
 
مناقشة االستعدادات لالحتفاء بأعياد 

الثورة اليمنية بالبيضاء
ناقش اجتماع اللجنة الفرعية لالحتفاالت بمحافظة البيضاء أمس 
برئاسة وكيل أول املحافظة صالح احمد الرصاص، االستعدادات والرتتيبات 

الجارية لالحتفال بأعياد الثورة اليمنية سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب.
واستعرض االجتماع تقرير مدير عام الثقافة احمد سالم الهصييص 

بشأن الفقرات الفنية والثقافية التي ستتضمنها االحتفالية.
إلنجاح  الجهود  تكاتف  رضورة  الرصاص  الوكيل  أكد  االجتماع  ويف 
الفعاليات االحتفالية وجعلها محطة لبذل مزيد من الجهود يف خدمة قضايا 
املحافظة التنموية يف مختلف املجاالت، وشدد عىل أهمية إحياء معاني 
الوفاق واالتفاق بني جميع رشكاء العمل السيايس واالجتماعي وبما يسهم 

يف خدمة أبناء الوطن ويسهم يف العمل بروح الفريق الواحد.

أبني..لقاء موسع يناقش برنامج التحصني 
والصحة اإلنجابية

ناقش لقاء موسع ملدراء الصحة بمديريات محافظة أبني برئاسة مدير 
عام الصحة والسكان  الدكتور الخرض السعيدي النشاط اإليصايل التكاميل 
صعيد  عىل  نجاحات  بتحقيق  الكفيلة  والسبل  املديريات  مستوى  عىل 
اإلدارة  وبرنامج  والسل  واملالريا  اإلنجابية  والصحة  التحصني  برنامج 
املتكاملة ألمراض الطفولة والتغذية وغريها من األنشطة الصحية املتنوعة .
حمالت  يف  املحافظة  حققتها  التي  اإليجابية  النتائج  واستعرض 
التحصني ضد شلل األطفال يف مختلف الجوالت والذي عكس روح العمل 

التكاميل .
وأكد اللقاء عىل أهمية العمل بصورة فاعلة تسهم يف تحقيق نجاحات 
يف  مديرية  كل  مستوى  عىل  التكاميل  اإليصايل  النشاط  وتعزيز  حقيقية 
إطار الجهود املبذولة لالرتقاء باألنشطة الصحية وتقديم أفضل الخدمات 

الصحية ملواطني املحافظة.
لكل  والربامج  الخطط  من  عدد  وضع  أهمية  عىل  االجتماع  أكد  كما 
مديرية تتضمن برامج التأهيل والتدريب للكوادر الصحية وتقييم مجمل 
نشاطها من خالل تحديد جوانب السلب واإليجاب بصورة تسهم يف تحقيق 

برامج الصحة الشاملة .

اختتام دورة حول الصحة اإلنجابية بعمران
الطوارئ  مجال  يف  تدريبية  دورة  أمس  عمران  بمحافظة  اختتمت 
التوليدية ، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة بتمويل جمعية 

رعاية األرسة اليمنية .
وهدفت الدورة التي استمرت 10 أيام إىل تزويد 12 متدربة من القابالت 
الصحيات بمعارف وقدرات تطويرية تخدم تحسني األداء لخدمات الصحة 
األخرية  األحــداث  من  ترضرت  التي  واملجتمعات  للنازحني  اإلنجابية 

باملحافظة.
يف االختتام أكد نائب مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور يحيى 
الحايطي ومديرة الصحة اإلنجابية هدى جهالن أهمية الدورة التي تأتي 
يف إطار مرشوع متكامل لجمعية رعاية األرسة يف تقديم خدمات الصحة 
املناطق املستهدفة  الدورة ستساهم يف تغطية  أن  اإلنجابية.. وأشارا إىل 
األم  صحة  يضمن  بما  املدربات  بالقابالت  يزيد  جبل  مديرية  يف  والنائية 

والوليد والحد من الوفيات أثناء وبعد الوالدة .

تقييم أنشطة المكاتب التنفيذية بالمهرة
ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي بمحافظة املهرة أمس برئاسة أمني 
عام املحيل سالم عبدالله نيمر، عددا من التقارير املتعلقة بأنشطة املكاتب 

التنفيذية وسري األداء خالل الفرتة املاضية من العام الجاري .
واستعرض االجتماع تقارير أنشطة مكاتب الرتبية والتعليم والزراعة 

والري والهيئة العامة لالستثمار .
كما استعرض أعضاء املكتب التنفيذي مذكرة رئيس الجمهورية بشأن 
التحضري الستقبال أعياد ثورتي سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب وما تضمنته من 

نقاط تهدف إىل إبراز هذه الفعاليات الوطنية بالشكل املطلوب.
وكان االجتماع اتخذ جملة من اإلجراءات الكفيلة بمعالجة عدد من 

القضايا املتصلة بالشأن الخدمي والتنموي.
محمد  الساحل  مديريات  لشؤون  املحافظة  وكيل  االجتماع  حرض 

صداعي عيل.

مكافحة الكسب غري المشروع يف ورشة عمل بتعز
مع  بالتعاون  املرشوع  غري  الكسب  ملناهضة  االجتماعي  املركز  نظم 
برؤية  خاصة  عمل  ورشة  أمس  بتعز  للديمقراطية  الوطني  الصندوق 
لخارطة طريق مكافحة الفساد يف الدولة االتحادية اليمنية (إقليم الجند ) 
بمشاركة (20 )مشاركاً ومشاركة من منظمات وأحزاب وإعالميني وجهات 

رسمية من تعز وإب .
عىل  حاتم  القادر  عبد  املهندس  تعز  محافظة  وكيل  أكد  الورشة  ويف 
الفساد  ملكافحة  أساسية  كركيزة  والعقاب  الثواب  بمبدأ  العمل  أهمية 
وتفعيل القوانني واألجهزة الرقابية وتقديم الفاسدين إىل القضاء.. داعيا 
إىل الخروج برؤية واضحة تحدد مهام وآليات وطرق املكافحة عىل مستوى 

اإلقليم .
من جهته أشار محمود رشف الدين يف كلمته عن املركز إىل أن الورشة 
إىل  الستة وصوال  األقاليم  املركز لورش عمل تشمل  تنفيذ  إطار  تأتي يف 
تضمني مخرجات الورشة يف كتاب يستوعب آراء وأفكار املشاركني يف كيفية 
القضاء عىل الفساد عىل مستوى اإلقليم وجعله نموذجا لألقاليم األخرى، 
الفتا إىل أهمية تدشني الورشة يف تعز عاصمة الثقافة اليمنية وملا تختزنه من 

إمكانيات وكفاءات برشية قادرة عىل استلهام آفاق املستقبل .
ويف الورشة قدم أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء الدكتور محمد 
الفساد  فيها  استعرض  مكافحته  وآلية  الفساد  حول  عمل  ورقة  مغرم 
الفساد  من  نماذج  استعراض  إىل  إضافة  ومظاهره)  وأسبابه  (أنواعه 
السيايس واالقتصادي واإلداري واملايل يف مختلف أجهزة الدولة, مشريا 
إىل جملة الترشيعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد والحفاظ عىل املال 

العام يف الدولة املركزية ومدى مالئمتها للدولة االتحادية.

اجتماع برئاسة وكيل محافظة حجة يناقش 
أوضاع الكهرباء يف عبس

حجة /سبأ
ناقش وكيل محافظة حجة الدكتور إبراهيم الشامي يف اجتماعه أمس 
مع موظفي فرع الكهرباء بمديرية عبس عدداً من اإلشكاالت التي تواجه 

أعمال الفرع ومستوى تقديم خدماته للمواطنني .
واستعرض االجتماع الذي ضم مدير عام منطقة كهرباء حجة مهيب 
لعدة  الفرع  موظفي  مرتبات  رصف  لتأخر  أدت  التي  األسباب  الشيباني 

أشهر ، وإمكانية حلها خالل األيام القليلة القادمة .
وأكد االجتماع رضورة تحسني شبكة الكهرباء الداخلية كونها أصبحت 
مستوى  وتدني  الكهربائية  الخدمة  عىل  سلباً  أثر  الذي  األمر   ، متهالكة 

اإليرادات لدى الفرع .
ووجه الوكيل الشامي إدارة املنطقة برسعة وضع املعالجات الالزمة 
لتحسني الشبكة يف مدينة عبس وفقاً لإلمكانات املتاحة ، والحد من انقطاع 

مادة الديزل عن املرشوع بما يكفل استمرارية الخدمة وتحسني مستواها .
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صنعاء / سبأ
أقرت اللجنة الفرعية لالحتفاالت 
أمس   اجتماعها  يف  العاصمة  بأمانة 
رزق  محمد  األمــانــة  وكيل  برئاسة 
من  مصغرة  لجنة  تشكيل  الرصمي 
والشباب  والثقافة  ــالم  اإلع مكاتب 
برنامج  ــداد  إلع والرتبية  والرياضة 
اليمنية  الثورة  بأعياد  االحتفاالت 
و14أكــتــوبــر  سبتمرب   26" املــبــاركــة 

و30نوفمرب" .
خالل  استعرضت  اللجنة  وكانت 
االجتماع رسالة األخ الرئيس عبدربه 
الجمهورية  رئيس  ــادي  ه منصور 
املوجهة إىل قيادات السلطات املحلية 
والتي  واملحافظات  العاصمة  بأمانة 
الستقبال  الجيد  التحضري  عىل  تحث 

و14  سبتمرب   26 اليمنية  الثورة  أعياد 
عىل  والحرص   ، نوفمرب   30 و  أكتوبر 
متميزة  احتفائية  فعاليات  تنظيم 
تعكس ابتهاجات جماهري شعبنا بهذه 
وتواكب  الغالية  الوطنية  املناسبات 
شهدها  التي  الهامة  التحول  مرحلة 
الطموحات  ترجمة  سبيل  يف  الوطن 
اليمنية  والدولة  الجديد  اليمن  لبناء 

الحديثة.
ويف االجتماع أكد الوكيل الرصمي 
ــرص قــيــادة األمــانــة عــىل ترجمة  ح
املوجهات الواردة يف رسالة األخ رئيس 
الجمهورية من خالل الفعاليات الفنية 
العام  هذا  ستقام  التي  واالحتفالية 
بمناسبة أعياد الثورة 26 سبتمرب و14 
الـ  املجيد  االستقالل  وعيد  أكتوبر 

أمانة  مديريات  كل  يف  نوفمرب  من   30
العاصمة وإظهارها بشكل متميز .

تم  مصغرة  لجنة  أن  إىل  ــار  وأش
املعنية  املكاتب  من  تشكيلها  ــرار  إق
واملقرتحات  الــتــصــورات  ســتــدرس 

إلقرار  تمهيدا  االحتفالية  للفعاليات 
قيادة  برنامج االحتفال وتعميمه عىل 

املديريات واملكاتب التنفيذية.
األمانة  وكيل  االجتماع  حــرض 
العزيز  عبد  اإلدارية  الوحدات  لقطاع 
زهرة ووكيال األمانة املساعدان محمد 
من  وعدد  محرم  الله  وعبد  الوحييش 

املعنيني.
الفرعية  اللجنة  ناقشت  ذلك  إىل 
يف  حجة  بمحافظة  لــالحــتــفــاالت 
اجتماعها أمس برئاسة وكيل املحافظة 
الربنامج  الشامي  إبراهيم  الدكتور 
الثانية  بالذكرى  لالحتفال  الزمني 
والخمسني لثورة 26 سبتمرب والحاديثة 

والخمسني للرابع عرش من أكتوبر.
الثقافة  مكتب  االجتماع  وكلف 
بإعداد التصور األويل للربامج الثقافية 

لالحتفائية،  املصاحبة  والفنية 
وتقديمها إلجتماع اللجنة القادم.

تكثيف  أهمية  االجتماع  ــد  وأك
الرعيل  نــضــاالت  ـــراز  إلب الــجــهــود 
ضد  اليمنية  الثورة  قادوا  ممن  األول 
املستبد،  واالستعمار  اإلمامي  الحكم 
ألبناء  تحققت  التي  والنجاحات 
بمختلف  العظيمة  ومكاسبه  الشعب 

االتجاهات.
ويف االجتماع دعا الوكيل الشامي 
استيعاب  إىل  املعنية  الجهات  كافة 
خصوصية املرحلة التي يمر بها الوطن 
، وأن تكون املناسبات الوطنية محطات 
يحافظوا  بأن  الشعب  ألبناء  توعوية 
عىل مكتسبات الثورة، ونبذ أي دعوات 
من شأنها الزج بهم يف أتون الرصاعات 

التي ستقودنا جميعاً للهالك.

صنعاء / سبأ
دشن االتحاد العام لشباب اليمن أمس 

بصنعاء برنامجاً تدريبياً بعنون
"مبادرات شبابية من أجل السالم"

مــبــادرات  تأسيس  مـــرشوع  ضمن   
 " شعار  تحت  آزال  إقليم  بمديرية  شبابية 
يف  املدني  املجتمع  منظمات  لدور  تعزيزا 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ 

الشامل".
أيام  الربنامج عىل مدى ثالثة  ويهدف 
إىل تعريف 25 متدربا ومتدربة من مختلف 
النزاعات  مفاهيم  آزال،  إقليم  مديرية 
املتعلقة  والترشيعات  وآثارها  وأسبابها 
القانونية يف  املنهجية  النزاعات وكذا  بحل 
حل النزاعات باإلضافة إىل إنشاء مبادرات 
ولجان املصالحة للمشاركة يف حل النزاعات 

وإعداد وثائق التحكيم لحل النزاعات وفق 
القانون اليمني.

الشؤون  أكد وكيل وزارة  التدشني  ويف 
عبدالله  صالح  عيل  والعمل  االجتماعية 
مجتمعية  ملبادرات  اليوم  الوطن  حاجة 
يف  والــرصاعــات  النزاعات  لحل  وشعبية 
دور  أهمية  إىل  الفتا   .. املناطق  مختلف 
الشباب يف تعزيز مسرية السالم والخروج 

بالوطن من األزمة إىل آفاق السالم.
منظمات  دور  أهمية  عــىل  وشـــدد 
املجتمع املدني يف التوعية بمفاهيم السالم 
الطبقات  مختلف  بني  السلمي  والتعايش 
والفئات وبما يكفل تعميق السالم يف أوساط 
العنف  لغة  عن  بعيدا  املجتمع  ومكونات 
الوزارة  دعم  مؤكدا   .. والنزاعات  والكراهية 
لهذه املبادرات املجتمعية ال سيما وأن اليمن 

وقعت عىل كل االتفاقيات الدولية والعربية 
الخاصة بالسالم وبما يكفل تجنيب اليمن 

الحروب والرصاعات.
ولفت وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل إىل رضورة توسيع مثل هذه املبادرات 
لتشمل  اليمن  شباب  اتحاد  ينفذها  التي 
وأهمية  الجمهورية  محافظات  مختلف 
منوها   .. السالم  لتحقيق  املجتمع  توعية 
بدور قيادة وأعضاء اتحاد شباب اليمن يف 
تبني ورعاية هذا املرشوع الذي سيكون له 

أثر إيجابي يف أوساط الشباب.
املساعد  العام  األمني  أشار  من جانبه 
الحوار  مؤتمر  عضو  اليمن  شباب  التحاد 
رضورة  إىل  الحنش  عبداملجيد  الوطني 
تضافر جهود الجميع خالل املرحلة الراهنة 
املبادرات  وتعزيز  الوطن  بها  يمر  التي 

السالم  تحقيق  تكفل  التي  الشبابية 
واالبتعاد عن العنف والنزاعات.

عىل  املتدربني  كافة  الحنش  وحــث 
التدريبي  الربنامج  مضامني  استيعاب 
وعكس كل املهارات التي سيتلقونها خالل 
يف  النجار  محمد  الدكتور  قبل  من  الــدورة 
السالم  بأهمية  املحلية  املجتمعات  توعية 
االجتماعي وأن النزاعات لن تخلف سوى 

الدمار والخراب.
فيما استعرض عضو الهيئة التنفيذية 
نرص  املــرشوع  مدير  اليمن  شباب  التحاد 
يستهدف  الذي  الربنامج  أهداف  النصريي 
أرحب   " مديريات  من  املشاركني  الشباب 
وهمدان وصعدة وعمران وذمار " يف مجال 
وأساليب  واسرتاتيجيات  وأسس  مبادئ 

السالم  ثقافة  ونــرش  والحشد  املــنــارصة 
والسلم وفض النزاعات.

منذ  اليمن  شباب  اتحاد  أن  وأوضــح 
وتنمية  الشباب  ويتبنى  يرعى  تأسيسه 
تعزيز  من  تمكنهم  التي  الذاتية  قدراتهم 
املجتمعية  التنمية  يف  الفاعلة  مشاركتهم 
باألمة  النهوض  يف  الكبري  بدورهم  إيمانا 
باعتبارهم معول البناء والتحديث والتغيري.
وأكد أن إطالق مرشوع مبادرات شبابية 
حاجة  من  انطالقا  يأتي  السالم  أجل  من 
السالم  ثقافة  ونرش  لرتسيخ  امللحة  الوطن 
الظواهر  ونبذ  بينهم  السلمي  والتعايش 
السلبية التي زاد انتشارها وانعكست سلبا 
عىل أمن واستقرار الوطن ال سيما يف إقليم 
آزال الذي يعاني من فقدان السالم وانتشار 

ظاهرة حمل السالح والعنف والثأر.

مارب / سبأ
ألقيت أمس أمام منتسبي اللواء 14 مدرع 
توعوية  محارضة  الثالثة  العسكرية  باملنطقة 
مستجدات  اىل  التطرق  خاللها  تم  توجيهية 
اعتداء  ضوء  يف  السياسية  واألوضــاع  املوقف 
املليشيات الخارجة عن القانون يوم أمس األول 
واملنشآت  التعليمية  املؤسسات  من  عدد  عىل 
الوزراء  ملجلس  اقتحامها  ومحاولة  الحكومية 
واذاعة صنعاء وحملة التحريض عىل العنف 

التي تتبناها يف وسائل اعالمها املختلفة.
والقوى  الشعب  أبناء  أن  إىل  وأشـــارت 
منتسبي  يف  الكاملة  ثقتهم  وضعوا  السياسية 
ويعلقون  ويراهنون  واألمن  املسلحة  القوات 

عليهم آماًال عريضة يف مواجهة كافة االعمال 
املخلة باألمن واالستقرار ومالحقة أية جماعة 

تسلك العنف طريقاً للوصول اىل السلطة.
الشعب  أبناء  أن  إىل  املحارضات  وأشارت 
ينبذون العنف ويمقتون أية قوى او جماعات 
الوطني  االجماع  عن  خارجاً  أسلوباً  تنتهجه 
وأن مخرجات الحوار هي مرجعية الجميع يف 
صناعة الحارض وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

رضورة  عىل  املقاتلني  املحارضون  وحث 
واالرتقاء  والتأهيل  التدريب  برامج  تكثيف 
بمستوى الجاهزية وتحسني األداء وبما يضمن 
العسكرية  املهام  ملختلف  االيجابي  التنفيذ 

واألمنية طبقاً ملا يفرضه املوقف.

مداخالتهم  يف  املقاتلون  أكد  جانبهم  من 
أنهم لن يتوانوا عن القيام بواجباتهم ومهامهم 
للمخربني  يسمحوا  ولن  واألمنية  العسكرية 
وأعداء الحياة تحقيق مآربهم ومشاريع القوى 
تستهدف  والتي  وراءهم  تقف  التي  اإلقليمية 
زعزعة أمن واستقرار اليمن وإدخاله يف دوامة 
الفنت وسيكونون حراساً أمناء ملكاسب الشعب 
والوحدة  والجمهورية  الثورة  مقدمتها  ويف 

ومخرجات الحوار الوطني.
ورجــولــة  رشف  الجندية  أن  مؤكدين 
والوطن  الله  سبيل  يف  ــاط  ورب وانضباط.. 
عىل  وقيمها  ضوابطها  وسيتمثلون  والشعب 

الوجه األكمل.

الثورة/ حسن رشف الدين
عن  بصنعاء  الــيــوم  يعلن 
منارصة  حملة  تحالف  تشكيل 
منع العقاب الجسدي يف املدارس 
أجل  من  تضافر  مــرشوع  ضمن 
تنفذه  ـــذي  ال الطفل  حــقــوق 

مؤسسة تنمية القيادات الشابة.
ــورة"  ــث ـــ"ال ل تــرصيــح  ويف 
منسقة  القطاع  آمــال  أوضحت 
حقوق  أجل  من  تضافر  مــرشوع 
إىل  يهدف  التحالف  أن  الطفل 
حشد الجهود الرسمية والشعبية 
ملنع  املدني  املجتمع  ومنظمات 
ــدارس  امل يف  الجسدي  العقاب 

وتفعيل القرارات املتعلقة بذلك.
وأشارت القطاع إىل أنه سيتم 
خطة  لوضع  عمل  ــة  ورش عقد 
عمل  ــيــات  وآل املــنــارصة  حملة 
الحملة وكذا الخروج بآلية دقيقة 

وواقعية لتفعيل قرار وزير الرتبية 
الجسدي  العقاب  بمنع  والتعليم 

يف املدارس.
هذه  أن  إىل  القطاع  ولفتت 
مــرشوع  ضمن  تأتي  األنشطة 
الطفل  حقوق  أجل  من  تضافر 
تنمية  مؤسسة  تنفذه  الـــذي 
منظمة  بدعم  الشابة  القيادات 
بالتعاون  العاملية  األطفال  رعاية 
مع مكتب الرتبية والتعليم بأمانة 
املــرشوع  أن  مبينة   .. العاصمة 
رفع  إىل  عــام  مــدى  عــىل  يهدف 
والشابات  الشباب  بني  الوعي 
واملعلمني  والطالبات  والطالب 
بأهمية  ــدارس  ــامل ب واملعلمات 
من  وذلك  الطفل  حقوق  قضايا  
خالل تنفيذ العديد من األنشطة 
والتوعوية  التدريبية  والربامج 
وحمالت املنارصة لحقوق األطفال 

وحقوقهم

املحويت /سبأ
وقف لقاء موسع عقد أمس 
األحمر  الهالل  جمعية  بمقر 
اليمني بمحافظة املحويت أمام 
والتدخالت  املشاريع  تقييم 
تحسني  برنامج  نفذها  التي 
التابع  املجتمعية  الصحية 
املحافظة  يف  الهالل  لجمعية 
العام  من  املاضية  الفرتة  خالل 
الجاري والذي يستهدف قرى 
وبني  واملجاديل  سارع  وعزل 

الوليد بمديرية جبل املحويت.
مجمل  اللقاء  واستعرض 
األعمال واألنشطة والتدخالت 
امليدانية التي تم تنفيذها من قبل 
املاضية  الفرتة  خالل  الربنامج 
استكمال  أبــرزهــا  من  والتي 
تنفيذ مرشوع مياه قرى وعزل 
عن  تزيد  بتكلفة  الوليد  بني 

يف  العمل  وبدء  ريال  مليون   50
املجاديل  مياه  مــرشوع  تنفيذ 
بتكلفة أكرث من 48 مليون ريال 
إضافة إىل تنفيذ مشاريع داعمة 
التجمعات  ــاع  أوض لتحسني 
الريفية النائية يف العزل والقرى 
والتجمعات املذكورة يف مجاالت 
الصحة العامة ورعاية األمومة 
املياه  ــاالت  ــج وم والطفولة 
األمية  والبيئة ومجال مكافحة 

وتعليم الكبار.
حرض اللقاء رئيس الجمعية 
برنامج  ومدير  حرمل  ثابت 
املجتمعية  الصحة  تحسني 
الدكتور وسيم العجمي ، وأمني 
باملحافظة  الهالل  جمعية  عام 
وأعضاء   ، الحفايش  عيل  سعد 
للجمعية  ــــه  االداري الهيئة 
ومتطوعي الربنامج باملحافظة.

تحضريات لالحتفال بأعياد الثورة اليمنية يف أمانة العاصمة وحجة 

تدشني الربنامج التدريبي " مبادرات شبابية من أجل السالم"

التأكيد مع دور املنظمات الشبابية يف تعزيز مفاهيم  السالم والتعايش يف أوساط املجتمع 

حماية  استعدادهم  يؤكدون  14مدرع  اللواء  منتسبو 
مكتسبات الشعب وحفظ أمن  واستقرار الوطن

اليوم.. اإلعالن عن تحالف حملة مناصرة 
منع العقاب الجسدي يف املدارس

وتدخالت  مشاريع  تنفيذ  مستوى  تقييم 
برنامج تحسني الصحة املجتمعية باملحويت

مناقشة أنشطة الهيئة اإلدارية 
الجديدة للجالية اليمنية يف الهاي

صنعاء/ سبأ
ناقش القائم بأعمال السفارة اليمنية يف الهاي عبدالله 
أحمد الرشيف الشمام مع الهيئة اإلدارية الجديدة للجالية 
يف هولندا مهام وأنشطة الهيئة خالل القرتة القادمة لخدمة 

أعضاء الجالية.
وأكد اللقاء أهمية وضع تعداد ألبناء الجالية يف هولندا 
عن  التواصل  خالل  من  الداخل  مع  ربطهم  عىل  والعمل 

طريق السفارة مع الجهات املعنية.
ويف اللقاء أكد القائم باألعمال استعداد السفارة خدمة 

املغرتبني بحسب النظم واللوائح اليمنية – الهولندية.
الجديد  ــة  اإلداري الهيئة  أعضاء  ثمن  جانبهم  من 
تعاون السفارة مع أبناء الجالية اليمنية يف هولندا وتقديم 

التسهيالت لهم.

تعاون يمني- كويب يف مجال 
المعلومات

صنعاء/ سبأ
بحث رئيس املركز الوطني للمعلومات الدكتور يحيى 
بصنعاء  كوبا  جمهورية  سفري  مع  أمس  الريوي  محمد 
اليمن  بني  التعاون  مجاالت  سكالونا  فيتش  باولو  ديفيد 
تعزيزها  وسبل  املعلومات  مجال  يف  كوبا  وجمهورية 
البلدين  بني  املشرتكة  املصالح  يخدم  وبما  وتطويرها 

الصديقني.
ويف اللقاء أكد رئيس املركز الوطني للمعلومات حرص 
يف  الثنائي  التعاون  مجاالت  وتوسيع  تطوير  عىل  اليمن 
املجال املعلوماتي مع كوبا ,منوها بعراقة العالقات التي 

تربط البلدين الصديقني.
من جهته أكد السفري الكوبي بصنعاء حرص حكومة 
بالده عىل تقديم كافة أوجه الدعم املتاح لليمن يف مختلف 

املجاالت.

بحث اتفاقية التعاون الثقايف 
والتعليمي بني اليمن والمجر

بودابست / سبأ
دولة  لدى  اليمنية  السفارة  بأعمال  القائم  بحث 
املجر  حماد عبدالله دحان مع نائب رئيس دائرة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية املجرية السيد 
بروك، مجاالت التعاون بني البلدين الصديقني  يف مختلف 

املجاالت وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتطرق اللقاء إىل جهود األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية وممثيل الدول الراعية للتسوية 
اليمن  الستكمال تنفيذ  السياسية يف تهدئة األوضاع يف 
مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا للمبادرة الخليجية 
اتفاقية  تنفيذ  متابعة  إىل  إضافة   .. التنفيذية  وآليتها 
البلدين الصديقني بما يف  الثقايف والتعليمي بني  التعاون 
ذلك تسهيل إجراءات منح التأشريات للطالب املقبولني يف 

الجامعات املجرية للعام الدرايس 2014-2015م.

اجتماع تربوي يناقش سري العملية 
التعليمية بالجوف

الجوف /  سبأ
الجوف  بمحافظة  الرتبوي  للمجلس  اجتماع  ناقش 
صالح  محمد  باملحافظة  الرتبية  عام  مدير  برئاسة  أمس 
محسن وضم مدراء الرتبية باملديريات سري عملية التعليم 
يف مدارس املحافظة والصعوبات التي تواجه انتظام سري 

العملية يف بعض املناطق.
مكاتب  عمل  وخطط  تقارير  االجتماع  استعرض 
الرتبية باملديريات واإلجراءات التي اتخذت للعام الدرايس 

الجديد الذي جرى تدشينه يوم السبت املايض.
ويف االجتماع شدد مدير عام الرتبية عيل تقديم كافه 
املناهج  من  احتياجاتهم  وتوفري  للطالب  التسهيالت 
واألثاث املدريس والتعامل بحرص لتجاوز جميع العراقيل 

والصعوبات التي قد تواجه عملية التعليم باملحافظة.

الثورة/ يحيى كرد
وجه محافظ محافظة الحديدة املهندس 
الرتبية  مكتب  أمــس  الوجيه  احمد  صخر 
توزيع  ــادة  إع برسعة  باملحافظة  والتعليم 
املدرسني عىل كافة املدارس األساسية والثانوية 
باملحافظة ومديرياتها وقراها الريفية والنائية 
وفقا للمعايري والخارطة املدرسية املعدة بحيث 
تحصل كل مدرسة عىل نصيبها من املدرسني 
بعض  منها  املحرومة  التخصصات  وخاصة 
وتحقيق  الحتياجها  وفقا  بالريف  ــدارس  امل
أن  عىل  مؤكدا  للمعلمني.  التوزيع  يف  العدالة 
قيادة املحافظة واملجلس املحيل سيقدمان كل 
املعلمني  توزيع  إعادة  لتنفيذ  والرعاية  الدعم 

واملعلمات باملحافظة .
للمكتب  الــدوري  االجتماع  يف  ذلك  جاء 
وقال  2014م  الحايل  للعام  الثامن  التنفيذي 
يتحمل  والتعليم  الرتبية  مكتب  إن  املحافظ: 
يف  الطالب  ابنائنا  تعليم  يف  كبرية  مسؤولية 
كما  الريفية  والقرى  واملديريات  املحافظة 
والهيبة  ــرتام  االح ــادة  إع مسؤولية  يتحمل 
للمعلم وتكريم املعلمني املثاليني يف أداء واجبهم 
مدرسة  كل  مستوى  عىل  والتعليمي  الرتبوي 

يحملها  التي  العظيمة  وللرسالة  له  تقديرا 
املعلم الذي يعود له الفضل فيما وصلنا إليه من 

علم ومعرفة.
كما ناقش االجتماع الرتتيبات والتجهيزات 
الخاصة بالعام الدرايس الجديد 2014م 2015م 
واملشاريع الرتبوية املتعرثة ومعالجة استكمالها 
وارايض الرتبية والتعليم التي تعرضت لالعتداء 
 72 البالغة  األرايض  سمارسة  بعض  قبل  من 
موقعا واعداد دراسة متكاملة لتسويرها حتى 
يتم اعتماد امليزانية الكافية لتشييدها من قبل 

املكتب واملجلس املحيل يف كل مديرية اىل جانب 
املــدارس  اىل  امليداني  للنزول  لجنة  تشكيل 
كشف  ملطابقة  وقراها  ومديرياتها  باملحافظة 
الراتب لكل مدرسة عىل حده مع القوى العاملة 
الفعلية املوجودة باملدرسة خالل فرتة أقصاها 
تقرير  ورفع  االجتماع  تاريخ  من  شهر  ثالثة 
باإليجاب  كانت  سواء  النتائج  عن  متكامل 
اتخاذ  خاللها  من  سيتم  والتي  السلب  او 
اإلجراءات القانونية بحق الغائبني واملنقطعني 

والفائضني  من املعلمني واملعلمات باملدارس.     

إعادة توزيع الكوادر الرتبوية وفق االحتياج يف مدارس الحديدة


