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ع��رم��وش- مراسلة  م��ن��ى  م���ن: 
م��وق��ع ال���ع���رب وص��ح��ي��ف��ة كل 

العرب
م��ن ذوي  ال��ط��اب  أه��ال��ي  يعاني 
مدينة  في   اخلاصة  االحتياجات 
ك��ف��رق��اس��م وامل��ن��ط��ق��ة م��ن رفض 
وزارة  ف���ي  امل���س���ؤول���ة  اجل���ه���ات 
املعارف إقامة مؤسسات مائمة 
يضطر  ح���ي���ث  الح���ت���ي���اج���ات���ه���م، 

االه���ال���ي إلرس�����ال أب��ن��ائ��ه��م إلى 
مدارس في الطيرة ومناطق بعيدة 
امل��دي��ن��ة م��ث��ل ع����ارة عرعرة.  ع��ن 
"لست  جمعية  ج��ع��ل  م��ا  وه����ذا، 
على  تعمل  القسماوية  وح���دك" 
هذه  م���ن  األوالد  ج��م��ي��ع  ب��دم��ج 
الشريحة في أطر متعددة ثقافية 

وترفيهية واجتماعية.
اجلمعية  ادارة  ق��ام��ت  وق��د  ه���ذا، 

ب��ت��ج��ه��ي��ز م��ك��ان خ����اص، وال���ذي 
وساحة  ص���ف���وف  ع����دة  ي��ش��م��ل 
واسعة للطاب، وقد ذكرت مديرة 
أّنه:"احلمد لله  اجلمعية فداء طه 
اشخاصا  هنالك  أّن  العاملني  رب 
يسعون لعمل اخلير من أجل دعم 
مسيرتنا، كما أّن ادارة مسجد علي 
بن ابي طالب تبرعت إلمتام املكان، 

وهذه خطوة يحتذى بها".

"لست  جمعية  إدارة  وأوضحت 
القسماوية:"طالبنا  وح�����دك" 
وزارة التربية والتعليم بإحتساب 
هذا املبنى ك مدرسة خصوصية 
لذوي االحتياجات اخلاصة، بدالً 
لكن  لبلدات اخرى،  ارسالهم  من 
ترفض  والتعليم  التربية  وزارة 
املصادقة على املبنى بحجة فوارق 
العمر بني ذوي االحتياجات، كذلك 

املطالبة بإقامة مدرسة لذوي اإلحتياجات اخلاصة في كفرقاسم
رئيس البلدية عادل بدير : "بلدية كفرقاسم تتابع األمور وسنعمل قريًبا على إرسال 

برقية لوزارة التربية والتعليم للضغط عليهم من أجل املصادقة على املدرسة"

ومع األسف الشديد دخلت 
املوضوع،  لهذا  السياسة 
ح����ي����ث ي�����وج�����د ه���ن���ال���ك 
مناقصة في وزارة التربية 
والتعليم بخصوص ذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة، 
وهنالك بعض الشخصيات 
كفرقاسم  م��ن  امل��رش��ح��ة 

لهذه املناقصة".
وفي حديث ملراسلة موقع 
العرب مع إحدى االمهات 
تدخل  أن  يعقل  قالت:"ال 
ال��س��ي��اس��ة ف���ي م��ث��ل هذه 
األمور على حساب اوالدنا 
تعليم  ألّن  ومستقبلهم، 
االوالد في مدارس الطيرة 
يعود عليهم بالضرر، وال 
لهذا  نرى منها اي فائدة، 
نريد أن نقيم مدرسة هنا 

بدعم االهل والبلدية وأياٍد 
والدة  أخ��رى". وأضافت 
أخ����رى ل��ط��ال��ب م��ن ذوي 
االحتياجات اخلاصة:"مّت 
االحتياجات  ذوي  وض��ع 
اخل����اص����ة ف����ي م������دارس 
طبيعية ولكنهم لم يأخذوا 
فان  لذا  يجب،  كما  حقهم 
ستكون  ك��ه��ذه  م���درس���ة 

مائمة بالفعل.
رئيس  زار  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
مبنى  بدير  ع��ادل  البلدية 
اجلمعية، وأّكد أّن:"بلدية 
األمور  تتابع  كفرقاسم 
على  ق���ري���بً���ا  وس���ن���ع���م���ل 
إرس������ال ب��رق��ي��ة ل�����وزارة 
للضغط  والتعليم  التربية 
املصادقة  أجل  من  عليهم 

على املدرسة.

إنتظام الدراسة في اعدادية 
عرعرة واإلعالن عن فك اإلضراب

عطا-  أبو  إبراهيم  من: 
العرب  م��وق��ع  م���راس���ل 

وصحيفة كل العرب
أمور  أولياء  جلنة  أعلنت 
ال����ط����اب ف����ي اع����دادي����ة 
ع�����رع�����رة ع�����ن ان���ت���ظ���ام 
األسبوع  مطلع  الدراسة 
احلالي، ليكون األحد أول 
أيام السنة الدراسية عند 
ط���اب امل���درس���ة ب��ع��د أن 
أمور  أولياء  جلنة  أعلنت 
الطاب االضراب املفتوح 
املاضي،  االرب��ع��اء  مساء 
إثر نواقص في املدرسة، 
التي  اجل���ل���س���ات  أّن  إال 
عقدها املجلس احمللي مع 
جلنة أولياء أمور الطاب 
ق���د أس���ف���رت ع���ن اع���ان 
الدراسة  ان��ت��ظ��ام  اللجنة 

من صبيحة اليوم.
وجاء في بيان جلنة أولياء 

االعدادية  ال��ط��اب  أم���ور 
جلنة  "ت���ع���ل���ن  ع����رع����رة: 
أول����ي����اء أم�����ور امل���درس���ة 
االع����دادي����ة ع���رع���رة، عن 
ان���ت���ظ���ام ال����دراس����ة  بعد 
املكثفة  االج����ت����م����اع����ات 
األمور  أول��ي��اء  جلنة  ب��ني 
ف��ي امل���درس���ة االع���دادي���ة 
والسلطة احمللية ووزارة 
امل������ع������ارف وال�����وص�����ول 
وتنفيذ  مكتوبة  التفاقات 
بعض النواقص املهمة من 
الدرجة االولى للمحافظة 
على أمن وأم��ان الطاب. 
البيئية  اخل��ط��ط  ووض���ع 
والتعليمية  وال��ت��رب��وي��ة 
التي ستنفذ خال الزمن 
ال�����ق�����ري�����ب. واج���ت���م���ع���ت 
جل��ن��ة األول���ي���اء وق���ررت 
وانتظام  االض��راب  إنهاء 

الدراسة األحد".
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أتقدم الى رئيس بلدية الناصرة المحترم 

السيد علي سالم 
وأعضاء المجلس البلدي

وإلى أهالي الناصرة والقضاء
واالمة االسالمية كافة بمناسبة

 

عيد االضحى المبارك 
أعاده اهللا على رئيس بلديتنا بالخير والنجاح 
وعلى األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات


