
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

صالون نجمة الثقافي 
يحط رحاله في مأرب

ندوة علمية تؤكد على زيادة 
إجراءات حماية اآلثار بمأرب 

اختتام دورة تدريبية 
في حوكمة اإلدارة 

المحلية والحكم الرشيد

إلــــى مخيمـــات بديلــــة  ..

خـــــــــالل 2020 ..

الوكيل مفتاح يناقش إخالء جتمعات النازحني
 مــــــــن املـــؤسســــات احلكوميـــــــة

الباكــري واملخـاليف يفتتحــان معـرضا تشكيليا نسويا بمأرب
اهلجـرة الدوليــة توقـــع اتفــاق تأميـن صحـي مع هيئة مستشفى مأرب 

وضع حجر أساس لقرية سكنية 
للنــازحيـن فـي مديريـة الوادي 

وحدة النازحين تفتتح مكتبا لها بمديرية الوادي لخدمة 60 مخيما

بعد أن وجد بغيته..
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غرس 31 ألف شجرة ورفع 150 
ألف طن من المخلفات الصلبة
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ـــة  ـــل محافظ ـــث وكي بح
مفتاح  عبدربه  الدكتور  مأرب 
خالل لقائه بمكتبه، منســـقي 
ـــب  ـــاني يف املكت ـــل اإلنس العم
ــم  ــدم لألمـ ــاني املتقـ اإلنسـ
ـــة، التعاون  ـــدة باملحافظ املتح
يف إخـــالء تجمعـــات النازحـــن 
القاطنـــن يف مبانـــي عـــدد من 
املكاتب واملؤسسات الحكومية 
ـــنوات إىل  ـــذ س ـــة من باملحافظ

ـــات بديلة. مخيم
ـــاء  ـــالل لق ـــك خ ـــاء ذل ج

ضـــم مســـؤول الحلـــول 
ـــامية  ـــة باملفوضية الس الدائم
لشؤون الالجئن آرنيك بينكر، 
املخيمات  إدارة  كتلة  ومنسقة 
سمية شيبان، وممثل املنظمة 
الدولية للهجرة إبراهيم سعيد، 
ومنسق يف كتلة الحماية بكيل 
القباطـــي، ومدير وحـــدة إدارة 
باملحافظة  النازحن  مخيمات 
سيف مثنى، ومدير عام مكتب 
األشغال والطرق املهندس عبد 

الـــودود املذحجـــي.

اللقـــاء اســـتعرض أهميـــة 
نقـــل تجمعـــات النازحـــن من 
كلية املجتمـــع، وجامعة إقليم 
ســـبأ، ومكتب الزراعة والري، 
واملتحـــف، بهـــدف تمكن هذه 
املؤسسات واملكاتب من العمل 
وأداء دورها التنموي والخدمي 
مـــن مبانيهـــا املخصصـــة لها، 
وإعـــادة تأهيـــل املبانـــي لتلـــك 

املكاتب واملؤسســـات.
ـــاء جوانب  كما ناقش اللق
التنســـيق مع مختلـــف رشكاء 

ـــاعدة  ـــاني ملس ـــل اإلنس العم

ـــاء  ـــة يف إنش ـــلطة املحلي الس

ـــا  ـــة وتزويده ـــات بديل مخيم

بالخدمـــات األساســـية ونقـــل 

النازحـــن إليهـــا، بمـــا يحفـــظ 

كرامـــة النازحـــن ويوفرلهـــم 

السكن الالئق واستمرار الرعاية 

ـــانية من قبل املنظمات. اإلنس

إلى مخيمات بديلة  ..

الوكيل مفتاح يناقش إخالء جتمعات النازحني 
مــــــن املؤسســـــــات احلكوميـــــــــة
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وضـــع وكيـــل محافظة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
ــس  ــه رئيـ ــاح ومعـ مفتـ
ـــة التواصل للتنمية  مؤسس
رائـــد إبراهيـــم، يف مديريـــة 
ـــاس  ـــر األس ـــوادي، حج ال
لبـــدء إنشـــاء قرية ســـكنية 
للنازحـــن بتمويـــل مـــن 
الجمعيـــة الخرييـــة العاملية 
الكويتية  والتطوير  للتنمية 
بمبلـــغ 56 ألفا و400 دينار 
كويتي ضمن حملة الكويت 

ـــم. إىل جانبك

وخـــالل التدشـــن اطلع 
مفتاح عىل مخطط  الوكيل 
القرية السكنية واستمع من 
مدير فرع مؤسسة تواصل 
إىل  باملحافظة مربوك شبيل 
رشح عـــن مكونـــات القرية 
والتي تضم إنشاء 40 وحدة 
ســـكنية تتكون الوحدة من 
غرفتـــن وحمـــام ومطبـــخ 
ـــب  ـــي، إىل جان ـــاء داخ وفن
ـــة  ـــدة صحي ـــة ووح حديق
ومحالت تجارية ومدرســـة 

ومسجد.

وقـــد أشـــاد الوكيـــل 
مفتاح بالتدخالت اإلنسانية 
الصادق  ووقوفها  الكويتية 
إىل جانـــب اليمـــن حكومـــة 
وشـــعبا.. مثمناً هذا التدخل 
يف إنشـــاء قريـــة للنازحـــن 
ـــاريع  ضمن العديد من املش
ـــي  ـــة الت ـــكنية الطارئ الس
قدمتها للنازحن يف املحافظة 
ـــن معاناتهم يف  للتخفيف م

السكن.
وشـــدد الوكيـــل مفتـــاح 
عـــىل رضورة أن تكـــون 

مواصفات البنـــاء للوحدات 

الســـكنية ترتقي إىل السكن 

الالئـــق الذي يســـاعد النازح 

عىل نسيان الكثري من معاناة 

نزوحـــه واالنطـــالق ليكون 

عنـــرا منتجا ومندمجا يف 

ـــع. املجتم

وضع حجر أساس لقرية سكنية للنازحني 
يف مديرية الوادي بتمويل كويتي
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افتتـــح وكيـــل محافظة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
عبدالله الباكري ومعه رئيس 
النيابة االســـتئنافية القايض 
عـــارف املخـــاليف، يف عاصمة 
تشكيليا  معرضا  املحافظة، 
نسويا بعنوان »شغف حواء« 

ـــا  ـــال إبداعي ـــرض 30 عم يع
لعـــر فتيـــات مـــن مواهب 

مـــدارس املحافظـــة.
وخـــالل االفتتـــاح طـــاف 
الوكيـــل الباكـــري والقـــايض 
املخاليف بجوانب املعرض الذي 
أقامه فريق صانعات السالم 

التابع ملؤسسة فتيات مأرب 
بالتعـــاون مع املرســـم الحر 
ومجموعة التسعة النسوية 
بدعم من هيئة األمم املتحدة 

للمرأة .
وقد أشاد الوكيل الباكري 
بإبداعات الفتيات وما احتواه 

املعـــرض مـــن لوحـــات فنية 

معربة عن أثر الحرب والسلم 

عىل حياة املرأة وإسهامها يف 

صنع السالم ونبذ العنف .

الباكري والمخالفي يفتتحان معرضا 
تشكيليا نسويا بمأرب
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اهلجرة الدولية توقع اتفاق تأمني 
صحي ملنتسبيها مع هيئة مستشفى مأرب 

وقعـــت املنظمة الدولية 
للهجـــرة يف محافظة مأرب 
اتفـــاق تأمـــن صحـــي مـــع 
ـــأرب  ـــفى م ـــة مستش هيئ
ـــا  ـــدم بموجبه ـــام، تق الع
ـــات والرعاية  الهيئة الخدم
الطبيـــة والصحية للعاملن 
املنظمة وفق  واملحالن من 

ـــري الجودة. أعىل معاي

توقيـــع  وخـــالل 
االتفاقيـــة مـــن قبـــل رئيس 
ـــد  ـــور محم ـــة الدكت الهيئ
ـــة  ـــس بعث ـــي ورئي القباط
املنظمـــة الدولية للهجرة يف 
اليمن كريستا روتنستاينز، 
أشارت رئيسة البعثة إىل أن 
اختيـــار هيئـــة املستشـــفى 
ـــات  ـــن الخدم ـــأرب لتأم م

للعاملن  الصحية  والرعاية 
يف املنظمة جاء بعد دراســـة 
ـــت  ـــة بين ـــة ومفاضل متأني
تفـــوق الهيئـــة مـــن حيـــث 
البنـــى التحتية والتجهيزات 
واألجهزة الحديثة والقدرات 
البريـــة والكفاءة العلمية 
ـــة والتـــي تمكنهـــا  والعملي
ورعاية  خدمات  تقديم  من 

صحيـــة وطبيـــة عاليـــة 
ـــودة. الج

وأشـــارت إىل أن هـــذه 
ـــار  ـــي يف إط ـــة تأت االتفاقي
حرص املنظمـــة عىل توفري 
ـــة والطبية  الحماية الصحي
ملنتســـبيها وفقـــا لقوانـــن 

ـــل العاملية. العم
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وحدة النازحني باملحافظة تفتتح مكتبا هلا 
بمديرية الوادي خلدمة 60 خميام

افتتحت الوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمـــات النازحـــن 
بمحافظـــة مـــأرب مكتبا لها 
يف مديريـــة الـــوادي التي تضم 
أكثر مـــن 60 مخيما وتجمعا 
للنازحن من أجل املساعدة يف 
إدارة هذه املخيمات والتنسيق 
مـــع رشكاء العمل اإلنســـاني 
ــات  ــتجابة لالحتياجـ لالسـ
اإلنســـانية الطارئـــة والبعيدة 

خاصـــة يف ظـــل اســـتمرار 
املحافظة. إىل  النزوح  موجات 
ـــب  ـــاح املكت ـــالل افتت وخ
أشار مدير عام مديرية الوادي 
صالح جرادان و مدير الوحدة 
التنفيذيـــة إلدارة مخيمـــات 
النازحـــن باملحافظـــة ســـيف 
مثنـــى، إىل أن مديريـــة الوادي 
هي أكثر املديريات باملحافظة 
تضـــم مخيمـــات وتجمعـــات 

للنازحـــن متناثـــرة يف مناطق 
مختلفة عىل املساحة الواسعة 
جدا للمديرية وتحتاج األوضاع 
اإلنســـانية فيهـــا إىل اهتمـــام 
خـــاص وتفعيل التنســـيق مع 
رشكاء العمـــل اإلنســـاني من 
أجل التخفيف عىل النازحن من 
املعاناة وتلبية الحد املمكن من 

لهم. األساسية  االحتياجات 
ونوهـــا إىل أن موجـــات 

النـــزوح ما تزال مســـتمرة إىل 
املحافظـــة التي تضم أكثر من 
132 مخيما وتجمعا للنازحن 
يف ظل تدخل محدود للمنظمات 
اإلنســـانية واليرتقي إىل الدور 
املؤمل منها بحسب اإلمكانات 

التي لديها.
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أكـــد صنـــدوق النظافـــة 
مأرب  بمحافظة  والتحسن 
تمكنـــه مـــن غـــرس 31 ألف 
شجرة يف شوارع مدينة مأرب 
خالل 2020 بمعدل زيادة عن 
العامن 2019 و 2018 بلغت 

املائة. 100 يف 
أن  الصنـــدوق  وأكـــد 
إجمـــايل عـــدد األشـــجار التي 
غرسها منذ إطالق املروع 
66 ألـــف شـــجرة يف 2018 
بلغ 46 ألف و 241 شـــجرة، 
شملت معظم شوارع مدينة 
مـــأرب، إضافـــة إىل تشـــجري 
8 مرافـــق حكومية تعليمية 
وصحيـــة ومكاتـــب خدمية، 
حيث تستهلك من املياه 108 

صهاريـــج يوميا.
ـــه  ـــدوق إن ـــال الصن وق
أنجز خـــالل العام املايض 20 
مروعـــا كبـــريا باملحافظة 
تنوعـــت بن رصـــف جوانب 
ـــوارع، وبناء املجسمات  الش
الجمالية، وتخطيط شوارع 

املدينـــة بالطـــالء الحـــراري، 
ـــف  ـــن رص ـــاز 66% م وإنج
ـــاء  ـــارع صنع ـــن ش وتحس
امتـــدادا مـــن مفـــرق حريب 

وحتـــى جولـــة املؤسســـة.
ـــم  ـــا ت ـــايل م ـــغ إجم وبل
رصفـــه خـــالل 2020 يف 
شوارع مأرب - وفق  تقرير 
الصنـــدوق - 176 ألـــف مـــر 
طويل يف شوارع مدينة مأرب 
ببالط نوع انرلوك، وتركيب 
464 قاعدة إنارة يف شـــوارع 

املدينة.
ــام 2020  ــالل العـ وخـ
تمكن الصندوق من رفع 150 
ألف و117 طن من املخلفات 
الصلبة بمتوسط يومي 411 
طنا، وبزيادة عن العام 2019 
بلغت 41 ألف طن، وعن العام  
2018 أكثر من 70 ألف طن.
السنوي  التقرير  وأرجع 
الزيـــادة يف كميـــة املخلفـــات 
الصلبة إىل التوسع العمراني 
ونشوء أحياء سكنية جديدة 

يف ضواحي عاصمة املحافظة 
ـــطة التجارية  وتوسع األنش
واالستثمارية، والتي أدت إىل 
اتســـاع جهود الصنـــدوق يف 
رفع املخلفات واستهدافها يف 
ظل استمرار تدفق النازحن 

عىل محافظة مأرب.
كمـــا نفـــذ الصنـــدوق 
خمـــس حمـــالت نظافـــة 
شـــاملة إضافـــة إىل حمـــالت 
توعيـــة ورش وتعقيـــم يف 
إطار مواجهة وباء كورونا، 
واملســـاهمة بتوفـــري 50 آلية 
شـــق ورفع مخلفات كوارث 
الســـيول التـــي شـــهدتها 
مـــأرب، ونقـــل 21 ألـــف طن 
من مصدات لفيضان السيول 

ومياه ســـد مـــأرب. 
وخـــالل 2020 تمكـــن 
والتحسن  النظافة  صندوق 
مـــن توفري 150 فرصة عمل 
ــة  ــوة العاملـ ــت القـ رفعـ
للصنـــدوق إىل 620 موظفـــا، 
فيما أدخل 22 معدة وآلية إىل 

الخدمة تنوعـــت بن معدات 
رفـــع وآليـــات حديثـــة، منها 
ـــة أتربة آلية و4 آليات  كناس
نوع بوب كات أمريكي لرفع 

البناء.  مخلفات 
وبحسب تقرير صندوق 
النظافـــة فقـــد تمكـــن خالل 
ـــيع  ـــن توس ـــام 2020 م الع
أعماله إىل ثالث مديريات هي 
ـــة، والوادي،  حريب، والجوب
بعد أن كانت جهوده مركزة 

يف مدينـــة مأرب.
صنـــدوق  واختتـــم 
النظافة جهوده خالل 2020 
ـــن الفئات  برفع القاطنن م
الضعيفة التي كانت تتمركز 
ـــارع املؤسسة ونقلهم  يف ش
ـــد  ـــة، بع ـــم الجفين إىل مخي
توفري سكن خاص ومرافق 
ـــدد 104 أرس،  ـــات لع وخدم
ورصف مكافآت مالية بواقع 
100 ألـــف ريـــال لـــكل أرسة.

خــــــــــــالل 2020 ..
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ندوة علمية تؤكد عىل زيادة إجراءات 
محاية اآلثار بمأرب 

ـــة  ـــدوة علمي ـــدت ن أك
أقيمـــت يف محافظة مأرب، 
إجراءات  تعزيز  أهمية  عىل 
الحمايـــة الخاصـــة باآلثـــار 
ــن  ــة مـ ــع األثريـ واملواقـ
ـــتوی  ـــع مس ـــث، ورف العب
الوعـــي املجتمعـــي بأهمية 
هـــذه اآلثار واملعالم األثرية 
ودوره يف تعزيـــز الحمايـــة 
لها من خالل إقامة دورات 
ومبـــادرات توعوية خاصة 

بهذا الشـــأن .
كمـــا طالبـــت توصيات 
التي نظمها صالون  الندوة 
نجمـــة الثقـــايف بعنـــوان 
التاريـــخ«،  »مـــأرب بوابـــة 
ـــة  بتبنـــي سياســـة متكامل
بـــن الجهـــات ذات العالقة 

ـــی  ـــاظ عل ـــدف إىل الحف ته
املواقـــع األثرية والتاريخية 
ـــأرب والعمل  ـــة م بمحافظ
علـــی جـــذب االســـتثمارات 

ـــياحية إليها. الس
النـــدوة مكتـــب  ودعـــت 
باملحافظة  والتعليم  الربية 
ـــية  ـــم رحالت مدرس بتنظي
املـــدارس  ميدانيـــة لطـــالب 
إىل املواقـــع األثرية املختلفة 
بتاريخهـــم  لتعريفهـــم 

ـــم . وحضارته
النـــدوة قـــد  وكانـــت 
ناقشـــت ثـــالث أوراق عمل 
ـــی  ـــة األول ـــت الورق تناول
املقدمـــة مـــن رئيس قســـم 
التاريـــخ والســـياحة بكلية 
اآلداب جامعـــة إقليم ســـبأ 

الدكتور ســـالم عبـــد الغني 
العالقة بن السياحة واآلثار 
وأهميـــة تنميـــة الســـياحة 
الداخليـــة كمورد  الثقافيـــة 
ـــة  ـــم وإقام ـــادي مه اقتص
البنـــی التحتية إلنعاشـــها.. 
فيمـــا اســـتعرضت الورقـــة 
الثانيـــة املقدمـــة مـــن نائب 
عميد كليـــة اآلداب الدكتور 
ســـالم محمد حسان تاريخ 
اليمـــن والعالقة بن املمالك 
يف جنـــوب الجزيرة العربية 
وشـــمالها وسيطرة املمالك 
اليمنيـــة علی طرق التجارة 
ـــدود والقصور  وإقامة الس
واملعابد التي خلدتها الكتب 
الســـماوية وكتب التاريخ .
الورقـــة  وتطرقـــت 

الثالثـــة املقدمـــة مـــن 
األســـتاذ زبن الله سعيد بن 
تاريخ سد مأرب  إلی  جالل 
القديـــم، مـــن حيـــث املوقع 
الـــري وتطورهـــا  وأنظمـــة 
تمت  التي  الرميمات  وأهم 

للســـد قديمـــاً وحديثاً.
ــد أثريـــت األوراق  وقـ
باملداخـــالت  الثـــالث 
ــل  ــن قبـ ــات مـ والنقاشـ
الحارضين من املتخصصن 
واملهتمن بالشأن التاريخي 
والثقايف تركزت حول أهمية 
إيالء املواقـــع األثرية املزيد 
االهتمام والحماية من  من 

العبـــث والتهريـــب.
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اختتام دورة تدريبية بمأرب يف حوكمة 
اإلدارة املحلية واحلكم الرشيد

اختتمـــت بمـــأرب دورة 
ـــدراء  ـــة بم ـــة خاص تدريبي
املكاتب الحكومية الخدمية، 
حول حوكمة اإلدارة املحلية 
والحكم الرشيد والتخطيط 
التكامـــي، والتـــي نظمتهـــا 
ــوث  ــة لبحـ اإلدارة العامـ

ـــة والتدريب  التنمية اإلداري
بالتعـــاون مـــع منظمـــة 
مســـاءلة لحقوق اإلنســـان 
وبدعـــم مـــن رشكاء اليمن 
االستجابة  برنامج  إطار  يف 

الرسيعة.
التـــي  الـــدورة  وهدفـــت 

اســـتمرت 6 أيام إىل إكساب 
17 مشـــاركا ومشـــاركة 
ــة يف  ــن اإلدارات العامـ مـ
الســـلطة املحلية باملحافظة 
واملهـــارات  املعلومـــات 
الالزمـــة املتعلقـــة بالحكـــم 
الرشـــيد وتعزيـــز التخطيط 

التشـــاركي والتكامـــي بن 

ـــب الخدمية  ـــف املكات مختل

ــاريع  ــذ املشـ ــد تنفيـ عنـ

ـــة. الخدمي
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صالون نجمة الثقايف حيط رحاله يف مأرب
محافظـــة  شـــهدت 
مأرب مؤخـــراً حراكا ثقافيا 
وفنيا كبريا، وبشكل واضح 
وملمـــوس لعب فيه صالون 
نجمـــة الثقايف دورا كبريا ، إذ 
ال يكاد يمر شـــهر إال وهناك 
نشاط ثقايف يف أي مجال من 
ـــة والثقافية. املجاالت األدبي

متنوعـــة  فعاليـــات 
حرصـــت عـــىل االهتمـــام 
باملوهوبن يف الشعر واإلنشاد 
ـــد  ـــة، وق ـــم، والكتاب والرس
اتخـــذت مؤسســـة الصالون 
القاصة نجمة األرضعي من 
مأرب محط رحال صالونها 
األدبـــي بعـــد أن انتقلـــت من 
صنعاء للســـكن يف ســـيئون 

بمحافظـــة حرضمـــوت.
البداية

تقـــول القاصـــة نجمـــة 
ـ »الثـــورة نت«  األرضعـــي لـــ
إن الصالـــون حـــط رحاله يف 
مأرب قبل عامن بعد تعرفها 
عـــىل بعض الشـــعراء، منهم 
)محمد سيف نمران ومسعد 
عكيزان( اللذان تعاونا ونسقا 
مع عدد من املهتمن بالثقافة 
واألدب، إضافـــة إىل التعـــاون 
الذي حظي به الصالون من 
قبـــل مدير عـــام إذاعة مأرب 

الحواني. عي 
ـــون نجمة  تأســـس صال
الثقايف عـــام 2017 يف مدينة 
صنعاء، واستمر عامن هناك 
ثم انتقـــل يف 2019 إىل مدينة 
مأرب، بســـبب خروجها من 
صنعاء وانتقالها للســـكن يف 
ســـيئون بحرضمـــوت، وهو 
األمر الـــذي أتاح لها التفكري 
بنقل الصالون وفعالياته إىل 

مـــأرب – كما ذكرت.

ملاذا مأرب؟
ومـــع أن القاصـــة نجمة 
األرضعـــي تقيم يف ســـيئون 
إال أنها تأتي بشـــكل مستمر 
إىل مـــأرب إلقامـــة فعالياتها 
األدبية، واألسباب كما تقول 
إن مأرب باتت تشـــكل مكانا 
خصبا ومشـــجعا للمشاريع 
ـــطة  ـــذ األنش ـــة وتنفي األدبي

واملتنوعة. الثقافية 
وتضيـــف: »لـــم يكـــن 
هناك أي كيان ثقايف يف مأرب 
يجمـــع أو يهتم بما يحتاجه 
املثقـــف يف مـــأرب رغم تنوع 
الريحـــة املجتمعيـــة داخل 
مدينة مأرب، وهو األمر الذي 
أتاح لنا فرصة الكشـــف عن 
العديد من املواهب والتعرف 
عـــىل الكثـــري من األدبـــاء من 
كافة املحافظات يف جو أدبي 

مناسب«. ثقايف 
التنـــوع  أن  وأكـــدت 
املوجـــود يف محافظـــة مأرب 
ـــاب  ـــن والكت ـــاح للمثقف أت
واملبدعن اليمنين يف مختلف 
ـــة  ـــة واألدبي ـــاالت الفني املج
فرصـــة لاللتقـــاء والتعارف 
ـــة  ـــربات األدبي ـــادل الخ وتب
واإلســـهام يف تنشـــيطها 

بمحافظـــة مـــأرب.
ملاذا صالون؟

وردا عىل سؤال لـ«الثورة 
نت« عن سبب تسمية املبادرة 
بصالون وليس مبادرة تقول 
نجمـــة األرضعـــي إن فكـــرة 
الصالـــون أبســـط بكثري من 
أي مسمى آخر، وهو ملتقى 
أدبي يناقش مواضيعه دون 
التزامـــات معينـــة، أو أعمال 
تفوق فكرته، ويف جو يسوده 
ـــدم  ـــاطة وع ـــة والبس األلف

التكلف أو الروتن املعتاد.
أن صالـــون  وأكـــدت 
نجمة الثقايف تحول إىل واحة 
ومـــالذ لألدبـــاء واملوهوبـــن 
يف املجـــاالت األدبية املختلفة 
، بعيـــدا عن ضوضاء الحرب 
واملـــرض والظروف الصعبة 

التي يمـــر بها اليمن.
ـــالل  ـــون خ ـــذ الصال نف
عامـــن 60 فعالية ثقافية - 
كما تقول نجمـــة األرضعي 
– تنوعـــت مابـــن فعاليـــات 
ثقافية وفنية، منها أمسيات 
شـــعرية وجلســـات نقاشية 
وفكريـــة ونـــدوات، والعديـــد 
من املواضيع التي أسهمت يف 
إبراز جانب كبري من الحراك 
الثقايف بمحافظة مأرب، كان 
آخرها جلســـة نقاشـــية عن 
الزامـــل وحضوره يف الثقافة 
ـــدوة  ـــة، ون ـــعبية اليمني الش
حول اآلثار والسياحة بمأرب 

بعنوان مـــأرب التاريخ.
نجمة األرضعي

نجمـــة  والقاصـــة 
األرضعي من مواليد محافظة 

ذمـــار، قريـــة أرضعـــة/ عام 
1978م، وحاصلة عىل شهادة 
البكالوريـــوس يف الدراســـات 
وتمهيـــدي  اإلســـالمية، 
ماجســـتري مناهـــج وطـــرق 

تدريـــس جامعـــة ذمار.
القاصـــة األرضعـــي 
مهتمـــة بكتابـــة القصـــة 
القصرية، ولها إصداران األول 
بعنوان »شوارب« صادر عن 
مطابع اليمن الحديث 2014، 
و »دخان« من دار فكرة 2017 

بجمهورية مـــر العربية.
تهتـــم القاصة األرضعي 
بكتابـــة القصـــة القصـــرية، 
ـــن  ـــد م ـــاركت يف العدي وش
الفعاليات واألنشطة الثقافية 
ـــة يف عـــدد مـــن  واالجتماعي
املحافظـــات اليمنيـــة، وهـــي 
ـــاء  ـــاد األدب ـــوة يف اتح عض

اليمنين.

بعد أن وجد بغيته ..


