
ــاب محمد صالح الدين  ــ البداية كانت مع الش
ــال: إن  ــر حيث ق ــي بكريت ــي القاض ــاء ح ــن أبن م
ــوس ويزيد من أعباء  ــاء أمر يؤرق النف انقطاع الم
ــعار والمواصالت  ــن الذي يواجه غالء األس المواط
ــى أن األهالي  ــاً: إل ــاء والكهرباء ,الفت ــا الم وآخره
ــة  نتيجة  ــع خزانات احتياطي ــتطيعون وض ال يس
ــن خزان  ــا ألكثر م ــدم تحمله ــق منازلهم وع لضي
ــد أن  ــذا نج ــة , وله ــازل المتهالك المن ــاً  خصوص
ــاه  ــروع المي ــى مش ــد عل ــادي معتم ــن الع المواط

مباشرة وفي هذه الحالة ال يتحمل االنقطاعات.
ــع حلول جذرية  ــب الدولة بوض وأضاف: نطال
ــن المغلوب  ــل المواط ــف عن كاه ــاه والتخفي للمي
ــل على مياه  ــى أن يتحص ــره , الذي يتمن ــى أم عل
ــاء ,  ــتمر دون عن ــكل مس ــاء بش ــرب والكهرب الش
ــن  ضم ــة  العام ــات  الخدم ــل  تدخ ال  أن  ــاً  متمني
ــف تطال  ــي التي لألس ــل السياس ــدات العم مكاي

المؤسسات الخدمية

المواطن رياض محمود شرف ـــ قال: يجب أن 
نعترف كمستفيدين وأن نتحمل جزءاً مما تتعرض 
ــور  ناتج عن  ــن تراجع وتده ــة المياه م ــه مؤسس ل
ــاه التي وصلت  ــاون وتسديد فواتير المي عدم التع
ــة  بحجة عدم وجود نظام يجبر  إلى مبالغ خيالي
ــر إلى مكابرة  ــى التسديد وتحول األم ــع عل الجمي
ــن  ــى المواط ــت عل ــة سهل ــا إدارة المؤسس , بينم
ــالك الشهري فقط  ــع فاتورة االسته التسديد بدف
ــغ  ــي مبال , وه ــات  المتخلف ــع  ــط بدف دون الضغ
ــر واستهالك  ــل للجميع توفي ــرة جدا ستسه يسي
ــرى وفي  ــة بمناطق أخ ــة مقارن ــل سهول ــاء بك الم
ــة المحلية إلزام  ــة والسلط ــل على الحكوم المقاب
ــد فواتيرها  ــادر إلى تسدي ــة وتب ــق الحكومي المراف
ــع  وإشعاره  ــع المواطن على الدف من أجل تشجي
ــادة المؤسسة إلى وضعها  أن الهم مشترك في إع

الطبيعي.
ــاعدة  كما أن على الحكومة أن تعمل على  مس
ــات التي  ــذه المنعطف ــدن على تجاوز ه ــة ع مدين

ــي مقدمتها المياه  ــرت على الخدمات العامة وف أث
والكهرباء .

حقوق العمال

منسق شئون العمال األخ / صالح عبدالرحمن 
ـــ قال إن العامل يتحمل كل األعباء التي تتعرض 
لها المؤسسة , وأن هناك مطالب عديدة تقدم بها 
العمال القيادة  المؤسسة تتلخص في مستحقات 
ــهر وعالوة غذاء لمدة (7)  اإلضافي لمدة (7) أش
ــام كامل  ــن لع ــز الموظفي ــات وحواف ــهر وفرقي أش
كانت قد وعدت بها اإلدارة في وقت سابق , إضافة 
ــف التعيينات  ــي وق ــرى تتمثل ف ــى مطالب أخ إل
ــر مدروس  ــكل غي ــم صدورها بش ــي ت ــة الت اإلداري
ــاءات , ووقف  ــر خاضعة  للكف ــدون معايير وغي وب
ــة  ــبب للمؤسس ــوائية التي تس ــالت العش التحوي
ــات واألعباء التي  ــادة النفق ــاكاً في العمل وزي إرب
ــي أوصلت  ــا والت ــال دائم ــا العم ــل عواقبه يتحم

المؤسسة إلى وضع ال تحسد عليه.
مرحلة حرجة

ــعد  ــيد -عامل بمحطة دار س ــد الس ــه أحم نزي
ــرون بأن ما  ــ  ي ــداداتـ  ــب ع ــي مراق ــر عل , وقيص
ــع ويجب  ــم الجمي ــة أمر يه ــه المؤسس ــرض ل تتع
ــال واإلدارة ببذل  ــن والعم ــن المواطني ــاون بي التع
ــة من وضعها  ــتمرة إلخراج المؤسس الجهود المس

الحالي.
ــر من هذه  ــن تتحمل أكث ــاف: المؤسسة ل وأض
ــي الوقت الذي  ــة الفساد وذلك ف ــاء وممارس األعب
ــاذ  ــن إلنق ــة أي ساك ــة المحلي ــرك السلط ــم تح ل
ــت إليه ال  ــذي وصل ــن الوضع ال ــة فيه م المؤسس
ــي وتصعب معالجة  ــة بشكل نهائ تنهار المؤسس

األمر حينها  .
واقع مؤلم.

ــ المهندسة أروى احمد حمادي -األخصائية 
ــت: إن المؤسسة  ــاء الشبكات- قال ــة وإنش بدراس
ــة صراع  ــش حال ــدن تعي ــي ع ــاه ف ــة للمي المحلي

ــا إلى واقع مؤلم  ــا للقيادة وهو ما أوصله وافتقاده
ــي طمعاً في  ــاذب السياس ــة للخالف والتج نتيج

السيطرة على كرسي اإلدارة.
وأضافت أن المؤسسة تمر بإشكاليات أضعفت 
ــي الحاصل عن  ــز المال ــا العج ــا وأهمه ــن أدائه م
ــن ومرافق  ــة لدى المواط ــم مديونية المؤسس تراك
ــة االنتهاكات  ــية , وكذا عملي ــة بدرجة أساس الدول
ــض ممن لم يلتزمون  ــبكات المياه من قبل البع لش
ــرقة المياه واستهالكها  ــة س باألخالقيات وممارس
ــد من أعمال  ــرعية وهذا العمل يع بطريقة غير ش
ــبكات  ــى اهتزاز خدمة الش ــة كونها أدت إل الحراب
الرئيسية الناقلة وإضعافها في إيصال المياه إلى 

المرتفعات واألطراف.
ــل  ــورة مقاب ــع فات ــذي يدف ــن ال ــى المواط وعل
ـــ 8) أيام يجب عليه  ــة والتي تصل من (6ـ  الخدم
ــس وطني  ــون لديه ح ــئوليته ويك ــل مس أن يتحم
ــن يحاول  ــماح لم ــق العام وعدم الس ــة الح لحماي

العبث فيه.
ــي المتنامي  ــف العمران ــى أن الزح ــارت إل وأش
على حقول التمويل المائي قد يسبب تلوثاً بيئياً 
ــة  وخلق أزمة أكبر, األمر الذي يتطلب إجراء دراس
ــرات االستنزاف  يتم من خاللها التعرف على مؤش
ــزون عام  ــتمراريتها كمخ ــة المياه ومدى اس لكمي
يستفاد منها في المستقبل , ألن األحواض المائية 
ــوائي في  ــع العش ــددة بالنضوب نتيجة للتوس مه
ــاحات زراعية  ــة ووجود مس ــار االرتوازي ــر اآلب حف
كبيرة جداً في كل من دلتا أبين وتبن والذي سوف 
ــبب عدم  ــر بس ــتنزاف الجائ ــاه لالس ــرض المي يع
إدخال التقنيات الحديثة لعملية الري والتخفيف 

من الغمر الجائر.
مديونية كبيرة

ــن جهته مدير عام المؤسسة المحلية للمياه  م
ــاف  ــي السق ــدس فتح ــي المهن ــرف الصح والص
ــل العاملين تبذل  ــة وك ــادة المؤسس ـــ أكد أن قي ــ
ــرض له  ــا تتع ــل م ــة ك ــا لمواجه ــارى جهوده قص

ــة كانت قد  ــل مالي ــن ضغوط ومشاك ــة م المؤسس
ــة نتيجة للوضع  ــة السابق ــت خالل المرحل تراكم
األمني الذي يشهده الوطن , موضحا بأن إجمالي 
ــدى المستهلكين  ــن العام لصالح المؤسسة ل الدي
بلغ (8 ) مليارات ريال منها ( 5 ) مليارات و (700 
ــغ ال يستهان  ــن وهذا مبل ــد المواطني ــون عن ) ملي
ــى النهوض  ــد المؤسسة عل ــوف يساع ــه كان س ب
ــة معتمدة  ــل , ألن المؤسس ــم خدمات أفض وتقدي
ــا رواتب موظفين وأدوات  على اإليرادات التي منه
ــع انقطاع  ــات خصوصا م ــة وديزل للمضخ صيان

الكهرباء المتكرر  .
ــض  لبع ــة  المتابع ــالل  خ ــن  وم ــه  أن ــاف  وأض
ــئولة تم استخراج مبلغ مالي وصل  الجهات المس
ــداد  إلى (200) مليون ريال من الجهات ذات الس

المركزي .
ــف عائقاً  ــم المعوقات التي تق ــن أه وقال إن م
أمام أداء المؤسسة الوضع األمني بدرجة أساسية 
ــداد  ــجع  البعض على عدم التجاوب بس ــذي ش ال
ــنوات  ــر،  مما أدى إلى تراكم المديونية لس الفواتي
ــف  أل  (  20) ــن  م ــر  أكث ــود  وج ــى  إل ــة  باإلضاف  ,
ــعبية  ــوائية، وخصوصاً األحياء الش توصيلة عش
ــة من إلزام  ــم تتمكن المؤسس ــوائية التي ل والعش
المواطن من إدخال العدادات وترشيد االستهالك 
ــادة الديزل  ــدام م ــى انع ــة إل ــاب , إضاف دون حس
ـــ 80 ) مليون  ــن  ( 40 ـــ ــعره م ــذي تضاعف س ال
ــتهلكه مضخات المياه من مادة  ريال مقابل ما تس
ــهرياً  والذي يجب  الديزل (300 ــــــ 400) لتر ش

أن يوفر من إيرادات المؤسسة .
ــراج عن  ــاون واإلف ــة بالتع ــاً وزارة المالي مطالب
ــداء  بعض  ــة كمديونية ل ــة المتبقي ــغ المالي المبال
ــات والمرافق الحكومية والبالغة (600 )  المؤسس

مليون ريال .
ــاجد ومدارس  ــن  وخطباء المس ــا المواط داعي
ــر  ــاهمة ونش ــارات إلى المس ــال الح ــم وعق التعلي
ــيد عملية  ــداد الفواتير وترش ــة من أجل س التوعي
ــا كونها تمثل  ــاظ عليه ــاه والحف ــتهالك للمي االس

مرتكزاً أساسياً للحياة ومخزوناً اقتصادياً للبلد.

ــاء ومهرجان  ــف صنع ــان صي ــرار مهرج ــى غ .. عل
ــنوياً بمحافظة  ــان البلدة الذي يقام س إب ومهرج
ــم  ــتحق إن كنت ــوف تس ــا .. ح ــوت وغيره حضرم
ــعون إلى  ــؤولية وتحبون الوطن وتس تقدرون المس

تنميته ونهضته، الرعاية واالهتمام الكاملين.
ــن /  ــو عي ــح أب ــل صال ــال: عقي ــه ق ــن جهت وم
ــالت  ــم رح ــف ننظ ــم الخري ــالل موس ــي: خ رياض
ــباب إلى حوف لالستمتاع  ــياحية ترفيهية للش س
ــراء  ــات الخض ــة والمرتفع ــر الخالب ــة المناظ برؤي
ــرة هناك تحت تساقط الرذاذ  وروعة الطبيعة اآلس
ــدود .. كما  ــة ليس لها ح ــر .. أنها متع ــة البح ورؤي
ــبابية وتوعوية  ــم فعاليات رياضية وثقافية وش نقي
ــالت نظافة للمواقع  ــباب وحم ونعمل مبادرات للش
ــتيكية  ــي األكياس البالس ــض برم ــي يقوم البع الت

وبقايا األكل فيها وهذا يشوه جمال المنطقة.
ــر لحوف إلى  ــن متعة الزائ ــاف: وما يزيد م وأض
ــة أبناء  ــو طيب ــة ه ــات الرائع ــذه التجلي ــب ه جان
ــزوار ، كما لوحظ  ــم مع ال ــة تعامله ــة وروع المنطق
ــجع حتى  ــالح ما يش غياب تام لمظاهر حمل الس
ــى  ــرف عل ــوف والتع ــارة ح ــب لزي ــياح األجان الس
ــهم ويعطي  ــياحية ما يس ــا الطبيعية والس مزاياه
ترويج وتنشيط السياحة الداخلية فيها وتحسين 
 .. ــن  للمواط ــادي  واالقتص ــي  المعيش ــتوى  المس
ــع لحوف كمحمية  ــياحية وأتوق فال تنمية بدون س
ــل  ــهر وأجم ــن أش ــدة م ــح واح ــة أن تصب طبيعي
المناطق السياحية في اليمن لو حظيت باالهتمام 

والعناية من قبل الدولة والسلطة المحلية.
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ترتدي ُحلة قشيبة كأنها عروس يف ليلة زفافها

محمية حوف .. طبيعة ساحرة تكتوي بنار اإلهمال

تدهور مؤسسة املياه بعدن مسؤولية من؟تدهور مؤسسة املياه بعدن مسؤولية من؟
في الوقت الذي تشهد فيه محافظة عدن وألول مرة حالة ارتفاع لموجات 
حرارة الصيف الخانقة، ولدت حالة من العطش وزيادة االستهالك للمياه 

بشكل كبير من أي وقت مضى على مستوى مناطق المدينة هو األمر الذي 
جعل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تواجه ضغوطاً كبيرة 
جداً في مواجهة العجز وتغطية االحتياج لكمية الماء نتيجة للتوسع 

العمراني وانتشار المنشآت  والشركات الصناعية بالمحافظة .
نتيجة عدم التزام المستهلكين يرفع فواتير المياه، األمر الذي ساهم في 
التدهور المالي للمؤسسة بحيث وصلت المديونية لدى الغير إلى ثمانية 

مليارات ريال ، إضافة إلى أن المؤسسة ترزح تحت ظروف مالية صعبة  
نستطيع القول بأن المواطن يعد شريكاً في التدهور المالي المتزامن 

مع االنفالت األمني الذي شجع الكثير على عدم التعاون وتسديد فواتير 
االستهالك التي بلغت مليارات الرياالت .

" الثورة " كانت قد قامت بمناقشة أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي 
بعدن وما تواجهه من ظروف مالية لم تمكنها من اإليفاء بواجبها بشكل 

مطلوب وخرجت باآلتي:

عدن / نبيل الجنيد

تدهور وازدحام

ــرد نظراً  ــكل مط ــد بش ــي تتزاي ــة والت ــدارس الخاص الم
لكثافة أعداد الطالب الملتحقين بالدراسة والذين يفضلون 
ــة  ــية الحكومي ــول الدراس ــة الفص ــم زحم ــب أبنائه تجني
ــتوى  ــن مس وإلحاقهم بالمدارس الخاصة أملين أن يتحس

أبناؤهم التعليمي في تلك المدارس .. 
ــام جديد تفتح مدارس خاصة جديدة يهدف  ففي كل ع
ــي الجانب  ــتثمار المالي ف ــى االس ــا إل ــب مالكه ــي الغال ف

التعليمي. 
ــر  ــا عب ــن عنه ــزات يعل ــرة ومي ــميات كثي ــماء ومس أس
ــد أن هذه  ــوارع المدينة بي ــورات تملئ ش ــات والبرش الالفت
ــات تعليمية متطورة  ــدارس التي يفترض أن تقدم خدم الم
باتت تتقارب مع المدارس الحكومية من حيث نسب أعداد 
ــا ناهيك عن مبانيها التي ال تتوافق مع  الطالب في فصوله
ــس المعتمدة والمحددة من وزارة التربية والتعليم,  المقايي
ــل أن معظم المدارس الخاصة واألهلية تفتقر إلى الكوادر  ب

التعليمية المؤهلة. 
فهذه المدارس كما يقول أولياء أمور الطالب الملتحقين 
ــة وكثافة الطالب  ــح أبناؤهم يعانون فيها من زحم بها أصب
ــاوز في بعض  ــداد الطالب تتج ــة فأع ــي الفصول الدراس ف
ــتيعاب  ــذي يفقد الطالب االس ــاً األمر ال ــول 60 طالب الفص
ــى متابعة  ــين عل ــن عدم قدرة المدرس ــي ناهيك ع الدراس

وتقييم وتفهيم الطالب. 
ــدى  ــي إح ــون ف ــالب) يدرس ـــ3 ط ــي (أب ل ــد عل أحم
ــور وازدحام  ــع المتده ــأن الوض ــال ب ــة ق ــدارس الخاص الم
ــتوى االستيعاب  ــبب في تدني مس ــة تس الطلبة بالمدرس
ــين الذين يقومون  التعليمي ألبنائه.. ناهيك عن أن المدرس
ــهادات  ــة التدريس في هذه المدارس هم من ذوي ش بعملي
الثانوية أو الدبلومات وقلة قليلة من أصحاب البكالوريوس 

الذين ال يوجد لديهم خبرة كافية في مجال التدريس. 
ــا في التعليم  ــن نقوم بإلحاق أبنائن ــاف أحمد علي نح وأض
ــين مستواهم التعليمي لكن ما هو حاصل  الخاص بهدف تحس

ــبب غياب الرقابة من الجهات ذات العالقة في وزارة التربية  بس
والتعليم أدى إلى تدهور وتدني التعليم في هذه المدارس. 

ــتثماري  ــذه المدارس هو اس ــاء ه ــون الهدف من إنش ولك
مادي فإن أصحابها يقومون بفرض مبالغ مالية كبيرة كرسوم 
ــوم للتسجيل ورسوم  يلزم أولياء األمور على دفعها منها رس
ــان إلى ما  ــض األحي ــاص تصل في بع ــوم للب ــة ورس للدراس
ــوق المائة ألف ريال للطالب الواحد, فيما تكتفي الجهات  يف
ــتثمارية  ــاريع اس المعنية بالقول: إن هذه المدارس تعد مش
ــوم محددة فهذه  في المجال التعليمي ال يمكن تقييدها برس
ــة والتعليم  ــول المعنيون في مكتب التربي ــدارس وكما يق الم
ــدارس الحكومية ولهذا  ــي الم ــات غير موجودة ف تقدم خدم
ــوم وأولياء األمور ليسوا مجبرين  فهي المعنية بتحديد الرس

على إلحاق أبنائهم بالتعليم الخاص. 
رسوم باهظة ورواتب زهيدة!

ــي المعافا أب ألربعة طالب يؤكد أنه  المهندس عبدالغن
ــية والتي تتجاوز 500 آالف  ــوم الدراس ــنوياً الرس يتكبد س
ــي التعليم  ــك كونه بات ال يثق ف ــه مجبر على ذل ــال لكن ري

الحكومي المتدهور يوماً بعد يوم. 
ــة واألهلية إلى  ــد مالك المدارس الخاص وفي المقابل يعم
ــين فيعملون على  ــن المدرس ــق العاملين م ــاف في ح اإلجح
تحديد رواتب زهيدة جداً لهم ال تتفق مع قوانين وزارة التربية 
ــهريا كحد أدنى  ــددت مبلغ 30,000 ريال ش ــم التي ح والتعلي
لرواتب العاملين في هذه المدارس بينما ما يعطى في الغالب 
للمدرسين راتب شهري ال يتجاوز عشرين ألف ريال للمدرس 

ال يغطي تكاليف المواصالت كما يقول المدرس. 
ــة برمتها بحاجة  ــة التعليمي ــر تبقى العملي ــي األخي وف
ــلطة المحلية  ــل الحكومة والس ــه حقيقي من قب ــى توج إل
ــادة تقييم الوضع التعليمي والوقوف عليه بجدية كونه  إلع
ــروع  ــاس لبناء الدولة ونهضتها وهو المقدمة ألي مش األس
ــك التوجه  ــى يحين موعد ذل ــراد تحقيقه وحت ــاري ي حض
ــور والعجز والتدني  ــة التعليمية رهينة القص تبقى العملي

لتلبية متطلبات واحتياجات وتقدم الوطن والمواطن.

إجراءات تعسفيةإجراءات تعسفية
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الثورة / هشام المحيا
ــز وإب  ــا تع ــاً جامعت ــف حالي تعك
ــع السلطتين المحليتين  وبالتعاون م
ــة  ــداد دراس ــى إع ــن عل بالمحافظتي
ــم الجند   ــة لتنمية إقلي ــة موسع علمي
في مختلف المجاالت  وكذا الستغالل 

كافة موارده  السيما  البشرية منها.
ــور محمد الشعيبي   وأوضح الدكت
ــز أن الدراسة التي   ــة تع ــس جامع رئي
ــات وأقسام  ــع كلي ــارك فيها جمي تش
ــة حلول  ــن ستقدم منظوم الجامعتي

ــة المشاكل التي  علمية متكاملة لكاف
ــي اإلقليم  ــة التنموية ف ــق العملي تعي
ــة  ــم خط ــة برس ــوم الدراس ــا ستق كم
دقيقة الستغالل الموارد الكبيرة التي 
ــد خصوصاً  ــم الجن ــا إقلي ــع به يتمت
ــي  ــر الشعيب ــري واعتب ــورد البش الم
ــن بإب  ــن المحليتي ــة السلطتي قناع
وتعز  باللجوء إلى الدراسات العلمية   
ــا  حله ــذا  وك ــا  مجتمعاته ــة  لتنمي
ــا  مشجع ــرا  أم ــل  المشاك ــف  لمختل
للغاية ويطمئن سكان اإلقليم إلى حد 

كبير على مستقبلهم الواعد .

رداع /محمد المشخر
ــرش  ــة الع ــام مديري ــر ع ــح مدي افتت
ــر علي الطيري  بمحافظة البيضاء ماه
ــال اليدوية والفنون  أمس معرض األشغ
ــة والتطريز  ــة وأعمال الخياط التشكيلي
ــالح الذي  ــة م ــة بمدين ــة خديج بمدرس
ــد التنموية  ــاب الغ ــه جمعية شب نظمت

والخيرية برداع.
ــن  م ــاذج  نم ــرض  المع ــن  ويتضم
ــال الخياطة  ــة بأعم ــات الخاص المنتج
ــز والموروث الشعبي  والحياكة والتطري
ــر  والتدبي ــت  والنح ــم  والرس ــو  والتريك
ــي ومحو األمية والحياكة والزهور  المنزل

ــذ  تنفي ــن  م  ، ــا  وغيره ــة  االصطناعي
وتصميم منتسبي الجمعية .

ــة  رئيس ــت  قدم ــاح  االفتت ــالل  وخ
ــد المالحي  ــوزة صالح احم ــة  ل الجمعي
شرحا موجزا عن المعروضات التي قام 
ــاً وشابة من منتسبي  ــا 43 شاب بإنتاجه
ــة، مشيرة إلى أن الجمعية التي  الجمعي
ــت جناحها 800 طالب وطالبة  تضم تح
ــف  مختل ــي  وف ــار  األعم ــف  مختل ــن  م
ــات الدراسية ، تمتلك 5 مكائن  المستوي

خياطة متنوعة وغيرها.
ــاد مديرية عام مديرية  من جانبه أش
ــات  إبداع ــن  م ــده  شاه ــا  بم ــرش  الع
ــادة  قي ــداد  استع ــداً  مؤك ــرض،  بالمع

السلطة المحلية بالمديرية  للتعاون مع 
كافة البرامج التي تنفذها جمعية شباب 

الغد التنموية والخيرية بالمديرية.
ــن  ــري المقتدري ــر الطي ــا المدي  ودع
ــال وأهل الخير  ــال المال واألعم من رج
ــم مثل  ــي دع ــى تبن ــة إل ــي المحافظ ف
ــا في تلبية  ــذه الجمعيات ومساعدته ه
ــة  تنمي ــي  ف ــا  منتسبيه ــات  احتياج
ــج  ــع والبرام ــذ المشاري ــم وتنفي قدراته

التنموية المختلفة.
ــال اليدوية  ــرض األشغ وقد شهد مع
ــاالً جيداً  ــن افتتاحه إقب ــوم م ــي أول ي ف
ــراء المعروضات فيه من المشغوالت  لش

اليدوية..
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وكيل حضرموت يطلع على سري الدراسة بسيئونوكيل حضرموت يطلع على سري الدراسة بسيئون
ــة حضرموت  ــل محافظ اطلع وكي
ــم  سال ــراء  والصح ــوادي  ال ــؤون  لش
ــر  ــى سي ــس عل ــي أم ــد المنهال سعي
ــدارس مدينة  ــة في عدد من م الدراس

سيئون .
ــون  ــة سيئ ــه لثانوي ــالل زيارت وخ
ــد  ــة عب ــات ومدرس ــة للبن النموذجي
ــي للبنات  ــم األساس ــر للتعلي الناص
ــن تطلعه  ــل المنهالي ع ــرب الوكي أع
ــن  ــات المرحلتي ــق طالب ــي أن تحق ف
ــذا العام على  ــة واألساسية ه الثانوي
ــل  ــب أوائ ــي مرات ــد ف ــن مقع ــر م أكث
ــوى الجمهورية  الطالبات على مست
ــام  الع ــالل  ــق خ ــا تحق بم ــة  ، مقارن

ــاح  نج ــن  م ــرم  المنص ــي  الدراس
ــي الثانوية  ــع طالبات ف باحتالل أرب
ــرة األوائل  ــن العش ــى مراتب ضم عل

بالجمهورية .
وأبدى المنهالي استعداد السلطة 
ــات  صعوب ــة  أي ــل  لتذلي ــة  المحلي
ــذا العام ..  ــر الدراسة له ــرض سي تعت
ــن قبل  ــة م ــود المشترك ــا الجه مثمن
ــات  والطالب ــات  والمعلم ــن  المعلمي
وأولياء األمور من أجل زيادة مستوى 
ــل مديريات  العلمي لتظ ــل  التحصي
ــى  ــة عل ــراء محافظ ــوادي والصح ال
النجاحات المحققة في سلم وترتيب 

أوائل الجمهورية.


