الرئيس يدعو البعثات األممية للتوسع
في عدن وحضرموت ومأرب
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دعــا فخامــة الرئيــس عبدربــه منصــور
هــادي رئيــس الجمهوريــة البعثــات
األمميــة العاملــة فــي اليمــن إلى توســيع
نشــاطها ومكاتبهــا فــي محافظــات عدن
وحضرمــوت ومــأرب.
جــاء ذلــك خــال اســتقباله يــوم
اإلثنيــن فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن
منســقة الشــئون االنســانية فــي اليمــن
ليــزا جرانــدي والوفــد المرافــق لهــا.
وقــال رئيــس الجمهوريــة مخاطبــا
وفــد الشــئون اإلنســانية« :عليكــم
توســيع أنشــطتكم ومكاتبكــم فــي
عــدن وحضرمــوت ومــأرب كمرحلــة
أولــى لمواجهــة االحتياجــات المتزايــدة
والوقــوف علــى واقــع األوضــاع عــن
كثــب».
وأكــد خالل اللقــاء الذي حضــره رئيس
مجلــس الــوزراء الدكتــور أحمــد عبيــد
بــن دغــر علــى تقديــم كافــة التســهيالت
لتســيير نشــاط بعثــات األمــم المتحــدة
وإنجــاح مهامهــم اإلنســانية.
ونــوه رئيــس الجمهوريــة إلــى أهميــة

جهــود االمــم المتحــدة فــي اليمــن
باعتبارهــا تمثــل المظلــة الدوليــة التــي
يتطلــع اليهــا الشــعب اليمنــي قاطبــة
لمالمســة واقعــه وتلبيــة احتياجاتــه
الملحــة لمواجهــة تداعيــات الحــرب التــي
فرضتهــا ميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
المدعومــة مــن ايــران علــى اليمنييــن.
وأعــرب رئيــس الجمهوريــة عــن
أملــه فــي ان تعمــل مختلــف البعثــات
االمميــة العاملــة فــي اليمــن علــى نقــل
واقــع المعانــاة والماســي واالنتهــاكات
التــي مارســتها وتمارســها الميليشــيا
االنقالبيــة بحــق اليمنييــن غيــر مكترثــة
بالقــرارات الدوليــة واالمميــة ذات الصلــة
ِ
وفــي مقدمتهــا القــرار 2216م.
وأضــاف« :ان الشــعب اليمنــي يتطلــع
مــن المجتمــع الدولــي الــى دعمــه
لتحقيــق متطلبــات الحيــاة االساســية
عبــر خمســة مطالــب متمثلــة بالميــاة
والكهربــاء والصحــة والتعليــم والطرقات
«.
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توجيهات من الخارجية الفرنسية بالخروج عبر مأرب

المختطف الفرنسي :في مأرب تنفست
الصعداء وعرفت الحرية
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وصــل إلــى محافظــة مــأرب
يــوم الخميــس المختطــف
الفرنســي لــدى مليشــيا الحوثي
مــاروك عبدالقــادر بعــد مــن
اإلختطــاف واإلخفــاء والتعذيــب
فــي ســجون مليشــيا الحوثــي.
وأشــاد المواطــن الفرنســي
بعــد وصولــه مــأرب بمــا القــاه
مــن حســن اســتقبال وحفــاوة
مــن قبــل المحافظــة وقيادتها.
وأكــد أنــه تــم اســتقباله بصــورة
مشــرفة.
وقــال فــي تعليــق علــى
الوضــع فــي مــأرب «بعــد أن
تــم إخراجــي مــن الســجن فــي
صنعــاء لــم أســتطيع حتــى
التعامــل مــع التلفــون ،وعندمــا
وصلــت مــأرب تنفســت
الصعــداء ،وعرفــت الحريــة».
الخارجيــة
أن
وأكــد
الفرنســية قامــت بدفــع مبالــغ
كبيــرة للمليشــيا تمكــن بعدهــا
مــن الحصــول علــى تصريــح
للمغــادرة إلــى مــأرب ،وتســليم
نفســه للســلطات المحليــة
فيهــا بنــاء علــى توجيهــات
ســفارة بــاده.
وكشــف المواطــن الفرنســي
عــن تعرضــه لصنــوف التعذيــب
علــى مــدى أكثــر مــن عاميــن
مــن ذلــك «التعليــق والكهربــاء
والضــرب والثلــج والكــي بالنــار

يوميــا».
وأعلنــت الســلطة المحليــة
بمحافظــة مــأرب تكليــف فريــق
طبــي مــن هيئــة مستشــفى
مأرب العــام إلجــراء الفحوصات
الالزمــة للمواطــن الفرنســي
مــاروك عبدالقــادر ،وتقديــم
العــاج المناســب.
وتــم اســتقبال المختطــف
الفرنســي مــن قبــل وكيــل
محافظــة مأرب الدكتــور عبدربه
مفتــاح ومعــه مديــر عــام فــرع
جهــاز االمــن السياســي العميــد
ناجــي حطــروم.
وأشــار المواطــن الفرنســي
البالــغ مــن العمــر  42إلــى أن
اعتقالــه جــاء أثنــاء مغادرتــه
مطــار صنعــاء الدولــي ،حيــث
تــم اختطافــه وإخفائــه دون أن
يعلــم عــن مصيــره أحــد ،وظــل
مخفيــاً ال يــرى الشــمس مــدة
ســتة اشــهر ويتعــرض ألنــواع
مــن التعذيــب.
وقــال« :بعــد عــام مــن
االختطــاف تــم نقلــي الى ســجن
االمــن السياســي أو القومــي
والســماح لــه باالتصــال باهلــه
بكلمتيــن فقــط هــي( :انــا
عايــش ..انــا حــي)».
ويعمــل مــاروك فــي شــركة
اوســيانيك الفرنســية التــي
كلفتــه نهايــة العــام 2015م

بالتوجــه الــى المــكال وصنعــاء
مــن أجــل جمــع ادوات الشــركة.
مــاروك قــال خــال مؤتمــر
صحفــي عقــد بفنــدق بلقيــس
إنــه أثنــاء تواجــده فــي ســجون
المليشــيا بعــد نقلــه الــى
االمــن السياســي كان برفقــة
عــدد مــن الســجناء اليمنييــن
واالمريكييــن ومنهــم االمريكــي
(جــون) الــذي قتــل تحــت
التعذيــب واعلنــت المليشــيات
انــه انتحــر ،إلــى جانــب اليمنــي
جمــال المعمــري الــذي خــرج
بعمليــة تبــادل اســرى وهــو
معــاق جــراء التعذيــب».
ولفــت الفرنســي مــاروك
الحوثــي
مليشــيات
أن
كانــت تعرضــه للتعذيــب
وتحضــر كاميــرا وتطلــب منــه
االعتــراف انــه كان يعمــل فــي
االســتخبارات  ،ثــم يعيدونــه
للتعذيــب عندمــا يرفــض.
وأكــد أن المليشــيا الحوثيــة
قامت بســلبه كل االمــوال التي
كانــت معــه والذهــب الــذي كان
بحــوزة عائلتــه ،وبعــد مــا يقارب
العاميــن مــن التعذيــب وتدخل
الحكومــة الفرنســية افرجــت
عنــه وابقتــه تحــت االقامــة
الجبريــة بصنعــاء.

صحفي أمريكي« :مأرب»
أكثر المحافظات اليمنية
استقراراً
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وصــف صحفــي أمريكــي
محافظــة مــأرب ،بأكثــر المــدن
اليمنيــة اســتقراراً ،مع التوســع
الــذي تشــهده المحافظــة
وازدهارهــا ،مقارنــة عمــا كانــت
تعيــش فيــه مــن قبــل.
وقــال الصحفــي االمريكــي،
آدم بــارون ،فــي مقــال له نشــره
المجلــس األوربــي للعالقــات
الخارجيــة ،إن محافظــة مــأرب
« أحــد أكثــر المحافظــات
اليمنيــة اضطرابــاً ،تشــهد
تحــول بشــكل مثيــر الــى
المحافظــة األكثــر اســتقراراً،
ومــأرب تزدهــر اليــوم ،فأعمــال
البنــاء منتشــرة فــي كل مــكان
بالمدينــة كمــا يتــم تشــييد
ملعــب كــرة القــدم جديــد
بعشــب ألمانــي فاخــر وفقــاً
لمعاييــر الفيفــا».
وأضــاف« :بــرزت مــأرب
كمركــز اقتصــادي واجتماعــي
وسياســي جديــد وهــو أمــر
غيــر مســبوق فــي تاريخهــا
الحديــث حيــث كانــت ســابقاً
مــن أكثــر المحافظــات
اليمنيــة اضطراب ـاً .وســيخبرك
الكثيــر مــن أبنــاء مــأرب بفخــر
أن المدينــة اســتعادت جــزء
مــن مكانتهــا التاريخيــة بعــد
قــرون مــن التهميــش ،حيــث
كانــت مــأرب فــي يــوم مــن
األيــام مقــراً لمملكــة ســبأ  ،أحد
أهــم المراكــز العربيــة القويــة
والمتحضــرة قبــل اإلســام».
وتابــع «يميز مــأرب عدد من
األشــياء التــي تنفــرد بهــا عــن
غيرهــا مثــل ثرواتهــا الطبيعية
ومؤسســات الســلطة المحلية
المســتقرة والدعــم المقــدم
مــن قبــل الــدول الفاعلــة
فــي التحالــف مثــل المملكــة
العربيــة الســعودية علــى وجــه

الخصــوص .وفــي ضــوء ذلــك،
فــإن تجربــة مــأرب تحمــل
دروســاً واســعة لمســتقبل
اليمــن مثــل تطبيــق نظــام
الالمركزيــة وتمكيــن األطــراف
المحليــة والتركيز علــى تحقيق
االســتقرار علــى األرض وكلهــا
مســارات للقصــة التــي يجــب
االهتمــام بها من قبــل األطراف
الدوليــة والمحليــة المهتمــة

بإحــال الســام واالســتقرار فــي
اليمــن».
وكان بــارون زار مدينــة مأرب
قبــل أشــهر ،مــع عــدد مــن
الصحفييــن االجانــب ،لالطــاع
علــى التطــور والنمــو الــذي
تشــهده محافظــة مــأرب ،خــال
العاميــن االخيريــن مقارنــة بمــا
كانــت تعيــش عليــه مــن قبــل.
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الدكتور مفتاح يشيد بما تحقق من استقرار
للمشتقات بمأرب
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أشــاد الدكتــور عبدربــه
مفتــاح وكيــل محافظــة مــأرب
بالنجاحــات التي شــهدها ســوق
المشــتقات النفطيــة والغازيــة
بمحافظــة مــارب خــال الفتــرة
الماضيــة.
وأكــد خــال اجتمــاع للجنــة
النفــط والغــاز يــوم الثالثــاء
أن مــا تحقــق خــال الفتــرة
الماضيــة كان بفعــل تالحــم

جهــود كافــة أعضــاء اللجنــة
مــن مختلــف الجهــات ذات
العالقــة.
وشــدد الوكيــل مفتــاح علــى
ضــرورة أن تتعزز كافــة الجهود،
وعــدم الســماح لتجــار الســوق
الســوداء والعابثيــن باألنظمــة
المســاس باحتياجــات النــاس،
ومعاقبــة كل مــن يحــاول
العبــث والمتاجــرة بأقواتهــم.

ووقفــت اللجنــة الفرعيــة
للنفــط والغــاز فــي اجتماعهــا
برئاســة الوكيــل مفتــاح أمــام
عــدد مــن القضايــا المتعلقــة
التموينــي
باالســتقرار
لمشــتقات النفــط والغــاز فــي
المحافظــة وتطويــر آليــات
مكافحــة الســوق الســوداء
للمشــتقات
والتهريــب
النفطيــة عبــر المحافظــة.

تواصل المرحلة الثانية من حملة إزالة العشوائيات
بمدينة مأرب

تتواصــل بمدينــة مــأرب
أعمــال المرحلــة الثانيــة مــن
حملــة إزالــة العشــوائيات
والمخلفــات واالســتحداثات،
فــي مديريــة مدينــة مــأرب،
عاصمــة المحافظــة.
وقــال مديــر عــام مديريــة
مدينــة مــأرب محمــد بــن صالح
فرحــان بــن جــال ،إن الحملــة
التــي يقــوم بها مكتب االشــغال
العامــة بالمدينــة ،بتوجيهــات

مــن الســلطة المحليــة
ممثلــة بالمحافــظ اللــواء
ســلطان العــرادة ،تأتــي مــن
أجــل المحافظــة علــى الوجــه
الجمالــي للمدينــة ،والتخفيــف
مــن االزدحــام واالختنــاق.
الحملــة
أن
وأوضــح
بــدأت فــي إزالــة العشــوائيات
والمخلفــات واالســتحداثات
العشــوائية وأعمــال البســط
علــى األراضــي ،مشــيراً إلــى أنها

تســير وفــق برنامــج معــد علــى
مراحــل ،ولــن تســتثني أحــد.
وأعــرب عــن شــكره لــكل
الجهــات التــي تعاونــت وال
زالــت تبــذل الجهــود فــي
إظهــار جمــال المدينــة ،ممثلــة
بالمكتــب الفنــي بالمحافظــة
ومكتــب األشــغال العامــة
وصنــدوق النظافة والتحســين
وإدارة شــرطة المحافظــة
وشــرطة المدينــة.

برنامج تدريبي
لتنمية مهارات
التخطيط التشغيلي
لمنتسبي شرطة
المنشآت
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انتقــد مكتــب الصحــة
بمحافظــة مــأرب مــا وصفــه
بــاألداء الســلبي لبعــض
العاملــة
المنظمــات
فــي المجــال الصحــي
احتياجــات
وتجاهلهــم
محافظــة مــأرب الصحيــة.
وأكــد الدكتــور عبدالعزيــز
الشــدادي أن هنــاك بعــض
المنظمــات العاملــة فــي
المجــال الصحــي تتجاهــل
محافظــة
احتياجــات
مــأرب مــن الدعــم وتقديــم
الخدمــات الصحية المتنوعة
بمــا يســهم فــي تحســين
الصحــي.
المســتوى
وقــال :إن المحافظــة
تعانــي انتشــار بعــض
األوبئــة والحميــات كحمــى
الضنــك والحصبــة وغيرهــا،
جــراء وصــول نازحيــن مــن
المحافظــات
مختلــف
ومنهــم مــن لــم يتلقــى
أي تخصيــن مــن قبــل.
يذكــر أن مكتــب الصحــة
بمحافظــة مــأرب كان قــد
بــدأ األســبوع قبــل الماضــي
حملــة للتوعيــة بأوجــه
الوقايــة مــن اإلصابــة
بحمــى الضنــك ،فــي
حصــون آل الجــال بالــوادي
بعــد اكتشــاف حــاالت
إصابــة بحمــى الضنــك.
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دشــن مدير عام شــرطة
محافظــة مــأرب العميــد/
عبدالملــك المدانــي ،يــوم
األحــد ،البرنامــج التدريبــي
التخطيــط
(مهــارات
التشــغيلي) لمنتســبي
المنشــآت
شــرطة
وحمايــة الشــخصيات.
وأكــد العميــد المدانــي
علــى أهميــة التدريــب
لمنتســبي
والتأهيــل
شــرطة المحافظــة ،مــن
أجــل اكتمــال شــخصية
وأداء
األمــن
رجــال
المهــام علــى أكمــل وجــه.
وأشــار – خــال تدشــين
البرنامــج – إلــى أن اإلدارة

العامــة حريصــة علــى
تدريــب وتأهيــل الكــوادر
وســتعمل
االمنيــة،
علــى إقامــة العديــد مــن
الــدورات التدريبيــة فــي
المجــاالت.
مختلــف
يذكــر أن البرنامــج
التدريبــي الــذي تنظمــه
إدارة التوجيــه المعنــوي
فــي شــرطة المنشــآت
وحمايــة الشــخصيات يقام
بالتعــاون مــع أكاديميــة
لالستشــارات
رائــدون
والتدريــب برعايــة قيــادة
فــرع شــرطة المنشــآت
الشــخصيات.
وحمايــة

الشدادي ينتقد
«األداء السلبي»
للمنظمات
الصحية تجاه
مأرب
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تستهدف  190من مقدمي الرعاية الصحية

مكتب الصحة يبدأ برنامجاً تدريبيا
بدعم من اليونيسيف
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بــدأ مكتــب الصحــة والســكان
بمحافظــة مــأرب برنامجــاً تدريبيــا
لـــ 190عامــا ً وعاملــة مــن مقدمــي
خدمــات التحصيــن والرعايــة
الصحيــة فــي المرافــق الصحيــة
والفــرق المتنقلــة مــن جميــع
مديريــات المحافظــة.
وخــال افتتــاح الــدورة التــي
أقيمــت بدعــم مــن منظمــة
اليونيســيف يــوم األحــد الماضــي
أكــد وكيــل المحافظــة علــي
محمــد الفاطمــي أهميــة تحديــث
المعلومــات وتطويــر المهــارات
للعامليــن فــي القطــاع الصحــي ،
واطالعهــم علــى كل مــا هــو جديــد
فــي مجــال عملهــم ،لينعكــس
ذلــك إيجابــاً علــى الخدمــات التــي
يقدمونهــا للمواطنيــن فــي الميدان.
وأشــاد الوكيــل الفاطمــي بجهــود
إدارة مكتــب الصحــة والســكان فــي
تحســين األداء والتأهيــل والتدريــب
المســتمر للكــوادر الصحيــة
بالمحافظــة.
مــن جانبــه أشــار مديــر عــام
مكتــب الصحــة العامــة والســكان

الدكتــور عبدالعزيــز الشــدادي إلــى
أن البرنامــج التدريبــي ســيقوم
بتقســيمهم المســتهدفين مــن
التدريــب إلــى أربــع مجموعــات كل
مجموعــة تتلقــى الــدورة لمــدة
أســبوع لتزويدهــم بالمحاضــرات
العلميــة المتقدمــة لتحديــث
وتطوير اإلداء وتجديــد المعلومات
مــن أجــل مواصلــة جهودهــم فــي
مكافحــة االمــراض واألوبئــة.
بــدوره أشــاد مدير الرعايــة أحمد
العبــادي بجهــود مقدمــي خدمــات
التحصيــن وتحملهــم الصعــاب
لتقديــم الرعايــة والتحصيــن علــى
مســتوى المرافــق الصحيــة أو
مــن منــزل إلــى منــزل واعتبارهــم
الركيــزة األساســية فــي العمــل
الصحــي والوقائــي برغــم األوضــاع
والظــروف التــي يمــر بهــا
اليمــن متمنيــاً عليهــم التفاعــل
واالســتفادة القصــوى مــن هــذه
الــدورة وتطبيقهــا فــي الميــدان.

منظمة أسترالية تقدم  250صهريج
مياه للنازحين

وجــه وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح
لجنــة النفــط والغــاز بإحالــة
ملفــات عــدد مــن المقطــورات
المخالفــة التــي تــم ضبطهــا
وعليهــا مشــتقات نفطيــة
وغازيــة إلــى القضــاء.
وشــدد الوكيــل مفتــاح خالل
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توجيهات بإحالة ملفات مقطورات
نفط مخالفة إلى القضاء
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دشــن وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح
،يــوم األحــد ،ومعــه مديــر
الوحــدة التنفيذيــة للجنــة
االغاثــة بالمحافظــة امين عزيز،
مشــروع ســقيا المــاء المقــدم
مــن هيئــة االعمــال الخيريــة
بدولــة اســتراليا الصديقــة لعدد
عشــرة مخيمــات للنازحيــن.
وتشــمل مشــروع ســقيا
الــذي يســتمر علــى مــدى شــهر
تقديــم  250وايــت مــاء ســعة
الوايــت الواحــد  30برميــل
لمخيمــات (الكليــة ،المتحــف،
نازحــي
عذبــان،
مصنــع
المحافظــات الذيــن بــدون

مخيمــات ،مخيــم الميــل مــن
نازحــي محافظــة حجــه ،مخيــم
ذات الــراء ،مخيــم جــو النســيم،
مخيــم الجفينــه ،مخيــم
صنعــاء بمنطقــة الميــل.
وخــال التدشــين عبــر
الوكيــل مفتــاح عــن شــكره
لهيئــة االعمــال الخيريــة
بدولــة اســتراليا الصديقــة علــى
تقديمهــا هــذه المســاعدة
مــن ميــاه الشــرب للنازحيــن
فــي المخيمــات خاصــة فــي
هــذا الشــهر الــذي تبلــغ درجــة
الحــرارة ذروتهــا وتصبــح فيهــا
قطــرة المــاء ذات قيمــة كبيــرة
قــد تســاوي الحيــاة.
وأشــار الدكتــور مفتــاح إلــى

أن احتياجــات النازحيــن كبيــره
فــي ظــل تدنــي المســاعدات
المقدمــة لهــم وندرتهــا.
ودعــا الوكيــل مفتــاح
بقيــة المنظمــات والهيئــة
الــى االســراع فــي تقديــم مــا
يمكــن تقديمــه للنازحيــن وفــق
احتياجاتهــم فــي كل تجمــع
و مخيــم .
واكــد وكيــل المحافظــة
مفتــاح علــى ان الســلطة
المحليــة بالمحافظــة ســتقدم
كل العــون والتســهيالت ألي
عمــل اغاثــي يقــدم للنازحيــن
واللوائــح
النظــم
وفــق
ا لمعتمــد ة .

اجتماعــه بلجنــة النفــط والغــاز
علــى تطبيــق لوائــح التأديــب
والجــزاءات علــى المقطــورات
التــي خالفــت لوائــح الشــحن
والتفريــغ ،وقامت بتزويــر أوراق
رســميه ومســتندات.

8

خطة إلعادة تأهيل ألفي طفل بمأرب
وعدن والحديدة
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أكــد مديــر مشــروع
تأهيــل األطفــال المجنديــن
والمتأثريــن بالحــرب فــي
اليمــن عبدالرحمــن القباطــي
إعــداد خطــة إلعــادة تأهيــل
ألفــي طفــل مــن المجنديــن
والمتأثريــن بالحــرب بعــد
إجــازة عيــد األضحــى القــادم.
وقــال القباطي لوكالة ســبأ
لألنبــاء إن األطفــال المجندين
سيســتهدفهم
الذيــن
المشــروع ســيتم تأهيلهــم
فــي محافظــات مــأرب وعــدن
والحديــدة ،بتمويــل مــن
مركــز الملــك ســلمان بــن

عبدالعزيــز لإلغاثــة واألعمــال
اإلنســانية.
يأتــي هــذا فيمــا بــدأت
مؤسســة وثــاق للتوجــه
المدنــي ،يــوم الســبت،
بمدينــة مــأرب دورة توعويــة
ألســر األطفــال المجنديــن
بالحــرب
والمتأثريــن
لتعريفهــم بمخاطــر التجنيــد
لألطفــال وواجــب الحمايــة
وعــن المســؤولية القانونيــة
تجــاه عمليــة تجنيــد األطفــال.
وهدفــت الــدورة إلــى توعية
 27ولــي أمــر ,هــم أوليــاء أمور
األطفــال المشــاركين فــي

الدفعــة األولــى مــن المرحلــة
الخامســة والسادســة مــن
مشــروع إعــادة تأهيل األطفال
والمتأثريــن
المجنديــن
بالحــرب فــي اليمــن الممــول
مــن مركــز الملــك ســلمان
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية.
واســتمع اآلباء لمحاضرات
مختلفــة عــن االنتهــاكات التي
يتعــرض لهــا األطفــال أثنــاء
تجنيدهــم ,وواجــب حمايــة
األســر ألطفالهــا ,إضافــة إلــى
القوانيــن التــي تجــرم تجنيــد
الصغــار وتعريــض حياتهــم
للخطــر.

مغردون :مأرب نموذج الدولة وعنوان
التنمية والبناء
•
•

محمد العرب :سالم على مأرب حتى قيام الساعـــــــة
مجلي القبسي :من يريد دراسة مثل العالم نزل مأرب
المعــروف
اإلعالمــي
محمــد العــرب – مراســل
قنــاة ســكاي نيــوز لتغطيــة
معــارك الســاحل الغربــي –

السبت  14يوليو  2018العدد ( ) 18

نشــر تغريــدة قصيــرة لــه على
تويتــر ألقــى فيهــا التحيــة
لمــأرب التــي كان يتواجــد
فيهــا قبــل أشــهر لتغطيــة
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زخــرت مواقــع التواصــل
االجتماعــي بالكثيــر مــن
والتنــاوالت
المشــاركات
لناشــطي التواصــل عبــر
فيســبوك وتويتــر ركــزت فــي
مجملهــا علــى مــا يلمســه
المواطــن فــي محافظــة
مــأرب مــن تواجــد للدولــة
والتنميــة واالمــن ،وكيــف
أن ســكان مــأرب مثلــوا
نموذجــاً لإلخــاء والكــرم.
مجلي
لكن
القبيسي
– الشــاعر
الشعبي
–
المعــروف
تطــرق فــي تغريدة
واحــدة
إلــى
مظاهــر
مــن
الدولــة
تجلــي
ومؤسساتها
فــي
والمتمثلــة
انضبــاط امتحانــات
الثانويــة العامــة فــي
محافظــة مــأرب ،وكيــف
أن هــذه المحافظــة أصبحت
نموذجــا للدراســة المثاليــة
بعــد أن كانــت علــى العكــس
مــن ذلــك.
يقــول القبيســي« :مــن
ضمــن مسلســل تشــويه
محافظــة مــأرب كان زمــان
يقــال مــن وده يغــش فــي
امتحــان الثانويــة العامة نزل
يســجل فــي مــأرب ،واليــوم
مــن يريد دراســة مثــل الناس
والعالــم نــزل يــدرس فــي
مــأرب  ..مــن غشــنا فليــس
منــا  ،ومــن غــش مــارب
فليــس منهــا ســبحان ربــي
مــا أعدلــك».

سالم على مأرب

المعــارك فــي نهــم وصــرواح
والجــوف والبيضــاء.
يقــول العــرب – الــذي عــرف
مأرب  -ســام على مآرب اليوم
وغــداً وحتــى قيــام الســاعة
...مــأرب لــك العــز والفخــر».
وحظيــت تغريدتــه بتــداول
واســع وتفاعــل كبيــر
مــن قبــل رواد التواصــل
االجتماعــي وناشــطيه.
ويشــيد الناشــط ســمير
المغلــس فــي تغريــدة لــه
علــى تويتــر بنخــوة
مــارب
أبنــاء
ورجالهــا ؛ مؤكــداً
أن مأرب «ســتبقى
أصفــى معــادن
نقــاء فــي
اليمــن
ً
رجالهــا وأرضهــا
وتاريخهــا».
ويضيف:
«لقــد أكــرم اللــه
مــأرب قبــل أكثــر مــن
ثالثــة آالف عــام ،فقــال
فيهــا بلــدة طيبــة ؛
طيبــة فــي أرضهــا وأصلهــا
ورجالهــا ؛ بهــا نشــأت الكرامــة
وترعرعــت القيــم
واستوطنت
ا لنخــو ة » .
مغلــس
واختتــم
تغريدتــه بالقــول« :للــه
درهــا مــن أرض ورجــال ،
فهــم تيجــان اليمــن وهــم
ملــوك ســبا».

مأرب النموذج

ويغــرد الناشــط حمــود
هــزاع فــي صفحتــه علــى
فيســبوك مشــيرا إلــى نمــوذج
الدولــة المثالــي فــي مــأرب.
مؤكــدا أن مــأرب تمثــل نموذج
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مثالــي فــي بنــاء مؤسســات الكبيــر  ..نمــوذج التآخــي
األمــن والتعــاون والنخــوة اليمنيــة
وحفــظ
الدولــة
والســكينة واحتــرام الحقــوق ؛ أشــهد للــه أنكــم يــا رجــال
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والحريــات.
ودعــا هــزاع مــن لــم
يعجبهــم تجربــة مــارب التــي
وصفهــا بالرائــدة بــأن يتعاونوا
مــع الشــرعية لتطبيــع الحيــاة
فــي المناطــق المحــررة ،
وتقديــم نمــوذج جيــد فــي بناء
مؤسســات الدولــة ،كمــا هــو
حاصــل فــي مــأرب ،وأن يكــون
هنــاك تعــاون إيجابــي خــاق.
ويشــيد الناشــط محمــد
الســدح بنمــوذج مــأرب لكــن
نمــوذج التآخــي والتعــاون
قائــا« :مــأرب نمــوذج اليمــن

مــأرب تســتحقون كل االحترام
والتقديــر».
ويضيــف مخاطبــاً أبنــاء
مــأرب «فــي هــذه المحنــة
لــم نشــاهد النخــوة اليمنيــة
والشــهامة االصيلــة إال عندكم
؛ بيــض اللــه وجيهكــم يــا
أقحــاح العــرب  ..أنتــم للرجولة
والشــجاعة عنــوان كبيــر».
أمــا الناشــط عبداللــه
العبيــدي فيؤكــد أن التنميــة
التــي تشــهدها محافظــة
مــأرب هــي نتيجــة لما تشــهده
المحافظــة مــن أمــن ،ونظــراً
إلخــاص قيــادة المحافظــة.

أنصار هذا

الزمن

الصحفــي صــدام المدنــي
فــي مقال لــه على فيســبوك
تحــدث عــن مديريــة رغــوان،
واصف ـاً أبنــاء هــذه المديريــة
بـ»أنصــار هــذا الزمــان».
يقــول المدنــي :مــأرب
رغــوان أهــل رغــوان هــم
أنصــار هــذا الزمــن  ..خرجــت
اليــوم مديريــة رغــوان
والتــي تبعــد مــن مركــز
مدينــة مــأرب حوالــي  60كــم
باتجــاه محافظــة الجــوف.
أهــل رغــوان بالرغــم
مــن بســاطتهم  ،إال
أننــي فوجئــت بكرمهــم
وجودهــم وبذلهــم بحــد ال
يوصــف  ..هــذه المديريــة
اســتقبلت نازحيــن مــن عــدة
محافظــات الجمهوريــة ،
وأغلــب النازحيــن يســكنون
فــي البيــوت بــا مقابــل تــم
منحهــم مــن قبــل أهــل
رغوان  ،وتم توصيل مشــروع
الميــاه والكهربــاء إلــى كل
بيــت نــازح علــى حســاب أهل
المنطقــة  ..لــم أر مثلهــم إال
مــا قــرأت فــي ســيرة األنصــار
الذيــن آووا المهاجريــن».
ويتابــع« :لكــن مــا لفــت
انتباهــي هــي الطريــق
الصحراويــة المؤديــة إلــى
مديريــة رغــوان ،والتي ال زالت
رمليــة ،فهــي بحاجــة ماســة
إلــى إســفلت  ،ألنهــا ضــرورة
ملحــة لوجود كثافة ســكانية
تقطــن هــذه المديريــة».
واختتــم مقالــه« :مــا
نتمنــاه مــن ســلطان مــأرب
لفتــة كريمــة بالتوجيــه
بســرعة إنجــاز طريــق
وســفلتة رغــوان المجمــع
ألنهــا تعتبــر بالنســبة
للســاكنين شــريان حيــاة».

«ماروك» يصل مأرب بنصيحة من
الخارجية الفرنسية  ..ما دالالت ذلك؟

قــدر مــا أبــدى الكثيــر مــن
السياســيين والصحفييــن
والناشــطين اهتمامــاً كبيــراً
بخبــر وصــول المواطــن
الفرنســي المفــرج
عنــه مــن قبــل
مليشــيا الحوثــي
مــاروك عبدالقــادر
إلــى مــأرب ،إال
أن آخريــن كانــوا
يضعــون المقارنــة
بيــن مــأرب اليــوم
ومــأرب األمــس
حيــن
القريــب
مــاذا
كانــت
للخا طفيــن .

آمــن لخاطفــي األجانــب قبــل
بضــع ســنوات ،إلــى مــاذ آمــن
ومحــل اطمئنــان دولــة كبــرى
كفرنســا نصحــت أحــد رعاياهــا

خارجيــة بــاده ليــس حدثــاً
عابــراً ،بــل يعني الكثيــر ،ويؤكد
أن مــأرب نجحــت فــي تغييــر
صورتهــا علــى المســتوى
العالمــي فــي
غضون ســنوات
معــدودة.
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2018
مــأرب
مواطــن
تســتقبل
فرنســي ظــل مختطفــاً
لــدى مليشــيا الحوثــي
فــي صنعــاء ألكثــر مــن
عاميــن ونصــف  ..مــأرب
 2018تســتقبل الســفير
وأعضــاء
الفرنســي
الشــيوخ
مجلــس
والســفير
الفرنســي
يوسف عجالن
فؤاد العلوي
والســفير
األمريكــي
الســعودي،
وصحفيــون باالنتقــال إليهــا عبــر مــأرب.
ويضيــف« :تخلــت مــأرب
وناشــطون مــن جنســيات
يؤكــد يوســف عجــان – منــذ أن حاولــت مليشــيا
أوربيــة وغربيــة مختلفــة.
صحفــي اختطفتــه مليشــيا الحوثــي اجتياحهــا عــن كل
لــم يكــن وصــول المواطــن الحوثــي ألكثــر مــن عــام – االنتمــاءات القبليــة أو الحزبية
الفرنســي إلــى مــأرب محــض أهميــة توجيهــات الحكومــة أو المناطقيــة وانتمــت لليمن
المصادفــة أو وفقــا لرغبــات الفرنســية لمواطنهــا المفــرج الكبيــر ،وعندمــا اتســعت
مــاروك عبدالقــادر ،بــل إن عنــه مــن قبــل مليشــيا لليمــن الكبيــر ،هاهــي تتســع
وصولــه جــاء بنــاء علــى الحوثــي بالتوجــه إلــى مــأرب ،للعالــم ،ويتســعها العالــم،
توجيهــات تلقاهــا مــن وزارة وأن ذلــك يكشــف التحــول وتطمئــن للعالــم ويطمئــن
خارجيــة بــاده بالتوجــه إلــى الكبيــر الــذي تشــهده مــأرب .لهــا».
مــأرب العتبــارات أمنيــة
ويؤكــد العلــوي فــي
تتعلــق بســامة مواطنهــا.
ً
ً
ا
عابر
ا
حدث
ليس
تعليــق للنشــرة الصحفيــة
لمحافظــة مــأرب أن هــذا
خبــر كهــذا دفــع الكثيــر
فــي لغــة السياســة فــإن
النجــاح لمحافظــة مــأرب،
للتســاؤل عــن مــاذا يعنــي
وصــول المختطــف الفرنســي
هــو نجــاح للشــرعية اليمنيــة،
أن تتحــول مــأرب مــن مــاذ
إلــى مــأرب بناء علــى توجيهات
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هذا مايؤكده
الكاتب
والصحفي
فــؤاد العلــوي
الــذي رأى أن
مــن
األهــم
حــدث اإلفــراج
عــن المواطــن
الفرنسي
ووصولــه إلــى
مــأرب ؛ هــو أنــه جــاء
بنــاء علــى توجيهــات
تلقاهــا مــن الخارجيــة
الفرنســية ،وهــذا يؤكــد
أن العالــم بــات يطمئــن
مــأرب
لمحافظــة
اليمنيــة كمحافظــة
مدنيــة تحكمهــا أنظمــة
وقوانيــن وتســتند إلــى
شــرعية يمنيــة ودوليــة.
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ونجــاح أيضــا للتحالــف
العربــي بقيــادة المملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،الذيــن كان
لهــم دوراً كبيــراً ورائــداً فــي
مســاندة هــذه المحافظــة
ومســاندة الشــرعية اليمنيــة.

حضارية مأرب
ورأى كثيــر مــن رواد
التواصــل اإلجتماعــي أن
مبعــث اإلطمئنــان الخارجــي
لمحافظــة مــأرب بعــد أن
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كانــت محــل قلــق لهــم ،هــو
انعــكاس لحضاريــة المواطــن
المأربــي ،وتأكيــد علــى وجــود
الدولــة وحضورهــا القــوي،
ويكشــف أن حــوادث اختطــاف
األجانــب التــي شــهدتها مــأرب
قبــل ســنوات كان مبعثهــا
سياســي ،ومرتكزهــا تشــويه
هــذه المحافظــة واإلســاءة
إليهــا.

واليمــن ،واليــوم فــي ظــل
دولــة النظــام والقانــون مأرب
مــأوى المظلوميــن حتــى مــن
أبنــاء أوروبــا».

وتمكنــت محافظــة مــأرب
خــال الســنوات األربــع األخيرة
مــن اســتيعاب مئــات اآلالف
مــن النازحيــن مــن مختلــف
المحافظــات اليمنيــة جــراء
انقــاب مليشــيا الحوثــي،
يقــول محمــد صبــر :وتوفيــر األمــن واالســتقرار
«كانــت الدولــة العميقــة فــي ماجعلهــا محــل اهتمــام
مــأرب تخطــف االوربييــن عربــي وعالمــي.
المحافظــة
ويشــوهون

