
 / قاسم الشاوش

النفط واملعادن  أكد وكيل وزارة 
حرص  املخاليف  شوقي  املهندس 
ــة   ــاد رشاك ــج ــىل إي الـــــوزارة  ع
االستثمارية  الرشكات  مع  حقيقة 
استثمارية  بيئة  إليجاد  واملجتمع 
وتنمية  تطوير  يف  تساهم  حاضنة 
التي  االستثمارية  املشاريع  هذه 
شاملة  نهضة  إحداث  إىل  تهدف 

يف البالد.
يف  املخاليف  املهندس  وأشــار 
الحفل الذي أقامته الرشكة اليمنية 
أمس   املــســال  الطبيعي  للغاز 
بصنعاء بمناسبة  إعالن الفائزين 
للعام  فرنسا  إىل  الدراسية  باملنح 
البكالوريوس  مساقي  يف  2014م 
 17 عددهم  البالغ  واملاجستري 
برنامج  وتدشني  وطالبة،  طالبا 
للعام  فرنسا  إىل  الدراسية  املنح 
2015 م إىل أن تدشني هذا الفعالية 
يأتي  بالتزامن مع احتفال بالدنا 
سبتمرب   26 لثورة  الـ52  بالذكرى 
تعيش  واليمن  حيث  املجيدة 
مختلف  يف  تاريخية   تحوالت  
التعليم  ــأن   ب منوها  املــجــاالت  
اإلنسان  ــون  ك ــة  ــوي األول يحتل 
يف  للمساهمة  التنمية  محور  هو 
إيجاد نهضة تنموية والعمل عىل 
اليمنية يف مناطق  الكوادر  تدريب 

وزارة  أن  مؤكدا  الرشكات..  امتياز 
تنفيذ  عىل  تعمل  واملعادن  النفط 
السياسية  القيادة  توجيهات 
البرتولية  القطاعات  تطوير  يف 
ــداء بــالــرتويــج  ــت واملــعــدنــيــة اب
اإلنتاج  وزيـــادة  واالستكشاف 
بما  للرثوة  األمثل  واالستغالل 
اليمني.. الشعب  تطلعات  يلبي 
باملنح  الفائزين  أن  موضحا 
الدراسية سيكونون من املتميزين 

يف الجامعات الفرنسية.
النفط  وزارة  وكــيــل  ـــاد  وأش
الفرنيس  ــالــدعــم  ب واملـــعـــادن 
التحول  ظل  يف  خاصة  لليمن 
بمتانة  منوها  الديمقراطي  
يف  الفرنسية  اليمنية  العالقات 

مختلف املجاالت.
الفرنيس  من جهته أكد السفري 
اليمن  أن  جيله  فرانك  بصنعاء 

صداقة  عالقات  تربطهما  وفرنسا 
الــطــالب  أن  إىل  مــشــريا  قــويــة 
عىل  سيحصلون  باملنح  الفائزين 
تمكنهم  فرنسا  يف  عليا  دراســات 
والحصول  قدراتهم  تطوير  من 
يف  واملساهمة  عمل  فــرص  عىل 

إحداث التغيري يف املستقبل..
العام  املــديــر  ــار  أش ــك  ذل إىل 
الطبيعي  للغاز  اليمنية  للرشكة 
املسال جاك ازبريت إىل أن الرشكة 
الدراسية  املنح  برنامج  أطلقت 
وبلغ  2010م  ــام  ع فرنسا  إىل 
الذين  والطالبات  الطالب  عدد 
وطالبة  طالب   100 ابتعاثهم  تم 
يدرسون  وطالبة  طالباً   38 منهم 
فرنسا  يف  مرموقة  جامعة   33 يف 
الدراسية  املنح  برنامج  بان  منوها 
منها  هامة  تخصصات  يشمل 
والتسويق  واملحاسبة  الهندسة 

والزراعة والصحة العامة واإلمداد 
والعلوم  والحاسوب  اللوجستي 

الكيميائية والقانون وغريها.
الرشكة  أن  ـــربت   ازي وأضـــاف 
سنوية  دراسية  منحة   160 تقدم 
محافظتي  من  للطالب  داخلية 
مأرب وشبوة للدراسة يف جامعات 
اليمن  يف  الفني  تدريب  ومعاهد 
امللتحقني  الطالب  عــدد  ويبلغ 
طالبا   470 الــربنــامــج  هــذا  يف 
بتنمية  الرشكة  تقوم  كما  وطالبة، 
املجتمعات املحلية املجاورة ملواقع 
التنمية  برامج  خالل  من  عملها 

املستدامة يف مختلف املجاالت
وبني أن اليمن أصبحت من بني 
الطبيعي  للغاز  منتجة  دولة   17
بمستقبل  يبرش  ما  وهو  املسال 
الكامنة  القدرات  وإطالق  مرشق 
أطلقت  الرشكة  أن  مؤكدا  فيه 
يف  العايل  الدبلوم  برنامج  أيضا 
املسال  الطبيعي  الــغــاز  علوم 
الذي يستمر عام بأكاديمية الغاز 
مع  بالتعاون  بلحاف  يف  الطبيعي 
حيث  للبرتول  الفرنيس  املعهد 
شهادات  عىل  مهندسا   12 حصل 
الدبلوم العايل للدراسات البرتولية 

تخصص علوم الغاز الطبيعي 
تسليم  تم  الحفل  ختام  ويف 
الطالب  ــىل  ع املــنــح  ــادات  ــه ش

والطالبات الفائزين بهذه املنح.

تعز / سبأ
الوطني  للحوار  العامة  األمــانــة  نظمت 
للثقافة  ــو"  وه "هــي  مؤسسة  مع  بالتعاون 
الثقايف  املركز  قاعة  يف  والتدريب  والتنمية 
تحت  الثاني  الفدرايل  املهرجان  أمس  بتعز 
شعار:"الفدرالية ودورها يف التكامل االقتصادي 

واالستقرار السيايس".
عبد  تعز  محافظة  وكيل  أكد  االفتتاح  ويف 
والتوعوية  الثقافية  الفعاليات  أهمية  أمري  الله 
ودورها  االتحادية  الدولة  بأقاليم  التعريف  يف 
املأمول يف البناء والتنمية .. مشريا إىل أهمية أن 
من  توعية  اليمن،  يف  ريادي  مرشوع  كل  يسبق 

شأنها أن تساعد يف تحقيق األهداف املرجوة.
مستوعبة  صارت  األقاليم  قضية  "إن  وقال 
تشكل  أنها  واسع  اعتقاد  وهناك  جماهرييا 
اجل  من  الصحيح  الطريق  يف  األوىل  الخطوة 
وضع اليمن يف طريق البناء والتنمية ".. مؤكدا 
أن األقاليم ال تعني وجود هوة بني إقليم وآخر 
والتماسك  التوحد  من  املزيد  تعني  لكنها 

الوطني يف إطار الدولة االتحادية التي تضم كل 
هذه األقاليم وتعمل من أجل إفساح املجال لكل 
القوى الخرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية 

للمجتمع .
"هي  مؤسسة  رئيس  أوضحت  جانبها  من 
بلقيس  والتدريب  والتنمية  للثقافة  وهــو" 
أن  (سبأ)  اليمنية  األنباء  لوكالة  األحمد 
فعاليات املهرجان تستهدف التعريف باألقاليم 
به من  ما تزخر  وإبراز  االتحادية  للدولة  الستة 
والدور  فني،  وموروث  اقتصادية،  وموارد  ثروات 
خالل  من  إقليم  كل  سيلعبه  الذي  الريادي 
ومميزات  خصائص  من  يملكه  بما  التعريف 
ومقومات من شأنها تقوية الروابط وخلق املزيد 
بني  وتــدوم  تنشأ  التي  املشرتكة  املصالح  من 
نسيج  ضمن  والتكامل،  التنافس  عرب  األقاليم 

الوحدة الوطنية .
يف  بدأت  املهرجان  فعاليات  أن  إىل  وأشارت 
تعز  بمحافظة  تنظم  واليوم  صنعاء  العاصمة 
سيتم  حني  يف  الجند  إقليم  عاصمة  باعتبارها 

األسبوع  من  بدءا  املهرجان  فعاليات  تنظيم 
ثم يف  تهامة وعدن وحرضموت  أقاليم  املقبل يف 

إقليم سبأ وأخريا يف إقليم آزال.
وبينت أن الفعاليات تسعى إىل إزالة املفاهيم 
تعني  الفيدرالية  أن  تدعي  التي  املغلوطة 
تحت  التوحد  ثقافة  وتكريس  البلد،  تقسيم 

سماء الدولة االتحادية.
قدمت  كما   .. الكلمات  من  عدد  ألقيت  وقد 
 " األقاليم  زنبقة   " بعنوان  توعوية  مرسحية 
عرضت  أجنحة  ستة  تضمن  فني  ومعرض 
الدولة االتحادية  الستة يف  األقاليم  فيها معالم 
والسياسية  والثقافية  الرتاثية  الجوانب  يف 

والنشاطات االقتصادية.
فعاليات  املنظمون  نقل  الظهرية  فرتة  ويف 
الحوبان  العامة بمنطقة  الحديقة  املهرجان إىل 
.. أقيم فيها معرض األقاليم .. كما قدمت فقرات 
فنية راقصة ومرسحية متنوعة ومسابقة بعنوان 
"إعرف إقليمك" رصدت لها العديد من الجوائز 

فضال عن عرض لألزياء الشعبية الرجالية.

صنعاء /سبأ
بحث رئيس هيئة األركان العامة 
األشول  عيل  أحمد  الركن  اللواء 
أمس بصنعاء مع سفري جمهورية 
اليمن  ــدى  ل الشعبية  الصني 
العسكري  وامللحق  هوا"  "شانغ 
"ليو  الركن  العميد  بالسفارة 
املشرتك  التعاون  شيوان"  يونغ 
الصديقني  البلدين  جييش  بني 
سيما يف مجال التدريب والتأهيل 
ــربات والــتــجــارب  ــخ ــادل ال ــب وت

املكتسبة.
وأكد رئيس هيئة األركان العامة 
اليمن  بني  العالقات  ومتانة  عمق 
العمل  رضورة  إىل  ..الفتا  والصني 
البلدين  بني  التعاون  تعزيز  عىل 
تخدم  رحبة  آفاق  نحو  به  والدفع 

الشعبني والجيشني الصديقني.
السفري  جـــدد  جــانــبــه  ــن  م

الداعم  ــالده  ب موقف  الصيني 
اليمن  واستقرار  ــن  وأم لوحدة 
التحديات  تجاوز  يضمن  وبما 

والخروج إىل بر األمان.
دعوة  الصيني  السفري  وقدم 
العامة  ـــان  األرك هيئة  لرئيس 
للعلم  الصينية  الجمعية  من 

منتدى  لــحــضــور  الــعــســكــري 
الذي  الخامس  شان"  "تشيانغ 
 20-22 الــفــرتة  ــالل  خ سينعقد 

نوفمرب بمدينة بكني.
ــرض الــلــقــاء مــديــر دائــرة  ح
الدفاع  ــوزارة  ب العامة  العالقات 

العميد احمد املاوري.

السفري الصيني يجدد موقف بالده الداعم 
لوحدة وأمن واستقرار اليمن

الكويت / سبأ
 التقى نائب رئيس مجلس النواب محمد عيل الشدادي يف إطار 
وزير  ـ  الوزراء  مجلس  رئيس  بنائب  الكويت،  لدولة  الحالية  زيارته 
الدكتور  بالوكالة  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  ـ  والصناعة  التجارة 

عبد املحسن املدعج.
الشقيقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  يف  جرى 
وسبل تعزيزها وتطويرها يف مختلف املجاالت وعىل وجه خاص يف 

الجوانب االقتصادية والتعليم العايل.
اليمن  يف  األوضــاع  تطورات  إىل  اللقاء  خالل  الحديث  وتطرق 
الجهود  وكذا  السياسية،  التسوية  صعيد  عىل  املبذولة  والجهود 

التي يبذلها األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
مؤتمر  مخرجات  وتنفيذ  الخليجية،  املبادرة  بنود  تنفيذ  الستكمال 

الحوار الوطني الشامل، وإخراج اليمن إىل بر األمان.
وقد جدد الدكتور عبد املحسن املدعج، التأكيد عىل وقوف دولة 
منصور  ربه  عبد  الرئيس  جهود  ودعم  اليمن،  جانب  إىل  الكويت 
هادي املبذولة إلخراج اليمن إىل آفاق رحبة تلبي طموحات الشعب 

اليمني.
قبل  من  املستمرة  واملساندة  الدعم  الــشــدادي  ثمن  ــدوره  ب
دعمها  ذلك  مقدمة  ويف  املراحل،  مختلف  يف  لليمن  الكويت  دولة 

ومساندتها لبناء يمن اتحادي يلبي طموحات الشعب اليمني.

نائب رئيس الوزراء الكويتي يؤكد دعم بالده 
لليمن وجهود الرئيس هادي

 / الحديدة/ يحيى كرد

اطلع أمس محافظ محافظة الحديدة املهندس صخر 
محمد  املساعد  املحافظة  وكيل  ومعه  الوجيه  احمد 
املاسة  املواطنني  واحتياجات  هموم  عىل  الفاشق  عبده 

بمديرية الحجيلة من املشاريع الخدمية والتنموية. 
عام  مدير  من  املحافظ  استمع  الزيارة  وخــالل   
املديرية محمد شنني وأعضاء املجلس املحيل ومدراء 
احتياجات  اهم  اىل  باملديرية  التنفيذية  املكاتب  فروع 
املديرية من املشاريع الخدمية األساسية وتعرث بعض 
املشاريع ومنها مرشوع املياه البالغة تكلفته 66 مليون 
مركز  إىل  الكهربائي  التيار  إيصال  واستكمال  ريال 
املديرية اىل جانب النقص الذي تعاني منه املديرية يف 
املدرسني واملدرسات وتوفري أطباء باملديرية وغريها من 

املشاريع واإلحتياجات.
واملجلس  الريف  مياه  املحافظ  وجه  الزيارة  ويف 
مركز  مياه  مرشوع  استكمال  برسعة  باملديرية  املحيل 
الشبكة  وتنفيذ  األخرى  املستفيدة  والقرى  املديرية 
كما  املواطنني،  بمنازل  العداد  وتركيب  الداخلية 
وكهرباء  للكهرباء  العامة  املؤسسة  عام  مدير  وجه 
الكهربائي  التيار  الريف برسعة تنفيذ مرشوع إيصال 

باجل  مديرية  من  تغذيتها  سيتم  التي  للمديرية 
بالتيار الكهربائي. 

باملديرية  األمنية  األجهزة  عىل  املحافظ  وشدد 
والسكينة  واالستقرار  االمن  حفظ  يف  بدورها  بالقيام 
العامة باملديرية والقبض عىل الخارجني عىل القانون.

للبنني  األساسية  الفوز  مدرسة  املحافظ  زار  كما 
ومدرسة 22 مايو االساسية للبنات ومدرسة الشورى 
العملية  سري  عىل  واطلع  الحجيلة  بمديرية  الثانوية 
التعليمية ومدى التزام الطالب بالحضور اىل املدارس 
والتزام املدرسني واملدرسات بالدوام الرسمي باملدارس. 
الصعوبات  عن  رشح  اىل  املدارس  مدراء  من  واستمع 
باملديرية  التعليمية  العملية  تواجه  التي  والعراقيل 
ومنها نقص املعلمني واملعلمات وغياب وانقطاع بعض 
املحافظ  ووجه  وغريها.  باملدارس  العاملني  املعلمني 
املدرسني  توفري  برسعة  باملحافظة  الرتبية  مكتب 
اإلجراءات  واتخاذ  املديرية  مدارس  لجميع  الكافيني 
وتكريم  واملنقطعني  الغائبني  املدرسني  بحق  القانونية 

املدرسني امللتزمني بالدوام بمدارسهم.
يف  املشاركات  املحافظة  محافظ  كرم  ذلك  عقب 
التي  بإدارة وتربية املوايش  الخاصة  التدريبية  الدورة 
 160 واستهدفت  اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  نظمتها 

مشاركة من مديرية الحجيلة.

الوجيه يطلع على هموم واحتياجات 
املواطنني بمديرية الحجيلة بالحديدة  

صنعاء /سبأ
ملدينة  التنفيذية  الوحدة  استعرضت 
الطبية  العزيز  عبد  بن  عبدالله  امللك 
بأمانة العاصمة صنعاء يف اجتماعها أمس 
برئاسة وزير الصحة العامة والسكان رئيس 
أحمد  الدكتور  للمرشوع  التسيري  لجنة 
للرشكات  املالية  العروض  العنيس  قاسم 
االستشارية الدولية املتقدمة لإلرشاف عىل 

تنفيذ املرشوع. 
مرحلتني  عــىل  املـــرشوع  تنفيذ  ويتم 
مليون   384 لنحو  تصل  إجمالية  بتكلفة 
األوىل  املرحلة  تكلفة  تبلغ  حيث  دوالر، 
الحكومة  تساهم  دوالر  مليون   230 نحو 
دوالر  مليون   200 بمبلغ  منها  السعودية 

والحكومة اليمنية بمبلغ 30 مليون دوالر.
وعاملية  عربية  رشكـــات   5 وتأهلت 
العليا  اللجنة  من  اعتمادها  تم  متخصصة 
للصندوق  التنفيذية  واإلدارة  للمناقصات 
رشكات  ثمان  أصل  من  للتنمية  السعودي 
استشارية  رشكات  مع  مؤتلفة  متخصصة 
الخدمات  لتقديم  ويمنية  ســعــوديــة 
املرشوع  تنفيذ  عىل  واإلرشاف  االستشارية 

بتكلفة 12 مليون دوالر .
والسكان  العامة  الصحة  وزير  وأوضح 
أن  لـ(سبأ)  العنيس  قاسم  أحمد  الدكتور 
للرشكات  املالية  العروض  مظاريف  فتح 
عىل  باألرشاف  ستقوم  والتي  االستشارية 
أهم  من  واحدة  تعد  الطبية  املدينة  تنفيذ 
مرشوع  أكرب  يعترب  الذي  املرشوع  خطوات 

اسرتاتيجي وطبي من نوعه تحتضنه
لتميز  تتويجاً  ويأتي  صنعاء  العاصمة 

وتعزيزها  السعودية   - اليمنية  العالقات 
وتطويرها نحو األفضل.

الكبرية  الجهود  العنيس  الوزير  وثمن 
التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة باالخ 
هادي  منصور  عبدربه  الجمهورية  رئيس 
اإلسرتاتيجية  املشاريع  هذا  مثل  ملتابعة 
من  الكثري  تأمني  عــىل  ستعمل  والــتــي 
متوفرة  والغري  الناقصة  الطبية  الخدمات 
العمل  طاقم  بجهود  مشيدا   .. اليمن  يف 
بما  امللتزم  للمرشوع  التنفيذية  الوحدة  يف 
لتنفيذ  املقرة  الزمنية  بالخطة  محدد  هو 

املرشوع العمالق .
العاصمة  أمانة  وكيل  أكد  جانبه  من 
عضو  واملشاريع  العامة  األشغال  لقطاع 
أن  املحاقري  املهندس معني  التسيري  لجنة 
مباني مرشوع الرصح الطبي للمدينة والتي 
ألف   187 مساحات  عىل  إنشاءها  سيتم 
مرت مربع وتحتوي العديد من املستشفيات 

الطبية املتخصصة وكلية تمريض والتعليم 
املهني ومختربات عامة ومركز ألبحاث الدم 
الخارجية  والعيادات  العامة  والطوارئ 
ومباني خدمية وكذلك مباني مساندة من 

مسجد وإسكان للموظفني وغريها .
املرشوع  أن  املحاقري  املهندس  وأكــد 
الصحة  مجال  يف  املشاريع  أبرز  من  يعد 
بشكل  والعاصمة  عام  بشكل  اليمن  يف 
لألقسام  مباني  عدة  وسيتضمن  خاص 
أمــراض  بعالج  املرتبطة  والتخصصات 
واألطفال  النساء  وأمراض  والكىل  الرسطان 
وأمراض  القلب  وأمراض  العامة  والجراحة 
التخصصية  واألشعة  والصدر  الباطنية 
الصحة  مركز  تنفيذ  جانب  إىل  املختلفة، 

النفسية ومحطة معالجة املياه العادمة .
الوحدة  رئيس  املظاريف  فتح  حرض 
التنفيذية للمرشوع املهندس حمزة األشول 

وعدد من املعنيني.

تأهل خمس شركات عربية وعاملية لإلشراف 
على تنفيذ مدينة امللك عبداهللا الطبية بصنعاء
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بحث الرتتيبات النعقاد االجتماع 
الثامن لـ"أصدقاء اليمن"

صنعاء / سبأ
محمد  الدكتور  الــدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  بحث 
أمس  تولر"  "ماثيو  بصنعاء  األمريكي  السفري  مع  السعدي 
والواليات  اليمن  بني  والتعاون  الوطنية  الساحة  مستجدات 
البلدين  مصالح  يخدم  بما  وتطويره  تعزيزه  وسبل  املتحدة 

الصديقني.
واستعرض الجانبان الرتتيبات الجارية النعقاد االجتماع 
 " مدينة  تستضيفه  الذي  اليمن  أصدقاء  ملجموعة  الثامن 

نيويورك " يف 24 سبتمرب الجاري.
كما ناقش اللقاء الذي ضم رئيس مكتب الوكالة األمريكية 
للتنمية بصنعاء القضايا املتصلة بسري تنفيذ عدد من املشاريع 

املمولة من الوكالة يف اليمن.
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  أشاد  الصدد  هذا  ويف 
التنمية  املتحدة عىل دعم وتعزيز مسارات  الواليات  بحرص 

واالستقرار يف اليمن.
عىل  بالده  حرص  بصنعاء  األمريكي  السفري  جدد  فيما 
دعم العملية السياسية يف اليمن ومواصلة تقديم أوجه الدعم 
االنتقالية  املرحلة  اليمن عىل مواجهة استحقاقات  ملساعدة 

والراهنة.

تدريب كوادر مصلحة التأهيل 
يف مجال حقوق اإلنسان

 / معني حنش

الدورة  برنامج  والتأهيل  اإلصالح  بمصلحة  أمس  اختتم 
الفئات  تجاه  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التاسعة  التدريبية 
املستضعفة من النساء واألحداث والالجئني يف اإلصالحيات 
لــوزارة  التابعة  االحتجاز  ومراكز  واالحتياطية  املركزية 

الداخلية.
وشارك يف الدورة التي نظمتها املصلحة بالتعاون مع وكالة        
ADRA  ٢٦ متدربا ومتدربة من العاملني يف املصلحة وفروعها 
املحارضات  من  عددا  خاللها  يتلقون  حيث  العاصمة  بأمانة 
ونزيالت  نزالء  مع  التعامل  كيفية  يف  التخصصية  النوعية 
اإلصالحيات ومراكز االحتجاز املختلفة عىل مدى أسبوع كامل.

ويف حفل االختتام أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات 
الجهود  ومضاعفة  أهمية  عبداملجيد  فضل  اللواء  املدنية 
والقدرات يف تأهيل وإصالح نزالء اإلصالحيات وتحويلها من 

مؤسسات عقابية إىل مؤسسات تأهيلية.
من جانبه أشاد رئيس مصلحة التأهيل واإلصالح الدكتور 
النوعية  الدورات  هذه  مثل  عقد  بأهمية  يعيش  محمد  عوض 
للعاملني يف مجال التأهيل واإلصالح وإكسابهم مهارات وخربات 
بما يحفظ  ونزيالت اإلصالحيات  نزالء  التعامل مع  كيفية  يف 

حقوقهم اإلنسانية.
لإلغاثة   ADRA الوكالة  ممثل  قبل  من  كلمتان  ألقيت  كما 
والتنمية الدولية توفيق سليم ومدير مركز التدريب والتأهيل 
الرشاكة  أهمية  عىل  أكدتا  العاقل  محمد  د.  العقيد  باملصلحة 
والتعاون بني املصلحة واملنظمة الحقوقية يف املجاالت املختلفة.

واملدربني  املتدربني  عىل  الشهادات  توزيع  تم  ذلك  بعد 
والجهات الداعمة.

يف حفل إعالن الفائزين بالمنح الدراسية إىل فرنسا

املخاليف يؤكد أهمية ايجاد شراكة حقيقية مع شركات 
االستثمار إلحداث نهضة تنموية شاملة

أمانة الحوار الوطني ومؤسسة "هو ويه" تنظمان املهرجان الفدرايل الثاين بتعز


