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محافظ مأرب في ضيافة ولي عهد أبو 
ظبي بناء على دعوة رسمية

توجــه اللــواء ســلطان بــن عــي العــرادة محافــظ محافظــة مــارب الســبت 

ــمية  ــارة رس ــقيقة يف زي ــدة الش ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــايض إىل دول امل

اســتغرقت عــدة أيــام.

وجــاءت زيــارة اللــواء العــرادة لدولــة اإلمــارات بنــاء عــى دعــوة رســمية 

تلقاهــا مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد نائــب القائــد األعــى للقــوات 

املســلحة وويل عهــد أبــو ظبــي.
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للقــوات  األعــى  القائــد  مستشــار  اســتقبل 

املســلحة القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع الفريــق الركــن 

محمــد عــي املقــديش ،الخميــس، القائــد الجديــد 

القائــد  وودع  مبــأرب  اإلماراتيــة  الواجــب  لقــوات 

الســابق بحضــور قائــد قــوات التحالــف العــريب قائــد 

القــوات الســعودية بجبهــة مــأرب العميــد الركــن عــي 

ــزي. ــاير العن س

ــتقبال  ــاء اس ــديش خــال لق ــق املق ــاد الفري وأش

وتوديــع بجهــود األشــقاء يف دول التحالــف العــريب 

الداعمــة للرشعيــة بقيــادة اململكــة العربية الســعودية 

ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ومواقفهــم األخوية 

مــع الشــعب اليمنــي ووقفتهــم الجــادة يف ســبيل 

ــا  ــي تخوضه ــكرية الت ــات العس ــناد العملي ــم وإس دع

ــة  ــات الرشعي ــتعادة املؤسس ــة الس ــة الرشعي الحكوم

وتحريــر البــاد ودحــر امليليشــيات الحوثيــة االنقابيــة.

ــقاء  ــه األش ــذي يقدم ــدور ال ــديش ال ــن املق ومث

ــال العســكري واالقتصــادي والســيايس  ــن يف املج لليم

ــعب اليمنــي لــن ينــى  ــاين.. مؤكــداً أن الش واإلنس

ــة. ــاء الزكي ــدة بالدم ــة املعم ــف األخوي ــك املواق تل

للقــوات  األعــى  القائــد  مستشــار  وترحــم 

ــن  ــرار مــن األشــقاء الذي املســلحة عــى الشــهداء األب

ــكرية.. ــات العس ــاركتهم يف العملي ــاء مش ــقطوا أثن س

ــى. ــل للجرح ــفاء العاج ــاً الش متمني

وأكــد املقــديش أن تلــك التضحيــات والبطــوالت 

التــي يســطرها األشــقاء إىل جانــب إخوانهــم مــن 

ــة الشــعبية  ــي واملقاوم ــش الوطن ــال الجي ــادة وأبط ق

تؤكــد عدالــة املعركــة وواحديــة املصــر والقواســم 

ــتكال  ــا الس ــكا وثبات ــع متس ــد الجمي ــركة وتزي املش

ــة  ــر امليليشــيات الحوثي تحقيــق األهــداف وقطــع داب

ــة. االنقابي

وخــال اللقــاء منــح مستشــار القائــد األعــى 

ــابق  ــد الس ــة للقائ ــهادة تكرميي ــلحة ش ــوات املس للق

ــد  ــأرب العمي ــة م ــة يف جبه ــوات الواجــب اإلماراتي لق

الركــن صالــح ســعيد العليــي.. ُمشــيداً بالجهــود التــي 

ــناد  ــن إس ــه م ــا قدم ــه، وم ــرة عمل ــال ف ــا خ بذله

ــد  ــد الجدي ــب بالقائ ــي.. ورّح ــش الوطن ــم للجي ودع

ــه  ــاً ل ــابري، متمني ــد املس ــد راش ــن أحم ــد الرك العمي

ــه. ــة إلي ــام املوكل ــاح يف امله ــق والنج التوفي

يستقبل قائد القوات اإلماراتية الجديد 
بمأرب ويودع السابق

الفريق 
المقدشي 
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تشييع رسمي لجثمان قائد لواء حفظ السالم في مأرب

قوات األمن بمأرب تحبط عملية تهريب أسلحة إلى مليشيا الحوثي

أقيمــت األحــد مراســيم تشــييع 

ودفــن جثــان قائــد لــواء حفــظ 

الســام الشــهيد العميــد طيــار بكيــل 

ظفــر، الــذي استشــهد وعــدد مــن 

مرافقيــه أثنــاء مشــاركته وتواجــده 

يف الخطــوط األماميــة يف العمليــات 

الحــويث  ميليشــيا  ضــد  العســكرية 

االنقابيــة مبنطقــة نهــم مبحافظــة 

ــة  ــن الخاص ــوات األم ــت ق متكن

ــن  ــاء م ــوم األربع ــأرب ي مبحافظــة م

تهريــب  عمليــة  وضبــط  إحبــاط 

أســلحة كانــت يف طريقهــا إىل مليشــيا 

ــويث. الح

وتشــمل األســلحة التــي ضبطتهــا 

مبحافظــة  األمنيــة  النقــاط  إحــدى 

الكاشــنكوف،  مــن  أنــواع  مــأرب 

كانــت عــى مــن شــاحنة »دينــا« 

صنعــاء.

وجــرت مراســيم الدفــن الرســمية 

للشــهيد بعــد الصــاة عليــه يف جامــع 

مدرســة القــوات الخاصــة ثــم تــم 

األخــر  مثــواه  إىل  جثانــه  تشــييع 

ــأرب. ــة م ــهداء مبدين ــرة الش مبق

املشــيعني  مقدمــة  يف  وكان 

للقــوات  األعــى  القائــد  مستشــار 

وزيــر  بأعــال  القائــم  املســلحة 

ــي  ــد ع ــن محم ــق الرك ــاع الفري الدف

التشــييع  يف  وشــارك  املقــديش. 

املســلحة  للقــوات  العــام  املفتــش 

ــة األركان  ــم بأعــال رئيــس هيئ القائ

العامــة اللــواء الركــن عــادل القمــري، 

ــة العســكرية الســابعة  ــد املنطق وقائ

ــد  ــاين، وقائ ــارص الذيب ــواء الركــن ن الل

الركــن  اللــواء  الخاصــة  العمليــات 

مــن  وعــدد  زحــزوح،  اســاعيل 

القيــادات العســكرية والضبــاط وأرسة 

الشــهيد. وأقــارب 

ومخفيــة بطريقــة معقــدة.

فــإن  أمنــي  مصــدر  ووفــق 

إحبــاط عمليــة تهريــب األســلحة جــاء 

ــات  ــة وباغ ــة دقيق ــى مراقب ــاء ع بن

ــزة  ــا األجه مــن مصــادر خاصــة تلقته

ــط  ــن ضب ــا م ــت بعده ــة متكن األمني

الشــحنة وإحبــاط تهريبهــا.

امللــك  عبــد   / العميــد  وأشــاد 

ــة  ــة محافظ ــام رشط ــر ع ــداين مدي امل

مــأرب بيقظــة رجــال األمــن. وأعــرب 

عــن شــكره وتقديــره لكافــة أفــراد 

مــع  املتعاونــني  واملواطنــني  األمــن 

ذات  يف  مثمنــا  األمنيــة.  األجهــزة 

الســياق دور قبائــل مــأرب يف تعاونهم 

املســتمر مــع األجهــزة األمنيــة.

ــد  ــد/ عب ــد العقي ــه أك ــن جهت م

الغنــي شــعان قائــد قــوات األمــن 

الخاصــة أن األجهــزة األمنيــة عــى 

ــاط  ــتعداد إلحب ــة واالس ــم الجاهزي أت

أي عمليــة تهريــب.

األجهــزة  أن  بالذكــر  الجديــر 

األمنيــة يف مــأرب أحبطــت العديــد 

مــن  كان  التهريــب  عمليــات  مــن 

ــب حشــيش ومشــتقات  ــا تهري ضمنه

ومهــام  مهربــة  وأدويــة  نفطيــة 

إىل  طريقهــا  يف  كانــت  عســكرية 

االنقابيــة. امليليشــيا 
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شرطة مأرب 
تختتم دورة 

القانونية األولى 
لمنتسبي األمن

اللجنة األمنية بمأرب تعقد اجتماعا لها برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية

عقــدت اللجنــة األمنيــة مبحافظــة 

اجتاعــا  الخميــس،  يــوم  مــأرب، 

برئاســة وكيــل اول وزارة  اســتثنائياً 

ســامل  محمــد  اللــواء  الداخليــة 

بــن عبــود الرشيــف وقفــت فيــه 

ــة  ــاع األمني ــتجدات األوض ــام مس ام

باملحافظــة.

وناقــش االجتــاع الــذي حــره 

قيــادات األجهــزة األمنيــة يف محافظــة 

مــارب الخطــة األمنية واالســتعدادات 

الجاريــة لتأمــني املحافظــة، وتأمــني 

ــة  ــل كاف ــى ح ــل ع ــات والعم الطرق

األمنيــة،  واملعوقــات  اإلشــكاالت 

وتوفــر األمــن واالســتقرار والســكينة 

ــني. ــة للمواطن العام

وأكــد االجتــاع أن األجهــزة األمنية 

لــن تتــواىن مــع كل مــن يخــل باألمــن 

ــني  ــتاحق كل املتورط ــتقرار وس واالس

ــعى  ــن يس ــع وكل م ــال التقط يف أع

ــة  ــكينة العام ــن والس ــة األم اىل زعزع

ــم  ــوا جزائه ــة لينال ــم للعدال وتقدميه

الــرادع.

وشــدد عــى أهميــة تنفيــذ الخطــة 

األمنيــة املرســومة عــى أكمــل وجــه، 

األمنيــة  الوحــدات  كافــة  وقيــام 

بهــا  املناطــة  واملهــام  بالواجبــات 

تأمــني  أســاليب ووســائل  وتطويــر 

التقطــع  عصابــات  مــن  الطرقــات 

والنهــب.

ــاع عــى رضورة  كــا شــدد االجت

مضاعفــة الجهــود األمنيــة وزيــادة 

األمنيــة،  األجهــزة  لــدى  اليقظــة 

بذلتهــا  التــي  بالجهــود  مشــيداً 

ــة يف املحافظــة خــال  ــزة األمني األجه

املاضيــة. الفــرة 

مــن  بجملــة  االجتــاع  خــرج 

ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــات الهام التوصي

وتوفــر  واالســتقرار  األمــن  حفــظ 

يف  للمواطنــني  العامــة  الســكينة 

مــارب. محافظــة 

ــة  ــة لرشط ــت اإلدارة العام اختتم

الخميــس،  ،يــوم  مــأرب  محافظــة 

األوىل  القانونيــة  التدريبيــة  الــدورة 

ملنتســبي قــوات األمــن  الخاصــة.

ويف حفــل اإلختتــام هنــأ مديــر 

عــام رشطــة مــأرب العميــد/ عبدامللك 

املــداين األفــراد املشــاركني وأثنــى عــى 

الجهــود الكبــرة التــي يقدمهــا أفــراد 

قــوات األمــن الخاصــة وبقيــة االجهــزة 

األمنيــة لحفــظ األمــن واالســتقرار يف 

املحافظــة.

وأشــار العميــد املــداين إىل حاجــة 

مــن  املزيــد  اىل  االمنيــة  األجهــزة 

املعرفــة والعلــوم والخــرات، وأهميــة 

ــي تطــور قــدرات  ــدورات الت هــذه ال

ــال  ــن يف املج ــراد األم ــات أف وإمكاني

القانــوين واألمنــي.

عــى  املــداين  العميــد  وشــدد 

ــاً  ــاًء قوي ــراد األمــن بن ــاء أف رضورة بن

ووطنيــاً يف كافــة املجــاالت، بحيــث 

يعملــون بكفــاءة عاليــة أثنــاء أداء 

عــى حايــة  مهامهــم، ويحرصــون 

الوطنيــة  واملكتســبات  املواطــن 

الوطنــي  املــرشوع  عــن  والدفــاع 

املتمثــل يف اليمــن االتحــادي الجديــد 

والتصــدي لكافــة املشــاريع التخريبيــة 

واإلرهابيــة.

ويف اختتــام الحفــل كــرم مديــر 

عــام رشطــة مــأرب العميــد عبدامللــك 

منتســبي  مــن  املتفوقــني  املــداين 

القــوات الخاصــة املشــاركني يف الــدورة 

القانونيــة.

ــدورة  ــي لل ــل الختام ــر الحف ح

ــد  ــن الخاصــة العمي ــوات األم ــد ق قائ

الرشطــة  وقائــد  اليــري،  يحيــى 

العميــد  مــأرب  فــرع  العســكرية 

ــن  ــوات األم ــد ق ــف، وقائ ــي مني ناج

الخاصــة فــرع مــأرب العقيــد عبــد 

الغنــي شــعان.
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مأرب .. مشاريع جديدة تنضم لقائمة المشاريع التنموية واإلقتصادية

لتجفيــف  مــرشوع  أول  إفتتــاح 

ــة  ــات الزراعي ــر املنتج ــظ وتصدي وحف

مبــأرب 
اللــواء  مــأرب  محافظــة  محافــظ  افتتــح 

ســلطان العــرادة يــوم الجمعــة املاضيــة مبديريــة 

ــر  ــوادي أول مــرشوع لتجفيــف وحفــظ وتصدي ال

ــتثمرين  ــد املس ــع الح ــة والتاب ــات الزراعي املنتج

بتكلفــة مليــوين دوالر.

ــاج  ــأرب لإلنت ــد م ــة )س ــاج محط ــغ إنت ويبل

الزراعــي( 120 طنــا يف اليــوم مــن الخــروات 

والفواكــه بكافــة انواعهــا ، وتوفــر 270 فــرص عمل 

ــايئ. ــر النس ــن العن ــا م ــم 90 عام ــارشة منه مب

بأقســام  املحافــظ  االفتتــاح طــاف  وخــال 

املحطــة واســتمع مــن املســتثمر والفنيــني اىل رشح 

عــن اقســام املحطــة واليــة عملهــا التــي تتضمــن 

التعبئــة  التجفيــف,  وحــدات  التجهيــزات،   (

والتشــميع، التخزين(..والتــي تســر جميعهــا عــر 

ــورة. ــة متط ــات تقني الي

وعــر العــرادة عــن ســعادته الفتتــاح احــد 

املشــاريع االســتثارية يف املحافظــة يف ظــل هــذه 

الوطــن،  يعشــها  التــي  االســتثنائية  الظــروف 

وهــو مــا يؤكــد ان محافظــة مــأرب متتلــك فــرص 

ــة  اســتثارية واعــدة ويف مختلــف املجــاالت وبيئ

ــة. ــة ومربح ــتثارية امن اس

يف  االســتثارية  املحطــة  بأهميــة  ونــوه 

مجــال املنتجــات الزراعيــة يف تحقيــق الفائــدة 

املشــركة للمــزارع واملســتهلك واملســتثمر اضافــة 

اىل انعــكاس ذلــك عــى تطويــر القطــاع الزراعــي 

ــي. ــاد الوطن ــد االقتص ــل ورف ــرص العم ــر ف وتوف

ولفــت اللــواء العــرادة اىل ان افتتــاح املــرشوع 

ــاريع  ــن مش ــأرب م ــهده م ــا تش ــل م ــأيت يف ظ ي

اســتثاريه وتجاريــة وتوســع معــاري يف ظــل 

االمــن واالســتقرار التــي تنعــم بهــا املحافظــة 

اىل جانــب فــرص النجــاح كــون املحافظــة مــن 

املحافظــات النائيــة واملحرومــة واملحتاجــة لكافــة 

املشــاريع يف مختلــف املجــاالت.

تدشــني مــرشوع حملــة ترقيــع وردم 

 - )مــأرب  الــدويل  الخــط  حفريــات 

ــر(  الع
دشــن مديــر عــام مديريــة مــأرب الــوادي 

صالــح بــن جــرادان ،يــوم األربعــاء، مــرشوع 

حملــة ترقيــع وردم الحفريــات عــى الخــط الدويل 

)مــأرب - العــر( الخــط الوحيــد الــذي يصــل 

ــامل. ــن بالع اليم

وقــال جــرادان: إن هــذا الخــط الــدويل أصبــح 

مــن أهــم الخطــوط اليمنيــة التــي تربــط اليمــن 

بالخــارج ســواء ســلطنة عــان أو اململكــة العربيــة 

قاطــرات  كافــة  خالــه  مــن  ومتــر  الســعودية 

البضائــع والســلع املســتوردة واملحليــة اىل جانــب 

ــأرب  ــر م ــج يف صاف ــاز املنت ــط والغ قاطــرات النف

ــة. ــات الجمهوري ــف محافظ ــوزع اىل مختل وي

وأكــد أن حملــة الرقيــع للطريــق تنفذهــا 

الســلطة املحليــة باملديريــة وبالتعــاون مــع رشكــة 

صافــر التــي قدمــت مــادة االســفلت الازمــة 

ــع. للرقي

وأشــار إىل أن الحملــة هــي مبثــارة إجــراء 

ــف مــن الحــوادث  ــق املمكــن للتخفي إســعايف وف

املســافرين  ارواح  عــى  والحفــاظ  املروريــة 

وممتلكاتهــم«.

افتتاح فرع بنك اليمن الدويل 

وكيــل  مفتــاح،  عبدربــه  الدكتــور  افتتــح 

الــدويل  اليمــن  بنــك  فــرع  مــأرب،  محافظــة 

باملحافظــة، يــوم اإلثنــني املــايض، مؤذنــا ببــدء 

عمــل البنــك الــذي دشــن أعالــه مــع تزايــد 

باملحافظــة. والتجــاري  التنمــوي  الحــراك 

وعقــب اإلفتتــاح، طــاف الوكيــل مفتــاح يف 

أقســام البنــك، وأســتمع مــن القائــم بأعــال نائب 

مديــر عــام اإلدارة العامــة بالبنــك عفيــف ســعيد 

ــن املشــاريع  ــدد م ــاح وتدشــني ع ــأرب هــذا األســبوع افتت شــهدت محافظــة م

التنميــة يف القطاعــات الخدميــة واإلقتصاديــة لتضــاف إىل قامئة املشــاريع التنموية 

باملحافظــة.
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انعــم، إىل رشح حــول الخدمــات املرفيــة واملاليــة 

البنــك للجمهــور منهــا  التــي ســيقدمها فــرع 

ــح الحســابات  ــات وخدمــة فت خدمــة رصف املرتب

ــاء  ــار العم ــة كب ــة وخدم ــات االلكروني والبطاق

وخدمــة الــراف اآليل وخدمــة القــروض الحســنة 

ــة. ــة املتنوع ــات االلكروني والخدم

ــاح  ــاح، أن افتت ــه مفت ــد رب ــل عب ــد الوكي وأك

للعمــل  نوعيــة  نقلــة  سيشــكل  الفــرع  هــذا 

وســيعزز  املحافظــة،  يف  واملــريف  اإلســتثاري 

ــلطة  ــاً إىل أن الس ــتثارية .. الفت ــا اإلس ــن بيئته م

املحليــة ســتعمل عــى تقديــم كل التســهيات 

والدعــم الــازم للمســتثمرين وأصحــاب رؤوس 

ــة  ــود يف خدم ــدف املنش ــق اله ــا يحق ــوال مب االم

التنميــة باملحافظــة.

حــر اإلفتتــاح، مديــر عــام رشطــة املحافظــة 

العميــد عبــد امللــك املــداين، ومديــر فــرع البنــك 

املركــزي اليمنــي جــال الكامــل، ومديــر عــام 

ــح فرحــان، ورئيــس  ــة محمــد صال ــة املدين مديري

الغرفــة التجاريــة الصناعيــة باملحافظــة محمــد 

احمــد الخــراز ومديــر فــرع بنــك اليمــن الــدويل يف 

مــأرب صخــر إبراهيــم شــكري، وعــدد مــن رجــال 

ــال واالعــال باملحافظــة. امل

ــة  ــة األموم ــز لرعاي ــاح أول مرك افتت

ــرىض التوحــد  ــة وم والطفول
 

ــي  ــد ع ــأرب محم ــة م ــل محافظ ــح وكي افتت

املعــويض، يــوم الســبت، أول مركز أهــي متخصص 

يف مجــال االمومــة والطفولــة ومــرىض التوحــد .

ــاح، طــاف املعــويض يف أقســام  ــب االفتت وعق

ــمل  ــون، وتش ــاء اخصائي ــم اطب ــذي يض ــز ال املرك

عيــادة متخصصــة للنســاء وعيــادة اســنان، وعيادة 

اطفــال، ومختــر وصيدليــة، إىل جانــب غرفــة 

خاصــة بالتوليــد وغــرف للرقــود واماكــن لانتظــار.

ــاح  ــة افتت ــل املعــويض عــى أهمي وأكــد الوكي

التــي تحتــاج  مثــل هــذه املراكــز املتخصصــة 

اليهــا محافظــة مــأرب والتــي حرمــت ســابقا 

ــة  ــات خاص ــف التخصص ــاءات يف مختل ــن الكف م

الطبيــة.

املحافظــة  حاجــة  إىل  املعــويض  وأشــار 

يف هــذه املرحلــة إىل اســتقطاب الكفــاءات 

والعقــول يف مختلــف املجــاالت والتخصصات 

وتوطينهــا مــن اجــل ضــان انطــاق النهضة 

ــة  ــة وخاص ــودة للمحافظ ــة املنش التنموي

رعايــة  مجــال  ويف  الصحــي  بالقطــاع 

االمومــة والطفولــة.

مــن جانبهــا أشــارت مديــرة املركــز، 

الدكتــورة ابتهــال بامخرمــة، إىل أن املركــز 

ســيقدم خدماتــه لألمومــة واملــرأة وللطفــل ايضــا 

خاصــة االطفــال الذيــن يعانــون مــن امــراض 

ــن  ــة م ــة ومهمل ــة محروم ــي رشيح ــد وه التوح

ــة عــى مســتوى املحافظــة. الرعاي

األشــعة  أول جهــاز  مــع وصــول  بالتزامــن 

 .. املقطعيــة 

هيئــة مستشــفى مــأرب العــام تعلن 

عــن مناقصــة توريــد أدويــة ومحاليــل 

طبية

ــن  ــام ع ــأرب الع ــفى م ــة مستش ــت هيئ أعلن

مناقصــة رقــم 3 للعــام 2018 لتوريــد أدويــة 

بنســبة  حكومــي  بتمويــل  وريديــة  ومحاليــل 

ســيمنس  رشكــة  إنهــاء  مــع  بالتزامــن   ،%100

األملانيــة إجــراءات تســليم أحــد جهــاز يف األشــعة 

املقطعيــة الــذي تــم رشاءه بنــاء عــى دعــم مــن 

الســلطة املحليــة.

ــني 26  ــوم اإلثن ــفى ي ــة املستش ــددت هيئ وح

مــارس الحــايل موعــدا لفتــح املظاريــف، عــى 

ــوم  ــق ومخت ــروف مغل ــاء يف مظ ــدم العط أن يق

ــة  ــم الجه ــه إس ــوب علي ــر ومكت ــمع األحم بالش

واملــرشوع ورقــم املناقصــة وإســم مقــدم العطــاء.

يتضمــن  أن  املستشــفى  هيئــة  واشــرطت 

املظــروف ضــان بنــي، وصــور مــن البطاقــة 

الريبيــة والتأمينية، والســجل التجــاري، والبطاقة 

الزكويــة تكــون ســارية املفعــول، وصــور مــن 

ــة عــى  ــة العام شــهادة التســجيل لغــرض الريب

املبيعــات.

إعــان  ووفــق 

املناقصة 

فقد 

حددت 

هيئة 

مستشفى 

العام مأرب 

الســتام  موعــد  العطاءات آخــر 

وفتــح املظاريــف الســاعة 11 صبــاح يــوم اإلثنــني 

املوافــق 26 مــارس الحــايل بصالــة اإلجتاعــات 

الهيئــة. مبقــر 
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يوم عالمي جديد في مأرب وأنشطة مختلفة 
للمجتمع المدني

ال يقتــر نشــاط محافظــة مــأرب عــى القطــاع اإلقتصــادي فاملجتمــع املــدين هــو اآلخــر كان لــه 

عــدد مــن األنشــطة املجتمعيــة والتنمويــة والتثقيفيــة.

ــد  ــت ق ــد أن كان ــي آخــر بع ــوم عامل ــاء ي ــأرب يف إحي ــي هــذا األســبوع شــاركت محافظــة م فف

شــاركت األســبوع املــايض يف اليــوم العاملــي للمــرأة، كــا أطلقــت واختتمــت دورتــني تدريبيتــني.

ــي  ــة ف ــالق دورة تدريبي إنط
ــز  ــة والتطري ــال الخياط مج

ــال  ــوايل أع ــى الت ــع ع ــوم الراب ــل للي تتواص

التــي  الخياطــة،  مجــال  يف  التدريبيــة  الــدورة 

تنظمهــا مؤسســة ســبأ للتنميــة اإلجتاعيــة بدعــم 

ــرس. ــارقة إكس ــة الش ــن مؤسس م

وتهــدف الــدورة التدريبيــة التي تســتمر شــهراً 

كامــاً إىل إكســاب 30 امــراة مــن فئــات )االرس 

معدومــة الدخــل، النازحــة، وااليتــام( مهــارات 

ــة متكنهــن مــن تأمــني مســتوى دخــل لهــن  حرفي

ــن. ــي الرسه ــتوى املعي ــني املس وتحس

ويف إفتتــاح الــدورة، أكــد وكيــل محافظة مأرب 

عــي محمــد الفاطمــي، دعــم قيــادة الســلطة 

املحليــة لكافــة االنشــطة والرامــج الهادفــة اىل 

ــة خاصــة العنــر النســايئ  ــاء القــدرات البرشي بن

مبــا يحقــق تكاتــف كافــة الجهــود مــن اجــل 

ــودة. ــة املنش التنمي

ــي  ــي يحتف ــة الت ــرأة العامل ــار إىل أن امل وأش

العــامل بيومهــا العاملــي هــذا الشــهر يف كل عــام، ال 

تقــل قــدره وكفــاءة عــن أخيهــا الرجــل اذا توفــر 

لهــا التأهيــل والتدريــب والتمكــني للمســاهمة 

ــة. الفاعل

ــوم  ــي الي ــارك ف ــأرب تش م
العالمــي المفتــوح للفــن

شــارك عدد مــن الشــباب يف محافظــة مأرب، 

يــوم الخميــس، يف الحــدث الســنوي العاملــي 

“اليــوم املفتــوح للفــن” للرســم عــى الجــدران.

للتنميــة  الشــبايب  بنيــان  فريــق  ونفــذ 

املجتمعيــة بالرشاكــة مــع مؤسســة حضــارة ســبأ 

للتنميــة االجتاعيــة يف مــارب مرشوع رســومات 

ــارب. ــة م ــور جامع ــدار س ــى ج ع

بــني رســومات  مــا  املشــاركات  وتنوعــت 

جداريــة لعلــم اليمــن وثــورة الحــادي عــرش مــن 

ــن  ــارات وعناوي ــت عــدد مــن العب ــر، وكتب فراي

الســام والحــب، عــاوة عــى رســومات تفاعلية.

واكــد فريــق بنيــان إن الفعاليــة تهــدف 

ــة عــن االنســان اليمنــي  إىل نقــل صــورة حقيقي

ــث  ــام ويبح ــن والس ــاة والف ــق الحي ــذي يعش ال

ــة. ــاة الهادئ ــة والحي ــن الحري ع

األولــى  الــدورة  اختتــام 
مــن مشــروع تأهيــل األطفــال 
-عمــران( )مــأرب  المجنديــن 

ــدين  ــه امل ــاق« للتوج ــة »وث ــت مؤسس اختتم

يــوم الســبت الــدورة األوىل مــن املرحلتــني الثالثــة 

والرابعــة مــن مــرشوع تأهيــل األطفــال املجنديــن 

واملتأثريــن بالحــرب يف مدينــة مــأرب شــال رشق 

اليمــن.

ويف االحتفــال اســتعرض األطفــال املجنــدون 

ــا  ــم وم ــة عكســت تأهيله ــة ومرحي ــرات فني فق

إعــادة  إىل  هــدف  نفــي,  دعــم  مــن  تلقــوه 

مارســتهم لحياتهــم الطبيعيــة.

ــال  ــة لألطف ــاالً إبداعي ــال أع ــمل االحتف وش

وكلمــة أشــارت إىل حاجتهــم وغرهــم مــن األطفال 

املجنديــن واملتأثريــن بالحــرب للتأهيــل نظــراً 

ــاء تجنيدهــم. ــا أثن ــي تعرضــوا له ــاكات الت لانته

ــره  ــم تصوي ــع الحــارضون عــى فــاش ت واطل

عــن الــدورة وأنشــطتها املختلفــة واملحــارضات 

ــن  ــور م ــا ص ــال, فيه ــا لألطف ــم إعطاؤه ــي ت الت

معاناتهــم قبــل التأهيــل, وكيــف تــم أخذهــم إىل 

ــات. الجبه
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فريق العين يفوز ببطولة الروضة 
للبراعم في مدينة مأرب

فــاز فريــق »العــني« عــى كأس بطولــة الروضــة 

ــة يف  ــة الروض ــاتها مبنطق ــرت منافس ــي ج ــم، الت للراع

مدينــة مــأرب، بعــد متكنــه مــن الفوز عــى فريــق ملوك 

ســبأ بــركات الرجيــح )4-2( بعــد انتهــاء الشــوطني 

ــة. ــة ألربع ــايب أربع ــادل االيج ــني بالتع االصلي

البطولــة كانــت مدتهــا 12 يومــا وضمــت ســت فــرق 

ــي  ــايئ فريق ــل للنه ــني ووص ــيمها إىل مجموعت ــم تقس ت

العــني وملــوك ســبأ.

ــبأ يف  ــوك س ــوق مل ــة تف ــاراة الختامي ــهدت املب وش

ــا  ــد، في ــني لواح ــوا بهدف ــا تقدم ــوط األول عندم الش

بتســجيله هدفــني  تألقــه  امللــوك يف  فريــق  اســتمر 

إضافيــني لتصبــح النتيجــة أربعــة للملــوك مقابــل واحــد 

ــني. للع

روح الفريــق الواحــد لفريــق العــني ظهــرت رسيعــاً 

ــة  ــاين واســتطاعوا تســجيل ثاث يف منتصــف الشــوط الث

أهــداف حتــى متكنــوا مــن معادلــة النتيجــة والذهــاب 

ــة  ــع أربع ــم بواق ــمت له ــي ابتس ــح الت ــركات الرجي ل

أهــداف مــن أصــل خمــس ركات فيــا، اضــاع امللــوك 

ــني. ــاث ركات وســجلوا مــن ركلت ث

وبعــد نهايــة أحــداث اللقــاء قــام مديــر مكتــب 

الشــباب والرياضــة مبديريــة املدينــة ســياف صالــح مــع 

ــادي  ــم ن ــعان ومهاج ــد ش ــني ماج ــق الع ــس فري رئي

الســد ســمر شــوقي بتتويــج فريــق العــني بــكأس 

ــز  ــكأس املرك ــبأ بال ــوك س ــق مل ــم فري ــة وتكري البطول

الثــاين إضافــة إىل توزيــع العديــد مــن الجوائــز الفرديــة 

ــة. ــال البطول ــن خ للمرزي
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موقع مشارق األمريي

مأرب تشكــــــ                                     ـــــل حجر 
زاوية رئيسي للـــــــ                                ـــــــوحدة                 

العربية

اليمــن  مــأرب وســط  تعــد مدينــة 

بتاريخهــا الغنــي وســدها الحديــث الــذي 

يوفــر الكهربــاء واملــاء للكثــر مــن املناطق 

يف  والرمزيــة  االســراتيجية  املــدن  مــن 

ــاد. الب

ــي  ــة رئي ــر زاوي ــأرب حج ــكل م وتش

يف تاريــخ العــامل العــريب وتتحــدر منهــا 

الكثــر مــن القبائــل العربيــة، وكانــت مــن 

العجائــب الهندســية يف العــر القديــم 

بســبب الســد األثــري الــذي يعــود إىل 

ــوم  ــاد الي ــا ع ــذي م ــام ال ــة آالف ع أربع

ــا. قامئ

ومــن بــني تلــك القبائــل التــي تتحــدر 

مــن املدينــة، آل نهيــان قبيلــة الرئيــس 

الســابق ومؤســس اإلمــارات الشــيخ زايــد 

ــان. ــن ســلطان آل نهي ب

ــارايت يف الشــؤون  ــال الباحــث اإلم وق

ــمي إن  ــد القاس ــور خال ــية، الدكت السياس

»ملنطقــة مــأرب اهميــة تاريخيــة بالنســبة 

لإلمــارات العربيــة املتحــدة، اذا مــا اخذنــا 

بعــني االعتبــار بــأن أصــول آل نهيــان تــأيت 

مــن مــأرب بحســب الوثائــق التاريخيــة«.

منشأ القبائل العربية
وأوضح القاســمي للمشــارق أن »مأرب 

كانــت تشــكل جميــع القبائــل العربيــة«، 

مشــرا إىل أن الكثــر منهــا هاجــرت إىل 

ــد  ــن تحدي ــة وميك ــرة العربي ــبه الجزي ش

ــا. ــا إليه ــا ونســبها تاريخي أصله

وأضــاف »وخــر اثبــات عــى ذلــك مــا 

هــو موجــود اآلن مــن وثائــق تاريخيــة 

ــد  ــا ومعب ــم«، ك ــأرب القدي ــد م ــن س ع

ــس. ــرم بلقي ــمس ومح الش

وبعــد انهيــار الســد القديــم الــذي 

يعــرف بســد العــرم نحــو العــام 100 قبــل 

امليــاد، دفــع فشــل أنظمــة الــري املحيطــة 

ــة آل  ــم قبيل ــل وبينه ــن القبائ ــر م بالكث

نهيــان إىل االتجــاه نحــو أماكــن أخــرى يف 

ــة. ــرة العربي شــبه الجزي

وكان ملــأرب مكانــة خاصــة للشــيخ 

ــام  ــداده. ويف الع ــن أج ــي موط ــد فه زاي

1984، أمــر بإعــادة بنــاء الســد ومــول 

املــرشوع البالــغ قيمتــه 100 مليــون دوالر 

بنفســه وســافر إىل اليمــن الفتتاحــه عــام 

.1986

ــى  ــة ع ــوة دالل ــذه الخط ــرت ه واعت



نشرة أسبوعية صادرة عن موقع محافظة مأرب   
السبت 17 مارس 2018   العدد )  2 (

11

ــة. ــدة العربي الوح

وقــال الشــيخ زايــد يف حينــه أنــه شــعر 

ــة  ــل املــرشوع »ألن الدول »بواجــب« متوي

قويــة  وتصبــح  تتقــدم  التــي  العربيــة 

يجــب أن تعــد دعــا كبــرا للــدول العربية 

األخــرى«.

واعتــر أن الســد القديــم كان ســدا 

حيويــا يف تاريــخ اليمــن والســد الحديــث 

ــاد. ــور الب ــوي لتط ــد حي ــك، س كذل

أهمية مأرب     
االقتصاديــــة

وإضافــة إىل تاريخهــا القديــم ومواردها 

ــة  ــأرب مدين ــد م ــة، تع ــاه وطاق ــن مي م

ــن  ــرة يف اليم ــة كب ــة اقتصادي ذات أهمي

نتيجــة مواردهــا مــن نفــط وغــاز وغرهــا، 

وفــق مــا أكــد القاســمي.

ــا  ــروات إذا م ــذه ال ــت إىل أن »ه ولف

ــن  ــن م ــتجعل اليم ــتغالها س ــن اس أحس

ــدان«. ــى البل أغن

التحالــف  أن  إىل  القاســمي  وأشــار 

الحــزم  عاصفــة  يقــود  الــذي  العــريب 

يعــود  لــي  »يســعى  اليمــن  لتحريــر 

اليمــن إىل مكانتــه التاريخيــة واالقتصاديــة 

يســتفيد  ولــي  املعروفــة،  والسياســية 

ثرواتــه«. مــن  اليمنــي  املواطــن 

واتهــم امليليشــيات الحوثيــة املدعومــة 

مــن إيــران بهــدر هــذه الــروات لتحقيــق 

النظــام  لصالــح  اســتعارية«  »مــآرب 

ــراين. اإلي

وقــد نجحــت القــوات اليمنيــة وقــوات 

بطــرد  كبــر  بشــكل  العــريب  التحالــف 

الحوثيــني مــن محافظــة مــأرب يف نيســان/

أبريــل 2015، لكــن املحافظــة تســتقبل 

ــن  ــروا م ــن ف ــني الذي ــوم آالف النازح الي

ــن. ــرى يف اليم ــق أخ مناط

وأوضــح القاســمي أن الحوثيــني أحرقــوا 

وخربــوا ونهبــوا املتاحــف التاريخيــة يف كل 

مــن تعــز وعــدن خــال الحــرب املســتمرة، 

كــا وقامــوا بـــ »تهريــب اآلثــار والتحــف 

ــات  ــة إىل الخــارج لغاي بصــورة غــر رشعي

متويــل عمليــات الحوثيــني اإلرهابيــة«.

ودعــا القاســمي اىل رضورة اســرجاع 

ــرب  ــبب ح ــودة بس ــة املفق ــار اليمني اآلث

ــه  ــم تهريب ــا ت ــى رشاء م ــني، او حت الحوثي

وبيعــه يف الخــارج بغيــة الحفــاظ عــى 

ــة. ــخ البرشي تاري

’مهد الحضارات‘
ــل وزارة اإلعــام  ــال وكي ــه، ق مــن جهت

اليمنيــة صالــح الحميــدي للمشــارق أن 

مــأرب تعتــر »مهــد الحضــارات، ليــس 

ــل عــى  عــى مســتوى اليمــن فحســب، ب

ــع«. ــامل أجم ــتوى الع مس

وبــنّي الحميــدي أن »ســد مــأرب يعــد 

رشيــان الحيــاة يف تلــك املحافظــة ومعلــا 

تاريخيــا وأثريــا ضاربــا يف أعــاق التاريــخ، 

ولــه أهميــة كبــرة وارتبــاط مبــارش بحيــاة 

النــاس هنــاك«.

وأوضــح أن الشــيخ زايــد كان يــويل 

مــأرب اهتامــا خاصــا، »ويتواصــل اهتام 

أبنــاء زايــد يف اليمــن ومــأرب مشــيا عــى 

ــد«. خطــوات املرحــوم زاي

وأكــد الحميــدي وجــود »ارتبــاط وثيــق 

بــني شــيوخ اإلمــارات واليمــن وعــى وجــه 

ــأرب«. الخصوص م

ــد  ــيخ زاي ــذور الش ــود ج ــاف »تع وأض

بــن ســلطان آل نهيــان ونســبه إىل مأرب«، 

مؤكــدا »اليمــن يف األســاس هــو بيــت 

ــا  ــرة منه ــت الهج ــذي مت ــرب األول ال الع

ــة«. ــا العربي ــاء الجغرافي ــف أنح إىل مختل

وأشــار إىل أن موجهــة الهجــرة مــن 

ــأرب  ــد م ــار س ــاب انهي ــت أعق ــأرب أت م

القديــم.

ــع  ــة م ــات متين عالق
القبائــل اليمنيــة

وزار الشــيخ زايــد مــأرب وتواصــل عــى 

الــدوام مــع املشــائخ يف اليمــن، ومعــروف 

انــه كان يعتــز كثــرا بانتائــه لليمــن، 

واســتمرت تلــك العاقــة الطيبــة إىل يومنــا 

هــذا، وفــق مــا ذكــر الحميــدي.

ــاه  ــأرب بغن ــخ م ــز تاري ويف حــني يتمي

ــة، فــإن الحوثيــني  ووفــرة املــوارد الطبيعي

ــة كالقاعــدة يف شــبه  والجاعــات املتطرف

الجزيــرة العربيــة تواصــل تهديــد الســام 

ــة. ــار يف املنطق واالزده

وأكــد الحميــدي أن املليشــيات الحوثية 

والعنــارص االجراميــة تشــكل خطــرا »عــى 

ــى  ــس ع ــا ولي ــة برمته ــاة يف املنطق الحي

فحســب«،  الســياحية  واملواقــع  اآلثــار 

مضيفــا: »هــؤالء أشــخاص ال يؤمنــون أبــدا 

ال يف حضــارة وال آثــار وال قيمــة ألي يشء 

لديهــم غــر اســتحضار ماضيهــم الكهنــويت 

الســايل«.

ــع بالقــول: »إن اليمــن قــد خــر  وتاب

نســبة كبــرة مــن آثــاره ســواء عــر عمليــة 

املتاحــف  لهــا  تعرضــت  التــي  النهــب 

واألماكــن األثريــة، أو عــر التدمــر الــذي 

الحــروب  يف  املواقــع  هــذه  اســتهدف 

الدائــرة«.

ــرى  ــة ج ــع األثري ــت إىل أن املواق ولف

وثكنــات  كتحصينــات  اســتخدمتها 

ــم اســتهدافها بالقصــف  عســكرية، كــا ت

مــرات عديــدة. يف 


