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باخرة بنمية لشحن حّفار يزن ألفًا 
و800 طن ترسو بالمكال

المكال/ سبأ
 رست بميناء المكال أمس باخرة بنمية قادمة من جمهورية 
ــع للشركة  ــن تاب ــاً و800 ط ــزن ألف ــار ي ــن حفّ ــراق لشح الع
الصينية ديكو التي تعمل في مجال التنقيب واالستكشاف 

النفطي بمحافظة حضرموت .
ــأ) أن الباخرة  ــال لـ(سب ــي بميناء المك ــدر مالح وقال مص
ــه ستتوجه  ــار ومعدات ــا بالحفّ ــة شحنه ــد إتمام عملي وبع
ــة سنغافورة، حيث بدأت بالميناء أعمال الشحن  لجمهوري

للحفّار بإشراف مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.
ويعتبر الحفار هو الثاني الذي يتم شحنه عبر ميناء المكال 
ــال في أغسطس  ــث غادرت ميناء المك ــام الجاري .. حي الع
ــد أن استكملت شحن 855  ــرة سنغافورية بع ــي باخ الماض
ــة لشركة  ــن 58 قطعة تابع ــون م ــن حفّار مك ــارة ع ــاً عب طن

"زيب" الصينية العاملة بالقطاع النفطي بحضرموت.

منح تراخيص لثمانية مشاريع بتكلفة 
أكثر من 8 مليارات ريال بعدن

عدن  / سبأ
ــة العامة لالستثمار بمحافظة عدن للفترة  منح مكتب الهيئ
ــص استثمارية  ــس الماضي تراخي ــى أغسط ــن يناير حت م
ــة مليارات و689  ــع استثمارية بتكلفة ثماني لثمانية مشاري

مليوناً و890 ألف ريال.
ــن مكتب هيئة عدن حصلت  وأوضحت إحصائية صادرة ع
ــع توزعت على  ــا أن تلك المشاري ــأ) على نسخة منه (سب
ــن وآخرين  ــن خدميي ــة ومشروعي ــع صناعي ــة مشاري أربع
سكني وصحي .. مشيرة إلى أن تلك المشاريع وفرت فرص 

عمل لـ 459 من األيادي العاملة اليمنية.

تدشين مشروع شبابي بعدن
عدن / سبأ

ــع منظمة  ــدن بالتعاون م ــوال اكسس بع ــة اك ــن منظم تدش
ــا الشبابي (25 سنة  ــوع القادم مشروعه اليونيسف األسب
أقوى) المتضمن عدداً من األنشطة والمسابقات المتنوعة 

في مجال حقوق الطفل .
ــرادي لـ(سبأ) أن  ــزان الج ــروع جي ــق المش ــح منس وأوض
المشروع يهدف إلى اكتشاف مواهب األطفال من عمر (7 - 
ــاء المحافظة في مجاالت الفنون والثقافة  17) سنة من أبن
ــن عدد سنوات  ــى أن المشروع جاء م ــا إل ــة .. الفت والرياض
ــي تم توقيعها من قبل  ــة الدفاع عن حقوق الطفل الت اتفاقي

اليمن.

توزيع حقائب مدرسية على األسر 
الفقيرة بحضرموت

سيئون - سبأ
ــن التمهيدية  ــي المرحلتي ــات ف ــالب وطالب ــاد 410 ط  استف
ــون بمحافظة  ــاء مدينة سيئ ــف أحي ــة في مختل واألساسي
ــة للعام  ــة المدرسي ــع الحقيب ــروع توزي ــوت من مش حضرم
الدراسي الجاري 2014 - 2015م الذي نفذته مؤسسة وادي 
حضرموت الخيرية ضمن مشاريعها الموسمية لهذا العام .

وأوضح رئيس المؤسسة سعيد بن جعفر الكثيري لـ (سبأ) 
ــى رسم  ــذا المشروع إل ــذ ه ــن تنفي ــدف م ــة ته أن المؤسس
ــال األسر الفقيرة  ــة والفرحة والسرور في نفوس أطف البهج
ــي الخير  ــن وفاعل ــر للمتصدقي ــا الشك ــة , مقدم والمحتاج

الذين ساهموا في دعم وإنجاح هذا المشروع .
ــدات والمعونات في  ــذه المساع ــه أن تسهم ه ــر عن أمل وعب
ــر المستهدفة  ــات األس ــم أنباء وبن ــان استمرارية تعلي ضم
ــر أن يجعل هذا  ــي القدي ــة .. داعيا العل ــرة والمحتاج الفقي
ــات المتصدقين والساعين  ــل الخيري في ميزان حسن العم

والعاملين في هذا المشروع.

معظم مؤسسات ومنظمات املجتمع املدين أخفقت معظم مؤسسات ومنظمات املجتمع املدين أخفقت 
يف تقديم ما ينفع املواطن من أنشطة ومشاريعيف تقديم ما ينفع املواطن من أنشطة ومشاريع

رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية برييم:رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية برييم:

ــة تنموية خدمية خيرية  ــة خديجة مؤسس مؤسس
ــدف تنمية  ــام 2001م به ــت ع ــة تأسس ــر ربحي غي
ــاً واقتصادياً  ــا اجتماعي ــز إمكانياته ــرأة وتعزي الم
ــات  الخدم ــم  تقدي ــي  ف ــة  المجتمعي ــاركة  والمش
ــر  ــل عب ــة وتعم ــة والخيري ــة واالجتماعي التنموي
ــز على قطاع  ــة يريم وترك ــة فروع في مديري خمس
ــد احتياجاً  ــون ذلك أش ــات المعاقة ك ــرأة والفئ الم
ــاً برعاية  ــا تتملك مركزاً خاص ــك الخدمات, كم لتل
وتأهيل المعاقين (مركز خديجة) ومن خالله تقدم 
ــواًء التعليمية أو  الرعاية والخدمات الالزمة لهم س
الصحية والطبية أو األجهزة التعويضية بالشراكة 
ــلطة  ــة وتعاون الس ــات المانح ــن الجه ــدد م مع ع
ــدوق  ــاص كصن ــب ذات االختص ــة والمكات المحلي

المعاقين.
تمكين للمعاقين

ــة من خاللها  ــي تعمل المؤسس ــن المراكز الت • وع
ــت: لقد بدأنا  ــطة قال ــاريع وأنش وما تقدمه من مش
ــن وقمنا  ــل المعاقي ــن أو تأهي ــيس مركز تمكي تأس
ــتوى مناطق مديرية  ــوحات ميدانية على مس بمس
ــدوق االجتماعي للتنمية  ــراكة مع الصن يريم بالش
ــى تقديم  ــن بحاجة إل ــن الذي ــداد المعاقي وكان أع
ــت اإلحصائية  ــراً جداً حيث كان ــات لهم كبي الخدم
ــام 2007م  ــة في الع ــاق ومعاق ــي (3000) مع حوال
ــم اآلن اعتقد أن  ــدء بالمركز, ولو حصرناه عند الب
ــدم للمعاقين  ــز يق ــت،، والمرك ــداد قد تضاعف األع
ــارة وتعليم  ــق وتعليم اإلش ــات التعليم والنط خدم
ــة والندوات  ــل, وكذلك التوعي ــن لغة براي المكفوفي
ــطة  األنش ــع  جمي ــي  ف ــم  التعلي ــادر  مص ــر  وتوفي
ــن فهناك  ــب التمكين للمعاقي ــة. وفي جان والمكتب
ــطة ومعامل للخياطة والنجارة وغيرها  مراكز أنش
ــن المهارات ثم  ــم وتعليمهم عدد م ــرض تدريبه بغ
ــر عدد من  ــي المجتمع وتوفي ــم وإدماجهم ف ربطه
ــاع الخاص أو  ــع القط ــواء م ــرص األعمال لهم س ف
ــاة كريمة,  ــر لهم فرص عيش وحي ــام. وهذا يوف الع
ــي كلية  ــة معاقين ف ــى توظيف ثالث ــد عملنا عل وق
ــاه, ولدينا قاعدة  ــة المي التربية وواحد في مؤسس
ــوم بالتواصل مع  ــن، ونق ــة بالمعاقي ــات خاص بيان
ــدوق  ــات وصن ــات والمنظم ــن المؤسس ــد م العدي
ــاس حصولهم على  ــان االجتماعي على أس الضم
ــض المعاقين في  ــالً لدينا بع ــرص عمل ، فمث أي ف
ــض المقاولين  ــارة يعملون اآلن مع بع معامل النج
وأصحاب المهن, وهذا يشجع المعاقين أيضاً على 
ــم كما حصل مع  ــم أعمال خاصة به ــون لديه أن يك
ــات الالتي وفرنا لهن مكائن  بعض الطالبات المعاق
ــح التي نحصل عليها  خياطة من خالل بعض المن
ــابهن الخاص، وقد بدأنا أهدافنا  واآلن يعملن لحس
ــر حاجز الخوف  بدمج المعاقين مع المجتمع وكس
ــع المجتمع كبقية الناس  وتأهيلهم على التعامل م
ــاء وأنهم ال  ــوا كاألصح ــعرون بأنهم ليس ألنهم يش
يستطيعون القيام بما يقوم به غيرهم، مع أن لديهم 
ــم بل إنهم  ــة أكثر من غيره ــات وقدرات هائل إبداع
يقومون بأعمالهم ويقدمون أكثر من غيرهم بكثير .

تحفيز ودمج
ــة:  للتنمي ــة  ــة خديج ــة مؤسس ــت رئيس وأضاف  •
ــن أو تدريبهم  ــم المعاقي ــى تعلي ــل عل ــن ال نعم نح
ــاج  ــى اإلنت ــم عل ــى تحفيزه ــعى إل ــل نس ــط ب فق
ــاً ومعاقة موظفين في  ــداع، عندنا (42) معاق واإلب
ــر صندوق المعاقين  ــة ومراكز خديجة عب المؤسس
ــا  ــره، ولدين ــب اإلداري وغي ــي الجان ــن ف متواجدي
ــيق  ــة بالتنس ــات علمتهم المؤسس ــو جامع خريج
ــة  ــون معنا اآلن في المؤسس ــدوق ويعمل ــع الصن م
ــج  دم ــى  عل ــا  تركيزن وكان  ــن،  ومعلمي ــن  كمدربي
ــة  ــي كلي ــاً ف ــن حركي ــاً المعاقي ــن خصوص المعاقي
المجتمع وغيرها من المدارس لكسر حاجز العزلة 
ــين لفئة المعاقين  ــواء واآلن يعملون مدرس واالنط
ــمية عبر  داخل المركز، ولدينا موظفين بصورة رس

صندوق المعاقين وبدعم المؤسسة.
ــرة  ــر مباش ــات غي ــاك خدم ــك هن ــب ذل ــى جان إل
ــي والتأهيلي وغيره  ــي الجانب الصح ــن ف للمعاقي
ــقنا مع بعض المستشفيات للحصول على  وقد نس

ــل المعاقين على  ــات وكذلك يحص العالج والعملي
ــاك (27) معاقاً  ــالج وهن ــارج للع ــى الخ ــفر إل الس
ــن صندوق  ــر واألردن بدعم م ــفرهم إلى مص ــم س ت
المعاقين،، كما عملنا على توفير األدوية والعكاكيز 
ــز أو  ــم مرك ــا له ــاً أوجدن ــم أيض ــن،، واأله للمعاقي
ــة ونقدم  ــي وخدماته مجاني ــالج الطبيع ــم للع قس
الخدمات حتى لغير المعاقين عبر أخصائيين, في 
ــذا الجانب تم التعاقد معهم ونغطي يريم وغيرها  ه
ــة، باإلضافة إلى  ــاورة للمديري ــن المناطق  المج م
ــي المركز.  ــمع والنظر ف ــزة قياس الس أدوات وأجه
ــدد من  ــل من ع ــا التموي ــك وجلبن ــتحدثنا ذل واس
ــراءات والعالجات  ــك اإلج ــهيل تل ــن لتس الداعمي
ــتطاعتهم الحصول على  ألن المعاقين لم يكن باس
ــم على  ــد حصوله ــي إب وبع ــات إال ف ــذه الخدم ه
ــذا كان  ــدوق المعاقين وه ــن صن ــة م ــق خاص بطائ
يمثل صعوبة كبيرة تجاههم ولن يحصلوا على أي 
بطاقات أصالً إال بعد قياس اإلعاقة فسهلنا عليهم 

بتوفير هذه الخدمات .
مركز األسر المنتجة

ــة أوضحت  ــر المنتج ــص مركز األس ــي ما يخ • وف
ــة  ــت بالمتابع ــة قام ــة : المؤسس ــي- قائل –الدماس
ــة بيريم  ــر المنتج ــز األس ــاء مرك ــيق إلنش والتنس
ــلطة المحلية والتربية واألشغال  بالتعاون مع الس
العامة والبرنامج الوطني لألسر المنتجة في توفير 
المركز الذي يقدم العديد من التدريبات والخدمات 
الحرفية للنساء من ذوي الدخل المحدود ليساهم 
ــاعد  ــن المهارات التي تس ــابهن العديد م ــي إكس ف
ــيطة  ــوق العمل بحرف بس ــاركتهن في س على مش
ــتواهن  ممكن أن تدر عليهن بعض الدخل ورفع مس
ــورات  ــل على تقديم المش ــا يعم ــادي ،، كم االقتص
ــاريع خاصة بهن  ــي فتح مش ــة للراغبات ف الحرفي
ــى  ــل عل ــرى ويعم ــة األخ ــاالت الحرفي ــي المج ف
ــويق منتجاتهن عبر المهرجانات التي يشارك  تس
ــطة  ــا المركز، كذلك يقدم المركز عدداً من األنش به
ــة  والحياك ــيراميك  والس ــة  الخياط ــال  مج ــي  ف
ــي والندوات  ــف الصح ــي والتثقي ــر المنزل والتدبي
ــا (16) من  ــرأة، وقد وظفن ــاج إليه الم ــا تحت وكل م
المنتسبات للمراكز ويتم الترويج للمنتج من خالل 
ــبة  ــنة ويعود العائد للمركز ونس (3) معارض بالس
ــة  في  ــز خياط ــح مرك ــى فت ــل عل ــالت, ونعم للعام

المركز.
البقاء لألنجح

ــع  ــات المجتم ــات ومنظم ــار جمعي ــول انتش • وح
ــة عطاء الكثير  ــكل ملفت رغم محدودي المدني بش
ــت  ــات أخفق ــاك منظم ــول: هن ــت بالق ــا تحدث منه
ــات  الخدم ــن  م ــر  والكثي ــر  الكثي ــدم  تق ــرى  وأخ

ــى  ــك إل ــع ذل ــا يرج ــة وربم ــة والتنموي المجتمعي
ــاركة الجادة  ــا ورؤيتهم حول المش القائمين عليه
ــك أن  ــاز، ال ش ــل واإلنج ــي العم ــة ف ــدى الرغب وم
ــرة  كثي ــات  والمنظم ــات  والجمعي ــات  المؤسس
ــاف هناك  ــط، ولالنص ــاء لألقوى واألنش ــن البق لك
ــى أكمل  ــؤدي أعمالها عل ــات ت ــات ومنظم مؤسس
ــاً  حقيقي ــانداً  ومس ــالً  فاع ــاً  رديف ــل  وتمث ــه  وج
ــن المهام  ــاز العديد م ــة في إنج ــات الدول لمؤسس
ــتطاعت توظيف المنح  التنموية والمجتمعية واس

والتمويل في أهداف ناجحة وفاعلة .
ــتوى العالقات والتواصل في  أما عن تقييمها لمس
ــات  ــات المجتمع المدني والمؤسس ــن منظم ما بي
ــات المانحة  ــي بالدنا من جهة والجه الحكومية ف
ــة للتنمية  ــة خديج ــي ما يخص مؤسس ــول: ف فتق
ــواء بالمنظمات المحلية  فعالقتها قوية وفاعلة س
ــة خديجة تترأس  ــة, ومؤسس ــة المانح أو األجنبي
ــتوى  ــع المدني على مس ــبكة منظمات المجتم ش
ــة لمنظمات  ــي الثاني ــم والنادرة وه ــي يري مديريت
ــة  الجمهوري ــتوى  مس ــى  عل ــي  المدن ــع  المجتم
وأعمالها عززت العالقات وكسبت الثقة. ومن خالل 
ــطة وفعاليات  ــاريع وتنظيم أنش ــا من مش ما نفذن
ــات المانحة, في  ــع المنظم ــهم م ــتطعنا أن نس اس
تنفيذ عدد من المهام ونلنا شهادات عديدة، كذلك 
ــلطة المحلية  ــة والس ــات الدول ــا بمؤسس عالقاتن
متينة جداً وما يدل على أنشطتنا هو وجود العديد 
ــاً يمكن أن  ــى أرض الواقع وأيض ــاريع عل من المش
تدركوا هذه النجاحات واألنشطة من خالل الفئات 
ــي بناء  ــاريعنا ف ــطتنا ومش ــن أنش ــتفيدة م المس
ــة والتركيز  ــال الخيرية المختلف ــدارس واألعم الم
ــباب والنساء، ونحن نعمل كفريق  على جانب الش
ــة دقيقة تؤطر العمل  ــل ولدينا لوائح وأنظم متكام
ــيره لتحقيق األهداف, وعملنا عمل مؤسسي  وتس
ــة مهامه  ــة ممارس ــخص بالمؤسس ــكل ش ــح ل يتي
ــص العالقات  ــا ما يخ ــة، أم ــح واألنظم ــق اللوائ وف
ــة المعنية  ــات الحكومي ــن المؤسس ــل بي والتواص
ــاعدات والمنح  ــق المس ــات عن طري ــم خدم بتقدي
ــارج فاعتقد أن  ــل والخ ــن الداخ ــا م ــي تتلقاه الت
ــات المانحة ضعيفة  ــا وتواصالتها بالجه عالقاته
ــة تنفيذها  ــا ومحدودي ــف أدائه ــبب ضع ــداً بس ج

ببرامجها.
مشاريع وأنشطة

ــاريع  ــطة ومش ــي إلى أنش ــت الدماس ــا تطرق • كم
ــول: لدينا  ــة بالق ــالل الفترة الماضي ــة خ المؤسس
أنشطة متعددة كالجانب التدريبي والتوعوي وفي 
ــن المكاتب  ــتهدفنا العديد م ــد اس ــذا الجانب فق ه
ــة في  ــلطة المحلي ــي الس ــن ف ــة والعاملي التنفيذي
ــات  واالحتياج ــات  األولوي ــد  وتحدي ــط  التخطي

ــب اإلداره .  ــن جوان ــة وغيرها م ــب المالي والجوان
ــاركة مع  ــة ضمن فرق العمل المش وكانت المؤسس
ــي وإعداد  ــزول الميدان ــي الن ــة ف ــلطة المحلي الس
ــة,  ــام 2010-2005م للمديري ــة للع ــة التنموي الخط
ــة ضمن هذه  ــاريع المدرج ــوقنا عدداً من المش وس
ــم وحصلنا على  ــة خديجة في يري ــة كمدرس الخط
ــرى عبر الصندوق  ــاريع أخ تمويل ودعم لها ولمش
االجتماعي للتنمية ،، وحصلنا على تمويل لتأثيث 
ــاه عضة عزلة  ــروع مي خمس مدارس وتمويل لمش
ــة (Oxfam) . باإلضافة إلى ذلك  ــن منظم ــان م اري
ــية من  ــهيالت هندس ــا لعدد من المدارس تس قدمن
ــر  ــات عب ــية وترميم ــول دراس ــم وفص ــادر تعل مص
ــا (446)  ــة ،، ولدين ــي للتنمي ــدوق االجتماع الصن
ــة بيريم  ــي (13) مدرس ــن ف ــة معاقي ــاً وطالب طالب
ــيق  ــية بمتابعة وتنس ــوم مدرس يحصلون على رس
ــتلزمات ومعدات مكتب  المؤسسة، وكذا توفير مس
ــر المنتجة  ــي المديرية وبناء مركز األس النظافة ف
ــة خاصة  ــة ومهني ــطة مهاري ــم عدة أنش ــي يض الت
ــبق ذكره، والمشاركة في حل قضايا  بالمرأة كما س
ــاركنا في  ــة. وش ــرى مختلف ــطة أخ ــات وأنش نزاع

مختلف مراحل الحوار الوطني..
 كذلك أسهمنا في برنامج دعم الالمركزية وأوجدنا 
ــة واآلن نعمل في  ــي المديري ــاه ف ــروع ونفذن المش
إطار مشاريع بناء السالم وحل النزاع وغيرها وقد 
ــطتنا وتواصلنا على حوالي  حصلنا من خالل أنش
(33) مشروعا جديداً وتم الرفع إلى األمم المتحدة 
ــروعا حوالي (8)  ــكل نهائي لحوالي (17) مش بش
ــنبدأ تنفيذها ابتداًء من شهر سبتمبر  ــاريع س مش
ــب خطتهم  ــاريع جاهزة حس ــة مش ــاري بثالث الج

وستتبعها المشاريع األخرى .
التأكد من الجدية

ــة  المحلي ــلطة  الس ــه  تقدم ــذي  ال ــم  الدع ــن  وع  •
ــت: ال يوجد لدينا أي  ــة قال بمحافظة إب للمؤسس
ــكان ونحن  ــن أي م ــاد ثابت م ــي أو اعتم ــم مال دع
ــتثمارية تعوضنا  ــاريع اس ــاد مش ــعى إلى إيج نس
ــترطون عند إعطائنا  عن ذلك، فهناك مانحين يش
ــهم  ــروع أن نس ــذ أي مش ــم لتنفي ــل أو الدع التموي
ــبة (5 %) من المشروع نحن أو المجتمع وهم  بنس
ــعون إلى ذلك كي يتأكدوا من الجدية في إقامة  يس
ــن نعمل بكافة  ــتمراره وبالتالي نح ــروع واس المش

قوانا للحفاظ على استمرارنا في العمل.
مصادر تشغيلية

ــة  ــة للتنمي ــة خديج ــة مؤسس ــت رئيس • واختتم
ــة  وموظف ــا  موظف  (112) ــا  لدين ــة:  قائل ــا  حديثه
ــن المعاقين يعملون  ــم (42) موظفاً وموظفة م منه
ــوا وتدربوا في  ــم ممن تعلم ــي الجمعية وه لدينا ف
ــاق جديدة  ــح آف ــعى إلى فت ــن نس ــة ونح المؤسس
ــر  ــدوق المعاقين والبرنامج الوطني لألس ــر صن عب
ــهام في تشغيل هذه  المنتجة من أجل الدعم واإلس

الكوادر، كذلك بدأنا بتوجه جديدة
ــي معنا لالستفادة من  ــن حيث تأهيل الكوادر الت م
ــدة كمصادر  ــح آفاق جدي ــة إلى فت ــا باإلضاف أدائه
ــر  والتطوي ــوض  النه ــى  عل ــا  تساعدن ــة  تشغيلي
ــل في مجال  ــم والتأهي ــح معاهد للتعلي ــا بفت فقمن
ــر واللغات ودبلوم سكرتارية  الحاسوب والكمبيوت
ــدم  تق ــة  عام ــي  وه ــا،  وغيره ــة  وخياط ــة  ومالي
ــن المعاهد  ــل غيرها م ــع مثلها مث ــات للجمي خدم
ــاول أن نستفيد منها  ــة نح ــوم معلوم ــون برس وتك
ــة واحتياجات  ــة للمؤسس ــات التشغيلي في النفق
ــي  ــة الت ــرة التقليدي ــي أن النظ ــا.. ال نخف موظفيه
ــن نشاطنا ونجاحنا  ــا وفقها لفترات حدت م عملن
ــو في جانب  ــر أن دور المؤسسة ه ــا ننظ ــث كن حي
ــة واألعمال  ــة كالخياطة والحياك ــة الحرفي التنمي
اليدوية التقليدية, لكننا صححنا مفاهيمنا وبدأنا 
ــو  ــا نح ــا وتطلعاتن ــوض بمستوياتن ــع للنه نتطل
ــي مختلف المجاالت, وهذا  الشراكة المجتمعية ف
ــات التمويل والتأهيل  سبب صعوبات في احتياج
ــق األهداف التي  ــب للعاملين لدينا لتحقي والتدري

بدأنا نرسمها.

* تسعى بعض مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني يف 
بالدنا لتقديم مشاريع خدمية مختلفة  للمجتمع وفقاً 
إلمكانياتها وما تحصل عليه من دعم محيل وخارجي, إال 
أن انتشارها وتزايدها امللفت يف اآلونة األخرية يؤكد سعي 
الكثري منها إىل تحقيق منافع مادية وربحية للقائمني 
واملنظمات  املؤسسات  تلك  من  قلة  باستثناء  عليها 
عىل  أثرها  ينعكس  ومجتمعية  تنموية  خدمات  تقدم 
يريم  منطقة  يف  للتنمية  خديجة  مؤسسة   .. املجتمع 
بمحافظة إب واحدة من املؤسسات التي تسعى إىل وضع 
بصمات مجتمعية وتنموية ألبناء املديرية وما جاورها 
من املناطق.. «الثورة» أجرت لقاء مع رئيسة املؤسسة 
من  العديد  عن  تحدثت  التي   – الدمايس  روما  األخت 
األنشطة والخدمات التي تقدمها املؤسسة وما تواجه من 
صعوبات وغريها من التطلعات والقضايا التي عرضتها 

فإىل التفاصيل:

 10

إب/ محمد الرعوي

18202العدد2014مسبتمرب143520هذوالقعدة25السبت
Saturday 25 Thu-Alqeadah 1435 - 20 September 2014 - Issue No. 18202

 ��� �	 ��� �	
 
�
 א��א
�
א��א

 ������ ������
 ����� �����

א	"!��� �אא�א� א	"!��� �אא�א� 
�)'&�% �$�#א� �)'&�% �$�#א� 
א	�+א, א	+*'( א	�+א, א	+*'( 

א	.א�-א	.א�-
3�,�45 �'2+, 1א0/

,:�9 א	7�8+,�6


