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مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة كانت 
ــي املجتمعي  ــباقة يف إحياء العمل الطوع س
حيث نفذت برامج توعوية تزامنا مع استقبال 
ــد -2018 2019م والتي  ــدرايس الجدي العام ال
ــي ومرشوع  ــدي االكاديم ــا املعهد الكن أقامه
ــيل  ــس املح ــة املجل ــي" برعاي ــي حيات "بيئت

ملديرية بني الحارث.
ــاركة  ــادرة إىل تعزيز روح املش ــدف املب وته
املجتمعية لدى أبناء أمانة العاصمة يف مجال 
ــلوك  ــوارع واالحياء كس النظافة العامة للش
ــة باملظهر الالئق  ــخيص بما يظهر العاصم ش
ــار األمراض  ــن انتش ــد م ــب الح ــا، إىل جان له

واألوبئة .
سلوك دائم

ــني عام  ــد فيه أم ــرشوع أك ــاح امل ــل افتت حف
ــارث  الح ــي  بن ــة  بمديري ــيل  املح ــس  املجل
عبداللطيف العلفي ان املديرية تضم نحو 53 

جمعية ومنظمة تعمل يف مختلف املجاالت.
ــب  بالجوان ــام  االهتم رضورة  إىل  ــريا  مش
ــة والتعليم  ــاس كالنظاف ــاة الن ــة بحي املتعلق
ــة، الفتا إىل أن العمل يتم وفق  والصحة والبيئ
ــن عوامل  ــد م ــة يزي ــط صحيح ــج وخط برام

النجاح ويلمسه الجميع عىل الواقع املعاش.
ــادرات املجتمعية إىل  داعيا املنظمات واملب
ــج النظافة والتعليم واالهتمام  املزيد من برام
ــام  االهتم ــىل  ع ــم  وحثه ــالب  الط ــا  بأبنائن

بالنظافة كسلوك شخيص دائم يف حياتهم.
ــه ان املجلس املحيل يف  ــام كلمت وأكد يف خت
ــىل دعم مثل  ــرص كل الحرص ع املديرية يح
ــج والحمالت التوعوية  ــاريع والربام هذه املش
ــاعدة الجهود الحكومية  ــأنها مس التي من ش
ــا  تواجهه ــي  الت ــاء  األعب ــن  م ــف  والتخفي

ــذي  ــم ال ــعودي الغاش ــدوان الس ــة الع نتيج
استهدف البنية التحتية بشكل أسايس ودمر 
ــفيات واملصالح الحكومية  املدارس واملستش
ــاجد وأتى عىل كل يشء، ولم  والطرقات واملس

يستنث شيئاً.
ــا  ــب له ــن يكت ــوات ل ــا ان أي خط موضح
ــف اجتماعي  ــاك تكات ــم يكن هن ــاح ما ل النج

ومشاركة كل أفراد املجتمع.
شحة اإليرادات

ــاد نائب مدير مكتب النظافة   من جانبه أش
ــم  عبدالحلي ــة  العاصم ــة  بأمان ــني  والتحس
ــكري بإقامة مثل هذه الفعاليات الوطنية  الس
ــود  ــاند الجه ــي تس ــة الت ــادرات الذاتي واملب
ــراء  ــة ج ــروف الصعب ــم الظ ــة رغ الحكومي

العدوان والحصار.

مؤكدا ان قطاع النظافة والتحسني يف أمانة 
ــحة اإليرادات  ــي الكثري من ش ــة يعان العاصم
ــت تدعم  ــرادات التي كان ــض اإلي ــال بع وإقف

مشاريع النظافة.
ــية والعداء الذي  الفتا إىل انه ورغم الوحش
ــاه  ــعودي تج ــدوان الس ــف الع ــه تحال يبدي
ــع دخول  ــار جائر ومن ــرض حص ــي وف اليمن
ــبب  ــتقات النفطية وتس الدواء والغذاء واملش
بالكثري من االشكاليات االقتصادية، استطاع 
قطاع النظافة ان يواصل خدماته وان يستمر 
ــائل  ــق اإلمكانيات املتاحة والوس يف عمله وف

املتوفرة.
يف  ــود  الجه ــن  م ــد  املزي ــذل  ب إىل  ــا  داعي
مجاالت التوعية والتعميم لخطباء املساجد 

واملرشدين بتوعية املجتمع بأهمية النظافة.
خلق رأي عام

مدير مكتب األوقاف يف مديرية بني الحارث 
ــد ان وزارة  ــري بدوره أك ــن الجدي عبدالرحم
ــعى إىل خلق رأي عام  ــاد تس األوقاف واإلرش
يف أوساط املجتمع من خالل املساجد بأهمية 
ــم خطط  ــدا عىل تعمي ــة، مؤك ــة العام النظاف
ــاجد  ــرتاتيجية النظافة إىل خطباء املس واس
ــدين والدعاة لتكون رسالتنا واضحة  واملرش
ــال مخططات العدوان الرامية إىل شل  يف إفش
ــراض واألوبئة يف  ــرش األم ــة ون ــاة العام الحي

أوساط املجتمع.
ــة  التوعي يف  ــجد  املس دور  ان  إىل  ــريا  مش
ــون يداً واحدة  ــم جدا بحيث نك والتثقيف مه
وكل فرد من أفراد املجتمع يتحمل مسؤولياته 

تجاه الوطن.
ــم  ــن العال ــر م ــري : " ال ننتظ ــال الجدي وق
املادي ان يعيننا أو ان ينقذنا، علينا ان نتوكل 

ــه جميعا وان  ــه وان نعتصم بحبل الل ــىل الل ع
ــؤوليتنا الدينية والوطنية وان  ــعر مس نستش
ــتطيع  ــدوان ومؤامراته بكل ما نس ــه الع نواج

من قوة.
ــعب  ــاف: " العدوان يريد ان يركع الش واض
ــن خاضعا خانعا  ــي، يريد ان يكون اليم اليمن
ــتحيالت مادام  ــابع املس ــه ، ولكن ذلك من س ل

الله معنا ونحن متوكلون عليه.
ــيدا يف ختام كلمته بمثل هذه املبادرات  مش
ــي  ــد معان ــي تجس ــة الت ــاريع الحيوي واملش
ــاء للوطن،  ــوالء واالنتم ــب ال ــؤولية وح املس
ــود وتعميم  ــد من الجه ــىل بذل املزي ــداً ع مؤك
ــة املجتمعة  ــاجد يف التوعي الخطب عىل املس
ــة والتعليم  ــق بالنظاف ــا فيما يتعل وخصوص
ــني  املعلم دور  ــا  مثمن ــة،  والبيئ ــة  والصح
واملعلمات وجهودهم العظيمة يف تقديم أعظم 

رساالت األرض.
غياب الوعي

ــوكل  ــم املت ــتاذ عبدالكري ــد االس ــدوره أك ب
ــؤولية  ــزء من الحياة وتعد مس ــة ج ان النظاف
ــع، داعيا اىل رضورة إعطائها الكثري من  الجمي

االهتمام.
ــة الوعي لدى  ــتاذ املتوكل قل ــب االس وعات

ــالل رميهم  ــراد املجتمع من خ ــض من أف البع
ــية  ــوارع الرئيس ــام يف الش ــات الطع بمخلف
ــطى للشوارع واألرصفة، مؤكدا  والجزر الوس
ــدى  ــل ل ــور يف العم ــن قص ــم ع ــك ناج ان ذل
ــج التوعية  ــاب برام ــة وغي ــات املختص الجه

والتثقيف.
ــتقبلية  ــة وضع رؤية مس ــدد عىل أهمي وش
ــل والطالب  ــرأة والطف ــتهدف امل توعوية تس
ــد  ــع حتى نجس ــراد املجتم ــة وكل أف والطالب
ــة وحماية  ــاً يف النظاف ــاً عام ــلوكاً مجتمعي س

أنفسنا جميعا من األوبئة واألمراض.
دور المرأة

ــة بني  ــرأة يف مديري ــة امل ــرة إدارة تنمي مدي
ــدت بدورها عىل  ــنيدار اك ــارث أروى الس الح
إقامة الكثري من الفعاليات والربامج التوعوية 
ــة  أهمي إىل  ــرية  مش  ، ــدارس  امل يف  ــاملة  الش
ــكاليات املوجودة وان  معالجة القصور واالش
ــوارد ونقص  ــة عن قلة امل ــت اغلبها ناجم كان
ــع االقتصادي املتدني  اإليرادات جراء الوض

الذي عمل عىل احداثه العدوان والحصار.
ثنائية مشرتكة

ــا حياتنا  ــرشوع بيئتن ــد مدير م ــك أك إىل ذل
يحيى القديمي ان املرشوع ال يقترص فقط عىل 
النظافة بل يتضمن الكثري من األفكار والربامج 
ــي لدى  ــتوى الوع ــأنها رفع مس ــي من ش الت
ــدا ان برامج النظافة  أفراد املجتمع ككل، مؤك
تعد انطالقة لعمل املرشوع باعتبارها األهم يف 
ــق بحياتنا جميعا دون  حياتنا اليومية وتتعل
ــىل النظافة  ــا إىل ان الحرص ع ــتثناء، الفت اس
ــي املجتمعي  ــن الوع ــو جزء م ــخصية ه الش
ــة  ــؤولية الوطني ــي املس ــد معان ــذي يجس ال
ــن خاللها  ــاه الوطن والتي م ــة تج واألخالقي

ــة  ــي واملدين ــة الح ــىل نظاف ــك ع ــس ذل ينعك
واملنازل.

ــور  ــاء األم ــة وأولي ــريا إىل دور املدرس مش
ــرتكة يف التوعية باعتبارهما نواة  كثنائية مش
ــم ومثقف،  ــل متعل ــق جي ــن وخل ــاء الوط لبن
ــؤوليتهما تجاه  ــام بمس ــرضورة القي منوها ب
ــا الطالب والطالبات وانه يف حال غياب  أبنائن
ــة ال يمكن بناء وطننا وال يمكن ان  هذه الثنائي
نساهم يف تقدم وازدهار بلدنا اليمن خصوصا 
ــن نواجه اعتى عدوان عىل وجه األرض،  ونح
ــتوى  ــا ان نكون عند مس ــم علين ــو ما يحت وه
ــدي وان نواجه العدوان ونعمل عىل  هذا التح

إفشال كل مخططاته ومؤامراته الدنيئة.
ــي انطالق مبادرة النظافة يف  واعلن القديم
مديرية بني الحارث بمشاركة مختلف رشائح 
ــيل بمديرية  ــة املجلس املح ــع وبرعاي املجتم

بني الحارث.
ــدي  ــد الكن ــه باملعه ــام كلمت ــاد يف خت وأش
االكاديمي ودعمه ومساندته ملثل هذه الربامج 
ــا مختلف املعاهد  ــة والبيئية، داعي املجتمعي
الخاصة والجامعات إىل تبني مشاريع البيئة 

والصحة والتعليم والتوعية املجتمعية.
برامج توعوية متنوعة

ــدي  ــد الكن ــر املعه ــال مدي ــه ق ــن جانب م
ــد  املعه ان  ــري  الحج ــه  عبدالل ــي  االكاديم
ــاريع  ــع مش ــىل وض ــرص ع ــرص كل الح يح
ــس  ــي تالم ــة الت ــة املجتمعي ــج التوعي وبرام
احتياجات الناس كالصحة والبيئة والنظافة 
والتعليم وغريها من برامج التوعية املجانية.

ــة تقع عىل  ــؤولية الوطني ــاف: ان املس وأض
ــتثناء ، وعلينا ان  ــن دون اس ــق الجميع م عات
ــاهم بقدر املستطاع إلنجاح جهود الدولة  نس
ــني االعتبار  ــذ بع ــاء واألخ ــف األعب يف تخفي
ــل العدوان عىل  ــروف التي نواجهها يف ظ الظ

بالدنا.
ــام ترصيحه جهود  ــري يف خت وثمن الحج
أمانة العاصمة واملجلس املحيل بمديرية بني 
الحارث ومرشوع بيئتنا حياتنا يف احياء مثل 

هذه الربامج واملشاريع املجتمعية.

المبادرات المجتمعية .. تعزيز مبدأ التكافل االجتماعي ومساندة الجهود الرسمية إلفشال مؤامرات العدوان

مشروع بيئتنا حياتنا.. يتحدى الظروف ويجسد معاني المسؤولية الوطنيةمشروع بيئتنا حياتنا.. يتحدى الظروف ويجسد معاني المسؤولية الوطنية

ــدأ التكافل االجتماعي تعمل  املبادرات املجتمعية عىل تعزيز مب
ــوات ثابتة  ــاركة كخط ــث روح املش ــي وب ــل التطوع والعم
ــهده اليمن  ــاعدة جهود الحكومة والتخفيف من أعبائها يف ظل ما تش ملس
ــر الحياة  ــىل كل يشء من مظاه ــر، أثر ع ــم وحصار جائ ــدوان غاش ــن ع م

والعمل.
ــد يف موضوعنا  ــب بيت القصي ــات العمل وه ــد أحد قطاع ــة ، تع النظاف
ــوم بها هذا  ــاء التي يق ــة يف العاصمة صنع ــود الحثيث ــم الجه ــوم، فرغ الي
ــاع إال ان هناك الكثري من القصور، ولعل ذلك القصور يتمثل يف غياب  القط
مشاركة املجتمع يف جعل النظافة سلوكاً شخصياً دائماً لكل فرد من أفراد 

املجتمع:
الثورة/ محمد الفائق

التأكيد على دور املدارس 
وأولياء األمور واملساجد يف 
ترسيخ الوعي لدى الطالب 

والطالبات

الدعوة إىل خلق وعي 
مجتمعي بأهمية النظافة 

وجعلها سلوكًا شخصيًا 
دائمًا

أهم ما يحتاجه القضاء يف هذه الفرتة
ــة القضائية  ــاع الرشط ــاء قط ــو إنش ه

ويتبعه لواء كامل تكون مهامه:
- تنفيذ األحكام القضائية

-حراسة املحاكم والنيابات
ــالح  وإص ــجون  الس ــىل  ع -اإلرشاف 

ورعاية السجناء .
ــن  ــني م ــاك متطوع ــم أن هن العل ــع  م
ــدون يف املحاكم  ــعبية متواج اللجان الش
ــكل طوعي يف خدمة العدالة   ويعملون بش
ــواء من باب رد  ــم إىل هذا الل ويمكن ضمه
ــان  ــل بالجميل وهل جزاء اإلحس الجمي

ــكورين  ــوا مش ــث قام ــان حي إال اإلحس
ــا ووثائقها من  ــم بأثاثه ــة املحاك بحراس
ــورة الواحد  ــف أثناء وبعد ث ــب والتل النه

والعرشين من سبتمرب
ــم  ــو ت ــة ل ــة القضائي ــاع الرشط إن قط
ــدة يعاني  ــاكل عدي ــتحل مش ــاؤه س إنش
ــاكل تأخري  ــذه املش ــاء أهم ه ــا القض منه
ألن  ــة  البات ــة  القضائي ــكام  األح ــذ  تنفي
عنارص الضبط القضائية املعنية بالتنفيذ 
ــي وزارة الداخلية  ــرى وه ــع جهة أخ تتب
ــال األوامر التنفيذية  ــا تطول مدة انتق مم
ــع إىل موقع  ــكان ومن موق ــكان إىل م ــن م م

ــع املجال  ــباب أخرى ال يس إضافة إىل أس
لذكرها .

ــع  ــجون والجمي ــكلة الس ــاك مش وهن
ــة و بها  ــا وأوضاعها املرتدي ــرف حاله يع
سجناء انتهت فرتة محكوميتهم والزالوا 
ــجون  ــجن  ولو كانت مصلحة الس يف الس
تتبع وزارة العدل كما هو حاصل يف معظم 
ــن رسعة  ــذا الحال وألمك ــري ه ــدول لتغ ال

البت يف هذه اإلشكاليات.
ــر يف هذا  ــني النظ ــن املعني ــل م ــذا نأم ل
ــته ووضع اآلليات لتنفيذه  املقرتح ودراس

والله املوفق.
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ــاع املدني   ــس رجال الدف تمكن أم
ــب يف هنجر  ــق  نش ــن إخماد حري م
ــاع  ــارع الدف ــاث يف ش ــل أث ــع ملح تاب

بالعاصمة .
ــاء  اإلطف ــق  فري ــتطاع  اس ــد  ق و 
السيطرة عىل الحريق ، ومنع انتشاره 
ــم  األرضار  ــع تفاق ــكل رسيع ومن بش

املادية ، التي تسبب بها الحريق.
ــة  بمصلح ــاء  اإلطف ــق  فري وكان 
ــن أمس األول   ــاع املدني قد تمك الدف
ــبتمرب 2018 من إخماد  ــة 7س الجمع

ــكني مكون  ــب يف مبنى س حريق نش
ــة  ــمال العاصم ــة أدوار  ش ــن ثالث م
ــدة والذي  ــرزة صع ــوار ف صنعاء ج
تسبب يف أرضار مادية بالدور األريض 

، دون أي إصابات برشية.
ــكرهم  ــرب املواطنون عن ش ــد ع وق
ــي ملا يبذله من جهود يف  للدفاع املدن
سبيل الحفاظ عىل سالمة املواطنني 
ــتجابة  ــم من خالل االس وممتلكاته
ــن  ــتغاثة م ــداءات االس ــة لن الرسيع

كوارث  الحرائق ، وغريها .

الدفاع المدني يخمد حريقًا في مخزن الدفاع المدني يخمد حريقًا في مخزن 
تجاري ، وآخر في مبنى سكني بالعاصمةتجاري ، وآخر في مبنى سكني بالعاصمة

أمن بني الحارث بالعاصمة يضبط متهمًا بسرقة أمن بني الحارث بالعاصمة يضبط متهمًا بسرقة 
٧٠٠٧٠٠ ألف ريال من إحدى السيارات ألف ريال من إحدى السيارات

تمكن رجال األمن بمديرية بني الحارث يف أمانة العاصمة 
ــو (  م . أ .  ق )  وذلك لقيامة برسقة مبلغ 700  ــن ضبط املدع م

ألف ريال من سيارة تابعة للمواطن خالد محمد أبوقنة .
ــتقل دراجة نارية  ــح أمن املديرية أن املتهم كان يس وأوض
ــتخدمها يف متابعة سيارة الضحية ،  و بعد نزول املواطن  اس
ــم  برسقة املبلغ املايل ، و الفرار  ــيارة قام املته الضحية من الس
بالدراجة النارية ، كما  أشار أمن املديرية إىل أن ضبط املتهم 
كان نتيجة تحر ومتابعة للمشبوهني و ذوي السوابق، يف هذا 

النوع من جرائم الرسقة.

ضبط متهم بسرقة كابالت ضبط متهم بسرقة كابالت 
كهربائية في محافظة صنعاءكهربائية في محافظة صنعاء

تمكن رجال األمن يف مديرية بني مطر  بمحافظة صنعاء ،  
من ضبط املدعو ( م . م . ا ) وذلك أثناء قيامه بتقطيع كابالت 
ــة يف محاولة منه لرسقتها  ــة يف الخط العام للمديري كهربائي
ــبكة الكهربائية   ــا أدى إىل إتالف أجزاء من الش ــا ،  مم و بيعه

للمديرية،  وقد تم إحالة املتهم لإلجراءات القانونية.


