
۹ يف البداية نود التعرف من خاللكم على الروؤية والهدف الذي 
اأُن�سئت من اأجله هذه املوؤ�س�سة؟

- م�ؤ�ش�شة تنمية �لقياد�ت �ل�شابة �لهدف �لأ�شا�شي من �إن�شائها 

تدريب �تاأهيل �لك��در �ل�شابة يف جمالت خمتلفة، ��لر�ؤية 

�لرئي�شية �لتي تتبناها �مل�ؤ�ش�شة هي كيف ميكن �ن نبني قدر�ت 

�ل�شباب من �أجل �ن يلعب د�رً� قيادياً يف �ملجتمع، �كيف ميكن 

�ل�شتفادة من �أ�قات �طاقات �ل�شباب �كذ� �إبد�عاتهم لينعك�س 

ذلك ب�شكل فعال على تنمية �ليمن �تط�ره.

مركزان
۹ موقع املراأة يف اأن�سطة املوؤ�س�سة ومدى ح�سورها..؟

- طبعاً �مل�ؤ�ش�شة لديها مركز�ن �حدهما خا�س بالفتاة �ه� 

مركز �للغات �لعاملي للفتيات �يف جممل �ن�شطته �م�شاريعه يهتم 

بالفتاة كما �ن ��شل �لفكرة �لتي بد�أت بها �مل�ؤ�ش�شة كانت بن�شبة 

100% م�جهة نح� �لفتيات.. ��لآخ��ر مركز تط�ير �ل�شباب 

�قت�شادياً �هم �ل�شباب ��ل�شابات على �أن تك�ن �لن�شبة بينهما 

مت��زية �ش��ء يف �ملتدربني �� يف �لطاقم �لد�ري �� �لطاقم 

�لتدريبي، �هذ� �لهتمام ��ل�شر�ر على  م�شاركة �لفتاة يف 

كثري من �مل�شاريع يخدم �ملر�أة �تنميتها ��ج�دها 

ك�شخ�س عامل يف �مل�ؤ�ش�شة �� من�شقة م�شاريع �� 

متدربة.. ��دم��اج �مل��ر�أة �م�شاركتها يقدم مناذج 

ناجحة قادرة على �لعمل بثقة عالية بالنف�س �بكفاءة 

�ق��درة على ك�شب �ح��ر�م �ثقة �لآخرين من �لعامل 

�لجتماعي �ملحيط.

۹ وراء كل رج��ل عظيم ام���راأة.. ه��ذا القول امل��األ��وف غريته 

موؤ�س�ستكم موؤخرًا يف �سعار لأح��د براجمها لي�سري »وراء كل 

امراأة ناجحة رجل عظيم«.. هل ميكنكم ان حتدثونا عن فكرة 

هذا الربنامج؟

- �لربنامج �لتدريبي �لذي تعمل عليه �مل�ؤ�ش�شة 

م�ؤخرً� ي�شمى برنامج خديجة �لتدريبي �يحمل 

�شعار »�ر�ء كل �مر�أة ناجحة رجل عظيم«، 

�ه� برنامج ي�شتهدف تط�ير �لأعمال 

للفتيات ��ل�شباب �ي�شتمر ملدة عام، 

�يتك�ن هذ� �لربنامج من جمم�عة 

م��ن �ل��ف��رق �يف ك��ل ف��ري��ق يتم 

�ختيار �حد ع�ش��ته �ت�شمى 

خ��دي��ج��ة ل��ت��ق���د �ل��ف��ري��ق يف 

�ق��ت��ن��اء �مل��ه��ار�ت ط��ري��ق 

�ل�������ش���خ�������ش���ي���ة 

��ل���ق���ي���ادي���ة 

�ىل ج��ان��ب �مل��ه��ار�ت 

�لد�ري���ة.. �نحن من خالل 

�لربنامج ندع� �ل�شباب �نق�ل لهم 

ط�ر من نف�شك �كن رجاًل ناجحاً يف عامل 

�لأعمال، �لكن �ي�شاً �شجع �مل��ر�أة لتعمل يف هذ� 

�ملجال �كن لها د�فعاً، فاملر�أة حتتاج لدعم �دفع كل 

من يحيط بها �ي�ؤثر يف طريقها �ش��ء �أكان �لب، �لخ �� �لز�ج 

�رمبا مديرها يف �لعمل �غريهم.. �يف كل �لح��ل �ر�ء جناح 

�ملر�أة رجل عظيم ي�شاندها �يقف بجانبها.

شريك أساسي
۹ طموحاتكم امل�ستقبلية؟

- م�ؤ�ش�شتنا تطمح باأن يت��شع حميط �أن�شطتها فنحن �لآن نعمل 

يف �شنعاء �يف �شبع حمافظات �أخرى، ���شا�س ��شر�تيجيتنا يف 

�لعمل لتق�م على فتح �لفر�ع يف �ملحافظات �لكن نعمل من خالل 

�شركاء حمليني من منظمات �جمعيات، لذلك �متنى �ن تتعا�ن 

�ملنظمات مع بع�شها �لبع�س �خا�شة تلك �لكبرية بحيث تتبنى 

بع�س �لأن�شطة �لكن د�ن �لتدخل يف �شئ�ن �ملبادر�ت �ل�شبابية 

�لب�شيطة �� �ملنظمات �لنا�شئة.. كما �متنى �ن ن�شل يف تط�ير 

قدر�ت �ل�شباب �ىل درجة عالية ��ن ت�شبح �ملر�أة م�شاركة يف 

كافة �ملجالت، فاأنا ل�شت مع �ن حت�شر �ملر�أة نف�شها يف ق�شاياها 

فقط بل لبد �ن تك�ن م�شاركة �متفاعلة مع كافة �لق�شايا �لتي 

تهم �ملجتمع فهي �شريك �أ�شا�شي �عن�شر م�ؤثر �بالتايل فاأد��رها 

ينبغي �ن لتك�ن حم�ش�رة �حم��ددة طاملا �لديها �لكفاءة 

��خلربة ��لقدرة.

نهج ديمقراطي
 ۹كلمة اأخرية..؟

- �أ�د �لتاأكيد على �ن �مل��ر�أة حققت جناحاً يف ظل �لعمل 

يف منظمات �ملجتمع �مل��دين �رمب��ا �شاعدها على ذلك �لنهج 

�لدميقر�طي �لذي �أتى مع �عادة �ل�حدة �هذ� ما �أتاح لها 

�لفر�شة ليك�ن لها مكان، لكنها ماز�لت بحاجة �ىل �تاحة فر�س 

يف �ملجال �حلك�مي ��لقطاع �خلا�س لتحقق ذ�ت �لنجاح 

�خا�شة �ن هناك مناذج ��شتطاعت �ن تثبت �لتميز ��لقدرة 

��لكفاءة ��خلربة �لتي تف�ق يف معظم �لحيان كفاءة �لرجال 

�أنف�شهم.۹
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فتنة شهوة املنصب 
لينا باشراحيل

¿ �حلمد هلل ��ل�شالة ��ل�شالم على ر�ش�ل �هلل، �أما 
بعد، فاإن من �أ�شد �شه��ت �لدنيا فتنة �شه�ة �ملن�شب، 

تلك �لفتنة �لتي قد تدفع من �أ�شربها قلبه �أن يبيع دينه، 

�ي�شري فانية بباقية، �ي�شتبدل �لذي ه� �أدنى بالذي 

ه� خري، �شاأنه �شاأن �لذين حالت �ل�شيادة ��لرئا�شة 

بينهم �بني حظرية �لإميان، فكان�� مقدمي �ق�د �لنار 

�لذين قال��: »�قال�� ربنا �إنا �أطعنا �شاد�تنا �كرب�ءنا 

فاأ�شل�نا �ل�شبيل، ربنا �آتهم �شعفني من �لعذ�ب 

��ألعنهم لعناً كبريً�« �ش�رة �لأحز�ب: 67 - 68، �كم 

تعظم �مل�شيبة �إن كان هذ� �ملن�شب متعلقاً بالدين!!، 

ما �أ�شد �لبالء ل� متكنت �شه�ة �ملن�شب من قلب رجل 

تعلقت به قل�ب �لنا�س ياأخذ�ن عنه دينهم!!، �يا 

لها من طامة �أن تنزلق قدما من جعله �لنا�س بينهم 

�بني ربهم - عز �جل - يبلغهم دينهم، �ي�قع لهم 

عن رب �لعاملني!!، ��ملخد�ع من �أح�شن �لظن بنف�شه 

��أمن �لفتنة، ��خلا�شر من �أمن مكر �هلل »�أفاأمن�� مكر 

�هلل فال ياأمن مكر �هلل �إل �لق�م �خلا�شر�ن« �ش�رة 

�لعر�ف: 99، ن�شاأل �هلل �لثبات،� �لعامل يعلم م��طن 

قدميه �خبايا نف�شه، فال ياأمن �أن ي�شع قدماً يف �جلنة 

��لأخرى مل ت�شتقر بعد .. جتده ل ياأمن على نف�شه 

�لفتنة، �ل ميل من �أن ي�شاأل ربه مقّلب �لقل�ب �أن 

يثبت قلبه على دينه، م�شتنا باإمام �لعلماء - �شلى 

�هلل عليه ��آله ��شلم - �لذي كان يدع� ربه �يق�ل: »يا 

مقلب �لقل�ب، ثبت قلبي على دينك«، ر��ه �لرمذي، 

��شححه �لألباين، �عباد �هلل �ل�شاحل�ن يق�ل�ن: 

»ربنا ل تزغ قل�بنا بعد �إذ هديتنا �هب لنا من لدنك 

رحمة �إنك �أنت �ل�هاب، ربنا �إنك جامع �لنا�س لي�م ل 

ريب فيه �إن �هلل ل يخلف �مليعاد« �ش�رة �آل عمر�ن: 

8 - 9 ، �ل�شك �أن هذ� �خل�ف من �لفتنة ��لترب�ؤ من 

�حل�ل ��لق�ة �إىل ح�ل �ق�ة من ل ح�ل �ل ق�ة 

�ل به له �أثره يف �لثبات على �حلق، ��جلهر به ��إن 

�شخط �لنا�س، ��إن ز�ل �ملن�شب، ��إن ��شع �ملن�شار 

يف مفرق �لر�أ�س، كما َفِعل مع �لر�هب �جلي�س �مللك يف 

ق�شة �أ�شحاب �لأخد�د حني قيل لكل منهما: »�رجع 

عن دينك« فاأبى كل منهما، ف�شقهما �ملن�شار حتى �قع 

�شقاهما، ف�شالم �هلل على تلك �لنف��س �لطاهرة، �قال 

�لنبي - �شلى �هلل عليه ��آله ��شلم -: »كان �لرجل 

قبلكم ي���ؤخ��ذ، فيحفر له يف �لأر����س، فيجعل فيه، 

فيجاء باملن�شار في��شع على ر�أ�شه، في�شق باثنتني، 

ما ي�شده ذلك عن دينه، ومي�شط باأم�شاط احلديد 

ما د�ن حلمه من عظم �أ� ع�شب، ما ي�شده ذلك عن 

دينه« ر��ه �لبخاري، ��أمة �ل�شالم �لدة رحمها ل 

ين�شب، �ليز�ل �خلري يف هذه �لأمة �إىل قيام �ل�شاعة، 

�من�ذج �لعامل �لذي يخ�شى على نف�شه �لفتنة يتجدد 

بني زمان �زمان، ل تعدمه �لأمة، �من ه�ؤلء �لأعالم 

يف ع�شرنا �حلا�شر هذ� �لرجل �ل��ذي �شرب �أر�ع 

�لأمثلة يف �ل�شدع باحلق، ��ل�شتهانة مبتاع �ملن�شب 

�لز�ئل، ��شرب كذلك �أر�ع �لأمثلة يف �خل�ف على 

نف�شه من �لفتنة..۹

¿ بتلك الخطوة اإليجابية التي تحققت بتوقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك 
على محضر آليات وإجراء الحوار الوطني الشامل.. تجدد األمل وُفتحت األبواب أمام حوار يضم 
في ثناياه كافة القضايا الوطنية ومن ضمنها قضية المرأة وما يرتبط بها من حلول ومقترحات 
تساند وتدعم حقها في الوصول الى البرلمان في االنتخابات القادمة.. حول أجندة الحوار 
الوطني القادم وما تتطلع وتطمح المرأة في طرحه من خالل هذا التحاور، التقينا عددًا من 

الشخصيات النسوية فإلى الحصيلة:

¿ بهدف تنمية القدرات الشابة والتركيز على تعزيز دور الفتاة ودعم ثقتها بنفسها من 
خالل تنمية قدراتها ومساعدتها على تحقيق طموحها بكفاءة وجدارة لتقدم نموذجًا 
ناجحًا للمرأة القادرة على العطاء والعمل الجاد وكذا المساهمة والمشاركة في كافة 
مجاالت الحياة .. ُأنشئت مؤسسة تنمية القيادات الشابة.. وللتعرف عليها التقينا األخت 

قبول المتوكل- مدير عام المؤسسة-وخرجنا معها بهذه الحصيلة:

¿ بد�يًة ترى �لخت فاطمة �خلطري- رئي�شة 
د�ئرة �مل��ر�أة بالأمانة �لعامة للم�ؤمتر �ل�شعبي 

�لعام- �أن �حل��ر ه� �لطريق �ل�حيد ��لأمثل 

حلل كافة �لق�شايا ب��شعها على طا�لة �حل��ر 

�م��ن ثم �لعمل على تقارب �جهات �لنظر مبا 

يخدم �ل�شالح �لعام.. م�شيفًة: �إن �ملر�أة �شت�شارك 

��شيك�ن لها �ش�ت �ر�أي يف هذ� �حل��ر �ل�طني 

لي�س فقط فيما يتعلق بق�شايا �لن�شاء فح�شب �لكن 

يف كافة �لأم�ر �لتي تهم �جلميع �ت�شب يف �إطار 

�ل�شالح �لعام.

هموم مشرتكة
�تق�ل �لدكت�رة بلقي�س �حل�شر�ين - حزب 

�لبعث �لعربي �ل�شر�كي - �ن �ملر�أة �ليمنية بكل 

ما متتلكه من ثقافة ��عي �جتربة لبد �أن ت�شارك  

يف هذ� �لتحا�ر ح�ل �لق�شايا �ل�طنية �ملختلفة 

لأن �ل�طن �م�شاكله هي هم�م كل �أبناء �ل�طن 

رج��اًل �ن�شاًء، �بالتايل فاملر�أة عندما ت�شارك 

يف عملية �حل��ر �شيك�ن لها �جهة نظر �ر�ؤية 

�شفافة �م�ش�ؤ�لة تقرح من خاللها �حلل�ل.. 

متمنيًة �أن ت�شتمر خط��ت �لتحا�ر بر�ح من 

�مل�ش�ؤ�لية ��حلكمة ��حلر�س على م�شالح 

�ل�طن ��أمنه ���شتقر�ره.

نصف املجتمع
يف ذ�ت �ل�شاأن حتدثت �لخ��ت �أم��ة �ل�شالم 

�حلاج- ع�ش� جمل�س �ش�رى �ل�شالح- قائلة: 

�إن م�شاركة �ملر�أة يف �حل��ر �شيء مهم جدً� لأنها 

ن�شف �ملجتمع �لها �أحقية يف �مل�شاركة ��لتعبري 

عن �ل��ر�أي، لذ� لبد �أن تك�ن م�شاركتها ���شعة 

�فاعلة بحيث ل تقت�شر على جم��رد �ملطالبة 

بحق�قها �متكينها �ل�شيا�شي �لكن ينبغي 

�أن يك�ن لها د�ر فاعل يف �إطار تقدمي �لر�أي ح�ل 

�لكيفية �لتي من خاللها ميكن �إ�شالح �ملنظ�مة 

�ملتكاملة �لتي ت�شب يف م�شلحة �ل�طن ��أمنه 

���شتقر�ره.

قناعة حقيقية
> يف حني ترى �لأخت جميلة 
علي رجاء- م�شت�شارة �ز�رة 

للهيئة  �ملن�شقة  �خل��ارج��ي��ة 

�ل�شت�شارية ل��ش�ل �مل��ر�أة 

�ىل �ل���ربمل���ان- �أن���ه م��ن خ��الل 

�حل����ر �ل�طني �ل�شامل لبد 

�أن ت��ت����ج��د ق�شايا �مل���ر�أة 

�مناق�شة �لآليات ��ملقرحات 

�لتي من �شاأنها �ن ت�شاند �ملر�أة 

لل��ش�ل �ىل �ملقاعد �لربملانية 

يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ق��ادم��ة.. 

م�شيفًة: �ش�ف نقدم م�شف�فة 

�ملقرحات �لتي �أعدتها �لهيئة 

�ل�شت�شارية، فاإذ� ما ت��جدنا 

يف �حل��ر ُ��ّش�يت �خلالفات 

��لأزمات ف�شتك�ن هناك قناعة حقيقية ��إر�دة 

�شادقة يف متكني �ملر�أة �م�شاندتها لل��ش�ل �ىل 

مقاعد �لربملان بالن�شبة �ملخ�ش�شة لها.

رهان صائب
> �من جانبها قالت �لخت هديل حمم�د - 
�حلزب �لنا�شري  �ل�حد�ي - �ن �حل����ر ه� 

�ل��ره��ان �ل�شائب للتغلب على 

�ل�شكاليات ��لأزم�����ات، �من 

خالل �حل��ر �شتتقارب �جهات 

�لنظر �يتم �لتفاق على �إيجاد 

�حلل�ل ��ملعاجلات �ملنا�شبة، 

�إذ� ما��شع �ملتحا�ر�ن ن�شب 

�أعينهم �مل�شالح �لعليا لل�طن.. 

متمنيًة �أن تك�ن �ملر�أة مت��جدة 

مع كل �للجان �مل�شاركة يف �حل��ر 

ك�ن �ملر�أة هي �لأقدر على طرح 

ق�شاياها ��ملطالبة بحق�قها.

توافق وتقارب
�نختتم حديثنا مع �لأخت مها 

يا�شني - �حل��زب �ل�شر�كي - 

��لتي متنت �ن ت�شري كل مر�حل 

�حل��ر يف ت��فق �تقارب �جهات 

�لنظر، لأن ذلك من �شاأنه �ن يتيح �لفر�شة ملناق�شة 

كافة �لق�شايا �من ذلك ق�شية �ملر�أة �ما يتعلق بها 

من مقرحات �حل�ل تدعم حقها يف �ل��ش�ل �ىل 

ْنع �لقر�ر يف �لنتخابات �لقادمة..۹ م��قع �شُ

سياسيـــــات لـ»امليثاق« :

 نعول على الحوار الجاد إليصال املرأة إىل مواقع صنع القرار

أمة السالم )التجمع اليمني لإلصالح( : 
مشاركة املرأة يف الحوار مكتسب 

من حقها يف التعبري عن الرأي 

هديل )التنظيم الوحدوي الناصري( :
 الحوار رهان صائب لتجاوز 

املشاكل واألزمات

مها )لحزب االشتراكي اليمني(:
 التقارب والتوافق سيخدم 

وضع املرأة

الخطري )رئيس دائرة المرأة بالمؤتمر( : 
املرأة ستشارك يف الحوار ملصلحة الوطن ككل

الحضراني )حزب البعث العربي االشتراكي( : 
مشاكل الوطن تهم الرجال والنساء ويجب أن 

يتحمل الجميع مسئولياتهم

رجاء )مستشارة وزارة الخارجية(:
 نأمــل أن تكون هناك مساندة أكرب 

إليصال املرأة إىل الربملان

رجاء�حل�شر�ين�خلطري

أبو أصبع: اليوم إطالق اسرتاتيجية مكافحة الفساد يف بالدنا
¿ �أ��شحت نائب رئي�س �لهيئة �ل�طنية �لعليا ملكافحة �لف�شاد 
�لدكت�رة بلقي�س �أب� ��شبع �أن �مل�ؤمتر �لقليمي �لثاين لل�شبكة 

�لعربية لتعزيز �لنز�هة �مكافحة �لف�شاد �ل��ذي حتت�شنه 

�لعا�شمة �شنعاء خالل �لفرة من 26-27  مب�شاركة �أكرث من100 

�شخ�شية من 17 د�لة عربية ميثل�ن ر�ؤ�شاء هيئات ��زر�ء �لعدل 

��لأجهزة �لرقابية ��ف�د رفيعة �مل�شت�ى معنية مبكافحة 

�لف�شاد يف �لد�ل �لعربية �منظمات د�لية ��لذي  تت�ىل �ليمن 

حاليا فيها من�شب نائب �لرئي�س �شيتم فيه �نتقال رئا�شة 

�ل�شبكة من �لأردن �إىل �ليمن ملدة عام كامل ��نتخاب نائب 

جديد للرئي�س. 

�يناق�س �مل�ؤمتر �لذي يعقد حتت �شعار )�ل�شر�تيجيات 

�ل�طنية ملكافحة �لف�شاد �د�ر �ملعنيني يف تفعيلها( ، �آليات تفعيل 

�جله�د �ل�طنية يف هذ� �ملجال من خالل �ل�شتفادة من �لتجارب 

�لفعلية يف �ملنطقة �لعربية �خارجها. 

�بّينت �أن �مل�ؤمتر �شيعر�س �يناق�س جتارب �ل�شر�تيجيات 

�لعربية ��لد�لية �ملنفذة يف جمال مكافحة �لف�شاد بغية ��شتفادة 

�ل��د�ل �لأع�شاء يف �ل�شبكة من تلك �لتجارب على �مل�شت�ى 

�ل�طني. 

�قالت �لدكت�رة �أب��� ��شبع �أن��ه �شيتم يف �مل���ؤمت��ر �إط��الق 

�لإ�شر�تيجية �ل�طنية ملكافحة �لف�شاد يف �ليمن �لتي تهدف �إىل 

تعزيز جه�د مكافحة �لف�شاد ��ل�قاية منه �درء خماطره �مالحقة 

مرتكبيه ���شرد�د �لأم��ل ��لعائد�ت �ملرتبة عن ممار�شته.  

���شافت :” �إن �ل�شر�تيجية تهدف �أي�شا �إىل �إر�شاء مبد�أ �لنز�هة 

��ل�شفافية يف �ملعامالت �لقت�شادية ��ملالية ��لإد�رية �تفعيل 

مبد�أ �مل�شاءلة �تعزيز �لد�ر �لرقابي لالأجهزة �ملخت�شة �ت�شهيل 

ح�ش�ل �أفر�د �ملجتمع على �ملعل�مات ��ل��ش�ل �إىل �ل�شلطات 

�ملعنية”.۹

مدير عام مؤسسة تنمية القيادات الشابة لــ»امليثاق«:

هدفنــا دعــم ثقـة الفتـاة بنفسهـا

لدينا مركزان لرفع مهارات 
ومعارف الفتيات

نعمل يف سبع محافظات 
وطموحاتنا أكرب

¿ ي�شارك �حتاد ن�شاء �ليمن يف مهرجان �شيف �شنعاء بعر�س بر�مج 
ت�ع�ية ��ر�شادية تتنا�ل عددً� من �لق�شايا �لتي تهم �ملجتمع.

�تتمثل م�شاركة �لحت��اد يف عر�س �فالم �لكرت�ن ��مل�شل�شالت 

�لدر�مية �لتي �نتجها �لحت��اد بهدف �ملعاجلة لبع�س �ل�شلبيات 

��لت�عية ح�ل عدد من �لق�شايا ��مل���شيع �لتي تهم �ملجتمع كق�شايا 

�لثاآر ��ختطاف �ل�شياح ��لز��ج �ملبكر ��ل�شحة �لإجنابية �غريها 

من �لق�شايا �لجتماعية . 

��أ��شحت رئي�س �لحتاد �لعام لن�شاء �ليمن رمزية 

�لرياين �نه يتم كل ي�م �ربعاء � ملدة �شهر كامل عر�س فيلم 

من �لفالم �لتي ي�شارك بها �لحتاد �شمن فعاليات مهرجان 

�شيف �شنعاء .  ��أ�شارت �لري��اين �ىل �ن �لفالم ت�شتمل على فيلم “قان�ن 

�شلمى” �لذي يتحدث عن �لف�شاد يف خمتلف �ملجالت �لتي تهم �ملجتمع � كيفية 

معاجلته ���جب �مل��طن يف معاجلة �لف�شاد �ينما �جد ، �فيلم “�لعد�لة خارج 

قريتنا” �لذي يتنا�ل ق�شية �لثاآر ��شبابها �م�شبباتها ���شر�رها على �ملجتمع 

ككل � كيف نعالج ق�شايانا د�ن �للج�ء �ىل �لثاآر �لذي نهى عنه ديننا �ل�شالمي.

كما ت�شتمل �لفالم على فيلم “�ختطاف” �لذي يتنا�ل ظاهرة �ختطاف �ل�شياح 

� ��شر�رها على �ل�شياحة �على ت�ش�يه �شمعة �ليمن خارجياً، ��شافة �ىل عر�س 

م�شل�شالت در�مية “�لتحدي ، ��بي عبد�لقادر” �لذي تتنا�ل ظاهرة �لز��ج 

�ملبكر ��ل�شحة �لجنابية ��لتي مت �نتاجها من قبل �لحتاد بالتعا�ن مع قناة 

�ليمن �لف�شائية ��شبق �ن مت عر�شها عرب قناة �ليمن.۹

اتحاد نساء اليمن يعرض أفالمًا كرتونية ومسلسالت يف مهرجان صيف صنعاء

مستشفى جبلة يدشن اليوم املخيم 
الطبي املجاني الرابع للعيون

دورة خاصة بتأهيل قيادات شبابية

إب- عماد زيد

¿ تنطلق مب�شت�شفى جبلة �لعام 
مبحافظة �إب فعايل�ت �ملخيم �لطبي 

�ملجاين �لر�بع للعي�ن �لذي ينظمه 

م�شت�شفى جبلة �لعام بالتعا�ن 

�لب�شر �خلريية  �ش�شة  م�ؤ م��ع 

�لعاملية لإج��ر�ء عمليات �ملياه 

�لبي�شاء �زر�عة �لعد�شات.

�يف ت�����ش��ري��ح ل���»�مل��ي��ث��اق« 

�أ��شح مدير عام م�شت�شفى جبلة 

�لدكت�ر عبد�هلل �ملطري �أن �لطاقة 

ت�شمح  للمخيم  بية  �شتيعا ل �

با�شتقبال �شتة �آلف مري�س خالل 

�لي�م �ل�ل ��لثاين ��شيتم فرز 

خم�شمائة حالة مر�شية حتتاج 

�ىل عمليات جر�حية �إ�شافة �ىل 

تقدمي �لأد�ي���ة ��ل�شت�شار�ت 

�لطبية ��إجر�ء كافة �لفح��شات 

جماناً.

��أك����د �مل��ط��ري �لن��ت��ه��اء من 

كافة �لتدريبات �لالزمة لإجناح 

�ملخيم �حتقيق �أهد�فه..م�شيدً� 

بد�ر ��شائل �لإع��الم �ما قامت 

به خالل �حلملة �لإعالمية �لتي 

�شبقت تد�شني �ملخيم يف �إي�شال 

ر�شالة �ملخيم �لر�بع �تعريف 

�ملجتمع بد�ره.۹

¿ تختتم �لي�م يف مركز �لقان�ن 
�ل��د�يل �حق�ق �لإن�شان بتعز 

�ل���د�رة �لتدريبية �خلا�شة 

بتاأهيل قياد�ت �شابة لتعزيز 

�ل�شفافية �ر�شد �لختاللت 

�لتعليمية  للعملية  �مل�شاحبة 

�لتي ينظمها �ملركز بالتن�شيق 

م��ع ع��م��ادة ����ش����ؤ�ن �ل��ط��الب 

بجامعة تعز مب�شاركة ثالثني 

طالباً �طالبة من خمتلف كليات 

�جلامعة.

�تاأتي �لد�رة يف �إطار برنامج 

ليب  �شا �أ � فية  ل�شفا � يز  تعز

�حل�كمة �لر�شيدة �ل��ذي بد�أ 

�ملركز بتنفيذها بالتن�شيق مع 

�لهيئة �لعليا ملكافحة �لف�شاد 

يف �ل��ع��ام �جلامعي )2009-

2010م(.

�يتلقى �مل�شارك�ن يف �لد�رة 

�لتي ��شتمرت ي�مني �لعديد 

م��ن �مل��ع��ارف ح���ل �حل�كمة 

�ل��ر���ش��ي��دة �ح��ق���ق �ل��ط��ال��ب 

�جل��ام��ع��ي ��ل��ف�����ش��اد �أ�شكاله 

��أن����ع��ه ��آث����اره ��مل��ثيق 

��لت�شريعات �ل�طنية ��لد�لية 

�خل��ا���ش��ة مب��ك��اف��ح��ة �لف�شاد 

��لأج��ه��زة �ل�طنية �ملعنية 

بها �إ�شافة �إىل �أ�شاليب �لر�شد 

د  �لف�شا يا  لق�شا ل��ت���ث��ي��ق  ��

�مهار�ت �لإبالغ عنها.۹

الباحثان »الحميدي« و»بهية« يحصالن 
على املاجستري من جامعة إب

¿ ح�شل �لباحث ر�شاد �أحمد 
ع��ب��ده �حل��م��ي��دي ع��ل��ى درج��ة 

�ملناهج  ق�شم  م��ن  �ملاج�شتري 

بكلية �لربية- جامعة �إب، عن 

ر�شالته �مل��ش�مة ب�»برنامج 

تدريبي مقرح ملدر�شي �للغة 

�لعربية«..

معة  جلا � نف�س  منحت  فيما 

�لباحثة بهية حممد ر�جح درجة 

�ملاج�شتري �أي�شاً بتقدير �متياز عن 

ر�شالتها �مل��ش�مة ب�»�مل�شكالت 

�لإد�رية ��لرب�ية �لتي ت��جه 

مدر�شي �لقر�آن �لكرمي«.۹

االنتهاء من ترميم دار الضيافة يف زبيد
¿ ُ��شتكمل م���ؤخ��رً� 
ت��رم��ي��م م��ب��ن��ى د�ر 

�ل�شيافة يف مدينة زبيد 

�لتاريخية- حمافظة 

�حل��دي��دة، �ل��ذي ُبدئ 

ت��رم��ي��م��ه يف 2007م 

بالتعا�ن بني �شفارة 

�ل�����لي����ات �مل��ت��ح��دة 

�لأمريكية ��ل�شند�ق 

�لجتماعي للتنمية.. 

ح���ي���ث ق��دم�����������������ت 

مريكية  �لأ �ل�ش��فارة 

ب�شنعاء منحة مالية 

)111000 د�لر(.. 

ه�����ذ� ������ش�����ف ي��ت��م 

�فتتاحه قريباً.۹

ّ


