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رفيــع  فرنســي  وفــد  زار 
مجلــس  مــن  المســتوى 
ــي،  ــان الفرنس ــيوخ والبرلم الش
فــي  فرنســا  ســفير  ومعهــم 
تيســتو  كريســتيان  اليمــن 
محافظــة مــأرب للتعــرف علــى 
محافظــة مــأرب واإلطــاع علــى 

اإلنســانية. األوضــاع 
ســلطان  اللــواء  ورحــب 
محافــظ  العــرادة  علــي  بــن 
ــد  ــارة الوف ــارب بزي ــة م محافظ
الفرنســي للمحافظــة. مؤكــدا 
بحجــم  عالــي  وفــد  زيــارة  أن 
يبعــث  أمــر  الفرنســي  الوفــد 

اإلعتــزاز. علــى 
ويتشــكل الوفــد الفرنســي 
مــأرب  محافظــة  زار  الــذي 
نتالــي  مــن  الماضــي  األحــد 
ــد  ــة الوف ــت – رئيس ــم غولي مري
- وعــدد مــن أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ والبرلمــان الفرنســي 

والســفير الفرنســي فــي اليمــن 
تيســتو. كريســتيان 

ورافــق الوفــد الفرنســي فــي 
زيارتــه التــي اســتغرقت يوميــن 
رئيــس وحــدة حمايــة الطفــل 
بــن  ســلمان  الملــك  بمركــز 
واألعمــال  لإلغاثــة  عبدالعزيــز 

اإلنســانية مبــارك الزهرانــي. 
وفــي  العــرادة  المحافــظ 
للنشــرة  خــاص  تصريــح 
االلكترونيــة لمحافظــة مــأرب 
عبــر عــن ســعادته بزيــارة الوفــد 
ــن  ــرب ع ــارب، وأع ــي لم الفرنس
وثيقــة  عاقــات  إلــى  تطلعــه 
ومســتمرة مــع فرنســا تماشــياً 
بيــن  التاريخيــة  العاقــة  مــع 

البلديــن.
وأشــار إلــى ما قــام بــه الوفد 
ــن  ــدد م ــملت ع ــارات ش ــي زي ف
األماكــن الهامــة، والمصحــات 
ومركــز  النازحيــن  ومخيمــات 

األطفــال  تأهيــل  إعــادة 
المجنديــن الــذي يشــرف عليــه 
بــن  ســلمان  الملــك  مركــز 

عبدالعزيــز.
العــرادة  المحافــظ  وأشــاد 
ــل  ــة الطف ــدة حماي ــود وح بجه
بمركــز الملــك ســلمان. وأكــد 
ــدة  ــي وح ــدة ه ــذه الوح أن »ه
جديــدة على المنطقة وأنشــئت 
عبــر االمــم المتحــدة«. مشــيرا 
ــي  ــدة ف ــذه الوح ــة ه ــى أهمي إل
اإلنســانية  الكارثــة  مواجهــة 
ــيا  ــاذ مليش ــي اتخ ــة ف المتمثل
الحوثــي لألطفــال دروعا بشــرية.

مــن جهتهــا أكــدت رئيــس 
الشــيوخ  مجلــس  وفــد 
الزائــر  الفرنســي  والبرلمــان 
ــم  ــي مري ــأرب نتال ــة م لمحافظ
ــارة الوفــد لمــأرب  غوليــت أن زي
تأتــي لمتابعــة الوضع اإلنســاني 

عــن قــرب.

مأرب تستقبل وفداً رفيعاً من مجلس 
الشيوخ الفرنسي 

ــار   ــي إط ــا ف ــع فرنس ــة م ــات وثيق ــع لعالق ــظ يتطل المحاف  •
العالقــات بيــن البلديــن

ــا ســيتلوها مؤتمــراً تحضــر  رئيــس الوفــد الفرنســي: زيارتن  •
لــه الســعودية وفرنســا

ــي  ــة الت ــذه المحافظ ــاهد ه ــا لنش ــي: جئن ــفير الفرنس الس  •
وأذهلتنــا أدهشــتنا 
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تصريــح  فــي  وكشــفت 
هــي  الزيــارة  هــذه  أن  خــاص 
زيــارة تحضيريــة، ومــن النتائــج 
ــاد  ــو انعق ــا ه ــتقبلية له المس
المؤتمر اإلنســاني الــذي تدعمه 
الســعودية وفرنســا. كا مــن 

الوفــد  رئيــس  وأشــارت 
الفرنســي إلــى زيارتهــا لمركــز 
الملــك ســلمان إلعــادة تأهيــل 
الجهــود  وثمنــت  المجنديــن، 
التــي يقدمهــا المركــز إلعــادة 
تأهيــل المجنديــن، وقالــت إنــه 

قــدم نموذجــاً رائــداً فــي العمــل 
اإلنســاني.

وفــي ذات الســياق أعربــت 
لوجــود  أســفها  عــن  نتالــي 
العاشــرة  ســن  فــي  أطفــال 
والثانيــة عشــرة، يشــاركون فــي 
األطفــال  أن  مؤكــدة  الحــرب. 
أهــداف  لديهــم  فرنســا  فــي 
بعكــس  أخــرى  وتطلعــات 

زيارتهــا  خــال  عرفتــه  مــا 
ــال  ــل األطف ــادة تأهي ــز إع لمرك

. يــن لمجند ا
وتمكــن مركــز إعــادة تأهيــل 
مــن  المجنديــن،  األطفــال 
تأهيــل عشــرات األطفــال ممــن 
زجــت بهــم مليشــيا الحوثــي 
فــي القتــال إلــى جانبهــا، ضمــن 
برنامــج تدريبــي مكثــف يتلقــاه 
أشــهر  مــدى  علــى  األطفــال 
ــادراً  ــل ق ــا الطف ــح خاله ليصب
إلــى المدرســة،  علــى العــودة 

وممارســة حياتــه الطبيعيــة.
وعــن زيــارة الوفــد الفرنســي 
للمشــردين والنازحيــن أكــدت 
علــى  اطلــع  الوفــد  أن  نتالــي 
إلــى  واســتمعت  أوضاعهــم 
ــا  ــن أمله ــرة ع ــم. معب معاناته
فــي أن يكــون هــؤالء النازحيــن 

ــادم. ــام الق ــم الع ــي منازله ف
الســفير  أثنــى  ذلــك  إلــى 

اليمــن  لــدى  الفرنســي 
حســن  تيســتو  كريســتيان 
اإلســتقبال للوفــد الفرنســي في 
ــة  ــأرب »المحافظ ــة م محافظ
وأذهلتنــا«. أدهشــتنا  التــي 
ــاص  ــح خ ــي تصري ــال: ف وق
ــاهد  ــاس لنش ــي األس ــا ف »جئن
ونشــاهد  المحافظــة،  هــذه 
الجانــب اإلنســاني واألمنــي، وال 
ــذي  ــاني ال ــل اإلنس ــس الفع نن
يقدمــه مركــز الملــك ســلمان«.
انطبــاع  »هنــاك  مضيفــا: 

ملحــوظ ؛ فقــد رأينــا المبانــي 
ملمــوس،  واألمــن  تشــيد 
التشــييد  مــن  كثيــر  وهنــاك 
دخــول  مــع  شــاهدناه  الــذي 
أن  متأكــد  وأنــا  المحافظــة، 
هــذه الجهــود جــاءت بقيــادة 

. » فــظ لمحا ا
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التقــى الوفــد البرلمانــي الفرنســي، القيــادات األمنيــة وممثلــي األحــزاب 
والتنظيمــات السياســية وشــخصيات اجتماعيــة بمحافظــة مــأرب.

ــادات األمنيــة وممثلــي األحــزاب والتنظيمــات السياســية  ورحبــت القي
ــا  ــن القضاي ــد م ــث العدي ــة ، لبح ــزور المحافظ ــذي ي ــي ال ــد الفرنس بالوف
ــي  ــرب ف ــاء الح ــتقرار وإنه ــام واالس ــق الس ــة بتحقي ــع المتعلق والمواضي

ــن. اليم
ــدم  ــتغرابهم لع ــن اس ــي، ع ــان الفرنس ــد البرلم ــر وف ــم عب ــن جانبه م
ــي  ــة ف ــة الدولي ــانية واإلغاثي ــات االنس ــرات للمنظم ــطة أو مق ــود أنش وج
ــة كافــة احتياجــات النازحيــن  مــأرب والتــي ينبغــي عليهــا التواجــد لتغطي

ــا. ــة له ــم الميداني ــال زيارته ــة خ ــي المدين ــم ف ــوا كثافته ــن الحظ الذي

أمهـــات    
المختطفين

ــان  ــد البرلم ــى وف ــا التق كم
المختطفيــن  أمهــات  رابطــة 
والمخفييــن قســراً فــي ســجون 

مليشــيات الحوثــي االيرانيــة.
وفــي اللقاء أطلعــت الرابطة 
تقاريــر  علــى  الزائــر  الوفــد 
المختطفيــن  وإحصــاءات 

الوفد الفرنسي ينفذ زيارات مكثفة ويستغرب 
غياب المنظمات الدولية

والمخفييــن قســراً في ســجون 
اإليرانيــة  الحوثــي  مليشــيات 
فــي المحافظــات التــي تقــع 

االنقابييــن. ســيطرة  تحــت 
ــة  ــر الرابط ــت تقاري وأوضح
أن هناك )17983( مختطف تم 
رصــد حاالتهــم مــن بدايــة عــام 
2016م وحتــى اليــوم يقبعــون 
رســمياً  ســجناً   )484( فــي 
لمليشــيات  تابعــة  وخاصــاً 
الحوثــي اإليرانيــة، فيمــا بلــغ 

ــال  ــراً خ ــن قس ــدد المخفيي ع
ــي  ــرة )3256( مخف ــس الفت نف
منهــم 721مخفــي خــال العــام 

. 2017م 
إلــى  التقريــر  تطــرق  كمــا 
الذيــن  المختطفيــن  عــدد 
توفــوا فــي ســجون المليشــيا، 
والــذي يفــوق 110 مختطــف، مــا 
ــة  ــية المعامل ــن وحش ــر ع يعب
التــي  الجســدية  واالعتــداءات 
المليشــيات  هــذه  تمارســها 
ــاك  ــزال هن ــا ال ي ــة فيم االرهابي
)960 ( مختطــف تحت التعذيب 

المســتمر.

مخيمات 
النــــازحيــــن

ــذي  ــي ال ــد الفرنس وزار الوف
مريــم  نتالــي  النائبــة  ترأســه 
أعضــاء  مــن  وعــدد  غوليــت 
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والســفير  الشــيوخ  مجلــس 
الفرنســي في اليمن كريســتيان 
تيســتو مخيمــات النازحيــن في 

محافظــة مــأرب.
وخــال الزيــارة اطلــع الوفــد 
الفرنســي على أوضــاع النازحين 
فــي مــأرب، وحجــم الخدمــات 
واســتمع  لهــم،  المقدمــة 
خلفهــا  التــي  المآســي  إلــى 
واألســباب  عليهــم،  النــزوح 
ــة  ــزوح نتيج ــم للن ــي دفعته الت
ــن  ــم م ــي طالته ــاكات الت االنته

الحوثــي. قبــل مليشــيا 
وأشــاد النازحــون خــال زيارة 
بمــا يقدمــه  الفرنســي  الوفــد 
بــن  ســلمان  الملــك  مركــز 
واألعمــال  لإلغاثــة  عبدالعزيــز 
مــن  يقدمــه  بمــا  اإلنســانية، 
وإيوائيــة،  إنســانية  خدمــات 
وتلبيــة احتياجاتهــم االساســية.
وفــي المقابل عبــر النازحون 
ــاب  ــر لغي ــتيائهم الكبي ــن اس ع
المتحــدة  األمــم  منظمــات 
عــن  الدوليــة  والمنظمــات 
محافظــة مــارب، وعــدم إيائهــا 
ــة  ــة أي ــي المحافظ ــن ف النازحي
اهتمــام. مطالبيــن المنظمــات 
بزيارتهــم  والدوليــة  األمميــة 
واإلطــاع علــى حجــم المعانــاة 

ــزوح. ــا الن ــي خلفه الت

 ومركز األطراف
كمــا اطلــع وفــد البرلمــان 
الفرنســي علــى الخدمــات التــي 
فــي  االطــراف  مركــز  يقدمهــا 
هيئــة مستشــفى مــأرب العــام 
ــن  ــم م ــائه بدع ــم إنش ــذي ت وال
ــة  ــلمان لإلغاث ــك س ــز المل مرك

واالعمــال االنســانية.
طــاف  الزيــارة  وخــال 
الفرنســي  البرلمانــي  الوفــد 
بأرجــاء المركــز واســتمعوا مــن 
رئيــس الهيئــة الدكتــور محمــد 
عــن  شــرح  الــى  القباطــي، 
الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز 
منــذ انشــائه العــام الماضــي 
الملــك  مركــز  مــن  بتمويــل 
المرحلــة  وانتهــاء  ســلمان 
االولــى مــن الدعــم والدخــول 

الثانيــة. المرحلــة  فــي 
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وفد البرلمان الفرنسي يطلع على تاريخ 
مأرب وأسواقها 

البرلمانــي  الوفــد  قــام 
تســوقية  بجولــة  الفرنســي، 

وســياحية فــي محافظة 
ــه  مــأرب فــي إطــار زيارت
شــملت  للمحافظــة 
التاريخيــة  اآلثــار 

للمحافظة 
. قها ا ســو أ و

الوفــد  وطــاف 
بعــدد مــن أســواق 
مــأرب،  مدينــة 
علــى  واطلــع 
التجاريــة  الحركــة 
التــي  النشــطة 

تشهدها 
وازدحــام  االســواق 

المواطنيــن خــال ليالــي شــهر 
ــهده  ــا تش ــل م ــي ظ ــان ف رمض
 ، واســتقرار  أمــن  مــن  مــأرب 
عــددا  الوفــد  أعضــاء  واقتنــى 
مــن المقتنيــات التذكاريــة ذات 

لليمــن. التراثــي  الطابــع 
الفرنســي  الوفــد  زار  كمــا 
خــال جولتــه الســياحية عــرش 

ــذان  ــد أوام، والل ــس ومعب بلقي
يحكيــان قصــة حضــارة تاريخية 
ضاربــة فــي عمــق التاريــخ 

وخالدة 

في 
الســماوية  الكتــب 

مــا جعلهــا تــراث انســاني لــكل 
والديانــات. األمــم 

البرلمانــي  الوفــد  وعبــر 
بمــا  اعجابــه  عــن  الفرنســي 
شــاهده مــن أمــن واســتقرار 
نشــطة  تجاريــة  وحركــة 

وازدحامهــا  األســواق  فــي 
يعــد  والــذي  بالمواطنيــن، 
ــات  ــود مؤسس ــى جه ــاً عل دلي
فــي  بواجباتهــا  قائمــة  دولــة 

. فظــة لمحا ا
أبــدوا  كمــا 
بمــا  إعجابهــم 
مــن  شــاهدوه 
تاريخيــة  شــواهد 
المعالــم  فــي 
األثريــة التــي زاروهــا، 
ــة  ــي براع ــي تحك والت
اليمنــي  االنســان 
ــارة  ــة حض ــي صناع ف
تاريخيــة تتخطــى كل 

. ر لعصــو ا
رافــق الوفــد وكيــل 
الدكتــور  المحافظــة 
ــس  ــاح ورئي ــه مفت عبدرب
ــي  ــور عل ــي الدكت ــب الفن المكت
الجبــل والســكرتير الصحفــي 

الغليســي. علــي  للمحافــظ 
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مأرب على أعتاب مرحلة جديدة 
من التنمية والبناء

الســعودي  الســفير  أعلــن 
لــدى اليمــن محمــد آل جابــر 
إعــادة  ملــف  عــن  المســؤول 
ومعــه  اليمــن  فــي  اإلعمــار 
محافــظ مــارب اللــواء ســلطان 
العــرادة ووزيــر االشــغال العامة 
رئيــس لجنــة  والطــرق نائــب 
معيــن  المهنــدس  التنســيق 
عبدالملــك، عــن إطــاق برنامــج 
فــي  اإلعمــار  إعــادة  مرحلــة 

المحافظــة بــدًء بتنفيــذ مطــار 
البرنامــج  اطــار  إقليمــي فــي 
الــذي أطلقــه التحالــف العربــي 
إلعــادة  المملكــة  بقيــادة 
ــة فــي اليمــن. اإلعمــار والتنمي

الســفير  أعلــن  كمــا 
الســعودي خــال زيارتــه لمــأرب 
ســيتم  أنــه  الخميــس  يــوم 
افتتــاح مكتــب للبرنامــج فــي 

ــة  ــى عملي ــراف عل ــأرب، لاش م
اعــادة االعمــار التــي ستشــمل 
ومختلــف  المجــاالت  كافــة 
مقدمتهــا  وفــي  المديريــات 
والتعليــم  والصحــة  الطــرق 
البشــرية  والتنميــة  والبيئــة 
ذات  المجــاالت  مــن  وعــدد 

. االولويــة 

السفير السعودي يعلن تدشين برنامج إعادة اإلعمار بمأرب  •
المحافــظ العــرادة: زيـــــــــــارة السفيــــــر الســعودي لمــأرب لهــا   •

مــا بعدهــا
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قــادم  اليمــن  أن  وأكــد 
علــى مســتقبل زاهــر.. موجهــا 
الدعــوة الــى المواطنيــن فــي 
المناطــق التــي التــزال تحــت 
الحوثــي  مليشــيا  ســيطرة 
علــى  الحفــاظ  االنقابيــة، 
أبنائهــم من اســتغال مليشــيا 
إعــادة  ان  مؤكــدان  الحوثــي.. 
االعمــار ســتصل إلــى كل مــكان 

فــي اليمــن.
وأوضــح أن زيارته لمحافظة 
مــن  بتوجيهــات  تأتــي  مــأرب 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
األميــر  ســمو  عهــده  وولــي 
للبــدء  ســلمان  بــن  محمــد 
اليمــن  فــي  اإلعمــار  بإعــادة 
بمحافظــة  بــدأت  والتــي 
واالن  ســقطرى  ثــم  عــدن 
مــأرب وستســتمر الــى بقيــة 

المحــررة. المحافظــات 
جابــر  آل  الســفير  ولفــت 
الــى ان اطــاق مرحلــة برنامــج 
اعــادة االعمــار فــي اليمــن يأتــي 
تدخــل  مــن  ثالثــة  كمرحلــة 
لمســاندة  العربــي  التحالــف 
والتــي  اليمــن  فــي  الشــرعية 
تمثلــت فــي مرحلتهــا االولــى 
بالوقــوف أمــام المــد االيرانــي 
ــل  ــي ، والمرح ــاب الحوث واالنق
الثانيــة تمثلــت فــي األعمــال 
وهــذه  واالغاثيــة  االنســانية 
ــي تشــمل  ــة الت ــة الثالث المرحل

االعمــار. إعــادة 

ــظ  ــر المحاف ــه عب ــن جانب م
ــر للجهــود  عــن الشــكر والتقدي
الســعودية المســاندة لليمــن 
علــى كافــة األصعــدة.. مؤكــدا 
لمــأرب  الســفير  زيــارة  ان 
وتدشــينه اطــاق برنامــج إعــادة 
اإلعمــار فــي المحافظــة بدعــم 
المملكــة  فــي  األشــقاء  مــن 
لــه  العربــي،  التحالــف  ودول 
ــد  ــر لمزي ــرة خي ــده وثم ــا بع م
البلديــن  بيــن  التعــاون  مــن 

الجاريــن. الشــقيقين 
ــفير  ــظ للس ــلم المحاف وس
مشــاريع  بأهــم  مصفوفــة 
ــاً  ــة وفق ــات المحافظ واحتياج
ألولويــة االحتيــاج لــكل مديريــة، 
المشــاريع مســتكملة  بعــض 
يتبــق  ولــم  لهــا  الدراســات 
ســوى التنفيــذ والبعــض اآلخــر 
مــا تــزال تحتــاج إلــى بعــض 

الدراســات.
ــرادة  ــة الع ــاد المحافظ وأش
ــانية المعهودة  بالمواقف اإلنس
الســعودية،  العربيــة  للملكــة 
إلــى جانــب  الدائــم  ووقوفهــا 
المراحــل،  كل  فــي  اليمــن 
التاريخــي  الموقــف  وكــذا 
للتحالــف العربــي ضــد أســوأ 
مــد مليشــاوي كان يســتهدف 

العربيــة. وهويتنــا  تاريخنــا 
المحافــظ  شــكر  كمــا 
المملكــة  قيــادة  العــرادة 
ــف  ــة الســعودية والتحال العربي
إعــادة اإلعمــار فــي  لدعمهــم 

إلــى الجهــود  اليمــن، منوهــا 
الملــك  مركــز  يقدمهــا  التــي 
ســلمان بــن عبدالعزيــز لإلغاثــة 
بقيــادة  اإلنســانية  واألعمــال 
الربيعــة  عبداللــه  الدكتــور 
العــام علــى مركــز  المشــرف 
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك 
فــي  اإلنســانية  واألعمــال 
مختلــف المجــاالت اإلنســانية.

وزيــر  أكــد  جانبــه  مــن 
األشــغال العامــة والطــرق أن 
عجلــة االعمــار انطلقــت بدعــم 
كافــة  وستشــمل  االشــقاء 
منهــج  وفــق  المحافظــات 
مــدروس  وبرنامــج  عملــي 

وواضــح.
الســعودي  الســفير  رافــق 
فــي زيارتــه لمحافظــة مــأرب 
ــي  ــف العرب ــوات التحال ــد ق قائ
ــزي. ــي العن ــن عل ــد الرك العمي

وزارة  وكيــا  اللقــاء  حضــر 
الداخليــة اللــواء محمــد ســالم 
الدكتــور  واللــواء  عبــود  بــن 
ووكيــل  الموســاي،  أحمــد 
ــوقي  ــور ش ــة الدكت وزارة الصح
الشــرجبي، ووكاء المحافظــة 
والدكتــور  الفاطمــي  علــي 
وعبداللــه  مفتــاح،  عبدربــه 
المكتــب  ورئيــس  الباكــري، 
الجبــل  الدكتــور علــي  الفنــي 
العمــوم. مــدراء  مــن  وعــدد 
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السفير السعودي ووزير األشغال يزوران 
مستشفى مأرب وجامعة إقليم سبأ

الســفير  زار 
الســعودي لــدى 
بادنا، المشــرف 
علــى  العــام 
برنامــج اإلعمــار 
اليمــن،  فــي 
محمــد آل جابــر 
وزيــر االشــغال 

العامة 
والطــرق نائــب 
لجنــة  رئيــس 

التنسيق 
المهندس 

يــوم  عبدالملــك  معيــن 
الخميــس ومعهمــا محافــظ 
محافظــة مــأرب اللواء ســلطان 
العــرادة، وقائــد قــوات التحالــف 
الركــن علــي  العميــد  العربــي 
مستشــفى  هيئــة  العنــزي، 
ــراف  ــز األط ــام ومرك ــأرب الع م
فيهــا، وجامعــة إقليــم ســبأ.
واســتمع الســفير والوزيــر 
للمستشــفى  زيارتهمــا  خــال 
الصحــة  وزارة  وكيــل  مــن 
الشــرجبي  شــوقي  الدكتــور 
ورئيــس الهيئــة الدكتــور محمد 
ــى شــرح حــول مــا  القباطــي، إل
تقدمــه هيئــة مستشــفى مأرب 
ــة،  ــة وصحي ــات طبي ــن خدم م
جرحــى  او  للمواطنيــن  ســواء 
ــة،  ــي والمقاوم ــش الوطن الجي
الضروريــة  واالحتياجــات 
وخدماتهــا،  بالهيئــة  لارتقــاء 
ومنهــا تأهيــل الــكادر الطبــي 

فيهــا. العامــل  والصحــي 
ــفير  ــع الس ــك اطل ــب ذل عق

الخدمــات  علــى  والوزيــر 
التــي يقدمهــا مركــز األطــراف 
الهيئــة  فــي  االصطناعيــة 
والــذي تــم إنشــائه بتمويــل مــن 
مركــز الملــك ســلمان لفاقــدي 
أو  العلويــة  ســواء  االطــراف 
الســفلية والمراحــل التــي تمــر 

االطــراف. صناعــة  بهــا 
الســفير  زار  ذلــك،  إلــى 
جابــر  آل  محمــد  الســعودي 
جامعــة  األشــغال  ووزيــر 
أســتمعا  حيــث  ســبأ،  اقليــم 
ــور  ــة الدكت ــس الجامع ــن رئي م
محمــد حمــود القدســي ونوابــه 
وهيئــة رئاســة الجامعــة الــى 
شــرح عــن نشــاة الجامعــة التي 
ــي 2016م  ــائها ف ــرار انش ــدر ق ص
بعــد ان كانــت كليــة منــذ العــام 
2006م، والخطــوات التــي قفزتهــا 

. الجامعــة 
وأشــار رئيــس الجامعــة إلــى 
اليــوم  أصبحــت  الجامعــة  أن 
تضــم نحــو ســتة االف طالــب 

فــي  وطالبــة 
تخصصــا   24
علــى  موزعــة 
ــس كليات،  خم
اخــرى  وكليــة 
افتتاحهــا  تــم 
العــام  هــذا 
ــة  ــي محافظ ف
الجــوف وتضــم 
نحــو 400 طالــب 
 .. وطالبــة 
بإقــرار  منوهــاً 

الجامعة 
الدراســات  برنامــج  فتــح 
ــة  ــي اربع ــتير ف ــا الماجس العلي
ــاح  ــا الفتت ــات، وخطته تخصص
فــي  علميــة  جديــدة  كليــات 
مقدمتهــا  وفــي  الجامعــة 
كليــات الطــب وكليــات العلــوم 
الــى  تحتــاج  والتــي  الصحيــة 
بنــى تحتيــة مــن اجــل ذلــك.
رئيــس  واســتعرض 
االحتياجــات  ابــرز  الجامعــة 
للجامعــة مــن بنــى تحتيــة فــي 
ــة  ــدة المخصص ــة الجدي االرضي
تحتــاج  التــي  والكليــات  لهــا 
انشــائها الــى جانــب حاجتهــا 
ــا  ــم برامجه ــات ودع ــن القاع م

والتأهيليــة. التعليميــة 
الزيــارات،  خــال  رافقهــم 
اللــواء  الداخليــة  وزارة  وكيــل 
احمــد ســالم بــن عبود الشــريف 
ــور  ــة الدكت ــل وزارة الصح ووكي
ووكيــل  الشــرجبي  شــوقي 
عبدربــه  الدكتــور  المحافظــة 

مفتــاح.
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استعرض آلية تحصيل زكاة الفطر
لقاء موسع بعقال مدينة مأرب لتفعيل 

دورهم في خدمة المواطنين

افتتاح مول تجاري بكلفة 300 
مليون ريال

لعقــال  لقــاء موســع  أكــد 
حــارات مديريــة مدينــة مــأرب 
المجلــس  مبنــى  فــي  عقــد 
برئاســة  للمديريــة  المحلــي 
المديريــة محمــد  عــام  مديــر 
صالــح فرحــان، علــى ضــرورة 
المحليــة  الســلطة  تفعيــل 
للمديريــة إلدارة شــئون األحيــاء 
التعــاون  تعزيــز  أجــل  مــن 
والتواصــل بيــن عقــال الحــارات 

المحليــة. والســلطة 
علــى  اللقــاء  أكــد  كمــا 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــة ال أهمي
خدمــة  فــي  الحــارات  عقــال 
مجتمعهــم، ومتابعــة كل مــا 
حاراتهــم  تنميــة  شــأنه  مــن 
ــات  ــط المخالف ــب ضب ــى جان إل
واالســتقرار  االمــن  وتعزيــز 

العامــة. والســكينة 

محافظــة  وكيــل  افتتــح 
مأرب للشــؤون اإلداريــة عبدالله 
الباكــري يــوم اإلثنيــن ومعــه 
الــوادي  مديريــة  عــام  مديــر 
صالــح جــرادان مركز)ســبأ مــول 
ــة  ( التجــاري فــي مركــز المديري

المســتثمرين.  الحــد  التابــع 
التجــاري  المركــز  ويوفــر 
الــذي بلــغ تكلفتــه االســتثمارية 
300 مليــون ريــال ، 48 فرصــة 

عمــل مباشــرة. 
ودعــا الوكيــل الباكــري رجــال 
التجاريــة  والبيــوت  األعمــال 
فــي  لاســتثمار  اليمنيــة 
تمتــاز  لمــا  مــأرب  محافظــة 
بــه مــن مناخــات ومقومــات 
وفــي  مشــجعة  اســتثمارية 
واالســتقرار  االمــن  مقدمتهــا 

الطاقــة. وخدمــات 

علــى قيــام  اللقــاء  وشــدد 
بواجباتهــم  الحــارات  عقــال 
فــي المســاعدة فــي تحصيــل 
زكاة النفــس مــن المواطنيــن/ 
باعتبارهــا الركــن الثالــث مــن 
أركان االســام وضــرورة دفعهــا 
للدولــة باعتبارهــا ولــي األمــر 

االســامية. للشــريعة  وفقــا 
ناقــش  قــد  اللقــاء  وكان 
ــة  ــا المتعلق ــن القضاي ــددا م ع
الحــارات  عقــال  دور  بتفعيــل 
والتواصــل  التعــاون  وتعزيــز 
بينهــم والســلطة المحليــة بما 

العامــة. المصلحــة  يخــدم 
مديــر  قــال  اللقــاء  وفــي 
الســلطة  إن  المديريــة،  عــام 
ــم  ــل تقيي ــوم بعم ــة تق المحلي
الحــارات، وســيتم  ألداء عقــال 
للمتميزيــن  تكريــم  عمــل 

منهــم والعمــل علــى اســتبدال 
العقــال المتقاعســين عــن أداء 
ــم  ــر منه ــن أكث ــم بآخري مهامه

التزامــا.
وشــدد علــى أهميــة قيــام 
عقــال الحــارات بواجباتهــم فــي 
المســاعدة فــي تعزيــز األمــن 
واالســتقرار ومتابعــة الخدمــات 
ــاء  ــن كهرب ــم م ــة ألحيائه العام
وصحــة  وتعليــم  وميــاه 

وغيرهــا.
مــن جانبــه اســتعرض مديــر 
بالمديريــة  الزكويــة  الواجبــات 
ــة  ــة الخاص ــح اآللي ــور راج منص
والمحــددة  الــزكاة  بتحصيــل 
ريــال   300 بمبلــغ  العــام  هــذا 
علــى كل نفس وفقا لكشــوفات 
رســميه  وســندات  ونمــاذج 

ــك. ــدة لذل مع



) 1
3 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

و  
ني

يو
  2

ت  
سب

ال

   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

11

مـــأرب.. من غبار الحرب إلى 
البناء والتنمية

ــة  ــذ الوهل ــأرب من ــت م مثّل
ــى  ــي عل ــاب الحوث ــى لانق األول
ــط الصــد األقــوى  الشــرعية حائ
جدرانــه  علــى  تكســرت  الــذي 
معــاول المليشــيات الحوثيــة 
اإليرانيــة، وتحّولت من محفظة 
ال  ســكانها  تعــداد  هامشــية 
يزيــد عــن 300 ألــف نســمة، ال 
يجــد مــن يزورهــا مــا يغريــه 
ــة  ــى محافظ ــا، إل ــة فيه باإلقام
ــام  ــي االزدح ــدارة ف ــل الص تحت
إلــى  بتحولهــا  الســكاني، 
ِقْبلــة المضطهديــن واألحــرار 
مــن  والمســتثمرين  والتجــار 
كل المحافظــات اليمنيــة بــا 
اســتثناء، وتوفــرت فيهــا فــرص 
ــطة  ــة نش ــارت بيئ ــل، وص العم

لاســتثمار. نموذجيــة 
دافعــت مــأرب وقاتلــت فــي 
صــف الشــرعية والجمهوريــة، 
البطــوالت،  أروع  وســّجلت 
أســوارها  علــى  وســحقت 
وطاردتهــم  إيــران،  مليشــيات 
تســطر  تــزال  وال  خارجهــا، 
الجبهــات  فــي  الماحــم  أروع 
أطرافهــا  علــى  المشــتعلة 
الغربيــة الحدوديــة مــع صنعاء، 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــت ف وانطلق
ــر  ــة وتوفي ــاء والتنمي ــو البن نح

. شــروطهما

خارطة مأرب
تقــع محافظــة مــأرب ضمن 
ــيم  ــب تقس ــبأ، بحس ــم س إقلي
ويضــم  االتحاديــة،  الدولــة 
محافظتــي  إليهــا  إضافــة 
وســمي  والجــوف،  البيضــاء 
اإلقليــم بهــذا االســم نســبة إلــى 
التــي  حضــارة ســبأ القديمــة، 
تعــود لعصــور مــا قبــل المياد. 
العاصمــة  عــن  مــأرب  تبعــد 
تقريًبــا،  كلــم   173 صنعــاء، 
مــن جهــة الشــمال الشــرقي، 

المحافظــة  ســكان  ويشــكل 
مــا نســبته 1.2 فــي المائــة مــن 
الجمهوريــة،  ســكان  إجمالــي 
يقــدر عددهــم بـ300 ألف نســمة، 
ومعــدل نمــو ســكاني 2.72%، 
يتوزعــون علــى مناطــق قبليــة، 

مــراد،  جهــم،  عبيــدة،  أبرزهــا: 
ــل،  ــراف، آل عقي ــان، األش الجدع
جبــر،  بنــى  طهيــف،  أبــو  آل 

حريــب.
مــأرب  محافظــة  تمثــل 
منــذ  للبــاد  قوميــة  أهميــة 
بــدء  تاريــخ  وهــو   ،1986 عــام 
إنتــاج النفــط، حيــث ترفــد البــاد 
ــن  ــة م ــي المائ ــن 70 ف ــر م بأكث
مشــتقات  مــن  احتياجاتهــا 
والديــزل  البنزيــن  الوقــود 
ــو 70  ــج نح ــين؛ إذ تنت والكيروس
ــا،  ألــف برميــل مــن النفــط يوميًّ
إضافــة إلــى أن 10 محافظــات 
لتزويدهــا  عليهــا  تعتمــد 
لــوال  الكهربائيــة،  بالطاقــة 
ــوط  ــيات لخط ــب المليش تخري
النقــل ومنعهــم الدولــة مــن 

. إصاحهــا
بســت  مــأرب  تتصــل 
مــن  تحيطهــا  محافظــات، 
االتجاهــات كلهــا، وهــي: الجوف 
ومحافظتــا  الشــمال،  مــن 
شــبوة والبيضــاء مــن الجنــوب، 

ومحافظتــا حضرمــوت وشــبوة 
ومحافظــة  الشــرق،  مــن 

الغــرب. مــن  صنعــاء 

إلــى  الحــرب  غبــار  مــن   
والتنميــة والبنــاء  التطبيــع 

كان الـــ 5مــن اكتوبــر 2015م 
بالنســبة  كبيــر  إنجــاز  يــوم 
فيــه  والشــرعية،  للمحافظــة 
ــة  ــيات االنقابي ــرت المليش دح
مــن محيــط المدينــة، ومثــل 
نقطــة انطاقــة جديــدة عنوانها 
ــح  ــق تصري ــاء، وف ــاع والبن الدف
محافــظ مــأرب اللــواء ســلطان 
ــاً  ــات واقع ــا ب ــو م ــرادة، وه الع

ملموســاً اليــوم .
المحليــة:  الســلطة  تقــول 
إنهــا اســتطاعت تطبيــع الحيــاة 
ودعــم  المخلصيــن،  بجهــود 
القيــادة السياســية، والتحالــف 
المحافظــة  وتشــهد  العربــي. 
البنيــة  تكويــن  فــي  نشــاطا 
ــذ  ــري تنفي ــث يج ــة، حي التحتي
مــن  المشــاريع،  مــن  جملــة 
بينهــا شــق وتوســعة وســفلتة 
الداخليــة  الطــرق  وإنــارة 
ــة، والعمــل فــي الخــط  بالمدين
الدائــري، إضافــة إلــى عمليــة 
 66 )زرع  للشــوارع  التشــجير 
ــاريع  ــك المش ــجرة(، تل ــف ش أل

مأرب - وليد الراجحي
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منهــا مــا أنجــز، ومنهــا مــا هــو 

قيــد اإلنجــاز.
الكبيــرة  المشــاريع  ومــن 
الرياضــي  الملعــب  إنشــاء 
بكلفــة 233 مليــون بمدرجــات 
مشــجع،  آالف  لـــ5  تتســع 
واســتيراد  أخــرى،  وملحقــات 
عشــب الملعــب مــن ألمانيــا 
وفــق المواصفــات األولمبيــة، 
موازنــة  اعتمــاد  تــم  كمــا 
لمدينــة  الصحــي  الصــرف 
الصنــدوق  بدعــم مــن  مــأرب 
ــد  ــى رص ــة إل ــعودي، إضاف الس
تصاميــم  لدراســة  موازنــة 
وفــق  الدولــي  مــأرب  مطــار 
مواصفــات عالميــة، واعتمــاد 
ــبأ  ــاة س ــغيلية لقن ــة تش موازن
انطــاق  المزمــع  الفضائيــة 

مــأرب. مدينــة  مــن  بثهــا 

 استقرار أمني

األمنــي  االســتقرار  يعــود 
ــة مــن  نتيجــة الجهــود المبذول
قبــل رجــال المؤسســة األمنيــة، 
المحليــة،  الســلطة  ودعــم 
األمــن  بــأن  المواطــن  ووعــي 

الجميــع. مســؤولية 
هزيمــة  أن  شــك  وال 
المليشــيا علــى أســوار مــأرب 
األمنيــة؛  التحديــات  ضاعــف 
نتيجــة اســتمرار معــدل النــزوح 
إليهــا مــن جهــة، واســتهداف 
ــرى. ــة أخ ــن جه ــيات م المليش
وقــد ألقــت األجهــزة األمنيــة 
القبــض علــى عــدٍد مــن الخايــا 
بينهــا  واإلرهابيــة؛  التخريبيــة 
بزراعــة  متخصصــة  خايــا 
التــي  الناســفة  العبــوات 

المختصــون  تمكــن 
 )50( قرابــة  فــك  مــن 
ــا،  ــل انفجاره ــوة قب عب
مناطــق  فــي  زرعــت 
وأســواق،  حيويــة 
بــه  صــرح  مــا  وهــذا 
ــد  ــي، وأك ــؤول أمن مس
ــب  ــل والتدري أن التأهي
أكســبت  والممارســة 
رجــال األجهــزة األمنيــة 
والخبــرة،  المهــارات 
هــذا  انعكــس  وقــد 
علــى الواقع، مــن خال 

إحبــاط كثيــر مــن العمليــات 
اإلرهابيــة، وعمليــات تهريــب 
األســلحة إلــى صنعــاء. وضبــط 
عــدٍد مــن شــحنات الحشــيش 
والمخــدرات التــي كانــت فــي 
ــاء،  ــن بصنع ــا للحوثيي طريقه
عمليــة  أن  إلــى  ولفــت 
والمهــاري  المعرفــي  البنــاء 
األمنيــة  األجهــزة  لمنتســبي 

مســتمر عــاوة علــى التأهيــل 
فــي جانــب الضبــط القضائــي.

مأرب قبلة اإلعالم 
العربي واألجنبي

وفــوداً  مــأرب  اســتقبلت 
إعاميــة وصحفيــة مــن بينهــا 
وســائل  لكبــرى  صحفيــاً   20
اإلعــام الخليجيــة والعربيــة، 
وأكثــر من 20 إعاميــاً وصحفياً 
يعملــون  وأمريكيــا  أوروبيــاً 
ــرى  ــام الكب ــائل اإلع ــي الوس ف
الغربيــة؛ تجولــوا فــي المدينــة، 
عــن  منهــم  العديــد  وكتــب 
األمــن  ومســتوى  نهضتهــا 
واالســتقرار والتعايــش الــذي 

تشــهده فــي زمــن الحــرب.

 المكاتب 
الحكومية تعمل 
بطاقة مضاعفة

ــة  ــه الدول ــأرب وج ــد م تجس
بمؤسســاتها الحيويــة وحركتها 
الدؤوبــة، ومن بينها المؤسســة 
القضائيــة التــي تعمــل بكامــل 
وفــق  القضائــي،  قوامهــا 
تصريــح رئيــس محكمــة مــأرب 
االبتدائيــة القاضــي علــي شــارد، 
الــذي أّكد أن القضايــا المنظورة 
 )150( عددهــا  المحكمــة  فــي 
ــن  ــع األول م ــال الرب ــة خ قضي
تــم  الجــاري،  الهجــري  العــام 
إنجــاز%80 منهــا، الفتــاً إلــى أنــه 
ــكادر اإلداري  ــوال العجــز فــي ال ل
أعلــى،  اإلنجــاز  نســبة  لكانــت 
منوهــاً إلــى أنــه خــال العــام 
المحكمــة  رفــد  تــم  الماضــي 
بـــ)5( قضــاة، بينهــم قاضيتــان، 
ــتقبل  ــة تس ــداً أن المحكم مؤك
يوميــاً مــا يزيــد عــن 500 مواطــن 
ــة. ــق مختلف ــا ووثائ ــي قضاي ف

الحيويــة  المكاتــب  تعمــل 
مضاعفــة؛  بطاقــة  بمــأرب 
فمكتــب الجوازات - على ســبيل 
بدواميــن،  يعمــل  المثــال- 
إال  اإلنشــاء؛  حديــث  أنــه  رغــم 
ــدار  ــاز إص ــن إنج ــع بي ــه يجم أن
ــع  ــن والتوس ــوازات للمواط الج
فــي البنيــة التحتية، بمــا يواكب 
الخدمــات،  تقديــم  تســهيل 
وتمكــن خــال عــام ونصــف من 
ــواز  ــة ج ــف وثيق ــدار )55( أل إص

ــفر. س
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الحركــة  ازدهــار 
التجاريــة والعمرانيــة

تتجــدد وتتغيــر مامــح مأرب 
ــاط  ــة النش ــي، نتيج ــكل يوم بش
الــذي تشــهده هــذه المدينــة، 

ــكان،  ــة بالس ــت مكتظ ــي بات الت
يمارســون أنشــطتهم وحرفهــم 
المختلفــة،  واهتماماتهــم 
وتشــهد حركــة تجاريــة ونشــاطاً 
بنســبة تصــل  عمرانيــاً كبيــراً 
بمــا كانــت  إلــى %300 مقارنــة 

عليــه قبــل التحريــر.
المحــات  مئــات  فتحــت 
الصغيــرة  التجاريــة 
والمؤسســات التجاريــة الكبيرة، 
الغذائيــة،  المــواد  تجــار  مــن 
والمطاعــم،  البنــاء  ومــواد 
المابــس  بيــع  ومحــات 
ومــواد  المنزليــة،  واألدوات 
الذهــب. ومحــات  البنــاء، 

العــام  منتصــف  ومنــذ 
ــوال  ــدأت رؤوس األم ــي ب الماض
فــي  لاســتثمار  بالتوجــه 
محافظــة مــأرب فــي المجــال 
وبــدأت  والزراعــي،  الصناعــي 
البنــوك بفتــح فــروع لهــا فــي 

مــأرب. مدينــة 
مــن  كبيــر  عــدد  وهنــاك 
ــري  ــرة تج ــوال الكبي رؤوس األم
ــي  ــتثمار ف ــات لاس ــاً دراس حالي

مختلفــة. مجــاالت 

الخدمات العامة

الخدمــات  تعرضــت 
مباشــر  الســتهداف  العامــة 
المليشــيات  مــن 
أثنــاء  الحوثيــة 
فــي  وجودهــا 
المدينــة،  محيــط 
وعملــت الســلطة 
علــى  المحليــة 

إصاحها 
علــى  والحفــاظ 

استمراريتها 
الحــرب،  أثنــاء 
فيمــا اســتكملت 
الصيانــة  عمليــة 
عقــب دحــر تلــك 

المليشيات، 
مــأرب  وتعــد 
التــي  المدينــة 
ــوراً  ــع ن ــت تش ظل
ــذي  فــي الوقــت ال
المــدن  تغــرق 
فــي  اليمنيــة 
الظــام، وعملــت 
علــى  الســلطة 
الخدميــة  المشــاريع  صيانــة 
المديريــات  مختلــف  فــي 
التــي تحــررت، وأعــادت التيــار 
الكهربائــي إلــى مديريــة صــرواح 
بطاقــة أعلــى ممــا كانــت عليــه، 
وكذلــك إعــادة التيــار الكهربائــي 

إلــى  الصيانــة  إجــراء  عقــب 
الجدعــان. مديريــات 

األساســية  الخدمــات 
الرســمي  وبالســعر  متوفــرة 

الثابــت كالغــاز المنزلي بـــ)1500(
المشــتقات  وكذلــك  ريــال، 
الجالــون3000  النفطيــة ســعر 

ريــال.
ــى  ــذي يتعاف ــت ال ــي الوق ف
الصحــي  الجانــب  فيــه 
التــي  الصحيــة  والمنشــآت 
نتيجــة  للتدميــر  تعرضــت 
مستشــفى  كهيئــة  الحــرب 
عمليــة  جــرت  الــذي  مــأرب 
دحــر  عقــب  تأهيلــه  إعــادة 
قســم  وإنشــاء  المليشــيات، 
وقســم  الكلــوي،  الغســيل 
األطــراف  وتركيــب  صناعــة 
األلغــام  لضحايــا  الصناعيــة 
الهيئــة  وتزويــد  والحــرب، 
ــورة  ــزة المتط ــن األجه ــدد م بع

. لمهمــة ا و

 مأرب منتدى 
ثقافي  وسياسي 

مفتوح
مــأرب  مدينــة  أصبحــت 
ــا مفتوًحــا، حيــث  منتــدى ثقافيًّ
ــن ورش  ــدٍد م ــة ع ــهد إقام تش
الثقافيــة  والنــدوات  العمــل 
ــش  ــية، تناق ــة والسياس الفكري
الفكريــة،  القضايــا،  مختلــف 
والحقوقيــة،  واإلنســانية، 
والمــرأة،  والسياســية، 
الشــباب؛  وقضايــا  والطفــل، 
بمشــاركة نخبــة مــن المثقفين 
واإلعامييــن  والسياســيين 
واألكاديمييــن، يمــارس الجميع 

أنشــطتهم بفضــاء مــن الحريــة 
واألمــان.
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