
و من أهم مناطق حوف .. رهن .. جاذب .. حوف 
ــذ الحدودي مع  ــت التي يقع فيها المنف .. وصرفي

سلطنة عمان الشقيقة .
ــق  ــل المناط ــن أجم ــدة م ــوف واح ــر ح وتعتب
ــي  ف ــة  الطبيعي ــات  المحمي وأروع  ــياحية  الس
ــوب من  ــام المطل ــت باالهتم ــو حظي ــا  .. ول بالدن
ــواح األولى ، وهذه  قبل الدولة ألصبحت قبلة الس
ــة حوف  ــارة منطق ــع لزي ــا  للجمي ــوة نوجهه دع
ــتمتاع بأجوائها الرائعة ومناخاتها الجميلة  لالس
ومناظرها الخالبة، حيث تعيش حوف هذه األيام 
ــيبة  ــف .. وترتدي حلة قش ــم الخري ــواء موس أج
ــر المحبين  ــة زفافها .. تأس ــا عروس في ليل كأنه
ــي وتجلياتها  ــن بجمالها الطبيع ــن الناظري وتفت

السياحية النادرة ومدرجاتها الخضراء  .
ــمية  ــم الخريف تهب الرياح الموس  ففي موس
ــار الخفيفة التي ال  ــة فتهطل اإلمط على المنطق
تفسد متعة الزائر ويحف الضباب المكان وتتدفق 
ــم خيوط الشالالت أجمل  المياه في األودية وترس
ــرارة..  ــض الح ــي .. وتنخف ــداع الربان ــور اإلب ص
ــائش النادرة ..  ــو الخضرة كل شبر بالحش وتكس
ــة .. وجمال  ..  ــحرا .. ومتع ــة .. س ــق الطبيع فتتأل
فتهدأ النفس العاشقة للطبيعة اآلسرة.. هذه هي 

تجليات الطبيعة في حوف.
 روابي خضراء

ــين المراني أبو مؤيد.. أنا من  يقول األخ/ حس
المحبين والمتيمين بجمال الطبيعة في حوف .. 
أزورها في مثل هذه األيام من كل عام أثناء موسم 
ــن الروابي  ــرتي بي ــا وأس ــتمتع أن ــف .. أس الخري
الخضراء وتحت زخات المطر الخفيفة ، وأحيانا 
أبات مع األسرة عدة أيام في حال وجدت لي بيت 
ــيء  ــى همومنا بصراحة.. كل ش .. في حوف ننس
ــلطات  من حولك ممتع وجميل.. وأتمنى من الس
ــياحية  ــة حوف كونها منطقة س االهتمام بمنطق
ــرم وطيبة  ــك مدنية وك ــل من ذل ــة ، واألجم جميل
ــم وكأنك  ــك بينه ــد نفس ــن تج ــوف الذي ــل ح أه

ــادق وبعض المقومات  ــم ، فحوف تفتقر للفن منه
ــزوار  ــا لل ــدم خدماته ــن تق ــي ممك ــيطة الت البس
والسياح.. وهي مؤهلة لتكون واحدة من المناطق 
ــتثمارات  ــياحية في اليمن بل وحاضنة لالس الس
ــياح األجانب لو توفرت لها  الخارجية وجذب الس
ــذا اإلهمال غير  ــات الالزمة ورُفع عنها ه اإلمكاني

المبرر من قبل الجهات المعنية .
حركة نشطة

ــيارة  ــائق س أما األخ/صالح محمد رباكي – س
ــف (يوليو  ــم الخري ــه في موس ــرى ان ــي- ي تاكس
وأغسطس وسبتمبر) تدب حركة نشطة من قبل 
الناس لزيارة حوف .. ويضيف:  في اليوم الواحد 
ــتأجر سيارتي  أذهب مرتين الى حوف أحياناً تس
ــي كثير من  ــي ف ــل إنن ــاً ركاب ،ب ــالت وأحيان عائ
األوقات ال أستطيع تلبية كثير من الزبائن ، المهم 

نشتغل رف وندخل فلوساً كثيرة .
ــدم ربيع نصيب  ــن جانبه يقول األخ/ خوي وم
ــف: حوف جنة خضراء على األرض تتميز  / موظ
ــياحي وبيئي  ــياحية رائعة .. وبتنوع س بمزايا س
ــخصيا  ــا رائعة ، ش ــواء الخريف فيه ــد .. أج فري
ــس وجمعة  ــوف كل خمي ــارة ح ــرص على زي أح
وسبت، أحياناً مع العائلة وأحياناً مع زمالئي في 
ــالت ونخيم هناك ونقضي أوقات  العمل ننظم رح
ــن الخضرة وتحت الرذاذ  وأيام ممتعة وجميلة بي
.. نستمتع باألجواء الخريفية المذهلة ..ويمضي 
ــوف  ــزات إال ان ح ــذه الممي ــم كل ه ــال " ورغ قائ
ــلطة المحلية ، مع  مهملة من قبل الحكومة والس
ــا غابة تحتوي  ــة رائعة وفيه ــا محمية طبيعي أنه
ــات والحيوانات  ــجار والنبات على الكثير من األش
ــال حوف كثير  ــادرة ، وقد تغنى بجم والطيور الن
ــف انه  ــيء المؤس ــعراء ..الش ــن الفنانين والش م
ــا يجعلنا نعود  ــزوار مم ــادق إليواء ال ــد فن ال توج
ــاء وهذا يكلفنا  ــى مناطقنا بمجرد حلول المس إل
ــة 120 كم وهي  ــن الغيض ــوف تبعد ع ــر فح الكثي

أقرب المديريات لها وهذا يفسد متعة الزائر .

جمال وتفرد

 أحمد بن رعفيت/ إعالمي .. يروي مشاهداته 
ــل المناطق  ــوف واحدة من أجم ــول:  تعد ح بالق
ــا الله جماالً طبيعياً  ــياحية في بالدنا ، وهبه الس
ــرق  ــاً هاماً في أقصى الش ــاً جغرافي ــادراً وموقع ن
ــان ..  وتتميز  ــلطنة عم ــن الوطن على حدود س م
ــة والجبلية  ــياحة البري ــا جمعت بين الس بكونه

والبحرية وهذا تفرد نادر .
ــوف إلى قطعة  ــي الخريف تتحول ح وقال: ف
ــحب  ــاب والس ــماؤها الضب ــي س ــراء ويغط خض
ــأً للهاربين من حر الصيف  الماطرة وتصبح ملج
ــا من كل  ــرى الذين يقصدونه ــي المناطق األخ ف
ــرى ألخذ ولو  ــات األخ ــى من المحافظ ــكان حت م
ــن  ــرة والجو الحس ــن الماء والخض ــويعات بي س
ــا أجدها فرصة  ــة .. وهن ــة الخالب ــع الطبيع وروائ
ألنقل بعض ما تحتاجه منطقة حوف من مقومات 

ــة ومطاعم  ــآت فندقي ــاء منش ــة لبن ــا بحاج ، انه
ــكان المحليين سبيال  وإقامة دورات توعوية للس
ــاك احتطاب  ــوع الحيوي فهن ــاظ على التن للحف
ــات  للحيوان ــر  جائ ــاد  واصطي ــجار  لألش ــر  جائ
ــة والمحمية برمتها  ــدد المنطق والطيور وهذا يه
ــوف كمنطقة  ــن ترويج إعالمي لح ــك البد م ، كذل
سياحية والتعريف  بمزاياها الطبيعية لتشجيع 
ــياح خاصة األجانب لزيارتها، علماً ان حوف  الس
تنفرد أيضا باألمن واألمان واختفاء مظاهر حمل 

السالح وبساطة أهلها.
ــلطة المحلية ووزارتي السياحة  ــد الس وأناش
ــات المعنية بالعمل  ــا من الجه والثقافة وغيرهم
ــام والدعم الذي  ــاد على إعطاء حوف االهتم الج
ــياحي ..  ــان حوف الس ــادة مهرج ــتحقه وإع تس
ــا  ــان؟ وم ــف المهرج ــاذا توق ــاءل .. لم ــا أتس وهن
ــام فيها  ــتحق أن يق ــباب؟ إن حوف تس هي األس
ــة لذلك  ــياحي فهي مؤهل ــان س ــمها مهرج وباس
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محمية حوف .. طبيعة ساحرة تكتوي بنار اإلهمالمحمية حوف .. طبيعة ساحرة تكتوي بنار اإلهمال

ــن محافظات  ــدة م ــدة واح ــة الحدي ــد محافظ تع
ــدة  المتزاي ــكانية  الس ــة  الكثاف ذات  ــة  الجمهوري
ــالب الملتحقين بالقطاع  ــد مع ذلك أعداد الط ويتزاي
ــة  التربي ــب  مكت ــات  إحصائي ــب  فبحس ــي,  التعليم
ــداد الطالب  ــإن أع ــدة ف ــة الحدي ــم بمحافظ والتعلي
ــام 560 ألف  ــجالت بلغت هذا الع ــن في الس المقيدي
طالب وطالبة ناهيك عن أعداد الطلبة الذين التحقوا 

هذا العام في السنة األولى من الدراسة ..
ــب  ــة بمكت ــة التعليمي ــى العلمي ــون عل ــد القائم ويؤك
ــداد الكبيرة  ــة الطالبية واألع ــم أن الكثاف ــة والتعلي التربي
ــكل إرهاقاً للقائمين على التعليم  للملتحقين بالتعليم ش
ــاحة  ــة إلى المس ــة إضاف ــي التعليمي ــة المبان ــراً لقل نظ
ــة الحديدة  ــة لمحافظ ــدة والمترامي ــة المتباع الجغرافي
ــبب في  ــرى كل ذلك تس ــات الق ــد فيها مئ ــي يتواج والت

إيجاد عبء على العملية التعليمية بالحديدة.
عوائق

ــر  ــب مدي ــميري نائ ــد الش ــال األخ عبدالماج  وق
ــدة: إن اإلدارات التعليمية في  ــب التربية بالحدي مكت
ــى مرحلة  ــام للوقوف عل ــذه األي ــوم ه ــات تق المديري
ــتيعاب الطالب لكن ثمة عوائق ترافق  ــجيل واس التس
عملية التسجيل منها تتعلق بالتنقالت التي تحصل 
ــية إلى  ــبب االنتقال من المرحلة األساس ــواء بس س

المرحلة الثانوية أو االنتقال ألسباب أخرى. 
ــق  ــرز تتعل ــي األب ــرى وه ــكلة األخ ــاف أن المش وأض

ــداد القليلة للمدارس على  بالكثافة الطالبية مقارنة باألع
ــة أو انعدام  ــكلة قل ــة.. إضافة إلى مش ــتوى المحافظ مس
ــدة  ــة وأن الحدي ــة خاص ــق النائي ــي المناط ــدارس ف الم
ــرى  ــوزع الق ــرة وتت ــة كبي ــاحتها الجغرافي ــة مس محافظ
ــتطيع  ــاحة والدولة ال تس ــة على امتداد تلك المس الريفي

ــيق مع  ــر مدارس لتلك القرى مع أن المكتب وبالتنس توفي
المجالس المحلية بالمديريات يعملون على بناء مدارس 
ــن موضوع رفع  ــي لك ــم افتتاحها كل عام دراس جديدة يت
ــات والوقوف  ــة المناقص ــدارس ومتابع ــاج لبناء م االحتي
عليها متروك للمجالس المحلية ومع ذلك فهذه المدارس 

الجديدة أو الموجودة ال تغطي االحتياج.
ــظ  ــأن محاف ــة ب ــب التربي ــر مكت ــب مدي ــد نائ وأك
ــة والتعليم  ــه وإدارة التربي ــر الوجي ــة صخ المحافظ
ــى بعض المخالفات  ــت خالل األيام الماضية عل وقف
ــجيل الطالب ومن تلك  ــي ترتكب أثناء عملية تس الت

ــاق  ــن لاللتح المتقدمي ــالب  ــول الط ــات قب المخالف
ــب  ــا يتعلق بنس ــا م ــروط منه ــدارس بش ــض الم ببع
ــد  ــذا تحدي ــية وك ــهادة األساس ــي الش ــات ف الدرج
ــل إدارة  ــب من قب ــي للطال ــي أو أدب ــص علم التخص
ــه المحافظ ومكتب  ــدارس وحيال ذلك وج بعض الم
ــد على إحالة  ــات والتأكي التربية بمنع تلك الممارس
ــة للتحقيق كون  ــئون القانوني ــوم بها إلى الش من يق

التعليم حقاً لكل الطالب دون استثناء . 

معايير جديدة

ــدى العديد  ــتوى التعليمي ل ــال تدني المس وحي
ــض المدارس في  ــرعت بع ــن الطالب الناجحين ش م

ــن قوانين من شأنها  المحافظة باتخاذ إجراءات وس
ــهم نموذجية.. ومن  ــا جعل مدارس ــا يقول مدراؤه كم
ــض المدارس برفض  ــن الجديدة قيام بع تلك القواني
ــجيل أي طالب فيها تقل نسبة درجاته عن 75%  تس
ــجيل  ــر الذي أعاق تس ــية األم ــهادة األساس في الش
ــية  ــن الطالب المنقولين من المدارس األساس كثير م

إلى المدارس الثانوية. 
ــالب، الحاصلين  ــين، والد أحد الط ــال طه حس وق
ــدارس  الم ــدى  إح ــر  مدي إن   :74% ــة  درج ــى  عل
ــبة...  ــبب تلك النس بالمحافظة رفض قبول ولده بس
ــى االهتمام  ــل عل ــة تعم ــك المدرس ــم أن تل ــد له وأك

بالجادين من ذوي الدرجات المرتفعة. 
ــذا اإلجراء لم  ــن جانبه أكد أن ه ــة م مدير المدرس
ــالب المتقدمين  ــرر للط ــض غير المب ــن وراؤه الرف يك
ــة وإنما  ــة الثانوية بالمدرس ــي المرحل ــجيل ف للتس
لكون العدد المتقدم يفوق الطاقة االستيعابية بكثير 
ــتوى  ــا بأضعاف وقال نحن حريصون على مس وربم
ــم  ــن كونه ــاعدة المجتهدي ــى مس ــد إل ــا فنعم طالبن

أصحاب األولوية في التسجيل. 
ــا  لن ــدد  المح ــدد  بالع ــون  ملتزم ــن  نح ــاف  وأض
(للمدرسة) حسب طاقتنا وبحسب ما هو محدد لنا 
من قبل مكتب التربية وتجاوز هذا العدد يعني إهدار 

العملية التعليمية. 
ــرى تحدد من  ــرت معايير أخ ــدارس أخرى ابتك م
ــدارس البنات  ــدى م ــالب ففي إح ــا قبول الط خالله
ــة على إيجاد  ــدة عملت إدارة المدرس ــة الحدي بمدين
ــرورة اجتياز  ــى ض ــص عل ــول تن ــروط للقب ــة ش ورق
ــل إدارة  ــول الموضوع من قب ــان القب ــة المتح الطالب
ــي  ــات ف ــبة الدرج ــن نس ــر ع ــض النظ ــة بغ المدرس

الشهادة وعليه يحدد قبول الطالبة من عدمه. 
ــزام أولياء  ــة على إل ــا عملت إدارة هذه المدرس كم
ــة  ــات للتوقيع على ورقة تخول للمدرس ــور الطالب أم
ــي – أدبي)  ــب لذويهم (علم ــم المناس تحديد القس
ــق ولي األمر  ــة وليس من ح ــب الدرجات المئوي حس

االعتراض على ذلك. 
ــل المحافظ  ــم الصادر من قب ــم من التعمي وبالرغ
ــدارس مازالوا  ــض مدراء الم ــة إال أن بع وإدارة التربي
ــالب  الط ــح  ليصب ــم  التعمي ــك  بذل ــن  مكترثي ــر  غي
ــية  الحاصلين على درجات أقل من %75 في األساس
ــول .. مغلقة أمامهم  ــلوا في اختبار القب .. أو ممن فش
أبوب مدارس حكومية األمر الذي ينذر بالدفع بهؤالء 
الطالب إلى خارج سلك التعليم إذا ما استمر الوضع 
واإلجراءات التعسفية المبتكرة من قبل بعض إدارات 

المدارس بالحديدة على ما هي عليه ..

الحديدة/ فتحي الطعامي

الحديدة.. مدارس ترفض استيعاب الطلبة وأخرى تبتكر الحديدة.. مدارس ترفض استيعاب الطلبة وأخرى تبتكر 
مع بداية العام الدراسي يعمل كثير من أولياء األمور على تسجيل 

أبنائهم في المدارس استشعاراً منهم بالمسئولية ويحرص العديد منهم 
على تقييم المدارس ومدى مستواها اإلداري والتعليمي ليحدد خيار 

التسجيل في هذه المدرسة أو تلك.. ومع هذا الحرص بدأ القائمون على 
العملية التعليمية بمحافظة الحديدة استقبال المسجلين في المدارس 

وتوثيق أوراقهم.. بيد أن هناك العديد من المشاكل التي ترافق عملية 
التسجيل يأتي في مقدمتها كثافة الطلبة مقارنة مع قلة المدارس ناهيك 
عن اإلجراءات المستحدثة التي عمد بعض مدراء المدارس على إيجادها 

وأدت إلى عرقلة عملية التسجيل .. 

على ُبعد 120 كم إلى الشرق من مدينة الغيظة -عاصمة محافظة 
المهرة- تقع مديرية حوف الخضراء -التي تحولت هذه األيام إلى قبلة 

للزائرين الذين يقصدونها للتمتع بأجواء الخريف الرائعة وقضاء 
أمتع اللحظات بين أحضان الطبيعة الساحرة ، وتطل حوف على 

بحر العرب في إقصاء الشرق ، بمحاذاة منطقة صاللة الُعمانية 
التي تتأثر  بنفس المناخ واألجواء التي تعيشها حوف أثناء موسم 

الخريف.

ورشة عمل تعريفية بأهمية منظومة املعلومات الجغرافية بتعزورشة عمل تعريفية بأهمية منظومة املعلومات الجغرافية بتعز
مؤسسة عدن للفنون والعلوم تدشن مشروع عدن مدينة السالممؤسسة عدن للفنون والعلوم تدشن مشروع عدن مدينة السالم

تحت شعار "ضع بصمتك يف مدينتك":تحت شعار "ضع بصمتك يف مدينتك":

ــة  ــات بمحافظة تعز أمس ورش ــم مركز المعلوم نظ
عمل تعريفية بأهمية منظومة المعلومات الجغرافية 
ــليمة مبنية على  ــرارات س ــرار واتخاذ ق ــي الق لصانع
ــاركة القيادات  ــة بمش ــات الموثق ــات والمعلوم البيان

اإلدارية المختصين في الجهاز اإلداري للدولة.
ــام للمجلس  ــد األمين الع ــة أك ــي افتتاح الورش وف
المحلي بالمحافظة محمد أحمد الحاج أهمية الدورة 
ــر األداء العام توفير كافة البيانات المتعلقة  في تطوي
ــات إلنجاح  ــة لمركز المعلوم ــاز اإلداري للدول بالجه
ــيوفر  ــات الجغرافية الذي س ــة المعلوم عمل منظوم
ــليمة . مشيرا إلى  ــريعة وس الجهد والوقت و نتائج س
ــيلة رقابية والبد  ــتكون أيضا وس أن هذه المنظومة س

من تهيئة الجميع للتعامل معها .
ــاري عبدالخالق  وكان خبير البنك الدولي االستش
ــم منظومة  ــن مفاهي ــى محاضرة ع ــي قد ألق القصيل
ــتخدام  ــي تعتمد على اس ــات الجغرافية الت المعلوم
ــل  ــرض وتحلي ــة وع ــع ومعالج ــي جم ــوب ف الحاس
ــتنتاج  واس ــة  جغرافي ــع  بمواق ــة  المرتبط ــات  البيان
ــط واتخاذ  ــي عملية التخطي ــات ذات أهمية ف معلوم
ــة  ــب التنموي ــف الجوان ــي مختل ــبة ف ــرارات مناس ق

والخدمية.
ــة  المنظوم ــن  م ــدة  الفائ ــول  ح ــاش  نق دار  ــا  كم
واستخداماتها وطرق التعامل مع البيانات وتحويلها 

إلى معلومات مفيدة.

ــوم  والعل ــون  للفن ــدن  ع ــة  مؤسس ــنت  دش
ــالم  ــدن مدينة الس ــروع ع ــة عدن مش بمحافظ
تحت شعار "ضع بصمتك في مدينتك" بتنظيم 
ــين  ــن المهندس ــباب م ــا ش ــارك فيه ــدوة يش ن
ــة بالتعاون  وأكاديميين وطالب من كلية الهندس

مع صندوق تحسين المدينة .
ــالم  ــروع عدن مدينة الس ــش الندوة مش تناق
ــالم ونبذ  ــز ثقافة الس ــة بتعزي ــه الخاص وأهداف
ــراكة بين الشباب والحكومة  العنف وتعزيز الش
ــة والتاريخية بما  ــدن األثري ــراز معالم ع ــي إب ف
ــباب و  ــة الملكية لدى الش ــي رفع ثقاف ــهم ف يس
ــة  ــم و الهندس ــي مجال الرس ــم ف ــراز مهاراته إب

ــاريع  ــن من مش ــا يحس ــة بم ــكار اإلبداعي و األف
التنمية .

كما سيتم إطالق المسابقة الخاصة بالشباب 
ــر  مكس ــور  "بخ ــع  "البج ــي  جولت ــم  لتصمي
ــو" بالميدان في مديرية  ــادة بناء "جولة زك وإع
ــع اكتوبر القادم  ــتمر حتى مطل صيرة التي تس
ــابقة في  ــا عبر النقاط الخاصة بالمس لتقديمه
ــي  ــي والصناع ــد التقن ــة والمعه ــة الهندس كلي

وكلية المجتمع ومؤسسة عدن للفنون .
ــز خاصة  ــع جوائ ــروع توزي ــن المش ويتضم
ــباب  ــا الش ــم يقدمه ــة تصامي ــص ألربع تخص
ــا  تنفيذه ــل  قب ــات  مجموع أو  ــة  فردي ــورة  بص

ــراء ومختصين  ــراف خب ــى أرض الواقع بإش عل
ــين مبلغ  ــة والتحس ــدوق النظاف ــص صن وخص
ــروع  25 الف دوالر للمواد الخاصة بتنفيذ المش
ــة من  ــم المقدم ــجيعية للتصامي ــز تش و وحواف

الشباب الفائزة بالمسابقة .
ــؤون الشباب  وأوضح وكيل محافظة عدن لش
خالد الجعمالني ورئيس مؤسسة عدن للفنون 
ــباب في  ــاركة الش ــه البكري أهمية مش ــد الل عب
ــر وإعادة تخطيط المدينة والحفاظ على  تطوي
ــا المعمارية  ــا التاريخية وخصوصياته معالمه
ــاريع التنمية  ــي مش ــراكهم ف ــى اش ــل عل والعم

وخدمة المجتمع وتنفيذ احتياجاته .
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