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قطاع النقل اجلوي بمأرب عىل رأس زيارة 
اجلبواين للمحافظة

محافــظ  اســتقبل 
يــوم  مــأرب  محافظــة 
الخميس وزير النقل صالح 
الجبواني الذي زار املحافظة 
وزاري  وفــد  رأس  عــى 
ملناقشة تطوير قطاع النقل 
الجــوي والــري يف مــأرب 
ــهد نمواً مضطرداً  التي تش
يف مختلف املجاالت التنموية 
والتجاريــة  والعمرانيــة 

ــتثمارية. واالس
ورحــب محافــظ مأرب 
بوزير النقل.. مشيداً بالدعم 
الكبــر الذي يقدمه لتطوير 
قطــاع النقــل يف املحافظــة 
ــار  ــذ مط واإلرساع يف تنفي
مــأرب الدويل الــذي يحظى 
باهتمام كبر من قبل فخامة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هادي رئيــس الجمهورية ، 
ونائبه الفريق عيل محســن 
صالح ودولة رئيس الوزراء 

الدكتــور معني عبدامللك.
وأكــد أن مطــار مــأرب 
الدويل له أهمية اسرتاتيجية 
مســتوى  عــى  كبــرة 
املحافظــة والوطن، ويعول 
عليــه يف إحداث نقلة نوعية 
االقتصاديــة  الجوانــب  يف 
ــة  ــة واالجتماعي والتجاري

والثقافيــة.
وأعلــن وزيــر النقــل 
ومحافظ مأرب انتهاء فرق 
العمل الهندسية املشرتكة من 
ــعودي  برنامج اإلعمار الس
يف اليمن والوزارة والسلطة 
ــات  ــن الدراس ــة، م املحلي
الفنيــة والهندســية تمهيداً 
لبدء أعمال تنفيذ التســوير 
ملطــار مــأرب واالعمــال 
االنشائية ملكوناته ، وبدعم 
وبتمويل من اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة عــر 
برنامج االعمار السعوي يف 

اليمن الذي يرتأســه سعادة 
ــعيد ال  ــد س ــفر محم الس

جابر.
ــر  ــتمع الوزي ــا اس كم
العرادة  واملحافظ  الجبواني 
من الفريق الهنديس برئاسة 
مدير مكتب برنامج اإلعمار 
محافظــة  يف  الســعودي 
مــأرب محمد القحطاني اىل 
رشح عــن االعمــال املنجزة 
تنفيذ  يف  للسر  والتوجهات 
مرشوع املطار بشكل متواز 
ــائية  ــال االنش ــني األعم ب
وأعمــال التدريــب والتأهيل 
للــكادر الخــاص بــإدارة 
املطار، بما يساعد يف رسعة 
االنجاز والتشــغيل للمطار، 
ملا له مــن أهمية اقتصادية 
ــانية وتجارية كبرة،  وانس
وانعــكاس الهتمــام قيادة 
ــة  ــة فخام ــن برئاس البلدي
الرئيــس عبدربــه منصــور 

ــني  ــادم الحرم ــادي وخ ه
الرشيفــني امللك ســلمان بن 
ــده  ــز وويل عه ــد العزي عب
محمد بن سلمان، واملتابعة 
الحثيثــة مــن قبــل ســفر 

ــدى اليمن. اململكة ل
ــل  ــاء وكي ــر اللق ح
الــوزارة للشــئون البحريــة 
واملوانئ عيل محمد الصبحي، 
ومستشــار الوزيــر لقطاع 
النقــل الــري اروى احمــد 
هيئة  رئيس  ونائب  الهيان، 
النقــل الــري عــيل محروق 
ووكالء محافظة مأرب عيل 
محمــد الفاطمي، والدكتور 
عبدربه مفتاح، ومحمد عيل 
ــس املكتب  ــويض، ورئي املع
الفني باملحافظة عيل الجبل 
ومدير عام النقل باملحافظة 
احمد البحر وعدد من مدراء 

العموم.

- وزير النقل ومحافظ مأرب يعلنان االنتهاء من الدراسات الفنية والهندسية للمطار
- املحافظ العرادة : مطار مأرب يحظى باهتمام الرئيس وسيحدث نقلة نوعية
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وزير النقل يوجه 
بافتتاح فرع للهيئة 
العامة للنقل الربي 

بمحافظة مأرب

النقل صالح  وجه وزير 
الجبواني - يوم الخميس - 
العامة  للهيئة  فرع  بافتتاح 
للنقــل الــري يف محافظــة 

مأرب.
وأكــد الوزيــر الجبواني 
أهميــة وجود فــرع للهيئة 
ــب  ــا يواك ــة بم باملحافظ
تشــهده  الــذي  التوســع 
مختلــف  يف  املحافظــة 

ــاالت. املج

السبت  اليوم   - انطلقت 
- حملــة التحصني الوطنية 
الحصبــة  أمــراض  ضــد 
األملانية يف عموم  والحصبة 
وتستهدف  مأرب  محافظة 
155 ألف طفل من 6 أشهر 

وحتــى 15 عام.
الدكتــور  وحــث 
عبدالعزيــز الشــدادي مدير 
ــة العامة  عام مكتب الصح
ــكان جميع املواطنني  والس
بالتعاون مع فرق التحصني 
املنترشة يف عموم املديريات 

إلنجــاح الحملــة.
من جهتهم حث خطباء 
املســاجد يف محافظة مأرب 
املواطنني عى الدفع بأبنائهم 
من عمر ستة أشهر إىل سن 
15 عاماً إىل مراكز التحصني 

لتلقيحهم 

وأشــاد وزيــر النقل بما 
ــاهده يف محافظة مأرب  ش
من نهضة تنموية وتوســع 
غــر مســبوق ، ومــا مثلته 
محافظة مــأرب من حصن 
ــة آمنة  جمهــوري وحاضن
ألعداد كبــرة من النازحني 
واملهجريــن اليمنيــني مــن 
ــي  ــيا الحوث ــش مليش بط

ــة اإليرانية. االنقالبي

ــاجد  ــد خطباء املس وأك
أن تحصــني األطفــال ضــد 
األمراض القاتلة من القضايا 
التــي حث الدين اإلســالمي 
عليهــا كــون الوقايــة خر 
من العــالج، ويتحمل اآلباء 
واألمهات مسؤولية عظيمة 
يف الحفاظ عى من يعولون، 
واتخاذ األسباب التي تحفظ 

أبنائهم. صحة 
ودعا الخطباء املواطنني 
للشائعات  االلتفات  عدم  إىل 
التي يروجهــا البعض ممن 
يحاولــون إفشــال الحملــة 
ــاس  ــررات ال أس ــت م تح
ــن  ــة، وم ــن الصح ــا م له
شأنها إبقاء معاناة أطفالنا 
مســتقبال مــن األوبئة التي 
تخلص منها العالم منذ أمد 

بعيد.

التحصــن  حملــة  انطــاق 
ــي  ــة ف ــد احلصب ــة ض الوطني
عمــوم مديريــات احملافظــة
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املكتب التنفيذي يعقد اجتامعه الدوري ويقف 
أمام عدد من القضايا

ــب التنفيذي  ــد املكت عق
ــوم  ــأرب - ي ــة م ملحافظ
الدوري  اجتماعه   - الثالثاء 
لشــهر فرايــر برئاســة 
وكيــل املحافظة عيل محمد 
عدد  أمام  ووقف  الفاطمي، 
ــة يف  ــا املدرج ــن القضاي م

ــدول أعماله. ج
ويف مســتهل االجتمــاع 
وقــف املجتمعــون دقيقــة 
حداد قرءوا خاللها الفاتحة 
ــن  ــهيد الوط ــى روح ش ع
نائــب رئيس هيئــة األركان 
العامة اللواء الركن/ صالح 
الزندانــي الذي تــوىف متأثراً 
بجراحــه إثــر حــادث الغدر 
والخيانة التي طالته ورفاقه 

يف منصــة العند.
ــل املحافظة  وألقى وكي

خــالل  الفاطمــي  عــيل 
اإلجتمــاع كلمــة أكــد فيها 
عــى رضورة التزام املكاتب 
باالنضبــاط  التنفيذيــة 
الوظيفــي ، ورفــع وتــرة 
ــني  العمل واالنتاج ، وتحس
ــتوى الخدمات املقدمة  مس

ــني. للمواطن
الفاطمــي  وأشــاد 
باملكاتب التي رفعت خططها 
ــا  ــايل وتقاريره ــام الح للع
الســنوية، وطالــب املكاتب 
ــع  ــة الرف ــة برسع املتبقي
بخططها ؛ بما يمكن قيادة 
املتابعة  السلطة املحلية من 
ــق  ــاز وف ــم لالنج والتقيي
الرنامج الزمني ومســئويل 

. لتنفيذ ا

وشــدد الفاطمــي عــى 
العمــل مــن أجــل تحســني 
مســتوى تحصيل االيرادات 
ــن  ــة م ــة الخاص القانوني
رضائب ورسوم ، وتوريدها 
إىل طرف حســاب الحكومة 
يف البنــك املركــزي ، وتعزيز 
تحصيــل  عــى  الرقابــة 
الصحيح  بالشكل  االيرادات 
ومنع  الرسمية  وبالسندات 
أي اختــالالت او مخالفات.

واســتمع املجتمعون إىل 
التقارير املقدمة من رشطة 
ــام  ــة للع ــر باملحافظ الس
املايض، وكذا التقرير املقدم 
من محطة البحوث الزراعية 
ملأرب والجوف الذي تضمن 
البحثية  واالعمال  االنشطة 
ــا املحطة خالل  التي أجرته

املايض. العام 
وشــدد االجتمــاع عــى 
ــارات  ــع اإلش رضورة وض
تقاطعــات  يف  املروريــة 
واإلرشــادات  الشــوارع 
املروريــة ؛ إىل جانــب رفــد 
اإلدارة باحتياجاتها الالزمة 
من العنارص واملعدات لتنفيذ 
ــدف إىل  ــي ته ــا الت خططه
تنظيم حركة السر وحفظ 
أرواح وممتلكات املواطنني.
كما وقف االجتماع أمام 
عدد مــن القضايــا املتعلقة 
الوظيفــي،  باالنضبــاط 
ــتويات األداء وخطط  ومس
العمــل للمكاتــب التنفيذية 

للعــام الجــاري 2019م.

برئاسة الفاطمي
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الوكيل مفتاح يلتقي فريق منظمة اهلجرة الدولية 

محافظة  وكيل  استقبل 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
يف مكتبــه - يــوم الثالثــاء 
- فريــق منظمــة الهجــرة 
الدولية برئاســة عبدالواحد 
ــام الحامدي  الربيعي وهش
املحافظة حالياً. يزور  الذي 
وخــالل اللقــاء اســتمع 
الوكيل مفتاح إىل رشح عن 
أهــداف الزيــارة للمحافظة 
وطبيعتهــا ؛ حيث ســيقوم 
مســح  بعمــل  الفريــق 
ميداني للنازحني والعائدين 
ــاً، يف إطار  والنازحني داخلي
ــع للنازحــني  مــرشوع التب
ــذه  ــذي تنف ــم ال وحركته
ــى  ــرف ع ــة، والتع املنظم
احتياجاتهم من اجل العمل 

عــى تلبيتها.

ورحــب الدكتور مفتاح 
ــرة  ــة الهج ــق منظم بفري
الدولية .. مؤكداً أن املحافظة 
ــاً  ــاً وضغط ــه تحدي تواج
كبراً عــى الخدمات العامة 
؛ بســبب اســتقبالها أعــداد 
النازحني ؛ تفوق  كبرة من 
قــدرة وإمكانيات الســلطة 
إىل جانب االستمرار  املحلية 

ــزوح حتى اآلن. يف الن
األوضــاع  إىل  وأشــار 
يعشــها  التــي  البائســة 
واملهجــرون  النازحــون 
يف  ســواًء  املحافظــة  إىل 
مخيمــات النــزوح ، أو يف 
ــار  ــكنية باإليج ــقق س ش
أو مجانيــة أو لــدى أقربــاء 
لهــم ؛ يف ظل شــحة التدخل 
مــن قبل املنظمــات الدولية 

لالســتجابة الحتياجاتهــم، 
وتعاملها مع بيانات وأرقام 
ألعداد النازحني يف املحافظة 
اســتقتها من جهات أخرى 
ــاعدات  ــع املس ــاول من تح
لهــؤالء النازحــني ، وزيادة 
ــد أن رشدتهم  معاناتهم بع

مــن منازلهــم وقراهــم.
ــاح  ودعــا الوكيــل مفت
االنسانية  الدولية  املنظمات 
إىل النــزول امليدانــي لعمــل 
مسوحات ميدانية للنازحني 
عى  للوقوف  واحتياجاتهم 
حقيقــة الواقع والعمل عى 
تلبية احتياجاتهم، وستقدم 
كافــة  املحليــة  الســلطة 
التسهيالت ألي منظمة تريد 
أن تؤدي رسالتها االنسانية 
بكل حيادية ووفق القوانني 

والترشيعــات الوطنية.
وتمنــى وكيل املحافظة 
أن يكــون هذا املســح الذي 
ــرة  ــة الهج ــه منظم تجري
ــه  ــة لتوج ــة ؛ بداي الدولي
للنازحني  لاللتفات  حقيقي 
واملهجريــن إىل محافظــة 
ــن  ــف م ــأرب ، والتخفي م
االنســانية،  معاناتهــم 
ومعانــاة املجتمــع املضيف 
الذي ترر من ارتفاع كافة 
ــلع والخدمات  األسعار للس
بسبب زيادة وكثافة الطلب 

. عليها
حــر اللقــاء مســاعد 
رئيــس الوحــدة التنفيذيــة 
الدارة مخيمــات النازحــني 
باملحافظــة الدكتور حســن 

. لحسني ا
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السلطة املحلية تفتتح خميامً جديداً للنازحني 
بمساعدة كويتية

افتتــح وكيــل محافظة 
ــه  ــور عبدرب ــأرب الدكت م
مفتــاح - يــوم الخميــس - 
مخيمــاً جديــداً للنازحني يف 
منطقــة الجفينــة بمديرية 
املدينة يضم مائة خيمة ملائة 
نــازح مقدمة مــن الكويت 
عر جمعية الرحمة العاملية 
ورشيكهــا املحيل مؤسســة 
ــانية. تواصل للتنمية االنس

وعــر الوكيــل مفتاح - 
خالل اإلفتتاح - عن شــكر 
الســلطة املحلية باملحافظة 
لألشقاء يف دولة الكويت عى 
ــعب  وقوفهم إىل جانب الش
اليمني ، ودعمهم االنساني 

املتواصل يف الظروف الصعبة 
ــون  ــا املواطن ــي يعانيه الت
جــراء الحرب التي فرضتها 
ــيا الحوثي االنقالبية  مليش

إيران. من  املدعومة 
املخيــم  أن  إىل  وأشــار 
يأتــي تواصال للمســاعدات 
ــي  ــة الت ــانية االغاثي اإلنس
تقدمهــا دولــة الكويــت 
ــن  ــف م ــقيقة للتخفي الش
معاناة النازحني واملهجرين 
والشــعب اليمني .. الفتا إىل 
أن هذه الخيام ستأوي مائة 
ــة  ــن االرس النازح أرسة م
واملهجــرة التــي هجرتهــم 
مليشــيا الحوثــي قرساً من 

ال  وأصبحــوا   ، ديارهــم 
يملكون شــيئا، ويعيشــون 
ــة  ــية صعب ــا معيش ظروف
األيــادي  إىل  ويحتاجــون 
البيضــاء واملســاعدات مــن 
مأوى وغذاء وصحة وتعليم 
ــوق  ــرى، تف ــات اخ وخدم
امكانــات وقدرات الســلطة 

. ملحلية ا
مــن جانبه أوضح مدير 
مكتــب مؤسســة تواصــل 
بمحافظة مأرب املهندس /
مروك شبيل أن هذا املخيم 
الذي تنفذه املؤسسة ضمن 
مشــاريع »اليمــن تســتحق 
الحياة« بكلفة ) 30( مليون 

ريــال، ســيتم اســتكمال 
تطويــره باملرافــق األخرى 
والخدمــات التــي يحتاجها 
ــية  املخيم من فصول دراس
ــجد  ــي ومس ورصف صح

وخالفه.
حر اإلفتتاح مســاعد 
رئيــس الوحــدة التنفيذيــة 
حسن  باملحافظة  للنازحني 
ــام  ــر ع ــني ، ومدي الحس
فرع هيئــة العامة لألرايض 
والتخطيــط  واملســاحة 
باملحافظــة  العمرانــي 
املهنــدس عبداللــه العقيــيل 
ــن مديرية املدينة  وممثل ع

ــارص مثنى. ن
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كشــف التقرير الســنوي الصادر 
عــن هيئة مستشــفى مــأرب العام 
بمحافظة مــأرب عن خدمات طبية 
»كبــرة« قدمها خالل العــام 2018 
اســتفاد منهــا عــرشات اآلالف مــن 
املرتديني عى املستشفى ؛ يف مختلف 
الجوانب )الجراحة - العناية املركزة 
- الغسيل الكلوي - العالج الطبيعي 
- تركيــب األطــراف - الرقــود - 
الطــوارئ - األدويــة - املختــرات - 

وغرها(. األشعة 

التقريــر - الذي حصل 
عليه موقع محافظة مأرب 
- أكد أن املستشفى تمكن 
خــالل 2018 مــن إجــراء 
)6,480( عمليــة كــرى ، 
ــة  ــة عناي و)3,240( حال
جلسة  و)3,567(  مركزة، 
غسيل كلوي ، و ) 12,291 
( جلســة عــالج طبيعــي ، 
ــب )631(  فضالً عن تركي
طــرف صناعــي لألطراف 

والسفلية. العلوية 

األرقام تتحدث يف 2018
هيئة مستشفى مأرب العام .. خدمات 

طبية »كبيرة« 

ــإن  ــر ف ــق التقري ووف
الخارجيــة  العيــادات 
اســتقبلت  للمستشــفى 
)111.696( حالــة مرتددة، 
وبلــغ عدد املســتفيدين من 
ــن الطبي يف  خدمات التموي
رصف األدوية واملستلزمات 
)127,099( ، بينما استقبل 
ــة  ــوارئ العام ــم الط قس
)29,240( حالة ؛ وأقســام 
ــة. ــود )37,080( حال الرق
ــرات  ــم املخت ــا قس أم

العامــة فرصــد التقريــر 
ــرتددة  ــة م )55,440( حال
أجريــت لهــا )498,960( 
ــعة  فحص مخري ، واألش
 ،)55,800( الســينية 
واالشعة املقطعية ) 7,200 
( ، واالشــعة التلفزيونية ) 
15,120 ( وأشعة البانوراما 
) 2,496 ( ، وإيكــو القلب ) 
1,152 ( حالــة ، وتخطيط 
 ، حالــة   )  960( الســمع 
وتخطيــط األعصاب ) 384 

(، وأجريت ) 1,269 ( حالة 
تنظــر للجهــاز الهضمي.

إدارة  وأصــدرت 
اإلحصــاء الطبــي يف هيئــة 
مستشــفى مأرب )8,727( 
حــني  يف  طبــي،  تقريــر 
ــة  ــت 15 دورة تدريبي أقيم
متنوعــة للــكادر الفنــي 
العامل يف  والطبي  واإلداري 

. ملستشــفى ا
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أسعار الغذاء والوقود يف مأرب 
هي األقل بني املحافظات اليمنية

للمركبــات  وثيقــة   3165 إصــدار 
و«تطبيــع« 2226 باص فئة 7 ركاب

املحافظة  مأرب  سجلت 
األقل ارتفاعاً يف معدل أسعار 
ــق،  ــية )دقي ــواد األساس امل
ســكر، ارز، زيــت الطبــخ، 
ــالل  ــف(، خ ــب مجف حلي
العام املــايض 2018من بني 

ــات اليمنية. املحافظ
وقال تقريــر صادر عن 
مركــز اإلعــالم اإلقتصادي 
حــول مــؤرشات االقتصــاد 
اليمــن خــالل 2018 -  يف 
صــدر يــوم األربعــاء - إن 
ــاع  ــادة يف ارتف ــبة الزي نس
أسعار الســلع األساسية يف 
محافظة مأرب بلغت %20، 
وهي النســبة األقل من بني 
املحافظات التي اســتهدفها 

أصدرت رشطة الســرة 
ــالل  ــأرب خ ــة م بمحافظ
ــايض 3165 وثيقة  العام امل
والســائقني،  للمركبــات 
وتطبيع 2226 باص فئة 7 
ركاب يف خطوط سر الفرز 

الداخليــة داخــل مأرب.
وتوزعــت الوثائــق التي 
أصدرتها رشطة املرور عى 
ترقيــم مركبات بعــدد 664 
ــروت  ــد ك ــة، وتجدي مركب
1451 مركبة، ونقل ملكية 
102، وقطــع كروت ملكية 
لعــدد 10 مركبــات ، وبــدل 

فاقــد 10 مركبات.
ووفــق التقرير - حصل 
موقــع »محافظــة مــأرب« 
عــى نســخة منــه - فقــد 
فعلــت إدارة رشطة الســر 
ــدار  ــم إص ــة قس باملحافظ
اآللية، حيث  القيادة  رخص 
بلغ عــدد الرخــص التي تم 

التقرير.
أن  التقريــر  وأكــد 
هــي  مــأرب  محافظــة 
ــدة التي لم  املحافظة الوحي
تشــهد أي ارتفاع يف أسعار 
الوقود طــوال العام 2018، 
ــات  ــني املحافظ ــل ب واألق
ــة يف نســبة ارتفــاع  اليمني

الوقــود منــذ 2015م.
ويف املقابــل فقــد جاءت 
مأرب األعى من حيث معدل 
أسعار العقار بنسبة %650، 
كما جــاءت األعى يف معدل 
ــبة  ــقق بنس ــارات الش إيج
ــادة %200  500% بفارق زي

عن أقــرب محافظة لها.

قطعها خالل شهري نوفمر 
رخصــة   948 وديســمر 

قيادة.
رشطة  أن  التقرير  وأكد 
الســر باملحافظــة تمكنــت 
ــط  ــن ضب ــالل 2018 م خ
ــاص مخالف خالل  2154 ب

الحمــالت امليدانيــة لها.
أمــا حــوادث املــرور 
فسجلت رشطة السر 726 
حادثة مرورية »تم ضبطها« 
؛ نتــج عنها وفــاة وإصابة 
؛  أنثــى  ؛ بينهــم 46   701
فاقت خسائرها املادية 374 

ريال. مليون 
التقريــر  وبحســب 
فــإن الوفيــات الناجمة عن 
الحوادث بلغ 94 حالة وفاة 
؛ بينهــم 12 أنثــى ، و 285 
إصابــة بليغــة ؛ بينهــم 20 
أنثى، فضال عن 322 إصابة 

. بسيطة

تقرير إقتصادي
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في سلسلة تقارير لها خال يناير

ــاة العربية  خصصت قن
الفضائيــة سلســلة تقارير 
عن محافظــة مأرب ضمن 
ــة )أخبار  نرشاتها اإلخباري
الرابعــة( خالل شــهر يناير 
املايض ؛ تناولت ما شــهدته 
املحافظة يف السنوات األربع 
األخرة مــن تقدم ملموس 
عى عدد من األصعدة األمنية 

والتنموية. والخدماتية 
ــي أعدهــا  ــر الت التقاري
ــي  ــاة اإلعالم ــد القن موف
حســني بن مســعد ناقشت 
عوامــل الحــراك التنمــوي، 
ودمــج  واإلســتثماري، 
النازحــني مجتمعيا، وكيف 
اســتطاعت السلطة املحلية 

ــى  ــب ع ــة التغل باملحافظ
تأثــر النــزوح الكبــر عــى 
الخدمات التعليمية واألمنية 

والكهربــاء وغرهــا.

 ملجأ آمن 
ــوان »مــأرب  تحــت عن
للنازحــني  آمــن  ملجــأ 
اليمنيــني« تنــاول التقريــر 
تحديات النزوح عى العملية 
التعليميــة، والزيادة يف عدد 
الطــالب بمــدارس املدينــة، 
واألسباب التي جعلت الناس 
يختــارون محافظــة مأرب 

مكانــاً للنــزوح إليها. 
وبحســب موفــد القناة 
فإن التوافد الكبر للنازحني 

إىل مأرب رفع عدد السكان يف 
اإلنقالب  بدء  منذ  املحافظة 
ــة.  ــى الحكوم ــي ع الحوث
مشراً إىل أن اختيار اليمنيني 
ملحافظة مأرب للنزوح إليها 
جاء ألسباب أهمها استقرار 

الوضع األمني.
إىل  التقريــر  ولفــت 
ــا  ــي اتخذته ــوات الت الخط
مواجهة  يف  املحلية  السلطة 
التحديات التعليمية الناجمة 
عــن النــزوح، ومــن أبرزها 
توفــر املناهــج الدراســية 
وطباعة الكتاب املدريس من 
قبل املحافظة، وبناء فصول 
جديدة، والتعاقد مع معلمني 
جدد ملواجهة الزيادة يف عدد 

الطــالب والذي زاد بنســبة 
.%150

وشــهدت جامعــة إقليم 
سبأ - وفق التقرير - زيادة 
يف عــدد الطــالب مــن 300 
طالــب إىل أكثر مــن 8 آالف 
طالــب ؛ األمــر الــذي دفــع 
الجامعــة إىل بنــاء 24 قاعة 
إسعافية جديدة؛ فضال عن 
التوســع يف الكادر التعليمي 
والتعاقد مــع عدد كبر من 

ــني واإلداريني. األكاديمي
ونقل التقرير انطباعات 
الطــالب يف الجامعــة التــي 
نوهت إىل ما تشده الجامعة 
من زخم تعليمي ، وقدرتها 
عى استيعاب جميع الطالب 

قناة                            تقف أمام عوامل البناء والتنمية 
واإلستقرار بمحافظة مأرب



األحد   10  فبراير   2019م   العــــــدد ) 47 (
10نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O M

Mareb_govMareb gov

من جميع املحافظات ؛ دون 
أي تمييــز أو فــوارق بينهم 
ــاء  وبــني الطــالب مــن أبن

املحافظة.
ويف تقريــر آخــر أشــار 
موفــد القنــاة إىل حجــم ما 
حققته املحافظة يف الجانب 
الكهربــاء  يف  الخدماتــي 
والســفلتة والنظافة، حيث 
أكد أن قطاع الكهرباء يسعى 
إىل رفــع الطاقــة اإلنتاجية 
ميجــاوات  كانــت  التــي 
أربع سنوات. قبل  محدودة 

الدكتــور  وبحســب 
وكيــل  مفتــاح  عبدربــه 
املحافظة الذي تحدث للقناة؛ 
فإن الســلطة املحلية عملت 
عــى مــن ثالثــة مســارات 
)أمن وتنمية وتعليم(، حيث 
عملت عــى توفر الكهرباء 
وتوســعة  والطرقــات 
اإلستثمار،  وجلب  الشوارع 
وترتيــب الوضــع األمنــي. 
مضيفا: »كان يف هذه املدينة 

أنتم  واليوم  فقط،  شارعني 
تشاهدون هناك توسع كبر 
يف العمران، وظهور شوارع 

ــاء جديدة«. وأحي
النظافــة  جانــب  ويف 
ارتفعت معدات النظافة من 
أربــع قطــع ؛ كانــت تقوم 
بتنظيف شــوارع املحافظة 
وهــو  قطعــة،   36 إىل  ؛ 
ــع  ــدى التوس ــف م مايكش
الجغــرايف الكبــر يف مدينــة 
السكانية. والكثافة  مأرب، 

الوضع األمني 
ويف تقريــر آخــر تنــاول 
واإلستقرار  األمن  إستتباب 
؛ قال موفد قناة العربية إن 
مــا يحدث يف مــأرب ما بعد 
اإلنقــالب الحوثــي يتلخص 
ــة: »الحياة  يف العبارة التالي
بال أمن وال أمن بال قوة وال 
قــوة إال برجال يعملون ليل 

نهــار بصدق وإخالص«.
وأشار املوفد إىل ما ملسه 

من اســتقرار أمني وجهود 
من قبل رجــال األمن الذين 
يعملــون »ليل نهــار بصدق 
وإخالص«؛ مؤكداً أن أجهزة 
األمن العام باملحافظة تعمل 
عــى ســر الحياة بشــكلها 
اإلمكانيات  وبأقل  الطبيعي 

املتاحة.
»حفــاظ  إن  وقــال: 
عــى  املحليــة  الســلطة 
املنشــئات العســكرية بعــد 
ــدرة  ــزز الق ــالب ؛ ع اإلنق
عــى توزيع الحــزام األمني 
ملحافظــة مــأرب إىل خــارج 
حــدود املدينــة واســتيعاب 
األعــداد الكبرة التي تتوافد 
ــش بأمان داخل  يوميا للعي

مــارب«.
ونــوه العميــد عبدامللــك 
إىل  للقناة  املداني يف ترصيح 
مــا قطعته األجهزة األمنية 
يف البناء الهيكيل والقدراتي، 
وجملــة األســباب التــي 
أســهمت يف تعزيــز الوضع 

األمنــي، من ضمنهــا الدعم 
الذي يقدمه التحالف العربي 
ــة  ــة العربي ــادة اململك بقي
الســعودية يف عــدد مــن 
الجوانــب أبرزها اإلمكانات 

والتســلح واملعلومــات.

الطريق الدويل 
وخصــص موفــد قنــاة 
العربيــة تقريــراً عــن قيام 
ــلطة املحلية بمحافظة  الس
مــأرب بإعادة تأهيل طريق 
الدويل بطول 40 كيلو  العر 
مرت، الــذي يعتــر الرشيان 
ــذي يربط اليمن  الرئييس ال

باململكة.
وقــال التقرير إن تأهيل 
طريــق مــأرب العــر مــن 
مســار واحــد بطــول 225 
كيلو سيكلف مأرب نحو 5 
ماليــني دوالر يف وقت تعر 
منــه 100 شــاحنة يوميــا 
تحمل قرابة 5 آالف طن من 
واإلنسانية. التجارية  املواد 

بدء مرحلة جديدة لتأهيل 80 طفالً جمنداً من خمتلف املحافظات
بــدأ مــرشوع إعــادة 
تأهيــل األطفــال املجنديــن 
واملتأثرين بالحرب يف اليمن 
الــذي تنفذ مؤسســة وثاق 
للتوجه املدني بتمويل مركز 
ــة يف  ــلمان لإلغاث ــك س املل
مأرب تنفيذ املرحلة التاسعة 

والعــارشة مــن املرشوع.
ــتهدف املرشوع يف  ويس
مرحلتيه التاسعة والعارشة 
80 طفــالً مجنــداً ومتأثــراً 
مختلــف  مــن  بالحــرب 

املحافظات اليمنية ، يف ثالث 
دورات تبدأ من فراير الحايل 
حتــى نهاية يوليــو القادم.

ــرشوع  ــر امل ــد مدي وأك
ــي أن  ــن القباط عبدالرحم
ــم تطوير مادته  الرنامج ت
التدريبيــة ؛ كمــا تــم تمديد 
فــرتة التدريب من شــهر إىل 
45 يوماً, يتلقى خاللها 27 
طفالً مجنداً ومتأثراً لتأهيل 
نفــيس اجتماعــي تعليمــي 

متكامل.
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تسليم رواتب املتقاعدين يف 
حمافظة مأرب مع الزيادة

ــة  ــة العام ــدأت الهيئ ب
واملعاشــات  للتأمينــات 
بمحافظة مأرب - يوم األحد 
- رصف رواتــب املتقاعدين 
لشــهر ينايــر 2019م مــع 
ــهر  ــادة لألش ــوارق الزي ف
ســبتمر واكتوبر ونوفمر 

2018م. وديســمر 
فرع  عام  مدير  وأوضح 
الهيئــة باملحافظــة نــارص 
مســاعد لســبأ بــان إجمايل 

املســتفيدين 570 متقاعــداً 
ــدره 34  ــغ ق ــايل مبل بإجم

مليــون ريال.
وأشار إىل أن فرع الهيئة 
العامة للتأمينات باملحافظة 
يحرص عى استمرار رواتب 
املتقاعدين املستفيدين لديه 
وعــدم انقطاعهــا إىل جانب 
ــادات  ــى الزي ــم ع حصوله
املقرة  الرواتب  يف  القانونية 

لهم.

أعلنت هيئة مستشــفى مأرب العام، عــن رغبتها يف إنزال 
مناقصــة لتوريد أدوية ومحاليل وريدية.

ودعت الهيئة يف إعالن املناقصة املوردين الراغبني الدخول 
يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام 
الرسمي، لرشاء وثائق املناقصة من إدارة املشرتيات واملخازن 

يف هيئة مستشفى مأرب.
 وذكــرت الهيئــة أن فتــح مظاريف املتقدمــني للمناقصة، 

ــيتم يف تاريخ 2019-3-7. س

هيئة مستشفى 
مأرب تعلن عن 
مناقصة جديدة


