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الفريق
المقدشي
قــام مستشــار القائــد األعــى للقــوات
املســلحة القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع
الفريــق الركــن محمــد عــي املقــديش ،يــوم
اإلثنــن ،بزيــارة ملعســكر قــوات األمــن
الخاصــة مبحافظــة مــأرب.
ويف كلمــة ألقاهــا أمــام منتســبي
الــدورة التدريبيــة الجديــدة أشــاد الفريــق
املقــديش مبســتوى الجاهزيــة واإلعــداد
واليقظــة العاليــة التــي تتمتــع بــه قــوات
األمــن الخاصــة مبــأرب وجهودهــا املبذولــة
يف ســبيل تثبيــت دعائــم األمــن واالســتقرار.
وأشــار إىل الــدور الكبــر املنــوط بقوات
األمــن يف إعــادة تطبيــع األوضــاع يف املناطق
املحــررة ويف كل املحافظــات واملناطــق
اليمنيــة واملشــاركة يف بنــاء اليمــن االتحــادي
تتســاوى فيــه الحقــوق والواجبــات.

يشيد بجاهزية ويقظة قوات األمن
الخاصة بمأرب

ونــوه مبــا تحققــه قــوات األمــن الخاصة
مــن انجــازات يف منــع عمليــات التهريــب
وضبــط شــحنات األســلحة واملمنوعــات
والعمــات املــزورة ومنــع وصولهــا إىل
ميليشــيات الحــويث االنقالبيــة.
كــا أشــاد الفريــق املقــديش مبــا قامــت
بــه قــوات األمــن الخــاص مبحافظــة مــأرب
يف ســبيل التصــدي للميليشــيات الحوثيــة
االنقالبيــة ويف تحريــر املحافظــة إىل جانــب
إخوانهــم يف القــوات املســلحة.
وشــدد عــى أهميــة التنســيق والتعاون
بــن الوحــدات العســكرية واألمنيــة لتثبيــت
األمــن واالســتقرار وتأمــن الطــرق العامــة
وحاميــة املمتلــكات العامــة والخاصــة
ومنــع أيــة محــاوالت أو مخططــات القــاق
الســكينة العامــة.
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مفتاح يكرم مدرستين فازتا بمسابقة
الشهادة األساسية

كــرم وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور /عبدربــه
مفتــاح ومعــه مديــر عــام مكتــب الرتبيــة الدكتــور
عــي العبــاب ،يــوم الثالثــاء ،مدرســتي صفيــة
واقــرأ للبنــات مبديريتــي املدينــة وحريــب وذلــك
بفوزهــا باملركزيــن االول والثــاين يف املســابقة
املنهجيــة للشــهادة االساســية باملحافظــة.
والتقــت مدرســة اقــرأ الحديثــة للبنــات مبدينــة
مــارب ومدرســة صفيــة للبنــات بحريــب للصــف

التاســع ،وجــرت املســابقة املنهجيــة بينهــا يف
التصفيــات النهائيــة باملحافظــة.
وشــهدت املســابقة تنافســاً قويــاً بــن كال
الفريقــن ،وفــازت مدرســة صفيــة باملركــز األول،
بينــا حــازت مدرســة اقــرأ الحديثــة عــى املركــز
الثــاين.

البنك الدولي يمول  168شبكة ري بمأرب
دشــن وكيــل محافظــة مــأرب عــي محمــد أهميــة تطويــر القطــاع الزراعــي باعتبــاره مــن
الفاطمــي ومعــه مديــر مكتــب الزراعــة والــري أهــم القطاعــات يف اليمــن مــن حيــث توفــر األمــن
املهنــدس ســيف الولــص ،يــوم
الخميــس تنفيــذ  168شــبكة ري
حديثــة مبديريتــي املدينــة والــوادي
بكلفــة تتجــاوز  170الــف دوالر
بتمويــل مــن مــروع اســتجابة التابع
للبنــك الــدويل.
ويســتهدف املــروع إرواء 420
هكتــارا مــن االرايض الزراعيــة،
ويهــدف إىل تقليــل فاقد امليــاه واســتهالك الكهرباء ،الغــذايئ إىل جانــب اســتيعابه ألكــر عــدد مــن
إىل جانــب تشــجيع املزارعــن عــى اســتخدام العاملــة.
شــبكات الــري الحديــث.
ونــوه إىل جهــود مكتــب الزراعة والــري ومرشوع
وخــال التدشــن أكــد الوكيــل الفاطمــي عــى األشــغال العامة املنفــذ للمرشوع.

مــن جانبــه أشــار مديــر مكتــب الزراعــة والــري
املهنــدس ســيف الولــص إىل ان مكتــب الزراعــة
والــري يســعى إلقامــة رشاكــة
حقيقيــة مــع البنــك الــدويل
ومــروع اســتجابة التابــع
للبنــك الــدويل لتنفيــذ عــددا
مــن املشــاريع خــال العــام
الجــاري.
ولفــت إىل أن مكتب الزراعة
قــدم عــددا مــن الدراســات
ملشــاريع زراعيــة ومــا زالــت قيــد البحث وستســهم
يف حــال تنفيذهــا يف احــداث نقلــه للقطــاع الزراعي
واالنتــاج الحيــواين.

 35محطة بترولية
بمأرب قيد التوقيف
لمخالفتها معايير
العمل
أكــد عــي محمــد بــن جــال مديــر عــام فــرع
رشكــة النفــط مبحافظــة مــأرب توقيــف  35محطــة
برتوليــة موزعــة عــى عمــوم مديريــات املحافظــة
وفــرض غرامــة ماليــة عليهــا بســبب مخالفتهــا
املعايــر العمــل.
وقــال خــال لقــاء إذاعــي مــع برنامــج فــوق
الطاولــة الــذي تقدمــه إذاعــة مــأرب إنــه تــم
فــرض غرامــة ماليــة مبليــون ريــال عــى كل محطــة

خالفــت املعايــر املعمــول بهــا ،وخالفــت التســعرية
الرســمية.
وكشــف مديــر عــام فــرع رشكــة النفــط مبــأرب
أن الرشكــة تعمــل حاليـاً عــى إدخــال نظــام املراقبــة
االلكــروين لــكل محطــة برتوليــة .منوهــا إىل هــذا
النظــام سيســاعد كث ـراً يف الحــد مــن التالعــب يف
املشــتقات النفطيــة والحــد مــن تهريبهــا للســوق
الســوداء.

وأشــار إىل أن الرشكــة طبقــت هــذا النظــام
يف املحطــات البرتوليــة التابعــة للرشكــة ،وســيتم
تعميمــه عــى كافــة محاطــات الوقــود يف مختلــف
مديريــات املحافظــة يف الفــرة القادمــة.
وســبق ملحافــظ محافظــة مــأرب اللــواء ســلطان
بــن عــي العـرادة أن وجــه بإيقــاف كافــة محطــات
التوزيــع للمشــتقات النفطيــة غــر املرخصــة
ومكافحــة الســوق الســوداء.
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مناورة عسكرية
بمأرب لقوات
األمن الخاصة

نظمــت قــوات األمــن الخاصــة يف محافظــة
مــأرب ،يــوم االثنــن ،منــاورة عســكرية
باســتخدام الذخــرة الحية واألســلحة املتوســطة
وعمليــات اقتحــام ملواقــع افرتاضيــة للعــدو.
وأشــاد وكيــل أول وزارة الداخليــة اللــواء
محمــد الرشيــف  ،بــأداء رجــال القــوات
الخاصــة ومســتواهم العــايل يف تجســيد املهارات

والخــرات التدريبيــة والقتاليــة التــي تلقوهــا
والتدخــل الرسيــع عــى أرض الواقــع بنجــاح
كبــر.
وأظهــر منتســبو قــوات األمــن الخاصــة
يف منــاورة «الــرق الخاطف»املســتوى املهــاري
والتدريبــي العــايل الــذي يتمتعــون بــه يف
التعامــل مــع األســلحة الحديثــة وتنفيــذ

مركز تدريبي لمنتسبي الداخلية في
مأرب قريباً
قــال وكيــل وزارة الداخليــة اللواء
احمــد املوســاي إن وزارتــه بصــدد
إنشــاء مركــز تدريبــي ملنتســبي وزارة
الداخليــة خــال الفــرة القادمــة يف
محافظــة مــأرب.
جــاء ذلــك خــال لقــاء اجرتــه
معــه اذاعــة مــأرب املحليــة يف برنامج
فــوق الطاولــة ،تحــدث خاللــه عــن
وجــود تعــاون وتنســيق أمنــي بــن
كافــة وحــدات الداخليــة يف عمــوم
املحافظــات املحــررة.
وأكــد عــى أهميــة التعامــل
بالقــوة مــع العنــارص التــي تســعى
للنيــل مــن أمــن محافظــة مــأرب
وفقـاً للقانــون ،مشــيداً بجهــود رجــال
االمــن ومــا يقدمونــه مــن خدمــات
بالرغــم مــن شــحة االمكانيــات وتأخر
رصف الرواتــب.
كــا أشــاد بدعــم دول التحالــف
العــريب بقيــادة اململكــة العربيــة

الســعودية ودولــة االمــارات العربيــة
املتحــدة ورفدهــا لألجهــزة االمنية بـ3
اجهــزة الكرتونيــة مخصصــة لفحــص
البضائــع باألشــعة الســينية يف عــدة
اماكــن مبحافظتــي مــأرب وحرضموت.

مختلــف مراحــل الهجــوم عــى امليــدان
املفتــوح والخطــط امليدانيــة القتحــام أوكار
العــدو.
ويف ختــام املنــاورة تــم تكريــم املدربــن
يف قــوات األمــن الخاصــة والجنــود املشــاركني
يف املنــاورة العســكري.

فريق الصليب األحمر يبدي ارتياحه بما
لمسه من استقرار بمأرب

أبــدى فريــق الصليــب األحمــر
برئاســة ليليــان ســلوم ،ومنســق
املنظمــة صالــح الحــدي الــذي يــزور
محافظــة مــأرب ارتياحــه ملــا ملســه
مــن أمــن واســتقرار يف املحافظــة.
جــاء ذلــك خــال زيــارة الفريــق
،يــوم األربعــاء ،لــإدارة العامــة
لرشطــة محافظــة مــأرب.
وخــال الزيــارة ،بحــث فريــق
الصليــب األحمــر مــع مديــر عــام
رشطــة محافظــة مــأرب العميــد
عبدامللــك املــداين ،العديــد مــن
القضايــا التــي تنــدرج ضمــن برنامــج

الزيــارة.
ورحــب العميــد /املــداين بفريــق
منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل ،
مثمنــاً الجهــود واألدوار اإلنســانية
التــي تبذلهــا منظمــة الصليــب األحمر
ومتابعتهــا باســتمرارية لألوضــاع يف
اليمــن.
وأبــدى العميــد املــداين اســتعداد
األجهــزة األمنيــة يف تذليــل الصعوبات
واملعوقــات التــي قــد تواجــه الفريــق،
مؤكــدا بأنهــا ســتعمل عــى تقديــم
كافــة التســهيالت الكفيلــة لقيامهــم
مبهامهــم اإلنســاين يف محافظــة مــأرب.
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يوم الشعر العالمي يتألأل في بادية
مأرب

نظــم فريــق بنيــان للتنميــة املجتمعيــة ،مســاء
األربعــاء ،أمســية شــعرية مبناســبة يــوم الشــعر
العاملــي الحــادي والعرشيــن مــن مــارس  /آذار
مــن كل عــام ،مبشــاركة عــدد مــن نخبــة الشــعراء
اليمنيــن يف باديــة محافظــة مــأرب.
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
ســواء ،ومحاولــة العمــل عــى إحيــاء الحــوار
بــن أنــواع الشــعر.
تضمنــت األمســية مقطوعــات موســيقية
عــى الربابــة قدمهــا فنانــون ماربيــون واغــاين
مينيــة مختلفــة وشــارك العــرات مــن

الحــارضون يف تقديــم الرقصــات اليمنيــة املختلفــة
يف مشــهد وحــد القلــوب وزرع صحـراء مــارب حبـاً
ووطنيــة.
وحظيــت األمســية الشــعرية بقبــول كبــر
وواســع لــدى وســائل اإلعــام واملجتمــع املــأريب.

أمهات
المختطفين
يحيين عيد األم
بحفل تكريمي
ووقفة
احتجاجية
برعايــة محافــظ محافظــة مــأرب
اللــواء /ســلطان بــن عــي العــرادة
أقامــت رابطــة أمهــات املختطفــن
حفــا فنيــا لتكريــم أمهــات
املختطفــن ،مبناســبة عيــد األم الــذي
يصــادف الـــ 21مــن مــارس كل عــام،
بحضــور عــدد مــن أمهــات وأهــايل
املختطفــن واملخفيــن قــراً.
وألقــت إحــدى عضــوات الرابطــة
كلمــة هنــأت فيهــا األمهــات بعيــد
األم ورشحــت فيهــا معانــاة األمهــات
يف ظــل غيــاب أبنائهــن داخــل ســجون
الحــويث ،متحدثــة عــن إنجازاتهــا
خــال الفــرة املاضيــة يف متابعــة
أبنائهــا املختطفــن واملطالبــة بإطــاق

رساحهــم دون قيــد أو رشط.
ويف الفعاليــة قدمــت زهــرات
الرابطــة مشــهدا متثيليــا يوضــح مــا
تعانيــه األم عنــد زيــارة ابنهــا يف
ســجون جامعــة الحــويث املســلحة،
موجهــات نــداء إىل كل العــامل وإىل كل
املنظــات الحقوقيــة املعنيــة بحقــوق
االنســان القيــام بواجبهــا تجــاه
أبنائهــن املختطفــن وإطــاق رساحهــم
دون رشط أو قيــد.

وخــال الفعاليــة شــارك املختطف
املفــرج عنــه إبراهيــم محيــي
الديــن بإلقــاء شــعر كتبــه يف ســجنه
عندمــا جــاءت أمــه وهــي كبــرة
الســن لزيارتــه عــر فيــه عــن شــوقه
لرؤيتهــا وحنينــه إليهــا ،كــا عــر عــا
كانــت متثلــه وقفــات األمهــات أمــام
أبــواب الســجون مــن إحيــاء لألمــل
يف نفوســهم وشــد عزامئهــم وشــكر
الرابطــة عــى وقوفهــا إىل جانــب

املختطفــن وأوصــل شــكر املختطفــن
يف الســجون إىل الرابطــة.
ويف ختــام الحفــل أقامــت جميــع
االمهــات وقفــة طالــن فيهــا برسعــة
إطــاق رساح املختطفــن واملخفيــن
قــراً ،وقدمــن مناشــدة إىل كل
املنظــات الحقوقيــة واالنســانية
لالهتــام بقضايــا أبنائهــن.
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مارب تحتضن حفل إشهار رابطة أسر الشهداء وملتقى تعز
اإلجتماعي التنموي بإقليم سبأ

أشــهر يــوم األحــد مبدينــة مــارب «الرابطــة
الوطنيــة ألرس الشــهداء» ،يف حفــل فنــي وخطــايب
أقيــم بقاعــة الشــهيد القردعــي بجامعــة اقليــم
ســبأ ،بالتزامــن مــع ذكــرى مجــزرة جمعــة الكرامة
 18مــارس 2011م.
وقالــت األمــن العــام للرابطــة منــرة مــروك ،
إن آالف الشــهداء ارتقــوا يف ســبيل الوطــن وقضيــة
اســتعادة الدولــة وصــون الهويــة مــن التجريــف
وحفــظ الوطــن مــن الجائحــة االنقالبيــة.
وأكــدت أن الرابطــة تشــكلت مــن موقــع
الفقــدان واســتحقاقات الدمــاء الزكيــة كــرورة
ملحــة بلــورت أهدافهــا مــن أحــام الشــهداء

وآمالهــم بدولــة ضامنــة للحيــاة الكرميــة ووأد تــام
ملنابــع الفتنــة االنقالبيــة.
ودعــا بيــان صــادر عــن الرابطــة الجميــع إىل
الحفــاظ عــى الثوابــت الوطنيــة يف طريق تشــكيل
الدولــة االتحاديــة ويف القلــب منهــا نضــاالت
الشــهداء وتضحياتهــم .حســب قولــه.
وتطــرق البيــان إىل شــهداء التحالــف العــريب
الذيــن قــال «امتزجــت دمائهــم بالــدم اليمنــي
ملســاندة الشــعب اليمنــي ونــرة للديــن وتأمــن
املنطقــة وتخليــص اليمــن مــن املــدر الفــاريس
الغاشــم».

أشــهر يــوم الســبت يف محافظــة مــأرب ملتقــى
تعــز االجتامعــي التنمــوي يف إقليــم ســبأ بحضــور
وكيــل محافظــة مــارب عــي محمــد الفاطمــي
ووكيــل محافظــة تعــز عبدالحكيــم عــون.
ويهــدف امللتقــى إىل تحقيــق معالجــة كاملــة
ومســتمرة لقضايــا أرس الشــهداء والجرحــى
واملعاقــن مــن أبنــاء تعــز وقضايــا النازحــن ورصــد
انتهــاكات الحقــوق والحريــات ألبناء تعــز املقيمني
يف إقليــم ســبأ ورفــع املظــامل بــكل أشــكالها عــن
أبنــاء تعــز.
كــا يهــدف امللتقــى إىل العمــل عــى تعميــق
الثقــة يف أوســاط املجتمــع ونــر ثقافــة املحبــة
والتســامح وترشــيد الخطــاب االعالمــي و تحســن
املســتوى التعليمــي والرتبــوي األســايس والثانــوي
والجامعــي ورفــع الوعــي الصحــي والبيئــي ودعــم
مشــاركة الشــباب يف برامــج امللتقــى الهادفــة
ملعالجــة أهــم القضايــا الشــائكة فيــا يخــدم
املصلحــة العامــة.
حــر حفــل االشــهار عــدد مــن القيــادات
العســكرية واالمنيــة وعــدد مــن مــدراء العمــوم
باملحافظــة.

الصحــي.
وعــر الدكتــور الشــدادي عــن ترحيبــه بوفــد
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــدويل واطالعه
عــي الجانــب الصحــي ،مســتعرضاً الوضــع الصحي
باملحافظــة واالحتياجــات الرضوريــة والطارئــة
يف هــذا املجــال مبــأرب مــن تجهيــزات وأثــاث،
وغريهــا مــن االحتياجــات الرضوريــة والطارئــة.
وأوضــح ان محافظــة مــارب التــي يتواجــد
فيهــا عــدد كبــر مــن النازحــن ،تتطلــب توفــر

الخدمــات الطبيــة والعالجيــة ،الفتــاً إىل أهميــة
التدخــل العاجــل مــن قبــل املنظــات الدوليــة
واملحليــة لتقديــم الدعــم االزم للمحافظــة يف
الجانــب الصحــي.
وأشــار إىل أن مكتــب الصحــة باملحافظــة
يعــاىن مــن نقــص يف االدويــة الرضوريــة والطارئــة،
وخاصــة أدويــة األمـراض املزمنــة لحــاالت الســكر
وأم ـراض القلــب وغريهــا مــن االم ـراض.

مدير مكتب الصحة يلتقي
وفد الصليب األحمر الدولي

التقــي مديــر عــام مكتــب الصحــة العامــة
والســكان يف مــارب الدكتــور عبدالعزيز الشــدادي،
يــوم الثالثــاء فريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر برئاســة صالــح الحــدي.
ويــزور محافظــة مــأرب ،وفــد للصليــب
األحمــر يضــم ليليــان ســلوم والدكتــور ســهيل
االريــاين مســؤول الصحــة يف الصليــب.
وخــال اللقــاء قــدم الفريــق رشحا عــن طبيعة
الزيــارة التــي قــال إنهــا تهــدف إىل التعــاون بــن
الســلطات املحليــة باملحافظــة واللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر يف كل املجــاالت ومنهــا الجانــب
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عن السياحة في مأرب والنهضة
الغير مسبوقة

المشاهد :هشام المحيا

شــهد القطــاع الســياحي مبحافظــة مــارب
خــال العاميــن املاضيــن انتعاشــا واســعا رغــم
قلــة االمكانيــات  ،لتســجل املحافظــة بذلــك اعــى
معــدالت النمــو الســياحي منــذ عـرات الســنوات
 ،بعــد أن وصلــت نســبة الســياحة يف بعــض
االعــوام الســابقة إىل  ، %0ـ ووفقــا ملتخصصــن
ـ فإنــه مــن املتوقــع أن تشــهد املحافظــة خــال
الســنوات الخمــس القادمــة نهضــة واســعة يف
القطــاع الســياحي ومختلــف املجــاالت االخــرى
نظــرا للمقومــات الكبــرة التــي متتلكهــا.
ووفقــا إلحصائيــة رســمية ملكتــب الســياحية
باملحافظــة حصــل عليهــا “املشــاهد” فــإن املكتــب
منــح خــال العــام املــايض فقــط  165ترخيصــا
ملنشــآت ســياحية وخدميــة شــملت ( وكاالت
الســياحة ،ومكاتــب النقــل الــري ،والفنــادق
بأنواعهــا ،والحدائــق ،واملطاعــم والكفترييــات،
وقاعــات االفــراح)

أسباب ومقومات
ووفقــا للتقديــرات الرســمية فــإن ســكان
محافظــة مــارب تضاعــف  7مـرات ،حيــث تجــاوز
عددهــم  2مليــون نســمة بعــد أن كان عددهــم
قبــل الحــرب  350ألــف نســمة تقريبــا وذلــك
بســبب تحــول املحافظــة إىل عاصمــة عســكرية
للقــوات الرشعيــة مــن جهــة وكونهــا املحافظــة
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
مقدمتهــا املجــال الســياحي.
ورغــم أن الحــرب هــي مــن صنعــت الح ـراك
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 ع ـرات املواقــع

(تحقيق)

األثريــة يعــود تاريخ بعضهــا إىل العصــور الحجرية
وأخــرى إىل حقــب زمنيــة مختلفــة  ،باإلضافــة إىل
مواقــع طبيعيــة عديــدة خصوصــا الوديــان التــي
تتجــاوزت  14واديــا رئيســيا.
نائــب مديــر عــام الســياحة مبحافظــة مــارب
يــارس االغــري قــال يف حديــث خــاص “للمشــاهد”
أن االســتقرار االمنــي الــذي شــهدته املحافظــة
خــال العاميــن املاضيــن انعكــس ايجابــا عــى
املجــال الســياحي حيــث بلغــت نســبة أشــغال
املرافــق االيوائيــة يف العام 2016م  ، %100و %85يف
العــام  2017نظـرا لتوافــد الــزوار والوافديــن مــن
الوفــود الرســمية واملنظــات الدوليــة واملحليــة
واإلقليميــة وكــذا النازحــن.
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واقع نهضوي
وبحســب إحصائيــات مكتــب الســياحة فقــد
منــح املكتــب تراخيــص لـــ 31وكالــة ســياحية و4
ملكاتــب نقــل بــري و 27فندقــا منهــم فندقــان
ســياحيان وفنــدق واحــد 4نجــوم  ،وأخــر  3نجــوم
 ،و 5نجمتــن  ،و 9نجمــة واحــدة  ،وتضــم جميــع

باحثــون وزوار ومواطنــون ـ التقــى بهــم
“املشــاهد” ـ أكــدوا أن الخدمــات مبحافظــة مــارب
مكلفــة جــدا وأنهــا تســتغل الــزوار والســياح
بشــكل كبــر إىل جانــب عــدم توفــر املواصفــات
املطلوبــة يف الكثــر مــن املنشــآت الســياحية ،
رغــم قيــام مكتــب الســياحة بتفعيــل إدارة الرقابة

الفنــادق  660غرفــة بعــدد  1221رسي ـرا ..وبلــغ
عــدد الغــرف املشــغولة خــال العــام املــايض 202
ألــف و 2900غرفــة  ..كــا منــح املكتــب تراخيــص
لـــ  54مطعــا و 26كافترييــا وحديقــة واحــدة
وقاعــة أف ـراح.
ويف هــذا الصــدد أكــد االغــري أن املحافظــة
متتلــك مقومــات ســياحية كبــرة تجعــل منهــا قبلــة
للســائحني والــزوار  ،وأن املواقــع االثريــة واألماكــن
الطبيعيــة تشــهد يوميــا إقبــاال واســعا مــن قبــل
الســياح املحليــن إىل جانــب عــدد مــن الوفــود
البحثيــة واالعالميــة الخارجيــة.
مــن جانبــه أكــد منصــور الحيمــي ـ أخصــايئ
ترويــج ســياحي ـ أن محافظــة مــارب تعــد أهــم
محافظــة أثريــة باليمــن ومتتلــك الكثــر مــن
املواقــع الطبيعيــة التــي تجعــل الســياح يتوافــدون
إليهــا باســتمرار  ..مشـرا إىل أن مواقعها الســياحية
تســتقبل يوميــا مئــات الــزوار بعــد أن كانــت تكاد
تخلــو منهــم يف االعــوام الســابقة.

والتفتيــش وتجهيــز قرابــة  50صندوقــا للشــكاوى
واملقرتحــات.
وقــال الباحــث فيصــل الســبئي إنــه جــاء
إىل محافظــة مــارب قبــل أســابيع لغــرض زيــارة
املواقــع االثريــة باملحافظــة وفــور وصولــه تفاجــئ
بالكثــر مــن املرافــق الســياحية التــي تحمــل
صفــات عاليــة “كالفنــادق الســياحية واملنجمــة ”
بينــا هــي يف الواقــع ليســت كذلــك  ،مش ـرا إىل
أنــه تفاجــئ أيضــا بأســعار ناريــة ســواء يف الفنادق
أو غريهــا حيــث وصلــت الغرفــة يف الفنــادق
الشــعبية  5ألــف ريــال بينــا وتبلــغ ســعرها
يف الفنــادق االخــرى  10آالف ريــال ..أمــا ربيــع
الصــري فيضيــف ” ليســت الفنــادق فقــط مــن
تســتغل الــزوار فاألســعار يف املطاعــم والكفرييــات
وحتــى املواصــات مرتفعــة جــدا مقارنــة ببقيــة
املحافظــات.
مــن جهتهــم  ،قــال بعــض مــدراء املرافــق
الســياحية مبــارب أنهــم ال يســتغلون املواطنــن أو
الــزوار  ..مؤكديــن أن الوضــع فــرض عليهــم رفــع
اســعار الخدمــات التــي يقدمونهــا.

استغالل وغياب للمواصفات

صعوبات
رغــم التوســع الهائــل للمشــاريع الخدميــة
الســياحية مبــارب إال أن املحافظــة ال تـزال بحاجــة
كبــرة ملشــاريع ســياحية هامــة  ..وحــول ذلــك
قــال نائــب مديــر مكتــب الســياحة أن املحافظــة

بحاجــة إىل مشــاريع ســياحية كبــرة كفنــادق
خمســة وأربعــة وثالثــة نجــوم  ،ومطاعــم الدرجــة
االوىل واملمتــازة واملــدن والحدائــق الرتفيهيــة وكذا
معهــد ســياحي.
مشـرا إىل أن املحافظــة تفتقــر لهــذه املشــاريع
إىل جانــب حاجتهــا لتشــجيع املشــاريع الصغــرة
التــي كخدمــات مكملــة لدمــج املجتمــع املحــي
يف صناعــة الســياحة وتوفــر فــرص العمــل كهــدف
أخــر.
حلول
وعــن الحلــول يقــول االغــري أنــه يتوجــب
عــى قيــادة املحافظــة دعــم جملــة من االجـراءات
منهــا تشــكيل لجنــة لحــر املواقــع الســياحية
واالثريــة وترميــم املتــرر منهــا وإنشــاء صنــدوق
للســياحة ولحاميــة الــراث واملــوروث الشــعبي
وتشــجيع املســتثمرين عــى االســتثامر باملحافظــة
يف مختلــف املشــاريع التــي تخــدم الســياحة فيهــا.
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مأرب وعدن ( توأمان )

كتابات

قبــل أســابيع كنــت يف عــدن عـرات النقــاط األمنيــة أمرهــا ووســائلها وأدواتهــا بــدال عــن التخبــط والحركــة
اســتوقفتني ،وكلــا أقــول لهــم أتيت مــن مأرب أو أســكن الســائلة.
يف مــارب ،أالقــي كل الرتحــاب واالحـرام.
تتكامــل عــدن ومــأرب ،وبينهــا مشــركات ورابــط
يف عدن تلمس إرادة الحياة  ..كل الشــوارع واملتنزهات بــا حــر ،والعــزف عــى وتــر الوقيعــة بــن مــا متثلــه
ممتلئــة رغــم آثار الحــرب الواضحة أينــا اتجهت.
املحافظتــن عمــل خبيــث ومرفــوض.
املدينــة التــي هزمــت الحــويث وأعوانــه يف أوج قوتهــم،
تذهــب حصــة عــدن مــن مــا تنتجــه مــأرب وتــأيت
وقاتــل شــبابها ببســالة أدهشــت العــامل ،لــن يهزمهــا رواتــب واحتياجــات مــأرب مــن عــدن بــا عوائــق.
الصغــار مهــا نالــوا مــن ســكينتها ومكانتهــا.
أهلنــا يف عــدن لهــم كل االحـرام لخياراتهــم أيــا كانت؛
طــول فــرة بقــايئ فيهــا ،كنــت
وواضــح أن محــركات األزمــة فيهــا سياســية
أتســاءل ،ملــاذا النــاس تقــارن مــأرب
بحتــة ومســؤولية حلهــا تقــع عــى عاتــق
بعــدن؟! عــى الرغــم مــن املشــركات
الرئيــس والحكومــة للتواصــل مــع أطرافهــا
الكثــرة بــن املدينتــن ،بعــد تحررهــا
ســواء داخليــة أو خارجيــة والخــروج بحــل ،أو
مــن امليليشــيات االنقالبيــة ،وأي تقــدم
فلتصعــد مبــا هــو متــاح لهــا وتفعــل عنــارص
أو نجــاح يف إحــدى املدينتــن تســتفيد
قوتهــا ووجودهــا.
منــه األخــرى ،إضافــة إىل اســتقرار
بقلم  :عدنان الجبرني لكــن ال يجــب أن ينجــح أعــداء املدينتــن
حرضمــوت بالطبــع ،والتــي متثل متنفسـاً
يف محاوالتهــم البائســة جرهــا إىل مربــع التضــاد
لــكل املحافظــات املحــررة وتتخــادم معهــا.
والتاميــز ،مــأرب وعــدن توأمــان ،بــكل مــا متثلــه
ومــع هــذا فــان عــدن كبــرة جــداً مقارنــة مبــأرب ،املدينتــن.
وفيهــا بنيــة تحتيــة تفــوق مــأرب خمســن مــرة ،وبالتــايل،
العــدو واحــد وال يـزال مهــددا للجميــع ،بــل ويتشــظى
التحديــات األمنيــة كبــرة جــدا ،وطبيعــة الحــرب التــي يف أشــكال مخادعــة ،تتقنــع خطابــا ماكـرا للوقيعــة بعد أن
حدثــت يف أحيــاء عــدن تفــرض تعقيــدات مضاعفــة.
كانــت جــزأً مــن الســم ،كــا أن مــن واجــب الحكومــة أن
عــدن ومــارب وحرضمــوت منــاذج إلدارة محليــة تراعــي تفــرض وجودهــا وتعــزز قنــوات التنســيق منعــا للنتوءات.
خصوصيــات املجتمــع ،ومتحــررة مــن ثنائيــة (املركــز) أو
(التشــظي املناطقــي) ،وهــذي مقدمــة جيــدة للمــروع
االتحــادي لــو أن الحكومــة تواكــب هــذا التحــول وتحســم
السكرتير الصحفي لرئيس هيئة
األركان العامة بالجيش الوطني
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