
املكتب التنفيذي يعقد اجتامعه 
الدوري برئاسة املحافظ

من استيعاب عشرات آالف الطالب إلى طباعة الكتاب املدرسي

بكلفة 3 مليون دوالر مقدمة من اليونيسيف

وقف أمام تقارير أداء املكاتب اإليرادية

الوكيل الفاطمي يقدم واجب العزاء يف رحيل أمني عام احلزب االشرتاكي السابق 
2018 .. إنجازات حمورية يف مسار النهضة التعليمية بمحافظة مأرب

 نشرة اسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب  

 السبت 9 مارس  2019م   العــــــدد ) 51 (

املحافظ العرادة يدشن مرشوع حتسني 
ظروف 250 ألف نازح ومضيف

الوكيل مفتاح يدشن العمل يف حمطة كهرباء حريب 
توقيع اتفاقية شراكة 

بني مكتب الصحة 
واليونيسيف لدعم 

مستشفى كرى  

فتح مظاريف 
املناقصتني رقم )1 

و2( لعام 2019 بهيئة 
مستشفى مأرب 

- تشكيل جلنتني للفصل في نزاعات األراضي وإعداد خطط املشاريع   <
- توجيه األجهزة األمنية بالتعامل بحزم مع املعتدين على األراضي   <

احملافظ يشيد بتدخالت منظمة اليونيسيف ومشاريعها اإلنسانية  <
احملافظ: السلطة احمللية ستوقف نشاط املنظمات اخمللة بأدائها   <

أبرز اخملرجات : 
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املكتب التنفيذي يعقد اجتامعه الدوري 
برئاسة املحافظ

ــب التنفيذي  عقد املكت
ــوم  ــأرب - ي ــة م ملحافظ
الثالثاء - اجتماعه الدوري 
املحافظة  برئاسة محافظ 
اللــواء ســلطان بــن عــي 
العــرادة ؛ كــرس ملناقشــة 
املكاتــب  أداء  مســتوى 
وتقاريرهــا  اإليراديــة 
للعــام 2018م وعــدد مــن 
القضايا الخدمية واإلغاثية 

واإلنســانية. 
ــتعرض االجتماع  واس
ــور وكالء املحافظة  بحض
ــي والدكتور  ــي الفاطم ع

عبدربــه مفتاح ، وعبدالله 
ومحمــد   ، الباكــري 
املعويض ما تم تنفيذه من 
قرارات االجتماع الســابق 
، ومســتوى اإلنجــاز فيها 
ــدم  ــباب ع ــة أس ومناقش
ــرارات  ــض الق ــذ بع تنفي
األداء  تقارير  إىل  باإلضافة 
، وســر العمــل يف املكاتب 
املحافظــة  يف  اإليراديــة 
وخططها للفرتة القادمة ، 
وآلية تفعيل املهام والتغلب 
ــات  ــة الصعوب ــی كاف عل
وظــروف  والتحديــات  

ــة الراهنة.  املرحل
االجتمــاع  وتنــاول 
الصعوبــات والتحديــات 
ــي تواجههــا الســلطة  الت
التنفيذية  املحلية واملكاتب 
يف املحافظــة واملديريات يف 
مجــاالت التعليم والصحة 
وامليــاه والــرف الصحي 
واألشغال العامة والطرقات 
الخدمــات  وتوفــر   ،
األساســية مــن الكهربــاء 
واملشتقات النفطية والغاز 
املنزيل ، وآلية تنسيق العمل 
اإلغاثي واإلنساني ، وإيواء 

النازحــن يف املحافظة ؛ يف 
ظل ما تشــهده من كثافة 
ســكانية متزايــدة بشــكل 
ــتمرار  ــة اس ــي نتيج يوم
حركــة النــزوح إليهــا من 

ــع املحافظات.  جمي
تشكيل  االجتماع  وأقر 
لجنة إلعــداد خطط تنفيذ 
املشــاريع التنمويــة للعام 
الحــايل ؛ تتضمــن تقديــم 
والحلــول  املقرتحــات 
املناســبة لكافة املشــاريع 
املتعثرة من األعوام املاضية 
القطاعــات  مختلــف  يف 

وقف أمام تقارير أداء املكاتب اإليرادية

- تشكيل جلنة إلعداد خطط تنفيذ املشاريع التنموية للعام احلالي 
- وجلنة مشتركة أخرى للفصل في نزاعات األراضي 

- توجيه األجهزة األمنية بالتعامل بحزم مع املعتدين على األراضي  
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املحافظ العرادة يدشن مرشوع حتسني ظروف 
250 ألف نازح ومضيف

محافــظ  دشــن 
ــواء  ــأرب الل ــة م محافظ
ســلطان بن عي العرادة - 
يــوم الخميــس - مرشوع 

االستجابة التكاملية متعدد 
إىل  الهــادف  القطاعــات 
تحســن ظروف النازحن 
واملجتمعــات املضيفة لهم 

ــة.  يف املحافظ
ــذي تنفذه  املــرشوع ال
جمعية اإلصالح االجتماعي 
الخرية بتمويل من منظمة 

بكلفة 3 مليون دوالر مقدمة من اليونيسيف

- احملافظ يشيد بتدخالت منظمة اليونيسيف ومشاريعها اإلنسانية 
- احملافظ: السلطة احمللية ستوقف نشاط املنظمات اخمللة بأدائها 

يف  والخدميــة  التنمويــة 
املحافظــة . 

كما أقر تشــكيل لجنة 
ــلطة  ــن الس ــرتكة م مش
التنفيذية  املحلية واملكاتب 
املعنية يف املحافظة للفصل 
 ، األرايض  نزاعــات  يف 
أرايض  عىل  االعتداء  ومنع 
املواطنــن وممتلكاتهــم 
الخاصــة تحــت أي ذريعة 
؛ أو مســمى ، ومنع البناء 

مجــاري  يف  العشــوائي 
السيول. 

أكــد  االجتمــاع  ويف 
املحافظ العرادة عىل أهمية 
تضافــر الجهــود وتعزيــز 
التعاون والتنسيق املستمر 
بن جميع املكاتب التنفيذية 
ــة ؛  ــات ذات العالق والجه
بمــا يســهم يف التخفيــف 
مــن معانــاة املواطنن من 
ــأرب  ــة م ــاء محافظ أبن

والنازحــن إليهــا يف ظــل 
ظــروف وتحديات املرحلة 
االســتثنائية التي يمر بها 

الوطن. 
األجهــزة  ووجــه 
األمنيــة التعامل بحزم مع 
املعتدين عىل أرايض الدولة 
، أو أرايض املواطنــن، أو 
أي من ممتلكاتهم ، وعدم 
التهــاون معهم وضبطهم 

ــاء.  ــم إىل القض وإحالته
الحقــوق  أن  وأكــد 
العامة والخاصة ال تسقط 
ألي اعتبــارات كانت ، وأن 
الحفاظ عــىل تلك الحقوق 
ــة  مــن مســؤوليات الدول
القضائيــة  وأجهزتهــا   ،

واألمنيــة والتنفيذيــة. 

اليونسيف يســتهدف 258 
ألــف مســتفيد يف مديريات 
مدينة مأرب، مأرب الوادي، 
حريــب ،رصواح ، مجــزر، 



السبت   2  مارس   2019م   العــــــدد ) 50 (
4نشرة 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

رغوان ومدغل. 
التكلفــة  ويبلــغ 
ثالثة  للمرشوع  اإلجمالية 
مليــون دوالر، ويشــمل 
أنشــطة وخدمات متعددة 
يف مجاالت املياه واإلصحاح 
ومعالجة  والصحة  البيئي 
ســوء التغذيــة ، وحمايــة 
الطفل والحماية القائم عىل 
النوع االجتماعي ، ودورات 
تأهيــل وتقديــم خدمــات 
يف  للنازحن  النفيس  الدعم 

ــتهدفة  املديريات املس
التدشــن  وخــالل 
وكيــل  حــره  الــذي 
عبدربه  الدكتور  املحافظة 
مفتــاح ، أشــاد املحافــظ 
ــرادة بتدخالت منظمة  الع
اليونيسيف ، وما تقدمه من 
وإغاثية  إنسانية  مشاريع 
ــاعدة  ــدف ملس ــة ته عاجل
النازحن واملجتمع املضيف 

ــة.  يف املحافظ
املحافــظ  وأوضــح 
وجــود اختــالالت كبــرة 
وأخطــاء فادحــة يف عمــل 
بعض املنظمــات وتقصر 
واجبهــا  أداء  يف  متعمــد 
اإلنســاني ممــا أثر ســلباً 
عىل النازحن وضاعف من 

معاناتهــم. 
أن  العــرادة  وأكــد 
الســلطة املحلية ســتوقف 
نشــاط املنظمــات املخلــة 
بــأداء واجبهــا اإلنســاني 
ــا ،  ــحب تراخيصه ، وتس
وســيتم محاســبتها عــر 
القانونيــة  املؤسســات 
املختصــة إذا لــم تصحــح 

ــارها.  مس

ودعا املحافــظ العرادة 
كافــة املنظمــات املحليــة 
والدولية إىل أن تحذو حذو 
اليونيســيف يف  منظمــة 
اعتماد مشاريع خدمية لها 
أثر إيجابي ملموس يف حياة 
الناس ، وانتهاج الشفافية 
يف اختيــار املشــاريع التــي 
تلمس احتياجات النازحن 
املضيفــة  واملجتمعــات 
وتســهم يف التخفيــف من 

معاناتهم. 
محافــظ  وأبــدى 
املحافظة استعداد السلطة 
كافــة  تقديــم  املحليــة 
التســهيالت وتذليــل كل 
الصعوبــات والتحديــات 
اليونيســيف  ملنظمــة 
؛  اإلصــالح  وجمعيــة 
بمــا يســهم يف إيصــال 
دعمها  وتوصيل  خدماتها 
ملســتحقيها يف كل أماكــن 
تجمعات النازحن واملناطق 

ــررة.  املت
ــح  ــه أوض ــن جانب م
ضابط الصحة والتغذية يف 
مكتب منظمة اليونيسيف 
بصنعــاء فهيم الحــاج أن 
منظمته تعتزم تنفيذ عدد 
ــة  ــاريع الصحي ــن املش م
الروريــة بالرشاكــة مع 
ــدف  ــة به ــب الصح مكت
تشــغيل90% مــن املرافــق 
ــة بعد  ــة باملحافظ الصحي
وتزويدها  كوادرها  تأهيل 
واملســتلزمات  باألدويــة 
لتشغيلها.  الكافية  الطبية 
حــر التدشــن مدير 
مكتب اليونيسيف بصنعاء 
ــان ،  ــد نعم ــور ولي الدكت

ــة اإلداريــة  وعضــو الهيئ
بجمعيــة اإلصــالح محمد 
األشــول ، وعدد من مدراء 
عمــوم املكاتــب الخدميــة 
املعنيــة وعــدد مــن مدراء 
عموم املديريات املستهدفة. 
محافــظ  وكان 
ــوم  ــش ي ــة ناق املحافظ
اإلثنــن  تدخــالت منظمة 
اليونيسيف يف مجاالت املياه 
والتغذية والصحة والتعليم 

ــي.  ــاح البيئ واإلصح
ويف اللقاء الذي حره 
وكيــل املحافظــة الدكتور 
عبدربــه مفتــاح أشــاد 
بتدخالت  العرادة  املحافظ 
يف  اليونيســيف  منظمــة 
املحافظــة ودعمهــا لعــدد 
مــن املشــاريع األساســية 
القطاعــات  مختلــف  يف 

الخدمية. 
ودعا املحافظ إىل تقديم 
الدعم الروري  مزيد من 
للمحافظــة ؛ بمــا يســهم 
يف التخفيــف مــن معانــاة 
ــتمرار  النازحن يف ظل اس
حركــة النــزوح إليهــا من 
جميع املحافظات الخاضعة 
لسيطرة املليشيات الحوثية 

االنقالبية. 
املحافــظ  وأبــدى 
العرادة اســتعداد الســلطة 
التنفيذية  املحلية واملكاتب 
تقديــم كافــة التســهيالت 
الالزمــة للمنظمة وفرقها 
امليدانيــة ؛ بما يمكنها من 
تنفيذ مشــاريعها دون أية 

عراقيل. 
من جهتهم اســتعرض 
ممثلو منظمة اليونيسيف 

أهم املشــاريع التي تعتزم 
املنظمة تنفيذها يف محافظة 
املقبلة  الفرتة  خالل  مأرب 
ــة  ؛ أبرزهــا تنفيــذ املرحل
الثانية من مرشوع توسعة 
محطــة الــرف الصحي 
ملدينــة مــأرب ومشــاريع 
يف  البيئي  واإلصحاح  املياه 
مخيمات النازحن وخاصة 

والجفينة.  الخانق 
عــزم  إىل  وأشــاروا 
مرشوع  دعم  عىل  املنظمة 
الرعايــة الصحيــة األولية 
ــة ودعــم أقســام  املتكامل
يف  والطفولــة  األمومــة 
العاملــة  املستشــفيات 
للنازحن  خدماتها  لتقديم 
ــذا  ــي ، وك ــكل مجان بش
مــرشوع تشــغيل املرافــق 
والوحدات الصحية الثابتة 
ودعمهــا  املديريــات  يف 
واملســلتزمات  باألدويــة 
ــغيلها  الطبية الالزمة لتش
ــة  ــادات طبي ــاء عي وإنش
متنقلة يف مخيمات النزوح. 
إىل  تطرقــوا  كمــا 
مشــاريع دعــم قطــاع 
ــز  ــا تجهي ــم، ومنه التعلي
فصــول دراســية متنقلــة 
وتوزيعهــا عــىل مخيمات 
النــزوح والتعاقــد مــع 
معلمــن نازحن للتدريس 
يف تلــك الفصــول ، وتوفر 
املساحات اآلمنة والصديقة 
لألطفــال وتقديــم الدعــم 
النفــيس الــالزم لألطفــال 
بالحــروب  املتأثريــن 
والراعــات وتأهيلهــم 
تأهيــال نفســيا متكامــال. 
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املحافظ العرادة يناقش حتسني اخلدمات 
األساسية يف املديريات

محافــظ  التقــى 
ــواء  ــأرب الل ــة م محافظ
ســلطان بــن عي العــرادة 
- يــوم األربعــاء - مــدراء 
 ، املحافظــة  مديريــات 
وناقــش معهــم مســتوى 
الخدمات األساسية املقدمة 
للمواطنن وسبل تحسينها 

ــات.  ــوم املديري يف عم
الــذي  ويف االجتمــاع 
حــره وكالء املحافظــة 
عــي الفاطمــي والدكتــور 
عبدربــه مفتــاح وعبدالله 
الباكــري ؛ شــدد املحافــظ 
رضورة  عــىل  العــرادة 

اســتمرار العمــل التنمــوي 
ــرتاتيجي  ــط االس والتخطي
للمشاريع الخدمية ، وإعداد 
ورفــع الدراســات الالزمــة 
األساســية  للمشــاريع 
والطارئة يف جميع املديريات. 
وحــث مــدراء املديريات 
عــىل بذل مزيــد من الجهود 
ــاب  ــة الصع ــاوز كاف لتج
والتحديــات التــي فرضتها 
املرحلــة الراهنــة ؛ يف ظــل 
اســتمرار انقــالب مليشــيا 
ــلطة ،  ــىل الس ــي ع الحوث
واستمرار التهجر القرسي 
للمواطنــن مــن جميــع 

الخاضعــة  املحافظــات 
ــيطرتها.  لس

وأكــد املحافــظ العرادة 
عىل أهمية اضطالع السلطات 
املحلية يف املديريات بدورها 
يف تعزيز األمن واالســتقرار 
وتفعيل مؤسسات الدولة و 
ــية  توفر الخدمات األساس

والرورية للمجتمع. 
قيــادة  أن  إىل  وأشــار 
حدود  ويف  تسعى  املحافظة 
وبدعم   ، املتاحة  إمكانياتها 
تحالــف دعــم الرشعيــة يف 
مقدمتهم األشقاء يف اململكة 
العربيــة الســعودية ودولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
إىل تنفيذ عدد من املشــاريع 
الهامــة  االســرتاتيجية 

 . فظة للمحا
قــد  االجتمــاع  وكان 
اســتعرض أهــم مشــاريع 
 ، املســتدامة  التنميــة 
ــاريع قطاع الكهرباء  ومش
والطاقة ، ومشاريع قطاعي 
الرتبيــة والتعليــم والصحة 
ومشاريع  والسكان  العامة 
الطرقات واألشــغال العامة 
مديريــات  كل  يف  املنفــذة 
ــة  ــالل الثالث ــة خ املحافظ

األعــوام املاضيــة. 
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دشــن وكيــل محافظــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
- يوم السبت - العمل يف محطة 
كهرباء حريب املستقلة بطاقة 
إنتاجية قدرها )7( ميغاوات 

وخــالل التدشــن أوضح 
الوكيل مفتاح أهمية تدشن 
محطــة كهربائية مســتقلة 
ملديريــة حريــب لتغطيــة 
احتياجــات املديريــة وأجزاء 
واســعة من مديريــة عن يف 
محافظــة شــبوة بالطاقــة 
الكهربائية الالزمة بعد أن كانتا 

ــة الجوبة  مرتبطتن بمحط
الكهربائية. 

ــي  ــة الت ــن أن الطاق وب
كانــت تســتهلكها مديريتــا 
حريــب وعــن مــن محطــة 
الجوبــة الكهربائيــة ســيتم 
تخصيصهــا لتغطية احتياج 
باقي عزل ومناطق مديريتي 

الجوبــة وجبل مــراد. 
ــاح  ــل مفت ــد الوكي وأك
أن الســلطة املحليــة تســعى 
لتغطية احتياج كافة مديريات 
املحافظة بخدمة الكهرباء بعد 

أن استكملت إجراءات إيصال 
الطاقــة الكهربائية ملديريات 

وماهلية.  والعبدية  رحبة 
وأشــار إىل أنــه تــم توريد 
األعمدة والكابالت واملحوالت 
ــة املناقصات  عن طريق لجن
ــالل  ــا خ ــيتم تركيبه ، وس
األيام القادمة تمهيداً لتغذية 

املديريــات الثالث. 
إدارة  بجهــود  وأشــاد 
وطواقــم املؤسســة العامــة 
للكهرباء باملحافظة وعملهم 
ــبيل  ــم يف س ــدؤوب والدائ ال

الوكيل مفتاح يدشن العمل يف 
حمطة كهرباء حريب

بطاقة سبعة ميغاوات

تنظيم ، وتفقد خدمات الطاقة 
ــن مستوى  وإصالح وتحس
ــات  ــع مديري أدائهــا يف جمي

املحافظة. 
ــر  ــن مدي ــر التدش ح
مديرية حريب نارص القحاطي 
ونائــب مدير عــام الكهرباء 
بمحافظة مأرب عبدالله دغيش 
واملستثمر جعفر الخراز وعدد 
من قيــادات وأعضاء املجلس 

املحي يف املديرية . 
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اســتقبلت قيــادة الحزب 
االشــرتاكي بمحافظة مأرب 
ممثلة بسكرتر أول منظمة 
الحزب االشرتاكي يف املحافظة 
ناجي الحنييش - يوم األربعاء 
- العزاء يف رحيل األمن العام 
الســابق للحزب عــي صالح 
عباد مقبل الذي وافاه األجل 

مطلع مارس الحايل. 
ونقــل وكيــل املحافظــة 
عي محمــد الفاطمي تعازي 

قيادة السلطة املحلية ممثلة 
يف اللــواء ســلطان بــن عــي 
العرادة محافظ املحافظة إىل 
قيــادة الحزب االشــرتاكي يف 
هذا املصاب الجلل. سائال الله 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
وأن يلهم أهله ومحبيه الصر 

والسلوان. 
وأشــار الوكيل الفاطمي 
إىل الــدور املحــوري الــذي 
لعبه الفقيد مقبــل يف الحياة 

السياســية، وخصوصــاً بعد 
حرب صيــف 94. مؤكــداً أن 
األدوار النضاليــة والوطنيــة 
جعلت من الراحل مقبل أحد 
أعالم الحركة الوطنية اليمنية. 
وشــهد العــزاء الذي أقيم 
يف قاعــة ملوك ســبأ حضور 
قيادات الدولة املدنية و األمنية 
والعسكرية وقيادات األحزاب 
السياسية يف املحافظة الذين 
قدموا واجب العزاء يف رحيل 

الوكيل الفاطمي يقدم واجب العزاء يف رحيل 
أمني عام احلزب االشرتاكي السابق

أكد على األدوار النضالية التي لعبها الفقيد مقبل

املناضل مقبل. 
ــزاء  ــالل الع ــت خ وألقي
العديد من الكلمات تطرقت إىل 
ما حملــه الراحل عي صالح 
عباد عىل عاتقه من مسؤولية 
إعادة بناء الحزب االشرتاكي ؛ 
كأحد أقطاب الحياة السياسية 
يف املشهد اليمني، والذي لعب 
دوراً بارزاً يف تحوالت املشهد 
اليمنــي، مــن أبرزها تحقيق 
الوحدة اليمنية عام 1990م. 
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ــة  ــب الصح ــع مكت وق
العامة والســكان بمحافظة 
ــس -  ــوم الخمي ــأرب - ي م
اتفاقية الرشاكة مع منظمة 
األمم املتحدة »اليونيســيف« 
لدعم مستشفى  كرى العام 
لخدمات األمومة والطفولة. 
إىل  االتفاقيــة  وتهــدف 
تقديم الدعم الالزم ملستشفى 
كــرى العــام ليقــوم بتقديم 
ــة والطفولة   خدمات األموم
)والدة - حضانــة أطفــال - 
رعايــة الحوامــل - الصحــة 
ــة( للمجتمع املحي  اإلنجابي
والنازحــن بشــكل مجاني. 

ــن  ــة ع ــع االتفاقي ووق
ــور  ــة الدكت ــب الصح مكت
عبدالعزيــز الشــدادي مديــر 
عام املكتب، وعن اليونيسيف 
املهنــدس وليد نعمــان مدير 

ــب صنعاء.   مكت
وأوضح الدكتور الشدادي 
أن املكتــب يســعى من خالل 
االتفاقيــة إىل توفــر الخدمة 
املجانيــة للنســاء واألطفــال 
وتخفيف معاناة النازحن يف 
ظل ماتشــهده املحافظة من 

للنزوح.  تزايد مستمر 
وعــر مدير عــام مكتب 

الصحة عن شكره وتثمينه ملا 
تقوم به منظمة اليونيسيف 
مــن جهــود يف ســبيل دعــم 
القطاع الصحي يف املحافظة، 
واالرتقاء بالخدمات الطبية. 
أوضــح  جهتــه  مــن 
وليــد نعمــان مديــر منظمة 
اليونيســيف مكتــب صنعاء 
ــار  ــي يف إط ــرشوع يأت أن امل
الرشاكة والتدخالت للمنظمة 
يف عدد من األنشطة والرامج 
الصحيــة خالل العــام الحايل 

2019م. 
وأشاد بمستوى الرشاكة 
القائمة بن املنظمة ومكتب 

توقيع اتفاقية رشاكة بني مكتب الصحة 
واليونيسيف لدعم مستشفى كرى

الصحــة بمحافظة مــأرب .. 
مؤكدا أنه ملس حرص املكتب 
وجديتــه يف العمــل بوضوح 
وشفافية مالية وإدارية ودقة 
ــي  ــطة الت ــذ  األنش يف تنفي

تمولها املنظمة.  
ــة التوقيع  ــر فعالي ح
مديــر الرعاية الصحية أحمد 
العبادي ، ومدير مستشــفى 
كــرى العــام الدكتــور لــؤي 
محمد سليمان،  ومدير عام 
اإلذاعة عي الحواني،  ونائب 

ــالم مثنى.  مدير اإلذاعة س
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فتــح  لجنــة  قامــت 
املظاريف بهيئة مستشــفى 
مأرب العام بفتح العطاءات 
املقدمة للفوز عىل املناقصتن 
ــام 2019  ــن الع )1 و2( م
الخاصة بـــاألجهزة الطبية 

ــتلزمات العيون.  ومس

يف  اللجنــة  وأقــرت 
اجتمــاع لهــا - يــوم األحد 
- برئاســة الدكتــور محمد 
القباطــي إحالــة العطاءات 
إىل  للــرشوط  املســتوفية 
ــة  ــرتيات الفني ــدة املش وح
إلجــراء التقييــم والتحليــل 

فتح مظاريف املناقصتني رقم )1 و2( لعام 
2019 هبيئة مستشفى مأرب

الفنــي واملــايل للمتقدمــن. 
وأوضــح رئيــس الهيئة 
الدكتور محمد القباطي بأن 
املناقصــة رقم )1( تتضمن 
للعنايــة  وأرسة  أجهــزة 
املركــزة، والتــي بــدأ العمل 
يف توســعتها منتصف شهر 

فراير ، وتشمل إضافة ستة 
إضافية.  أرسة 

أمــا املناقصة رقــم )2( 
فتشــمل - بحســب رئيــس 
الهيئة - توفر االحتياجات 
املرفوعة من قســم العيون 

ملدة ســتة أشهر. 
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2018 .. إنجازات حمورية يف مسار 
النهضة التعليمية بمحافظة مأرب

عــام آخــر مــن مقاومة 
عــىل  والعمــل  التجهيــل 
التســلح بالعلــم واملعرفــة، 
عمــل عليــه مكتــب الرتبية 
والتعليــم بمحافظــة مأرب 
- يف ظــل  - خــالل 2018 
ظــروف عصيبــة يمــر بهــا 
شحيحة  وإمكانات  الوطن، 

ــة.   ــات مختلف ومعوق
ماتــزال  حــن  ففــي 
الحــرب مســتعرة، والجهل 
ــىل اليمن من  يكاد يطغى ع
جديد بفعل االنقالب ؛ تسبح 
الرتبيــة والتعليم بمحافظة 
مــأرب عكــس التيــار الــذي 
ــي  ــيا الحوث ــت مليش حاول
ــف  ــة تجري ــه، رافض فرض
ــة وتطييف  ــة الوطني الهوي
التعليــم وتلغيــم مســتقبل 

 . ليمنين ا
ــر  ــذا التقري ــا ويف ه هن
نســتعرض جهــود مكتــب 
الرتبيــة والتعليم بمحافظة 
ــام  ــدى ع ــىل م ــأرب ع م
ــوده  ــار جه 2018م، يف إط
للنهضة بالواقع التعليمي يف 
املحافظة ؛ يف ظل اســتمرار 
عملية النــزوح إىل املحافظة 
؛ مــا مثل عبئــاً إضافياً عىل 

ــال املكتب.  أعم
 

زيادة %200 
تشــهد محافظــة مأرب 
لاللتحــاق  كبــراً  إقبــاال 
بالتعليم ، حيث بلغت نسبة 
زيادة الطالب للعام الجاري 
200% مقارنــة مــع األعوام 
الســابقة يف مدينــة مــأرب، 
فيما نسبة اإلزدياد العام عىل 
ــة %117  ــتوى املحافظ مس

وفق إحصائية مكتب الرتبية 
والتعليم.  

هــذا القــدر الكبــر مــن 
ــن بالتعليم  الطالب امللتحق
يحتاج - وفق الدكتور العباب 
- إىل بنى تحتية وكادر تربوي 

وتعليمي. 
وملواجهة ذلك اســتطاع 
املكتــب افتتــاح  10 مدارس 
التجمعــات  يف  للنازحــن 
ــس  ــا خم ــكانية، منه الس
ــة  ــة بمديري ــدارس ثانوي م
املدينة ، وست مدارس أخرى 
الستيعاب النازحن باإلضافة 
ــتيعابهم يف  ــم اس ــن ت إىل م

ــدارس.  مختلف امل
واعتمــد مكتــب الرتبية  
50 فصال دراسياً يف عدد من 

املــدارس ؛ ســتكون جاهزة 
 ، 2019م  مــارس  خــالل 
باإلضافــة إىل توزيــع )20( 
فصال مؤقتاً )كنترات( من 
أصــل 60 فصال الزال العمل 
جــار الســتكمالها ؛ فضــال 
عــن تجهيــز غرفتــي تعلــم 
بمدرستي الســالم والنجاح 
باملتطلبــات  وتزويدهــا   ،
الالزمــة باإلضافة إىل تزويد 
املدارس بـ 100 من املصورات 

ــيديهات التعليمية.   والس
 
 

الكادر الرتبوي 
والتعليمي  

ــة  ــب الرتبي ــل مكت عم
توفــر 379 عقــداً  عــىل 

ملعلــم ومعلمة مــن مختلف 
التخصصات العلمية واألدبية 
ومربن لتغطية العجز القائم 

يف الــكادر.  
ــام  ــر ع ــب مدي وبحس
مكتب الرتبية الدكتور العباب 
فــإن العجز نتيجــة الكثافة 
الطالبيــة املتزايــدة بســبب 
اســتقبال املحافظة للطالب 
املحافظة  النازحن، ما دفع 
الستيعاب معلمن ومعلمات 

جــدد لتغطية العجز. 
كما عملــت إدارة مكتب 
الرتبية خالل العــام 2018م 
عىل تمكن القدرات الشبابية 
يف عدد من إداراتها باملديريات 
؛ بهــدف االســتفادة منهــا ، 
وإحــداث تطوير وتحســن 

اإلدارات.  يف  األداء 

من استيعاب عشرات آالف الطالب إلى طباعة الكتاب املدرسي
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التدريب 

واملتابعة 
واألنشطة 

ــب  ــذت إدارة التدري ونف
والتأهيل باملكتب واملديريات  
ــل  ــة عم 317  دورة وورش
وزيــارة ميدانــي،  وإنشــاء 
ــعاف أويل  ــدوق إس 30 صن
الكثافــة  ذات  املــدارس  يف 

الطالبية. 
الــدورات  وتوزعــت 
دورة   11 عــىل  التأهيليــة 
تدريبيــة الســتكمال تأهيل 
117 مــن معلمــات الريــف، 
وتأهيــل مختصن يف جانب 
إدخــال البيانــات ومختيص 
املدرسية باملديريات  الصحة 
يف مجال اإلسعافات األولية. 
إدارة  أقامــت  كمــا 
واإلدارات  والتأهيل  التدريب 
األخــرى 22 ورشــة عمل يف 
مجــال تطوير األداء وتقييم 
الزيــارات وتحليــل نتائجها 
ــدرات اإلدارات  ــر ق وتطوي

املدرسية.  
عــدد  بلغــت  ذلــك  إىل 
الزيارات امليدانية كال بحسب 
مســؤولياته أكثر مــن 284 
زيــارة ، منهــا )4( زيــارات 
ــه املركــزي  لفريــق التوجي
لكافــة مــدارس املحافظــة، 
ونحــو 280 زيــارة ميدانية 
قــام بهــا مدير عــام مكتب 
الرتبيــة باملحافظــة ومدراء 
اإلدارات واملعنيــن باملكتــب 
، شــملت زيارات تفقد سر 
العملية التعليمية وتقييم أداء 
ــن  ــن االجتماعي األخصائي
ــاء واألمهات،  ومجالس اآلب

ذات  واإلدارات  والرقابــة، 
العالقة.  

األنشــطة  مجــال  ويف 
نفذ مكتــب الرتبية عدد من 
األنشطة يف املديريات توزعت 
ــة  ــطة الرياضي ــىل األنش ع
)الدوري املدريس(، وبرنامج 
للمرحلة  العلمية  املسابقات 
األساسية والثانوية ، وامللتقى 
العلمي وتمثيل املحافظة يف 
ــطة عىل  ــوالت واألنش البط

الجمهورية.   مستوى 
ونفــذ املكتب عــدداً من 
حمــالت التوعيــة ، شــملت 
التوعيــة بمخاطــر األلغــام 
ومخلفات الحــرب، وأهمية 
ــة الحارض  التعليم يف صناع
واملستقبل، وحول االهتمام 
بالنظافــة وجوانــب الدعــم 
النفــيس للطــالب املتأثريــن 
من الحرب، وكذلك تم احياء 
ــبات الوطنية واأليام  املناس
العاملية والتوعية بأهميتها.  
ــة  ــب الرتبي ــام مكت وأق
فعالية يــوم اليتيــم العربي 
ــم،  ــب اليتي ــم الطال وتكري
وتكريــم أوائــل الطــالب 
واملعلمــن  باملحافظــة 

والرتبويــن. 
 

طباعة الكتاب 
املدريس  

ومثــل الكتــاب املــدريس 
من أهم التحديات التي تواجه 
ــالل  ــة خ ــة التعليمي العملي
املراحل السابقة، إال أنه ومع 
مطلع العام الدرايس الجاري 
ــة  ــب الرتبي ــتطاع مكت اس
والتعليم تغطية العجز يف هذا 

الجانب.  

وأكــد الدكتــور العبــاب 
انه تم تغطية كافة مدارس 
املحافظة بمــا فيها املدارس 
ــدارس مخيمات  األهلية وم
النازحن ؛ مع بداية الفصلن 
األول والثانــي ، وبلــغ عــدد 
مــا تــم توزيعه مــن الكتاب 
املــدريس 1مليون و300 ألف 

كتاب.  
عــام  مديــر  وأشــار 
مكتب الرتبيــة إىل أن املكتب 
اتخــذ إجراًء جزائياً من أجل 
الحفاظ عىل الكتاب املدريس 
مــن قبــل الطالــب ، وأرشك 
املجتمــع يف ذلــك مــن خالل 
تلك اإلجــراءات أو من خالل 

التوعية.  
 

مطبعة رسية 
وأتمتة  

ــرار  ــدور ق ــب ص وعق
وزيــر الرتبيــة والتعليــم 
بإنشــاء كنــرتول الشــهادة 
ــرتة  ــم الف ــية ورغ االساس
ــيطة ؛ إال أن  ــة البس الزمني
املكتب اســتنفر كل الجهود 
لعمليــة تجهيــز الكنــرتول 
واملطبعــة الرسية ، وتجهيز 
بنك أســئلة وفق املواصفات 
ومعاير االختبارات وإصدار 
أرقام الجلوس وتجهيز قاعة 
لتصحيــح دفاتــر اإلجابات، 
وطباعة واصدار الشــهادات 

املكتب.   من 
وأكــد الدكتور العباب أن 
تم طابعة قرابة )100ألف ( 
وثيقة للمراحل من )11-1( 
 ، باملحافظة  الرتبية  بمكتب 
املحلية،  السلطة  وبدعم من 
وتجري االمتحانات بشــكل 

ــا إىل  ــعى أيض ــاز ونس ممت
التطوير.  

كما شــهد العــام املايض 
تفعيل النظام االلكرتوني يف 
املكتــب ؛ حيــث تمت أتمتتة 
قاعــدة بيانــات ومعلومات 
زيــارات املوجهن للمدارس 
واملعلمــن، وإدخال البصمة 
االلكرتونية لضبط الدوام يف 
املكتب، وربط املكتب وإداراته 
وأقســامه واملخــازن بنظام 
كامــرات املراقبــة، وأتمتــة 

قاعــدة بيانات الطالب.  
 

 حقوق املعلمني 
ووفــق مدير عام مكتب 
الرتبيــة فــإن املكتــب عمــل 
عــىل متابعــة اســتحقاقات 
املعلمــن والرتبويــن الذين 
لم يمنحوها خــالل االعوام 
أن  إىل  مشــراً  الســابقة. 
هناك إنجــازات عىل الصعيد 
اإلداري و متابعات مستمرة 
لحقــوق املعلمــن من بينها 
املتابعــة يف إضافــة املعلمن 
الذيــن لــم تشــملهم مراحل 
اســرتاتيجية األجور وكذلك 
متابعة التسوية واملؤهالت. 
كمــا تــم - وفــق مديــر 
املكتب - إضافة ال30% املقرة 
من الحكومة إىل كشف الراتب 
ورصفهــا بشــكل مســتمر 
،فيما يجري متابعة العالوات 
الســنوية بعد أن اســتكملت 
عملية إعداد الكشوفات وفق 

القانونية.   االستحقاقات 
 

ملوقــع  املــادة  أعــد   *
)إدارة  مــأرب  محافظــة 

الرتبــوي( اإلعــالم 
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استوعبت مدارس احملافظة أكثر من 90 الف طالب وطالبة««
بلغت نسبة الزيادة على مستوى احملافظة  117 % ««
بلغت نسبة الزيادة على مستوى عاصمة احملافظة  %200 ««

التربية والتعليم 
بمحافظة مأرب خالل 2018 

إجراءات 
مواجهة 
الكثافة 
الطالبية

مشاريع 
جديدة

التدريب 
األنشطةوالتأهل الزيارات 

الميدانية 

 التعاقد مع  <
معلمين 

ومعلمات 
 )379(

 افتتاح مدارس  <
جديدة للنازحين 

 )11(
عتماد فصول  <

دراسية جديدة 
 )50(

 توزيع فصول  <
مؤقتة 

»كنيرات« )20(
 فصول  <

مؤقتة تحت 
اإلنشاء )40(

 صناديق  <
إسعافيه )30(

تأهيل معلمات  <
الريف )117( 

معلمة
دورات تأهيلية  <

 )11(
ورش عمل  <

في مجال 
تطوير األداء 

والتقييم )22( 

إجمالي الزيارات  <
)284( زيارة.

زيارات فرق  <
التوجيه المركزية 
لكافة المدارس 

)4(
زيارات مدير عام  <

مكتب التربية 
ومدراء اإلدارات 

)280(

الدوري الرياضي  <
المدرسي

برنامج المسابقات  <
العلمية للمدارس.

تمثيل المحافظة  <
في األنشطة 
على مستوى 

الجمهورية.
 المشاركة في  <

حمالت التوعية 
المجتمعية.

 إحياء المناسبات  <
العلمية والتوعية 

بأهميتها.

طباعة الكتاب  <
المدرسي.

تجهيز المطبعة  <
السرية.

 تجهيز قاعة التصحيح. <
طباعة وإصدار  <

الشهادات. 
تفعيل النظام  <

االلكتروني.
طباعة الوثائق  <

لمختلف المراحل.
أتمتة قاعدة بيانات. <
البصمة االلكترونية  <

لضبط الدوام في 
المكتب.

الربط بنظام كاميرات  <
المراقبة.

تجهيز غرف تعلم )2( <
تزويد المدارس  <

بالمصورات 
والسيديهات 

التعليمية )100(

WWW.MARIB-GOV.COM


