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ــى  ــد األعل ــب القائ ــة نائ ــس الجمهوري ــب رئي ــل نائ وص
ــح  ــن صال ــي محس ــن عل ــق الرك ــلحة الفري ــوات المس للق
يــوم الخميــس إلــى محافظــة مــأرب فــي إطــار دعــم 
جهــود تثبيــت ســلطة الدولــة واســتكمال عمليــة التحريــر 
ــة  ــن ومتابع ــوال المواطني ــد أح ــاع وتفق ــع األوض وتطبي
العســكرية  والمؤسســات  المحليــة  الســلطات  جهــود 

واألمنيــة.
وكان فــي اســتقبال نائــب الرئيــس خــال وصولــه إلــى 
مــأرب عــدداً مــن قيــادات الســلطة المحليــة بالمحافظــة 

والقــادة العســكريين وقــادة األجهــزة األمنيــة.

نائب رئيس الجمهورية يصل إلى 
محافظة مأرب
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رئيس الوزراء: أبناء مأرب مثلوا نموذجاً 
حضاريا وجمهوريا مشرفا يحتذى به

اللواء العرادة: مأرب تجاوزت الكثير من الصعاب وأضحت ورشة عمل ال تتوقف

في اتصال هاتفي له مع محافظ مأرب

أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــر  ــن دغ ــد ب ــد عبي ــور أحم الدكت
ــوا نموذجــاً  ــاء مــارب مثل أن أبن
ــد  ــر وم ــول باآلخ ــاً بالقب حضاري
يــد العــون لكافــة أبنــاء الوطــن 
والنازحيــن اليهــا دون اســتثناء 
جمهوريــا  نموذجــا  وجســدوا 

ــه. مشــرفا يحتــذى ب
اتصــال  خــال  وأثنــى 
هاتفــي أجــراه الدكتــور بــن دغــر 
اللــواء  المحافظــة  بمحافــظ 
العــرادة  علــي  بــن  ســلطان 
بالجهــود التــي تبذلها الســلطة 
اللــواء  ومحافظهــا  المحليــة 
ــن  ــاون المخلصي ــرادة وتع الع

أبنائهــا. مــن 
وشــدد رئيــس الــوزراء خــال 
اتصالــه علــى ضــرورة مضاعفة 
كافــة  وتفعيــل  الجهــود 
والمضــي  الدولــة  مؤسســات 
مســتوى  تحســين  نحــو 
الخدمــات فــي كافــة مناطــق 

. فظــة لمحا ا
وقــال: إن اقليــم ســبأ حظي 
قبــل  مــن  كبيــر  باهتمــام 
الجمهوريــة  رئيــس  فخامــة 
منصــور  عبدربــه  الرئيــس 
هــادي كباقــي األقاليــم االخــرى 
ــة  ــب الخدمي ــة الجوان ــي كاف ف
نظــرا للحرمــان الكبيــر الــذي 
اإلقليــم  أبنــاء  منــه  عانــى 
ــى  ــابقة عل ــرات الس ــال الفت خ
مســتوى المشــاريع الخدميــة 

مقدمتهــا  وفــي  والتنمويــة 
ــأن  ــذا الش ــت به ــاء، ولف الكهرب
إلــى أن الحكومــة عملــت علــى 
ربــط كافــة مديريــات محافظــة 
مــارب بشــبكة الكهربــاء الغازية.
إلــى  الــوزراء  رئيــس  ونــوه 
مشــروع مطــار ســبأ الدولــي 
االســتراتيجي الــذي ينفــذ بدعــم 
المملكــة  فــي  األشــقاء  مــن 
ــى  ــاء عل ــعودية بن ــة الس العربي
توجيهــات كريمــة وســامية من 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وولــي عهــده األميــر 
محمــد بــن ســلمان وغيرها من 
ــراً للتضحيــات  المشــاريع، تقدي
أبنــاء  قدمهــا  التــي  الكبيــرة 
عــن  الدفــاع  المحافظــة فــي 
الثــورة والجمهوريــة وترســيخ 
قيــم العدالــة والمســاواة علــى 
ــة  ــة االتحادي طريــق قيــام الدول
أقاليــم،  ســتة  مــن  الحديثــة 
الــذي  أحداهــا  ســبأ  اقليــم 
ــي  ــعبنا اليمن ــا ش ــع إليه يتطل

العظيــم.
أن  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
مشــاريع التنميــة ســتعم كافــة 
بــا  اليمنيــة  المحافظــات 
اســتثناء وســينعم مواطنينــا 
كافــة  فــي  أفضــل  بخدمــات 
يحتــم  مــا  وهــو  المجــاالت، 
علــى الجميــع رص الصفــوف 
والوقــوف الــى جانــب الدولــة 

شــعبنا  تطلعــات  لتحقيــق 
عادلــة  اتحاديــة  دولــة  بقيــام 
ــة  ومواجهــة الميليشــيا الحوثي
مــن  المدعومــة  االنقابيــة 
بالتضحيــات  مشــيدا  ايــران. 
الكبيــرة واالنتصــارات العظميــة 
ــي  ــنا الوطن ــه جيش ــي يحقق الت
فــي كافــة الجبهــات مســنودا 
ــي  ــف العرب ــوات التحال ــم ق بدع
وصلــف  مــن ظلــم  لتخلــص 

االنقابيــة. الميليشــيا 
مــن جانبــه عبــر محافــظ 
عــن  العــرادة  مــأرب ســلطان 
ــوزراء  ــس ال ــر لرئي ــكره الكبي ش
المعهــود  اهتمامــه  علــى 
مــارب،  محافظــة  باحتياجــات 
أن الســلطة المحليــة  مؤكــداً 
فــي المحافظــة تواصــل العمل 
ــذ المشــاريع المقــرة  علــى تنفي

مــن قبــل الحكومــة.
وأشــار الــى أن المحافظــة 
تجــاوزت الكثير مــن الصعوبات، 
ــة ورشــة  وأضحــت اليــوم بمثاب
العمــل التــي ال تتوقــف بفضــل 
توجيهــات فخامــة األخ رئيــس 
رئيــس  ودولــة  الجمهوريــة 
الــوزراء، بعــد أن ظلــت مهمشــة 
لعقــود طويلــة فــي المراحــل 

ــابقة. الس
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مــأرب  محافــظ  اســتقبل 
اللــواء ســلطان العــرادة قبيــل 
عيــد الفطــر المبــارك بمــأرب 
الســفير االمريكــي لــدى اليمــن 
ماتيــو تولــر الــذي يــزور اليمــن 
ألول مــرة منــذ مغــادرة البعثــة 
األمريكــي  الدبلوماســية 
بســبب   2015 فــي  لليمــن 
انقــاب مليشــيا الحوثــي علــى 

الســلطة.
ناقــش  اللقــاء  وخــال 
والســفير  مــأرب  محافــظ 
األمريكــي عــددا مــن القضايــا 
المتعلقــة بالســام فــي اليمــن 
الدولــة  اســتعادة  وجهــود 
ــت  ــا قام ــاب، وم ــاء االنق وإنه
االنقابيــة  المليشــيات  بــه 
تجــاه اليمنييــن مــن انتهــاكات 
منــذ انقابهــا علــى الشــرعية 
واحتالهــا  الدســتورية 

الدولــة. مؤسســات 
الزيــارة  إن  العــرادة  وقــال 
لهــا دالالتهــا ويترتــب عليهــا 
اشــياء كثيــرة وهامــة ، تدفع بنا 
ــى التعــاون المثمــر  جميعــا إل
ــات  ــة كالوالي ــة محوري ــع دول م
ــي  ــي لهــا دور دول المتحــدة الت

المحافظ: الزيارة لها دالالتها، وتولر ينوه بمستوى التحسن

سفير الواليات المتحدة بمأرب في أول زيارة لليمن 
منذ االنقالب

وتســعى إلخــراج اليمــن مــن 
ــة. ــة القائم األزم

وأعــرب عــن أملــه فــي أن 
يرفع الســفير االمريكــي الصورة 
الحقيقــة الواقعيــة عــن معاناة 
الشــعب اليمنــي جــراء انقــاب 
علــى  الحوثيــة  المليشــيات 
والــذي  الدســتورية  الشــرعية 
الدولــة  بمؤسســات  اطــاح 
محرقــة  فــي  اليمــن  ووضــع 
االرض  فيهــا  احرقــت  حــرب 

والمؤسســات. واالنســان 
أن  مــأرب  محافــظ  وأكــد 
الشــامل  اليمــن  فــي  الحــل 
والدائــم يكمــن فــي المرجعيات 
الثــاث المتفــق عليهــا دوليــا 
المبــادرة  وهــي  ومحليــا 
ــة  ــا التنفيذي ــة والياته الخليجي
الوطنــي  الحــوار  ومخرجــات 
والقــرارات االمميــة ذات الصلــة 
وفــي مقدمتهــا القــرار االممــي 
خــارج  مــن  ســام  وأي   ،2216
ــام  ــو س ــات فه ــذه المرجعي ه

خــادع.
مــن جانبــه أشــاد الســفير 
التعــاون  االمريكــي بمســتوى 
فــي  المســئولين  كبــار  بيــن 

والحكومــة  مــأرب  محافظــة 
 .. العربــي  التحالــف  وقيــادة 
منوهــا بما شــاهده من تحســن 
المحافظــة  فــي  للظــروف 
..معربــا عــن أملــه بــأن تتحســن 
عمــا  اليمــن  فــي  األوضــاع 

قريــب.
الشــعب  وقــوف  وأكــد 
ــعب  ــب الش ــى جان ــي إل األمريك
المرحلــة  هــذه  فــي  اليمنــي 
للشــرعية  ودعمــه  الحرجــة 
والحكومــة  الدســتورية 
بقيــادة  بهــا دوليــا  المعتــرف 
عبدربــه  الرئيــس  فخامــة 

هــادي.. منصــور 
مشــيرا إلــى حــرص الواليــات 
علــى  األمريكيــة  المتحــدة 
فــي  واألمــن  الســام  إحــال 
اليمــن وفــق المرجعيــات التــي 
ترســي الســام الدائــم ويحقــق 

. اليمنــي  الشــعب  تطلعــات 
قــدم  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
ســلطان  مــأرب  محافــظ 
المحافظــة  درع  العــرادة 
ــا  ــدى بادن ــي ل ــفير األمريك للس

تولــر. ماثيــو 



) 1
5 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

و  
ني

يو
  2

3 
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

5

محافظــة  وكيــل  دشــن 
مــأرب الدكتــور عبــد ربــه مفتــاح 
،يــوم األربعــاء، المرحلــة الثانيــة 
الدفــاع  وتجهيــز  لتأهيــل 

بالمحافظــة. المدنــي 
وشــهدت المرحلــة الثانيــة 
تأهيــل فريــق غــوص وفريــق 
إطفــاء حرائــق مــزود بالمعــدات 
الفنيــة الازمــة، بعد ان شــهدت 
ادارة  تزويــد  االولــى  المرحلــة 
الدفــاع المدنــي بعربــات إطفــاء 

محافــظ  وكيــل  شــدد 
مــأرب عبداللــه الباكــري علــى 
ضــرورة االلتــزام بالــدوام فــي 
جميــع المكاتــب والمؤسســات 
تقديــم  أجــل  الحكوميــة مــن 
الخدمــة للمواطنين، وتســهيل 

معاماتهــم.
ــه  ــده ومع ــال تفق ــد خ وأك

بحضور الوكيل مفتاح

75% نسبة االنضباط في أول أيام الدوام

الوكيل الباكري يشدد على محاسبة المقصرين في 
الدوام الوظيفي 

مأرب تدشن المرحلة الثانية من تأهيل وتجهيز 
الدفاع المدني 

ــرى. ــة اخ ــدات فني ومع
ــاح »إن  ــور مفت وقــال: الدكت
ــي فــي  هــذا الطاقــم الفنــي يأت
وقــت اصبحت فيــه المحافظة 
بحاجــة ماســة إليــه«، معبــرا 
عــن شــكره لجهــود محافــظ 
ســلطان  اللــواء  المحافظــة 
العــرادة فــي توفيــر المتطلبات 
الدفــاع  ادارة  لتأهيــل  الازمــة 

ــي. المدن
مفتــاح  الوكيــل  ونــوه 

مديــر الخدمــة المدنيــة ســعود 
اليوســفي أول أيــام الــدوام بعــد 
إجــازة عيــد الفطر المبــارك على 
تفعيــل مبــدأ الثــواب والعقــاب 
لمحاســبة المقصريــن وتكريــم 

الموظفيــن المثالييــن.
أول  فــي  الباكــري  واطلــع 
أيــام الدوام الرســمي بعــد إجازة 

بجهــود الشــباب الذيــن بــدأوا 
الفتــرة  خــال  االنقــاذ  عمــل 
ذاتيــة  بإمكانيــات  الماضيــة 

تطوعيــة. وبصــورة 
أمــن  مديــر  وأوضــح 
المحافظــة العميــد عبــد الملك 
اســتقدام  تــم  انــه  المدانــي 
خبــراء لتدريــب فريــق إطفــاء 
حرائــق لرفــع جاهزيــة الدفــاع 
ــرورة  ــى ض ــدداً عل ــي، مش المدن
واالنقــاذ  االطفــاء  فــرق  بقــاء 
مــن الغــرق فــي جاهزيــة تامــة 
لمواجهــة اي حــوادث وتافــي 

الكارثيــة. نتائجهــا 
مــن جهتــه عبــر مديــر إدارة 
الدفــاع المدنــي العقيــد عبدالله 
شــفلوت عــن شــكره لمحافــظ 
المحافظــة ومديــر االمــن علــى 
ــداً  ــم/ مؤك ــم واهتمامه دعمه
ــة القادمــة ستشــهد  ان المرحل
الفــرق  مــن  العديــد  تأهيــل 
ــاع  ــاالت الدف ــف مج ــي مختل ف

ــي. المدن

عيــد الفطــر، علــى عمــل لجــان 
بمكتــب  والتفتيــش  الرقابــة 
الخدمــة المدنيــة حيــث بلغــت 
نســبة االنضبــاط الوظيفــي فــي 
ــة  ــة وهيئ ــب ومؤسس 32 مكت
حكوميــة  75 بالمائــة بنــاء علــى 

ــر اللجــان. تقاري
بــاإلدارات  الباكــري  وأشــاد 
والمكاتــب الفاعلــة التــي تقــدم 
خدماتهــا للمواطنيــن بشــكل 

متواصــل.
كما أشــاد وكيــل المحافظة 
يحققهــا  التــي  باالنتصــارات 
الجيــش الوطنــي والمقاومــة 
عصابــات  علــى  الشــعبية 
ــي االيرانيــة فــي  مليشــيا الحوث

الجبهــات. مختلــف 
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صحة مأرب تحضر لتحصين 50 ألف 
طفل من األمراض الوبائية

المستشفيات 
الحكومية بمأرب 
تستقبل 3096 
حالة خالل عيد 

الفطر

عقــد مكتــب الصحــة العامة 
مــأرب  بمحافظــة  والســكان 
االجتمــاع  الخميــس،  ،يــوم 
ــة  التحضيــري لتدشــين المرحل
ــي  ــى مــن النشــاط االيصال االول
ــات المحافظة  التكاملي بمديري
والــذي يســتهدف 50 ألــف طفل.
وفــي االجتمــاع أشــاد وكيــا 
الباكــري  عبداللــه  المحافظــة 
ــود  ــي، بالجه ــد المعوض ومحم
التــي يبذلهــا مكتــب الصحــة 
قطاعــات  وجميــع  العامــة 
لتقديــم  الصحيــة  الرعايــة 
الخدمــات الطبيــة للمواطنيــن 
مــن أجــل مكافحــة االمــراض 
علــى  مشــددين  واالوبئــة، 
الجهــود  مضاعفــة  ضــرورة 
الخدمــة  تحســين  أجــل  مــن 

المديريــات. كل  وتغطيــة 
هــذه  مثــل  أهميــة  وأكــدا 
الحمــات الصحيــة التــي تقــدم 
المتنوعــة  الطبيــة  الخدمــات 
وخاصــة فــي المناطــق التــي ال 

ــة. ــق صحي ــا مراف ــر فيه يتوف
ــب  ــام مكت ــر ع ــح مدي وأوض
الدكتــور  والســكان  الصحــة 
أن هــذا  الشــدادي  عبدالعزيــز 
مــع  التحضيــري  االجتمــاع 

أكــد تقريــر صادر مــن عمليات 
مكتــب الصحــة العامة والســكان 
إجمالــي  أن  مــأرب،  بمحافظــة 
عــدد الحــاالت التــي اســتقبلتها 
الحكوميــة  المستشــفيات 
خــال  بالمحافظــة  الرئيســية 
المبــارك،  الفطــر  عيــد  اجــازة 

حالــة.  »3096«
ــاالت  ــر ان الح ــح التقري وأوض
المستشــفيات  علــى  توزعــت 
المحافظــة،  فــي  المتواجــدة 
وكانــت خــال اجــازة العيــد، مــن 
اليــوم الـــ28 مــن شــهر رمضــان، 
ــمية. ــازة الرس ــة االج ــى نهاي وحت
أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
إجمالــي الحــاالت التــي اســتقبلها 
مستشــفى كــرى العــام بمــأرب 
توزعــت  حالــة،   1512 بلغــت 
ــة  ــوارئ العام ــمي الط ــى قس عل
والعيــادات الخارجيــة والعنايــة 
ــة،  ــات الجراحي ــزة والعملي المرك
 26 مستشــفى  إلــى  اضافــة 
 1268 بعــدد  بالجوبــة  ســبتمبر 
ومستشــفى  مرضيــة،  حالــة 

حالــة. بـــ316  العــام  حريــب 
وأكد التقريــر أن كل اإلجراءات 
الازمــة لخطــة الطــوارئ التــي 
نفــذت  قــد  المكتــب  أعدهــا 
المستشــفيات  إدارة  مــن قبــل 
والكــوادر الطبيــة والفنية بشــكل 
متميــز وفــق توجيهــات مديــر 
العامــة  الصحــة  مكتــب  عــام 
عبدالعزيــز  الدكتــور  والســكان 

الشــدادي.
وكان مكتــب الصحــة العامــة 
أعلــن  بالمحافظــة،  والســكان 
اعــداد  رمضــان  شــهر  نهايــة 
خطــة طــوارئ لتقديــم الخدمــات 
ــن  ــة للمواطني ــة والعاجي الطبي
شــملت  العيــد،  اجــازة  خــال 
ــة  ــة خاص ــآت طبي ــة منش الخط
وصيدليــات  ومســتوصفات 
ومخــازن ادويــه ومراكــز طبيــة 
ــدد  ــة وع ــة المحافظ ــي عاصم ف

المديريــات. مــن 

الصحيــة  الرعايــة  مشــرفي 
الفــرق  ورؤســاء  التكامليــة 
الســتكمال  يأتــي  الميدانيــة 
واالعــداد  التجهيــز  أعمــال 
االولــى  المرحلــة  لتدشــين 
مــن النشــاط االيصالــي الــذي 
خدمــات  تقديــم  يســتهدف 
الرعايــة الصحيــة والتحصيــن 
الصحــة  خدمــات  وتقديــم 
الــى  منــزل  مــن  االنجابيــة 
ألــف  لخمســين  منــزل 
مديريــات  عمــوم  فــي  طفــل 
المحافظــة، متضمنــا 41 فريقــاً 
الشــهر  مــن   )23-27( لفتــرة 
ــل مــن منظمــة  الجــاري بتموي

. نيســيف ليو ا
ــب  ــام مكت ــر ع ــب مدي وطال
الدوليــة  المنظمــات  الصحــة 
الصحــة  منظمــة  ومنهــا 
بدورهــا  للقيــام  العالميــة 
والرعايــة  الدعــم  وتقديــم 
الصحيــة ألبناء محافظــة مأرب 
التــي قــال انهــا اســتقبلت نحــو 
مليونيــن نــازح مــن مختلــف 
يضاعــف  ممــا  المحافظــات 
مــن مخاطــر انتشــار االمــراض 

واالوبئــة.
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الشرق األوسط: نموذج الشرعية في مأرب 
يجذب اهتمام البعثات الدبلوماسية

الســلطات  اســتطاعت 
المحليــة فــي محافظــة مــأرب 
اليمنيــة، أن تحقق قــدرا مقبوال 
مــن حالــة االســتقرار األمنــي، 
والبنيــة  الخدمــات  وتحســين 

التحتيــة، منــذ 
نجحــت  أن 

الشرعية 
وقوات 

التحالف 
لهــا  الداعمــة 
دحــر  فــي 

الميليشيات 
أبــواب  علــى  مــن  الحوثيــة 
.2015 فــي  مــأرب  مدينــة 

وفــي الوقــت الــذي تحولــت 
مركــز  إلــى  المدينــة  فيــه 
رئيســي الســتقبال مئــات اآلالف 
ــن  ــن م ــن الفاري ــن المواطني م
المحافظــات  وبقيــة  صنعــاء 
الخاضعــة للميليشــيات، خوفــا 
منهــم على حياتهم أو لالتحاق 
الحكوميــة،  القــوات  بصــف 
ــة  اســتطاعت الســلطة المحلي
المتغيــرات  تواكــب  أن  فيهــا 
وأمنيــا  ديموغرافيــا  الطارئــة 
وعلــى صعيــد الخدمــات، مــا 
جعــل مــن تجربتهــا نموذجــا 

المحــررة. للمناطــق 
ــه  ــا يتداول ــم مم ــى الرغ وعل
مــن  يمنيــون  ناشــطون 
انتقــادات تتعلــق - كمــا يقولون 
حزبيــة  أطــراف  بهيمنــة   -
بعينهــا علــى المشــهد العــام 
فــي المحافظــة، بمــا فــي ذلــك 
ســيطرتها علــى عائــدات النفــط 
مــن  المســتخرجين  والغــاز 
حقــول صافــر، فإنهــا شــهدت 
نمــوا متســارعا، رافقــه اســتقرار 
أمنــي وتعايــش ســلمي مثالــي 
ــن إليهــا  بيــن ســكانها والوافدي

الحوثييــن  جحيــم  مــن  هربــا 
فــي مناطــق ســيطرتهم.

وفــي حيــن بــدأت منذ أشــهر 
األجانــب  الصحافييــن  وفــود 
تحــط الرحــال فــي المدينــة التي 

ــبب  ــكانها بس ــدد س ــف ع تضاع
المســتمرة  النــزوح  موجــات 
إليهــا، أصبحــت أخيــرا محــط 
أنظــار البعثــات الدبلوماســية 
لــدى  المعتمديــن  والســفراء 
أخيــرا  حظيــت  إذ  اليمــن، 
الفرنســي  الســفيرين  بزيــارة 
زيــارة  أول  وهــي  واألميركــي، 
االنقــاب  منــذ  لليمــن  لهمــا 

الشــرعية. علــى 
الســعودي  الســفير  وكان 
ــر،  ــد آل جاب ــن، محم ــدى اليم ل
فــي  لمــأرب  بزيــارة  قــام  قــد 
ــن  ــي، وأعل ــهر الماض ــر الش آخ
مــن هنــاك، تنفيــذا لتوجيهــات 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
الملك ســلمان بــن عبــد العزيز، 
ــروعات  ــن المش ــدد م ــاق ع إط
علــى  المدينــة  فــي  الحيويــة 
فــي  بمــا  المملكــة،  نفقــة 
ذلــك، إنشــاء مطــار إقليمــي، 
إلــى جانــب مشــروعات أخــرى 
علــى صعيــد البنيــة التحتيــة 
والصــرف  والميــاه  والكهربــاء 
البرنامــج  ضمــن  الصحــي، 
العــام الــذي تقــوده المملكــة 

إلعــادة إعمــار اليمــن.
وفــي أواخــر الشــهر الماضي 

زيــارة  مــأرب  نفســه، شــهدت 
ــتيان  ــي كريس ــفير الفرنس للس
تيســتو مــع اثنيــن مــن أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ فــي بــاده، 
ونقلــت عنــه المصــادر اليمنيــة 
بمــا  إعجابــه 

تشهده 
المحافظة 

نمــو  مــن 
 . ع ر متســا

ــك،  ــى ذل إل
استقبل 
محافظ 

ــلطان  مأرب س
الســفير  الثاثــاء،  العــرادة، 
األميركــي، ماثيــو تولــر، فــي أول 
ــاب  ــذ انق ــن، من ــه لليم ــارة ل زي
علــى  الحوثيــة  الميليشــيات 
علــى  وســيطرتها  الشــرعية 
ــاث  ــن ث ــر م ــل أكث ــاء، قب صنع

. ت ا ســنو
وأفــادت المصــادر الرســمية 
اليمنيــة بــأن تولــر ناقــش مــع 
القضايــا  مــن  عــددا  العــرادة، 
وجهــود  بالســام  المتعلقــة 
وإنهــاء  الدولــة  اســتعادة 
بــه  قامــت  ومــا  االنقــاب، 
الميليشــيات االنقابيــة تجــاه 
انتهــاكات  مــن  اليمنييــن 
منــذ انقابهــا علــى الشــرعية 
واحتالهــا  الدســتورية 

الدولــة. مؤسســات 
رســمية،  تصريحــات  وفــي 
قــال العــرادة إن زيــارة الســفير 
األميركــي لمــأرب »لهــا دالالتهــا 
ويترتــب عليهــا أشــياء كثيــرة 
ومهمــة«، علــى حــد تعبيــره، 
مــن ضمنهــا »التعــاون المثمر 
ــات  ــة كالوالي ــة محوري ــع دول م
ــي،  ــي لهــا دور دول المتحــدة الت
وتســعى إلخــراج اليمــن مــن 

مأرب في اإلعام الخارجي

• السلطة المحلية واكبت المتغيرات الطارئة ديموغرافياً وأمنياً وخدمياً 
• مأرب شهدت نمواً متسارعاً رافقه استقرار أمني وتعايش مثالي 

مأرب: الرشق األوسط
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ــة«. ــة القائم األزم
مــأرب،  محافــظ  وأعــرب 
الــذي عيــن فــي هــذا المنصــب 
رســميا فــي 2012، عــن أملــه في 
أن ينقل الســفير تولر »الصورة 
الحقيقــة الواقعيــة عــن معاناة 
الشــعب اليمنــي جــراء انقــاب 
علــى  الحوثيــة  الميليشــيات 
الــذي  الدســتورية،  الشــرعية 
الدولــة  بمؤسســات  أطــاح 
محرقــة  فــي  اليمــن  ووضــع 
األرض  فيهــا  أحرقــت  حــرب 
والمؤسســات«.  واإلنســان 

ــه. ــد قول ــى ح عل
الســفير  نــوه  وفيمــا 
بالتحســن  جانبــه  مــن  تولــر 
الملحــوظ الــذي تشــهده مــأرب، 

اســتقبلت محافظــة مــأرب 
خــال شــهر رمضــان المنصــرم 
عــدداً من  الســفراء والوفود في 
ــى  ــرف عل ــت للتع ــارات هدف زي
محافظــة مــأرب، واالطــاع على 

واقــع المحافظــة الصاعــدة.
الوفــود  أبــرز  ومــن 
زارت  التــي  الدبلوماســية 
ــد  ــراً، وف ــأرب مؤخ ــة م محافظ
برئاســة  الفرنســي  البرلمانــي 
النائبــة “نتالــي غولي” والســفير 
كأول  بادنــا   لــدى  الفرنســي 
ــن  ــزور اليم ــي ي ــد دبلوماس وف

ســنوات.  4 منــذ 
وعقــب زيارة الوفد الفرنســي 
مــأرب  محافظــة  اســتقبلت 
ــد آل  ــعودي محم ــفير الس الس
جابــر، وبعــد أيــام قائــل كانــت 

ــه  ــه عن ــا نقلت ــا لم ــدد - وفق ج
حــرص   - الرســمية  المصــادر 
الســام  إحــال  علــى  بــاده 
فــي اليمــن ودعمهــا لجهــود 

الشــرعية.
التــي  المدينــة  أن  ورغــم 
مــن  الحوثيــون  يتمكــن  لــم 
احتالهــا بســبب االستبســال 
فــي الدفــاع عنهــا مــن قبــل 
أكثــر  أصبحــت، مــن  أبنائهــا، 
انضباطــا  اليمنيــة  المــدن 
لألمــن، فإنهــا ال تزال فــي مرمى 
بأنواعهــا. الحوثيــة  الصواريــخ 
دفاعــات  تتولــى  وبينمــا 
تحالــف دعــم الشــرعية بنجــاح 
الصواريــخ  تدميــر  مهمــة 
التــي  الحوثيــة  الباليســتية 

األمريكــي فــي  الســفير  زيــارة 
ــارة  ــي زي ــر ف ــو تول ــن، ماثي اليم
رســمية، هــي األولــى لمحافظــة 
البعثــة  يمنيــة منــذ مغــادرة 
اإلمريكيــة لصنعــاء فــي 2015. 
المتعاقبــة  الزيــارات  هــذه 
والتــي  مــأرب  لمحافظــة 
ســبقها زيــارات وفــود صحفيــة 
مــن أوروبــا والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، وعــدد مــن الــدول 
أفعــال  ردود  أثــارت  العربيــة 
واســعة، أكــدت علــى النجــاح 
الــذي تحققــه هــذه المحافظــة 
ــرقا  ــا مش ــل نموذج ــا تمث وانه

للشــرعية. 
 

النموذج األبهى
يقــول الصحفــي عبدالرقيب 

تجــاوز عددهــا 70 صاروخــا، ال 
تــزال القذائــف األصغــر حجمــا، 
تشــكل  »كاتيوشــا«  مثــل 
لســكان  حقيقيــا  تهديــدا 

لمدينــة. ا
ســيظل  الخطــر  وهــذا 
مســتمرا - بحســب المراقبيــن 
المســلحين  بقــاء  طيلــة   -
الحوثييــن فــي مناطــق صــرواح 
مــأرب،  غــرب  هيــان  وجبــال 
حيــث المســافة الكافيــة التــي 
ــة  تمكنهــم مــن قصــف المدين
التــي  الصاروخيــة  بالقذائــف 
الصواريــخ  مثــل  تنــدرج،  ال 
األهــداف  ضمــن  الباليســتية، 
التــي تتصــدى لهــا المنظومات 

الدفاعيــة.

تحريــر  رئيــس  الهديانــي 
الســابق  أكتوبــر   14 صحيفــة 
إن نمــوذج مــأرب هــو االبهــى 
ــا  ــل منه ــو ماجع ــل وه واالجم

العالــم. لســفراء  قبلــة 
فــي  الهديانــي  وأضــاف 
تغريــدات علــى صفحتــه فــي 
ــى  ــوم إل ــل الي ــبوك، وص الفيس
مــأرب الســفير األمريكــي، بعــد 
الفرنســي  الســفير  أن ســبقه 
كريســتيان تيســتو الــذي كان 
أول ســفير أجنبــي يــزور اليمــن 

منــذ ثــاث ســنوات ونصــف.
زيــارات  أن  رأى  الهديانــي 
الســفير األمريكــي والفرنســي 
لمــأرب هــو انعــكاس لمســتوى 
األمــن واإلســتقرار الــذي يبعــث 
علــى الطمأنينــة، ويؤكــد وجــود 

مغردون يفسرون 
الدالالت والرسائل 

هكذا انعكست زيارة السفري األمرييك ملأرب عىل وسائل التواصل
•  أبو حاتم: مأرب وجه اليمن المشرق ونموذج الشرعية
•  الهدياني: نموذج مأرب جعل منها قبلة لسفراء العالم

•  الحسني: العالم يحترم من يحترم نفسه 
•  العلوي: زيارة السفير األمريكي لمأرب لها رسائلها 

•  التام: الزيارة يكشف مدى الثقل السياسي لمحافظة مأرب
•  الجرادي: المجتمع الدولي ينظر إلى حيث تتواجد الدولة 

•  الصالحي: اليمن عادت لكن من بوابتها التاريخية مأرب
تقرير/ عيل بن محمد
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الدولــة الحقيقيــة القــادرة على 
االنضبــاط والتنميــة.

ياســر  الصحفــي  أمــا 
الحســني فعلــق علــى زيــارة 
بقولــه  األمريكــي  الســفير 
)العالــم يحتــرم مــن يحتــرم 
نفســه(. مؤكــداً أن محافظــة 
قبلــة  اليمــن  باتــت  مــأرب 

الشــرعية. وحكومتــه 

وجه اليمن المشرق
الكاتــب  جهتــه  مــن 
والصحفــي عــارف أبــو حاتــم 
علــق تحــت هاشــتاغ #مــأرب_
وجه_اليمن_المشــرق بالقــول: 
الترابــي  المطــار  هــذا  » فــي 
يخــرج رجــل الدولــة الصلــب 
محافــظ  العــرادة  ســلطان 
الســفير  يســتقبل   مــأرب 
وهــو  تولــر،  ماثيــو  األمريكــي 
ثالــث ســفير يــزور المحافظــة 
الفرنســي  الســفيرين  بعــد 
ــأرب  ــداً أن م ــعودي . مؤك والس

الشــرعية.  نمــوذج 
خــال  الصحفــي  ويقــول 
زيــارة  علــى  معلقــا  العمــري 
الســفير األمريكــي: »الســفير 
فــي  لــدى  اليمــن  األمريكــي 
ضيافــة  مــارب التــي نجحــت 
فــي تقديــم أنمــوذج مشــرف 
علــى  المحــررة  للمحافظــات 

المســتويات«.  كافــة 
يؤكــد  الســياق  ذات  وفــي 
الصحفــي أحمــد شــبح رئيــس 
اإلعامــي  المركــز  تحريــر 
للقــوات المســلحة الســابق أن 
زيــارة الســفير األمريكــي وقبلــه 

الســفير الفرنســي لمــأرب يؤكــد 
باتــت  المحافظــة  هــذه  أن 
للمحافظــات  نموذجــاً  تمثــل 
المحــررة مــن مليشــيا الحوثــي 

االنقابيــة. 

دالالت ورسائل 
ــي  ــال الصحف ــه ق ــن جهت م
فــؤاد العلــوي إن  زيــارة الســفير 
ــا  ــا دالالته ــأرب له ــي لم األمريك
رســائل  وتحمــل  الهامــة، 
مــأرب  أن  أولهــا  واضحــة 
أصبحــت محافظــة محوريــة، 
واليمكــن تهميشــها، كمــا أنهــا 
تحمــل رســائل عديــدة للداخــل 
ليســت  مــأرب  بــأن  والخــارج 
كمــا يحــاول البعض تســويقها.
ــة  ــروج بعث ــذ خ ــع: » من وتاب
األمريكــي  المتحــدة  الواليــات 
فــي  لصنعــاء  الدبلوماســية 
ــفير  ــذ الس ــم ينف ــام 2015 ل الع
للداخــل  زيــارة  أيــة  األمريكــي 
أنشــطته  وظلــت  اليمنــي، 
محصــورة فــي لقــاء قيــادات 
لكــن  الريــاض،  الشــرعية فــي 
الســفير األمريكــي يعــود اليــوم 
إلــى اليمــن مــن بوابــة مــأرب«.
إلــى ذلــك اعتبــر علــي التــام 
أن  حمايــة  منظمــة  رئيــس 
زيــارة الســفير االمريكــي لمــأرب 
الفرنســي  الســفير  وقبلــه 
تتعلــق  ودالالت  ابعــاد  لهــا 
بالــوزن السياســي والــدور الــذي 
فــي  مــأرب  تلعبــه  أصبحــت 
اإلقليميــة. المتغيــرات  ظــل 

الزيــارات  »لهــذه  وأضــاف: 
ــي  ــل ف ــاً، ويتمث ــر أيض ــد آخ بع

الثقــل االقتصــادي والحضــاري 
هــذه  شــكلته  الــذي  الكبيــر 
فــي  وســكانها  الجغرافيــا 
ظــروف  رغــم  قياســي  زمــن 
ــر  ــد الغي ــروف البل ــرب وظ الح
تبحــث  أنهــا  كمــا  مســتقرة، 
تصورات الشــراكة المســتقبلية 
قيــادات  مــع  والتحالفــات 
ــي  ــأرب ف ــيما م ــبأ س ــم س إقلي
اإلرهــاب. ومحاربــة  مواجهــة 
هيثــم  الصحفــي  ويقــول 
عنــوان  تحــت  الجــرادي 
ــكل  ــر ل ــن المصغ ــأرب اليم »م
»المجتمــع  إن  اليمنييــن« 
حيــث  إلــى  ينظــر  الدولــي 
تتواجــد الدولــة التــي تســتوعب 
كل أبنــاء الوطــن، والتــي يمكــن 
المراهنــة عليهــا مســتقبا فــي 
تأســيس وطن للجميــع«، وهو 
ــفير  ــارة الس ــه زي ــرت عن ــا عب م
ــارة  ــا زي ــن بعده ــي، وم الفرنس

األمريكــي.  الســفير 

بوابة التاريخ
ســمير  الصحفــي  ويعلــق 
الصاحــي معلقــا علــى لقــاء 
باللــواء  األمريكــي  الســفير 
ســلطان العــرادة فــي مــأرب 
تتعــرض  »حيــن  بالقــول: 
تعــود  لانهيــار  البلــدان 
التاريــخ  بوابــة  لانتصــار مــن 
روح  واســتلهام  والحضــارة، 

وعنفوانهــم«. االجــداد 
انهــارت  »اليمــن  وتابــع: 
ــادت  ــا ع ــيا، لكنه ــد الميليش بي
ــا  ــة وارثه ــا التاريخي ــن بوابته م

#مــأرب«. الحضــاري 
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غالب: مأرب مدينة تلتقي فيها بنفسك وتكتشف كم تشبهك
الشرفي: لقاءنا في مأرب انتصار يسر قلوب الوطنيين

بعد زيارتهم للمحافظة

مأرب - خاص
اإلعــام  وزارة  وكيــل  زار 
ومستشــار  غــاب،  نجيــب 
الــوزارة فهــد الشــرفي محافظة 
رمضــان  شــهر  نهايــة  مــأرب 
ــة  ــد برئاس ــن وف ــي ضم الماض
وزيــر اإلعــام معمــر اإلريانــي 
كانــوا مكلفيــن بتفقــد جبهــات 
القتــال والجيــش الوطنــي فــي 

الجبهــات.
اســتمرت  التــي  الزيــارة 
أثرهــا فــي  ليوميــن، عكســت 
كتابــات غــاب والشــرفي، الذين 
ســبق لهمــا أن وجهــا انتقــادات 
تصــور  بفعــل  للمحافظــة 
مغلــوط عنهــا عكســته وســائل 
التواصــل اإلجتماعــي لديهمــا 

تأكيدهمــا. حســب 
فــي نشــرة محافظــة مــأرب 
ــال  ــاذا ق ــص م ــم بالن ــل لك ننق
كا مــن غــاب والشــرفي عقــب 

زيارتهمــا لمحافظــة مــأرب: 

الوكيل غالب:
مــن مطــار مدينــة مــأرب 
؛ مدينــة االحــرار؛ تجــد اليمــن 
فيهــا بــكل تنوعاتــه .. مدينــة 
تلتقــي فيها بنفســك وتكتشــف 

ــبهك. ــم تش ك
بشــخصيات  التقيــت 
وعســكرية  مجتمعيــة 
وسياســية مــن كل االطيــاف ؛ 
وجــدت المؤتمــر هنــاك طمــوح 
بالنصــر. ويقيــن  صبــر  مــن 
ــن  ــد م ــم أج ــي ول ــت رأي قل
طــرف  يوجــد  فــا  يصدنــي، 
مبنيــة  فالتوازنــات  مهيمــن، 
الرغبــة   .. النصــر  اجــل  مــن 
بالتوافــق في مــأرب جامحة حٓد 
ــع  ــة المجتم ــس .. مدين التقدي
االحــزاب  مــن  أقــوى  فيهــا 
لــذا ال تتنــازع خــارج االهــداف 
الجامعــة، والجمهوريــة أولويــة 

. مطلقــة
المقاومــة  حاضنــة  هــي 
المعركــة  ارتــكاز  وقاعــدة 

ومحافظــات  صنعــاء  باتجــاه 
أخــرى .. مدينــة آمنــة ومتحفــزة 
وطموحــة .. يمنية حتــى النخاع 

؛ عربيــة حــّد النخــاع. 
؛ كمــا  ليســت ملــكاً الحــد 
ملــك  هــي   .. تصويرهــا  يتــم 
وبنــت  فيهــا  ومــن  نفســها 

المخلصــة. الوطــن 
داخلهــا  القــوة  تحــوالت 
 .. إجبــاري  وتــوازن  متحركــة، 
ألنــه  مــأرب  فــي  طغيــان  ال 
ضــد طبيعتهــا، ومــن يحــاول 
 .. سيخســر  نعــم  ؛  سيخســر 
المأربــي أصيــل بحجــم وطنــه.
كنــت في القصــر الجمهوري 
وكان  مــأرب،  محافظــة  فــي 
المعركــة  عــن  حديــث  لــي 
وتحدثــت  النصــر،  ومؤشــرات 
مــن  الثانــي  انتفاضــة  عــن 
ــا  ــا ودوره ــمبر وتضحياته ديس
الكهنــوت  ظهــر  قصــم  فــي 

بالتصفيــق. المقيــل  وضــج 
ال  الواقــع  فــي  يجــري  مــا 
عاقــة لــه بالفضــاء االلكتروني ؛ 
اللحمــة الوطنيــة فــي الميــدان 
أصلــب وأقــوى وانضــج وباحثــة 

عــن نصــر.

تناقضــات  بلغــت  مهمــا 
أطــراف الحركــة الوطنيــة ؛ إال 
أنهــا تناقضــات قابلــة للتجــاور 
ونتيجــة اختــاف الطموحــات 
ــاء اليمــن، ومــا  ــة بن علــى كيفي
يهــم أن مركــز االجمــاع الصلــب 
ــز  ــراق يترك ــل لاخت ــر قاب والغي
ســلطة  إنهــاء  ضــرورة  فــي 
المليشــيا الكهنوتيــة والخاص 

ــة. ــة الوالي ــن جريم م
كتلــة تاريخيــة فريــدة لــم 

تتخلــق عبــر تاريــخ اليمــن.

المستشار الشرفي:
مــع  والتقاءنــا   اجتماعنــا 
شــركاء القضيــة والوطن ســواًء 
فــي الجبهــات او فــي ديــوان 
محافظــة مــأرب لمناقشــة مــا 
وتقريــب  تباينــات  بيننــا مــن 
انتصــار  هــو  النظــر  وجهــات 
يســر قلــوب الوطنييــن ويحــرق 
بالمــرض  مســكونة  قلــوب 
وترجــو تعميــق الفرقــة التــي ال 
يســتفيد منهــا ســواء مشــروع 

االمامــة اللعيــن. 
 خــال األمســية التــي عقدت 
فــي ديــوان محافظــة مــأرب 
بــكل  القضايــا  كل  طرحــت 
شــفافية وتحدثنــا بمــا لدينــا 
مــا  اآلخريــن  مــن  وســمعنا 
لديهــم واتفقنــا جميعــا أنهــا 
الوطنيــة  القضيــة  تجمعنــا 
فــي مواجهــة مشــروع االمامــة 
االجراميــة الفاشــية، وان علينــا 
ان نتحّمــل َبعضنــا حتــى نحقق 

ــه. ــاْذن الل ــر ب النص
ــكل  ــأرب ب ــي م ــم ف ــا له  قلن
هجومكــم  أوقفــوا  صراحــة 
المؤتمــر  علــى  االعامــي 
الغربــي  الســاحل  وجبهــات 
والحــراك الجنوبــي، لكي نطالب 
عــن  التوقــف  اآلخريــن  مــن 
مهاجمتكــم ونوحــد بوصلتنــا 
جميعــا تجــاه هــدف واحــد هــو 
االيرانــي. الحوثــي  المشــروع 



) 1
5 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

و  
ني

يو
  2

3 
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


