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صنعاء / سبأ
نبيل  والتأمينات  املدنية  الخدمة  وزير  أكد   *
شمسان ان الوزارة انجزت خالل املرحلة األوىل 
املرحلة  يف   %  90 والصورة  البصمة  نظام  من 
الثانية  املرحلة  يف   %  25 إنجاز  تم  فيما  األوىل، 
الجيش  قطاعي  يف  اآلن  تنفيذها  يجري  والتي 

واالمن.
الخاص  التشاوري  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
البصمة  نظام  مرشوع  انجاز  مستوى  بمناقشة 
من  للتخلص  تنفيذها  واستكمال  والصورة 
حرضه  والذي  الوهميني  و  املزدوجني  املوظفني 
عوض  أحمد  الجمهورية  رئاسة  مكتب  مدير 
الدويل  التعاون  و  التخطيط  ووزير  مبارك  بن 
االركان  هيئة  ورئيس  السعدي  محمد  الدكتور 
الركن أحمد عيل االشول وسفراء  اللواء  العامة 
الخليجية  للمبادرة  الراعية  العرش  ــدول  ال
و  الدوليني  والبنك  النقد  صندوق  عن  وممثلني 

برنامج االمم املتحدة االنمائي .
وأوضح شمسان ان الوزارة ستستكمل بنهاية 
العام الجاري مرحلة نظام البصمة والصورة اذا 

توفرت لها قاعدة البيانات .
البصمة  نظام  تدشني  تم  انــه  اىل  ــار  وأش
والصورة يف قوات األمن الخاصة قبل اسبوعني ، 
اضافة اىل تدشني رصف مرتبات وزارة الدفاع عرب 
القادمني  االسبوعني  خالل  سيتم  فيما   ، الربيد 
القومي  ــن  األم جــهــازي  يف  النظام  تدشني 
والسيايس ، وان نظام البصمة لن يستثى أحدا 

يف مختلف وحدات الجهاز االداري للدولة .
واالقتصادية  االداريــة  االصالحات  ان  وأكد 
وان  نوعها  من  االوىل  تعد  اللقاء  يف  املطروحة 
حضور سفراء الدول العرش يعد دعما و مساندة 

سياسية معنوية قوية ، أهم من الدعم املادي يف 
ظل االوضاع التي يمر بها اليمن حاليا .

 ، والتأمينات  املدنية  الخدمة  وزير  واعترب 
اصالحات   ، واملؤسسية  االداريــة  االصالحات 
تتعامل مع االنسان وبالتايل فان درجة املقاومة 
درجة  زادت  املصالح  زادت  فكلما   ، اكرث  تكون 

املقاومة .
واملرتبات  بفاتورة االجور  يتعلق  فيما  وقال:  
الوفاق فقد ارتفعت من 600  خالل فرتة حكومة 
مليار   400 بزيادة  ريال  ترليون  اىل  ريال  مليار 
الزيادات  نتيجة  املاضيني  العامني  خالل  ريال 
يف حجم القوى العاملة ووحدات الخدمة العامة 
للدولة  اضافية  ومشكالت  هما  اضاف  ما  وهو 
بشكل عام حيث ان االمور اذا اصبحت مفتوحة 
أو  وحدة  لكل  للوظائف  سقوف  تحديد  دون 

مؤسسة فهي مشكلة ".
املوظفني  من  التخلص  ان  شمسان  واكــد 
الوزارة  تسعى  اساسية  اشكالية  يعد  الوهميني 
أو  نتيجة  تحقيق  يمكن  ال  إذ   ، منها  للتخلص 
نهضة حقيقية دون ادارة كفؤة للموارد البرشية 

و االدارية .
من جانبه اكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
نظام  تنفيذ  مستوى  ملناقشة  اللقاء  أهمية   ،
استكمال  سيؤدي  الــذي  والصورة  البصمة 
االقتصادية  املشاكل  من  جزء  حل  اىل  تنفيذه 
باالجراءات  منوها  اليمن..  منها  يعاني  التي 
بــإرادة  تجري  التي  املصاحبة  االقتصادية 

سياسية حقيقية .
وأشار اىل اهمية معالجة مكامن الخلل التي 
تؤدي اىل الوظائف الوهمية و االزدواج الوظيفي 
الباب  وابقاء  فقط  املظاهر  معالجة  وليس 
الوهمية  والوظائف  الوظيفي  لالزدواج  مفتوحا 
و عودتها مرة أخرى ..مؤكدا عىل رضورة انشاء 
املوظفني  مسألة  ملعالجة  لإلدارة  حديث  نظام 

املزدوجني والوهميني .
االمم  برنامج  ممثلة  ــارت  اش جانبها  من 
االرساع  اهمية  إىل  اليمن  يف  االنمائي  املتحدة 
الحكومة  تنتهجه  الذي  االصــالح  برنامج  يف 
لدعم  االنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  لتحفيز 

اليمن .
مع  الــدويل  املجتمع  تعاون  أهمية  وأكــدت 
اليمن  ومساندة  لدعم  املتحدة  األمم  برنامج 
نظام  وايجاد  املرجوة  النجاحات  لتحقيق 
الخدمة  أعمال  إلدارة  متكامل  مدنية  خدمة 
املدنية يف اليمن ككل وليس نظام بصمة وصورة 

فحسب .

صنعاء/سبأ
رئيس  جوائز  أمناء  مجلس  أعلن 
أسماء  أمس  للشباب  الجمهورية 
لعام  الـ16  الــدورة  بجوائز  الفائزين 

2014م.
عبداملجيد  مــن  كــل  ــاز  ف حيث 
سعد  وأحمد  السماوي  عيل  مجاهد 
بجائزة  مناصفة  عكروت  سعد  عيل 
ــرآن الــكــريــم، وفــاز أنــور داعــر  ــق ال
املحسن  محمد  قائد  وزياد  البخيتي 
وفازت  الشعر,  فن  بجائزة  مناصفة 
وحفصة  الخيواني  محمد  سلمى 
بجائزة  مناصفة  مجيل  محمد  نارص 
سالم  صالح  سايل  وفازت  القصة،  فن 
الضبياني  عيل  قاسم  وماجد  عمري 

مناصفة بجائزة فن النص املرسحي.
التشكييل  الفن  جائزة  ومنحت 
أحمد  عيل  أيمن  من  لكل  مناصفة 
الذاهبي،  عيل  محمد  وحاتم  عثمان 
كما منحت جائزة فن الغناء مناصفة 
الدبعي  سعيد  حسن  حمزة  من  لكل 
بينما  محسن،  عيل  سعيد  وشيماء 
التطبيقية  العلوم  يف  الجائزة  حجبت 
لعدم  واملوسيقى  الطبيعية  العلوم  و 
مستوى  إىل  املقدمة  األعمال  ارتقاء 

منح الجائزة بحسب لجان التحكيم.
أمناء  مجلس  رئــيــس  ـــح  وأوض
الجائزة وزير الشباب والرياضة معمر 

اإلرياني أن دورة 2014م تنافس فيها 
كافة،  الجوائز  مجاالت  يف  شابا   550
املحافظات،  من  فتاة   171 بينهم 
بها  مرت  التي  املراحل  مستعرضا 
التي  املستمرة  والتطورات  الجوائز 

شهدتها عىل كافة األصعدة.
عقد  الذي  الصحفي  املؤتمر  ويف 
"إن   : اإلرياني  قال  بصنعاء  أمس 
يأتي  املسابقة  نتائج  عن  ــالن  اإلع
توليها  التي  الدائمة  للرعاية  تواصال 
برئيس  ممثلة  السياسية  القيادة 
الشباب  ــويل  ي ــذي  ال الجمهورية 
االهتمام  الــــوزارة  عــرب  واملــبــدعــني 

والرعاية الدائمني".
بالفائزين  االحتفاء  أن  إىل  ولفت 
املالية  القيمة  كل عام ومنح كل منهم 
كل  عقب  أعمالهم  وطباعة  للجائزة 
للمبدعني  الرعاية  بداية  يعد  دورة 
سنوات  ثالث  تستمر  التي  واملوهوبني 

ما بعد منح الجائزة.
أمناء  مجلس  أن  اإلرياني  وبني 
الجائزة خالل عام 2014م قام بطباعة 
بجوائز  الفائزين  للشباب  أعمال   10
يف  املرسحي  والنص  والقصة  الشعر 
إنتاج  إىل  إضافة  املاضية،  السنوات 
لعام  بالجائزة  للفائز  مرسحي  عمل 
املرتل  املصحف  وإنــتــاج  2013م، 
لثالثة فائزين بالجائزة وتوزيعها عىل 

القنوات الفضائية واإلذاعات.
وأكد أن األسابيع القادمة ستشهد 
إقامة  منها  الفعاليات،  من  العديد 
للفائزين  التشكيلية  للفنون  معارض 
العام  من  بأنه وبدءاً  بالجائزة, منوهاً 
القادم سيكون التنافس بني املشاركني 
خالل  ــن  م ــاالت  ــج امل مختلف  يف 
ضمن  ليبث  التلفزيوني،  التصوير 

برامج تليفزيونية.
وثمن جهود األمانة العامة للجوائز 
الجوائز  شــؤون  إدارة  يف  ونجاحها 
بقدر كبري من العمل االحرتايف املتميز، 
كما نوه بالدور الكبري لرؤساء وأعضاء 
بذلوها  التي  للجهود  التحكيم  لجان 

خالل التصفيات.
ولفت الوزير اإلرياني إىل أن إعالن 
يأتي  الدورة  لهذه  بالجوائز  الفائزين 
الحوار  مؤتمر  أعمال  انتهاء  بعد 
وبحكمة  بنجاح،  الشامل  الوطني 
أبناء  كل  داعياً  السياسية,  القيادة 
االلتفاف  إىل  الشباب  وخاصة  الوطن 
واملساهمة  السياسية  القيادة  حول 
واالحرتام  والسالم  اإلخاء  روح  بث  يف 
والتعصب  الفرقة  ونبذ  الجميع،  بني 
والعمل عىل بناء وتنمية الوطن الذي 

يستوعب الجميع دون استثناء.
من  عدد  الصحفي  املؤتمر  حرض 
رئيس  جوائز  أمناء  مجلس  أعضاء 

عام  وأمــني  للشباب  الجمهورية 
الجوائز.

جــوائــز  ــاء  ــن أم مجلس  وكـــان 
عقد  قد  للشباب  الجمهورية  رئيس 
الصحفي  املؤتمر  قبيل  اجتماعا 
ناقش فيه تقرير األمني العام للجوائز 
سري  حول  الروحاني  منصور  فــؤاد 
ونتائج  ــرشة  ع الــســادســة  الـــدورة 
باألرقام  الجائزة  وتقرير  تصفياتها 

واإلحصائيات.
التوصيات  العام  واستعرض األمني 
لجان  قدمتها  التي  واملــقــرتحــات 
عليها  لالطالع  املتخصصة  التحكيم 
توصية  بشأنها،ومنها  القرار  واتخاذ 
يكون  أن  عىل  الكريم  القران  لجنة 
يف  القادم  العام  من  بــدءاً  التنافس 
مجال تالوة القرآن الكريم وحفظه يف 
لجنة  أوصت  فيما  السبع،  القراءات 
للرواية  جائزة  بتخصيص  القصة 
كون  القصة  فرع  عن  مستقلة  تكون 
الشباب  املتقدمني  أعمال  معظم 
مجاال  تــكــون  أن  وتصلح  ــة  ــي روائ

للتنافس.
ـــر املــجــلــس حــجــب جــائــزة  وأق
الطبيعية  والعلوم  التطبيقية  العلوم 
املتقدمة  األعمال  ملخالفة  واملوسيقى 
ارتقائها  وعدم  الجائزة،  نيل  لرشوط 

ملستوى منح الجائزة.

شمسان :90 % نسبة إنجاز نظام البصمة والصورة يف املرحلة 
12 فائزًا بجوائز رئيس الجمهورية للشباب لعام 2014األوىل »القطاع املدين« و25 % يف املرحلة الثانية  »الجيش واألمن«

صنعاء /سبأ
جنائزي  موكب  يف  أمس  شيع   
جنود  ــن  م شهيدا   14 مهيب 
الذين  جبيل  مشاه  الثاني  اللواء 
األســبــوع  مطلع  اســتــشــهــدوا 
الــجــاري إثـــر عــمــل إجــرامــي 
أثناء  مفخخة  بسيارة  استهدفهم 
موقعهم  يف  الغداء  وجبة  تناولهم 
وهم:  شبوة  بمحافظة  العسكري 
األشعري  مكرد  عبدالله  موىس 
الحسيني  محمد  صالح  عبده   ،
وليد  عامر،  عبده  عبده  محمد   ،
محمد  أحمد  شميل،  غالب  عيل 
محمد  عيل  عادل  قدحه،  أحمد 
محمد  عبدالله  نبيل  الطلحي، 
صالح  محمد  يحيى  مــجــيل، 
محمد  حسني  ــدام  ص الشامي، 
صالح  محمد  مجاهد  التبعي، 
أحمد  محمد  عبدالله  طفيان، 
أحمد  يحيى  عصام  دعــبــوش، 
عثمان  عبدالله  ،عيىس  الحابيس 

الكحالني، أنور الصالحي.
التي  التشييع  مراسم  وخالل 
األركان  هيئة  رئيس  نائب  تقدمها 
عبدالباري  الركن  اللواء  العامة 
القوى  هيئة  ورئيس  الشمريي 
يحيى  الــركــن  الــلــواء  البرشية 
هيئة  ورئيس  الغبييس  شعالن 
الركن  اللواء  اللوجستي  اإلسناد 

القيادات  من  وعدد  الويل  أحمد 
العسكرية واألمنية وزمالء وأقارب 
عن  املشيعون  الــشــهــداء,عــرب 
التي  البطولية  للمآثر  التقدير 
والذين  األبطال  الشهداء  سجلها 
قضوا عىل عدد كبري من اإلرهابيني 

الخونة.
الجرائم  املشيعون  وأدان 
التخريبية  واألعمال  اإلرهابية 
بالوطن  اإلرضار  تستهدف  التي 
ومكتسبات  ــدرات  ــق م وتهديد 
القوات  منتسبي  وتطال  الشعب 
يــؤدون  الذين  ــن  واألم املسلحة 
واجبهم الوطني يف حماية سيادة 
واستقراره  أمنه  وحفظ  الوطن 

باالحرتام  يكافأوا  أن  ويفرتض 
يكون  أن  ال  الجميع  من  والتقدير 
املمنهج  االســتــهــداف  جــزاؤهــم 
والتدمري  القتل  وسائل  بمختلف 

البشعة.
وطالبوا الجميع بالوقوف صفاً 
وأية  املتطرفة  األفكار  ضد  واحداً 
أعمال تستهدف منتسبي القوات 
الوطن  ومصالح  واألمن  املسلحة 
وتقديمها  العنارص  تلك  ومالحقة 

للعدالة.
يف  ــن  ــوط ال بحماة  وأهــابــوا 
ومراكز  واملعسكرات  املواقع  كل 
والحذر  باليقظة  التسلح  األمن 
واألمنية  القتالية  والجاهزية 

لإلرهابيني  السماح  وعدم  الرفيعة 
بمباغتتهم والرد الحاسم والرسيع 

ومنع وصول األعداء إىل مآربهم.
التشييع  مراسم  جــرت  وقــد 
الدفاع  مجمع  ساحة  يف  للشهداء 
يف  عليهم  الصالة  بعد  بالعريض 
جثامينهم  ,ووريت  املجمع  جامع 
يف مقربة الشهداء بأمانة العاصمة 

.
بواسع  الشهداء  الله  تغمد 
جناته  وفسيح  وأسكنهم  رحمته 
الصرب  ــم  ــه وذوي أهلهم  وألــهــم 
ِإلَْيِه  ــا  َوِإنَّ لِلَِّه  ــا  ..ِإنَّ والسلوان 

رَاِجُعوَن.

تشييع 14 شهيدا من منتسبي اللواء الثاين مشاه جبلي

صنعاء/سبأ
تعزيز  ملجموعة  الخامس  اللقاء  أويص 
حقوق اإلنسان الذي نظمته أمس بصنعاء 
برنامج  بالتعاون مع  وزارة حقوق اإلنسان 
الغذاء العاملي بإصدار قانون خاص بالغذاء 
يف  الحق  تضمن  نصوص  ويتضمن  والدواء 

الغذاء لكل املواطنني بكفاءة وبدون تمييز.
رضورة  عىل  اللقاء  يف  املشاركون  وشدد 
الهيئة  إنشاء  قانون  مــرشوع  استكمال 
وإعــداد  ــدواء  وال للغذاء  العليا  الوطنية 
الزراعي  القطاع  هيكلة  إعادة  اسرتاتيجية 
والبناء املؤسيس وتكامل األدوار املؤسسية 
الزراعي  القطاع  وتنمية  إلدارة  املختلفة 
اعتماد  عىل  مؤكدين  والحيواني،  والنباتي 
باألمريكي  شبيه  الغذاء  دستور  معايري 
اليمن  لظروف  واملتناسب  األوروبــي  أو 
يف  للدولة  األساسية  بالوظائف  والقيام 
املجال االقتصادي وتصميم برامج مكافحة 
الحماية  شبكة  مع  بتناغم  الفقر  أسباب 

االجتماعية.
ويف افتتاح اللقاء الذي عقد تحت شعار 
لتنفيذ  دعما  للغذاء"  الوصول  يف  "الحق 
أكدت  الشامل  الوطني  الحوار  مخرجات 
مشهور  حــوريــة  اإلنــســان  حقوق  ــر  وزي
عىل  الضوء  لتسليط  اللقاء  أهمية  عىل 
ظل  يف  لليمن  املقبلة  املرحلة  احتياجات 
تعيشها  التي  الصعبة  والظروف  األوضاع 
يف  اسرتاتيجي  موقع  تحتل  وأنها  خاصة 

اإلطار اإلقليمي والدويل .
وقالت الوزيرة : "الغذاء حق اإلنسان يف 
الغذاء  الحياة والبد أن يحصل عليه وحق 
مهم ورضوري للنساء واألطفال خاصة يف 
املناطق التي تحرم من املياه يف األرياف كما 
لحقوق  الدولية  باملعايري  ملتزمة  الدولة  أن 
ستني  عىل  موقعون  وأننا  خاصة  اإلنسان 

عىل  التوقيع  عىل  ومقبلون  دولية  اتفاقية 
اتفاقيات جديدة .

لتأصيل  الـــوزارة  "تسعى   : وأضافت 
للحقوق  وتأسيس وإرساء قواعد أساسية 
يف الدستور الجديد ويف كل مفاصل الحياة 

وكذا دمج حقوق اإلنسان يف الربامج".
أجل  من  البدائل  إيجاد  عىل  وشــددت 
عىل  قيض  الــذي  القات  ــة  زراع من  الحد 

اقتصاد البالد وعىل موارده املائية .
لحقوق  السامية  املفوضية  مكتب  ممثل 
أعرب  زولف  أبو  جورج  اليمن  يف  اإلنسان 
جدا  املرتفع  الفقر  مستوى  إزاء  قلقه  عن 
وشبوة  عمران  محافظات  يف  والسيما 
يف  الــدولــة  دور  عىل  مــشــدداً  والبيضاء, 
مكافحة الفقر مع االهتمام الخاص باألفراد 

والجماعات األشد فقراً وحرماناً.
وقال : "إن الحق يف الغذاء مرتبط بالكرامة 
عنه  الغني  حق  وهو  اإلنسان  يف  املتأصلة 
للتمتع بحقوق اإلنسان األخرى املكرسة يف 
الرشعية الدولية لحقوق اإلنسان وال يمكن 
ويستلزم  االجتماعية  العدالة  عن  فصله 
والبيئة  االقتصادية  السياسات  انتهاج 
الصعيدين  عىل  املالئمة  واالجتماعية 
عىل  القضاء  نحو  املوجه  والدويل  الوطني 

الفقر وإعمال كافة حقوق املجتمع .
خطة  الدولة  ــداد  إع أهمية  عىل  وأكــد 
الفقر  ومكافحة  للتنمية  جديدة  وطنية 
وشفافة  فعالة  وتنفيذ  رصد  بآلية  مدعومة 
وقائمة عىل املشاركة وأن تضاعف جهودها 
موارد  إىل  الوصول  تعميم  ضمان  أجل  من 
الصحي  الرصف  وخدمات  املياه  وإمدادات 
تعزز  وبــأن  الريفية  املناطق  ذلك  يف  بما 
مشكلة  ملعالجة  الدويل  بالتعاون  جهودها 
استخدام  وترشيد  املياه  ــوارد  م نقص 
غري  الجوفية  املياه  مــوارد  احتياطات 

املتجددة .
الدستور  يتضمن  أن  بد  "ال   : وأضــاف 
الحق  بشأن  واضحة  نصوصاً  اليمني 
الدستوري  النص  يكون  ال  وان  بالغذاء 
أن  وإنما يجب  الحق  إىل هذا  اإلشارة  فقط 
مكونات  مختلف  التزامات  تحديد  يتضمن 

الدولة بشأن تجسيد هذا الحق.
بيشو  العاملي  الــغــذاء  برنامج  ممثل 
براجويل أوضح أن األسباب الرئيسية وراء 
يف  الغذائي  األمن  انعدام  مستوى  ارتفاع 
اليمن هو الفقر املدقع وارتفاع معدل البطالة 
االستقرار  عدم  بسبب  املشاكل  وتفاقم 
مؤكداً  األمن,  وانعدام  والنزاعات  السيايس 
دعم الربنامج لليمن من أجل زيادة تحسني 
الذي  التحدى  أجــل  من  ــذا  وك اإلنــتــاج 

تواجهه اليمن يف هذه الظروف الراهنة .
مستحقة  احتياجات  "هناك   : ــال  وق
هذه  يف  خاصة  اإلنسان  حقوق  مجال  يف 
أفضل  ملستقبل  أســس  لوضع  املرحلة 
الدستور  وصياغة  الغذاء  عىل  والحصول 
عىل  والقضاء  الفعالة  املشاركة  وتعزيز 

الفقر
الغذائي  األمن  انعدام  "مسألة   : وأضاف 
املناطق  يف  أوسع  بشكل  منترشة  تزال  ال 

الريفية عن الحرضية".
وقد استعرض املشاركون أوراقاً تضمنت 
الدستور  يف  الــغــذاء  يف  الحق  مــحــددات 
وفرص  املاء،  يف  الحق  ومحددات  الجديد 
الشباب بالتوعية بحق الغذاء عىل ضوء ما 
تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل 
الدستور  ضمن  استيعابه  مؤمل  هو  وما 
الحق  ألعمال  مقاربة  إىل  باإلضافة  القادم، 
مخرجات  نصوص  يف  واملياه  الغذاء  يف 

الحوار الوطني.

»حقوق اإلنسان« توصي بتأكيد الحق يف الغذاء يف الدستور الجديد

حجبت الجائزة يف ثالثة مجاالت 

صنعاء /سبأ 
قام وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل ومعه 
للتنمية  للصندوق االجتماعي  التنفيذي  املدير 
للربنامج  املقيم  واملمثل  الديلمي  عبدالله 
بالتدشني  باولومليبو  املتحدة  لألمم  اإلنمائي 
للحفاظ  اليمني  االيطايل  املعهد  ملرشوع  األويل 

عىل الرتاث الثقايف ومقره دار الحمد بصنعاء.
وأهمية  خصوصية  الثقافة  وزيــر  وأوضــح 
املرشوع باعتباره يمثل رافداً هاما لخدمة الرتاث 
اليمن وحسب وإنما يف املنطقة  الثقايف ليس يف 

ككل .
وقال: استطيع أن أتحدث أننا وضعنا أقدامنا 
عىل  الحفاظ  سبيل  يف  الصحيح  الطريق  يف 
املعالم األثرية من خالل هذا املعهد ومهامه التي 
ترتكز يف تدريب عىل آليات الحفاظ عىل املباني 

التاريخية والرتاث الثقايف عموما".
الحكومة  لجهود  التقدير  عــن  وأعـــرب 
املعالم  عىل  الحفاظ  يف  ومساهمتها  االيطالية 
..منوها بخصوصية التعاون  اليمنية  التاريخية 
ايطاليا  قدمته  وما  االيطايل  اليمني  الثقايف 
مجال  يف  لليمن  خدمات  من  خربائها  خالل  من 
عىل  البرشية  للكوادر  والتأهيل  التدريب 
واألثرية  التاريخية  املعالم  تأهيل  إعادة  صعيد 

والحفاظ عىل الرتاث الثقايف .
جدا  متطور  املعهد  هذا  مــرشوع  ــاف:  وأض
وسيتم القبول فيه للدراسيني من حاميل شهادة 
الثانوية باإلضافة إىل إقامة ورش عمل مختلفة 
منها للنجارة وترميم األخشاب األثرية القديمة 
وأيضا ورش للعمل عىل تقنيات البناء التقليدي 
الحال  بطبيعة  نحافظ  لكي  نحتاجه  ما  وهذا 
عىل معاملنا التاريخية بالتعاون مع املمثل املقيم 

للربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة" .
اليمني  االيــطــايل  املعهد  مدير  قــال  فيما 
رينزور  املهندس  الثقايف  الرتاث  عىل  للحفاظ 
افنيان: خالل تواجدنا يف اليمن مارسنا جهودا 
يف ترميم معلمني أثريني وتاريخيني عىل مستوى 
بصنعاء  الكبري  الجامع  وهما  اإلسالمي  العالم 
خالل  من  بتعز  االرشفية  ومدرسة  ومسجد 
االجتماعي  الصندوق  مع  مشرتك  ــرشوع  م
تأهيل  املرشوعان  هذان  شهد  حيث  للتنمية 
كادر وطني يف مجال الرتميم الدقيق خالل هذه 

السنوات".
واإلرادة  الفكرة  وكربت  ولدت  لقد  واستطرد: 
إلنشاء معهد للحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف بلد 

ذي عراقة تاريخية كبرية وغنًي برتاث فريد من 
نوعه ومعالم ومواقع أثرية وتاريخية والذي يف 
نفس الوقت بحاجة ماسة إىل سياسات وأدوات 
تنفيذية لإلنقاذ والحفاظ عليه بصورة احرتافية 

."
انه  إال  جاهزا  بات  املعهد  مقر  أن  إىل  وأشار 
مازال خالياً من املعدات الالزمة لتنفيذ برامجه 
التعليمية .. وقال : نحن متفائلون بأن االهتمام 
املؤسسات  قبل  من  املعلنة  واإلرادة  الظاهر 
الرتجمة  اىل  قريباً  ستفيض  والدولية  الوطنية 
األصعدة  كامل  عىل  مفيدة  لربامج  املبدئية 

بالتعاون مع الجهات الرسمية ".
وأعلن أن املعهد سيبدأ أنشطته يف منتصف 
نوفمرب املقبل من خالل برنامجني األول سلسلة 
الحفاظ  سياق  يف  املتخصصة  العمل  ورش  من 
عىل الرتاث والتوثيق والتخطيط للتنمية وحفظ 
يف  يتمثل  الثاني  الربنامج  بينما  الثقايف  الرتاث 
رائد  برنامج  خالل  من  النجارة  ورشة  تفعيل 

حول طرق الحفاظ عىل األخشاب األثرية .
إعداد  سيتم  ذلك  مع  بالتوازي  ــاف:  وأض
معايري  وفق  والتدريبية  التعليمية  الربامج 
، األول  ومواصفات دولية معتمدة عرب مسارين 
الثانوية يف ترميم  يف املستوى الجامعي ما بعد 
وحفظ األخشاب األثرية واألحجار والرسومات 
مسارات  ثالثة  فله  الثاني  املسار  أما  الجدارية، 
سنوية األول يف مجال تقنيات البناء التقليدية 
والثاني يف تدوين الرتاث املنقول خاصة املتواجد 
الحفاظ  الثالث يف مجال  والربنامج  املتاحف  يف 
والبساتني  املقاشم  تأهيل  إلعادة  البيئة  عىل 
وإلنشاء وإدارة الحديقة النباتية املزمع تبنيها 

يف مرشوع رائد ".

وهيئاتها  الثقافة  وزارة  بــدور  ـــاد  وأش
للتنمية  االجتماعي  والصندوق  املتخصصة 
يف  واليونسكو  املتحدة  لألمم  اإلنماء  وبرنامج 

تأسيس هذا املعهد . 
للصندوق  التنفيذي  املدير  أشار  جانبه  من 
إىل  الديلمي  عبدالله  للتنمية  االجتماعي 
الخمسة  خالل  وتوجهاته  الصندوق  سياسة 
الحفاظ  عىل  صعيد  عىل  وبخاصة  عاما  عرش 

عىل الرتاث التاريخي واملعالم األثرية .
املادية  البرشية واإلمكانات  الكوادر  وقال: إن 
يف  برامجنا  ممارسة  خالل  من  فجوة  تشكل 
الحفاظ عىل الرتاث واملعالم التاريخية ".. معربا 
املعهد يف  أن تسهم مخرجات هذا  األمل يف  عن 

تطوير آليات الحفاظ والرتميم األثري .
املمثل املقيم للربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة 
باولو مليبو أعرب بدوره عن سعادته باملشاركة 
لسببني :األول بدء عملية تجهيز املعهد وتأهيله 
ألن  العالم  يف  ــدارس  امل أهم  من  سيجعله  بما 
املوروث اليمني يستحق أن يكون يف وضع أفضل 
املعنوية  للقيمة  الثاني  والسبب  عليه  هو  مما 

لوجودنا يف أحد املراكز التاريخية .
وأشاد بالخصوصية الثقافية لليمن .. منوها 
باعتباره  اليمني  بالرتاث  العاملي  باالهتمام 

جديراً بهذا االهتمام .
الثقافة  وزارة  وكيل  األويل  التدشني  حرض 
التاريخية  ــدن  وامل واملتاحف  ــار  اآلث لقطاع 
العامة  الهيئة  ورئيس  اليتيم  مجاهد  الدكتور 
رئيس  ونائب  السياني  مهند  واملتاحف  لآلثار 
التاريخية  املدن  عىل  للمحافظة  العامة  الهيئة 
عبدالله  العاصمة  أمانة  ومستشار  منرص  نبيل 

سبل.

عوبل يدشن مشروع املعهد اإليطايل اليمني - للحفاظ 
على الرتاث الثقايف بدار الحمد بصنعاء


