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ــوات  ــى للق ــد األع ــار القائ ــام مستش ق

الدفــاع  بأعــال وزيــر  القائــم  املســلحة 

الفريــق الركــن محمــد عــي املقــديش، يــوم 

األمــن  قــوات  ملعســكر  بزيــارة  اإلثنــن، 

الخاصــة مبحافظــة مــأرب.

منتســبي  أمــام  ألقاهــا  كلمــة  ويف 

الــدورة التدريبيــة الجديــدة أشــاد الفريــق 

واإلعــداد  الجاهزيــة  مبســتوى  املقــديش 

ــوات  ــه ق ــع ب ــي تتمت ــة الت ــة العالي واليقظ

األمــن الخاصــة مبــأرب وجهودهــا املبذولــة 

يف ســبيل تثبيــت دعائــم األمــن واالســتقرار.

وأشــار إىل الــدور الكبــر املنــوط بقوات 

األمــن يف إعــادة تطبيــع األوضــاع يف املناطق 

واملناطــق  املحافظــات  كل  ويف  املحــررة 

اليمنيــة واملشــاركة يف بنــاء اليمــن االتحــادي 

تتســاوى فيــه الحقــوق والواجبــات.

ونــوه مبــا تحققــه قــوات األمــن الخاصة 

ــب  ــات التهري ــع عملي ــازات يف من ــن انج م

واملمنوعــات  األســلحة  شــحنات  وضبــط 

إىل  وصولهــا  ومنــع  املــزورة  والعمــات 

الحــويث االنقابيــة. ميليشــيات 

كــا أشــاد الفريــق املقــديش مبــا قامــت 

بــه قــوات األمــن الخــاص مبحافظــة مــأرب 

يف ســبيل التصــدي للميليشــيات الحوثيــة 

االنقابيــة ويف تحريــر املحافظــة إىل جانــب 

إخوانهــم يف القــوات املســلحة.

وشــدد عــى أهميــة التنســيق والتعاون 

بــن الوحــدات العســكرية واألمنيــة لتثبيــت 

ــة  ــن الطــرق العام ــن واالســتقرار وتأم األم

والخاصــة  العامــة  املمتلــكات  وحايــة 

ومنــع أيــة محــاوالت أو مخططــات القــاق 

الســكينة العامــة.

يشيد بجاهزية ويقظة قوات األمن
 الخاصة بمأرب

الفريق 
المقدشي 
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مفتاح يكرم مدرستين فازتا بمسابقة 
الشهادة األساسية

البنك الدولي يمول 168 شبكة ري بمأرب

35 محطة بترولية 
بمأرب قيد التوقيف 

لمخالفتها معايير 
العمل

ــه  كــرم وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور/ عبدرب

مفتــاح ومعــه مديــر عــام مكتــب الرتبيــة الدكتــور 

عــي العبــاب، يــوم الثاثــاء، مدرســتي صفيــة 

ــك  ــب وذل ــة وحري ــي املدين ــات مبديريت ــرأ للبن واق

املســابقة  يف  والثــاين  االول  باملركزيــن  بفوزهــا 

املنهجيــة للشــهادة االساســية باملحافظــة.

والتقــت مدرســة اقــرأ الحديثــة للبنــات مبدينــة 

ــب للصــف  ــات بحري ــة للبن ــارب ومدرســة صفي م

دشــن وكيــل محافظــة مــأرب عــي محمــد 

الفاطمــي ومعــه مديــر مكتــب الزراعــة والــري 

يــوم  الولــص،  ســيف  املهنــدس 

ري  شــبكة   168 تنفيــذ  الخميــس 

ــوادي  ــة وال ــي املدين ــة مبديريت حديث

دوالر  الــف   170 تتجــاوز  بكلفــة 

بتمويــل مــن مــروع اســتجابة التابع 

الــدويل. للبنــك 

 420 إرواء  املــروع  ويســتهدف 

الزراعيــة،  االرايض  مــن  هكتــارا 

ويهــدف إىل تقليــل فاقد امليــاه واســتهاك الكهرباء، 

اســتخدام  عــى  املزارعــن  تشــجيع  جانــب  إىل 

شــبكات الــري الحديــث.

ــى  ــي ع ــل الفاطم ــد الوكي ــن أك ــال التدش وخ

ــر عــام فــرع  ــن جــال مدي أكــد عــي محمــد ب

رشكــة النفــط مبحافظــة مــأرب توقيــف 35 محطــة 

ــات املحافظــة  ــة موزعــة عــى عمــوم مديري برتولي

وفــرض غرامــة ماليــة عليهــا بســبب مخالفتهــا 

ــل. ــر العم املعاي

ــوق  ــج ف ــع برنام ــي م ــاء إذاع ــال لق ــال خ وق

الطاولــة الــذي تقدمــه إذاعــة مــأرب إنــه تــم 

فــرض غرامــة ماليــة مبليــون ريــال عــى كل محطــة 

بينهــا يف  املنهجيــة  املســابقة  التاســع، وجــرت 

ــة. ــة باملحافظ ــات النهائي التصفي

كا  بــن  قويــاً  تنافســاً  املســابقة  وشــهدت 

ــز األول،  ــة باملرك ــة صفي ــازت مدرس ــن، وف الفريق

ــز  ــى املرك ــة ع ــرأ الحديث ــة اق ــا حــازت مدرس بين

ــاين. الث

أهميــة تطويــر القطــاع الزراعــي باعتبــاره مــن 

أهــم القطاعــات يف اليمــن مــن حيــث توفــر األمــن 

الغــذايئ إىل جانــب اســتيعابه ألكــر عــدد مــن 

ــة. العال

ونــوه إىل جهــود مكتــب الزراعة والــري ومروع 

األشــغال العامة املنفــذ للمروع.

مــن جانبــه أشــار مديــر مكتــب الزراعــة والــري 

املهنــدس ســيف الولــص إىل ان مكتــب الزراعــة 

ــة  ــة رشاك ــعى إلقام ــري يس وال

الــدويل  البنــك  حقيقيــة مــع 

التابــع  اســتجابة  ومــروع 

للبنــك الــدويل لتنفيــذ عــددا 

العــام  خــال  املشــاريع  مــن 

الجــاري.

ولفــت إىل أن مكتب الزراعة 

الدراســات  مــن  عــددا  قــدم 

ملشــاريع زراعيــة ومــا زالــت قيــد البحث وستســهم 

يف حــال تنفيذهــا يف احــداث نقلــه للقطــاع الزراعي 

واالنتــاج الحيــواين.

خالفــت املعايــر املعمــول بهــا، وخالفــت التســعرة 

الرســمية.

 وكشــف مديــر عــام فــرع رشكــة النفــط مبــأرب 

أن الركــة تعمــل حاليــاً عــى إدخــال نظــام املراقبــة 

ــة. منوهــا إىل هــذا  ــكل محطــة برتولي االلكــرتوين ل

ــب يف  ــن التاع ــد م ــراً يف الح ــاعد كث ــام سيس النظ

ــوق  ــا للس ــن تهريبه ــد م ــة والح املشــتقات النفطي

الســوداء.

وأشــار إىل أن الركــة طبقــت هــذا النظــام 

يف املحطــات البرتوليــة التابعــة للركــة، وســيتم 

تعميمــه عــى كافــة محاطــات الوقــود يف مختلــف 

مديريــات املحافظــة يف الفــرتة القادمــة.

وســبق ملحافــظ محافظــة مــأرب اللــواء ســلطان 

بــن عــي العــرادة أن وجــه بإيقــاف كافــة محطــات 

املرخصــة  غــر  النفطيــة  للمشــتقات  التوزيــع 

ــوداء. ــوق الس ــة الس ومكافح
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مركز تدريبي لمنتسبي الداخلية في 
مأرب قريبًا

فريق الصليب األحمر يبدي ارتياحه بما 
لمسه من استقرار بمأرب

مناورة عسكرية 
بمأرب لقوات 
األمن الخاصة

قــال وكيــل وزارة الداخليــة اللواء 

احمــد املوســاي إن وزارتــه بصــدد 

إنشــاء مركــز تدريبــي ملنتســبي وزارة 

ــة يف  ــرتة القادم ــال الف ــة خ الداخلي

محافظــة مــأرب.

ــه  ــاء اجرت ــال لق ــك خ ــاء ذل ج

معــه اذاعــة مــأرب املحليــة يف برنامج 

ــن  ــه ع ــدث خال ــة، تح ــوق الطاول ف

ــن  ــي ب ــيق أمن ــاون وتنس ــود تع وج

كافــة وحــدات الداخليــة يف عمــوم 

ــررة. ــات املح املحافظ

التعامــل  أهميــة  عــى  وأكــد 

ــعى  ــي تس ــارص الت ــع العن ــوة م بالق

للنيــل مــن أمــن محافظــة مــأرب 

وفقــاً للقانــون، مشــيداً بجهــود رجــال 

ــات  ــن خدم ــه م ــا يقدمون ــن وم االم

بالرغــم مــن شــحة االمكانيــات وتأخر 

الرواتــب. رصف 

كــا أشــاد بدعــم دول التحالــف 

العربيــة  اململكــة  بقيــادة  العــريب 

ــة  ــة االمــارات العربي الســعودية ودول

املتحــدة ورفدهــا لألجهــزة االمنية بـ3 

ــص  ــة لفح ــة مخصص ــزة الكرتوني اجه

ــدة  ــينية يف ع ــعة الس ــع باألش البضائ

اماكــن مبحافظتــي مــأرب وحرضموت.

نظمــت قــوات األمــن الخاصــة يف محافظــة 

عســكرية  منــاورة  االثنــن،  ،يــوم  مــأرب 

باســتخدام الذخــرة الحية واألســلحة املتوســطة 

ــدو. ــة للع ــع افرتاضي ــام ملواق ــات اقتح وعملي

ــواء  ــة الل ــل أول وزارة الداخلي ــاد وكي وأش

القــوات  رجــال  بــأداء   ، الريــف  محمــد 

الخاصــة ومســتواهم العــايل يف تجســيد املهارات 

ــق الصليــب األحمــر  أبــدى فري

ومنســق  ســلوم،  ليليــان  برئاســة 

ــزور  ــذي ي ــح الحــدي ال املنظمــة صال

ــه  ــا ملس ــه مل ــأرب ارتياح ــة م محافظ

مــن أمــن واســتقرار يف املحافظــة.

جــاء ذلــك خــال زيــارة الفريــق 

العامــة  لــإدارة  األربعــاء،  ،يــوم 

مــأرب. محافظــة  لرطــة 

وخــال الزيــارة، بحــث فريــق 

الصليــب األحمــر مــع مديــر عــام 

العميــد  مــأرب  محافظــة  رشطــة 

مــن  العديــد  املــداين،  عبدامللــك 

ــا التــي تنــدرج ضمــن برنامــج  القضاي

الزيــارة.

ورحــب العميــد/ املــداين بفريــق 

منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل ، 

اإلنســانية  واألدوار  الجهــود  مثمنــاً 

التــي تبذلهــا منظمــة الصليــب األحمر 

ومتابعتهــا باســتمرارية لألوضــاع يف 

ــن. اليم

وأبــدى العميــد املــداين اســتعداد 

األجهــزة األمنيــة يف تذليــل الصعوبات 

واملعوقــات التــي قــد تواجــه الفريــق، 

ــم  ــى تقدي ــتعمل ع ــا س ــدا بأنه مؤك

ــم  ــة لقيامه ــهيات الكفيل ــة التس كاف

مبهامهــم اإلنســاين يف محافظــة مــأرب.

ــا  ــي تلقوه ــة الت ــة والقتالي ــرات التدريبي والخ

ــاح  ــع بنج ــى أرض الواق ــع ع ــل الرسي والتدخ

ــر. كب

وأظهــر منتســبو قــوات األمــن الخاصــة 

يف منــاورة »الــرق الخاطف«املســتوى املهــاري 

يف  بــه  يتمتعــون  الــذي  العــايل  والتدريبــي 

وتنفيــذ  الحديثــة  األســلحة  مــع  التعامــل 

امليــدان  عــى  الهجــوم  مراحــل  مختلــف 

املفتــوح والخطــط امليدانيــة القتحــام أوكار 

العــدو.

ويف ختــام املنــاورة تــم تكريــم املدربــن 

يف قــوات األمــن الخاصــة والجنــود املشــاركن 

يف املنــاورة العســكري.
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أمهات 
المختطفين 

يحيين عيد األم 
بحفل تكريمي 

ووقفة 
احتجاجية

يوم الشعر العالمي يتألأل في بادية 
مأرب

نظــم فريــق بنيــان للتنميــة املجتمعيــة، مســاء 

ــعر  ــوم الش ــبة ي ــعرية مبناس ــية ش ــاء، أمس األربع

العاملــي الحــادي والعريــن مــن مــارس / آذار 

مــن كل عــام، مبشــاركة عــدد مــن نخبــة الشــعراء 

ــأرب. ــة محافظــة م ــن يف بادي اليمني

وهدفــت الفعاليــة التــي نظمهــا فريــق بنيــان 

للتنميــة املجتمعيــة بالتنســيق مــع مكتــب الثقافة 

يف محافظــة مــأرب، مبناســبة يــوم الشــعر 

العاملــي، إىل دعــم الشــعر والشــعراء عــى حــد 

ــاء الحــوار  ــة العمــل عــى إحي ســواء، ومحاول

بــن أنــواع الشــعر.

ــيقية  ــات موس ــية مقطوع ــت األمس تضمن

عــى الربابــة قدمهــا فنانــون ماربيــون واغــاين 

مــن  العــرات  وشــارك  مختلفــة  مينيــة 

الحــارضون يف تقديــم الرقصــات اليمنيــة املختلفــة 

يف مشــهد وحــد القلــوب وزرع صحــراء مــارب حبــاً 

ــة. ووطني

كبــر  بقبــول  الشــعرية  األمســية  وحظيــت 

ــأريب. ــع امل ــام واملجتم ــائل اإلع ــدى وس ــع ل وواس

برعايــة محافــظ محافظــة مــأرب 

اللــواء/ ســلطان بــن عــي العــرادة 

أقامــت رابطــة أمهــات املختطفــن 

أمهــات  لتكريــم  فنيــا  حفــا 

ــذي  ــد األم ال ــن، مبناســبة عي املختطف

يصــادف الـــ21 مــن مــارس كل عــام، 

ــايل  ــات وأه ــدد مــن أمه ــور ع بحض

قــرساً. واملخفيــن  املختطفــن 

وألقــت إحــدى عضــوات الرابطــة 

ــد  ــات بعي ــا األمه ــأت فيه ــة هن كلم

ــات  ــاة األمه ــا معان األم ورشحــت فيه

يف ظــل غيــاب أبنائهــن داخــل ســجون 

إنجازاتهــا  عــن  متحدثــة  الحــويث، 

متابعــة  يف  املاضيــة  الفــرتة  خــال 

أبنائهــا املختطفــن واملطالبــة بإطــاق 

رساحهــم دون قيــد أو رشط.

زهــرات  قدمــت  الفعاليــة  ويف 

ــا  ــح م ــا يوض ــهدا متثيلي ــة مش الرابط

يف  ابنهــا  زيــارة  عنــد  األم  تعانيــه 

املســلحة،  الحــويث  ســجون جاعــة 

موجهــات نــداء إىل كل العــامل وإىل كل 

املنظــات الحقوقيــة املعنيــة بحقــوق 

تجــاه  بواجبهــا  القيــام  االنســان 

أبنائهــن املختطفــن وإطــاق رساحهــم 

قيــد. أو  رشط  دون 

وخــال الفعاليــة شــارك املختطف 

محيــي  إبراهيــم  عنــه  املفــرج 

ــجنه  ــه يف س ــعر كتب ــاء ش ــن بإلق الدي

كبــرة  وهــي  أمــه  جــاءت  عندمــا 

ــه عــن شــوقه  ــه عــر في الســن لزيارت

لرؤيتهــا وحنينــه إليهــا، كــا عــر عــا 

ــام  ــات أم ــه وقفــات األمه ــت متثل كان

ــل  ــاء لألم ــن إحي ــجون م ــواب الس أب

يف نفوســهم وشــد عزامئهــم وشــكر 

جانــب  إىل  وقوفهــا  عــى  الرابطــة 

املختطفــن وأوصــل شــكر املختطفــن 

يف الســجون إىل الرابطــة.

ويف ختــام الحفــل أقامــت جميــع 

ــة  ــا برسع ــن فيه ــة طال ــات وقف االمه

إطــاق رساح املختطفــن واملخفيــن 

كل  إىل  مناشــدة  وقدمــن  قــرساً، 

واالنســانية  الحقوقيــة  املنظــات 

أبنائهــن. لاهتــام بقضايــا 
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مارب تحتضن حفل إشهار رابطة أسر الشهداء وملتقى تعز 
اإلجتماعي التنموي بإقليم سبأ

مدير مكتب الصحة يلتقي 
وفد الصليب األحمر الدولي

ــة  ــارب »الرابط ــة م ــد مبدين ــوم األح ــهر ي أش

الوطنيــة ألرس الشــهداء«، يف حفــل فنــي وخطــايب 

ــم  ــة اقلي ــي بجامع ــهيد القردع ــة الش ــم بقاع أقي

ســبأ، بالتزامــن مــع ذكــرى مجــزرة جمعــة الكرامة 

ــارس 2011م.  18 م

وقالــت األمــن العــام للرابطــة منــرة مــروك ، 

إن آالف الشــهداء ارتقــوا يف ســبيل الوطــن وقضيــة 

ــف  ــة مــن التجري ــة وصــون الهوي اســتعادة الدول

وحفــظ الوطــن مــن الجائحــة االنقابيــة.

الرابطــة تشــكلت مــن موقــع  وأكــدت أن 

ــرضورة  ــة ك ــاء الزكي ــتحقاقات الدم ــدان واس الفق

ملحــة بلــورت أهدافهــا مــن أحــام الشــهداء 

التقــي مديــر عــام مكتــب الصحــة العامــة 

والســكان يف مــارب الدكتــور عبدالعزيز الشــدادي، 

يــوم الثاثــاء فريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــدي. ــح الح ــة صال ــر برئاس األحم

للصليــب  وفــد  مــأرب،  محافظــة  ويــزور 

األحمــر يضــم ليليــان ســلوم والدكتــور ســهيل 

الصليــب. يف  الصحــة  مســؤول  االريــاين 

وخــال اللقــاء قــدم الفريــق رشحا عــن طبيعة 

الزيــارة التــي قــال إنهــا تهــدف إىل التعــاون بــن 

ــة  ــة الدولي ــة واللجن ــة باملحافظ ــلطات املحلي الس

للصليــب األحمــر يف كل املجــاالت ومنهــا الجانــب 

وآمالهــم بدولــة ضامنــة للحيــاة الكرميــة ووأد تــام 

ــة. ــة االنقابي ــع الفتن ملناب

ــع إىل  ــان صــادر عــن الرابطــة الجمي ــا بي ودع

الحفــاظ عــى الثوابــت الوطنيــة يف طريق تشــكيل 

نضــاالت  منهــا  القلــب  االتحاديــة ويف  الدولــة 

ــه. ــب قول ــم. حس ــهداء وتضحياته الش

ــريب  ــف الع ــهداء التحال ــان إىل ش ــرق البي وتط

ــي  ــدم اليمن ــم بال ــت دمائه ــال »امتزج ــن ق الذي

ملســاندة الشــعب اليمنــي ونــرة للديــن وتأمــن 

ــاريس  ــدر الف ــن امل ــن م ــص اليم ــة وتخلي املنطق

ــم«. الغاش

أشــهر يــوم الســبت يف محافظــة مــأرب ملتقــى 

تعــز االجتاعــي التنمــوي يف إقليــم ســبأ بحضــور 

وكيــل محافظــة مــارب عــي محمــد الفاطمــي 

ووكيــل محافظــة تعــز عبدالحكيــم عــون.

ويهــدف امللتقــى إىل تحقيــق معالجــة كاملــة 

والجرحــى  الشــهداء  أرس  لقضايــا  ومســتمرة 

واملعاقــن مــن أبنــاء تعــز وقضايــا النازحــن ورصــد 

انتهــاكات الحقــوق والحريــات ألبناء تعــز املقيمن 

ــكل أشــكالها عــن  ــم ســبأ ورفــع املظــامل ب يف إقلي

ــاء تعــز.  أبن

كــا يهــدف امللتقــى إىل العمــل عــى تعميــق 

ــة  ــة املحب ــر ثقاف ــع ون ــة يف أوســاط املجتم الثق

والتســامح وترشــيد الخطــاب االعامــي و تحســن 

املســتوى التعليمــي والرتبــوي األســايس والثانــوي 

والجامعــي ورفــع الوعــي الصحــي والبيئــي ودعــم 

الهادفــة  امللتقــى  برامــج  الشــباب يف  مشــاركة 

ملعالجــة أهــم القضايــا الشــائكة فيــا يخــدم 

ــة.  ــة العام املصلح

حــرض حفــل االشــهار عــدد مــن القيــادات 

ــة وعــدد مــن مــدراء العمــوم  العســكرية واالمني

باملحافظــة. 

الصحــي. 

ــد  ــه بوف ــور الشــدادي عــن ترحيب وعــر الدكت

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــدويل واطاعه 

عــي الجانــب الصحــي، مســتعرضاً الوضــع الصحي 

والطارئــة  الرضوريــة  واالحتياجــات  باملحافظــة 

ــاث،  ــزات وأث ــن تجهي ــأرب م ــال مب ــذا املج يف ه

ــة. ــة والطارئ ــن االحتياجــات الرضوري وغرهــا م

وأوضــح ان محافظــة مــارب التــي يتواجــد 

ــر  ــب توف ــن، تتطل ــن النازح ــر م ــدد كب ــا ع فيه

ــة  ــاً إىل أهمي ــة، الفت ــة والعاجي ــات الطبي الخدم

ــة  ــات الدولي ــل املنظ ــن قب ــل م ــل العاج التدخ

يف  للمحافظــة  االزم  الدعــم  لتقديــم  واملحليــة 

الجانــب الصحــي.

باملحافظــة  الصحــة  مكتــب  أن  إىل  وأشــار 

يعــاىن مــن نقــص يف االدويــة الرضوريــة والطارئــة، 

وخاصــة أدويــة األمــراض املزمنــة لحــاالت الســكر 

ــراض. ــن االم ــب وغرهــا م ــراض القل وأم
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مــارب  الســياحي مبحافظــة  القطــاع  شــهد 

ــم  ــعا رغ ــا واس ــن انتعاش ــن املاضي ــال العامي خ

قلــة االمكانيــات ، لتســجل املحافظــة بذلــك اعــى 

معــدالت النمــو الســياحي منــذ عــرات الســنوات 

بعــض  يف  الســياحة  نســبة  أن وصلــت  بعــد   ،

االعــوام الســابقة إىل 0% ، ـ ووفقــا ملتخصصــن 

ــال  ــة خ ــهد املحافظ ــع أن تش ــن املتوق ــه م ـ فإن

الســنوات الخمــس القادمــة نهضــة واســعة يف 

ــرى  ــاالت االخ ــف املج ــياحي ومختل ــاع الس القط

ــا. ــي متتلكه ــرة الت ــات الكب ــرا للمقوم نظ

ــب الســياحية  ــة رســمية ملكت ــا إلحصائي ووفق

باملحافظــة حصــل عليهــا “املشــاهد” فــإن املكتــب 

ــا  ــط 165 ترخيص ــايض فق ــام امل ــال الع ــح خ من

وكاالت   ( شــملت  وخدميــة  ســياحية  ملنشــآت 

والفنــادق  الــري،  النقــل  ومكاتــب  الســياحة، 

والكفتريــات،  واملطاعــم  والحدائــق،  بأنواعهــا، 

ــراح( ــات االف وقاع

)تحقيق(

المشاهد: هشام المحيا

عن السياحة في مأرب والنهضة 
الغير مسبوقة

 أسباب ومقومات

ســكان  فــإن  الرســمية  للتقديــرات  ووفقــا 

محافظــة مــارب تضاعــف 7 مــرات، حيــث تجــاوز 

ــون نســمة بعــد أن كان عددهــم  عددهــم 2 ملي

قبــل الحــرب 350 ألــف نســمة تقريبــا وذلــك 

ــكرية  ــة عس ــة إىل عاصم ــول املحافظ ــبب تح بس

ــة  ــا املحافظ ــة وكونه ــن جه ــة م ــوات الرعي للق

األوىل التــي اســتقبلت النازحــن مــن مختلــف 

املحافظــات باعتبــار الوجهــة اآلمنــة لليمنيــن مــن 

جهــة اخــرى ، االمــر الــذي جعــل املحافظــة أمــام 

نهضــة إجباريــة واســعة يف مختلــف املجــاالت ويف 

ــياحي. ــال الس ــا املج مقدمته

ورغــم أن الحــرب هــي مــن صنعــت الحــراك 

الســياحي باملحافظــة إال أن أنهــا متتلــك مقومــات 

ســياحية هائلــة حيــث تعــد أهــم منطقــة أثريــة 

وســياحية يف اليمــن ، ومتتلــك ـ بحســب التقاريــر 

الرســمية والصحفيــة املختلفــة ـ عــرات املواقــع 

األثريــة يعــود تاريخ بعضهــا إىل العصــور الحجرية 

وأخــرى إىل حقــب زمنيــة مختلفــة ، باإلضافــة إىل 

ــان التــي  ــة عديــدة خصوصــا الودي مواقــع طبيعي

تتجــاوزت 14 واديــا رئيســيا.

ــر عــام الســياحة مبحافظــة مــارب  ــب مدي نائ

يــارس االغــري قــال يف حديــث خــاص “للمشــاهد” 

أن االســتقرار االمنــي الــذي شــهدته املحافظــة 

ــى  ــا ع ــس ايجاب ــن انعك ــن املاضي ــال العامي خ

ــغال  ــبة أش ــت نس ــث بلغ ــياحي حي ــال الس املج

املرافــق االيوائيــة يف العام 2016م 100% ، و85% يف 

العــام 2017 نظــرا لتوافــد الــزوار والوافديــن مــن 

ــة  ــة واملحلي ــات الدولي ــمية واملنظ ــود الرس الوف

ــذا النازحــن. ــة وك واإلقليمي
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واقع نهضوي

ــد  ــب الســياحة فق ــات مكت وبحســب إحصائي

منــح املكتــب تراخيــص لـــ31 وكالــة ســياحية و4 

ــان  ــم فندق ــا منه ــري و27 فندق ــل ب ــب نق ملكات

ســياحيان وفنــدق واحــد 4نجــوم ، وأخــر 3 نجــوم 

، و5 نجمتــن ، و9 نجمــة واحــدة ، وتضــم جميــع 

ــغ  ــرا.. وبل ــدد 1221 رسي ــة بع ــادق 660 غرف الفن

عــدد الغــرف املشــغولة خــال العــام املــايض 202 

ألــف و2900 غرفــة .. كــا منــح املكتــب تراخيــص 

لـــ 54 مطعــا و26 كافتريــا وحديقــة واحــدة 

وقاعــة أفــراح.

ــة  ــري أن املحافظ ــد االغ ــدد أك ــذا الص ويف ه

متتلــك مقومــات ســياحية كبــرة تجعــل منهــا قبلــة 

للســائحن والــزوار ، وأن املواقــع االثريــة واألماكــن 

ــل  ــاال واســعا مــن قب ــا إقب ــة تشــهد يومي الطبيعي

ــود  ــن الوف ــدد م ــب ع ــن إىل جان ــياح املحلي الس

ــة. ــة الخارجي ــة واالعامي البحثي

ــد منصــور الحيمــي ـ أخصــايئ  ــه أك مــن جانب

ترويــج ســياحي ـ أن محافظــة مــارب تعــد أهــم 

الكثــر مــن  باليمــن ومتتلــك  أثريــة  محافظــة 

املواقــع الطبيعيــة التــي تجعــل الســياح يتوافــدون 

إليهــا باســتمرار .. مشــرا إىل أن مواقعها الســياحية 

تســتقبل يوميــا مئــات الــزوار بعــد أن كانــت تكاد 

تخلــو منهــم يف االعــوام الســابقة.

استغال وغياب للمواصفات

بهــم  التقــى  ـ  ومواطنــون  وزوار  باحثــون 

“املشــاهد”ـ  أكــدوا أن الخدمــات مبحافظــة مــارب 

مكلفــة جــدا وأنهــا تســتغل الــزوار والســياح 

ــات  ــر املواصف ــدم توف ــب ع ــر إىل جان ــكل كب بش

املطلوبــة يف الكثــر مــن املنشــآت الســياحية ، 

رغــم قيــام مكتــب الســياحة بتفعيــل إدارة الرقابة 

والتفتيــش وتجهيــز قرابــة 50 صندوقــا للشــكاوى 

واملقرتحــات.

وقــال الباحــث فيصــل الســبئي إنــه جــاء 

ــارة  ــرض زي ــابيع لغ ــل أس ــارب قب ــة م إىل محافظ

املواقــع االثريــة باملحافظــة وفــور وصولــه تفاجــئ 

بالكثــر مــن املرافــق الســياحية التــي تحمــل 

صفــات عاليــة “كالفنــادق الســياحية واملنجمــة ” 

بينــا هــي يف الواقــع ليســت كذلــك ، مشــرا إىل 

أنــه تفاجــئ أيضــا بأســعار ناريــة ســواء يف الفنادق 

الفنــادق  الغرفــة يف  أو غرهــا حيــث وصلــت 

الشــعبية 5 ألــف ريــال بينــا وتبلــغ ســعرها 

ــع  ــا ربي ــال.. أم ــرى 10 آالف ري ــادق االخ يف الفن

ــن  ــط م ــادق فق ــف ” ليســت الفن الصــري فيضي

تســتغل الــزوار فاألســعار يف املطاعــم والكفريــات 

ــة  ــة ببقي ــدا مقارن ــة ج ــات مرتفع ــى املواص وحت

املحافظــات.

مــن جهتهــم ، قــال بعــض مــدراء املرافــق 

الســياحية مبــارب أنهــم ال يســتغلون املواطنــن أو 

الــزوار .. مؤكديــن أن الوضــع فــرض عليهــم رفــع 

ــا. ــي يقدمونه ــات الت ــعار الخدم اس

صعوبات

رغــم التوســع الهائــل للمشــاريع الخدميــة 

الســياحية مبــارب إال أن املحافظــة ال تــزال بحاجــة 

ــك  ــول ذل ــة .. وح ــياحية هام ــاريع س ــرة ملش كب

قــال نائــب مديــر مكتــب الســياحة أن املحافظــة 

بحاجــة إىل مشــاريع ســياحية كبــرة كفنــادق 

خمســة وأربعــة وثاثــة نجــوم ، ومطاعــم الدرجــة 

االوىل واملمتــازة واملــدن والحدائــق الرتفيهيــة وكذا 

معهــد ســياحي.

مشــرا إىل أن املحافظــة تفتقــر لهــذه املشــاريع 

ــرة  ــا لتشــجيع املشــاريع الصغ ــب حاجته إىل جان

ــة لدمــج املجتمــع املحــي  ــي كخدمــات مكمل الت

يف صناعــة الســياحة وتوفــر فــرص العمــل كهــدف 

أخــر.

حلول

ــب  ــه يتوج ــري أن ــول االغ ــول يق ــن الحل وع

عــى قيــادة املحافظــة دعــم جملــة من االجــراءات 

ــياحية  ــع الس ــر املواق ــة لح ــكيل لجن ــا تش منه

واالثريــة وترميــم املتــرضر منهــا وإنشــاء صنــدوق 

ــعبي  ــوروث الش ــرتاث وامل ــة ال ــياحة ولحاي للس

وتشــجيع املســتثمرين عــى االســتثار باملحافظــة 

يف مختلــف املشــاريع التــي تخــدم الســياحة فيهــا.
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قبــل أســابيع كنــت يف عــدن عــرات النقــاط األمنيــة 

اســتوقفتني، وكلــا أقــول لهــم أتيت مــن مأرب أو أســكن 

يف مــارب، أالقــي كل الرتحــاب واالحــرتام.

يف عدن تلمس إرادة الحياة .. كل الشــوارع واملتنزهات 

ممتلئــة رغــم آثار الحــرب الواضحة أينــا اتجهت.

 املدينــة التــي هزمــت الحــويث وأعوانــه يف أوج قوتهــم، 

وقاتــل شــبابها ببســالة أدهشــت العــامل، لــن يهزمهــا 

ــا. ــوا مــن ســكينتها ومكانته ــا نال ــار مه الصغ

كنــت  فيهــا،  بقــايئ  فــرتة  طــول 

ــأرب  ــارن م ــاس تق ــاذا الن ــاءل، مل أتس

ــرتكات  ــن املش ــم م ــى الرغ ــدن؟! ع بع

الكثــرة بــن املدينتــن، بعــد تحررهــا 

مــن امليليشــيات االنقابيــة، وأي تقــدم 

أو نجــاح يف إحــدى املدينتــن تســتفيد 

اســتقرار  إىل  إضافــة  األخــرى،  منــه 

حرضمــوت بالطبــع، والتــي متثل متنفســاً 

ــا. ــادم معه ــررة وتتخ ــات املح ــكل املحافظ ل

ــأرب،  ــة مب ــداً مقارن ــرة ج ــدن كب ــان ع ــذا ف ــع ه وم

وفيهــا بنيــة تحتيــة تفــوق مــأرب خمســن مــرة، وبالتــايل، 

ــي  ــرب الت ــة الح ــدا، وطبيع ــرة ج ــة كب ــات األمني التحدي

ــة. ــدات مضاعف ــرض تعقي ــدن تف ــاء ع ــت يف أحي حدث

عــدن ومــارب وحرضمــوت منــاذج إلدارة محليــة تراعــي 

خصوصيــات املجتمــع، ومتحــررة مــن ثنائيــة )املركــز( أو 

)التشــظي املناطقــي(، وهــذي مقدمــة جيــدة للمــروع 

االتحــادي لــو أن الحكومــة تواكــب هــذا التحــول وتحســم 

مأرب وعدن ) توأمان (

ــة  ــط والحرك ــن التخب ــدال ع ــا ب ــائلها وأدواته ــا ووس أمره

الســائلة.

ــط  ــرتكات وراب ــا مش ــأرب، وبينه ــدن وم ــل ع تتكام

ــه  ــا متثل ــن م ــة ب ــر الوقيع ــى وت ــزف ع ــر، والع ــا ح ب

املحافظتــن عمــل خبيــث ومرفــوض.

ــأيت  ــأرب وت ــه م ــا تنتج ــن م ــدن م ــة ع ــب حص تذه

ــق. ــا عوائ ــدن ب ــن ع ــأرب م ــات م ــب واحتياج روات

أهلنــا يف عــدن لهــم كل االحــرتام لخياراتهــم أيــا كانت؛ 

وواضــح أن محــركات األزمــة فيهــا سياســية 

عاتــق  عــى  تقــع  حلهــا  ومســؤولية  بحتــة 

أطرافهــا     مــع  للتواصــل  والحكومــة  الرئيــس 

ســواء داخليــة أو  خارجيــة والخــروج بحــل، أو 

ــارص  ــل عن ــا وتفع ــاح له ــو مت ــا ه ــد مب فلتصع

ــا. ــا ووجوده قوته

ــن  ــداء املدينت ــح أع ــب أن ينج ــن ال يج لك

يف محاوالتهــم البائســة جرهــا إىل مربــع التضــاد 

والتايــز، مــأرب وعــدن توأمــان، بــكل مــا متثلــه 

املدينتــن.

العــدو واحــد وال يــزال مهــددا للجميــع، بــل ويتشــظى 

يف أشــكال مخادعــة، تتقنــع خطابــا ماكــرا للوقيعــة بعد أن 

كانــت جــزأً مــن الســم، كــا أن مــن واجــب الحكومــة أن 

تفــرض وجودهــا وتعــزز قنــوات التنســيق منعــا للنتوءات.
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