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صنعاء/ سبأ
اختتمت بصنعاء أمس برنامج دبلوم طالل 
ــة املعلومات  ــارات تقني ــدويل مله ــة ال ــو غزال أب

ملوظفي األمانة العامة لرئاسة الجمهورية .
ــدف الربنامج الذي نظمته االمانة العامة  وه
ــدوق  ــع صن ــاون م ــة بالتع ــة الجمهوري لرئاس
ــالل أبو  ــذ مجموعة ط ــارات بتنفي ــة امله تنمي
ــن  ــاب 53 م ــن ... إىل إكس ــب اليم ــة مكت غزال
موظفي األمانة عىل مدى ستة اسابيع مهارات 
ــة واإلدارية  ــورات التقنية والنوعي ــول التط ح

وتقنية املعلومات .
ويف الختام أكد أمني عام رئاسة الجمهورية 
ــة الربنامج يف  ــن أهمي ــن أحمد رشف الدي حس
ــي األمانة العامة  ــر وتنمية قدرات موظف تطوي
ــة يف تقنية  ــهادة الدولي ــىل الش ــول ع والحص

املعلومات .
ــرة من ثمار  ــي كثم ــدورة تأت ــار إىل أن ال واش
ــة العامة وصندوق  ــرتك بني االمان التعاون املش
تنمية املهارات .. معربا عن أمله يف استمرار هذه 
ــو غزالة للميض  ــة مع مجموعة طالل أب الرشاك
نحو تنفيذ برامج تدريبية مستقبلية يف املجال 
ــة يف التطور  ــه من أهمي ــي ملا ل ــي والنوع التقن
ــارات وقدرات  ــاب املوظفني مه ــيس واكس املؤس

يف التعامل مع الحاسب الحايل بكافة برامجه.

ــة  ــة الجمهوري ــام رئاس ــني ع ــد أم ــا أك كم
ــوادر دوائر  ــب ك ــل وتدري ــىل تأهي ــرص ع الح
ــارف واملعلومات  ــة ورفدهم باملع ــة العام األمان
الحديثة والنوعية التي ستضاف إىل خرباتهم 
العلمية والعملية السابقة بما يسهم يف تطوير 
أدائهم.. معربا عن أمله االستفادة مما تضمنه 
ــردات وتطبيق ذلك  ــارف ومف ــج من مع الربنام
ــر األداء يف االمانة  ــيل لتطوي ــىل الواقع العم ع

العامة لرئاسة الجمهورية .
ــذي  التنفي ــر  املدي ــتعرض  ــه اس ــن جانب م
ــور عبدالعزيز  ــدوق تنمية املهارات الدكت لصن
ــدوق الهادفة إىل  ــطة وبرامج الصن الحاج انش
ــكل الكوادر يف  ــل املهارات ل ــع القدرات وصق رف

مؤسسات الدولة.
ــاركني يف الربنامج عىل عكس كل  ــث املش وح
ــات نوعية عىل  ــارف ومعلوم ــوه من مع ــا تلق م
ــني  ــا األثر االيجابي يف تحس ــع ليكون له الواق

أدائهم .
بدوره اشار املدير التنفيذي ملجموعة طالل 
ابو غزالة مكتب اليمن املهندس ماجد الشقذة 
ــة قدرات  ــن الربنامج هو تنمي ــدف م إىل أن اله
ــة الجمهورية يف  موظفي االمانة العامة لرئاس
مجال تقنية املعلومات ومحو أمية الحاسوب.

ــىل  ع ــون  يحصل ــني  املتدرب أن  إىل  ــت  ولف

ــهادة دولية لدبلوم طالل أبو غزالة يف تقنية  ش
ــدة دوليا وتنفذ يف أكرث من 22  املعلومات معتم

دولة عىل مستوى الرشق األوسط .
ــارات ف  ــدوق تنمية امله ــدور صن ــاد ب وأش

تنمية وصقل مهارات موظفي الدولة.
بدوره أعرب فيصل الريض عن املشاركني، عن 
الشكر لقيادة االمانة العامة لرئاسة الجمهورية 
لرعايتها وحرصها عىل تدريب وتأهيل املوظفني 
بما يمكنهم من مواكبة التطورات التي تشهدها 

البالد يف كافة املجاالت.
ــة  التدريبي ــج  الربام ــة  إقام ــة  أهمي ــد  وأك
ــة  وعملي ــة  علمي دورات  ــن  م ــه  تتضمن ــا  مل
ــق بمهام  ــا إرتباط وثي ــارف ومعلومات له ومع

واختصاصات االمانة العامة.
ــة  ــام رئاس ــني ع ــم أم ــم تكري ــام ت ويف الخت
ــة املهارات  ــدوق تنمي ــر صن ــة ومدي الجمهوري

واملدربني واملشاركني يف الربنامج .
حرض األختتام رئيس دائرة مكتب أمني عام 
ــي ورئيس  ــة أبو بكر الحيم ــة الجمهوري رئاس
دائرة الرقابة باالمانة العامة عيل عبدالرحمن 
ــار األمني العام يحيى عباس و  صالح ومستش
ــب باألمانة العامة  ــام التأهيل والتدري مدير ع
ــام العالقات  ــر ع ــي ومدي ــن الحوث عبدالرحم

العامة عبدالويل مهدي الناظري .
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صنعاء/سبأ
ــور، برقية عزاء  ــز صالح بن حبت ــوزراء الدكتور عبدالعزي ــث رئيس ال بع
ــن صالح باعوم وكيل  ــخصية الوطنية حس ــاة يف وفاة الرتبوي والش ومواس
وزارة الرتبية والتعليم السابق لقطاع التعليم وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام، الذي وافاه األجل بعد حياة زاخرة بالعطاء يف مجال الرتبية 

التعليم والعمل الدبلومايس.
وأعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن خالص تعازيه ومواساته لنجل الفقيد 

الدكتور صالح وإخوانه وبقية أفراد األرسة وكافة آل باعوم بهذا املصاب .
ــد واألدوار الرتبوية التي قام  ــوزراء يف الربقية بمناقب الفقي ــوه رئيس ال ون

ــاء توليه إدارة  ــو معلم أو أثن ــواء وه ــاه األجيال والقطاع الرتبوي س ــا تج به
ــر طيبة يف خدمة  ــا خلفه من مآث ــم يف حرضموت، وم ــة والتعلي ــب الرتبي مكت

وطنه ومجتمعه يف هذا الجانب.
ــامقة امتلكت  ــل باعوم قامة وطنية وتربوية س ــد أن الوطن فقد برحي وأك
ــن يف مختلف املناصب  ــت خدمات جليلة للوط ــا تربويا مرشفا وقدم تاريخ
التي تقلدها .. مبتهال إىل املوىل العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
ــه وزمالئه الصرب  ــم أهله وذويه وطالب ــيح جناته ويله ــكنه فس واملغفرة ويس

والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ـــــي وفــــــــاة الـــــتـــــربـــــوي حــــســــن بــــاعــــوم ـــــزي ف ـــــع ـــــي وفــــــــاة الـــــتـــــربـــــوي حــــســــن بــــاعــــوموي ـــــزي ف ـــــع وي

صنعاء/ سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــتقبل  اس
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس بصنعاء 
وفد وزارة الخارجية السويرسية الذي يزور 
ــر الوكالة  ــة نائب مدي ــا برئاس ــن حالي اليم
ــة  والتنمي ــاون  التع ــاع  لقط ــويرسية  الس

مانويل بيسلر.
ــس  ــا رئي ــرضه نائب ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــؤون األمن والدفاع اللواء جالل  الوزراء لش
ــد  الجني ــود  محم ــات  والخدم ــان  الرويش
ــر املالية الدكتور  ــس الوزراء وزي ونائب رئي
ــب  ــة جوان ــرى مناقش ــويل، ج ــني مقب حس
ــعب  للش ــويرسي  الس ــاني  اإلنس ــم  الدع
اليمني يف محنته الراهنة وأولوياته املقبلة، 
ــع  ــويرسية يف الدف ــاهمة الس ــالف املس بخ
ــرشف  ــالم امل ــو الس ــة نح ــود القائم بالجه

للشعب اليمني وإنهاء محنته الراهنة.
ــرضه وزراء  ــذي ح ــاء ال ــتعرض اللق واس
ــل عبداللطيف  ــان عليا فيص حقوق اإلنس
ــري ورضية محمد  ــز البك ــة عبدالعزي والدول
ــات  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــه واالتص عبدالل
ــري، طبيعة التحديات  ــفر النم املهندس مس

ــي يمر بها  ــاة الكبرية الت ــانية واملأس اإلنس
ــعودي  ــعب اليمني بفعل العدوان الس الش
ــامل ألكرث من ثالث  اإلماراتي وحصاره الش
ــن تحديات وتداعيات  ــنوات، وما أفرزه م س
ــات الخدمية  ــف القطاع ــىل مختل ــرية ع كب
ــكل مبارش بحياة  ــية واملرتبطة بش األساس

املواطنني اليومية.
ــار الحصار وإغالق  ــرق اللقاء إىل آث وتط
ــة والبحرية من قبل  ــة والجوي املنافذ الربي
ــتثناء الفتح الجزئي  ــدوان باس تحالف الع
ــل وظائف  ــرار نق ــذا ق ــدة وك ــاء الحدي ملين
ــىل الوضعني  ــدن ، ع ــزي إىل ع ــك املرك البن
ــدرات الحكومة  ــي وق ــادي والخدم االقتص
ــة مرتبات  ــا ويف املقدم ــاء بالتزاماته يف الوف
ــاع  األوض ــاول  تن ــىل  ع ــالوة  ع ــني،  املوظف
ــتمرار  ــذا آثار اس ــة وك ــات املحتل باملحافظ
ــىل رشيحة  ــاء الدويل ع ــالق مطار صنع إغ
ــفر  ــم الس ــتدعي ظروفه ــن تس ــرىض وم امل

ألسباب إنسانية.
ــويرسي  ورحب رئيس الوزراء بالوفد الس
ــل ما  ــي يف ظ ــي تأت ــة الت ــه الحالي يف زيارت
ــاة بسبب  ــعب اليمني من مأس يعانيه الش

ــا إىل أن العدوان  ــار .. الفت ــدوان والحص الع
ــة  ــاه التحتي ــن وبن ــات الوط ــر كل مقوم دم
ــفيات واملدارس  ــى املستش ــلم حت ــم تس ول

والجامعات من خطته التدمريية.
ــاة الشعب اليمني  وأكد أن من صنع مأس
الكبرية هما النظامان السعودي واإلماراتي 
بدعم مبارش من الواليات املتحدة األمريكية 

وبريطانيا وفرنسا.
ــدور  بال ــور  حبت ــن  ب ــور  الدكت ــاد  وأش
ــة املنظمات  ــاني لألمم املتحدة وبقي اإلنس
ــاعدات ألكرث من  ــانية التي تقدم مس اإلنس
سبعة ماليني شخص، وتسهم يف التخفيف 

من املأساة الشديدة .
ــاة  ــذه املأس ــل له ــل األمث ــرب أن الح واعت
ــدا ذلك  ــيايس وما ع ــرب الحل الس ــن ع يكم
ــة  ــادة الحال ــا وزي ــان يف تأجيجه ــو إمع ه
ــن مؤمنون  ــال ” نح ــة .. وق ــانية قتام اإلنس
بعدالة قضيتنا ولكننا يف الوقت ذاته نبحث 
ــوق  ــرتام حق ــىل اح ــم ع ــالم القائ ــن الس ع

شعبنا ”.
ــد شعبنا اليمني من قوى  وأضاف ” ينش
ــالم والرأي العام العاملي املحايد الذي  الس
تعد سويرسا إحداها القيام بدورها يف الدفع 
ــاعد اليمنيني  ــالم ألن ذلك يس ــاه الس باتج
عىل التخلص من املشكالت اإلنسانية التي 
ــكان  يعاني منها أكرث من ٨٢ باملائة  من الس
ــويرسا يف  ــا الجهود التي بذلتها س ”.. مثمن
ــتضافة ملؤتمر املانحني  إطار اإلعداد واالس

حول اليمن الذي عقد مؤخرا.
ودعا رئيس الوزراء الحكومة السويرسية 
إىل إعادة فتح مكتبها التنموي يف العاصمة 
ــه من أجواء األمن  ــاء يف ظل ما تنعم ب صنع

واالستقرار الالزمني ملعاودة نشاطه .
ــويرسي التزام  ــؤول الس ــدوره أكد املس ب
حكومة بالده بدعم اليمن سواء يف الجوانب 
اإلنسانية أو الدفع نحو السالم .. معربا عن 
ارتياح بالده لزيارة املبعوث األممي الجديد 

غريفت، مؤخرا إىل العاصمة صنعاء ..
ــعب  ــاعد الش ــم كثريا أن نس ــال ” نهت وق
ــه  وثقافت ــه  برتاث ــريا  كث ــي  الغن ــي  اليمن
ــة  الراهن ــه  محنت يف  ــة  العريق ــه  وحضارت
ومستعدون للعمل بالدفع يف اتجاه تحقيق 

السالم ”.
ــة والتي  ــه الراهن ــة زيارت ــح طبيع وأوض
جاءت للوقوف عىل سري النشاط اإلنساني 
ــويرسية وللقاء  ــه الحكومة الس الذي تمول
باملسؤولني يف مختلف املستويات القيادية 
ــانية .. متمنياً  ــرشكاء يف املنظومة اإلنس وال
للشعب اليمني الخروج من محنته الراهنة 

يف القريب العاجل.
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صنعاء / سبأ
ــوزراء  ال ــس  رئي ــش  ناق
ــز صالح  ــور عبدالعزي الدكت
ــس بصنعاء  ــور، أم ــن حبت ب
ــاالت وتقنية  مع وزير االتص
ــفر  ــات املهندس مس املعلوم
ــذي  التنفي ــر  واملدي ــري  النم
ــف النقال  ــة واي للهات لرشك
ــا  القضاي ــارس،  ي ــادل  ع
ــة بتعزيز الرشاكة بني  املتصل
يف  ــيما  س ــة  والرشك ــوزارة  ال

الفرتة الراهنة.
ــىل  ع ــاع  االجتم ــع  واطل
ــي  الت ــات  التحدي ــة  طبيع
ــة  ورؤي ــة،  الرشك ــا  تواجهه
ــا  عليه ــب  التغل يف  ــوزارة  ال
ــوض بأوضاع  النه بما يكفل 
ــا  ودوره ــة  املؤسس ــذه  ه
ــادي  واالقتص ــي  الخدم

ــىل  ع ــا  مقدرته ــز  وتعزي
ــف التزاماتها  ــاء بمختل الوف
ــك  ذل يف  ــا  بم ــة  القانوني

الخاصة بالوزارة .
ــة  أهمي ــاء  اللق ــد  وأك
التنسيق بني الوزارة والرشكة 
ــة القضايا  والجلوس ملناقش
ــتها خالل  ــم مناقش ــي ت الت
االجتماع عىل نحو تفصييل 

والوصول ملعالجات مشرتكة 
ــة  الحكوم ــة  ورؤي ــجم  تنس
ــف  مختل ــىل  ع ــاظ  الحف يف 
والخاصة  العامة  املؤسسات 
ــل  العوام ــف  مختل ــري  وتوف
ــتمرار  ــي تعينها عىل اس الت
ــا  ــر قدراته ــاطها وتطوي نش
بمختلف  والوفاء  التنافسية 

التزاماتها للغري.

بن حبتور يناقش مع وزير االتصاالت ومدير بن حبتور يناقش مع وزير االتصاالت ومدير 
شركة "واي" تعزيز الشراكة بينهما شركة "واي" تعزيز الشراكة بينهما 


