
نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب  الجمعه 6 إبريل 2018   العدد )  5 (

موقع محافظة مأرب يطلق نشرة الفيديو  

طبيبة نسائية تحظى بتكريم السلطة املحلية لدورها الريادي  

اليوم العاملي للتوعية بمخاطر األلغام يف مجموعة فعاليات بمأرب

لوموند الفرنسية تكتب: مأرب .. نبتة الفطر التي تنمو 
بهدوء  يف ركن الصحراء  

منشأة مأرب للغاز تدشن توزيع كميات إضافية 
بمديرية الوداي  

24 ألف مستفيد بمأرب يتسلمون املرحلة الثانية 
من املساعدات املالية  

كميات كبيرة من املخدرات يف قبضة األمن  

قسم اإلعالم بجامعة إقليم سبأ يشهر مبادرة إعالمية 

شحنة إغاثية جديدة ملركز امللك سلمان تصل مأرب  

مدينة مأرب تطلق خدمة الستقبال شكاوى املواطنين 

من مواقع التواصل: مأرب وصنعاء 
.. الحاضر  والعودة »ريوس«  

اإلختناقات املرورية يف رمضان.. محور 
اجتماع للسلطة املحلية واملكاتب

الحكومة تقر استكمال المحطة الغازية ومشروع صافر
الوكيل الفاطمي يدشن حملة لتفتيش املنشآت الطبية
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اخلط الدائري ومشاريع أخرى 
3 صفحةإنجازات جديدة بين يدي السلطة املحلية
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مجلس الوزراء يقر تكاليف استكمال 
المحطة الغازية ومشروع صافر

وافقــت مجلــس الــوزراء يــوم األربعــاء فــي اجتماعــه 
الــدوري، علــى اســتكمال عــدد مــن المشــاريع المتبقيــة فــي 

ــأرب. ــة م محافظ
وأقــر المجلــس الموافقــة التكاليف المتبقية الســتكمال 
ــأرب  ــة م ــة لمحط ــة الدوري ــأرب والصيان ــر م ــروع صاف مش

الغازيــة األولــى.
وكلــف مجلــس الــوزراء كالً مــن وزارة الكهربــاء والســلطة 

المحليــة بمحافظــة مــأرب بالتنفيــذ، وموافاتها.
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الخط الدائري ومشاريع أخرى
 إنجــــــازات جديـــدة للسلطــــة المحليــــة

يتفقــد  مفتــاح  الوكيــل 
الدائــري  مشــروع 

محافظــة  وكيــل  تفقــد 
ربــه  عبــد  الدكتــور  مــأرب 
ســير  االثنيــن،  ،يــوم  مفتــاح 
تنفيــذ عمــل  مشــروع طريــق 
الدائــري الغربــي لمدينــة مــأرب 
الممتــد مــن شــارع صنعــاء في 
مدينــة الروضــة علــى المدخــل 
الشــمالي  للمدينــة حتــى خــط 
الجنوبيــة  الجهــة  فــي  الســد 

المدينــة. لمدخــل 
ويبلــغ طــول الطريــق فــي 
المرحلــة األولــى 10 كيلــو متــرات 
إجماليــة قدرهــا 425  بتكلفــة 
مليــون ريــال، متضمنــة أعمــال 
والتعبيــد  والــردم  الشــق 
والســفلتة مــع عمــل الفــروع 

المتصلــة بــه.
ــر  ــن مدي ــتمع م ــاح اس مفت
ــة  ــغال العام ــب االش ــام مكت ع
المهنــدس  بالمحافظــة 
المذحجــي  عبدالــودود 
ومهنــدس المشــروع عبــد اللــه 
إلــى شــرح مفصــل  الربيــدي، 
عــن ســير العمــل فــي المرحلــة 

المشــروع. مــن  األولــى 
واطلــع مفتــاح علــى ســير 
فــي  الســفلتة  أعمــال  تنفيــذ 
جوانــب مــن الطريــق المنجــزة 
الــردم  والمواصفــات وأعمــال 

والشــق فــي جوانــب أخــرى.
علــى  مفتــاح  وشــدد 
ــات  ــزام بالمواصف ــرورة االلت ض
فــي  المعتمــدة  والمقاييــس 

التنفيــذ  وســرعة  المناقصــة 
الحيــوي  المشــروع  لهــذا 
ــف  ــى تخفي ــيعمل عل ــذي س ال
االختناقــات المروريــة واالزدحام 
الــذي تعانــي منــه المدينــة جراء 
ــب  ــى جان ــكانية، إل ــة الس الكثاف
ــاه  ــيكون اتج ــط س ــذا الخ ان ه
اجبــاري للشــاحنات والقاطــرات 
للنفــط والغــاز بــدال عــن دخولها 

الــى المدينــة.

ويتفقــد مشــاريع  ويدشــن 
الــف دوالر بكلفــة 113 

وكيــل  وتفقــد  دشــن    
الدكتــور  مــأرب  محافظــة 
عبدربــه مفتــاح ومعــه مديــر 
الميــاه  مؤسســة  فــرع  عــام 
والصــرف الصحــي حســين بــن 
عــددا  االربعــاء،  اليــوم  جــالل، 
مــن مشــاريع الميــاه لمدينــة 
ــا  ــة قدره ــة إجمالي ــأرب بكلف م

. دوالر  الــف   113
 مفتــاح افتتــح خــالل الزيــارة 
وادي  بئــر  مــن  الميــاه  ضــخ 
مــن  االنتهــاء  بعــد  عطــران 
تركيــب وحــدة ضــخ متكاملــة 
مقدمــة مــن الهيئــة اليمنيــة 
الكويتيــة عبــر مؤسســة ينابيــع 
ــف دوالر،  ــة 29 ال ــة بكلف الخيري
كمــا تفقــد االعمــال المنجــزة 
فــي المشــاريع المقدمــة مــن 
بمبلــغ  اليونيســف  منظمــة 
إجمالــي قــدره 84 الــف دوالر.

مشــاريع  وتشــمل 
اثنيــن  تركيــب  اليونيســيف 

كل  بقــوة  كهربــاء  محــوالت 
منهمــا 100 ك. ف، مــع خطــوط 
ضغــط عالي لبئــر الفاو )2( وبئر 
الرميلــة إلــى جانــب بنــاء ثــالث 
كلــورة  حقــن  لوحــدات  غــرف 
ــع  ــه، م ــاو)2،1( والرميل ــار الف آلب
تركيــب معــدات الحقــن، فضــال 
عــن ترميــم وصيانــة الخــزان 
االرضــي القديــم لتوزيــع الميــاه 
والبالــغ  مــأرب  مدينــة  علــى 
ســعته 500 متــر مكعــب وبكلفة 

دوالر. الــف   17 بلغــت 
واطلــع وكيــل المحافظــة 
خــالل الزيــارة علــى المضخــة 
ــن  ــة م ــا هدي ــم تقديمه ــي ت الت
للصليــب  الدوليــة  الهيئــة 
االحمــر، مــع الطبلــون المنظــم 
والكيبــل واديتــر للمولــد بكلفــة 

حوالــي 16 الــف دوالر.
مــن  الوكيــل  واســتمع 
المؤسســة  فــرع  عــام  مديــر 
حســين بــن جــالل الــى شــرح 
حــول مشــاريع الميــاه التــي تــم 
تنفيذهــا بتمويــل مــن عــدد من 
بهــدف  المانحــة  المنظمــات 
تأميــن مصــادر الميــاه لمدينــة 
مــأرب عاصمــة المحافظــة التي 
تشــهد ازدحامــا كبيــرا فــي عــدد 
الســكان وتزايــد غيــر عــادي فــي 
الميــاه خاصــة  علــى  الطلــب 

ــف. ــل الصي ــول فص ــع دخ م
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دشنها الوكيل الفاطمي

موقع محافظة مأرب 
يطلق نشرة الفيديو 

)مأرب في أسبوع(

حملة لتفتيش المنشآت والمراكز الصحية الخاصة بمأرب

بعد شهر من إطالق
 نشرته اإللكترونية

دشــن وكيــل محافظة مأرب 
علــي محمــد الفاطمــي ،يــوم 
ــب  ــر مكت ــه مدي ــاء، ومع األربع

والســكان  العامــة  الصحــة 
عبدالعزيــز  الدكتــور 

حملــة  الشــدادي، 
التفتيش التــي ينفذها 
المكتــب علــى المراكز 
والمنشــآت الطبيــة 

والصيدليات 
والعيادات 

فــي  والمختبــرات 
. فظــة لمحا ا

الحملــة  وتهــدف 
إلــى التأكــد مــن صحــة 

المنشــآت  وســالمة 
الطبيــة، ومــدى تطابقهــا 

مــع المعاييــر واالشــتراطات 
تراخيــص  وصحــة  الطبيــة 

المهنــة. مزاولــة 
وأكــد الوكيــل الفاطمي على 
أهميــة هــذه الحملــة التــي هــي 
فــي األســاس مــن أجــل ســالمة 
اســتهتار  وإيقــاف  المواطــن، 
المراكــز  أصحــاب  بعــض 
ــه. ــات بحيات ــة والصيدلي الطبي
علــى  الفاطمــي  وشــدد 
ضــرورة اســتمرار مثــل هــذه 

الحمــالت وتوعيــة المواطنيــن 
التعــاون  ضمــان  اجــل  مــن 

والتفاعــل مــع مكتــب الصحــة 
المنشــآت  حصــر  وكذلــك 
ــح وضعهــا  وتقييمهــا وتصحي
التراخيــص  حيــث  مــن 
الطبــي  الــكادر  ومؤهــالت 

. لصحــي ا و
المحافظــة  وكيــل  ودعــا 
المواطنيــن الــى التعــاون مــع 
مكتــب الصحــة واالبــالغ عــن 

موقــع  إدارة  دشــنت 
محافظــة مأرب األحــد الماضي 
نشــرة الفيديــو اإلخباريــة )مأرب 
فــي أســبوع( والتــي تلخــص 
أبــرز الفعاليــات واألنشــطة فــي 

محافظــة مــأرب.
نشــرة  تدشــين  ويأتــي 
مــن  شــهر  بعــد  الفيديــو 
اإللكترونيــة  النشــرة  إصــدار 

أي مخالفــات او ادويــة منتهيــة 
مــن  مهربــة  او  الصالحيــة 
اجــل ايجــاد مجتمــع صحيــح 
ــر  ــذا اال بتظاف ــق ه ــن يتحق ول

الجميــع.
مــن جانبــه أشــار الدكتــور 
الشــدادي الــى أن هــذه الحملــة 
العمــل  تقييــم  الــى  تهــدف 
الصحــي فــي المراكــز الطبية 
و  الخاصــة  والعالجيــة 
ــة  ســالمة المنشــآت الصحي
او  دوائيــة  كانــت  ســواء 
او مختبــرات  مراكــز طبيــة 
و  الجاهزيــة  مــن  والتأكــد 
مواصفــات التجهيــزات الطبية 
مــن اجــل تســوية وتصحيــح 
ــى  ــة حت ــوق الدوائي ــع الس وض
المواطــن  خدمــة  تســتطيع 

صحيــح. بشــكل 
مديــر  التدشــين  حضــر 
العميــد  مــأرب  شــرطة  عــام 
ومديــر  المدانــي  عبدالملــك 
ــد  ــة محم ــة المدين ــام مديري ع

فرحــان. صالــح 

والتــي تتنــاول أخبــار الســلطة 
بالمحافظــة،  المحليــة 
والفعاليــات واألنشــطة التــي 
تمــت على مدى أســبوع، إضافة 
ــن  ــة ع ــاوالت اإلعالمي ــى التن إل
وســائل  وصــدى  المحافظــة 

االجتماعــي. التواصــل 
موقــع  إدارة  وأكــدت 
محافظــة مــأرب أنهــا تعمــل 
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كميات كبيرة من المخدرات 
في قبضة األمن 

كانت في طريقها إلى صنعاء

اإلختناقات المرورية في رمضان

محور اجتماع للسلطة المحلية والمكاتب

حاليــا علــى اســتكمال تصميــم 
ليصبــح  اإلنجليــزي  الموقــع 
مســتقال  متكامــالً  موقعــاً 
يغطــي كل النوافــذ بــدال عــن 
أقســام  مــن  قســما  كونــه 

لموقــع. ا
الجهــود  أن  إلــى  وأشــارت 
تغطيــة  لتحقيــق  تنصــب 
المحافظــة  ألنشــطة  شــاملة 
وأبــرز  المحليــة  والســلطة 
األخبــار ونشــرها علــى أوســع 
ــتكمال  ــى اس ــة إل ــاق، إضاف نط
مثــل  االلكترونيــة  الخدمــات 
ودليــل  الخدمــات،  )دليــل 

الحكوميــة(. اإلجــراءات 
مــأرب،  محافظــة  وموقــع 
الحكومــي  الموقــع  هــو 
الرســمي المعبــر عــن الســلطة 
مــأرب،  بمحافظــة  المحليــة 
معلوماتــي  موقــع  وهــو 
ــة  ــدم تغطي ــي يق ــاري خدم إخب
إخباريــة للفعاليــات واألنشــطة 
معلومــات  ويوفــر  الرســمية، 
والمكاتــب  المحافظــة  عــن 
الهيئــات  وفــروع  التنفيذيــة 
. والمديريــات  والمؤسســات 
وتــم إنشــاء موقــع محافظة 
مــأرب بقــرار رقــم )47( لســنة 
محافــظ  عــن  صــادر  2016م 
رئيــس   - مــأرب  محافظــة 
 / اللــواء  المحلــي  المجلــس 
ســلطان العــرادة بتاريــخ 14 / 

2016م.  / ســبتمبر 

ضبطــت األجهــزة األمنيــة 
بمحافظــة مــأرب ،يــوم الثالثــاء، 
كميــات كبيــرة مــن الحشــيش 
طريقهــا  فــي  كانــت  المخــدر 

ــاء. ــى صنع إل
شــرطة  عــام  مديــر  وأكــد 
الملــك  عبــد  العميــد/  مــأرب 
األمــن  قــوات  أن  المدانــي 
المجمعــة  نجــد  نقطــة  فــي 
ــاء(  ــق مأرب/البيض ــة طري )بداي
تقــدر ب 175  ضبطــت كميــة 
علــى  كانــت  حشــيش  كليــو 
بثمــرة  محملــة  دينــة  متــن 
الطماطــم والبطاطــس وتــم 

الحمولــة. أســفل  إخفاءهــا 
المدانــي  العميــد  ووجــه 
لألجهــزة  وتقديــره  شــكره 

جهودهــم  علــى  األمنيــة 
الكبيــرة واليقظــة العاليــة التــي 
ونجاحاتهــم  بهــا  يتمتعــون 
الكبيــرة فــي إحبــاط عمليــات 
التهريــب المتكــررة لمليشــيات 
مثمنــاً  االنقالبيــة،  الحوثــي 
ــه  ــذي يقدم ــر ال ــاون الكبي التع
األجهــزة  مــع  مــأرب  أبنــاء 

األمنيــة.
األمنيــة  األجهــزة  أن  يذكــر 
فــي مــأرب حققــت نجاحــات 
كبيــرة فــي إحبــاط العديــد مــن 
عمليــات التهريب خــالل األعوام 
انقــالب  الثالثــة األخيــرة منــذ 
االيرانيــة  الحوثــي  مليشــيات 
ومؤسســاتها  الدولــة  علــى 

المختلفــة.

تــرأس وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور 
اجتماعــاً  األحــد،  ،يــوم  مفتــاح  عبدربــه 

بتحســين  خاصــاً 
المحافظــة  عاصمــة 
مــن  والتخفيــف 
ــة  االختناقــات المروري
الحالــة  وتعزيــز 
خاصــة  االمنيــة 
ــان  ــهر رمض ــالل ش خ
واألعيــاد. المبــارك 

واستعرض 
ــم  ــذي ض ــاع ال االجتم
مديريــة  عــام  مديــر 

المدينــة محمــد صالــح بــن جــالل ومديــر 

بالمحافظــة  العامــة  االشــغال  مكتــب  عــام 
المهنــدس عبدالــودود المذحجــي، وممثليــن عــن 
المحافظــة  شــرطة 
المــرور  وشــرطة 
النظافــة  وصنــدوق 
االشــغال  ومكتــب 
المدينــة،  بمديريــة 
المقدمــة  الخطــة 
عــام  مديــر  مــن 
المديريــة والخاصــة 
التــي تتضمــن حلــوال 
مقترحــة لإلختناقــات 

المروريــة.
تقريــرا  العامــة  االشــغال  مديــر  قــدم  كمــا 
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عــن مســتوى تنفيــذ الشــوارع فــي عاصمــة 
المحافظــة والتــي ســتحد مــن االختناقــات 
المروريــة، والصعوبــات التــي تواجــه اســتكمال 
تنفيــذ شــارع 24 جــوار المؤسســة االقتصاديــة 
والــذي ســيمثل خطــا دائريــا جنوبيــا ســيخفف 
كثيــرا مــن االختناقــات، ومقترحــات حــل تلــك 
ــراءات  ــن االج ــددا م ــرار ع ــم اق ــكاليات وت االش

ــارع. ــذ الش ــي تنفي ــل ف ــتئناف العم الس
وخــالل االجتمــاع اكــد وكيــل المحافظــة 
الدكتــور مفتــاح علــى ان االكتضــاض الســكاني 
والتوســع العمرانــي وتزايــد االنشــطة التجاريــة 
المحافظــة  عاصمــة  فــي  واالســتثمارية 
الــذي تنعــم  الناتــج عــن االمــن واالســتقرار 

ــن،  ــن النازحي ــات االالف م ــتقبالها لمئ ــه، واس ب
فرضــت تحديــات كبيــرة تتطلــب مــن الجميــع 
التكاتــف والعمــل الجــاد مــن اجــل التغلــب 
عليهــا واالرتقــاء بالخدمــات وتحســين المظهــر 
ــا  ــري له ــط الحض ــة والتخطي ــام للمحافظ الع

ــل. ــكل افض ــة بش ــاة العام ــم الحي وتنظي
الجهــات  علــى  مفتــاح  الوكيــل  وشــدد 
ــن  ــم والقواني ــح والنظ ــزام باللوائ ــرورة االلت بض
تراخيــص  بمنــح  الخاصــة  والمخططــات 
ــم  ــاء المطاع ــع انش ــتثمارات ومن ــاء واالس البن
واالســواق والفنــادق دون ان يكــون لهــا مواقــف 
خاصــة ومتنفســات حتــى ال تتحــول عبئــا علــى 

الحركــة المروريــة فــي الشــوارع العامــة.

صرف مساعدات مالية لـ24 ألف مستفيد 
بمحافظة مأرب

ــأرب  ــة م ــل بمحافظ تتواص
الثانيــة  المرحلــة  صــرف 
الماليــة  المســاعدات  مــن 
صنــدوق  مــن  للمســتفيدين 
التــي  اإلجتماعيــة  الرعايــة 
قدمهــا البنــك الدولــي فــي إطار 
النقديــة(  )الحــواالت  مشــروع 
اليونيســف  منظمــة  عبــر 
المحلييــن  وشــركائها 

. يــن لمنفذ ا
ويبلغ إجمالي المســتفيدين 

ــة  ــات محافظ ــة مديري ــي كاف ف
ــتفيداً  ــا و449 مس ــأرب 24 الف م
 414 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ 

مليونــا 147 ألفــا و600 ريــال.
محافظــة  وكيــل  وكان 
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب ــأرب الدكت م
ــة  ــة الثاني ــرف المرحل ــن ص دش
بعــد  الماضــي،  الســبت  يــوم 
ــر  ــم مدي ــا ض ــرأس اجتماع أن ت
ــد  ــة محم ــدوق الرعاي ــام صن ع
الصبــري وممثــل اليونســيف 

عبدالهــادي نمــران وممثليــن 
الدولــي  البنــك  مصــرف  عــن 
ــن  ــل ع ــلطان وممث ــد س محم
شــكري  الكريمــي  مصــرف 
المصرفيــن  وهمــا  البصيــر، 
اللــذان يتوليــان عمليــة الصرف 
مــدى  وعلــى  للمســتفيدين 

شــهر.
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طبيبة نسائية تحظى بتكريم 
السلطة المحلية 

اليوم العالمي للتوعية بمخاطر 
األلغام في مجموعة فعاليات بمأرب

كــرم وكيــل محافظــة مــأرب 
ــاح،  ــي مفت ــه عل ــور عبدرب الدكت
يــوم األحــد، الدكتــورة ابتهــال 
نســاء  اخصائيــة  بامخرمــه 
ووالدة بالمستشــفى العسكري 

العــام بالمحافظــة.
بجهــود  مفتــاح  وأشــاد 
الدكتــورة بامخرمــة ودورهــا في 

ــأرب  ــة م ــت محافظ احتضن
ــانية  ــة إنس ــاء فعالي ــوم األربع ي
ومعــرض صــور توثيقــي، ويــوم 
مفتــوح لضحايــا األلغــام مــن 
محافظتــي  فــي  االطفــال 

الجــوف ومــارب.
الفعاليــات  هــذه  وتأتــي 
التــي أقامتهــا الهيئــة الوطنيــة 
للدفــاع عــن الحقــوق والحريات 
»هــود« فريــق )إقليــم ســبأ( 
للتنميــة  »بنيــان«  وفريــق 
لليــوم  إحيــاء  المجتمعيــة 
بمخاطــر  للتوعيــة  العالمــي 

االلغــام.
بيــان صــادر عــن  وطالــب 
اللجنــة التنســيقية للفعاليــة 
المجتمــع الدولــي والمنظمــات 
علــى  بالضغــط  الحقوقيــة 

دشــن مديــر عــام منشــأة 
هــادي  علــي  للغــاز،  مــأرب 
الشــبواني ومعــه مديــر عــام 
ــردان  ــح ج ــوادي صال ــة ال مديري
توزيــع  عمليــة  االثنيــن،  ،يــوم 
للغــاز  اإلضافيــة  النقــاط 

الــوادي. بمديريــة  المنزلــي 
وتأتــي عمليــة توزيــع النقــاط 
إجــراءات  ضمــن  اإلضافيــة 
اتخذتهــا المنشــأة للحــد مــن 
التالعــب بأســعار الغــاز المنزلي 
الســوداء  الســوق  ومكافحــة 
محافــظ  لتوجيهــات  تنفيــذاً 
محافظــة مــأرب اللواء ســلطان 

ــرادة. ــي الع ــن عل ب
ــأة  ــام المنش ــر ع ــد مدي وأك
أن  الشــبواني،  هــادي  علــي 
مناطــق  دعمــت  المنشــأة 
المدينــة  بمديريتــي  مختلفــة 
النقــاط  مــن  بعــدد  والــوادي 
ــى  ــي ال ــاز المنزل ــة للغ االضافي
المعتمديــن  الــوكالء  جانــب 

مــن ســابق. لديهــا  رســمياً 
ــر عــام  فــي حيــن أشــاد مدي
مديريــة الــوادي صالــح حمــد 
جــرادان بالجهــود الكبيــرة التــي 
للغــاز  تبذلهــا منشــأة مــأرب 
لتلبيــة  المســتمر  ودعمهــا 
فــي  المواطنيــن  احتياجــات 
ــي. ــاز المنزل ــن الغ ــة م المديري
رئيــس  أشــار  جهتــه  مــن 
بمنشــأة  العمليــات  غرفــة 
مــأرب للغــاز علــي جلهــم، إلــى 
مــن  عــدد  زودت  المنشــأة  أن 
بكميــات  المديريــة  مناطــق 

المنزلــي. الغــاز  مــن  كبيــرة 

منشأة مأرب 
للغاز تدشن توزيع 

كميات إضافية 
بمديرية الوداي

تحســين االداء الطبــي النســائي 
النســاء  قســم  تولــت  منــذ 
العســكري،  المستشــفى  فــي 
وتنفيــذ عــددا مــن العمليــات 
والتــي  الكبيــرة  الجراحيــة 
ــا  ــاً له ــاح، متمني ــت بالنج تخلل
الجديــد  عملهــا  فــي  النجــاح 

لعملهــا. مغادرتهــا  بعــد 

لتســليم  الحوثــي  مليشــيا 
التــي زرعتهــا  خرائــط االلغــام 
المزيــد  زراعــة  عــن  والتوقــف 

منهــا.
ــة  ــان برعاي ــب البي ــا طال كم
أولويــة  ومنحهــم  الضحايــا 
قصــوى فــي التأهيــل والرعايــة 
ــي  ــم ف ــادة دمجه ــل إع ــن أج م

المجتمــع.
وبحســب إحصائيــات غيــر 
رســمية يصــل عــدد الضحايــا 
المدنييــن الــذي ســقطوا جــراء 
ــيا  ــا مليش ــي زرعته ــام الت االلغ
الحوثــي إلــى ثالثــة ’الف ضحيــة 
ــات  ــاب باعاق ــل ومص ــن قتي بي
دائمــة اغلبهــم مــن االطفــال 

ــاء. والنس
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مــأرب  مدينــة  فــي  أقيــم 
إشــهار  حفــل  االثنيــن،  ،يــوم 
مبــادرة ارتقــاء اإلعالميــة تحــت 
شــعار »إعــالم برؤيــة مبتكــرة«، 
جامعــة  رئيــس  برعايــة 
الدكتــور محمــد  إقليــم ســبأ 
وحضــور  القدســي،  حمــود 
وكيــل محافظــة مــأرب علــي 

. طمــي لفا ا
ــل  ــال الوكي ــل ق ــي الحف وف
ــادرة  ــهار المب ــي إن إش الفاطم
اإلعالميــة، تعــد خطــوة ممتــازة 
ــيراً  ــبأ، مش ــم س ــة إقلي لجامع
المحليــة  الســلطات  أن  إلــى 
إلــى  ستســعى  بالمحافظــة 
اإلعــالم  وترقيــة  تطويــر 
واإلعــالم  مــأرب  بمحافظــة 

للشــرعية. الداعــم  الوطنــي 
الســلطات  أن  إلــى  ولفــت 
أيضــاً  ســتدعم  المحليــة 
اإلعالميــة  ارتقــاء  مبــادرة 
وأنشــطتها التــي ســتقوم بهــا، 
خصوصــاً وأنهــا ســتعمل علــى 
ــو  ــور والنم ــراز التط ــار وإب إظه
تشــهدها  التــي  والحريــات 

. فظــة لمحا ا
وألقيــت كلمــات مــن رئيــس 
دائــرة التوجيــه المعنــوي اللواء 
ونائــب  خصــروف،  محســن 
رئيــس الجامعــة الدكتــور علــي 
فيهــا  أكــدا  الرمــال،  ســيف 
دعمهمــا للمبــادرة اإلعالميــة، 
اســتيعاب  علــى  والعمــل 
واالســتفادة  المبدعيــن فيهــا 

وتشــجيعهم. منهــم 

 قسم اإلعالم بجامعة 
إقليم سبأ يشهر مبادرة 

إعالمية 

وزع مساعدات إيوائية، ورعى رحلة ترفيهية 
لألطفال المجندين

شحنة إغاثية جديدة لمركز 
الملك سلمان تصل مأرب

مدينة مأرب تطلق خدمة الستقبال 
شكاوى واستفسارات المواطنين 

محافظــة  الــى  وصلــت 
تســع  اإلثنيــن،  ،يــوم  مــأرب 
مركــز  مــن  إغاثيــة  شــاحنات 
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 

اإلنســانية. واألعمــال 
علــى  الشــاحنات  وتحمــل 
متنهــا 198 طنــاً مــن المــواد 
لتوزيعهــا  تمهيــدا  الغذائيــة، 
علــى األســر األكثــر احتياجــاً فــي 

المحافظــة.
ــاعدات  ــحنة المس ــي ش وتأت
المركــز  وزع  للمحافظــة فــي 
،يــوم األحــد، مســاعدات إيوائيــة 
شــملت  مــأرب  مدينــة  فــي 
ــط لـــ  ــات وبس ــس وبطاني مالب
6000 فــرد من فئة ذوي الشــهداء 
فــي  احتياًجــا  األكثــر  واألســر 

المدينــة.

الملــك  مركــز  رعــى  كمــا 
ســلمان لإلغاثــة يــوم اإلثنيــن 
ترفيهيــة  رحلــة  الماضــي 
ــداً  ــة لـــ27 طفــالً مجن وتعليمي
ومتأثــراً إلــى مواقــع ســياحية 
مــأرب،  مدينــة  فــي  وأثريــة 

وثــاق. مؤسســة  نظمتهــا 
ضمــن  الرحلــة  وجــاءت 
الــدورة الثانيــة مــن المرحلــة 
ــة والرابعــة مــن مشــروع  الثالث
األطفــال  تأهيــل  إعــادة 
المجنديــن والمتأثريــن بالحــرب 
فــي اليمــن بدعــم مــن مركــز 
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 

اإلنســانية. واألعمــال 

ــة  ــة المحافظ ــأرب عاصم ــة م ــة مدين ــت إدارة مديري أعلن
عــن إدخــال الرقــم المجانــي الســتقبال اتصاالت واستفســارات 

وشــكاوي المواطنيــن.
وقــال: بيــان صــادر عــن قيــادة مديريــة مدينــة مــأرب، إنــه 
تــم إدخــال الرقــم المجانــي )8001616( رســميا، فيمــا تقــوم 
بتجهيــز غرفــة العمليــات وموظفيهــا وذلك لخدمة اســتقبال 

ــن. ــكاوي المواطني ــارات وش ــاالت واستفس اتص
وأكــدت أنــه ســيتم تفعيــل اســتقبال شــكاوي المواطنيــن 
بشــكل رســمي، وذلــك تأكيــدا للوعــود التــي تــم التصريــح بهــا 
مــن قبــل قيــادة المديريــة فــي نهايــة العــام الماضــي 2017م.
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مكتــب  إدارة  أقامــت 
بمديريــة  والتعليــم  التربيــة 
رغــوان بمحافظة مــأرب، حفالً 
مــدراء  مــن  لعــدد  تكريميــاً 
األقســام والــكادر التعليمــي 
الطــالب المتفوقيــن، بحضــور  
العبــاب  علــي  الدكتــور 
التربيــة  مكتــب  عــام  مديــر 
بالمحافظــة ومديــر مديريــة 
رغــوان طــه علــوي زبــع، ومدير 
إدارة التربيــة بالمديريــة وعــدد 
التربيــة  إدارة  مــدراء  مــن 

. فظــة لمحا با
وأعلــن مديــر عــام التربيــة 

 خــالل ثــالث ســنوات مــن 
الدولــة  تختفــي   ، الصــراع 
ــا  ــد بينم ــزأ البل ــة ويتج اليمني
مدينــة مــأرب تســتفيد وتتمتع 
باســتقرار نســبي، وهــذا الوضع 
ــى  ــن إل ــذب المواطني ــادر ج الن
مناطــق  كافــة  مــن  مــأرب 
اســتمرت  وكلمــا  الشــمال، 

تكريم التربويين والطالب المتفوقين بمديرية رغوان

علــي  الدكتــور  بالمحافظــة 
العبــاب، أن المكتب ســيعمل 
علــى تقديــم مــا بإمكانــه مــن 
الدعــم لإلرتقــاء بالتعليــم فــي 
المديريــة، مشــيداً بالجهــود 
ــر  ــا مدي ــذي يبذله ــارة ال الجب
ــوض  ــة للنه ــة بالمديري التربي

ــم. بالتعلي
مــن جهتــه رحــب مديــر 
علــوي  طــه  المديريــة  عــام 
زبــع فــي كلمتــه التــي ألقاهــا 
عــن  معبــراً  بالحضــور، 
ــة  ــب التربي ــكره إلدارة مكت ش
علــى  بتغلبهــم  بالمديريــة 

مأرب .. نبتة الفطر التي تنمو بهدوء  في 
ركن الصحراء

لويس امبيرت/  مأرب ) اليمن ( 
ترجمة خاصة

الحــرب ، كلمــا ازدهــرت مدينــة 
مــأرب.

فــي  الحاضــرة  فالدولــة 
مدينــة مــأرب أصبحــت الصوت 
فــي  نســمعه  بالــكاد  الــذي 
ــرى. ــة األخ ــات اليمني المحافظ
ــغ  ــك أن تص ــأرب علي ــي م ف
ســلطان  للمحافــظ  جيــداً 

يســتقبلك  وهــو  العــرادة، 
مبتســماً ومرحبــاً فــي المجمــع 
ــر  ــت متأخ ــى وق ــي، حت الحكوم
حراســة  وســط  الليــل  مــن 
مشــددة حيــث تنتشــر نقــاط 
تفتيــش وحواجــز أمنيــة ورجال 
مســلحون بيــن أشــجار النخيل.
العــرادة  المحافــظ  يمثــل 

واجهوهــا. التــي  المعوقــات 
وأشــار فــي كلمتــه إلــى أن 
ــات  ــذه الفعالي ــل ه ــة مث إقام
تشــكل حافــزاً وإحيــاًء لــروح 
القطــاع  فــي  المنافســة 

بالمديريــة. التعليمــي 
عــدداً  االحتفــال  تخلــل   
اضافــة  الفعاليــات،  مــن 
التربيــة  كــوادر  تكريــم  إلــى 
المبرزيــن وعــدداً مــن الطــالب 

المتفوقيــن. والطالبــات 

لوموند الفرنسية تكتب:
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يحظــى  رجــل دولــة  ، 1959م، 
ــدر  ــث ينح ــع حي ــرام واس باحت
عبيــدة  قبيلــة  مــن  العــرادة 
وهــي قبيلــة عريقة لهــا حضور 

فــي المنطقــة.
ويعتبــر العــرادة محافظــاً 
كان  التــي  مــأرب  لمحافظــة 
يقــدر ســكانها ب 40000 نســمة 
ــي 2014  ــرب ف ــدالع الح ــل ان قب

م.
القبليــة  المنطقــة  وتقــع 
اليمــن  شــرق  شــمال  مــأرب 
ــا  ــدة فيه ــدت القاع ــث تواج حي
ــدى  ــف ل ــف موظ ــابقاً، ويص س
ــأرب  ــاء م ــاء أبن ــظ صنع محاف
بأنهــم »بســطاء وطيبيــن »

الدولــة  أن  مــن  وبالرغــم 
ســنوات   3 خــالل  مشــتتة 
تحتــل  أن مــأرب  إال   ، الحــرب 
أهميــة قصــوى حيــث تضاعــف 
عــدد الســكان بنســبة أربعــة 
نحصــل  لــم  لكننــا  أضعــاف، 
ــكان  ــن س ــي ع ــم نهائ ــى رق عل
هــذه المحافظــة بعــد الحــرب.
إن مــا يهــم هــو أن تكــون 
فــي ظــل  فــي ســالم  مــأرب 
عليــه،  تحســد  فريــد  وضــع 
حيــث جذبــت المدينــة حتــى 
اآلن أعــداداً كبيرة مــن النازحين 
مــن كافــة مناطــق الشــمال.
ــزح الكثيــر فــي ظــل  وقــد ن
عــن  بحثــاً  اإلنســانية  األزمــة 
األمــان ولقمــة العيــش حيــث 
ــت  ــس الوق ــي نف ــذا ف ــد ه يع

ــر. ــي تزده ــأرب لك ــة لم فرص
ــة  ــبه بنبت ــوم أش ــأرب الي م
ــدوء  ــراً و به ــو س ــر .. تنم الفط
ــدو أن  ــراء، ويب ــن الصح ــي رك ف
لمــأرب  يبتســم  المســتقبل 
رغــم أن الحــرب لــم تنتــه بعــد.
 ، رجــل حصيــف  والعــرادة 
ــالل  ــن خ ــك م ــظ ذل ــد نالح وق
عالقاتــه المتميزة مــع أصحاب 

ــه. ــي محافظت ــوذ ف النف

الحوثييــن يســيطرون علــى 
صنعــاء

وتبعــد العاصمــة صنعــاء 
عــن مأرب ، حوالــي 170 كيلو إلى 
الغــرب ، لكــن صنعــاء التــزال 
المتمرديــن  ســيطرة  تحــت 
مــن  القادميــن  الحوثييــن 
اقتحموهــا  والذيــن  الشــمال 

وســيطروا عليــه عــام 2014 م .
ــح  ــح أصب ــال صال ــذ اغتي من
الحوثييــن المســيطر الوحيــد 
علــى العاصمــة صنعــاء وكذلك 
علــى الشــمال، القلــب التاريخي 
للبلــد، واألكثــر ســكانا باســتثناء 

ملحــوظ لمحافظــة مــأرب.
مــن  عــدد  فــر  وقــد 
والمقربيــن  العســكريين 
ــزوح  ــأرب للن ــاه م ــح باتج لصال
التطهيــر  مــن سياســة  هربــاً 
المتمرديــن. يمارســها  التــي 
العــرادة:  المحافــظ  وقــال 
»نحــن نرحــب بــكل النازحيــن 
االنقالبيــن ونوفــر  مــن ظلــم 
مــن  ســواء  أماكــن,  لهــم 
« المدنييــن  أو  العســكريين 
وبالرغــم أن الحــرب أرغمــت 
مالييــن اليمنييــن علــى مغادرة 
ــة  ــى مدين ــوا إل ــم، ولجئ منازله
مــأرب، إال انــه ال يوجــد مخيمات 
إيــواء بــل إن النازحين يســكنون 

فــي مبانــي المدينــة. 
وبســبب الطلــب المتزايــد 
علــى المبانــي الســكنية، فقــد 
ــاً  ــاء مــأرب اقتصادي اســتفاد أبن
المبانــي،  تأجيــر  خــالل  مــن 
ــف،  ــي الري ــكن ف ــوا للس وانتقل
إيجــار  تكلفــة  يصــل  وقــد 
ــأرب  ــة م ــب مدين ــي قل ــقة ف ش
بالشــارع العــام إلــى 500 دوالر، 
حيــث يعتبــر ســعر باهــض جداً 

ــي. ــد عرب ــر بل ــي أفق ف
األحمــر  الهــالل  ويقــوم 
الملــك  وصنــدوق  اإلماراتــي 
اإلنســانية  لإلغاثــة  ســلمان 
ــة  ــاعدات الغذائي ــم المس بتقدي
اليونيســيف  تقــدم  كمــا   ،
التعليميــة  المســاعدات 
مستشــفى  لكــن  لألطفــال، 
بمدينــة  الرئيســي  الهيئــة 
ــطوانات  ــى أس ــر إل ــأرب يفتق م
الجراحــة  وأدوات  األكســحين 
ــزال  ــة وال ت ــادات الحيوي والمض
قبــل  المعتمــدة  ميزانيتــه 

تغييــر. دون  الحــرب 
وبــاء  انتشــار  أن  ونجــد 
مــأرب  فــي  محــدود  الكوليــرا 
حــاالت   6 ســجلت  حيــث 
مديــر  بحســب  فقــط،  وفــاه 
المستشــفى محمــد القباطــي.
ــة  ــدوب منظم ــص من ويلخ
مواطنــة الحقوقيــة فــي مــأرب 

قبــل  الوضــع  األدور  صــدام 
ــأرب  ــت م ــول »كان ــرب بالق الح
ودوار  شــارعين  عــن  عبــارة 

وســوق.
ويأتــي ســكان القــرى إلــى 
هنــاك عندمــا كانــوا يتعاملــون 
ــم  ــاز معامالته ــع اإلدارة إلنج م
، حيــث لــم يكــن المســئولين 
الســكان  مــن  اإلدارييــن 

للمحافظــة«. األصلييــن 
الغازيــة  المحطــة  وتقــع 
لتوليــد الكهربــاء الرئيســية فــي 
ــرا  ــد40 كيلومت ــى بع ــن عل اليم
فقــط مــن مدينــة مــأرب، لكــن 
ورغــم ذلــك القــرب إال أن الدولة 
ســابقا لــم تقــم بتوصيــل التيار 

إلــى مــأرب.
مــن  مــأرب  كهربــاء  واآلن 
بالوقــود،  تعمــل  مولــدات 
فــي  ســيتغير  ذلــك  لكــن 
ــهر  ــة أش ــة أو أربع ــون ثالث غض
مــن خــالل تجهيــز المحطــة 
الغازيــة لمــأرب ، حســب تأكيــد 

. فــظ لمحا ا

الغاز للمدنيين
بالتفــاوض  العــرادة  قــام 
مــع الدولــة علــى آليــة توزيــع 
جديــدة فيمــا يخــص العائــدات 
المحافظــة،  فــي  النفطيــة 
منهــا 20٪ تعــود اآلن إلــى خزينة 

محافظــة مــأرب.
 يقــول المنســق فــي شــركة 
النقيــب  عبدالــرزاق  النفــط 
»نبــذل جهــود كبيرة جــدا إلنتاج 
8000 برميــل مــن النفــط الخــام 
يوميــا – وبالــكاد تصــل إلــى ٪10 

ــا قبــل الحــرب«. مــن قدرتن
ــد  ــاز، فق ــبة للغ ــا بالنس  أم
عــن  توتــال  شــركة  توقفــت 
ــع  ــى مصن ــأرب إل ــن م ــه م نقل
مينــاء  فــي  المســال  الغــاز 
المملــوك  عــام 2015،  بلحــاف 
للمجموعــة الفرنســية بنســبة 
هــذه  تمثــل  وكانــت   ،٪40
ــالً  ــرب دخ ــل الح ــادرات قب الص
ــو ٪2.5  ــرت نح ــد وف ــراً، فق كبي
مــن الســوق العالميــة للغــاز 
وتأمــل  المســال،  الطبيعــي 
تســتفيد  أن  مــا  يومــاً  مــأرب 

مــن ثروتهــا.
الغــاز  يعــود  أن  وإلــى 
إلــى  المســال  الطبيعــي 
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ــج مــأرب  ــدي، تنت المحيــط الهن
المحليــة  الغــاز  أســطوانات 
صنعــاء. وكذلــك  للمدينــة 

مــن   ٪60 نحــو  ويذهــب 
التــي  المناطــق  إلــى  اإلنتــاج 
المتمرديــن،  عليهــا  يســيطر 
ووفقــا للنقيــب فــإن:« الغــاز 
هــو للمدنييــن وال عالقــة لــه 
بالحــرب«، وهــذه واحــدة مــن 

الصــراع. هــذا  مفارقــات 
التواصــل  قطــع  يتــم  لــم 
يعبــر  و  العاصمــة،  مــع  أبــداً 
عبــر  باســتمرار  اليمنيــون 
جزئيــاً  المتوقفــة  الجبهــات 
منــذ عاميــن والمنتشــرة فيهــا 
األلغــام، ولكنها ليســت نشــطة 

جــدا.
التحالــف  طائــرات  وتقــوم 
الســعودي أحيانــاً بضــرب نقــاط 
ويتــم  للمتمرديــن،  تفتيــش 
بطريقــة  الشــباب  احتجــاز 
مشــددة فــي منافــذ كل طــرف، 
ولكــن تجــار القــات، وهــو نبــات 
منشــط لــه خصائــص قريبــة 
مــن األمفيتامينــات، يمروا دون 

احتجــاز.
فــي  القــات  تاجــر  يقــول 
 31  ، الصمــدي  بشــير  مــأرب 
عامــا، »ســبق أن قــرر الحوثيون 
منعهــم مــن المــرور، لكنهــم 
ذلــك  عــن  للتخلــي  اضطــروا 
يهــددون  كانــوا  ،فالفالحــون 
بــكل  القــرار  هــذا  بمواجهــة 

الوســائل.
وفــي نفــس الطريــق العــام، 
ننقــل قصــة أم الطالــب البنــاء 
ــغ مــن العمــر 22  ــي، يبل الذبيان
عامــا يعيــش فــي مــأرب مــع 
إخوتــه وأخواتــه، يذكــر أن والدته 
تــم احتجازهــا أربــع مــرات منــذ 
عــام 2015 وهــي فــي طريقهــا 
ــض  ــا ترف ــا لكنه ــارة أطفاله لزي

ــا.  ــة نهائي ــادرة العاصم مغ
فــارغ  المنــزل  تركــت  »إذا 
فــي صنعــاء، ســيأخذه شــخص 

مــا«، يخشــى الشــاب.
وتعيــش األســرة بصعوبــة 
ــى  ــول عل ــا تع ــأرب كونه ــي م ف
ــر  ــب األخ األكب ــد، رات ــب وحي رات
الــذي يعمــل كمعلــم، ويســتمر 
البنــاء فــي متابعــة دراســته فــي 
ــة  ــبة بجامع ــص المحاس تخص

مــأرب.

بجامعــة  الطــالب  ويمــر 
أكثــر  بظــروف  أحيانــا  مــأرب 
صعوبــة، لكــن الحــرم الجامعــي 
اآلن يبعــث أجــواء شــيقة، وقــد 
أعيــد فتحهــا بعــد انتهــاء الحرب 
فــي عــام 2016 حيــث تــم إعالنهــا 
جامعــة مســتقلة عــن جامعــة 

ــاء. صنع
األدمغــة،  هجــرة  وبســبب 
يأتــي أكثــر مــن 40٪ مــن أعضــاء 
أماكــن  مــن  التدريــس  هيئــة 
ال  تدريــس  »هيئــة   .. أخــرى 
ــؤول  ــول مس ــرا«، يق ــف كثي تكل

. المحافظــة  فــي 
واليــزال مــن المرجــح وصول 
ســحق  بعــد  جــدد  نازحيــن 

مؤيــدي صالــح فــي صنعــاء.
ونشــير إلى أن عــدم التنظيم 
قــد أثــار بعــض الســخط فــي 
المحلييــن.  الســكان  أوســاط 

ــا!«. ــدا هن ــة ج ــا مزدحم »إنه
تلميــذ مــن مــأرب منزعــج 
ــية،  ــات الدراس ــق القاع ــن ضي م
وجدنــاه فــي نــوع مــن الحاويــة، 
فصــول  إلــى  تحويلهــا  تــم 
ــاحة  ــود مس ــدم وج ــية لع دراس

فــي الفصــول الدراســية.
ــن  ــكان المحليي ــر أن الس غي
ــة  ــذه األزم ــى أن ه ــون عل يوافق
تخلــق فــرص عمــل كثيــرة، وقــد 
فتــح رجــال األعمــال الفنــادق 
وأصبــح  الخاصــة،  والمــدارس 
فــي المدينــة أشــياء متوفــرة لم 
ــل  ــل مث ــن قب ــا م ــن تعرفه تك
ومحــل  اآليســكريم  محــالت 
هامبرغــر .كمــا تنمــو مصانــع 
اإلســمنت الصغيــرة فــي مــأرب 
لهــم  النازحــون  يقــدم  حيــث 

الرخيصــة. العمالــة 
ــغ  ــن، البال ــد زبي ــال محم وق
وهــو  عامــا،   26 العمــر  مــن 
ــركة  ــر ش ــن تطوي ــؤول ع المس
زتكــو التــي تتخــذ مــن اإلمــارات 
مقــراً لهــا: »لــم نــر هــذا هنــا 

قبــل عاميــن«. 
مــأرب،  فــي  زبيــن  ولــد 
ــاً  ــرج حديث ــه وتخ ــل عائلت معق
مــن الجامعــة األمريكيــة فــي 
دبــي، ثــم عــاد إلدارة مشــروع 
عقــاري بتكلفــة 10 مليــون دوالر، 
وهــو عبــارة عــن مبانــي ســكنية، 

تجاريــة.  ومراكــز 
الشــمالي  المدخــل  فــي 

ــب  ــي مكت ــة، ف ــي للمدين الغرب
بالغبــار،  محملــة  بمظلــة 
يمكــن للجميــع حجــز حصتهم 
مــن مدينــة ســبأ، وهــي أرض 
حكــم  تحــت  كانــت  شــاغرة 
ــبأ  ــن س ــطورية م ــة األس الملك
التــي  الســبئية،  والمملكــة 
ــى  ــأرب حت ــا م ــت عاصمته كان

الخامــس. القــرن  نهايــة 
افتتحــت عائلــة محمــد ال 
تجــاري فــي  أول مركــز  زبيــن 
المدينــة فــي مــأرب عــام 2006، 
ــون  ــن أن تك ــة زبي ــن عائل وتراه
مــأرب مــالذاً آمنــاً بشــكل دائــم.
»نحــن  زبيــن:  وأضــاف 
نعــرف أن هنــاك نهايــة لهــذه 
خــالل  األكثــر  علــى  الحــرب، 
ــر أو خمســة عشــر عامــا،  عش
النازحيــن لــن يعــودوا  ولكــن 
إلــى ديارهــم، ويتوقــع مكوثهــم 
لــن  الــذي  لكــن  باســتمرار، 
وعــدم  الفســاد  هــو  يتغيــر 
ــة. » ــلطات المحلي ــاءة الس كف
ــأرب  ــلطات م ــون س ــد تك ق
هــي الوحيــدة فــي المناطــق 
اليمنيــة  للحكومــة  المؤيــدة 
حقيقيــة  ســلطة  تمــارس 
وتوافقيــة بشــكل نســبي، ومــع 
ذلــك ليســت خاليــة مــن النقــد.
ويتمتــع المحافــظ العــرادة 
بعالقــات متينــة مــع األمــارات، 
ــر  ــد األمي ــبق وأن تعه ــد س وق
ــاء  ــل بن ــد بتموي ــن زاي ــد ب محم
ــن  ــدالً م ــأرب ب ــد لم ــار جدي مط
المــدرج القديــم الــذي لــم يهبط 
علــى أرضيتــه إال كثبــان رمليــة.

نقطة التحول
المستشــفى  صالــة  فــي 
الرئيســي بمــأرب مــن الصعــب 
الزحــام،  وســط  فــي  تمــر  أن 
تقابلــك  الــدرج  ســلم  وفــي 
عســكرية،  حديديــة  قضبــان 
تلتطــم  قــد  الممــرات  وفــي 
بوجهــك  كالشــنكوف  قصبــة 
لكثــرة المســعفين المرافقيــن 

الجنــود. مــن  لزمالئهــم 
يوجــد داخــل المستشــفى 
 117 بالمرضــى،  جــدا  المكتــظ 
إجمالــي  مــن  مرقــدة  حالــة 
ــم  ــة للتنوي ــرير مخصص 120 س
مــن  أكثرهــم  بالمستشــفى 

لعســكريين.  ا
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ــدور  ــات ت ــت المواجه والزال
رحاهــا علــى بعــد 30 كيلــو غرب 

المدينــة فــي مديريــة صــرواح.
تبقــى  بعــد مــوت صالــح 
حــذرة،  بمــأرب  المعســكرات 
المحاذيــة  الجبهــة  وفــي 
للحــدود الســعودية بمحافظة 
القــوات  أحــرزت  الجــوف 
تقدمــاً  للحكومــة  المواليــة 
التــي  الجبهــة  أمــا  بســيطا، 
ــم  ــأرب فل ــرب م ــي غ ــت ف الزال
تتحــرك منــذ عاميــن حيــث أن 
المعــارك بيــن مــأرب وصنعــاء 
لــم تحقــق تقدمــاً كبيــراً بــل 

توقفــت. إنهــا 
عســكري  لمصــدر  ووفقــاً 
هنالــك  فــإن«  الريــاض  فــي 
ــى  ــى والقتل ــن الجرح ــل م قلي
نتيجــة المواجهات بيــن الحين 
الحــرب  والزالــت  واألخــر«، 

التواصــل  مواقــع  زخــرت 
مــن  بالعديــد  اإلجتماعــي 
ــي  ــن الت ــورات والعناوي المنش
ــأرب،  ــة م ــن محافظ ــدث ع تح
ركــز كثيــر منها على مــا تحققه 
مــأرب مــن تقــدم ملحــوظ على 

المســتويات. مختلــف 
الناشــطين  تغريــدات 
عــن  الحديــث  بيــن  تنوعــت 
الشــخصية،  االنطباعــات 
والتنويــه بمــا تشــهده مــأرب 
مــن  بمزيــد  والمطالبــة 
بينهــا  والمقارنــة  المشــاريع، 
فــي  حاصــل  هــو  مــا  وبيــن 

. ء صنعــا

العودة ريوس
المغــرد صــدام حمــزة الــذي 
زار مــأرب وعــاد إلــى صنعــاء 
بالقــول:  زيارتــه  علــى  علــق 
»لمــا ترجــع مــن مــأرب وتدخل 
صنعــاء تشــعر أن الزمــن رجــع 
ريــوس .. مــأرب تزدهــر وكأنهــا 

الجيــش  حيــث  مســتمرة 
وكأنــه  التمويــل  يســتلم 

الحــرب. القتصــاد  اســتمرار 
ونــادراً مــا تجد مراكــز صحية 
لكنهــا  الطريــق  طــول  علــى 
غيــر مجهــزة ، ولهــذه األســباب 
توقفــت المعــارك فــي الجبهات 
فليــس لديهــم الســعة الكافيــة 
ــوم  ــن ،« ي ــتيعاب المصابي الس
المواجهــات  مــن  يوميــن  أو 
يمتلــئ  المستشــفى  تجعــل 
علــى األخــر« حســب مــا اخبرنــا 
الدكتــور محمــد القباطــي مديــر 

المستشــفى .

فشل ذريع
الشــيخ المؤثــر مفرح بحيبح 
البــارز  بــدوره  اشــتهر  ،الــذي 
وكرجــل  النزاعــات  فــي فــض 
ســلم يقــول: » بعــد أن اســتولى 

الحوثيــون علــى صنعــاء اعتقدنا 
ــور  ــن ج ــدرس م ــذوا ال ــم اخ أنه
الحــروب التــي كانــت ضدهــم 
وســيظهرون،  صعــدة  فــي 
بتعامــل أفضــل، لكنهم فشــلوا 
فشــال ذريعــاً، وفقــدوا التعاطف 
الشــعبي النهــم يســعون إلــى 
استنســاخ نمــوذج حــزب اللــه 
ــة  ــرز لدول ــي الحليــف األب اللبنان

إيــران الشــيعية«.
الحوثيــون  واكــد بحيبــح » 
يعارضــون الجميــع، ووضعــوا 
الجميــع أمــام خياريــن إمــا ان 
أو  مــن قمعهــم  تغــادر هربــاً 
ــة رفضــك لهــم  تمــوت فــي حال

.  «
يذكــر أن الحوثييــن حاصــروا 
أبريــل  بيــن  مــأرب  مدينــة 
يتــم  ان  وســبتمبر 2015 قبــل 

ذلــك. بعــد  دحرهــم 
منقول بتصرف  •

من مواقع التواصل.. 
مأرب وصنعاء .. التقدم  والعودة 

»ريوس«
كتب / صدام المدني

وصنعــاء  مســتقلة،  دولــة 
ــد  ــة ويزي ــواء معاوي ــش أج تعي
اإلمــام  قاتــل  عــن  والبحــث 

علــي«.
المحامي حســين المشــدلي 
لــم يخفــي أملــه الكبيــر فــي 
تقــدم مــأرب وأكــد أن األمــل 
معقــود بعــد اللــه عليهــا وعلــى 
ــن،  ــي حي ــا، ف ــز أيض ــة تع مدين
ــى  ــماعيل عل ــالم إس ــت أح قال
فــي  أتوقــع  »لــم  صفحتهــا: 
ــأرب  ــام أن أزور م ــن األي ــوم م ي
وبعــد  لكننــي  زيــارة،  لمجــرد 
قبــل  نازحــة  إليهــا  مجيئــي 
أســابيع، فوجئــت بمقــدار مــا 
ــة كل  ــذه المحافظ ــق له يتحق

يــوم«.
وتضيــف: »لــم أعهــد فــي 
مــن  تمكنــت  أننــي  حياتــي 
الغــاز  إســطوانات  تعبئــة 
ــاء  ــي صنع ــدي ف ــت ل ــي كان الت
اســطوانات  ثــالث  وعددهــا 
فــي  لكننــي  واحــدة،  دفعــة 

مــأرب وألول مــرة تمكنــت مــن 
ــعر 1500  ــاً، وبس ــا جميع تعبئته
ريــال .. يانعمــة اللــه دومــي«.
وتتابــع: »أتواصــل بأقاربــي 
فــي صنعــاء وال أجــد شــكوى 
الغــاز،  مالحقــة  ســوى  لهــم 
يكابدونــه،  الــذي  والتعــب 
وحينهــا أطلــب منهــم الرحيــل 
إلــى مــأرب ففيهــا الغــاز بـــ 1500 
ريــال والكهربــاء مجانــاً، والوايــت 
المــاء الكبيــر )البــوزة( بـــ 7 آالف 

ــال. ري

مطار دولي
التغريــدات  تقتصــر  ولــم 
واإلمتــداح،  اإلشــادة  علــى 
رمــز الســمه  الــذي  فالناشــط 
ــارب  ــل م ــا أه ــد« دع بـــ »محم

دولــي. بمطــار  للمطالبــة 
أصبحــت  »مــأرب  وقــال: 
أمنــاً  وأكثــر  مدينــة،  أقــوى 
جميــع  بهــا  ويثــق  واســتقراراً 
تواجــد  لعــدم  اليمنييــن، 
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المليشــيات فيهــا والمناطقيــة 
. » لعنصريــة ا و

منشــوره  محمــد  ويختتــم 
مــارب  اللــه  »حفــظ  داعيــا: 
اليمــن  اللــه  وحفــظ  وأهلهــا 

وأرضــاً«. شــعبا 

اإلنجاز األول
أمــا الناشــط فــي الجانــب 
العســكري صفــوان المنيفــي، 
ــة  ــوان )مدين ــت عن ــرق تح فتط
مــأرب تحتفــل باإلنجــاز األول( 
برعايــة  تخــرج  حفــل  إلــى 
الفريــق الركــن محمــد بــن علــي 

القائــد  مستشــار  المقدشــي 
المســلحة  للقــوات  األعلــى 
القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع، 
لعــدد 100 طالــب وطالبــة مــن 
أكاديميــة رائــدون لالستشــارات 
مجــاالت  فــي  والتدريــب 
والمحاســبة،  والتمريــض، 

الحاســوب. اإلعــالم، 
هــذا  المنيفــي  واعتبــر 
مــن  كوكبــة  لتخــرج  الحفــل 
الطــالب فــي تخصصــات هامــة 
التــي  اإلنجــازات  مــن  واحــد 
مــارب،  محافظــة  تشــهدها 
إنجــاز  أول  ذلــك  وباعتبــار 

ــذا  ــي ه ــة ف ــهده المحافظ تش
الجانــب. معبــرا عــن تهانيــه 
المتخرجيــن  لــكل  وتبريكاتــه 
والطالبــات،  الطــالب  مــن 
ــر  ــتقبل زاه ــم مس ــا له متمني

والتألــق. بالعطــاء 
وغــرد ناشــط رمز إلى إســمه 
بمــا  العربــي«،  »الجنــوب  بـــ 
يتحقــق لمــأرب كل يــوم والــذي 
الطريــق  مشــروع  آخــره  كان 
ــق  ــر طري ــذي يعتب ــري وال الدائ
اســتراتيجي لتخفيــف االزدحــام 
فــي  الداخليــة  الطــرق  علــى 

المدينــة.


