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محافظ مأرب في ضيافة ولي عهد أبو
ظبي بناء على دعوة رسمية
توجــه اللــواء ســلطان بــن عــي العـرادة محافــظ محافظــة مــارب الســبت
املــايض إىل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الشــقيقة يف زيــارة رســمية
اســتغرقت عــدة أيــام.
وجــاءت زيــارة اللــواء العـرادة لدولــة اإلمــارات بنــاء عــى دعــوة رســمية
تلقاهــا مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد نائــب القائــد األعــى للقــوات
املســلحة وويل عهــد أبــو ظبــي.
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الفريق
المقدشي

يستقبل قائد القوات اإلماراتية الجديد
بمأرب ويودع السابق

اســتقبل مستشــار القائــد األعــى للقــوات
املســلحة القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع الفريــق الركــن
محمــد عــي املقــديش ،الخميــس ،القائــد الجديــد
لقــوات الواجــب اإلماراتيــة مبــأرب وودع القائــد
الســابق بحضــور قائــد قــوات التحالــف العــريب قائــد
القــوات الســعودية بجبهــة مــأرب العميــد الركــن عــي
ســاير العنــزي.
وأشــاد الفريــق املقــديش خــال لقــاء اســتقبال
وتوديــع بجهــود األشــقاء يف دول التحالــف العــريب
الداعمــة للرشعيــة بقيــادة اململكــة العربية الســعودية
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ومواقفهــم األخوية

وترحــم مستشــار القائــد األعــى للقــوات
املســلحة عــى الشــهداء األب ـرار مــن األشــقاء الذيــن
ســقطوا أثنــاء مشــاركتهم يف العمليــات العســكرية..
متمنيــاً الشــفاء العاجــل للجرحــى.
وأكــد املقــديش أن تلــك التضحيــات والبطــوالت
التــي يســطرها األشــقاء إىل جانــب إخوانهــم مــن
قــادة وأبطــال الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية
تؤكــد عدالــة املعركــة وواحديــة املصــر والقواســم
املشــركة وتزيــد الجميــع متســكا وثباتــا الســتكامل
تحقيــق األهــداف وقطــع دابــر امليليشــيات الحوثيــة
االنقالبيــة.

مــع الشــعب اليمنــي ووقفتهــم الجــادة يف ســبيل
دعــم وإســناد العمليــات العســكرية التــي تخوضهــا
الحكومــة الرشعيــة الســتعادة املؤسســات الرشعيــة
وتحريــر البــاد ودحــر امليليشــيات الحوثيــة االنقالبيــة.
ومثــن املقــديش الــدور الــذي يقدمــه األشــقاء
لليمــن يف املجــال العســكري واالقتصــادي والســيايس
واإلنســاين ..مؤكــداً أن الشــعب اليمنــي لــن ينــى
تلــك املواقــف األخويــة املعمــدة بالدمــاء الزكيــة.

وخــال اللقــاء منــح مستشــار القائــد األعــى
للقــوات املســلحة شــهادة تكرمييــة للقائــد الســابق
لقــوات الواجــب اإلماراتيــة يف جبهــة مــأرب العميــد
الركــن صالــح ســعيد العليــيُ ..مشــيداً بالجهــود التــي
بذلهــا خــال فــرة عملــه ،ومــا قدمــه مــن إســناد
ودعــم للجيــش الوطنــي ..ور ّحــب بالقائــد الجديــد
العميــد الركــن أحمــد راشــد املســابري ،متمنيــاً لــه
التوفيــق والنجــاح يف املهــام املوكلــة إليــه.
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تشييع رسمي لجثمان قائد لواء حفظ السالم في مأرب

أقيمــت األحــد مراســيم تشــييع
ودفــن جثــان قائــد لــواء حفــظ
الســام الشــهيد العميــد طيــار بكيــل
ظفــر ،الــذي استشــهد وعــدد مــن
مرافقيــه أثنــاء مشــاركته وتواجــده
يف الخطــوط األماميــة يف العمليــات
العســكرية ضــد ميليشــيا الحــويث
االنقالبيــة مبنطقــة نهــم مبحافظــة

صنعــاء.
وجــرت مراســيم الدفــن الرســمية
للشــهيد بعــد الصــاة عليــه يف جامــع
مدرســة القــوات الخاصــة ثــم تــم
تشــييع جثامنــه إىل مثــواه األخــر
مبقــرة الشــهداء مبدينــة مــأرب.
وكان يف مقدمــة املشــيعني
مستشــار القائــد األعــى للقــوات

املســلحة القائــم بأعــال وزيــر
الدفــاع الفريــق الركــن محمــد عــي
املقــديش .وشــارك يف التشــييع
املفتــش العــام للقــوات املســلحة
القائــم بأعــال رئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن عــادل القمــري،
وقائــد املنطقــة العســكرية الســابعة
اللــواء الركــن نــارص الذيبــاين ،وقائــد

العمليــات الخاصــة اللــواء الركــن
اســاعيل زحــزوح ،وعــدد مــن
القيــادات العســكرية والضبــاط وأرسة
وأقــارب الشــهيد.

قوات األمن بمأرب تحبط عملية تهريب أسلحة إلى مليشيا الحوثي

متكنــت قــوات األمــن الخاصــة
مبحافظــة مــأرب يــوم األربعــاء مــن
إحبــاط وضبــط عمليــة تهريــب
أســلحة كانــت يف طريقهــا إىل مليشــيا
الحــويث.
وتشــمل األســلحة التــي ضبطتهــا
إحــدى النقــاط األمنيــة مبحافظــة
مــأرب أنــواع مــن الكالشــنكوف،
كانــت عــى مــن شــاحنة «دينــا»

ومخفيــة بطريقــة معقــدة.
ووفــق مصــدر أمنــي فــإن
إحبــاط عمليــة تهريــب األســلحة جــاء
بنــاء عــى مراقبــة دقيقــة وبالغــات
مــن مصــادر خاصــة تلقتهــا األجهــزة
األمنيــة متكنــت بعدهــا مــن ضبــط
الشــحنة وإحبــاط تهريبهــا.
وأشــاد العميــد  /عبــد امللــك
املــداين مديــر عــام رشطــة محافظــة

مــأرب بيقظــة رجــال األمــن .وأعــرب
عــن شــكره وتقديــره لكافــة أفــراد
األمــن واملواطنــن املتعاونــن مــع
األجهــزة األمنيــة .مثمنــا يف ذات
الســياق دور قبائــل مــأرب يف تعاونهم
املســتمر مــع األجهــزة األمنيــة.
مــن جهتــه أكــد العقيــد /عبــد
الغنــي شــعالن قائــد قــوات األمــن
الخاصــة أن األجهــزة األمنيــة عــى

أتــم الجاهزيــة واالســتعداد إلحبــاط
أي عمليــة تهريــب.
الجديــر بالذكــر أن األجهــزة
األمنيــة يف مــأرب أحبطــت العديــد
مــن عمليــات التهريــب كان مــن
ضمنهــا تهريــب حشــيش ومشــتقات
نفطيــة وأدويــة مهربــة ومهــام
عســكرية كانــت يف طريقهــا إىل
امليليشــيا االنقالبيــة.
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اللجنة األمنية بمأرب تعقد اجتماعا لها برئاسة
وكيل وزارة الداخلية

عقــدت اللجنــة األمنيــة مبحافظــة
مــأرب ،يــوم الخميــس ،اجتامعــا
اســتثنائياً برئاســة وكيــل اول وزارة
الداخليــة اللــواء محمــد ســامل
بــن عبــود الرشيــف وقفــت فيــه
امــام مســتجدات األوضــاع األمنيــة
باملحافظــة.
وناقــش االجتــاع الــذي حــره
قيــادات األجهــزة األمنيــة يف محافظــة
مــارب الخطــة األمنية واالســتعدادات
الجاريــة لتأمــن املحافظــة ،وتأمــن
الطرقــات والعمــل عــى حــل كافــة

اإلشــكاالت واملعوقــات األمنيــة،
وتوفــر األمــن واالســتقرار والســكينة
العامــة للمواطنــن.
وأكــد االجتــاع أن األجهــزة األمنية
لــن تتــواىن مــع كل مــن يخــل باألمــن
واالســتقرار وســتالحق كل املتورطــن
يف أعــال التقطــع وكل مــن يســعى
اىل زعزعــة األمــن والســكينة العامــة
وتقدميهــم للعدالــة لينالــوا جزائهــم
ال ـرادع.
وشــدد عــى أهميــة تنفيــذ الخطــة
األمنيــة املرســومة عــى أكمــل وجــه،

وقيــام كافــة الوحــدات األمنيــة
بالواجبــات واملهــام املناطــة بهــا
وتطويــر أســاليب ووســائل تأمــن
الطرقــات مــن عصابــات التقطــع
والنهــب.
كــا شــدد االجتــاع عــى رضورة
مضاعفــة الجهــود األمنيــة وزيــادة
اليقظــة لــدى األجهــزة األمنيــة،
مشــيداً بالجهــود التــي بذلتهــا
األجهــزة األمنيــة يف املحافظــة خــال
الفــرة املاضيــة.

خــرج االجتــاع بجملــة مــن
التوصيــات الهامــة التــي مــن شــأنها
حفــظ األمــن واالســتقرار وتوفــر
الســكينة العامــة للمواطنــن يف
محافظــة مــارب.

شرطة مأرب
تختتم دورة
القانونية األولى
لمنتسبي األمن

اختتمــت اإلدارة العامــة لرشطــة
محافظــة مــأرب ،يــوم الخميــس،
الــدورة التدريبيــة القانونيــة األوىل
ملنتســبي قــوات األمــن الخاصــة.
ويف حفــل اإلختتــام هنــأ مديــر
عــام رشطــة مــأرب العميــد /عبدامللك
املــداين األفـراد املشــاركني وأثنــى عــى
الجهــود الكبــرة التــي يقدمهــا أف ـراد
قــوات األمــن الخاصــة وبقيــة االجهــزة
األمنيــة لحفــظ األمــن واالســتقرار يف
املحافظــة.
وأشــار العميــد املــداين إىل حاجــة
األجهــزة االمنيــة اىل املزيــد مــن
املعرفــة والعلــوم والخ ـرات ،وأهميــة

هــذه الــدورات التــي تطــور قــدرات
وإمكانيــات أفــراد األمــن يف املجــال
القانــوين واألمنــي.
وشــدد العميــد املــداين عــى
رضورة بنــاء أف ـراد األمــن بنــا ًء قوي ـاً
ووطنيــاً يف كافــة املجــاالت ،بحيــث
يعملــون بكفــاءة عاليــة أثنــاء أداء
مهامهــم ،ويحرصــون عــى حاميــة
املواطــن واملكتســبات الوطنيــة

والدفــاع عــن املــروع الوطنــي
املتمثــل يف اليمــن االتحــادي الجديــد
والتصــدي لكافــة املشــاريع التخريبيــة
واإلرهابيــة.
ويف اختتــام الحفــل كــرم مديــر
عــام رشطــة مــأرب العميــد عبدامللــك
املــداين املتفوقــن مــن منتســبي
القــوات الخاصــة املشــاركني يف الــدورة
القانونيــة.

حــر الحفــل الختامــي للــدورة
قائــد قــوات األمــن الخاصــة العميــد
يحيــى اليــري ،وقائــد الرشطــة
العســكرية فــرع مــأرب العميــد
ناجــي منيــف ،وقائــد قــوات األمــن
الخاصــة فــرع مــأرب العقيــد عبــد
الغنــي شــعالن.
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مأرب  ..مشاريع جديدة تنضم لقائمة المشاريع التنموية واإلقتصادية
شــهدت محافظــة مــأرب هــذا األســبوع افتتــاح وتدشــن عــدد مــن املشــاريع
التنميــة يف القطاعــات الخدميــة واإلقتصاديــة لتضــاف إىل قامئة املشــاريع التنموية
باملحافظــة.

إفتتــاح أول مــروع لتجفيــف
وحفــظ وتصديــر املنتجــات الزراعيــة
مبــأرب

افتتــح محافــظ محافظــة مــأرب اللــواء
ســلطان الع ـرادة يــوم الجمعــة املاضيــة مبديريــة
الــوادي أول مــروع لتجفيــف وحفــظ وتصديــر
املنتجــات الزراعيــة والتابــع الحــد املســتثمرين
بتكلفــة مليــوين دوالر.

ويبلــغ إنتــاج محطــة (ســد مــأرب لإلنتــاج
الزراعــي)  120طنــا يف اليــوم مــن الخــروات
والفواكــه بكافــة انواعهــا  ،وتوفــر  270فــرص عمل
مبــارشة منهــم  90عامــا مــن العنــر النســايئ.
وخــال االفتتــاح طــاف املحافــظ بأقســام
املحطــة واســتمع مــن املســتثمر والفنيــن اىل رشح
عــن اقســام املحطــة واليــة عملهــا التــي تتضمــن
( التجهيــزات ،وحــدات التجفيــف ,التعبئــة
والتشــميع ،التخزين)..والتــي تســر جميعهــا عــر
اليــات تقنيــة متطــورة.
وعــر العــرادة عــن ســعادته الفتتــاح احــد
املشــاريع االســتثامرية يف املحافظــة يف ظــل هــذه
الظــروف االســتثنائية التــي يعشــها الوطــن،
وهــو مــا يؤكــد ان محافظــة مــأرب متتلــك فــرص
اســتثامرية واعــدة ويف مختلــف املجــاالت وبيئــة
اســتثامرية امنــة ومربحــة.
ونــوه بأهميــة املحطــة االســتثامرية يف
مجــال املنتجــات الزراعيــة يف تحقيــق الفائــدة
املشــركة للم ـزارع واملســتهلك واملســتثمر اضافــة

اىل انعــكاس ذلــك عــى تطويــر القطــاع الزراعــي
وتوفــر فــرص العمــل ورفــد االقتصــاد الوطنــي.
ولفــت اللــواء العـرادة اىل ان افتتــاح املــروع
يــأيت يف ظــل مــا تشــهده مــأرب مــن مشــاريع
اســتثامريه وتجاريــة وتوســع معــاري يف ظــل
االمــن واالســتقرار التــي تنعــم بهــا املحافظــة
اىل جانــب فــرص النجــاح كــون املحافظــة مــن
املحافظــات النائيــة واملحرومــة واملحتاجــة لكافــة
املشــاريع يف مختلــف املجــاالت.

تدشــن مــروع حملــة ترقيــع وردم
حفريــات الخــط الــدويل (مــأرب -
العــر)

دشــن مديــر عــام مديريــة مــأرب الــوادي
صالــح بــن جــرادان ،يــوم األربعــاء ،مــروع
حملــة ترقيــع وردم الحفريــات عــى الخــط الدويل
(مــأرب  -العــر) الخــط الوحيــد الــذي يصــل
اليمــن بالعــامل.
وقــال جـرادان :إن هــذا الخــط الــدويل أصبــح
مــن أهــم الخطــوط اليمنيــة التــي تربــط اليمــن
بالخــارج ســواء ســلطنة عــان أو اململكــة العربيــة
الســعودية ومتــر مــن خاللــه كافــة قاطــرات
البضائــع والســلع املســتوردة واملحليــة اىل جانــب
قاط ـرات النفــط والغــاز املنتــج يف صافــر مــأرب
ويــوزع اىل مختلــف محافظــات الجمهوريــة.
وأكــد أن حملــة الرتقيــع للطريــق تنفذهــا

الســلطة املحليــة باملديريــة وبالتعــاون مــع رشكــة
صافــر التــي قدمــت مــادة االســفلت الالزمــة
للرتقيــع.
وأشــار إىل أن الحملــة هــي مبثــارة إجــراء
إســعايف وفــق املمكــن للتخفيــف مــن الحــوادث
املروريــة والحفــاظ عــى ارواح املســافرين
وممتلكاتهــم».

افتتاح فرع بنك اليمن الدويل
افتتــح الدكتــور عبدربــه مفتــاح ،وكيــل
محافظــة مــأرب ،فــرع بنــك اليمــن الــدويل
باملحافظــة ،يــوم اإلثنــن املــايض ،مؤذنــا ببــدء
عمــل البنــك الــذي دشــن أعاملــه مــع تزايــد
الحــراك التنمــوي والتجــاري باملحافظــة.
وعقــب اإلفتتــاح ،طــاف الوكيــل مفتــاح يف
أقســام البنــك ،وأســتمع مــن القائــم بأعــال نائب
مديــر عــام اإلدارة العامــة بالبنــك عفيــف ســعيد
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املقطعيــة ..

هيئــة مستشــفى مــأرب العــام تعلن
عــن مناقصــة توريــد أدويــة ومحاليــل
طبية

انعــم ،إىل رشح حــول الخدمــات املرصفيــة واملاليــة
التــي ســيقدمها فــرع البنــك للجمهــور منهــا
خدمــة رصف املرتبــات وخدمــة فتــح الحســابات
والبطاقــات االلكرتونيــة وخدمــة كبــار العمــاء
وخدمــة الـراف اآليل وخدمــة القــروض الحســنة
والخدمــات االلكرتونيــة املتنوعــة.
وأكــد الوكيــل عبــد ربــه مفتــاح ،أن افتتــاح
هــذا الفــرع سيشــكل نقلــة نوعيــة للعمــل
اإلســتثامري واملــريف يف املحافظــة ،وســيعزز
مــن بيئتهــا اإلســتثامرية  ..الفت ـاً إىل أن الســلطة
املحليــة ســتعمل عــى تقديــم كل التســهيالت
والدعــم الــازم للمســتثمرين وأصحــاب رؤوس
االمــوال مبــا يحقــق الهــدف املنشــود يف خدمــة
خاصــة بالتوليــد وغــرف للرقــود واماكــن لالنتظــار.
التنميــة باملحافظــة.
وأكــد الوكيــل املعــويض عــى أهميــة افتتــاح
حــر اإلفتتــاح ،مديــر عــام رشطــة املحافظــة
العميــد عبــد امللــك املــداين ،ومديــر فــرع البنــك مثــل هــذه املراكــز املتخصصــة التــي تحتــاج
اليهــا محافظــة مــأرب والتــي حرمــت ســابقا
املركــزي اليمنــي جــال الكامــل ،ومديــر عــام
مــن الكفــاءات يف مختلــف التخصصــات خاصــة
مديريــة املدينــة محمــد صالــح فرحــان ،ورئيــس
الطبيــة.
الغرفــة التجاريــة الصناعيــة باملحافظــة محمــد
وأشــار املعــويض إىل حاجــة املحافظــة
احمــد الخـراز ومديــر فــرع بنــك اليمــن الــدويل يف يف هــذه املرحلــة إىل اســتقطاب الكفــاءات
مــأرب صخــر إبراهيــم شــكري ،وعــدد مــن رجــال والعقــول يف مختلــف املجــاالت والتخصصات
املــال واالعــال باملحافظــة.
وتوطينهــا مــن اجــل ضــان انطــاق النهضة

افتتــاح أول مركــز لرعايــة األمومــة
والطفولــة ومــرىض التوحــد
افتتــح وكيــل محافظــة مــأرب محمــد عــي
املعــويض ،يــوم الســبت ،أول مركز أهــي متخصص
يف مجــال االمومــة والطفولــة ومــرىض التوحــد .
وعقــب االفتتــاح ،طــاف املعــويض يف أقســام
املركــز الــذي يضــم اطبــاء اخصائيــون ،وتشــمل
عيــادة متخصصــة للنســاء وعيــادة اســنان ،وعيادة
اطفــال ،ومختــر وصيدليــة ،إىل جانــب غرفــة

التنمويــة املنشــودة للمحافظــة وخاصــة
بالقطــاع الصحــي ويف مجــال رعايــة
االمومــة والطفولــة.
مــن جانبهــا أشــارت مديــرة املركــز،
الدكتــورة ابتهــال بامخرمــة ،إىل أن املركــز
ســيقدم خدماتــه لألمومــة واملــرأة وللطفــل ايضــا
خاصــة االطفــال الذيــن يعانــون مــن امــراض
التوحــد وهــي رشيحــة محرومــة ومهملــة مــن
الرعايــة عــى مســتوى املحافظــة.
بالتزامــن مــع وصــول أول جهــاز األشــعة

أعلنــت هيئــة مستشــفى مــأرب العــام عــن
مناقصــة رقــم  3للعــام  2018لتوريــد أدويــة
ومحاليــل وريديــة بتمويــل حكومــي بنســبة
 ،%100بالتزامــن مــع إنهــاء رشكــة ســيمنس
األملانيــة إجـراءات تســليم أحــد جهــاز يف األشــعة
املقطعيــة الــذي تــم رشاءه بنــاء عــى دعــم مــن
الســلطة املحليــة.
وحــددت هيئــة املستشــفى يــوم اإلثنــن 26
مــارس الحــايل موعــدا لفتــح املظاريــف ،عــى
أن يقــدم العطــاء يف مظــروف مغلــق ومختــوم
بالشــمع األحمــر ومكتــوب عليــه إســم الجهــة
واملــروع ورقــم املناقصــة وإســم مقــدم العطــاء.
واشــرطت هيئــة املستشــفى أن يتضمــن
املظــروف ضــان بنــي ،وصــور مــن البطاقــة
الرضيبيــة والتأمينية ،والســجل التجــاري ،والبطاقة
الزكويــة تكــون ســارية املفعــول ،وصــور مــن
شــهادة التســجيل لغــرض الرضيبــة العامــة عــى
املبيعــات.
ووفــق إعــان

املناقصة
فقد
حددت
هيئة
مستشفى
العام
مأرب
العطاءات
آخــر موعــد الســتالم
وفتــح املظاريــف الســاعة  11صبــاح يــوم اإلثنــن
املوافــق  26مــارس الحــايل بصالــة اإلجتامعــات
الهيئــة.
مبقــر
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يوم عالمي جديد في مأرب وأنشطة مختلفة
للمجتمع المدني
ال يقتــر نشــاط محافظــة مــأرب عــى القطــاع اإلقتصــادي فاملجتمــع املــدين هــو اآلخــر كان لــه
عــدد مــن األنشــطة املجتمعيــة والتنمويــة والتثقيفيــة.
ففــي هــذا األســبوع شــاركت محافظــة مــأرب يف إحيــاء يــوم عاملــي آخــر بعــد أن كانــت قــد
شــاركت األســبوع املــايض يف اليــوم العاملــي للمــرأة ،كــا أطلقــت واختتمــت دورتــن تدريبيتــن.
الــذي يعشــق الحيــاة والفــن والســام ويبحــث
عــن الحريــة والحيــاة الهادئــة.
اختتــام الــدورة األولــى
مــن مشــروع تأهيــل األطفــال
المجنديــن (مــأرب -عمــران)

إنطــاق دورة تدريبيــة فــي
مجــال الخياطــة والتطريــز

مــأرب تشــارك فــي اليــوم
العالمــي المفتــوح للفــن

تتواصــل لليــوم الرابــع عــى التــوايل أعــال
الــدورة التدريبيــة يف مجــال الخياطــة ،التــي
تنظمهــا مؤسســة ســبأ للتنميــة اإلجتامعيــة بدعــم
مــن مؤسســة الشــارقة إكســرس.
وتهــدف الــدورة التدريبيــة التي تســتمر شــهراً
كامــاً إىل إكســاب  30امــراة مــن فئــات (االرس
معدومــة الدخــل ،النازحــة ،وااليتــام) مهــارات
حرفيــة متكنهــن مــن تأمــن مســتوى دخــل لهــن
وتحســن املســتوى املعيــي الرسهــن.
ويف إفتتــاح الــدورة ،أكــد وكيــل محافظة مأرب
عــي محمــد الفاطمــي ،دعــم قيــادة الســلطة
املحليــة لكافــة االنشــطة والربامــج الهادفــة اىل
بنــاء القــدرات البرشيــة خاصــة العنــر النســايئ
مبــا يحقــق تكاتــف كافــة الجهــود مــن اجــل
التنميــة املنشــودة.
وأشــار إىل أن املــرأة العاملــة التــي يحتفــي
العــامل بيومهــا العاملــي هــذا الشــهر يف كل عــام ،ال
تقــل قــدره وكفــاءة عــن أخيهــا الرجــل اذا توفــر
لهــا التأهيــل والتدريــب والتمكــن للمســاهمة
الفاعلــة.

شــارك عدد مــن الشــباب يف محافظــة مأرب،
يــوم الخميــس ،يف الحــدث الســنوي العاملــي
“اليــوم املفتــوح للفــن” للرســم عــى الجــدران.
ونفــذ فريــق بنيــان الشــبايب للتنميــة
املجتمعيــة بالرشاكــة مــع مؤسســة حضــارة ســبأ
للتنميــة االجتامعيــة يف مــارب مرشوع رســومات
عــى جــدار ســور جامعــة مــارب.
وتنوعــت املشــاركات مــا بــن رســومات
جداريــة لعلــم اليمــن وثــورة الحــادي عــر مــن
فربايــر ،وكتبــت عــدد مــن العبــارات وعناويــن
الســام والحــب ،عــاوة عــى رســومات تفاعلية.
واكــد فريــق بنيــان إن الفعاليــة تهــدف
إىل نقــل صــورة حقيقيــة عــن االنســان اليمنــي

اختتمــت مؤسســة «وثــاق» للتوجــه املــدين
يــوم الســبت الــدورة األوىل مــن املرحلتــن الثالثــة
والرابعــة مــن مــروع تأهيــل األطفــال املجنديــن
واملتأثريــن بالحــرب يف مدينــة مــأرب شــال رشق
اليمــن.
ويف االحتفــال اســتعرض األطفــال املجنــدون
فق ـرات فنيــة ومرسحيــة عكســت تأهيلهــم ومــا
تلقــوه مــن دعــم نفــي ,هــدف إىل إعــادة
مامرســتهم لحياتهــم الطبيعيــة.
وشــمل االحتفــال أعــاالً إبداعيــة لألطفــال
وكلمــة أشــارت إىل حاجتهــم وغريهــم مــن األطفال
املجنديــن واملتأثريــن بالحــرب للتأهيــل نظــراً
لالنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء تجنيدهــم.
واطلــع الحــارضون عــى فــاش تــم تصويــره
عــن الــدورة وأنشــطتها املختلفــة واملحــارضات
التــي تــم إعطاؤهــا لألطفــال ,فيهــا صــور مــن
معاناتهــم قبــل التأهيــل ,وكيــف تــم أخذهــم إىل
الجبهــات.
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فريق العين يفوز ببطولة الروضة
للبراعم في مدينة مأرب

فــاز فريــق «العــن» عــى كأس بطولــة الروضــة
للرباعــم ،التــي جــرت منافســاتها مبنطقــة الروضــة يف
مدينــة مــأرب ،بعــد متكنــه مــن الفوز عــى فريــق ملوك
ســبأ بــركالت الرتجيــح ( )2-4بعــد انتهــاء الشــوطني
االصليــن بالتعــادل االيجــايب أربعــة ألربعــة.
البطولــة كانــت مدتهــا  12يومــا وضمــت ســت فــرق
تــم تقســيمها إىل مجموعتــن ووصــل للنهــايئ فريقــي
العــن وملــوك ســبأ.
وشــهدت املبــاراة الختاميــة تفــوق ملــوك ســبأ يف
الشــوط األول عندمــا تقدمــوا بهدفــن لواحــد ،فيــا
اســتمر فريــق امللــوك يف تألقــه بتســجيله هدفــن
إضافيــن لتصبــح النتيجــة أربعــة للملــوك مقابــل واحــد
للعــن.
روح الفريــق الواحــد لفريــق العــن ظهــرت رسيع ـاً

يف منتصــف الشــوط الثــاين واســتطاعوا تســجيل ثالثــة
أهــداف حتــى متكنــوا مــن معادلــة النتيجــة والذهــاب
لــركالت الرتجيــح التــي ابتســمت لهــم بواقــع أربعــة
أهــداف مــن أصــل خمــس ركالت فيــا ،اضــاع امللــوك
ثــاث ركالت وســجلوا مــن ركلتــن.
وبعــد نهايــة أحــداث اللقــاء قــام مديــر مكتــب
الشــباب والرياضــة مبديريــة املدينــة ســياف صالــح مــع
رئيــس فريــق العــن ماجــد شــعالن ومهاجــم نــادي
الســد ســمري شــوقي بتتويــج فريــق العــن بــكأس
البطولــة وتكريــم فريــق ملــوك ســبأ بالــكأس املركــز
الثــاين إضافــة إىل توزيــع العديــد مــن الجوائــز الفرديــة
للمربزيــن خــال البطولــة.
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موقع مشارق األمرييك

مأرب تشكــــــ
زاوية رئيسي للـــــــ
العربية

ـــــل حجر
ـــــــوحدة

تعــد مدينــة مــأرب وســط اليمــن
بتاريخهــا الغنــي وســدها الحديــث الــذي
يوفــر الكهربــاء واملــاء للكثــر مــن املناطق
مــن املــدن االســراتيجية والرمزيــة يف
البــاد.
وتشــكل مــأرب حجــر زاويــة رئيــي
يف تاريــخ العــامل العــريب وتتحــدر منهــا
منشأ القبائل العربية
الكثــر مــن القبائــل العربيــة ،وكانــت مــن
وأوضح القاســمي للمشــارق أن «مأرب
العجائــب الهندســية يف العــر القديــم
بســبب الســد األثــري الــذي يعــود إىل كانــت تشــكل جميــع القبائــل العربيــة»،

عــن ســد مــأرب القديــم» ،كــا ومعبــد
الشــمس ومحــرم بلقيــس.
وبعــد انهيــار الســد القديــم الــذي
يعــرف بســد العــرم نحــو العــام  100قبــل
امليــاد ،دفــع فشــل أنظمــة الــري املحيطــة
بالكثــر مــن القبائــل وبينهــم قبيلــة آل
نهيــان إىل االتجــاه نحــو أماكــن أخــرى يف
شــبه الجزيــرة العربيــة.
وكان ملــأرب مكانــة خاصــة للشــيخ
زايــد فهــي موطــن أجــداده .ويف العــام

مشــرا إىل أن الكثــر منهــا هاجــرت إىل
شــبه الجزيــرة العربيــة وميكــن تحديــد
أصلهــا ونســبها تاريخيــا إليهــا.
وأضــاف «وخــر اثبــات عــى ذلــك مــا
هــو موجــود اآلن مــن وثائــق تاريخيــة

 ،1984أمــر بإعــادة بنــاء الســد ومــول
املــروع البالــغ قيمتــه  100مليــون دوالر
بنفســه وســافر إىل اليمــن الفتتاحــه عــام
.1986
واعتــرت هــذه الخطــوة داللــة عــى

وقــال الباحــث اإلمــارايت يف الشــؤون
السياســية ،الدكتــور خالــد القاســمي إن
«ملنطقــة مــأرب اهميــة تاريخيــة بالنســبة
لإلمــارات العربيــة املتحــدة ،اذا مــا اخذنــا
بعــن االعتبــار بــأن أصــول آل نهيــان تــأيت
مــن مــأرب بحســب الوثائــق التاريخيــة».

أربعــة آالف عــام الــذي مــا عــاد اليــوم
قامئــا.
ومــن بــن تلــك القبائــل التــي تتحــدر
مــن املدينــة ،آل نهيــان قبيلــة الرئيــس
الســابق ومؤســس اإلمــارات الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان.
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الوحــدة العربيــة.
وقــال الشــيخ زايــد يف حينــه أنــه شــعر
«بواجــب» متويــل املــروع «ألن الدولــة
العربيــة التــي تتقــدم وتصبــح قويــة
يجــب أن تعــد دعــا كبـرا للــدول العربية
األخــرى».
واعتــر أن الســد القديــم كان ســدا
حيويــا يف تاريــخ اليمــن والســد الحديــث
كذلــك ،ســد حيــوي لتطــور البــاد.
أهمية مأرب

االقتصاديــــة

وإضافــة إىل تاريخهــا القديــم ومواردها
مــن ميــاه وطاقــة ،تعــد مــأرب مدينــة
ذات أهميــة اقتصاديــة كبــرة يف اليمــن
نتيجــة مواردهــا مــن نفــط وغــاز وغريهــا،
وفــق مــا أكــد القاســمي.
ولفــت إىل أن «هــذه الــروات إذا مــا
أحســن اســتغاللها ســتجعل اليمــن مــن
أغنــى البلــدان».
وأشــار القاســمي إىل أن التحالــف
العــريب الــذي يقــود عاصفــة الحــزم
لتحريــر اليمــن «يســعى لــي يعــود
اليمــن إىل مكانتــه التاريخيــة واالقتصاديــة
والسياســية املعروفــة ،ولــي يســتفيد
املواطــن اليمنــي مــن ثرواتــه».
واتهــم امليليشــيات الحوثيــة املدعومــة
مــن إيـران بهــدر هــذه الــروات لتحقيــق
«مــآرب اســتعامرية» لصالــح النظــام
اإليــراين.
وقــد نجحــت القــوات اليمنيــة وقــوات
التحالــف العــريب بشــكل كبــر بطــرد
الحوثيــن مــن محافظــة مــأرب يف نيســان/
أبريــل  ،2015لكــن املحافظــة تســتقبل
اليــوم آالف النازحــن الذيــن فــروا مــن

مناطــق أخــرى يف اليمــن.
إىل مختلــف أنحــاء الجغرافيــا العربيــة».
وأوضــح القاســمي أن الحوثيــن أحرقــوا
وأشــار إىل أن موجهــة الهجــرة مــن
وخربــوا ونهبــوا املتاحــف التاريخيــة يف كل مــأرب أتــت أعقــاب انهيــار ســد مــأرب
مــن تعــز وعــدن خــال الحــرب املســتمرة ،القديــم.
كــا وقامــوا بـــ «تهريــب اآلثــار والتحــف
بصــورة غــر رشعيــة إىل الخــارج لغايــات عالقــات متينــة مــع
متويــل عمليــات الحوثيــن اإلرهابيــة».
ودعــا القاســمي اىل رضورة اســرجاع القبائــل اليمنيــة
وزار الشــيخ زايــد مــأرب وتواصــل عــى
اآلثــار اليمنيــة املفقــودة بســبب حــرب
الــدوام مــع املشــائخ يف اليمــن ،ومعــروف
الحوثيــن ،او حتــى رشاء مــا تــم تهريبــه
انــه كان يعتــز كثــرا بانتامئــه لليمــن،
وبيعــه يف الخــارج بغيــة الحفــاظ عــى
واســتمرت تلــك العالقــة الطيبــة إىل يومنــا
تاريــخ البرشيــة.
هــذا ،وفــق مــا ذكــر الحميــدي.
ويف حــن يتميــز تاريــخ مــأرب بغنــاه
’مهد الحضارات‘
ووفــرة املــوارد الطبيعيــة ،فــإن الحوثيــن
مــن جهتــه ،قــال وكيــل وزارة اإلعــام والجامعــات املتطرفــة كالقاعــدة يف شــبه
اليمنيــة صالــح الحميــدي للمشــارق أن الجزيــرة العربيــة تواصــل تهديــد الســام
مــأرب تعتــر «مهــد الحضــارات ،ليــس واالزدهــار يف املنطقــة.
عــى مســتوى اليمــن فحســب ،بــل عــى
وأكــد الحميــدي أن املليشــيات الحوثية
مســتوى العــامل أجمــع».
والعنــارص االجراميــة تشــكل خطـرا «عــى
وبـ ّـن الحميــدي أن «ســد مــأرب يعــد الحيــاة يف املنطقــة برمتهــا وليــس عــى
رشيــان الحيــاة يف تلــك املحافظــة ومعلــا اآلثــار واملواقــع الســياحية فحســب»،
تاريخيــا وأثريــا ضاربــا يف أعــاق التاريــخ ،مضيفــا« :هــؤالء أشــخاص ال يؤمنــون أبــدا
ولــه أهميــة كبــرة وارتبــاط مبــارش بحيــاة ال يف حضــارة وال آثــار وال قيمــة ألي يشء
النــاس هنــاك».
لديهــم غــر اســتحضار ماضيهــم الكهنــويت
وأوضــح أن الشــيخ زايــد كان يــويل الســايل».
مــأرب اهتاممــا خاصــا« ،ويتواصــل اهتامم
وتابــع بالقــول« :إن اليمــن قــد خــر
أبنــاء زايــد يف اليمــن ومــأرب مشــيا عــى نســبة كبــرة مــن آثــاره ســواء عــر عمليــة
خطــوات املرحــوم زايــد».
النهــب التــي تعرضــت لهــا املتاحــف
وأكــد الحميــدي وجــود «ارتبــاط وثيــق واألماكــن األثريــة ،أو عــر التدمــر الــذي
بــن شــيوخ اإلمــارات واليمــن وعــى وجــه اســتهدف هــذه املواقــع يف الحــروب
الخصوص مــأرب».
الدائــرة».
وأضــاف «تعــود جــذور الشــيخ زايــد
ولفــت إىل أن املواقــع األثريــة جــرى
بــن ســلطان آل نهيــان ونســبه إىل مأرب» ،اســتخدمتها كتحصينــات وثكنــات
مؤكــدا «اليمــن يف األســاس هــو بيــت عســكرية ،كــا تــم اســتهدافها بالقصــف
العــرب األول الــذي متــت الهجــرة منهــا يف مــرات عديــدة.
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