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العدوان دمر البنية التحتية للصحة العدوان دمر البنية التحتية للصحة 
ونحاول توفري الخدمات ونحاول توفري الخدمات 

ــن  •  ع ــام  ع ــكل  بش ــا  حدثن
ــي باملحافظة  ــع الصح الوض
يف ظل هذا العدوان والحصار 

الجائر؟
ــورة  ــة الث ــكر صحيف ــة نش - يف البداي
ــذي إن دل فإنما يدل  ــاء ال ــىل هذا اللق ع
ــكل عام  ــة بش ــا باملحافظ ــىل اهتمامه ع
ــكل خاص..كما  ــي بش ــب الصح وبالجان
نشكر قيادة السلطة املحلية عىل الجهود 
التي يبذلونها يف سبيل خدمة املحافظة.
ــي  باملحافظة  ــبة للوضع الصح بالنس
ــو متدن ومتدهور وذلك نتيجة للوضع  فه
القائم والعدوان الغاشم عىل بالدنا ونحن 
نواجه حصارا بريا وبحريا وجويا وليس 
ــة العمل  ــم أو مكتب ملزاول ــر دائ ــا مق لدين
ــه العدوان  ــتقر نظر ملا يقوم ب ــكل مس بش
ــة. كما إن  ــآت الصحي ــف للمنش ــن قص م
ــد يف أكرث  ــة ونعتم ــم قليل ــات الدع إمكاني
األوقات عىل ما تقدمه املنظمات الدولية.

ــلطة •  الس ــاون  تع ــدى  م ــا  م
ــادة املحافظة مع القطاع  وقي

الصحي؟

ــه  ب ــأس  الب ــد  جي ــاون  تع ــاك  -هن  
ــاون. باإلضافة  ــكرون عىل هذا التع ويش
ــارشة  مب ــة  ــل ومتابع تواص ــود   إىل وج
ــن قيادة  ــد م ــة كل جدي ــة معرف ومحاول
ــة باملحافظة..كما يوجد  ــلطة املحلي الس
ــاع أكرث  ــذا القط ــكل دائم به ــام بش اهتم
ــن أهمية ودور يف  ــرية وذلك ملا له م من غ
ــني حالة الناس الصحية. فالقطاع  تحس
ــب أن يكون متواجداً وفعاًال  الصحي يج
ــروف  ــل الظ ــة يف ظ ــكان خاص ــني الس ب
ــر.  الجائ ــاره  وحص ــدوان  والع ــة  الراهن
ــو النتائج  ــذا كله ه ــم من ه ــيشء امله وال
ــتمر   املثمرة لهذا التعاون والتواصل املس
ــاع  ــح القط ــا لصال ــب جميعه ــي تص الت
ــرج بالكثري من  الصحي باملحافظة وتخ
ــىل  ــادرة ع ــات الق ــات واملقرتح اإليجابي
ــكل جيد  ــني وتفعيل الخدمات بش تحس

يلمسها جميع ابناء املحافظة.
ــات •  املنظم ــاون  تتع ــل  ه

ــو  ه ــا  وم ــم؟  معك ــة  الدولي
ــة الدعم الذي  ــكل أو طبيع ش

يقدمونه؟

ــة هناك  ــات الدولي ــبة للمنظم - بالنس
ــي.. والكثري منهم  تعاون وتجاوب إيجاب
ــات  والدراس ــج  والربام ــط  الخط ــدم  يق
يف  ــم  دع ــاك  وهن ــة.  الصحي ــاريع  واملش
ــة   ــات الرضوري ــة واللقاح ــم األدوي تقدي
ــزة   ــا باألجه ــك يزودون ــة. وكذل والتغذي
ــياء  ــة وجميع األش ــتلزمات الطبي واملس
ــذا  ه ــن  الصحي.لك ــب  بالجان ــة  املتعلق
ــكل كامل  ــي واليغطي بش ــم ال يكف الدع
ــل يظل  ــي ب ــاع الصح ــات القط احتياج
ــري  للكث ــة  ماس ــة  وحاج ــز  عج ــاك  هن
ــية   األساس ــات  واملتطلب ــياء   األش ــن  م
ــن املنظمات أن  الرضورية. لهذا نطلب م
تكثف جهودها واهتمامها وان تعمل عىل 
ــة الرضورية  ــم وتقدم األدوي ــادة الدع زي
ــب  التي يفتقر إليها القطاع الصحي بس
ــن حصار.  ــدوان علينا م ــه الع ــا يفرض م
ــاع  القط ــد  تزوي يف  ــاهمة  املس ــك  وكذل
ــن اليوم يف  ــي نح ــة الت ــزة الطبي باألجه

أمس الحاجة إليها.
ــتوى •  هناك تدن واضح يف مس

يف  ــة  الصحي ــات  الخدم

ــف  كي ــوف..  الج ــة  محافظ
ستعالجون ذلك؟

ــتوى  ــدن واضح يف مس ــاك ت ــم هن - نع
إىل  ــع  يرج ــك  وذل ــة  الصحي ــات  الخدم
ــاريع  واملش ــح  للمن ــط  التخطي ــوء  س
ــة للمحافظة وألن كثريا من الناس  املقدم
ينظرون إىل مصلحتهم أكرث من مصلحة 
ــذه  ه ــتعالج  س ــه  الل ــإذن  وب ــة  املحافظ
ــع إدارة املكتب  ــكالية باالجتماع م اإلش
ــات وأيضا مع  ــة باملديري ــدراء الصح وم
ــم  ــة لوضع ورس ــج الصحي ــدراء الربام م
ــة للمحافظة ترتقي بالجانب  خطة كامل

الصحي..
ــط أو برامج •  ــم خط ــل لديك ه

ــل  العم ــيط  لتنش ــدة  جدي
ــكل  ــة بش ــي باملحافظ الصح

أفضل؟
ــطة  ــا خطط جديدة وأنش ــم لدين  - نع
ــي  الصح ــب  بالجان ــي  للرق ــدة  جدي
ــة وصالح  ــه يف خدم ــإذن الل ــتكون ب وس
ــا  ــة له ــن اآلن يف دراس ــة  ونح املحافظ
ــا يف القريب  ــيتم تنفيذه ــه س ــإذن الل وب

العاجل.
ــال  والخدمات  •  ــي األعم ما ه

التي  ينفذها القطاع الصحي 
باملحافظة يف الوقت الراهن؟

ــا  ــي ننفذه ــات الت ــال والخدم - األعم
ــة  وجراحي ــة  طبي ــات  خدم ــن  تتضم
ــة الصحية  ــني ، خدمات الرعاي للمواطن
ــة ، عمليات  ــخيص ومعالج ــة تش األولي

وخدمات جراحية.
ــاك لدينا فرق طبية متنقلة تذهب  وهن
للمنازل لألشخاص الذين لم يستطيعوا 
ــبب  بس ــي  الصح ــق  املرف إىل  ــور  الحض
ــادة املالية فهذا  ــق وقلة امل وعورة الطري
ــم خدمات  ــل مهمته تقدي ــق املتنق الفري
ــخيص  تش ــن  م ــة  التكاملي ــة  الرعاي
ومعالجة وتحصني وتغذية ، وهناك فرق 
ثابتة يف املرافق الصحية تقدم الخدمات 
ــكل املطلوب ،  ــة للمواطنني بالش الصحي
ــل مراكز صحية  ــن اآلن بصدد تأهي ونح
ــرب  أك ــة  الخدم ــون  لتك ــفيات  إىل مستش
ــفيات طرفية أي  ــل مستش ــا تأهي وأيض
ريفية إىل محورية ، ولدينا مراكز صحية 

ــا  وأيض ــني  والالجئ ــني  النازح ــة  ملعالج
ــان  ــل الكوادر البرشية تأهيل اإلنس تأهي
من جميع املجاالت نقيم دورات تدريبية 
ــذه  ه ــتمر  وستس ــتمرة  مس ــة  تأهيلي
ــتكون الخدمات  ــإذن الله س ــدورات وب ال

أكرب..
كلمة أخرية تودون قولها؟• 

ــانية ووزارة  ــو املنظمات اإلنس - ادع
ــوا  ــري إىل أن يلتفت ــل الخ ــة وأه الصح
ــة وأن يتعاونوا  ــة للمحافظ لفتة جميل
معنا يف سبيل الرقي بالجانب الصحي 
أن  ــة إىل  ــة ماس ــني  بحاج املواطن ألن 
ــة  وطبي ــة  صحي ــات  خدم ــم  له ــدم  تق
ــذه األيام  ــن يف ه ــا ونح ــة خاصت عاجل
والجمهورية بأكملها تعاني من انتشار 
ــاء الدفرتيا الذي يتطلب من الجميع  وب
ــار  ــد من انتش ــف للح ــاون والتكات التع
ــذا الوباء..وأطلب من جميع العاملني  ه
ــاد يف العمل  ــد واالجته ــني الج الصحي
ــري  ــة والضم ــن الني ــرضوا حس وأن يح
ألن الخدمات التي نقدمها هي ألبنائنا 

وإخواننا وأقربائنا.

ــل نقص حاد لألدوية يتفاقم  ــكان يف ظ ــي يف محافظة الجوف يوماً بعد يوم ، وتزداد معاناة الس ــع الصح الوض
ــكري والضغط  ــل الكلوي والس ــا كالعالجات الخاصة بالفش ــتغناء عنه ــة التي اليمكن االس الرضوري

وحاالت القلب والكثري من  األشياء املتعلقة بالصحة.
ــتمرار الحصار  ــه املحافظة ، نتيجة للعدوان واس ــذه املعاناة والوضع الصحي املتدني الكارثي الذي تعيش ــي ه وتأت

املفروض عىل بالدنا ظلما وعدوانا  وكذلك االستهداف املبارش لطواقم ومقرات الصحة.
ــع من خالل  بذل الجهود ومحاولة توفري  ــلطة املحلية باملحافظة يحاول  تخطي هذا الوض ــاع الصحي والس القط

ما أمكن توفريه من خدمات.
حول هذا املوضوع كان لنا لقاء مع مسؤول الصحة يف محافظة الجوف األخ بشري هادي مقدر.. فإىل التفاصيل:

الثورة/ 
رضي القعود

ٍٍ بفعل العدوان والحصار ونعد خطة متكاملة لالرتقاء به بفعل العدوان والحصار ونعد خطة متكاملة لالرتقاء به ¶¶  الوضع الصحي يف محافظة الجوف متدنالوضع الصحي يف محافظة الجوف متدن
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تدشني حملة بيع الغاز املنزيل بسعر ٣ آالف ريال 
وضبط األفران املخالفة يف حجة

دورة خاصة بالتوعية املجتمعية بمديريتي حيدان ومنبه يف صعدة

املنصوري يؤكد على ضرورة توحيد الجهود 
ملواجهة مخططات العدوان ودعم الجبهات

تنديد شعبي يف البيضاء باستمرار مجازر العدوان والحصار

حجة-سبأ
ــن محافظ حجة هالل عبده الصويف أمس حملة  دش
ــعر ثالثة آالف ريال لألسطوانة 20  بيع الغاز املنزيل بس
ــعار وأوزان الرغيف ،  لرتاً، وحملة ضبط املتالعبني بأس
ــالمة املهنية ، والتي  ــني لضوابط الصحة والس واملخالف

ينفذهما مكتب الصناعة والتجارة يف املحافظة.
ــع مادة الغاز  ــري عملية بي وتفقد املحافظ الصويف س
ــىل  ــددا ع ــة .. مش ــات التعبئ ــف محط ــزيل بمختل املن
ــة عىل املحطات  ــام بعملية الرقاب ــات املعنية القي الجه
ــات، والعمل  ــدوث أي تالعب أو مخالف ــان عدم ح لضم
ــهدتها  ــي ش ــة الت ــة الراهن ــن األزم ــف م ــىل التخفي ع

املحافظة يف مادة الغاز املنزيل خالل اليومني املاضيني.
ــاب األفران  ــدى التزام أصح ــويف عىل م ــع الص واطل
ــعار وأوزان الرغيف والتزام العاملني فيها بقواعد  بأس
ــارة  ــة والتج ــب الصناع ــا مكت ــة املهنية..موجه الصح
ــالق األفران التي لم تلتزم  بضبط األفران املخالفة وإغ

بقواعد الصحة والسالمة املهنية.
ــبأ/ "  وقال محافظ حجة لوكالة األنباء اليمنية /س
ــي إلنهاء األزمة  ــاز التي تم توفريها ال تكف ــة الغ إن كمي
ــزيل  ــاز املن ــادة الغ ــىل م ــب ع ــا يف الطل ــة حالي الحاصل
ــتمر قيادة  ــكل مس ــع بش ــه يتاب ــاً ان ــة". مبين باملحافظ
ــري كميات أخرى بما يضمن  الرشكة اليمنية للغاز لتوف

إنهاء األزمة.
ــاف: إن قيادة املحافظة وجهت مكتب الصناعة  وأض
ــق التعليمات  ــىل تطبي ــل ع ــة بالعم ــزة األمني و األجه
ــوص بيع مادة  ــية بخص ــادرة من القيادة السياس الص

الغاز املنزيل بسعر 3000 ريال للدبة عبوة 20 لرتاً بهدف 
التخفيف من معاناة املواطنني.

ــب الصناعة  ــح نائب مدير عام مكت ــن جانبه، أوض م
ــاز  ــة الغ ــد أن كمي ــه ُحمي ــة عبدلل ــارة باملحافظ والتج
ــرى توزيعها  ــد املحافظة بها وج ــي تم تزوي ــزيل الت املن

عىل محطات الغاز بلغت 48 الف لرت.
ــط  ــن الضواب ــددا م ــع ع ــب وض ــار إىل أن املكت وأش
املتعلقة ببيع الغاز بهدف ضمان حصول كافة املواطنني 
ــم احتياجاتهم لعدة أيام  ــات معقولة تؤمن له عىل كمي
ــني وصول الكميات األخرى التي يجري متابعة  وإىل ح

وصولها والتي ستكفل إنهاء تلك األزمة.
ــيق مع األجهزة  ــب وبالتعاون والتنس ــال إن املكت وق
األمنية يقوم بالرقابة عىل سري عملية البيع للمواطنني 
ــة بخصوص بيع  ــزام بالتعليمات املتعلق ــان االلت لضم

مادة الغاز املنزيل .
ــة والتجارة ضبط  ــد أن مكتب الصناع وأوضح ُحمي
ــعار وأوزان بيع  ــا ألس ــس 16 فرنا مخالف ــه أم يف حملت
ــدا أن الفرق  ــة .. مؤك ــد الصحة املهني ــف ولقواع الرغي
امليدانية املكلفة بأعمال الرقابة والتفتيش عىل األفران 
ــعار وأوزان الرغيف بما  ــط أس ــتواصل مهامها لضب س

يسهم يف التخفيف من معاناة املواطنني.
ــة والتجارة  ــب الصناع ــام مكت ــب مدير ع ــن نائ وثم
ــة كافة  ــا عىل متابع ــة وحرصه ــادة املحافظ ــود قي جه
ــاد بتجاوب  ــة املواطنني، وأش القضايا الخاصة بمعيش
ــني  ــني أو املتالعب ــط املخالف ــة يف ضب ــزة األمني األجه

بأقوات املواطنني.

صعدة-سبأ
ــة صعدة أمس  اختتمت بمحافظ
ــة  بالتوعي ــة  خاص ــة  تدريبي دورة 
ــني  الصحي ــني  للمتطوع ــة  املجتمعي
ــاة  للحي ــذة  املنق ــائل  الرس ــول  ح
ــي،  االجتماع ــل  التواص ــارات  ومه
ــاء صعدة بدعم  ــا جمعية أبن نظمته

منظمة اليونيسف.
ــاب  ــبوع إكس هدفت الدورة يف أس
ــا من  ــة صحي ــا ومتطوع 45 متطوع
ــارات  ــه مه ــدان ومنب ــي حي مديريت
ــتخدام  اس ــة  كيفي ــول  ح ــة  صحي
ــبة لرفع  ــة املناس ــاليب الصحي األس
ــتوى  واملس ــي  املجتمع ــي  الوع

ــة  املحلي ــات  املجتمع يف  ــي  الصح
ــاه  ــتخدام مي ــة اس ــة بأهمي والتوعي

الرشب النقية.
ويف االختتام أشار رئيس جمعية 
ــواوي إىل أن  ــدة لطف الع ــاء صع أبن
الدورة تأتي ضمن الربنامج املتكامل 
البيئي واالتصال  للمياه واإلصحاح 
ــي منبه  ــة بمديريت ــل التنمي ــن أج م

وحيدان.
ــة  أهمي ــىل  ع ــاركني  املش ــث  وح
ــن  م ــدورة  ال يف  ــوه  تلق ــا  م ــق  تطبي
ــم  باعتباره ــع  الواق ــىل  ع ــردات  مف
ــل التوعية يف املجتمعات .. الفتا  رس
ــاك مرحلة التتبع والتقييم  إىل أن هن

يف  ــة  التوعي ــبة  نس ــدى  م ــتظهر  س
أوساط املجتمعات املستهدفة ضمن 

املرشوع .
ــر التنفيذي  ــتعرض املدي فيما اس
ــوم أهداف  ــه القح ــة عبدالل للجمعي
ــاركون من  ــبه املش ــدورة وما اكتس ال
ــم قادرين  ــارات ومعارف، تجعله مه
ــائل إىل املجتمع  ــال الرس ــىل إيص ع

املستهدف .
ــدورة  ــات ال ــت إىل أن مخرج ولف
يف  ــي  الوع ــز  لتعزي ــدا  راف ــتكون  س
ــي  ــتهدفة بمديريت ــات املس املجتمع
ــن عوامل  ــال م ــه وعام ــدان ومنب حي

نجاح املرشوع .

البيضاء /سبأ
ــاء أمس وقفة  ــة البيض ــة الزاهر محافظ ــاء مديري ــم أبن نظ
ــعودي الغاشم  احتجاجية كربى للتنديد بمجازر العدوان الس

و استمرار الحصار عىل اليمن.
ــد محافظ البيضاء عيل محمد املنصوري  وخالل الوقفة أك
ــعب  ــدوان والحصار إال أن الش ــازر الع ــتمرار مج ــه رغم اس ان
ــدوان  ــوى الع ــة ق ــا يف مواجه ــموخا وثبات ــزداد ش ــي ي اليمن
ــاء  ــتهدفون بعدوانهم وجربوتهم النس ــن يس ــم الذي ومرتزقته

واالطفال دون أي وازع ديني أو أخالقي وإنساني.
ــة كل  ــود ملواجه ــة الجه ــد كاف ــىل رضورة توحي ــدا ع مؤك
ــي  وتفويت الفرصة  ــعب اليمن ــرات التي تحاك ضد الش املؤام
ــراب والدمار يف  ــب الخ ــي تريد جل ــوى اإلرهابية الت ــىل الق ع
بعض املناطق، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياتهم يف مواجهة 
ــم جبهات العزة والرشف باملال  قوى العدوان ومرتزقتهم ودع

والرجال.
ــي يقدمها  ــف املرشفة الت ــاء باملواق ــاد محافظ البيض وأش
أبناء الزاهر آل حميقان يف مختلف املراحل التاريخية، مجددا 
ــاندة  ــوة للمغرر بهم للعودة إىل جادة الصواب وترك مس الدع

مرتزقة العدوان واإلرهاب التي ال تجلب إال الرش للبالد.
وعرب املشاركون يف الوقفة االحتجاجية التي حرضها مدير 
ــي وقيادات  ــوي الحميقان ــد عبدالق ــة الزاهر احم ــام مديري ع

ــة  االجتماعي ــخصيات  والش ــة   والتنفيذي ــة  املحلي ــلطة  الس
ــدوان  الع ــه  يرتكب ــا  مل ــديد  الش ــتنكارهم  اس ــن  ع ــان،  واألعي
ــعودي األمريكي من جرائم حرب عبثية ناقمة ضد بالدنا  الس

وحصار جائر استهدف مقومات الحياة.
ــتمرار العدوان يف  ــة أن اس ــن الوقف ــان الصادر ع ــد البي وأك
ــيوخ  ــاء  واألطفال والش ــعب اليمني من النس ــاء الش ــل أبن قت
ــة والبنى التحتية  ــال وتدمري املمتلكات العامة والخاص والرج
ــية والحصار الجائر عىل الشعب اليمني  وكل الجرائم الوحش

وصمة عار يف جبني تاريخ دول العدوان ولن تسقط بالتقادم. 
ــاركون يف الوقفة االحتجاجية االنتصارات التي  وحيا املش
ــعبية يف مختلف جبهات  يحققها أبطال الجيش واللجان الش
ــعب اليمني سيواصل الصمود  العزة والرشف. مؤكدين أن الش

يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .
ــطرها أبطال  ــام التضحيات التي يس ــاركون أم ووقف املش
الجيش واللجان الشعبية يف ميادين البطولة وما وراء الحدود 
ــائر  ــه وتكبيد العدو  خس ــدوان ومرتزقت ــوى الع ــة ق يف مواجه

فادحة يف األرواح والعتاد يف مختلف املواقع.
ــي وحقوق  ــات املجتمع املدن ــاركون كافة منظم ــا املش ودع
ــها األمم  ــىل رأس ــة وع ــة ذات الصل ــة والدولي ــان املحلي اإلنس
ــن خالل إيقاف  ــانية م ــدة إىل إثبات صدق مهمتها اإلنس املتح

العدوان ورفع الحصار املفروض عىل بالدنا.

محافظ ريمة يطلع على أحوال املصابني 
بوباء الدفترييا بمستشفى الثاليا 

ريمة - سبأ
ــتوى الخدمات  ــىل مس ــري أمس ع ــن العم ــظ ريمة حس ــع محاف اطل
ــفى  ــة املقدمة للحاالت املصابة بوباء الدفرتيا بمستش الطبية والعالجي

الثاليا العام بعاصمة املحافظة.
ــام األمومة  ــات املقدمة يف أقس ــري الخدم ــظ العم ــث تفقد املحاف حي

والطفولة والنساء والتوليد واملختربات والرقود والطوارئ.
ــؤولة الرتصد الوبائي  ــتمع من مديرة مستشفى الثاليا العام مس واس
ــاالت املصابة بوباء  ــزا عوض إىل رشح حول الح ــة الدكتورة لي باملحافظ

الدفترييا عىل مستوى املحافظة والحاالت الوافدة للمستشفى.
ــفى يف تخصيص  ــي تواجه إدارة املستش ــتعرضت التحديات الت واس
قسم استقبال خاص بالحاالت املرضية املصابة بهذا الوباء وما يحتاجه 
ــي يتم بعدها  ــعافية األولية والت ــية للعالجات اإلس ــن إمكانيات أساس م

إحالة هذه الحاالت إىل محافظة الحديدة .
ــج الرتصد  ــذه برنام ــي الذي ينف ــدور اإليجاب ــظ ريمة ال ــن محاف وثم
ــة وباء  ــة واألمراض وخاص ــع األوبئ ــد وتتب ــة يف رص ــي باملحافظ الوبائ

الكولريا الدفترييا.
ــة أبناء  ــة العاجلة وتوعي ــراءات االحرتازي ــاذ اإلج ــة اتخ ــد رسع وأك

املجتمع بمخاطر هذا الوباء. 
ــري األدوية   ــة باملحافظة بتوف ــب الصح ــظ العمري مكت ــه املحاف ووج
ــات للتواصل مع  ــة عملي ــاء وتخصيص غرف ــذا الوب ــة ه ــة ملواجه الالزم
ــالغ عن الحاالت  ــة يف مختلف املديريات لإلب ــق والوحدات الصحي املراف

املصابة بهذا الوباء.

اختتام املسابقات العلمية واملنهجية بمدارس عمران
عمران/سبأ

اختتمت أمس بمحافظة عمران املسابقات العلمية واملنهجية لعدد من 
ــية والثانوية، والتي استمرت 4 أيام  مدارس املحافظة للمرحلتني األساس

بمشاركة 13 مدرسة حكومية وأهلية.
ــران صالح املخلوس  ــني عام محافظة عم ــار أم  ويف حفل االختتام، أش
ــة يف تنمية مهارات  ــابقات العلمي ــيطية واملس إىل أهمية هذه الربامج التنش
ــا يف بث روح  ــارف الثقافية ودوره ــة، وتنمية املع ــباب الذهني وقدرات الش
ــي وتطوير  ــل العلم ــادة التحصي ــىل زي ــم ع ــداع وتحفيزه ــة واإلب املنافس
ــتوى  ــود لالرتقاء بمس ــد من الجه ــىل بذل املزي ــايف وحث ع ــب الثق الجان
العملية التعليمية .. مثمناً صمود وثبات القطاع الرتبوي باملحافظة يف ظل 
ــتهدف الشعب اليمني  ــتمرار العدوان الذي يس األوضاع الراهنة جراء اس

ويدمر مقدراته.
 من جهته أوضح مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة أحمد الشهاري 
ــابقات هدفت إىل تحفيز الطالب والطالبات عىل التحصيل العلمي  أن املس
ــة 22 مايو  ــتويات أفضل، وتم تكريم مدرس ــرة من أجل تحقيق مس واملثاب
ــة  ــتي عائش ــة واملنهجية والثقافية بفوزها عىل مدرس ــابقة العلمي يف املس
والحمزة بنتيجة 70 درجة مقابل 60 ملدارس عائشة و59 ملدرسة الحمزة.


