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تفتــح مــدارس محافظــة
مــأرب غــداً األحــد التاســع مــن
ســبتمبر أبوابهــا فــي مختلــف
المديريــات لبــدء عــام دراســي
جديــد وســط اســتعدادات
مكثفــة اتخذهــا مكتــب التربية
بالمحافظــة إلنجــاح العــام
الدراســي الجديــد ومواجهــة
حالــة الزحــام الشــديدة فــي
المــدارس.
وأكــد الدكتــور علــي العبــاب
مديــر مكتب التربيــة والتعليم
بالمحافظــة أن المكتــب قــام
بتوفيــر المقاعــد الدراســية
للعــام الدراســي الجديــد 2018
  2019بشــكل كامــل وتوفيــرالكتــاب المدرســي للصفــوف

مــن أول إلــى ســادس بدعــم
مــن الســلطة المحليــة
بالمحافظــة.
وقــال الدكتــور العبــاب
إنــه ســيتم توزيــع المناهــج
الدراســية الول مــرة مــع بدايــة
العــام الدراســي ،الــى جانــب
تجهيــز الوثائــق المدرســية
وتقييــم المعامل والمختبرات
فــي المــدارس النموذجيــة.
وأشــار إلــى أن المكتــب يعد
حاليــاً الكشــوفات الخاصــة
ومســتحقات
بعــاوات
المعلميــن بعــد موافقــة
وتوجيهــات رئيــس الــوزراء
ووزير الماليــة بهذا الخصوص.
وكانت المــدارس الحكومية

بمحافظــة مــأرب اســتقبلت
خــال العــام الماضــي  95ألــف
 773طالــب وطالبــة فــي 488
مدرســة موزعــة علــى مديريــات
المحافظة.
ومــن المتوقــع أن تتجــاوز
أعــداد الطــاب الملتحقيــن
بالمــدارس الحكوميــة فــي
مــأرب المائــة ألــف طالــب هــذا
العــام نظــراً للنــزوح المتزايــد
مــن المناطــق الخاضعــة
لســيطرة مليشــيا الحوثي إلى
المحافظــة ،والذي تســبب في
اكتظــاظ المــدارس ،واضطــرار
المحافظــة للبحــث عــن
وســائل جديــدة الســتيعاب
الطــاب.
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أكد أن التعليم هو حجر الزاوية يف البناء والتنمية

الوكيل مفتاح :الجهل هو من سهل اإلنقالب
على الجمهورية وثورة  26سبتمبر
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أكــد الدكتــور عبدربــه
مفتــاح ضــرورة االهتمــام
بجــودة التعليــم كــون
التعليــم هــو حجــز الزاويــة
فــي البنــاء والتنميــة
واالمــن واالســتقرار.
وقــال :إن الجهــل
الــذي مــا يــزال متفشــياً
بيــن المواطنيــن ولــم
يتــم القضــاء عليــه منــذ
قيــام ثــورة ســبتمبر فــي
1962م هــو مــن ســهل
للفكــر الكهنوتــي الظالمــي
بالعــودة واالنقــاب علــى
والثــورة
الجمهوريــة
الســبتمبرية والشــرعية
الدســتورية عبــر مليشــيات
الحوثــي التــي تدعــي الحــق
االلهــي بالحكــم وتنشــر
الدينيــة
الخزعبــات
والقصــص الخرافيــة بيــن
المواطنيــن مــن اجــل

تمزيــق النســيج االجتماعي
وتكريس الجهــل والتخلف،
النــاس
واستســام
لســلطتها ومشــروعها
الكهنوتــي المدعــوم ايرانيــا.
وأكــد خــال لقــاء
تشــاوري موســع لمــدراء
مكاتــب التربيــة بالمديريات
ومــدراء االدارات بمكتــب
بالمحافظــة
التربيــة
الوكيــل مفتاح ان الســلطة
المحليــة ســتقدم كل
الدعــم والعــون لمكتــب
التربيــة ومــا يعــزز العمليــة
التعليميــة ويطورهــا كــون
التعليــم مــن االهتمامــات
ذات االولويــة فــي اجندتهــا
التنمويــة.
وأشــاد الوكيــل مفتــاح
بالجهــود التــي يبذلهــا
مكتــب التربيــة والتعليــم
برئاســة الدكتــور علــي

العبــاب من أجــل التحضير
الجيــد للعــام الدراســي
القــادم ،وتجــاوز كثيــر مــن
الصعوبــات والمشــكالت
التــي واجهــت العمليــة
التعليميــة خــال العــام
الدراســي الماضــي.
إن
مفتــاح
وقــال
محافظــة مــأرب ألول مــرة
فــي تاريخهــا وفــي هــذا
الوضــع االســتثنائي الــذي
يمــر بــه الوطــن ،يصبــح
الكتــاب المدرســي متوفــراً
لــدى الطــاب مــع بدايــة
العــام الدراســي وانطــاق
العمليــة التعليميــة ،حيــث
مولــت الســلطة المحليــة
طباعــة مليــون ومئتي ألف
كتــاب مدرســي لمختلــف
الدراســية
الصفــوف
االساســية والثانويــة.

 120فصالً دراسياً جديداً الستيعاب
الزيادة في طالب المدارس
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لجنــة
أقــرت
الفرعيــة
المناقصــات
بمحافظــة مــأرب إعــان
محــدودة
مناقصــة
إلنشــاء  60فصــا ً دراســيا
مــن الكرفانــات وفــق
المواصفــات والشــروط
الفنيــة بتمويــل مــن
الســلطة المحليــة مــن
اجــل مواجهــة االكتضاض
الكبيــر فــي المــدارس
با لطــا ب .
ويأتي إعــان المناقصة
شــهر ونيــف علــى فتــح
مظاريــف إنشــاء  18فصـا ً
دراســياً ،إلــى جانــب إنشــاء
 42فصــا دراســيا متنقــا
االزدحــام
لمواجهــة
الشــديد فــي مــدارس
المدينــة.
وشــدد رئيــس لجنــة

الدكتــور
المناقصــات
عبدربــه مفتــاح ،يــوم
ضــرورة
األربعاء،علــى
اإلســراع فــي انجــاز
الفصــول الدراســية مــن
الكرفانــات خاصــة مــع بدء
العــام الدراســي الجديــد.
وأكــد مفتاح أن التعليم
مــن أولويــات ملفــات
التنميــة لــدى الســلطة
المحليــة كونــه حجــر
الزاويــة وفيهــا ،وســتقدم
الســلطة المحليــة كافــة
الدعــم والتســهيالت مــن
اجــل اســتقامة العمليــة
والخــروج
التعليميــة
بمخرجــات تعليميــة ذات
جــودة باجيــال يخدمــون
والوطــن
المجتمــع
والتنميــة.
وكيــل
ولفــت

المحافظــة إلــى أن
المحافظــة مــا زالــت
تســتقبل النازحيــن مــن
العديــد مــن المحافظــات
إلــى جانــب االشــخاص
الذيــن وجــدوا مصــادر
فــي
لهــم
عيــش
ونقلــوا
المحافظــة
واطفالهــم.
أســرهم
وقــال :إن الزيــادة فــي
ســينعكس
النازحيــن
علــى المــدارس وزيــادة
اإلقبــال عليهــا واالكتظاظ
بالطــاب وعــدم وجــود
فصــول دراســية كافيــة
حيــث
الســتيعابهم،
تمثــل الكرفانــات حلــول
مســتعجلة مــن أجــل
إيجــاد فصــول دراســية
لزيــادة الطالبيــة الكبيــرة
فــي المــدارس.
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 %113نسبة الزيادة في الملتحقين
بالمدارس العام الماضي
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أكــد الدكتــور علــي العبــاب
مديــر عــام مكتــب التربيــة
والتعليــم بمحافظــة مــأرب
أن نســبة الزيــادة فــي الطــاب
والطالبات الذين اســتوعبتهم
مــدارس مــأرب خــال العــام
الماضــي بلــغ  %113فــي
ظــل تدفــق النازحيــن إلــى
المحافظــة.
وتوقــع العبــاب خــال
اجتمــاع عقــد يــوم األحــد
ترأســه وكيــل المحافظــة
الدكتــور عبدربــه مفتــاح
أن تتضاعــف النســبة فــي
اإلقبــال علــى المــدارس خــال
العــام الدراســي الجديــد
بشــكل يفــوق القــدرة علــى

االســتيعاب وإيجــاد فصــول
دراســية لهــؤالء الطــاب
و ا لطا لبــا ت .
االجتمــاع
وخــال
اســتعرض الدكتــور العبــاب
المشــكلة التــي تواجــه
مكتــب التربيــة فــي العديــد
مــن مــدارس المحافظــة
التــي تعانــي مــن االكتظــاظ
بالطــاب بشــكل يفــوق
أضعاف طاقتها االســتيعابية،
رغــم الحلــول المؤقتــة بعمــل
فصــول دراســية مــن خيــام
إال انهــا كانــت غيــر عمليــة
بالشــكل المطلــوب.
المجتمعــون
وكلــف
مكتــب األشــغال العامــة
بســرعة عمــل دراســات

تقييميــة إلمكانيــة إضافــة
فصــول دراســية مســتعجلة
ســواء بالبنــاء الشــعبي أو
عمــل كرفانــات (هناجــر) وفق
مواصفــات عالية ،واالســتفادة
منهــا القصــى حــد.
وكان االجتمــاع قــد ضــم
رئيــس المكتــب الفنــي
بالمحافظــة الدكتــور علــي
الجبــل  ،ومديــر عــام مكتــب
التربيــة والتعليــم الدكتــور
علــي العبــاب  ،ومديــر عــام
مكتــب التخطيــط والتعــاون
الدولــي حــزام مجيديــع ،
ونائــب مديــر عــام مكتــب
الماليــة عبدالناصــر مهــدي
 ،ونائــب مديــر عــام مكتــب
االشــغال العامــة والطــرق.

أكد أن السلطة املحلية ستجري تقييما لجميع الفنادق

مفتاح يترأس لقا ًء موسعاً بمالكي
الفنادق والمنشئات السياحية

 -اللقاء يؤكد ىلع مراجعة األسعار وتحسين الخدمات
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تــرأس وكيــل محافظــة
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح
،يــوم الثالثــاء ،بحضــور مديــر
عــام شــرطة المحافظــة
العميــد عبدالملــك المدانــي
ونائــب مديــر عــام مكتــب
الســياحة ياســر االغبــري،
لقــاء موســعاً ضــم أصحــاب
ً
والمنشــآت
الفنــادق
الســياحية بمدينــة مــأرب.
وكــرس اللقــاء لمناقشــة
عــدداً مــن القضايــا المتعلقــة
الفندقيــة
بالمنشــآت
بالمحافظــة
والســياحية
واالرتقــاء بالخدمــات المقدمة
فيهــا للنــزالء ،فــي إطــار
ترتيــب القطــاع الســياحي
بالمحافظــة الــذي يعــد مــن
القطاعــات الهامــة والواعــدة.
وأكــد اللقــاء علــى ضــرورة
ترتيــب العالقة بين المنشــآت
والســياحية
الفندقيــة

والجهــات الرســمية ذات
العالقــة منهــا الســياحة
واالمــن والنظافــة ،وضــرورة
مراجعــة أســعار الخدمــات
الفندقيــة وتوحيدهــا وفــق
تصنيــف عملــي بمــا يحفــظ
حــق المســتثمرين ويحمــي
النــزالء مــن المغــاالة ،واشــهار
قائمــة االســعار والخدمــات.
وفــي اللقــاء أكــد الوكيــل
مفتــاح على أهمية المنشــات
الفندقيــة والســياحية فــي
االرتقــاء بالقطــاع الســياحي
كــون هــذه المنشــآت مــن
البنــى التحتيــة الهامــة لهــذا
القطــاع الحيــوي والواعــد.
ونــوه الــى مــا تشــهده
والمنشــات
الفنــادق
الســياحية مــن ارتفــاع كبيــر
فــي الطاقــة االســتيعابية
خــال الســنوات األخيــرة
بســبب التحــول الكبيــر الــذي

شــهدته المحافظــة وتحولــت
الــى مركــز هــام الســتقبال
واســتيعاب موجــات النــزوح
والتهجيــر مــن المليشــيات
الحوثيــة االيرانيــة مــن
مختلــف المحافظــات ،الــى
جانــب الحركــة التجاريــة
والسياســية النشــطة التــي
تشــهدها المحافظــة بفضــل
االمــن واالســتقرار فيهــا.
وشــدد الدكتــور مفتــاح
االرتقــاء
ضــرورة
علــى
بمســتوى خدمــات المنشــات
والســياحية
الفندقيــة
والتنافــس فيهــا ،الفتــا الى ان
الســلطة المحليــة ســتجري
تقييمــا للمنشــآت الســياحية
ومســتوى
والفندقيــة
الخدمــات المقدمــة فيهــا
وســتكرم االفضــل منهــا.

6

اجتماع موسع بمأرب يقف أمام اختالالت
توزيع الغاز بعدد من المديريات
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تــرأس الدكتــور عبدربــه
مفتــاح وكيــل محافظــة
مــأرب ،يــوم األحــد ،اجتماعــاً
موســعاً لمناقشــة اختالالت
تعبئــة وتوزيــع مــادة الغــاز
المنزلــي فــي المديريــات
الســت الجنوبيــة والجنوبية
الغربيــة لمحافظــة مــأرب.
واســتعرض االجتمــاع
المشــكالت المتعلقــة فــي
كميــة الغــاز فــي بعــض
المحافظــة
مديريــات
 ،والتالعــب باألســعار،
والتعبئــة ،والتوزيــع ،وآليــة
الرقابــة علــى الــوكالء لمنــع

التالعــب بهــا وتهريبهــا
أو
الســوداء
للســوق
المحافظــات المجــاورة.
وخــال االجتمــاع أشــاد
الوكيــل مفتــاح بالوحــدات
األمنيــة والعســكرية فــي
مديريتــي الجوبــة وحريــب،
لمــا تبذلــه مــن جهــود فــي
ضبــط العديــد مــن كميــات
الغــاز المهربة أو مكافحتهم
لتجــار الســوق الســوداء.
وخــرج المجتمعــون
بالعديــد مــن االجــراءات التي
مــن شــأنها تجــاوز تلــك
االشــكاليات والصعوبــات

وتوفيــر مــادة الغــاز
للمواطنين بيســر وســهولة
وبالســعر المعتمــد ،كما هو
فــي عاصمــة المحافظــة
وبقيــة المديريــات.
يذكــر أن اإلجتمــاع ضــم
مديــر دائــرة الغــاز بشــركة
صافــر محســن بــن وهيــط
ونائــب مديــر منشــآت
مــأرب الغازيــة صالــح حســن
جــال ،ومــدراء مديريــات
الجوبــة ،حريــب ،ورحبــة،
ومديــر محطــة تعبئــة الغاز
المنزلــي فــي الجوبــة علــي
علــي القاضــي.

لجنة سعودية في مارب إلنشاء مركز طبي
متخصص في األمراض المستعصية
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وصلــت إلــى محافظــة
مــأرب اللجنــة الســعودية
المكلفــة بإقامــة أول مركــز
طبــي متخصــص لألمــراض
وأبرزهــا
المســتعصية
أمــراض القلــب واألورام.
وقالــت وكالــة األنبــاء
الســعودية (واس) إن وصــول
اللجنــة إلــى مــأرب يأتــي إنفاذا
لألمــر الســامي بإنشــاء مراكــز
طبيــة متخصصــة لألمــراض
لمصلحــة
المســتعصية
اليمــن.
فــي
األشــقاء
ونقلــت عــن نائــب مديــر
إدارة المســاعدات الطبيــة
والبيئيــة الدكتــور عبداللــه
الوادعــي ،أن اللجنــة مشــكلة
مــن مركــز الملــك ســلمان
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية
وعضويــة وزارة الماليــة ووزارة
الصحــة والخدمــات الطبيــة
بالقــوات المســلحة اليمنيــة.
وأكــد أن اللجنــة عقــدت
اجتماعــاً لهــا لتنفيــذ برنامــج
لعــاج حــاالت األمــراض
المســتعصية داخــل اليمــن

األشــقاء
عــن
تخفيفــا
اليمنييــن الذيــن كثــرت
إحــاالت عالجهــم فــي الخــارج.
وأبــان أن اللجنــة أكــدت
علــى ضــرورة إنشــاء أول
مركــز متخصــص للقلــب
كخطــوة أولــى تتبعهــا
خطــوات متتاليــة ،مفيــدا بــأن
اللجنــة وقفــت علــى الموقــع
المقتــرح إلنشــاء مركــز
القلــب الــذي يعــد النــواة
األولــى لتنفيــذ األمر الســامي.
واطلــع الفريــق ومعــه
وكيــل محافظــة مــأرب
الدكتــور عبدربــه مفتــاح
ورئيــس هيئــة مستشــفى
مــأرب العــام الدكتــور محمــد
القباطــي ومديــر عــام مكتــب
الصحــة بالمحافظــة ،علــى
الموقــع الخــاص بإنشــاء
المركز ،والذي ســتتم الدراســة
عليــه النشــاء مبنــى المركــز.
مــن جانبــه أكــد رئيــس
هيئــة مستشــفى مــأرب
الحكومــي ،الدكتــور محمــد
القباطــي أن هــذا المركــز

يمثــل أهميــة كبيــرة ،حيــث
يوجــد فــي مــأرب عــدد كبيــر
مــن النازحيــن مــن جميــع
المحافظــات ،وتــم اختيــاره
بعــد دراســة بيــن مركــز
الملــك ســلمان لإلغاثــة
والحكومــة الشــرعية اليمنيــة.
يشــار إلــى أن إنشــاء مركــز
للقلــب فــي مــأرب يأتــي فــي
إطــار خطــة برنامــج إعــادة
األعمــال والتنميــة التــي
أعلنهــا الســفير الســعودي
لــدى بالدنــا محمــد ال جابــر
خــال زيارتــه مــأرب أواخــر
مايــو الماضــي ،والتــي تمولهــا
المملكــة العربيــة الســعودية
والتفاهمــات
الشــقيقة،
التــي لحقتهــا بيــن محافــظ
محافظــة مــأرب اللــواء
ســلطان العــرادة ورئيــس
هيئــة مستشــفى مــأرب
العــام مــن جهــة وقيــادة
مركــز الملــك ســلمان فــي
الريــاض مــن جهــة اخــرى.

8

يف اجتماع ترأسه الفاطمي

إقرار لجان «مستمرة» للرقابة على
األسواق والمحال التجارية ومنع اإلحتكار
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كلفت الســلطة المحلية
خــال اجتمــاع ترأســه وكيــل
المحافظــة علــي محمــد
الفاطمــي لجانــا خاصــة
للرقابــة علــى االســواق
المحليــة ،للقيــام بالنــزول
بشــكل مســتمر للرقابــة
والتفتيــش علــى المحــات
التجاريــة لمنــع احتــكار
المــواد االساســية والمغــاالة
فــي أســعارها الــى جانــب
الرقابــة علــى األفــران وأوزان
الرغيــف.
وشــدد وكيــل محافظــة
مأرب الدكتــور عبدربه مفتاح
خــال لقائــه ،يــوم األحــد على
التـزام اللجان المشــكلة من
الســلطة المحليــة والغرفــة
التجاريــة ،بالرقابــة المتابعــة
والنــزول
المســتمرة
التفتيشــي
الميدانــي
المفاجــئ علــى المحــات
التجاريــة ومخــازن التجــار
واالفــران وضبــط كل مــن
يحــاول التخزيــن أو اإلخفــاء
للمــواد الغذائيــة األساســية
أو التالعــب باســعارها أو
أوزانهــا.

كمــا وجه مفتــاح بضرورة
تحديــد احتياجــات االفــران
والمخابــز مــن الدقيــق
وضبطهــا لــاوزان والتزامها
باالســعار المحــددة من قبل
مكتــب الصناعــة وحمايــة
المســتهلك من الجشــعين
الذيــن يحاولــون اســتغالل
الوضــع في التالعــب بالمواد
والمغــاالة فــي أســعارها
لخلــق حالــة مــن الهلــع
لدى البســطاء بحجــة ارتفاع
أســعار العمــات االجنبيــة
أمــام العملــة المحليــة فــي
حيــن ان هــذه البضائــع
مخزنــة مــن الســابق.
وأكــد وكيــل المحافظــة
أن الحالــة التموينيــة فــي
الســوق للمــواد الغذائية في
حالــة جيــدة وليــس هنــاك
مــن داعــي للهلــع مــن قبــل
المواطنيــن او مجاراة جشــع
التجــار.
مــن جانبــه اســتعرض
نائــب مديــر عــام مكتــب
بالمحافظــة
الصناعــة
الجهــود التــي قــام بهــا
المكتــب للرقابــة علــى

االســواق وضبــط التجــار
الجشــعين والذيــن بــدءوا
بمحاولــة التالعــب باألســعار
منــذ اجــازة عيــد االضحــى
المبــارك بما فيهــا التفتيش
المفاجــئ على المخــازن من
اجــل ضمــان عــدم االحتــكار
والتخزيــن.
إلــى ذلــك اكــد رئيــس
الغرفة التجاريــة على وقوف
الغرفــة إلــى جانــب المواطن
المحليــة
والســلطة
وتعاونهــا فــي ضبــط
ومعاقبــة كل مــن تســول
لــه نفســه التالعــب بأقــوات
المواطنيــن والبســطاء.
ودعــا الحكومــة والبنــك
المركــزي إلى القيــام بواجبها
والوفــاء بوعودهــا بتوفيــر ما
يحتاجه التجار المســتوردين
من عمالت صعبة الســتيراد
المــواد الغذائية واألساســية،
والتدخــل الســريع اليقــاف
التدهــور الكبيــر فــي ســعر
العملــة المحليــة امــام
الــدوالر.

صرف رواتب  4أشهر
لمنتسبي األمن
والشرطة بمأرب
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تــوج فريــق نــادي الرشــيد
بطــا ً للنســخة الثانيــة
مــن كأس الشــهيد محمــد
بــن ناصــر الشــريف ،فــي
اللقــاء الــذي جمعــه ،يــوم
الثالثــاء ،بفريــق نــادي الحريــة
علــى ملعــب أجيــال ســبأ
بضربــات الترجيــح .٤ / ٥
وشــارك فــي البطولــة
 ١٢فريقــاً مــن مديريــات
المدينــة والــوادي علــى
كامــل
شــهر
مــدى
بنظــام ثــاث مجموعــات.
وفــي ختــام المبــاراة
قــام وكيــل محافظــة مــأرب
للشــئون اإلداريــة عبداللــه
الباكــري ومعــه مديــر عــام
مكتــب الشــباب والرياضــة
علــي حشــوان ورئيــس
االتحــاد اليمنــي لكــرة القــدم
بالمحافظــة صالــح الحوانــي
بتكريــم نــادي الرشــيد الفائــز
بالمركــز األول بــكأس البطولة
والميداليــات الذهبيــة ،فيمــا
تــم تكريــم فريــق نــادي
الحريــة الحاصــل علــى المركز
الثانــي بالميداليــات الفضيــة.
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دشــن وكيــل وزارة
الداخليــة اللــواء محمــد
ســالم بــن عبود الشــريف
،يــوم الســبت ،ومعــه
مديــر عــام شــرطة
محافظــة مــأرب العميــد
عبدالملــك المدانــي ،بــدء
عمليــة صــرف المرتبــات
أجهــزة
لمنتســبي
ومعســكرات الشــرطة
واألمــن بالمحافظــة.
وخــال التدشــين أكــد
وكيــل الــوزارة اللــواء
بــن عبــود أن الصــرف
يتضمــن رواتــب أربعــة
أشــهر هــي ( إبريــل،
مايــو ،يونيــو ،يوليــو).
وأشــاد بــن عبــود
بالــدور الوطنــي الــذي
يؤديــه منتســبو الشــرطة
واألمــن بمــأرب وأداء

المهــام المنوطــة بهــم
باحترافيــة مــا جعلهــم
نجاحــات
يحققــون
أمنيــة مبهــرة ،وتحقيــق
األمــن
اســتتباب
واالســتقرار بالمحافظــة.
وكان اللــواء محمــد
ســالم بــن عبــود قــد
تــرأس اجتماعــاً ضــم
مديــر عــام شــرطة
وقيــادات
المحليــة
األجهــزة والمعســكرات
واألمنيــة
الشــرطية
ولجــان الصــرف كــرس
لمناقشــة االختــاالت
التــي صاحبــت كشــوفات
الراتب وآليــات معالجتها
جذريــة.
معالجــة

الرشيد يتوج
بطال لكأس
الفقيد محمد
بن ناصر
الشريف
بمأرب
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