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املكال/سبأ
ناقش لقاء عقد أمس باملكال 
مجال التعاون بني وزارة الرتبية 
العون  ومؤسسة  والتعليم 
للتنمية فيما يخص املشاريع 
التعليمية ذات األثر املستدام 
والفعال عىل كافة املستويات 

اإلدارية والتعليمية.
ويف اللقاء أشاد وكيل وزارة 
الرتبية والتعليم لقطاع املناهج 
والتوجيه عيل حسني الحيمي 
بدور مؤسسة العون للتنمية 
ودعمها للوزارة بربامج تدريبية 

مخرجات  توفر  تأهيلية 
وصياغة  متميزة  تعليمية 
تنهض  وخطط  مشاريع 
بالعملية التعليمية وتسري بها 

إىل املستوى املطلوب .
من جانبه استعرض املدير 
العون  ملؤسسة  التنفيذي 
للتنمية الدكتور عادل محمد 
الثانية  املرحلة  باحميد 
املهنية  التنمية  برنامج  من 
دمج  برامج  ضمن  للمعلمني 
والتي  التعليم  يف  التقنية 
بالرشاكة  املؤسسة  تنفذها 
مع البنك اإلسالمي للتنمية 

وتطويره  الربنامج  لتوسيع 
 ، القادمة  املرحلة  خالل 
باإلضافة اىل برنامج معلمات 
الريف الذي يعزز تعليم الفتاة 

يف املناطق الريفية.
عام  مدير  اللقاء  حرض 
شكري  بالوزارة  االمتحانات 
شعبتي  ورئيس  الحمامي 
واملناهج  والتأهيل  التدريب 
الرتبية  بمكتب  والتوجيه 
حرضموت  بساحل  والتعليم 
ومدير  كرشوم  صالح  سعيد 

الربامج واملشاريع باملؤسسة.

 إب / محمد الرعوي..
* تبدأ صباح اليوم الجمعة بمدينة إب فعاليات 
العروض الخاصة بربنامج (مطلبي تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني) الذي تنظمه عىل مدى ثالثة أيام 
األمانة العامة ملؤتمر الحوار الوطني ، بمشاركة 

عرشين مشاركاً ومشاركة من أبناء املحافظة.
 ويف ترصيح لـ( الثورة ) أوضحت منسقة األمانة 
العامة ملؤتمر الحوار الوطني باملحافظة األخت / 
هناء السماوي – ان هذا الربنامج يتضمن عدداً من 
الفقرات الشعرية والحوارية واوبريتاً غنائياً  وأن 

هذا الربنامج يهدف اىل إيصال رسالة املجتمع بكافة 
رشائحه واملطالبة بتنفيذ ما نصت عليه مخرجات 
الحوار الوطني ، مشرية اىل ان برنامج العرض سيبداً 
يف منطقة حديقة جرافة باوبريت غنائي وفقرات 
شعرية وحوارية متنوعة ، باإلضافة اىل عرضني 
آخرين احدهما منتصف األسبوع حيث سيجوب 
ثالثمائة شاب عدداً من شوارع املدينة وهم يحملون 
الفتات ويرتدون جرامات تحمل عبارات مخرجات 
الحوار الوطني ويتبعه مهرجانان وفقرات متنوعة 

يف املركز الثقايف والصالة املغلقة .

محافظة  وكيل  أمس  دشن 
اإلدارية  للشؤون  مارب 
عبدالله أحمد الباكري، دورتني 
تدريبيتني لـ 52 امرأة يف مجال 
ينظمهما  والتطريز  الخياطة 
مكتب التعليم الفني والتدريب 

املهني عىل مدى شهر.
وكيل  أكد  التدشني  وخالل 
املحافظة عىل أهمية التدريب 
النسائي  للكادر  والتأهيل 
حياتية  مهارات  وإكسابهن 
دخلهن  تحسني  من  تمكنهن 

وتحسني  الفقر  ومواجهة 
إىل  لألرسة،  املعييش  املستوى 

جانب خدمة املجتمع.
دعم  املحافظة  وكيل  وأكد 
قيادة املحافظة إلقامة مشاغل 
تسويق  ومراكز  للنساء  دائمة 

ملنتجات املشاغل النسوية.
مكتب  عام  مدير  وتطرق 
التعليم الفني والتدريب املهني 
عيل الحنيش إىل أهداف الدورة 
وتوجهات املكتب يف نرش الحرف 
من  التخفيف  يف  واملساعدة 

حرف  النساء  وإكساب  الفقر 
يكن  بأن  تساعدهن  يدوية 

عنارص منتجة يف املجتمع.
استعرضت  جانبها  من 
مدرسة  يف  الدورة  منسقة 
األساسية  هائل  الشهيد 
للبنات نبيلة الحماطي برامج 
الدورة واملفاهيم واملهارات التي 
تتعلمها املشاركات خالل الدورة 
وآليات التطبيق العميل وعملية 
توفري املواد الخام للتدريب عىل 

التفصيل والخياطة.

 اختتمت بمحافظة حجة أمس 
بالرشاكة  خاصة  تدريبية  دورة 
الصندوق  فرع  نظمها  املجتمعية، 

االجتماعي للتنمية باملحافظة.
هدفت الدورة التي استمرت عرشة 
أيام إىل بناء قدرات 29مهندسا من 
منفذي مشاريع التنمية باملديريات 
يف مجال تحقيق الرشاكة املجتمعية 
بتنفيذ  خاصة  تصورات  وإعداد 
من  املعتمدة  التنموية  املشاريع 
قبل الصندوق، وإكسابهم مهارات 
التهيئة  كيفية  حول  مختلفة 

املستهدفني  وتحفيز  املجتمعية 
سياسة  يخدم  بما  وتوجيههم 

واتجاهات الصندوق .
ويف االختتام أشار وكيل املحافظة 
الشامي  عيل  إبراهيم  الدكتور 
التأهيلية  الربامج  هذه  أهمية  إىل 
الجامعات  خريجي  استغالل  يف 
من  يمكنهم  بما  تأهيلهم  وإعادة 
االنخراط يف سوق العمل وجعلهم 
يف  الواسعة  املشاركة  عىل  قادرين 
بأداء  منوها  املستدامة..  التنمية 
مختلف  يف  وإسهاماته  الصندوق 

جوانب التنمية وجهوده يف مجال 
املخرجات  وتأهيل  القدرات  بناء 
الجامعية وتعزيز الرشاكة املجتمعية 

عىل أسس التنمية املستدامة.
فرع  مدير  أشار  جانبه  من 
للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
بحجة املهندس حميد النامس إىل 
الخطط واملشاريع املعتمدة ومجمل 
التدريبية  للربامج  العامة  األهداف 
التي يتبناها املرشوع وآلية ترجمتها 

عىل الواقع.

اختتمت أمس بمدينة املكال 
دورة تدريبية خاصة بتطوير 
نظمها  املرأة,  لدى  الذات 
الربيطاني  الثقايف  املجلس 
فرع  مع  بالتعاون  بصنعاء 
اللجنة الوطنية للمرأة باملكال 
األمم  صندوق  من  وتمويل 

املتحدة للسكان.
مدى  عىل  الدورة  وهدفت 
 30 اكساب  إىل  أيام  خمسة 
فتاة من حرضموت وسقطرى 
الذاتي  بالتطوير  مهارات 
وتعزيز الثقة وتحديد األهداف 
أولويات  حسب  واملتطلبات 
االحتياج للمرأة وخلق التوازن 
املطلوب يف حياتها والتزاماتها 
األرسية والعمل عىل تشجيع 
عىل  املبنية  الذاتية  مبادراتها 
التخطيط والتنظيم وفق أسس 

علمية ورؤى واضحة .
وتضمن برنامج الدورة التي 
الوطنية  املدربة  فيها  حارض 

سارة مفلح استعراض نماذج 
للمرأة  معربة  نجاح  قصص 
وكيفية التغلب عىل الصعوبات 
االستفادة  بهدف  واملعوقات 

منها .
رئيسة  أشارت  الختام  ويف 
للمرأة  الوطنية  اللجنة  فرع 
برنامج  أن  إىل  بامطرف  فائزة 
تطوير الذات للمرأة الذي بدأ 

العام املايض بتدريب 90 فتاة 
يستهدف هذا العام (150) فتاة 
من مختلف املناطق واملديريات 
الريفية  املناطق  من  وتحديداً 
والنائية وبهدف رفع قدراتهن 
الحياتية  مهاراتهن  وتطوير 
بما يسهم يف تفعيل دورهن يف 

الحياة العامة واملجتمع .

استعراض املرحلة الثانية من برنامج استعراض املرحلة الثانية من برنامج 
التنمية املهنية للمعلمنيالتنمية املهنية للمعلمني

(مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار) فعالية (مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار) فعالية 
تنطلق اليوم يف محافظ إب  تنطلق اليوم يف محافظ إب  

الباكري يدشن دورتني تدريبيتني يف مجال الخياطة بماربالباكري يدشن دورتني تدريبيتني يف مجال الخياطة بمارب

حجة.. دورة تدريبية لتحقيق الشراكة حجة.. دورة تدريبية لتحقيق الشراكة 
املجتمعية يف تنفيذ املشاريع التنمويةاملجتمعية يف تنفيذ املشاريع التنموية

تدريب تدريب 3030 فتاة من محافظتي حضرموت  فتاة من محافظتي حضرموت 
وسقطرى على مهارات تطوير الذاتوسقطرى على مهارات تطوير الذات

افتتاح دار حفصة لتحفيظ افتتاح دار حفصة لتحفيظ 
القران الكريم بتعزالقران الكريم بتعز

افتتح وكيل محافظة تعز أنس النهاري أمس بقرية الثوباني 
مديرية املخا دار حفصة لتحفيظ القرآن الكرمي للبنات 
والذي نفذته جمعية الرحمة االجتماعية اخليرية بتكلفة 
خمسة عشر مليون ريال على نفقة الشيخ سلطان الكواري 
من دولة قطر الشقيق .. ويتكون من خمسة فصول دراسية 

وإدارة مع املرافق.
الذي  العلمي  الصرح  بهذا  النهاري  أشاد  وباملناسبة 
سيشكل إضافة نوعية في مضمار حتفيظ القرآن في 
أوساط الفتيات.. داعيا كل اخليرين إلى التنافس في مثل 
هذه املشاريع اخليرة وكذا النهوض مبستوى املنطقة على 
كافة املستويات اخلدمية جنبا إلى جنب مع اجلهد الرسمي 

.
من جانبهم أشاد مدير املديرية صالح الكاللي ومدير 
الداعمني  عن  الشاذلي  وإبراهيم  دوبلة  عمر  اجلمعية 
ومحمد عمر عن األهالي بهذا املنجز الذي تفتقر إليه 
املنطقة وبخاصة في مجال تعليم الفتيات ،مثمنني الدعم 
األخوي للشيخ الكواري وللساعني في إيجاده .. مشيرين 
إلى احتياجات املنطقة من املشاريع اخلدمية وبخاصة في 

مجال املياه والصحة والتعليم.

العاقل يدشن العمل بمشروع القاعة العاقل يدشن العمل بمشروع القاعة 
الكربى لالحتفاالت واملسرح يف أبنيالكربى لالحتفاالت واملسرح يف أبني

القاعة الكربى  العاقل أمس العمل بمرشوع إعادة تأهيل   دشن محافظ أبني جمال نارص 
لالحتفاالت واملرسح يف املجمع الحكومي الذي تعرض لعدة رضبات أثناء حرب القاعدة عىل 

أبني خالل العام 2011 - 2012م.
واطلع املحافظ عىل مكونات املرشوع ومراحل تنفيذه.. مشددا عىل رضورة اإلرساع يف انجاز 

املرشوع بحسب الفرتة الزمنية املحددة.
كما اطلع املحافظ عىل اآلثار التي لحقت بعدد من املباني املجاورة، مؤكدا أهمية إعادة الوجه 

الجمايل لجميع مباني املجمع الحكومي باعتباره يمثل واجهة املحافظة.

سيئون/أحمد سعيد بزعل
الدرايس  العام  يبدأ  أن  املقرر  من 
الجديد يف جميع مدارس الجمهورية 
اقتضاه  ما  وفق  املقبل  األحد  يوم 

التقويم الوزاري الخاص بهذا العام.
وتشري األوضاع العامة ملدارس وادي 
الرتبوي يف  الوضع  أن  حرضموت إىل 
نتيجة  شديداً  تأزماً  يشهد  الوادي 
عىل  املعلمني  نقص  إشكالية  لرتاكم 
خلفية التزايد املستمر ألعداد املعلمني 
املحالني إىل التقاعد وتوقف التوظيفات 
الجديدة للعام الثاني عىل التوايل .. 
األمر الذي يهدد بتوقف الدراسة يف 
العديد من املدارس لعدم القدرة عىل 

اإليفاء باحتياجاتها من املعلمني.
من  نسخة  عىل  اطلعت  «الثورة» 
مكتب  قبل  من  مؤخراً  أعد  تقرير 
حرضموت  بوادي  والتعليم  الرتبية 
والصحراء من املقرر أن يعرَض أمام 
املكتب التنفيذي بالوادي يف اجتماعه 

الدوري املقبل, حيث أشار التقرير إىل 
أن إجمايل النقص يف أعداد املعلمني 
الذي تعاني منه مدارس الوادي بلغ 
(580) معلماً  لتصل نسبة العجز إىل 
(%10.8) من إجمايل القوة املطلوبة 

لبدء الدراسة .
وحسب مصدر مسؤول يف املكتب 
اإلدارات  سيجرب  العجز  هذا  فإن 
املدرسية عىل  اتخاذ إجراءات مؤثرة 
املدارس  يف  العلمي  التحصيل  عىل 
تقليص  بـ   إياها  معدداً  بالسلب، 
نصاب املواد الدراسية  ودمج الصفوف  
إضافية  شعب  فتح  عن  واإلحجام 
يف  االنخراط  يف  التوسع  الستيعاب 

التعليم .
وحذر املصدر نفسه  بأن اإلجراءات 
العالجية قد تصل يف بعض املدارس 
أو  كاملة   دراسية  مواد  إيقاف  إىل 
تقليص نصاب املادة إىل النصف  أو 
دمج الصفوف ليبلغ عدد الطلبة يف 
الصف الواحد أكرث من( 80) طالباً, 

معرباً عن أمِله أن ال تؤدي األزمة إىل 
العلمي  بالتحصيل  ترض  معالجات 
للطلبة والطالبات  وأن تتسارع الجهود 
حثيثاً إلنقاذ التعليم يف مدارس وادي 
قول  حسب  الفشل  من  حرضموت 

املصدر.
إدارة  قبل  من  معد  تقرير  ويشري 
بوادي  الرتبية  بمكتب  العام  التعليم 
حرضموت إىل أنه تم إنجاز بناء (4) 
مدارس متكاملة وإضافة (50) صفاً 
دراسيا وترميم ( 3 ) مدارس وتسوير 
(4) أخريات  وبناء حمامات لـ (5) 

مدارس.
ونوه التقرير بحجم التوسع املضطرد 
يف االنخراط يف التعليم  حيث وصل 
عدد الطلبة يف مدارس الوادي بجميع 
مراحلها إىل (139552) موزعني عىل 
مدرسة   (39) منها  مدرسة   (345)
ثانوية و( 306) أساسية  بينما يبلغ 
وادي  يف  التدريسية  القوة  إجمايل 
حرضموت (5326) معلما ومعلمة وهو 

ما يعادل مدرساً لكل  (26.2) طالباً.
ويميض التقرير يف ذكر حاالت العجز 
يف بقية مكونات العملية التعليمية يف 
مدارس وادي حرضموت  حيث يربز 
العجز يف املبنى املدريس بقوام (231) 
املرفقات  من  ومثلها  دراسية  غرفة 
واملالعب   والساحات  املياه  كدورات 
بينما يبلغ العجز يف املعامل واملختربات 
(133) مخترباً محموًال ومعمًال ملادة 

الرياضيات.
أحمد  محمد  الدكتور  راهن  بدوره 
فلهوم, املدير العام ملكتب وزارة الرتبية 
والتعليم بوادي حرضموت والصحراء, 
يف  اإلداري  الكادر  وكفاءة  خربة  عىل 
اإلدارات الرتبوية واملدارس يف تخطي 
مهنية  أن  مؤكداً  القائم,  العجز  هذا 
املعلمني واملعلمات وإحساسهم العايل 
بمسئولياتهم  يعطي األمل بأن التعليم 
سيتجاوز كل املصاعب التي يمر بها  
وسيتغلب عىل النواقص التي تعرتضه.

نقص املعلمني يهدد بإغالق مدارس بأكملها يف وادي حضرموتنقص املعلمني يهدد بإغالق مدارس بأكملها يف وادي حضرموت


