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صنعاء/ سبأ
أكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبدالرزاق 
لالرتقاء  التدريب  و  التأهيل  أهمية  األشــول 
ومشاريع  برامج  ملواكبة  املعلم  بمستوى 

التحديث والتطوير للعملية التعليمية .
الخاصة  التدريبة  الدورة  يف  املشاركني  ودعا 
من  االستفادة  إىل  املبكرة  القراءة  نهج  بربنامج 
القيام  يمكنهم من  بما  الدورة  مفردات ومعارف 
الذي  الربنامج  تطبيق  يف  عليهم  املعول  بالدور 
األوىل عىل  الصفوف  الثالثة  يعزز قدرات طالب 

القراءة .
وتطرق إىل جهود الوزارة املستمرة يف تحسني 
أن  إىل  مشرياً   ، ومهنياً  مادياً  املعلم  مستوى 
بصدد  التعليم  نقابات  مع  وبالرشاكة  الــوزارة 

دراسة قانون املهن التعليمية.
من جانبه أوضح مدير مكتب الرتبية والتعليم 
بأمانة العاصمة ان الدورة التي ينظمها مرشوع 
 19 تستهدف  يوماً   15 وتستمر  التعليم  تطوير 
الثورة  مديريتي  مــدارس  من  ومعلمة  معلماً 

ومعني.

والتعليم  الرتبية  وزير  دشن  آخر  جانب  من 
بمدرسة  أمس  ــول  األش عبدالرزاق  الدكتور 
الحقيبة  توزيع  ــرشوع  م كعب  بنت  نسيبة 

املدرسية .
مكتب  نظمه  الذي  املرشوع  تدشني  حفل  ويف 
الرتبية والتعليم باألمانة بالتعاون مع مجموعة 
الجيل الجديد أكد الوزير األشول أهمية الرشاكة 
لالرتقاء  التنمية  ورشكاء  الخاص  القطاع  مع 

بالعملية التعليمية .
الحقيبة  توزيع  مــرشوع  أهمية  إىل  ــار  وأش
مساعدة  يف  وإسهامه  الدراسية  واملستلزمات 
دراسة  أعباء  وتخفيف  الفقرية  الطالب  ارس 
طالب  يستهدف  املــرشوع  أن  مبيناً   ، أبنائهم 
الجمهورية  محافظات  عموم  يف  الفقرية  األرس 
بالرشاكة مع مجتمع املانحني ومجموعة الجيل 

الجديد.
وحث الوزير األشول أولياء األمور عىل الدفع 
بأبنائهم إىل املدارس ، داعياً الكادر الرتبوي إىل 
املنهج  إكمال  يكفل  بما  املدريس  التقويم  التزام 

الدرايس يف الوقت املحدد .

رضية  املدرسة  مديرة  أعربت  جانبها  من 
من  لكل  والتقدير  الشكر  بالغ  عن  الديلمي 
الذي من  أسهم يف تدشني وإنجاح هذا املرشوع 
إىل  بأبنائها  للدفع  الفقرية  األرس  تشجيع  شأنه 

املدرسة .
الجديد  الجيل  مجموعة  مدير  تطرق  فيما 
محمد االنيس إىل أهمية تضافر جهود القطاعني 
األرس  معاناة  من  للتخفيف  والخاص  العام 
أبنائها  احتياجات  مواجهة  يف  املحتاجة 
دون  تحول  التي  العوائق  من  والحد  الدراسية 
بني  الفجوة  وسد  التعليمية  مسريتهم  استمرار 
يخدم  متعلم  جيل  لبناء  وامليسورين  املعوزين 
الجيل  مجموعة  أن  مبيناً   ، ومجتمعه  وطنه 
الجديد قدمت خمسة آالف حقيبة بمستلزماتها 

لطالب دار األيتام وعدد من مدارس األمانة.
مكتب  مدير  حرضه  الــذي  الحفل  تخللت 
الفضيل  محمد  باألمانة  والتعليم  الرتبية 
وصلتان  الخالدي  مجاهد  معني  مديرية  ومدير 
إنشاديتان لزهرات مدرسة نسيبة بعنون " أهال 

هال ماليني ، حيا الله من جانا".

بكني/ سبأ
أهمية  عوبل  عبدالله  الدكتور  الثقافة  وزير  أكد 
الثقايف،  والتبادل  الحوار  أدوات  من  كأداة  الرتجمة 
فيه  يتم  للرتجمة  مشرتك  مــرشوع  إقامة  مقرتحا 
اللغة  ومن  العربية  اىل  الصينية  اللغة  من  الرتجمة 
العربية اىل الصينية للتعريف بالفكر واآلداب والفنون 

الصينية والعربية وتحقيق الحوار والتبادل الثقايف.
املنتدى  يف  اليمن  كلمة  يف  عوبل  الوزير  واقرتح 
املنعقد  الحرير  طريق  عىل  الثقايف  الصيني  العربي 
يف بكني – إنشاء مركز للحوار الثقايف العربي الصيني 
بالتعريف  يعنى  كونفوشيوس)  مركز   ) صنعاء  يف 
بالحضارة والثقافة واآلداب والفنون الصينية وتعليم 

اللغة الصينية .
والفنون  الثقافة  تكون  أن  الثقافة  وزير  اقرتح  كما 
تعز  اليمنية  الثقافة  عاصمة  عىل  ضيفا  الصينية 
العربية  الصداقة  عام  2015-2014م  العام  خالل 
الفعاليات  من  عدد  استقبال  فيها  يتم  الصينية 
العاصمة  والفنية يف إطار فعاليات  الثقافية واألدبية 

الثقافية تعز.
واستعدادها  اليمن  تأييد  عن  الوزير  ــرب  وأع
الحزام   " البناء املشرتك ملرشوع  للمشاركة يف عملية 
االقتصادي لطريق الحرير " وطريق الحرير البحري 
الرئيس  كلمة  يف  ورد  ما  عىل  مؤكدا   .. الـ21  القرن  يف 
للمنتدى  السادسة  الــدورة  افتتاح  يف  الصيني 
الصني  إسهام  عىل  فيها  أكد  التي  العربي  الصيني 
وتعزيز  الثقايف  التواصل  فعاليات  نطاق  توسيع  يف 
التعاون يف مجاالت السياحة واإلعالم والنرش وتقاسم 

الخربة يف التنمية ومكافحة الفقر .
العالقات  خصوصية  إىل  عوبل  الوزير  ــار  وأش
اىل  تمتد  التي  والصني  اليمن  بني  الوثيقة  التاريخية 
أكرث  وإىل  الحديث  عرصنا  من  عقود  ستة  من  أكرث 
طريق  التقت  حيث  القديم  الزمن  يف  عام  ألفي  من 
البخور  طريق  مع  الصني  من  املنطلقة  الحرير 
مدنا  الطريقني  لقاء  شكل  وقد   ، اليمن  من  املنطلقة 

ومراكز وأسواقا كربى اجتمعت فيها التجارة بالثقافة 
ونشطت خاللها خطوط املالحة والرحالت وتداخلت 
يجري  مشرتك  تراث  وتكون  واألساطري  الحكايات 
اليوم تجديده وتعزيزه من خالل برامج التعاون واملنح 

التي تقدمها الصني للشعب اليمني.
الكربى  الوطنية  املكتبة  إنشاء  مرشوع  إىل  ولفت 
للتعاون  هائال  رصحا  يمثل  سوف  الذي  صنعاء  يف 
شاءت  التي  املكتبة  هذه   ، والصني  اليمن  بني  الثقايف 
املمتد  الطريق  بداية  عند  تنتصب  أن  املصادفة 
شقه  الذي  الطريق  وهو  الحديدة  إىل  صنعاء  من 
من  الخمسينيات  مطلع  يف  الصينيون  األصدقاء 
ظروف  يف  جرى  عظيما  عمال  وكان   ، املايض  القرن 
طبيعية وتاريخية شاقة وصعبة سقط فيها العرشات 
ذكراهم  تزال  وال  الصينيني  والعمال  املهندسني  من 

خالدة يف نفوس اليمنيني.
دورات  تنظيم  يف  الصني  بانتظام  الوزير  وأشاد 
بني  بالتعاون  يقام  الذي  العربية  الفنون  مهرجان 
الثقافة  ووزارة  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 
بخصوصية  منوها   .. الشعبية  الصني  بجمهورية 
العربي  الصيني  الثقايف  التعاون  منتدى  انعقاد 
بني  مشرتكة  وارومات  روابط  من  املنتدى  يمثله  وما 

العرب والصني وما يفتح من آفاق واسعة للتعاون بني 
الحضارتني العربية والصينية تنطلق نحو املستقبل 
وتعزيز  الحضارات  لتفاهم  مثىل  عالقات  عن  وتعرب 
الحوار والتواصل بني الشعوب والدول التي تنضوي 

يف هذا املنتدى .
وانطلقت يوم أمس األول فعاليات مهرجان الفنون 
الذي  الثقايف  العربي  الصيني  واملنتدى  العربية 
الصينية  بالعاصمة  الوطني  املتحف  بقاعة  افتتح 
بكني بمشاركة عدد وزارة الثقافة العرب ووفود عربية 

مختلفة .
من جانب آخر وقع وزير الثقافة الدكتور عبدالله 
املنتدى  هامش  عىل  الصيني  نظريه  مع  أمس  عوبل 
الثقايف الصيني العربي يف العاصمة بكني عىل برنامج 

التعاون الثقايف اليمني الصيني.
وينص الربنامج عىل آليات تعزيز عالقات التعاون 
بها  واالرتقاء  وتطويرها  الصيني  اليمني  الثقايف 
والشعبني  البلدين  ومصالح  طموحات  مصاف  اىل 

الصديقني يف مختلف مجاالت العمل الثقايف.
الثقايف  املنتدى  أعمال  يف  الثقافة  وزير  ويشارك 
الصيني - العربي الذي تنظمه الصني بمشاركة عدد 

من وزراء الثقافة العرب.

صنعاء / سبأ
العليا  اللجنة  استكملت 
لــالنــتــخــابــات واالســتــفــتــاء يف 
رئيس  برئاسة  أمس  اجتماعها 
محمد  القايض  العليا  اللجنة 
إىل  استماعها  الحكيمي  حسني 
العروض املقدمة من خبري الشؤون 
الدولية  باملؤسسة  االنتخابية 
(آيفس)  االنتخابية  لألنظمة 
الدكتور أندرو آليس حول األنظمة 
االنتخابية الفيدرالية وفق املعايري 
الدولية ومزايا وتحديات كل نظام.

اللجنة  واستمع رئيس وأعضاء 
عام  أمني  ومعهم  أمس  جلسة  يف 
إلهام  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
من  ــدد  وع عبدالوهاب  محمد 
مدراء العموم بقطاعات اللجنة إىل 
الدويل  الخبري  من  املقدم  العرض 
ترشيح  ومعايري  خيارات  حــول 
وضوابط  ـــراءات  وإج املرشحني 
املستقلني  املــرشــحــني  اخــتــيــار 
كل  بعمل  املتعلقة  والتفاصيل 
سياق  عىل  يعتمد  انتخابي  نظام 
البلد ويتوافق مع مخرجات الحوار 
إدارة  هيئات  انواع  وكذا  الوطني 
الواجب  والــرشوط  االنتخابات 
توافرها إلدارتها، واللوائح املتعلقة 

باألحزاب السياسية .
ــــالل الــجــلــســة  ـــــرى خ وج
معايري  ومناقشة  اســتــعــراض 
النظم  يف  ــرتاع  اإلق أوراق  تصميم 
النسبة  بالقائمة  الفيدرالية 
احتساب  وطرق  آلية  وكذا  املغلقة 
النسبية  القائمة  نظم  األصوات يف 

العدالة  تحقيق  وكيفية  املغلقة، 
اختيار  ــط  ــواب وض االنتخابية 
املستقلة،  الطعون  لجان  وتنظيم 
والتعرف عىل كيفية اختيار النظام 
االنتخابي املالئم للظروف والواقع 

اليمني وكيفية تصميمه.
ــرق الــخــبــري الــــدويل يف  ــط وت
تنظيم  وضوابط  لوائح  إىل  عرضه 
التمويل السيايس خالل الحمالت 
االقـــرتاع  ومرحلة  االنتخابية 
مصادر  ومــقــيــدات  ــددات  ــح وم
لألحزاب  ــات  ــرصوف وامل الــدخــل 
الشفافية  ومتطلبات  السياسية 
والتحقيق  ــة  ــاب ــرق وال ــرش  ــن وال
األنظمة  هيئات  بها  تعمل  التي 
العالم  انحاء  كافة  يف  االنتخابية 
حمالت  تنظيم  بــغــرض  وذلـــك 
متوازنة  سياسية  انتخابية 
وناجحة، باعتبار التمويل من أهم 

العوامل الرئيسية لالنتخابات.

املتعلقة  الــــرشوط  وأوضــــح 
التمويل  أنظمة  لوائح  بتطبيق 
املحيل  املستوى  عىل  السيايس 
وضع  وآلية  واالقليمي  والوطني 
القانونية  والضوابط  الترشيعات 
لإلنفاق  العليا  السقوف  لتحديد 
التي  الزمنية  ــات  األوق وتحديد 
السياسية  ــزاب  األح عىل  تحظر 
لجنة  اختيار  ومعايري  اإلنــفــاق 
مستقلة  انتخابية  هيئة  او 
القوة  بخصائص  تتمتع  وفاعلة 
تخولها  الــتــي  والــصــالحــيــات 
باإلرشاف والرقابة عىل سري تنفيذ 
وعملية  االنتخابية  الحمالت 
مصادر  عــىل  والــرقــابــة  االقـــرتاع 
السياسية  لــألحــزاب  التمويل 

وكيفية انفاقها .
الــشــؤون  خبري  واســتــعــرض 
الدولية  باملؤسسة  االنتخابية 
(آيفس)  االنتخابية  لألنظمة 

خالل  اإلعالمية  الضوابط  لوائح 
وسائل  يف  االنتخابية  الحمالت 
وكيفية  واألهلية  الرسمية  اإلعالم 
اإلعالمية  التغطية  مساحة  قياس 
املتوازنة لكافة االحزاب السياسية 
وتحديد أوقات البث املجاني لكافة 
مرشحون  لديها  التي  ــزاب  االح
اللوائح  هذه  تطبيق  كيفية  وكذا 
والحمالت  االنتخابات  ــالل  خ

االنتخابية.
رئيس  أكـــد  ــاع  ــم ــت االج ويف 
أهمية  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
النماذج  هذه  ومناقشة  استعراض 
االنتخابية  بالنظم  املتعلقة 
وإمكانية  الدولية  الفيدرالية 
الدولية  الخربات  من  االستفادة 
التجارب  أفضل  اختيار  بغية 
يتناسب  بما  عامليا  بها  املعمول 
مع خصوصية اليمن، ويتوافق مع 

مخرجات الحوار الوطني.

عتق/ سبأ
ـــد قــــادة فــــروع األحــــزاب  أك
بمحافظة  السياسية  والتنظيمات 
جهود  تكاتف  أهمية  عىل  شبوة 
جميع أبناء الوطن وقواه السياسية 
الراهنة  ــة  األزم تجاوز  سبيل  يف 
واالصطفاف الوطني من اجل تنفيذ 

مخرجات الحوار .
أمس  لقائهم  ــالل  خ ـــددوا  وش
باحاج  عيل  أحمد  شبوة  بمحافظ 
عىل أن ما يجمع اليمنيني أكرث بكثري 
طبيعة  أن  موضحني   .. يفرقهم  مما 
ألبناء  اإلجتماعي  النسيج  تركيبة 
مما  األصــل  يف  ــدة  واح هي  اليمن 
الحفاظ  الجميع  عىل  يستوجب 
االجتماعي  النسيج  ــدة  وح عىل 
عوامل  لزرع  محاوالت  أية  ورفض 

بؤرا  تشكل  التي  والشتات  الفرقة 
أبناء  بني  والرصاع  الفنت  نار  إلذكاء 

الوطن الواحد.
ودعـــا قـــادة فـــروع األحـــزاب 
بمحافظة  السياسية  والتنظيمات 
شبوة حكماء اليمن إىل رضورة القيام 
هذه  يف  ــوي  واألخ الوطني  بدورهم 
األوقات والعمل بكل الوسائل إليقاف 
قضايا  أي  ومعالجة  القائم  التوتر 
ملخرجات  ووفقا  الحوار  عرب  خالفية 
الحوار الوطني الشامل .. معربني عن 
لن  اليمانية  الحكمة  نور  بأن  ثقتهم 
ظلمات  قريباً  وسيبدد  طويال  يغيب 

أية مشاهد مقلقة أو كئيبة.
تغليب  رضورة  عىل  وأجمعوا 
ما  عــىل  العليا  الــوطــن  مصالح 
إىل  الجميع  احتكام  سواها ورضورة 

إدانتهم  مع  الدستورية  الرشعية 
تستهدف  محاوالت  ألية  الشديدة 
تقويض  بغية  للعنف  اللجوء 
محاوالت  أي  أو  السياسية  العملية 
االستحواذ  أو  عليها  لاللتفاف 
هذه  مثل  ــأن  ب منبهني   .. عليها 
حارض  تضع  الالمسؤولة  األعمال 

الوطن ومستقبله يف حكم املجهول 
كما شددت الفعاليات السياسية 
يف  اإلرساع  أهمية  عــىل  بشبوة 
الجديد  الدستور  صياغة  استكمال 
الحديثة  االتحادية  اليمنية  للدولة 
ملختلف  جذريا  حال  ستضع  التي 
منها  يعاني  التي  املظالم  ــواع  أن
يف  الجميع  لينعم  اليمني  اإلنسان 
والواجبات  الحقوق  بكامل  ظلها 
الدستور  لــطــرح  يمهد  وبــمــا   ..

بقية  استكمال  ثم  ومن  لالستفتاء 
خطوات املرحلة االنتقالية واملتمثلة 

باالستحقاقات االنتخابية .
الــذي  اللقاء  عــن  انبثق  ــد  وق
فهد  املــحــافــظــة  ــل  ــي وك ـــرضه  ح
اإلدارية  الهيئة  وعضوا  الطوسيل 
ومربوك  املرنوم  سعيد  شبوة  ملحيل 
تنسيقي  مجلس  تشكيل  الربيكي 
والقوى  األحزاب  فروع  كافة  ملمثيل 
تعزيز  يف  ليسهم  بشبوة  السياسية 
الفعاليات  مختلف  بني  التنسيق 
السياسية يف سبيل مساندة جهود 
وتائر  لترسيع  املحلية  السلطة 
تحديات  أي  عىل  والتغلب  التنمية 
يخدم  وبما  األمني  املجال  يف  سيما 
بشكل  والوطن  املحافظة  مصلحة 

عام .

شبوة – سبأ
دشنت مؤسسة خطوات للتنمية املدنية بمحافظة 
الذي  السالم  سفراء  مرشوع  فعاليات  أمس  شبوة 
النزاعات  فض  يف  الشباب  قدرات  تعزيز  إىل  يهدف 
ومناهضة ظواهر العنف يف ست مديريات باملحافظة 
هي (عتق، ميفعة، رضوم، جردان، الصعيد، ونصاب) 

.
بن  يسلم  الشاعر  بمركز  أقيم  الذي  التدشني  ويف 
عيل الثقايف بمدينة عتق مركز املحافظة نوه املحافظ 
لهذا  خطوات  مؤسسة  بتبني  باحاج  عيل  احمد 
آمال يف نرش مفاهيم  الذي تعلق عليه  الهام  املرشوع 

السلم والسالم .
املدني  املجتمع  ومنظمات  مؤسسات  ــا  ودع
دعم  يف  املنشود  بدورها  االضطالع  إىل  باملحافظة 
السلطة  تبذلها  التي  الرسمية  الجهود  ومساعدة 

األمن  دعائم  توطيد  أجل  من  املحافظة  يف  املحلية 
املخلة  والسلوكيات  الظواهر  ومحاربة  واالستقرار 
كافة  يف  املحلية  التنمية  لعملية  خدمة  وذلك  بذلك 

املناطق .
وأهاب املحافظ باحاج بأبناء املحافظة بمختلف 
إىل  االجتماعية  ورشائحهم  السياسية  انتماءاتهم 
تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية كاملة يف هذه 
املرحلة الصعبة التي تمر بها البالد وذلك بأن يكونوا 
يدا واحدة مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ 
الجمهورية  رئيس  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
الوطنية  واملشاكل  املعوقات  تجاوز  من  لتمكينه 

الحالية والخروج بالوطن إىل بر األمان.
خطوات  مؤسسة  رئيس  استعرض  جانبه  من 
للتنمية املدنية احمد محمد عيدروس أبرز األنشطة 
والفعاليات التي ستنفذ يف إطار املرشوع يف املديريات 

املرشوع  فرتة  هي  أشهر  أربعة  مدى  عىل  املستهدفة 
ورفع  لبناء  وشابة  شاباً   25 بتدريب  القيام  ومنها 
قدراتهم ومهاراتهم يف فض النزاعات ومن ثم تأسيس 
الشباب وعقد حلقة نقاش  نادي سفراء السالم من 
الجهات  مع  السالم  سفراء  نادي  ألعضاء  مفتوحة 
االجتماعية  والشخصيات  املختصة  الحكومية 

ملناقشة مظاهر العنف وتداعياتها .
السالم  سفراء  مــرشوع  فرتة  خالل  أنه  ــح  وأوض
الشبابية  املبادرات  من  عدد  بتنفيذ  أعضاؤه  سيقوم 
ومبادئ  بمفاهيم  املجتمعي  الوعي  نرش  إىل  تهدف 

السلم والسالم.
املساعدان  الــوكــيــالن  التدشني  حفل  حــرض 
سالم  وفهد  القمييش  محمد  نــارص  للمحافظة 
العميد  باملحافظة  الرشطة  عام  ومدير  الطوسيل 

عوض سالم ذيبان.

وزير الرتبية يؤكد أهمية التأهيل والتدريب لالرتقاء 
بمستوى العملية التعليمية

عوبل يؤكد أهمية الرتجمة والتبادل الثقايف الصيني – العريب 
ويقرتح إنشاء مركز للحوار الثقايف بصنعاء

الحكيمي يؤكد أهمية االستفادة من التجارب الدولية يف االنتخابات الفيدرالية

فروع األحزاب بشبوة تؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء 
الوطن وقواه السياسية لتجاوز األزمة الراهنة

تدشني مشروع سفراء السالم لفض النزاعات يف شبوة

 / هشام املحيا

وإب  تعز  جامعتا  حاليا  تعكف 
وبالتعاون مع السلطتني املحليتني 
دراسة  إعــداد  عىل  باملحافظتني 
إقليم  لتنمية  موسعة  علمية 
الجند  يف مختلف املجاالت  وكذا 
السيما   ــوارده   م كافة  الستغالل 
الدكتور  أوضح  وقد  منها  البرشية 
جامعة  رئيس  الشعيبي  محمد 
تعز أن الدراسة التي  تشارك فيها 
الجامعتني  وأقسام  كليات  جميع 
علمية  حلول  منظومة  ستقدم 

متكاملة لكافة املشاكل التي تعيق 
كما  اإلقليم،  يف  التنموية  العملية 
خطة  برسم  ــة  ــدراس ال ستقوم 
الكبرية  املــوارد  الستغالل  دقيقة 
الجند  إقليم  بها  يتمتع  التي 
واعترب  البرشي  املــورد  خصوصا 
السلطتني  قناعة  الشعيبي 
باللجوء  وتعز   بــإب  املحليتني 
لتنمية  العلمية    الدراسات  إىل 
ملختلف  حلها  وكذا  مجتمعاتها 
للغاية  مشجعاً  أمــراً  املشاكل 
ويطمنئ سكان اإلقليم إىل حد كبري 

عىل مستقبلهم الواعد .

صنعاء/ سبأ
بمحافظة  الــرتبــوي  املجلس  ــر  أق
برئاسة  ــس  أم اجتماعه  يف  صنعاء 
جميل  الله  حفظ  عبدالغني  املحافظ 
إقالة اثنني من مديري الرتبية باملديريات 
الــرســوم  بــأخــذ  مخالفتهما  بسبب 
يف  العام  لهذا  الطالب  قبل  من  الدراسية 
مختلف املراحل الدراسية للعام الجديد 

2014 – 2015م .
وناقش االجتماع التجهيزات الخاصة 
,ومدى  الجديد  ــدرايس  ال العام  ببدء 

الحايل  الدرايس  للعام  املعلمني  انضباط 
، وكيفية توفري املناهج الدراسية ملختلف 
الرتبوية  العملية  سري  لضمان  املراحل 

والتعليمية دون حدوث أية إشكاالت.
النزول  رضورة  عىل  االجتماع  وأكد 
املدارس  لجميع  الرتبية  ملديري  امليداني 
املديريات  مراكز  يف  املستمر  والتواجد 
الطالب  تسجيل  عىل  اإلرشاف  بهدف 
بالتنسيق  والصعوبات  املشاكل  وتذليل 
املجالس  وأعضاء  املديريات  مديري  مع 

املحلية باملديريات .

دراسة علمية موسعة لتنمية إقليم الجند  استبعاد أثنني من مديري الرتبية 
بصنعاء بسبب مخالفات مالية

دشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية يف المنتدى العريب -  الصيني الثقايف:

اجتمعت على ضرورة تغليب مصلحة الوطن

"الدستور" تقر الصياغات األولية ملواد األسس 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية

صنعاء / سبأ 
رئيس  برئاسة  أمس  اجتماعها  يف  الدستور  صياغة  لجنة  استكملت   *
من  املقرتحة  األولية  الصياغة  وإقرار  مناقشة  الوزير،  إسماعيل  اللجنة 
باألسس  الخاصة  الدستورية  للمواد  عنها  املنبثقة  الثالث  املجموعة 

االقتصادية ضمن الباب األول من الدستور.
امللكية  الدولة،  اقتصاد  أبرزها،  املواضيع  من  عدداً  النصوص  وشملت 

الخاصة، التجارة الخارجية، التنمية االقتصادية، واألموال العامة.
واملــخــزون  بــالــرضائــب،  املتعلقة  الجوانب  النصوص  وتضمنت 

االسرتاتيجي، وإدارة الرثوات وغريها من املواضيع.
كما استكملت لجنة صياغة الدستور، مناقشة وإقرار الصياغات األولية 

لنصوص األسس الثقافية واالجتماعية.
وشملت النصوص املقرة مواد تتصل باإلسكان، الصحة، األمية، التعليم، 
ــوروث،  وامل والفنون  االجتماعية،  الرعاية  والطفولة،  األمومة  األرسة، 

ومواضيع أخرى ذات صلة بهذا الجانب.
للمواد  األولية  الصياغات  أمس  اجتماعها  يف  أقرت  قد  اللجنة  وكانت 

الدستورية املتعلقة باألسس السياسية ضمن الباب األول من الدستور.

التحذير من إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة
 / حسن حمود

بكافة  اليمنية  الجمهورية  يف  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  أهاب 
األطراف املتصارعة يف الوقت الراهن عدم إرشاك األطفال يف نزاعات الكبار 
وعدم تعريضهم ألي مخاطر عنف سواًء كانت جسدية أو نفسية تؤثر عىل 

نموهم السليم واملتوازن.
ويف ترصيح لـ"الثورة" أوضحت أفراح حماد مديرة اإلعالم باملجلس أن 
اليمن باعتبارهم مستقبل  املجلس يدعو الجميع إىل الحفاظ عىل أطفال 
األمة اليمنية.. مشرية إىل أن إرشاك األطفال يف النزاعات ليس من الرشائع 
السماوية وحذرت منها القوانني الوطنية واالتفاقيات والصكوك الدولية التي 

صادقت عليها بالدنا.
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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة


