الوكيل مفتاح والصندوق
االجتامعي يناقشان مشاريع
التنمية املحلية
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مأرب تستقبل  225دبلوماسياً وإعالمياً أجنبياً خالل 2018
>توزعت الزيارات الدبلوماسية واإلعالمية على  12جنسية في مقدمتها الواليات املتحدة
> 61إعالمي ًا استقبلتهم احملافظة ميثلون  22من كبريات وسائل اإلعالم العاملية

اختتام الدورة القانونية لضباط وصف رشطة مأرب
تدشني برنامج للشباب اجلامعيني ضمن مرشوع روافد

د.العباب يطلع عىل سري العملية التعليمية بمديرية رحبة

مكتب الصحة واهلالل الرتكي يناقشان احتياجات القطاع الصحي

مكتب الصناعة يغلق عدد ًا من
معامل اآليسكرمي واملثلجات

الشركة اليمنية للغاز جتري
أعمال صيانة لوحدة اإلنتاج

مهرجان فني وزيارات ألمهات
إحياء لليوم العاملي لألم
اخملتطفني
ً

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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الوكيل مفتاح يناقش مع الصندوق االجتامعي
مشاريع التنمية املحلية

التقى وكيــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح ممثــي فــرع
الصنــدوق االجتماعــي
للتنميــة  -يــوم األحــد -
وناقش معهم ســر العمل
يف مشاريع التنمية املحلية
التــي تنفذهــا املبــادرات
املجتمعيــة بمســاهمة
الصندوق يف أربع مديريات
باملحافظــة.
ويف اللقــاء أكــد الوكيل
مفتــاح أهميــة تنفيذ مثل
هــذه املشــاريع املهمــة
والتوســع فيهــا إلحــداث
نهضــة تنموية شــاملة يف
جميع القطاعات الحيوية
باملحافظة.
وشــدد مفتــاح عــى
رضورة مواكبــة التزايــد
املســتمر يف أعداد النازحني
الوافديــن إليهــا ؛ يف ظــل

اســتمرار حركــة النــزوح
مــن جميــع املحافظــات
الخاضعة لسيطرة املليشيا
الحوثيــة االنقالبيــة.
وأشاد وكيل املحافظة
بالــدور التنمــوي املتميــز
للصنــدوق االجتماعــي
للتنمية يف محافظة مأرب
خالل الفرتة املاضية  ،آمال
التوسع يف تنفيذ مشاريع
التنميــة املحليــة لتشــمل
جميع مديريات املحافظة
 ،واملســاهمة يف تشــغيل
األيــادي العاملــة العاطلة
خــال الفــرة القادمة.
مــن جهتــه قــدم
ضابط برنامج التمكني يف
الصنــدوق محمد الحرازي
رشحـا ً موجزا ً عن نســبة
اإلنجازيفمشاريعاملبادرات
املجتمعيــة يف املديريــات.
وأكــد أن هنــاك 120

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مبــادرة مجتمعيــة يف
مديريــات الجوبــة ،جبــل
مــراد ،ماهليــة ورغــوان
أنجزت مشــاريعها بنسبة
 ، %90وبتكلفــة إجماليــة
بلغــت  148مليــون ريــال
شــملت قطاعــات امليــاه،
والصحــة
والتعليــم
والطرقــات ،والزراعــة
والتدريــب والتأهيــل.
واستعرض الصعوبات
والتحديــات التي تواجهها
املبــادرات
مشــاريع
املجتمعيــة التــي يمولهــا
الصنــدوق ضمــن برنامج
التمكــن من أجــل التنمية
ا ملحلية .
وتطــرق الحــرازي
إىل املقرتحــات والحلــول
لكافــة التحديــات التــي
تواجهها مشاريع التنمية
Mareb gov

Mareb_gov

2

يف املحافظــة ؛ بما يضمن
تفاعــل املجتمع املحيل مع
كلبرامجومشاريعالتنمية
املســتدامة واملســاهمة
الفاعلــة يف تنفيذهــا.
بدورهــا أشــارت
ضابطة برنامــج التدريب
يف الصنــدوق نجــاء دماج
إىل أن مــروع روافــد
الــذي نفــذه الصنــدوق يف
أربع مديريــات بمحافظة
مــأرب هــدف إىل إيجــاد
بيئــة منارصة للمشــاريع
التنموية يف تلك املديريات .
ولفتــت إىل أن املرشوع
اســتهدف خــال الفــرة
املاضيــة تدريــب وتأهيــل
 80متدربـا ً ومتدربــة عىل
برامج ومشــاريع التنمية
يف مناطقهــم.

Mareb_gov

Mareb.gov
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ويدشن برناجماً للشباب اجلامعيني ضمن
مرشوع روافد

دشــن وكيــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتــاح  -يــوم الثالثــاء -
برنامــج تدريبي للشــباب
الجامعيني ضمــن برنامج
روافد الذي ينفذه الصندوق
االجتماعــي للتنميــة عــى
مــدى  23يوماً.
ويســتهدف الربنامــج
تدريب  90شابا ً وشابة من
مديريات املحافظة  ،وبناء
قدراتهم لتســهيل ربطهم
بســوق العمــل ؛ حيــث
سيتلقون معارف ومهارات

يف املفاهيــم والقضايــا
التنمويــة ،ومنهجيــة
البحث الرسيع باملشاركة،
وتشكيل اللجان  ،إىل جانب
أساســيات الحاســوب.
وخــال التدشــن أكــد
الوكيــل مفتاح عىل أهمية
بنــاء قــدرات الشــباب ،
وتأهيلهــم يف مختلــف
املجــاالت كونهــم املعــول
عليهم إعــادة إعمار اليمن
 ،وهــم عمــاد التنميــة
املنشــودة.
وأشــار الدكتور مفتاح

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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Mareb_gov

إىل أن قضايا تأهيل الشباب
 ،وإرشاكهم يف التنمية ؛ من
أولويــات الســلطة املحلية
التــي تعمــل عــى االرتقاء
بمجاالت التعليم والتدريب
والتأهيل.
وشــدد عىل أهمية دور
الصنــدوق االجتماعــي يف
إحــداث التنميــة املطلوبــة
 ،والعمــل يف ظــل الوضــع
االســتثنائي الــذي يمر به
الوطــن ،بأجنــدة وطنية .
وأكــد الوكيــل مفتــاح
تســهيل الســلطة املحليــة
Mareb gov

Mareb_gov

 ،ودعمهــا لكافــة الربامج
واألنشــطة التي تستهدف
خدمة املجتمع والتنمية يف
املحافظة.
وكانــت نجــاء زيــد
مطيــع دمــاج  -ضابــط
التدريب والدعم املؤســي
بمــروع روافــد  -قــد
استعرضت برامج التدريب
التي سيتلقاها املشاركون
يف الدورة املنهجية الختيار
املتدربني.

Mareb_gov

Mareb.gov
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اختتام الدورة القانونية لضباط وصف
رشطة مأرب

اختتمــت رشطــة
محافظــة مــأرب  -يــوم
الثالثاء  -الــدورة التوعية
يف املجــال القانونــي
لضباط وصف ضباط من
منتســبي الرشطة واألمن
يف معســكرات قوات األمن
الخاص ،حراســة املنشآت
وحمايــة الشــخصيات،
والدوريات وأمــن الطرق.
وهدفــت الــدورة التي
نظمت عىل مدى عرشة أيام
إىل تنميــة الوعي القانوني
لــدى املشــاركني وكيفيــة
إدخال املفاهيم واألســس
اإلدارية الحديثة عىل املهام
واالختصاصــات بما يعزز

املهنية ويســهم يف ترســيخ
الســكينة العامة للمجتمع.
ويف االختتــام أشــاد
وكيــل املحافظــة الدكتــور
عبدربــه مفتــاح بالجهــود
التــي تبذلها قيــادة رشطة
املحافظــة يف مجــال تدريب
وتأهيل منتســبيها  ،ورفع
مســتواهم وكفاءاتهــم
والقانونيــة
األمنيــة
والثقافية ..وحث املشاركني
عــى ترجمــة مــا تلقــوه يف
الــدورة عــى أرض الواقع.
وأكد الوكيــل مفتاح أن
قيادة السلطة املحلية ممثلة
بمحافــظ املحافظــة اللواء

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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ســلطان بــن عــي العــرادة
تضــع الجانــب األمني عىل
قائمــة أولوياتهــا وتقــدم
كافة الدعم لألجهزة األمنية
يف سبيل تثبيت دعائم األمن
واالســتقرار والســكينة
العامــة بمأرب.
مــن جانبه أشــار مدير
عام رشطــة مــأرب العميد
عبدامللــك املدانــي إىل أن هذه
الدورة تأتي ضمن سلســلة
مــن الــدورات التاهيليــة
التي تنفذهــا اإلدارة العامة
؛ بهــدف توســيع جوانــب
املعرفة القانونية والثقافية
لدى كافة منتسبي األجهزة
األمنية وإكسابهم املهارات
Mareb gov

Mareb_gov
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االحرتافيــة الالزمــة للقيام
بمهامهــم عــى أكمل وجه.
هذا وقد جرى يف الختام
تكريم املشاركني بالشهائد
التقديرية..
حــر االختتــام رئيس
نيابــة االســتئناف الدكتور
عارف املخاليف ،ومدير دائرة
التأهيــل والتدريــب العقيــد
صالح التناني ،وقائد قوات
األمــن الخاصــة بمــأرب
العقيــد عبدالغنــي شــعالن
والعديد من القيادات األمنية
باملحافظة.

Mareb_gov

Mareb.gov
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مكتب الصحة العامة واهلالل األمحر الرتكي
يناقشان احتياجات القطاع الصحي

ناقــش مكتــب الصحة
العامة والسكان بمحافظة
مأرب ووفد الهالل األحمر
الرتكي الذي زار املحافظة
 يــوم الثالثــاء  -جوانــبالتدخل وأبرز االحتياجات
التــي يحتاجهــا القطــاع
الصحــي يف املحافظة.
وأكــد أحمــد العبــادي
مديــر الرعايــة الصحيــة
بمكتــب الصحــة  -خــال
اللقاء  -عىل أهمية وقوف
املنظمــات اإلنســانية مــع

مكتب الصحة  ،بما يســهم
يف تحسني الخدمات الصحية
التي تواجه ضغوطا ً شديدة
بسبب اســتيعاب املحافظة
ملئــات اآلالف من النازحني.
وأشــار العبــادي إىل أن
القطاع الصحي يف محافظة
مــأرب يواجــه الكثــر مــن
التحديــات يف جوانب توفري
األدوية  ،ومواجهة األمراض
الوبائية ،وخدمات األمومة
والطفولــة ؛ رغــم ما يبذله
املكتب من جهود لتحســن

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وتوفري الخدمــات الصحية
األساسية لسكان املحافظة.
مــن جانبــه تحــدث
مصطفي إيدان رئيس بعثة
الهــال األحمــر الرتكي عن
أهــداف الزيــارة ملحافظــة
مــأرب  ،والتــي من ضمنها
االطالععىلأبرزاالحتياجات
يف الجانــب الصحي.
وكان مديــر الرعايــة
الصحية ومعــه وفد الهالل
األحمــر الرتكــي قــد قامــا
بزيارة إىل مستشفى الشهيد
Mareb gov
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محمــد هايــل لألمومــة
والطفولــة لالطــاع عــى
الخدمات الطبية والعالجية
التــي يقدمها املستشــفى.
واســتمع مدير الرعاية
الصحيــة ووفــد الهــال
األحمــر الرتكــي إىل رشح
عن الخدمــات التي يوفرها
املستشفى ،وحجم الضغوط
التــي يواجههــا ،وأبــرز
االحتياجــات الرضوريــة
لتحســن الخدمــات الطبية
التــي يقدمها.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مكتب الصناعة يغلق عدد ًا من
معامل اآليسكرمي واملثلجات

أغلــق مكتــب الصناعــة
والتجارةبمحافظةمأربعددا ً
منمعاملتصنيعاآليسكريم
واملثلجات املوجودة يف املدينة
 ،والتي تعمل دون تراخيص
وبطرق عشوائية وتستخدم
صبغات غري صحية تؤثر عىل
الصحة.
وقــال مديــر إدارة ضبط

الجــودة بمكتــب الصناعــة
ســليم العضيــي  :إن هــذه
املعامــل مخالفــة لقانــون
التجــارة الداخليــة وحمايــة
املستهلك  ،وتســتخدم موادا
مجهولــة املصــدر يف صناعة
اآليسكريمواملثلجات،وسيتم
إحالة ملفات هذه املنشآت إىل
الجهــات القضائية.

الشركة اليمنية للغاز جتري
أعمال صيانة لوحدة اإلنتاج

أكــدت الرشكــة اليمنيــة
للغاز أنها تجري حاليا ً أعمال
صيانــة لوحــدة إنتــاج الغاز
العاملــة يف منشــآت صافر.
وقالــت الرشكــة يف بالغ
صحفــي :إن إنتــاج الرشكة
من مادة الغاز انخفض خالل
األيام املاضية بنسبة  %40من

إجمايل اإلنتاج اليومي نتيجة
أعمال الصيانة.
وأكــدت أنهــا بصــدد
التنســيق مع رشكــة صافر
لعمليــات االستكشــافات
واإلنتاج ؛ لعــودة إنتاج الغاز
إىل الوضــع الطبيعــي خــال
األســبوع القــادم.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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تكرمي الطالب الفائزين
في مسابقات امللتقى العلمي
للصف الثاني الثانوي

كــرم مكتــب الرتبيــة
والتعليــم بمحافظــة مأرب
الطالب الفائزين يف مسابقات
امللتقىالعلميالسنويلطالب
الصــف الثاني الثانــوي التي
نظمها املكتب بمشاركة 28
طالبا وطالبة يمثلون ســبع
مديريــات يف املحافظة.
تضمــن امللتقــى إجــراء
مســابقات علمية ومنهجية
بــن طــاب الصــف الثانــي
الثانــوي املتأهلــن مــن
املديريــات للتنافــس يف املواد
العلميةالرياضياتوالكيمياء
والفيزيــاء واألحيــاء عــى
مســتوى املحافظة ،حصدت
فيهمديريةاملدينةاملركزاألول
 ،وجــاءت مديرية حريب ،يف
املركز الثاني ومديرية مأرب
الــوادي يف املركــز الثالث.
وخــال الفعاليــة أكــد
وكيل املحافظة عيل الفاطمي
اهتمامالسلطةاملحليةبقطاع
التعليــم ودعمهــا املســتمر
لألنشطةوالفعالياتالرتبوية
Mareb gov

Mareb_gov

املختلفــة بهــدف تشــجيع
الطــاب وتحفيزهــم عــى
التنافس يف عملية التحصيل
العلمــي وتنميــة مواهبهــم
وإبداعاتهمباعتبارهميمثلون
نصف الحارض وكل املستقبل
وهم الثروة الحقيقية للوطن
وأملهالوحيدللنهوضبواقعه
إىل األفضل.
فيمــا أوضح مديــر عام
مكتــب الرتبيــة الدكتور عيل
العبــاب أن امللتقــى يســعى
إليجاد حراك طالبي ســنوي
يشجع الطالب عىل التنافس
فيما بينهــم ويحفزهم عىل
االجتهادوالتميزوتكوينألفة
وتعــارف فيما بينهم.
وأشــار إىل أن امللتقــى
يأتيتتويجا ًملسابقاتمحلية
أجريت عىل مستوى املديريات
بمشاركة()55مدرسةثانوية
يف مديريــات املدينــة ،حريب،
الجوبــة ،جبل مــراد ،رغوان،
مجزر ومأرب الوادي.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مدير عام مكتب الرتبية يطلع عىل سري
العملية التعليمية بمديرية رحبة

اطلع مديــر عام مكتب
الرتبيــة باملحافظة الدكتور
عــي العباب عــى األوضاع
التعليميــة بمديريــة رحبة،
وســر العمليــة الدراســية
يف مــدارس املديريــة ،وأبرز
االحتياجات التي تحتاجها
يف الجانــب التعليمي.
وخــال زيارتــه أشــاد

الدكتــور العبــاب بالجهود
التي يبذلها الكادر الرتبوي
واإلداري يف مدارس املديرية
لالرتقاء بالعمــل التعليمي
والرتبوي  .مؤكــدا ً اهتمام
الســلطة املحليــة بالعملية
التعليميــة ،وتشــجيعها
لكافة األنشــطة واملبادرات
التــي ترتقي بها.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وأكــد الدكتــور
العبــاب خــال زيارتــه أنه
ســيتم عــرض االحتياجات
التعليمية ملديرية رحبة عىل
محافــظ املحافظة وبعض
املنظمات لتوسعة املدارس
وترميمهــا.
وخــال زيارتــه حــر
مديــر عــام مكتــب الرتبية
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

حفالً نظمته إدارة مدرسة
الشهيد عيل طالب الثانوية
لتكريــم األوائــل واملربزين
يف املدرســة خــال العــام
الــدرايس الجــاري.
رافقــه خــال الزيــارة
ملديريــة رحبــة حســن
قطنان مدير إدارة الشؤون
القانونية بمكتــب الرتبية.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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مهرجان فني وزيارات ألمهات
إحياء لليوم العاملي لألم
املختطفني
ً

أحيــت محافظــة مأرب
اليــوم العاملــي لــأم الــذي
يصــادف  21مــارس مــن
كل عــام  ،بإقامة مهرجان
خطابــي وفنــي ،وزيــارة
أمهات املختطفني يف سجون
مليشيا الحوثي اإلنقالبية.
ونظمــت املبــادرة
املجتمعية (حي عىل السالم)
 -الخميــس  -بالتعاون مع

مكتــب الرتبيــة والتعليــم
باملحافظــة مهرجان ـا ً فنيا ً
خطابيـا ً حــره عــدد من
مســؤويل الســلطة املحليــة
بمدينــة مأرب.
ويف الحفــل الــذي أقيــم
بمدرســة الشــهيد محمــد
هائــل للبنــات ألقيــت عدد
مــن الكلمات التي أشــارت
إىل دور األم ومكانتهــا

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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العظيمــة  ،وتخللــه العديد الهدايا الرمزية لهن ؛ تزامنا ً
مــن الفقــرات الفنيــة التي مــع اليوم العاملي لألم.
وطالبــن األمهــات
أشــارت إىل دور األم يف
بنــاء األجيــال وتحصينهــا املجتمع الــدويل واملنظمات
مــن األفــكار الدخيلــة عىل الحقوقيــة واألمــم املتحدة
القيام بواجبهم اإلنســاني
مجتمعنــا.
إىل ذلــك قامــت رابطــة وإنقــاذ جميــع املختطفني
أمهــات املختطفــن بزيارة يف ســجون مليشيا الحوثي
عــدد من أمهات املختطفني االنقالبيــة.
يف محافظة مأرب  ،وتقديم
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov

Mareb.gov
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مأرب تستقبل  225دبلوماسياً
وإعالمياً أجنبياً خالل 2018
>الزيارات الدبلوماسية واإلعالمية ملأرب توزعت على  12جنسية
> استقبلت احملافظة  136دبلوماسي ًا وإعالمي ًا أمريكي ًا ووفد طبية
>  61إعالمي ًا استقبلتهم احملافظة ميثلون  22من كبريات وسائل اإلعالم العاملية

مأرب
جئنــا لنشــاهد هــذه
املحافظــة التــي أذهلتنــا
وأدهشتنا ،وقد ملسنا األمن
والبناء.
محافظــة مــأرب هــي
املنفــذ املتــاح للمســاعدات
اإلنســانية يف اليمــن.
هنــاك أمــن واســتقرار
وتواجــد متميز ملؤسســات
الدولة.
مــا ســبق كانــت

لســفراء
انطباعــات
الواليات املتحدة األمريكية
وجمهورية فرنسا ،وعضو
مجلس الشــورى الفرنيس
الذيــن زاروا محافظــة
مــأرب العــام ،2018
حيــث اســتقبلت املحافظة
العــرات مــن الوفــود
الدبلوماســية واإلعالميــة
يمثلــون الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ودول أوروبيــة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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وعربيــة ،وأســراليا.
وفــق تقريــر رســمي
صادر عــن محافظة مأرب
فقــد اســتقبلت محافظــة
مــأرب العــام املــايض 225
زائــرا ً مــن دبلوماســيني
وإعالميــن أجانــب بينهــم
 18يمثلون منظمات أممية
ودولية ؛ يف ظل ما تشــهده
املحافظــة مــن اســتقرار
أمنــي ،وأعمــال تنمية عىل
Mareb gov

Mareb_gov

مختلــف الصعد.
الزيــارات توزعــت عىل
 12جنســية هــي الواليات
املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة ،والســويد ،وأملانيا،
وإيطاليــا،
وفرنســا،
وهولنــدا ،وســويرسا،
واســراليا ،إضافة إىل دول
عر بية .
وحققــت محافظــة
مــأرب خــال األربــع
Mareb_gov

Mareb.gov
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السنوات األخرية استقرارا ً
أمنيــاً ،وأعمــال تنميــة
واسعة بإرشاف من فخامة
رئيــس الجمهورية عبدربه
منصــور هادي  ،ودعم من
التحالــف العربــي بقيــادة
اململكة العربية الســعودية
واإلمــارات العربية املتحدة
؛ ومتابعــة حثيثــة من قبل
الســلطة املحلية باملحافظة
بقيــادة اللــواء ســلطان
بــن عــي العــرادة محافظ
املحافظــة.

10
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املحليــة ،واملجتمــع املحــي
والنازحــن ،واملنظمــات
املدنية واإلنسانية ،وتعرفوا
عــى املعالــم التاريخيــة
والســياحية.
وتوزعــت وســائل
اإلعــام التــي زارت
املحافظــة عــى وكاالت
األنبــاء (رويــرز  -فرنس

أمريكا يف املقدمة

وجــاءت الواليــات
املتحــدة األمريكيــة األعــى
من بني الزيارات الرســمية
للوفــود األجنبيــة إىل
محافظــة مــأرب؛ حيــث
اســتقبلت املحافظــة 136
أمريكيا ً ؛ بينهم  13صحفيا ً
وإعالميا ً ؛ و 25دبلوماسيا
وإعالميــا ً ســعودياً ،و14
إعالميــا ً ودبلوماســيا ً
بريطانياً ،و 9دبلوماســيني
وإعالميني فرنســيني ،و 6
دبلوماسيني وإعالميني من
دولة الســويد.

الزيارات اإلعالمية

أما الزيــارات اإلعالمية
فأكد التقريــر أن املحافظة
اســتقبلت  61صحفيــا ً
وإعالميـا ً أجنبيــا مثلوا 22
وســيلة إعالمية (قنوات -
صحف  -إذاعــات) ؛ قاموا
بإعداد مواد صحفية تناولت
األوضــاع يف املحافظــة ،
والتقــوا قيــادات الســلطة

بــرس  -أسوشــيتد برس -
وكالــة األنباء االنســانية «
ايرين»)  ،وقنوات فضائية
( cbsاألمريكية  -سكاي
نيــوز االنجليزيــة  -بي بي
يس االنجليزيــة MTV -
األمريكية  -شبكة فوكس
نيــوز االمريكية  -قناة أبو
ظبــي اإلماراتيــة).
وزارت  ٩صحــف
ومجــات عامليــة املحافظة
هــي( :وول اســريت
االمريكيــة  -التايمــز
الربيطانيــة  -البلومبــرغ
األمريكيــة  -التليجــراف

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الربيطانيــة  -بيلــد االملانية
 الجمهوريــة االيطاليــة الواشــنطن بوســتاالمريكيــة  -االندبندنــت
الربيطانية  -اليوم الســابع
املرصيــة ).
أما اإلذاعات فتمثلت يف
اإلذاعة الوطنية األمريكية
 ،و راديو السويد.

أمهية الزيارات

وتأتي أهميــة الزيارات
اإلعالمية  -وفق التقرير -
كونهــا تضم أبرز الوكاالت
والقنــوات والصحــف
األجنبيــة التي لهــا القدرة
Mareb gov

Mareb_gov

عــى التأثري يف الــرأي العام
العاملي  ،كما أن الصحفيني
الذيــن أوفدتهــم وســائلهم
اإلعالميــة مــن أشــهر
املراســلني والعاملــن بتلك
الوسائل.
وكشــفت الكتابــات
والتقاريــر التــي أعدهــا
املراســلون والوســائل
اإلعالميــة األجنبيــة التــي
زارت املحافظــة مــدى
انبهارهــم ودهشــتهم من
النجاحــات التــي حققتهــا
املحافظــة خــال ســنوات
معــدودة.

Mareb_gov

Mareb.gov
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الجهات اإلعالمية وعدد الصحفيين األجانب الذين
زاروا مأرب خالل العام 2018
وكالة الصحافة
الفرنسية

صحيفة وول
ستريت

وكالة رويترز

قناة CNN
االنجليزية

قناة cbs

التايمـــز

البلومبيرغ

قناة سكاي
نيوز االنجليزية

صحيفة
التيليجراف
البريطانية

قناة بي بي
سي االنجليزية

بيلد األملانية

وكالة
اسوشيتد برس

صحيفة الجمهورية
اإليطالية " الريبو
بليك "

اإلذاعة الوطنية
األمريكية

صحيفة
الواشنطن بوست

راديو السويد

صحيفة اليوم
السابع املصرية

وكالة األنباء
اإلنسانية _إيرين

قناة أبوظبي

صحيفة
االندبندنت

قناة MTV
االمريكية

شبكة فوكست
األمريكية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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