثريــن بالحرب فــي اليمن,
والــذي يدعمــه مركــز الملــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال
اإلنســانية وتنفــذه مؤسســة
وثــاق للتوجــه المدنــي.
وضمــت الــدورة الثالثــة 26
طفـا ً مجنــداً ومتأثــراً مــن عــدة
محافظــات يمنيــة خضعــوا
لتأهيــل نفســي واجتماعــي
طيلــة شــهر كامــل علــى

يــد اختصاصييــن نفســيين
و ا جتما عييــن .
وفــي الحفــل قــدم األطفــال
المجنــدون فقــرات إبداعيــة
وصــوراً مــن معاناتهــم وهم في
الجبهــات وعلــى خطــوط النــار,
فــي الحــرب التــي زجــت بهــم
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة.
وعلــى هامــش الحفــل
أقيــم معــرض فنــي للصــور
والرســومات التــي نفذهــا
األطفــال فــي فتــرة تأهيلهــم,
والتــي اســتمرت شــهراً كامــا ً.
وفــي كلمتــه أدان الناطــق
باســم الجيــش الوطنــي العميد

عبــده مجلــي عملية اســتهداف
مركــز إعــادة تأهيــل األطفــال
والمتأثريــن
المجنديــن
بالحــرب فــي اليمــن ,مــن قبــل
مليشــيات الحوثــي.
يشــار إلــى أن المشــروع
اســتكمل بهــذه الــدورة تأهيــل
 161طفــا ً مجنــداً وسيســتمر
فــي تأهيــل األطفــال المجندين
والمتأثريــن خــال الفتــرة
القادمــة ،وفــق البرنامــج الــذي
دشــن فــي أغســطس مــن
العــام الماضــي.

طالب اإلعالم والفنون
بجامعة إقليم سبأ
يستعرضون أفالماً
وثائقية
اســتعرض طــاب قســم
اإلعــام والفنــون بجامعــة إقليــم
ســبأ فــي مــأرب ،يــوم االثنيــن،
مجموعــة مــن األفــام التــي
أنتجوهــا ضمــن مشــاريعهم
ا لتطبيقيــة .
واســتعرضت عــدد مــن
األفــام التــي تناولــت موضوعــات
مختلفــة ،حيــث تنــاول أحــد
األفــام «التعليــم الجامعــي فــي
الظــروف الراهنــة» ،فيمــا تنــاول
الثانــي النهضــة والتنميــة فــي
مــأرب بعنــوان «مــأرب نقطــة
الضــوء فــي نهايــة النفــق»،
وفيلــم عــن الزراعة فــي محافظة
مــأرب بعنــوان «مــأرب باللــون
األخضــر» ،وفيلــم عــن الشــهيد

الدكتــور عبدالقــادر مريــط بعنوان
«شــهدائنا عظمائنــا» ،وفيلــم
عــن «التعليــم فــي اليمــن أحــام
وتحديــات».
وقــال رئيــس قســم اإلعــام
الدكتــور ســمير الشــميري،
إن الغــرض مــن المشــاريع
التطبيقيــة ،نقــل الطــاب مــن
الجانــب النظــري إلــى التطبيــق
الميدانــي .مشــيرا إلــى أن
«تكليــف طــاب اإلعــام مســتوى
األول جــاء لنقــل معارفهــم األولى
علــى شــكل مشــاريع أفــام
تســجيلية » .
وأشــاد الشــميري بمهنيــة
وإعــداد الطــاب ،وقــال «لقــد

أظهــروا حماسـاً منقطــع النظير
فــي التفاعــل مــع األفــكار ألتــي
قدموهــا مشــاريع ،حيــث وجــدت
أفــام تعــادل أفــام خريــج
اإلعــام فــي المســتوى الرابــع».
وثمــن الدكتــور الشــميري
انجــازات وأعمــال الطــاب،
مشــيداً بمواهبهــم المتعــددة
التــي تعكــس مــدى حبهــم
لتخصصهــم االعالمــي ،معتبــرا
ان القــدرات والمواهــب التــي
أظهرهــا الطلبــة تؤكد المســتوى
المتميــز للتخصصــات.
حضــر اســتعراض األفــام،
الدكتــور ناصــر عــرام عضــو هيئــة
التدريــس ،وعــدد مــن الطــاب.

مأرب ..فرص استثمارية واعدة

الزراعة والثروة
الحيوانية

ــد محافظــة مــأرب
ت ُ َع ُّ
األولــى علــى مســتوى اليمــن
مــن حيــث إنتــاج الحمضيــات،
والثالثــة مــن حيــث اإلنتــاج
ويقَ ــ َّدر حجــم إنتــاج
الزراعــيُ ،
الحمضيــات «البرتقــال» بـ 130
ألــف طــن فــي العــام ،مــا يعادل
 % 74ممــا تنتجــه اليمــن.
ــزرع فيهــا العديــد
وت ُ ْ
مــن المحاصيــل الزراعيــة،
بأنواعهــا،
كالخضــروات
المختلفــة،
والحبــوب
والسمســم ،وتغطــي نســبة
كبيــرة مــن احتياجــات ســكان
المحافظــة والســوق المحليــة
بأنــواع الحبــوب والخضــار
و ا لفو ا كــه .

فرص استثمارية

بحســب مديــر مكتــب
الزراعــة المهنــدس ســيف
الولــص فــإن فرصــاً عديــدة
تنتظــر القطــاع الخــاص
والمســتثمرين فــي المجــال
الزراعــي ،كإنشــاء مصانــع إنتــاج
العصائــر ،ومعجــون الطماطــم
(الصلصــة) ،فضــا ً عــن إنشــاء
ثالجــات مركزيــة لتخزيــن
المنتجــات الزراعيــة والحفــاظ
عليهــا لمــدة أطــول ،إلــى جانــب
إيجــاد معامــل خاصــة بالتعبئــة
والتغليــف للمنتجــات الزراعيــة
بمــا يحافــظ علــى جــودة المنتج
الزراعــي.
وأضــاف المهنــدس ســيف
الولــص :إذا توفــرت المصانــع
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صرافــة ،وأســواق تجاريــة،
ومتنزهــات ،ومكاتــب ســفريات
وســياحة.
ولعــل أهــم مــا ســيتم
افتتاحــه خــال األشــهر
القليلــة القادمــة هــو المحطــة
الغازيــة إلنتــاج الكهربــاء بقــدرة
إنتاجيــة  120ميجــاوات لتأميــن
احتياجــات المحافظــة مــن
الكهربــاء ،واالســتغناء عــن
الطاقــة الكهربائيــة المشــتراة،
وقــد أوشــك المشــروع علــى
الجهوزيــة للخدمــة.

وبمقــدور مــأرب أن تصبــح
األولــى فــي اإلنتــاج الزراعــي؛
ســن اســتغالل وفــرة
إذا َ
ح ُ
الميــاه فــي المحافظــة؛ لوجــود
ســد مــأرب ،الــذي يســتوعب
قرابــة  30مليــون لتــر مكعــب
مــن ميــاه األمطــار ســنوياً،
وباكتمــال تنفيــذ مشــروع
تشــييد قنــوات نقــل ميــاه
لــري الحقــول الزراعيــة؛
الســد
ِّ
المســاحات
ســتتضاعف
المزروعــة ويتضاعــف حجــم
إنتــاج المحاصيــل.

نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب

علــى رصيــف أحــد شــوارع
مدينــة مــأرب الرئيســية قطعــة
أرض ال تتجــاوز مســاحتها 100
متــر مربــع ،لــم تكــن قيمتهــا
قبــل أربــع ســنوات تتجــاوز 40
مليــون ريــال يمنــي  ..لكنهــا
اليــوم معروضــة للبيــع بمبلــغ
يتجــاوز أكثــر مــن مليــار و300
مليــون ريــال يمنــي.
التضاعــف الكبيــر فــي
قيمــة العقــارات بمدينــة مــأرب؛
يعكــس حجــم االنتعــاش
االقتصــادي ،والنهضــة التــي
تشــهدها المحافظــة فــي كافــة
مجــاالت الحيــاة .فمــأرب التــي
تحولــت خــال ثــاث ســنوات
ماضيــة إلــى عاصمــة عســكرية
لقــوات الشــرعية ،ومــأوى آمــن
والمهجريــن جــراء
للنازحيــن
ّ
جرائــم المليشــيات االنقالبيــة،
وقبلــة للباحثيــن عــن العمــل،
وهــدف للمســتثمرين ورجــال
األعمــال ،ليتجــاوز عــدد ســكانها
 2مليــون نســمة «حســب
تقديــرات رســمية» بعــد أن
كان ســكانها ال يتجــاوزون
 300ألــف نســمة ،وحققــت
نجاحــات متعــددة ،وشــهدت
نشــاطاً اقتصاديــاً وتنمويــاً
كبيــراً ،وحركــة تجاريــة ،وتوســعاً
عمرانيــاً كبيــراً فــي المدينــة،
ونمــواً متســارعاً فــي عــدد مــن
قطاعــات العمــل؛ بفعــل األمــن
واالســتقرار الــذي تنعــم بــه
المحافظــة.
بــرزت عــدد مــن المشــاريع
االســتثمارية الجديــدة فــي
مــأرب منــذ تحريرها فــي 2015م،
تجــاوزت ألــف مشــروع تجــاري،
وبلغــت المشــاريع التجاريــة
الجديــدة حتــى يونيــو 2017م 800
مشــروع -بحســب مصــادر فــي
الســلطة بالمحليــة – توزعــت
بيــن شــركات ومؤسســات
تجاريــة وصناعيــة ،ومقــاوالت،
وكســارات أحجــار ،ومصانــع
ميــاه صحيــة ،ومحــات تجاريــة،
ومطاعــم ،وفنــادق ،ومصانــع
طــوب بنــاء وخرســانة ،ومحالت

حمود هزاع

8

التحويليــة للمنتجــات الزراعية
ستقل نســبة الفاقد «التالف»
مــن المنتــج ،وســترفع مــن
كفــاءة وزيــادة حجــم اإلنتــاج
الزراعــي بمــا يعــود بالفائــدة
علــى المزارعيــن والدولــة ،وأ َّكــد
ـجع
الولــص أن المحافظــة تشـ ّ
كل مــن يرغــب باالســتثمار
فــي القطــاع الزراعــي بحســب
إفادتــه الموقع الرســمي التابع
لمحافظــة مــأرب والمجلــس
المحلــي بالمحافظــة.

الثروة الحيوانية
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تشــكل األراضــي الزراعيــة
الخصبــة بمــأرب ووفــرة المياه
فرصــاً ذهبيــة لالســتثمار
فــي الثــروة الحيوانيــة ،وهــي
فرصــة ال تتوفــر فــي بقيــة
مناطــق اليمــن ،ويمكــن
اســتثمار ذلــك فــي إنشــاء
مــزارع كبيــرة علــى غــرار
مــزارع مؤسســة المراعــي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية،
وتغطيــة احتياجــات مــأرب
المجــاورة
والمحافظــات
لهــا مــن اللحــوم والحليــب
واأللبــان والزبــدة وغيرهــا،
وتــكاد االســتثمارات فــي
مجــاالت الثــروة الحيوانيــة
تكــون شــبه غائبــة فــي اليمــن.

السياحة والخدمات

اســتفادت مــأرب مــن
دحرهــا المليشــيات االنقالبيــة
مناطــق
معظــم
مــن
المحافظــة ،ونجاحهــا فــي
تحقيــق اســتقرار أمنــي
وتوفيــر الخدمــات ،وانعكــس
ذلــك علــى الملــف االقتصــادي
فشــهدت
بالمحافظــة.
مــأرب نشــاطاً اقتصاديــاً
غيــر مســبوق ،وتحولــت مــن
مدينــة صغيــرة مهملــة إلــى
مدينــة كبيــرة ورئيســة ذات
ثقــل اقتصــادي واجتماعــي
وسياســي ،وافتتحــت مئــات
المشــاريع االســتثمارية فــي
قطــاع الســياحة وخدماتهــا،
وعشــرات الفنــادق والمطاعم،
ومــوالت بيــع المــواد الغذائيــة،
وازدهــرت تجــارة البنــاء،
والســيارات،
والكهربــاء،

واإللكترونيــات،
والمالبــس،
واألثــاث المنزلــي ،وشــيدت
المتنزهــات والمــدارس الخاصة،
وافتتحــت العيــادات الطبيــة
المتخصصــة ،والمســتوصفات،
وتضاعفــت
والصيدليــات،
مبيعــات الهواتــف المحمولــة
ومســتلزماتها ،وازدهــر نشــاط
النقــل الداخلــي بالمدينــة
وضواحيهــاَ ،
وفتحــت البنــوك
فروعــا لهــا بمــأرب،
التجاريــة
ً
وازدهــر القطــاع المصرفــي.

البناء والتشييد

ُي َعــد قطــاع البنــاء والتشــييد
هــو األكثــر ازدهــاراً فــي محافظة
مــأرب ،وهــو كذلــك أكثــر
القطاعــات االســتثمارية الواعــدة
فــي عاصمــة إقليــم ســبأ
السياســية ،وعاصمــة اليمــن
التاريخيــة ،فخــال ثالث ســنوات
شــهدت المحافظــة توســعاً
كبيــراً فــي العمــران ،وأنشــئت
وشيدت
آالف الوحدات الســكنيةُ ،
أحيــاء بأكملهــا خــال فتــرة
وجيــزة؛ رغــم ذلــك يتزايــد حجــم
الطلــب علــى المســكن فــي
مــأرب كل يــوم ،ويعانــي ســكان
مــأرب مــن أزمــة فــي الســكن،
ومــن ارتفــاع قيمــة اإليجــارات؛
لتضــاؤل حجــم العــرض
بجانــب حجــم الطلــب ،ووفقــاً
لقانــون العــرض والطلــب يعــ ّد
االســتثمار فــي مجــال العقــارات
بمدينــة مــأرب مــن االســتثمارات
الواعــدة.
تحتــاج مــأرب إلــى إقامــة
«مــأرب الحديثــة» ضمــن
المخطــط الحضــري للمدينــة،
الــذي تعمــل قيــادة المحافظــة
علــى إنجــازه فــي مســاحات
واســعة مــن األرض ،تكــون
ملكيتهــا معروفــة؛ بحيــث
تصبــح قابلــة للبيــع والشــراء.
باختصــار يحتــاج قطــاع
العقــارات بمــأرب إلــى جهــود
كبيــرة ،وقــرارات شــجاعة مــن
قيــادة المحافظــة ،ومعالجــة
هــذا الملــف ســيكون لــه دور في
أن تصبــح مــأرب فــي مقدمــة
كبريــات المــدن اليمنيــة.

النفط والمعادن

إحــدى
مــأرب
عــد
تُ
ُّ
المحافظــات النفطيــة ،وفيهــا
بــدأت اليمــن أولــى عمليــة
إنتــاج النفط عــام 1986م ،وفيها
أنشــئت محطــة صافــر لتكريــر
النفــط ،وكانــت مــأرب تُصــ ّدر
َ
برميــل
مــا بيــن  50إلــى  60ألــف
مــن النفــط الخــام يومي ـاً ،لكــن
عمليــة التصديــر توقفــت عقب
انقــاب مليشــيات الحوثــي
وتخريبهــم خطــوط النقــل،
وتقــوم المنشــأة بتكرير عشــرة
ألــف برميــل مــن النفــط يوميـاً،
وتنتــج المحافظــة  1600طــن
مــن الغــاز يوميـاً ،يتــم توزيعهــا
علــى مختلــف المحافظــات
اليمنيــة ،وتوجــد فــي مــأرب
كذلــك محطــة الكهربــاء
الغازيــة ،بقــدرة إنتاجيــة 800
ميجــاوات.
ويؤكــد خبــراء فــي المجــال
ـرا مــن
النفطــي أن مــأرب وكثيـ ً
المناطــق اليمنيــة تضــم فــي
جوفهــا كميــات مهولــة مــن
النفــط والغــاز عشــرة أضعــاف
المكتَشــف إقامــة
الكميــات ُ
مشــاريع جديــرة باالهتمــام
فــي مجــال اســتغالل الحجــر
الجيــري النقــي الــذي يتميــز
بمواصفــات عالميــة تســمح
بإنتــاج الجيــر وكربونــات
بمواصفــات
الكالســيوم
قياســية ،حيــث تنتشــر تلــك
الخامــات فــي جبــل هيــان –
مــأرب بما يزيــد عــن  148مليون
متــر مكعــب.
ذلــك
إلــى
يضــاف
فالمحافظــة يتوافــر فيهــا
الملــح الصخــري (صافــر –
مــأرب) بكميــات تزيــد عــن 25
مليــون متــر مكعــب.

األسكوريا

حقــل مــأرب – صــروح
البركانــي ،فيــه  925مليــون
متــر مكعــب مــن األســكوريا،
ويعــد أكبــر حقــل فــي اليمــن
لرواســب األســكوريا ،تتــراوح
نســبة أكســيد الســيليكون فيه
مــن  % 50إلــى .% 60
وتضــم المحافظــة عــدداً
مــن المحاجــر التــي تســتخرج
منهــا أحجــار البنــاء و الزينــة،

أبرزهــا أحجــار الجرانيــت الرخام،
التــي تتوافــر بكميــات كبيــرة.
• المــادة منقولــة بتصــرف
عــن مجلــة المنبــر اليمنــي
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