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اللواء العرادة يواصل زيارته لدولة اإلمارات
العربية املتحدة
يواصــل اللــواء /ســلطان بــن عــي الع ـرادة محافــظ محافظــة مــأرب زيارتــه الرســمية
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الشــقيقة.
وتــأيت زيــارة اللــواء الع ـرادة لدولــة اإلمــارات العربيــة بنــاء عــى دعــوة رســمية مــن
ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة وويل عهــد أبــو ظبــي.
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محافظة مأرب ووزارة املغتربين يف اجتماع
مشترك ملناقشة أوجه التعاون

عقــد صبــاح األربعــاء بديــوان محافظــة مــأرب
لقــاء بــن نائــب وزيــر املغرتبــن الدكتــور محمــد
العديــل ووكيــل محافظــة مــأرب الشــيخ عــي
محمــد الفاطمــي.
اللقــاء ناقــش التعــاون يف عــدد مــن القضايــا
ويف مقدمتهــا تفعيــل مكتــب الــوزارة باملحافظــة
لخدمــة املغرتبــن ،خاصــة العائديــن إىل الوطــن مــن
اململكــة العربيــة الســعودية.

واســتعرض اللقــاء الجهــود املبذولــة مــن
الحكومــة مبوجــب توجيهــات فخامــة رئيــس
الجمهوريــة املشــر عبدربــه منصــور هــادي
بتخفيــف األعبــاء عــى األخــوة املغرتبــن /ومنهــا
تقديــم التســهيالت واالعفــاءات الجمركيــة
والرضيبيــة ،وترتيــب األوضــاع لعــودة الكثــر منهــم
إىل أرض الوطــن وإدماجهــم يف الحيــاة االجتامعيــة

واالقتصاديــة خصوصــا أن بعضهــم ولــد يف موطــن
االغــراب وترعــرع فيــه.
كــا ناقــش اللقــاء التســهيالت التــي ســتقدمها
الســلطة املحليــة يف محافظــة مــأرب للمغرتبــن
الراغبــن يف العــودة إىل محافظــة مــأرب لالســتقرار
واالســتثامر فيهــا ،ليمثلــوا طاقــة وإضافــة إيجابيــة
يف الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة للمحافظــة.

محطة مأرب
الغازية قاب
قوسين أو أدنى
من التدشين

أكــد عبداللــه هاجــر مديــر هيئــة كهربــاء الريف
وعضــو اللجنــة االرشافيــة العليــا ملــروع الكهربــاء
الغازيــة اســتكامل العمــل يف محطــة مــأرب الغازية
بنســبة تجــاوزت .%95
وقــال هاجــر يف اللقــاء الــذي أجرتــه معــه إذاعــة
مــأرب املحليــة يــوم الســبت ،إن التكلفــة اإلجامليــة
إلعــادة تشــغل املحطــة الغازيــة بلغــت  35مليــون
دوالر و  337ألــف دوالر أمريــي.
وأوضــح هاجــر أن مــروع محطــة مــأرب
الغازيــة عبــارة عــن محطتــن صممــت كل منهــا
عــى قــدرة انتــاج تصــل اىل  100ك .ف ،وســتبدأ
بتخفيــض ونقــل  50ك .ف  ،كمرحلــة أوىل ونقلهــا
اىل محطتــي التخفيــض مبدينــة مــارب بقــدرة  25ك.

ف  ،لــكل محطــة.
وأشــار هاجــر إىل أن الرشكــة اســتكملت تنفيــذ
إنشــاء  65برجــا مــن أصــل  80برجا مبوجــب العقود
الجديــدة املوقعــة مــع ابــن هيــان وابــو نــاب
املنفذيــن للمــروع بــدل رشكــة انجليــك الهنديــة
التــي اعتــذرت عــن اســتكامل العمــل باملــروع
بســبب الحــرب.
وذكــر أنــه يجــري حاليــاُ عمليــة مــد خطــوط
النقــل عــى األبــراج ،ومل يتبقــى ســوى  15برجــا
ســيتم اســتكاملها يف الفــرة املقبلــة.
وأكــد أن هــذا املــروع الحيــوي ملحافظــة مأرب
يحظــى باهتــام مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء
الدكتــور /احمــد عبيــد بــن دغــر ووزيــر الكهربــاء

عبداللــه محســن االكــوع ومحافــظ محافظــة مــأرب
رئيــس اللجنــة االرشافيــة للمــروع ســلطان بــن
عــي العـرادة.
ونــوه إىل انــه وبعــد اســتكامل املرحلــة االوىل
مــن نقــل الطاقــة الغازيــة إىل مــأرب ،ســيتم البــدء
بتنفيــذ املرحلــة الثانيــة لرفــع القــدرة إىل اكــر مــن
 100ك .ف ،وتغطيــة احتياجــات كافــة القــرى
والعــزل واملديريــات مبحافظــة مــأرب بالكهربــاء
الغازيــة.
وقــال« :يف حالــة تشــغيل املحطــة الغازيــة
مبرحلتهــا االوىل ســيتم االســتغناء عــن  %75مــن
الطاقــة املشـراه وكليـاً يف مرحلــة املــروع النهائيــة
.
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اللجنة األمنية تناقش خطة تأمين محطة
مأرب الغازية

عقــدت اللجنــة األمنيــة
باملحافظــة يــوم االثنــن اجتامعــا
برئاســة وكيــل وزارة الداخليــة
لقطــاع األمــن والرشطــة اللــواء
الدكتــور أحمــد املوســاي ،ملناقشــة
خطــة تأمــن محطــة مــأرب
الغازيــة.
وناقشــت اللجنــة بحضــور

قيــادات األجهــزة األمنيــة يف
محافظــة مــأرب خطتهــا األمنيــة
وآليــة تنفيذهــا لتأمــن محطــة
مــأرب الغازيــة واســتكامل الفــرق
الهندســية العاملة يف رفــع الكابالت
عــى األبــراج.
وأكــدت أن الوحــدات األمنيــة
والعســكرية تعمــل عــى حاميــة

محطــة مــأرب الغازيــة وجميــع
املنشــآت العامــة والخاصــة وتأمــن
الطرقــات.
وشــددت عــى مالحقــة وضبــط
العنــارص التخريبيــة والخارجــة عــن
القانــون يف مــأرب وتقدميهــم إىل
القضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل.
وأهابــت اللجنــة األمنيــة

بتعــاون أبنــاء محافظــة مــأرب
الرشفــاء مــع األجهــزة األمنيــة
والعســكرية إلنجــاح مهامهــا يف
حفــظ األمــن واالســتقرار وضبــط
العنــارص التخريبيــة والخارجــة
عــن النظــام والقانــون والتصــدي
ملليشــيات الحــويث االنقالبيــة.

اجتماع بمأرب يتدارس أثر بيع املليشيا
للنفط الخام
تــدارس اجتامع برئاســة وكيل وزارة
النفــط واملعــادن املهنــدس شــوقي
املخــايف ،وضــم عــدداً مــن الجهــات
العاملــة يف قطــاع النفــط مبحافظــة
مــأرب ،يــوم اإلثنــن ،اآلثــار الســلبية
إلقــدام ميليشــيا الحــويث االنقالبيــة،
مؤخـراً ،عــى إبـرام عقــد مــع االتحــاد
التعــاوين الزراعــي ،لبيــع النفــط
الخــام يف اعتــداء جديــد للميليشــيات
اإليرانيــة يــؤدي إىل تدمــر االقتصــاد
الوطنــي وكافــة مقــدرات الشــعب
اليمنــي.
كــا ناقــش االجتــاع مبشــاركة
ممثــي إدارة رشكــة صافــر ورشكتــي
الغــاز واملصــايف يف مــأرب ،الخطــط
الســنوية ،وتقاريــر األداء واالنجــاز،

وآليــات تذليــل مختلــف الصعوبــات
واملعوقــات التــي قــد تقــف عائقــاً
يف طريــق تنفيــذ الخطــط املرســومة
واملعــدة للمرحلــة القادمــة ،كــا
جــرى مناقشــة الظــروف األمنيــة،
وكيفيــة التواصــل مــع الوحــدات
األمنيــة والعســكرية للحــد مــن بعــض
االختــاالت.
وشــكر االجتــاع ،قيــادة الســلطة
املحليــة مبحافظــة مــأرب متمثلــة
باملحافــظ اللــواء ســلطان العــرادة،
نظــر الجهــود املبذولــة مــن أجــل
الحفــاظ عــى املنشــآت النفطيــة،
واعتــر إقــدام الحوثيــن عــى بيــع
النفــط املوجــود يف خــط األنبــوب
الواصــل مــن صافــر إىل رأس عيــى

البالــغ طولــه  428كــم ،بســعة تصــل
إىل  900ألــف برميــل ،وتبلــغ القيمــة
التقديريــة لبنــاء مثــل هــذا األنبــوب
مليــار دوالر ،مبثابــة عمليــة تخريبيــة
مــن شــأنها تعريــض األنبــوب إىل
الدمــار ،كــا يعتــر تعامــل االنقالبيــن
مــع النفــط الخــام كارثــة بيئيــة عــى
األرض واإلنســان.
وذكــر أن ميليشــيا الحــويث باتــت
اليــوم تقتــات عــى معاناة الشــعب يف
املتاجــرة بالســوق الســوداء وتغذيتهــا
وفــرض اإلتــاوات عــى املشــتقات
النفطيــة والغــاز املنــزيل ،إضافــة
إىل جرميــة تدمــر أنبــوب النفــط
واالعتــداء عليــه ،ومــا ســينتج عنــه
مــن كــوارث بيئيــة واقتصاديــة.

وأكــدت وزارة النفــط احتفاظهــا
بحقهــا القانــوين ضــد هــذا العمــل
اإلجرامــي ،وأنهــا ســتخاطب كافــة
الجهــات املعنيــة اليقــاف هــذا العبث
ضــد مقــدرات الوطــن واملواطــن ،كــا
أكــدت الــوزارة ســعيها إىل إعــادة
جميــع عمليــات اإلنتــاج والتشــغيل
يف مختلــف القطاعــات البرتوليــة
املتوقفــة بســبب انقــاب الحــويث،
وتوجيــه كافــة الوحــدات والكــوادر
للقيــام بعملهــا عــى أكمــل وجــه،
ومحاربــة الســوق الســوداء ،وتقديــم
خدمــة أفضــل للمواطــن وحاميتــه
مــن الجشــعني واملتالعبــن وتفعيــل
أجهــزة الرقابــة واتخــاذ العقوبــات
الرادعــة حيــال كافــة املخالفــن.
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وفد إعالمي وصحفي أجنبي آخر يف
جامعة إقليم سبأ

مأرب تدخل عالم
التقنية لتعزيز
اإلنضباط الوظيفي
دشــن مديــر عــام مديريــة مدينــة
مــأرب محمــد فرحــان بــن جــال
نظــام املــوارد البرشيــة واالنضبــاط
الوظيفــي مــن خــال ادخــال نظــام
قــارئ «البصمــة» االلكرتونيــة يف
مديريــة املدينــة بشــكل رســمي.
وخــال التدشــن يــوم الثالثــاء
أكــد مديــر عــام املديريــة بــأن النظــام
اإللكــروين ســوف يحــد مــن عمليــه
التســيب الوظيفــي اثنــاء الــدوام
الرســمي ،كــا سيســاعد يف عمليــة
االنضبــاط الوظيفــي والتـزام املوظفــن
بالــدوام الرســمي يف جميــع مكاتــب
الســلطة املحليــة باملديريــة.
وأضــاف «ســيزيد نظــام البصمــة
مــن طاقــة االنتــاج وتحســن االداء
الوظيفــي ،كــا ســرفع مــن قيمــة
املــوارد املاليــة وتنميتهــا والتــي
مــن خاللهــا ســتعود مبــردود ايجــايب
عــى املشــاريع التنمويــة والخدميــة
باملديريــة ومبــا يلبــي احتياجــات
املواطنــن الخدميــة».
وأشــار إىل أن تنفيــذ هــذا
النظــام يعتــر كمرحلــة أوىل مبكاتــب
الســلطة املحليــة باملديريــة بالكامــل،
باإلضافــة إىل مكتــب الرتبيــة والتعليــم
باملديريــة ،وكذلــك مجمــع الشــهيد
محمــد هائــل الطبــي  ،الفت ـاً إىل أنــه
سيشــمل النظــام يف األيــام القادمــة
كمرحلــة ثانيــة املــدارس الحكوميــة
الكــرى والوحــدات واملراكــز الصحيــة،
وانتهــا ًء بجميــع املرافــق العامــة يف
نطــاق مديريــة املدينــة.

زار وفــد صحفــي وإعالمــي ميثــل
عــدداً مــن وســائل اإلعــام العربيــة
واألجنبيــة جامعــة إقليــم ســبأ يف
إطــار زيارتــه ملحافظــة مــأرب لالطــاع
عــى األوضــاع امليدانيــة يف املحافظــة
وتأثــر الحــرب عــى الوضــع املعيــي
للمواطنــن.
والتقــى الوفــد الصحفــي ،يــوم
الســبت ،برئاســة الجامعــة ،واســتمع
إىل ســر العمليــة التعليميــة وطــاف
بقاعــات الجامعــة ومعاملهــا ،كــا
التقى بالطلبــة يف مختلف التخصصات

العلميــة وناقشــهم حــول أوضاعهــم
وتحصيلهــم الــدرايس يف ظــل األوضــاع
التــي متــر بهــا البلــد.
وأبــدى الصحفيــون املشــاركون يف
الوفــد اإلعالمــي إعجابهــم بالوضــع
التعليمــي يف الجامعــة وحجــم
التطــورات التــي تشــهدها ســوا ًء يف
الجانــب األكادميــي أو البنيــة التحتيــة.
ورحــب رئيــس الجامعــة األســتاذ
الدكتــور محمــد القــديس بهــذه
الزيــارة ،مؤكــداً أن الجامعــة تفتــح
أبوابهــا للصحفيــن واإلعالميــن

والباحثــن الذيــن تأمــل الجامعــة أن
ينقلــوا الصــورة الحقيقيــة لهــا ،وحجم
الجهــود التــي تبــذل يف ســبيل بنــاء
جيــل مســلح بالعلــم يعــول عليــه يف
بنــاء املســتقبل.
وجــاءت هــذه الزيــارة يف إطــار
جولــة يقــوم بهــا الوفــد الصحفــي
يف عــدد مــن املحافظــات اليمنيــة
لالطــاع عــى األوضــاع امليدانيــة
ونقــل الواقــع اليمنــي عــر وســائل
اإلعــام التــي ميثلهــا الوفــد.

منظمات مأرب تحت التدريب لتنفيذ دراسة
اإلحتياجات اإلنسانية
دشــن وكيــل محافظــة مــأرب عــي
الفاطمــي دورة تدريبيــة ملنظــات
املجتمــع املــدين التــي ستشــارك
يف دراســة االحتياجــات االنســانية
للنازحــن واملجتمــع املحــي باملحافظة
ضمــن مــروع اســتحابة.
وتهــدف الــدورة التــي ينفذهــا
ملتقــى طــاب مــأرب الثقــايف
التنمــوي وبالتعــاون مــع الصنــدوق
الوطنــي للدميقراطيــة اىل تأهيــل 30
مشــاركا مــن منظــات املجتمــع املدين
يف دراســة االحتياجــات االنســانية،
وتحســن العالقــة بــن منظــات

املجتمــع املــدين واملجتمــع املحــي يف
محافظــة مــأرب مــن خــال تشــجيع
املنظــات لإلســتجابة لهمومهــم.
كــا تهــدف الــدورة التــي تســتمر
ثالثــة أيــام إىل املســاهمة يف توفــر
املســاعدات االنســانية للنازحــن مــن
املســاعدات التــي تقدمهــا املنظــات
الدوليــة وتســهيل وصولهــا مــن
خــال بنــاء قاعــدة معرفيــة تتضمــن
بيانــات دقيقــة عــن النازحــن ودراســة
وضعهــم.
وخــال التدشــن أكــد الوكيــل
الفاطمــي عــى أن املرحلــة الراهنــة

تتطلــب بــذل جهــود اكــر يف البحــث
والدراســة وتقييــم اإلحتياجــات
باعتبارهــا أســس عمــل أي منظمــة
طوعيــة غــر حكوميــة.
وشــدد وكيــل املحافظــة عــى
أهميــة التحديــث املســتمر لقاعــدة
البيانــات للنازحــن خاصــة ان
املحافظــة تشــهد حركــة نــزوح بشــكل
كبــر مــن املحافظــات االخــرى التــي
تســيطر عليهــا مليشــيات االنقــاب
الحوثيــة.
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األطفال املجندين واملتأثرين بالحرب
يف حديقة مأرب
نفــذت مؤسســة وثــاق للتوجــه املــدين ،يــوم
اإلثنــن ،يومــا مفتوحــا لـــ 27طفـاً مجنــداً ومتأثـراً
بالحــرب يف اليمــن ،يف حديقــة مــأرب العامــة،
ضمــن مــروع إعــادة تأهيــل األطفــال املجنديــن
واملتأثريــن بالحــرب يف اليمــن.
وهدفــت الفعاليــة حســب مديــر املــروع
عبدالرحمــن القباطــي إىل تفريــغ األطفــال
املجنديــن واملتأثريــن بالحــرب مــن شــحناتهم
النفســية يف يــوم مفتــوح يف أقســام الحديقــة
املختلفــة ,ومنهــا األلعــاب ,والســباحة وإجــراء
مســابقات ثقافيــة ورياضيــة.
وأكــد القباطــي بــأن الرحــات الرتفيهيــة هــي
جــزء مــن الربنامــج الــذي يتلقــاه األطفــال إضافــة
إىل نشــاطات أخــرى رياضيــة ,وجلســات نفســية
واجتامعيــة مــع مختصــن.

فتح مظاريف توريد
أدوية ومحاليل لهيئة
مستشفى مأرب

جــرى يــوم الثالثــاء يف هيئــة مستشــفى مــأرب العــام فتــح مظاريــف املناقصــة الخاصــة بتوريــد
أدويــة ومحاليــل طبيــة بكلفــة تقديريــة تبلــغ  183مليــون ريــال بتمويــل ذايت تغطــي االحتيــاج ملــدة
ســتة اشــهر.
وأحالــت اللجنــة برئاســة رئيــس الهيئــة الدكتــور محمــد القباطــي العطــاءات املتنافســة اىل لحنــة
التحليــل الفنــي.
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القطاع الزراعي يف مأرب :

فرص استثمارية وجهود
للنهوض به

خاص :سعيد الصويف

( تقرير )

وأنــت ِحـ ٌـل بهــذا البلــد (مــأرب) ،يتبــادر إىل ذهنــك و كل زائــر أو مقيــم ،القــول« :ســيعود لهــا
مجدهــا «  ..أرض خصبــة تبحــث عمــن مينحهــا اإلخ ـرار ،ويحــول براريهــا إىل جنــات ومــروج
خـراء ،تزهــر وتثمــر مــن كل فاكهــة وأبــا!..
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مــأرب اليــوم التــي نفضــت غبــار اإلهــال
تقــول لنــا إنهــا متــي باتجــاه إعــادة جنتيهــا إن مل
تكــن جنــات ،يف ظــل الجهــود التــي تســعى إلعادة
مجدهــا مــن جديــد ،بعــد أن جثــم االهــال عــى
أرضهــا ردحــا مــن الزمــن.

خطط هادفة

مثــة دراســات وخطــط تعــد حاليــا بهــدف
تفعيــل نشــاط القطــاع الزراعــي وتطويــره
ومضاعفــة حجــم املســاحة الزراعيــة وزيــادة حجم
العمليــة االنتاجيــة ،وزيــادة
الفــرص اإلســتثامرية.
يقــول املهنــدس
ســيف الولــص -
مديــر مكتــب
الزراعــة مبحافــظ
مــأرب إن لــدى
املكتــب برامــج
وخطــط هادفــة
للنهــوض بالقطــاع
الزراعــي واالرتقــاء
مبســتوى نشــاط الزراعي،
وتســعى لدعــم املزارعــن
وتوعيتهــم مبــا يقلــل الكلفــة ويزيــد مــن
حجــم االنتــاج.
ويضيــف يف حديــث مــع موقــع «محافظــة
مــأرب» إن لــدى املكتــب توجــه لالهتــام بالربامج
التــي تركــز بدرجــة رئيســية عــى االرشــاد الزراعي
والتســويق للمنتجــات الزراعيــة ،فضــا عــن
التســويق للفــرص االســتثامرية يف قطــاع الزراعــة
مبــارب.
ويتابــع« :كثــر مــن املزارعــن ميارســون
نشــاطهم الزراعــي بالطريقــة التقليديــة ،كــا هــو
الحــال يف معظــم املناطــق الزراعيــة يف اليمــن،
ونحــن يف مكتــب الزراعــة لدينا برامج ستســتهدف
املزارعــن بالــدورات التوعويــة واالرشــادية ،مبــا
متكنهــم لالنتقــال مــن العمــل بالطريقــة التقليدية
إىل مرحلــة الزراعــة الحديثــة».
وذكــر الولــص أن الزراعــة الحديثــة تقلــل كثرياً
مــن األعبــاء التــي يتحملهــا املزارعــن ..مشــراً
إىل أن هــذه النقلــة ســتؤدي إىل زيــادة االنتــاج
الزراعــي والتقليــل مــن كلفــة املدخــات وكلفــة
االنتــاج الزراعــي.
املهنــدس الولــص قــال :إن الربامــج تســتهدف
صغــار املزارعــن مــن خــال الربامــج االرشــادية
والتدريبيــة الحقليــة ،باعتبــار برامــج االرشــاد

هــي صلــب العمــل الزراعــي الناجــح».
وأشــار إىل أن أن برامــج املكتــب لهــذا العــام
تســتهدف املزارعــن يف مختلــف املناطــق الزراعيــة
مبحافظــة مــارب ملــا مــن شــأنه تخفيــف تكاليــف
العمليــة االنتاجيــة التــي يتكبدهــا املـزارع بســبب
ظــروف الحــرب التــي متــر بهــا البلــد .
وتــأيت محافظــة مــأرب يف املراتــب األوىل مــن
بــن محافظــات الجمهوريــة يف االنتــاج الزراعــي،
واألوىل يف انتــاج الحمضيــات (الربتقــال) ،بنســبة
 %74مــن إنتــاج الجمهوريــة ،حيــث يقــدر حجــم
االنتــاج بنحــو  130ألــف طــن يف العــام.
وتــزرع محافظــة مــأرب
العديــد مــن املحاصيــل
األخــرى/
الزراعيــة
كالبطــاط والطامطــم
والبصــل وغريهــا مــن
الحــروات ،اىل جانــب
انتــاج محاصيــل الحبوب
املختلفــة كالقمــح والذرة
الشــامية والــذرة الرفيعــة
والسمســم وغريهــا ،وهــذا
جعلهــا إحــدى روافــد االقتصــاد
الوطنــي ؛ حيــث تغطــي نســبة كبــرة
مــن احتياجــات ســكان املحافظــة والســوق
املحليــة بأنــواع الحبــوب والفواكــه والخــروات .

مــن خــال تقديــم برامــج توعويــة وارشــادية
للمزارعــن ودعمهــم بشــبكات ري رئيســية .مشـرا
إىل أن هنــاك خطــة تهــدف إىل دعــم املزارعــن
بحــوايل  110شــبكة ري بطــول  250مــر لــكل
مــزارع.

فرص استثمارية

ويتحــدث مديــر مكتــب الزراعــة عــن أن
هنــاك مــؤرشات لالســتثامر يف القطــاع الزراعــي
مــن قبــل القطــاع الخــاص واملســتثمرين ،حيــث
تنتظرهــم فــرص عديــدة يف هــذا القطــاع .منوهــا
إىل الخطــوة التــي أقــدم عليهــا املســتثمر بــن
معيــي و املتمثلــة بإنشــاء محطــة لتعبئــة وتخزين
املحاصيــل الزراعيــة ومنهــا الربتقــال بدرجــة

الري الزراعي

تعتمــد مــأرب يف الــري الزراعــي عــى ميــاه
األمطــار ،والســيول وآبــار امليــاه الجوفيــة ،لكــن
ورغــم ذلــك إال أنــه ووفقــا لدراســات فــإن هنــاك
إهــدارا للميــاه يف الــري بالطــرق التقليديــة
(طريقــة الغمــر).
ويغطــي ســد مــأرب مــا نســبته  %4مــن
األرايض الزراعيــة يف محافظــة مــأرب بواقــع 1800
هكتــار بحســب تقاريــر رســمية لــوزارة الزراعــة.
ويف هــذا الســياق يؤكــد املهنــدس ســيف
الولــص أن لديهــم برامــج لتنظيــم عمليــة الــري،
واالســتفادة املثــى مــن ميــاه ســد مــارب إليصــال
مياهــه إىل أكــر عــدد من رشيحــة املزارعــن ،فضال
عــن العمــل عــى تغذيــة امليــاه الجوفيــة مــن
خــال إدارة وفتــح وإغــاق بوابــة الســد الرئيســية
حســب خطــط وتوجهــات مكتــب الزراعــة والــري
بــدال مــن الطــرق العشــوائية الســائدة . »..
وتهــدف هــذه الربامــج – وفــق الولــص -
للتقليــل مــن كميــات ميــاه الــري بالغمــر وتقليــل
نســبة الفاقــد والحفــاظ عــى امليــاه ،وذلــك

رئيســية وتــم افتتــاح املرحلــة األوىل منهــا الشــهر
املــايض وهــي خطــوة اعتربهــا الولــص جيــدة
ومشــجعة.
وأكــد أن املحافظــة تشــجع كل مــن يرغــب
باالســتثامر يف القطــاع الزراعــي ،وأن هنــاك فــرص
عديــدة لالســتثامر يف مجــال إنشــاء مصانــع انتــاج
للعصائــر ومعجــون الطامطــم ،فضــا عــن إنشــاء
ثالجــات مركزيــة للتخزيــن والتربيــد للمنتجــات
الزراعيــة والحفــاظ عليهــا ملــدة اطــول ،إىل
جانــب إيجــاد معامــل خاصــة بالتعبئــة والتغليــف
للمنتجــات ،عــاوة عــى ايجــاد مراكــز للتســويق
والتصديــر للمنتجــات الزراعيــة وفــق األســاليب
والطــرق الحديثــة ومبــا يحافــظ عــى جــودة املنتج
الزراعــي.
وقــال :إن هــذه املشــاريع يف حــال تنفيذهــا،
بــكل تأكيــد ســتقلل مــن نســبة الفاقــد (التالــف)
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مــن حجــم االنتــاج الزراعــي ،وســتفيد املــزارع
واملســتثمر وخزينــة الدولــة معــا.

التسويق الزراعي

وحــول سياســة التســويق الزراعــي يشــر مدير
الزراعــة املهنــدس ســيف الولــص إىل أن خســائر
االنتــاج الزراعــي بشــكل عــام يف البلــد تصــل اىل
نحــو  % 20وبخاصــة للمحاصيــل رسيعــة التلــف
ويف مقدمتهــا محصــول الطامطــم وغريهــا مــن
الخــروات .
مؤكداً أن مشــاريع التســويق تحتــاج إىل املزيد
مــن برامــج التوعيــة للمزارعــن يف كيفيــة التعامــل
مــع الثمــرة بــد ًء مــن موعــد جنــي الثــار ،حتــى
وصولهــا إىل الســوق وفــق عمليــة متكاملــة تتمثــل
باســاليب النقــل والتعبئــة والتخزيــن الســليم
حتــى التتعــرض للتلــف.
وقــال« :لــو وجــدت الصناعــة التحويليــة
لهــذه املحاصيــل ســتقل نســبة الفاقــد مــن
املنتــج ،وســرفع مــن كفــاءة وزيــادة حجــم
االنتــاج الزراعــي وســتعود بالفائــدة عــى املـزارع
واملســتثمر والبلــد  ،وهــذا مانفتقــده».
وعــر عــن أملــه يف أن تخصــص الحكومــة جــز ًء

نهضة مأرب
ومشاريعها ىلع رأس
اهتمامات ناشطي
وسائل التواصل
صدام املدني

جــاءت نهضــة محافظــة مــأرب ومشــاريعها
عــى رأس اهتاممــات املغرديــن لهــذا االســبوع يف
وســائل التواصــل اإلجتامعــي (فيســبوك – توتــر).
ويف هــذه األســطر نرصــد لكــم أبــرز التنــاوالت
التــي تحدثــت عــن مــأرب والبدايــة مــن علــوي
الباشــا بــن زبــع الــذي يقــول يف تغريــدة لــه:
«مــأرب ليســت مملكــة وال جزيــرة األحــام كــا
يبالــغ البعــض ،ولــن تكــون مكــب النفايــات وال
برميــل البــارود كــا يحلــم آخــرون».
ويتابــع« :مــأرب محافظــة مينيــة تخــرج مــن
تحــت الــركام بثمــن باهــض ،والزالــت تنــزف نيابة
عــن محافظــات أخــرى  ..نصيحــة ملــن يدفعــون
بهــا لفوهــة املدفــع توقفــوا قبــل أن تخــرج األمــور

مــن اهتاممهــا بهــذا القطــاع والبحــث عــن اســواق
خارجيــة للمنتجــات الزراعيــة ؛ حيــث ســيكون
هنــاك مــردود كبــر عــى املـزارع والتاجــر والدولة
والعاملــن يف هــذا القطــاع الحيــوي.

الثروة الحيوانية

أمــا الــروة الحيوانيــة فبحســب احصائيــة
رســمية ملكتــب الزراعــة للعــام  2011أكــدت
ان حجــم الــروة الحيوانيــة مبختلــف أنواعهــا
مثــل األبقــار والجــال والضــآن واملاعــز والحمــر
والدواجــن يف محافظــة مــأرب فقــد وصــل عــدد
رؤس الضان إىل حوايل ( )1943564و ()1669370
مــن املاعــز و ( )42000مــن األبقــار و ()112782
مــن اإلبــل ،ومتثــل مــارب نســبة ( )%3.80مــن
الــروة الحيوانيــة يف اليمــن.
ويعمــل مكتــب الزراعــة باملحافظــة عــى
تفعيــل دور صحــة الحيــوان والرتصــد الوبــايئ
و الحفــاظ عــى الــروة الزراعيــة ،ومنهــا اإلبــل
واملاعــز ،واالرشاف عــى مـزارع الدواجــن املنتــرة
يف املحافظــة.

«محافظــة مــأرب» الصعوبــات التــي تحــول دون
متكــن املكتــب مــن القيــام بنشــاطه بشــكل متميــز
 ،والتــي مــن أبرزهــا توقــف ميزانيــة االرشــاد
الزراعــي منــذ بــدء الحــرب حتــى هــذه اللحظــة
باعتبارهــا ميزانيــة مركزيــة.
وقــال :إن ذلــك «أدى إىل حــدوث شــلل يف
توقــف الربامــج الزراعيــة التــي تســاهم يف زيــادة
العمليــة االنتاجيــة  ،فضــا عــن ضعــف املوازنــة
املقــررة ملكتــب الزراعــة مقارنــة بالــدور املنــاط
بــه اىل جانــب عــدم الحصــول عــى متويــل للربامــج
املتعــددة التــي يقــوم بهــا مكتــب الزراعــة «.
ويؤكــد الولــص أن «وضــع مكتــب الزراعــة
اليــر  « ..وقــال  « :لــوال دور قيــادة الســلطة
املحليــة ملــا كان ملكتــب الزراعــة أي أثــر يذكــر.
معربــاً عــن الشــكر والتقديــر للــواء /ســلطان
الع ـرادة ملــا يقدمــه مــن دعــم ومتويــل لألنشــطة
الزراعيــة التــي يقــوم بهــا مكتــب الزراعــة
باملحافظــة يف ظــل غيــاب دور وزارة الزراعــة
واملنظــات والجهــات املانحــة.

صعوبات

ويلخــص مديــر الزراعــة يف حديثــه مــع موقــع

عــن الســيطرة وعندهــا لــن تســلموا».
وتتحــدث ســهى الســقاف عــن رس نهضــة
مــأرب بالقــول« :مــأرب فيهــا حــروب كثــرة
لكنهــا تتطــور يومــا بعــد يــوم مــن مشــاريع طــرق
وأســواق ومــوالت وغريهــا ،والــر بحســب ســهى
هــو أنــه تــم وضــع الرجــل املناســب يف املــكان
املناســب».
ويقــول عبدالكريــم عمـران – ناشــط إجتامعي
 «لــو اســتمرت مــأرب عــى هــذه الوتــرة مــناالنتعــاش واســتمر الحــويث عــى همجيتــه يف
صنعــاء الطــاردة للبــر واملــال فســتتحول صنعاء
إىل ســوق أســبوعي لقبائــل الطــوق»
أمــا «حســن هــادي» فيقــول :نهضــة مــأرب
تتمثــل بتخصيــص جــزء كبــر مــن عائــد ثرواتهــا
النفطيــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة وإقامة املشــاريع
مبدينــة مــأرب.
ويضيــف« :لــو تســتمر الســلطة املحليــة
بهــذه الوتــرة مــن االنتعــاش واســتمر الحــويث
عــى همجيتــه يف صنعــاء الطــاردة للبــر واملــال،
فســتتحول صنعــاء إىل ســوق لبيــع الشــمه والقات
ملقاتــي الحــويث فقــط».

أمــا عبدالرحمــن املــري فيقــول يف صفحتــه
عــى الفيســبوك «بينــا النظام الســابق بــاع الكثري
مــن املؤسســات اململوكــة للدولــة ( القطــاع العــام
) ،هنــا يف مــأرب اللــواء ســلطان العـرادة محافــظ
محافظــة مــأرب واملهنــدس شــوقي املخــايف وكيــل
وزارة النفــط يقومــون بانشــاء خمــس محطــات
للبــرول قطــاع عــام وذلــك لكــر أي تالعــب
للهوامــر باحتياجــات املواطنــن و إنهــاء للســوق
الســوداء للمشــتقات النفطيــة مبــأرب.
«مطنــوخ مــأرب»  ..صفحــة يف تويــر يتابعهــا
اآلالف فكتــب يقــول« :لليــوم الرابــع عــر عــى
التــوايل التــزال األيــدي العاملــة مســتمرة يف ردم
حفريــات خــط صافــر العــر عــى نفقــة أهــايل
مــأرب».
ويؤكــد محمــد عبدالخالــق – ناشــط إجتامعــي
– أن أولويــة مــروع النهضــة املأربيــة ،تبــدأ
مبــروع الــرف الصحــي  ..إنــه مــروع هائــل،
والحتميــة جعلتــه مــن األولويــات ،ولــو تأخــر
تنفيــذ هــذا املــروع ســيكون متعبــا جــدا جــدا.
داعيــا إىل تظافــر الجهــود لتنفيــذ هــذه املــروع
الكبــر.
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