
ــس املجلس  ــاط رئي ــى األخ مهدي املش  التق
ــر الكهرباء والطاقة  ــيايس األعىل أمس وزي الس

املهندس لطف الجرموزي.
ــب  ــرضه نائ ــذي ح ــاء ال ــالل اللق ــرى خ ج
ــي ومدير عام  ــد الغني املدان ــر الكهرباء عب وزي
مؤسسة الكهرباء املهندس خالد راشد ورئيس 
ــن الديلمي  ــاء الريف املهندس حس هيئة كهرب
ــدس صالح  ــة املهن ــاء األمان ــام كهرب ــر ع ومدي
ــري العمل بالوزارة واملؤسسة  الدين املرصي، س
ــل الظروف  ــا يف ظ ــي تواجهه ــات الت والصعوب
ــتمرار  ــالد جراء اس ــر بها الب ــي تم ــة الت الراهن

العدوان والحصار.
ــم تنفيذه خالل الفرتة  ــرق اللقاء إىل ما ت وتط
ــار  ــادة التي ــأن إع ــراءات بش ــن إج ــة م املاضي
ــة  ومحافظ ــاء  صنع ــة  العاصم إىل  ــي  الكهربائ
ــف  ــهام يف تخفي ــة أوىل، لإلس ــدة كمرحل الحدي

معاناة املواطنني .
ــة وزارة الكهرباء  ــاء إىل خط ــا تطرق اللق كم
للفرتة القادمة وما تم تنفيذه من مشاريع تتعلق 
بكهرباء الريف وكذا املشاريع الجاري تنفيذها 
باستكمال شبكات التيار الكهربائي يف عدد من 

املناطق واملديريات يف مختلف املحافظات.
ــة تضافر جهود  ــاط أهمي ــد الرئيس املش وأك
ــا يف ذلك قطاع  ــاوز التحديات بم ــع لتج الجمي

ــتهداف من قبل  ــرض لالس ــذي تع ــاء ال الكهرب
ــة  ــارشة يف محاول ــورة مب ــدوان بص ــريان الع ط

لتعطيل شبكة التيار الكهربائي.
ــة الكهرباء عىل  ــادة وزارة ومؤسس وحث قي
ــل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات  العم
ــري العمل، بما يكفل إعادة التيار  التي تواجه س
ــة العاصمة  ــورة تدريجية بأمان ــي بص الكهربائ
ومحافظة الحديدة كمرحلة أوىل، عىل أن يليها 

استكمال بقية املحافظات.
ــكر  ــا عرب وزير الكهرباء والطاقة عن الش فيم
ــىل وتوجيهاته  ــيايس األع لرئيس املجلس الس
ــادة التيار الكهربائي  بدعم قطاع الكهرباء وإع

للعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة .
ــه وزارة  ــات التي تواج ــتعرض الصعوب واس
ــاع الراهنة،  ــراء األوض ــاء ج ــة الكهرب ومؤسس
ــة العامة  ومنها توقف مرتبات موظفي املؤسس
ــزل واملازوت لتغطية  ــاء وعدم توفر الدي للكهرب
ــة  ــاء بأمان الكهرب ــات  ــم يف محط القائ ــز  العج

العاصمة والحديدة .
كما التقى األخ مهدي املشاط رئيس املجلس 
ــورى  ــيايس األعىل أمس عضو مجلس الش الس

عبده محمد الجندي.
ــاء  ــة دور أعض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــة  ــك الجبه ــز تماس ــورى يف تعزي ــس الش مجل

ــات الكفيلة  ــرؤى واملقرتح ــة وتقديم ال الداخلي
ــدوان  الع ــا  فرضه ــي  الت ــات  التحدي ــاوز  بتج

والحصار وحربه االقتصادية.
ــاط رئيس املجلس  ــى األخ مهدي املش والتق
ــيل  ــد ع ــيخ محم ــس الش ــىل أم ــيايس األع الس

الغادر.
ــة بتعزيز  ــاء إىل الجوانب املتصل ــرق اللق تط
التالحم الشعبي وتماسك الجبهة الداخلية يف 

ظل استمرار العدوان والحصار.

وأكد اللقاء عىل أهمية دور املشائخ واألعيان 
ــني والتصدي  ــاء يف حل قضايا املواطن والوجه
ــق  ــتهدف تمزي ــي تس ــدوان الت ــات الع ملخطط

النسيج االجتماعي.
ــاط  ــى األخ مهدي املش ــب آخر التق ــن جان م
ــىل أمس عضو  ــيايس األع ــس املجلس الس رئي

اللجنة الثورية العليا محمد املقالح.
ــد  ــة بتصعي ــب املتصل ــاء الجوان ــش اللق ناق
ــي، وأهمية  ــاحل الغرب ــدوان خاصة يف الس الع

ــد الجبهات  ــيد لرف ــة والتحش ــتمرار التعبئ اس
ــدي للعدوان والرد عىل  بالرجال والعتاد للتص

جرائمه.
كما التقى األخ مهدي املشاط رئيس املجلس 

السيايس األعىل أمس الصحفي جمال عامر.
ــة دور اإلعالميني  ــرى خالل اللقاء مناقش ج
ــنه من حمالت  ــد العدوان وما يش يف ظل تصعي

لتضليل الرأي العام العاملي.
وتطرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة بالتصدي 

لحمالت وسائل إعالم العدوان وكشف جرائمه 
ــاف والتالحم  ــه، وكذا تعزيز االصطف وانتهاكات
ــد الجهود والطاقات يف مواجهة العدوان  وحش

ومخططاته.
ــاط عىل أهمية اضطالع  ــدد الرئيس املش وش
ــذه املرحلة  ــي يف ه ــم الوطن ــني بدوره اإلعالمي
ــن والعمل وفق  ــا الوط ــي يمر به ــة الت الحساس
اإلمكانيات املتاحة للتصدي للحرب اإلعالمية 

التي تشنها وسائل إعالم العدوان.
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صنعاء/ سبأ
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه 
ــعى حالياً إىل إيجاد  ــوكل أمس أن الوزارة تس املت
ــة يف املحافظات  ــة والطفول ــفيات لألموم مستش

لتقديم الرعاية الصحية املتكاملة لألم والطفل .
ــة العمل الخاصة  وشدد وزير الصحة يف ورش
ــؤرشات الصحة  ــجالت وم ــث الس ــرار وتحدي بإق
ــوالدة ، عىل  ــجل حديثي ال ــة وإقرار س اإلنجابي
ــات صحيحة يمكن  ــاد قاعدة معلوم رضورة إيج
ــي االحتياجات  ــل خطط تلب ــاء عليها وعم البن
واملتطلبات وتضمينها خطة الوزارة للعام القادم 

2019م.
ــار إىل أهمية تحديث السجالت وتحسني  وأش
الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الالزمة للمواليد 
ــل وأثناء وبعد الوالدة  واألمهات خالل فرتة الحم
ــة واالهتمام بالوالدة  ــواء من التغذية أو األدوي س

الطبيعية اآلمنة.
ــتوى  ــد الدكتور املتوكل أهمية رفع مس كما أك
ــة والنائية  ــق الريفي ــة يف املناط ــات خاص الخدم
ــاد طبيبات متخصصات وتأهيل القابالت.. وإيج
ــجيع الدراسة  وقال" يجب علينا العمل عىل تش
ــم وتأهيل القابالت  للطبيبات املتخصصات ودع

للحفاظ عىل األم والجنني".
ــة  املتعلق ــان  اإلنس ــوق  ــم حق أه أن  ــح  وأوض
ــة والرعاية  ــوالدة الطبيعية اآلمن ــي ال بالطفل ه
ــجيع  والرضاعة الطبيعية ، داعياً إىل العمل للتش

عىل الرضاعة الطبيعية لصحة األم والطفل .
ــات الدولية ويف  ــة املنظم ــب وزير الصح وطال
ــة  ــجيع دراس ــم وتش ــف بدع ــا اليونيس مقدمته
املاجستري يف تخصص النساء والوالدة باملجلس 
ــي تم قبول  ــات الطبية والت ــي لالختصاص اليمن
هذا العام 140 طبيبة والعمل عىل تأهيل وتدريب 

القابالت.
ــات الرعاية  ــىل إيالء خدم ــث املنظمات ع وح

ــة يف ظل الظروف  ــة اهتماماً كبرياً خاص التوليدي
ــتمرار العدوان  ــة اس ــالد نتيج ــر بها الب ــي تم الت
والحصار والعمل عىل توسيع القدرة االستيعابية 

للحضانات يف املستشفيات .
ــف  ونوه وزير الصحة بجهود منظمة اليونيس
واملنظمات األخرى العاملة يف مجال األم والطفل 

ودعمها املتواصل لصحة األمومة والطفولة.
ــا اإلدارة العامة  ــة التي تنظمه ــدف الورش وته
ــوزارة بالتعاون مع منظمة  للصحة اإلنجابية بال
ــام إىل مراجعة  ــة أي ــدى أربع ــىل م ــف ع اليونيس
ــجل حديثي الوالدة ووضع املؤرشات وتوحيد  س
ــات الصحة اإلنجابية  ــجالت الخاصة بخدم الس
ــق  يتطاب ــا  بم ــة  املجتمعي ــة  والرعاي ــق  املراف يف 
ــة اإلنجابية  ــة للصح ــرتاتيجية الوطني ــع االس م
ــرار  إق ــذا  وك 2021-2017م،  ــوالدة  ال ــي  وحديث
مؤرشات الصحة اإلنجابية املطلوبة واملعتمدة يف 

االسرتاتيجية ورعاية حديثي الوالدة بما يتطابق 
مع السجالت املحدثة.

ــا مدراء  ــارك فيه ــي يش ــة الت ــش الورش وتناق
ــجالت  س ــة  محافظ  13 يف  ــة  اإلنجابي ــة  الصح
 ، ــدان  املي يف  ــتخدمة  املس ــة  اإلنجابي ــة  الصح
ــؤرشات الصحة اإلنجابية  ــة إىل عرض م باإلضاف

الحالية واملؤرشات املقرتحة .
ــبكة  ــاع عرب ش ــش اجتم ــب آخر ناق ــن جان م
ــكان  ــة وزير الصحة العامة والس اإلنرتنت برئاس
ــدراء مكاتب الصحة  ــور طه املتوكل وضم م الدكت
ــفيات باألمانة  ــدراء املستش ــات وم ــاء هيئ ورؤس
ــاع  القط ــات  واحتياج ــات  أولوي ــات  واملحافظ

الصحي لألعوام القادمة.
ــأن  ــة توحيد الرؤى بش ــاع أهمي ــد االجتم وأك
ــع مراعاة خصوصية  األولويات مع املحافظات م
بعض املحافظات نتيجة وضعها يف ظل الحصار 

والعدوان.
ــوام القادمة  ــوزارة لألع ــات ال ــن أولوي وتتضم
ــية  ــة الطارئة واألساس ــم الخدمات الصحي تقدي
ــة وتقديم الرعاية  ــتوى املديري املتكاملة عىل مس
ــرضرا خاصة ما يتعلق  ــة للفئات األكرث ت الصحي
ــذا تزويد النازحني  بتأهيل الجرحى واملعاقني وك
ــة  األموم ــات  خدم ــري  وتوف ــة  متكامل ــات  بخدم
ــارية  والطفولة واألدوية ملرىض األمراض غري الس

واملستعصية.
ــات تعزيز  ــات واالحتياج ــمل األولوي كما تش
ــة ومكافحة  ــىل الوقاي ــي ع ــام الصح ــدرة النظ ق
ــة  ــات الطبي ــم الخدم ــة وتقدي ــراض واألوبئ األم
ــز  واملراك ــات  والهيئ ــة  العام ــفيات  املستش يف 
ــيل الكلوي  ــة بما يف ذلك مراكز الغس التخصصي
واألطراف الصناعية والحروق واملختربات وبنوك 

الدم.
ــث وتقييم  ــن األولويات كذلك تحدي ومن ضم
ــي موحد يف القطاعني العام  نظام معلومات صح
والخاص واعتماد النظام اآليل الشامل واستغالل 
ــز  وتعزي ــي  الصح ــن  األم ــق  لتحقي ــات  اإلمكاني
ــة والرقابة  ــفافية وعمليات اإلرشاف واملتابع الش

والتقييم للقطاع الصحي .
ــة الدكتور طه  ــد وزير الصح ــاع أك ويف االجتم
ــرؤى بني جميع الرشكاء  ــوكل أهمية توحيد ال املت
ــات واحتياجات  ــص أولوي ــا يخ ــني فيم والداعم

القطاع الصحي لألعوام القادمة .
ــدد الوزير عىل أهمية الرتكيز عىل خدمات  وش
ــا والعمليات  ــزة بأنواعه ــوارئ والعناية املرك الط
ــف الجهود لتعزيز الخدمات  ،مؤكداً رضورة تكثي
ــروف الصعبة التي  ــة يف ظل الظ ــة خاص الصحي
يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار .

صنعاء /سبأ
ــوان " الوجه  ــس ندوة بعن ــدت بصنعاء أم عق
ــالم"،  ــر للعدوان، الحرب الناعمة- رياح الس اآلخ

نظمها املكتب السيايس ألنصار الله.
ــة  ــار الرئاس ــدوة التي حرضها مستش ويف الن
ــارت عضو املكتب  ــد العزيز الرتب أش الدكتور عب
ــورة حليمة جحاف  ــيايس ألنصار الله الدكت الس
ــالم مرشوع فشل يف مهده للقوى  إىل أن رياح الس
ــة األخرية  ــدت يف اآلون ــث تزاي ــتخبارية، حي االس
ــت  ــل تعال ــن باملقاب ــالم يف اليم ــوة إىل الس الدع
األصوات املحذرة من التعاطي مع السالم الزائف 

واملخادع.
ــتجدات  ــة فهم حقيقة املس ــدت عىل أهمي وأك
ــاء موقف  ــىل ضوئها بن ــرية، ليتم ع ــة األخ الدولي
ــة بإيقاف الحرب  ــاه الدعوات املطالب متوازن تج
ــية، مع  ــتئناف املفاوضات السياس والعدوان واس
ــاورات  ــوي عىل املش ــداع ينط ــن أي خ ــذر م الح
ــوث األممي عىل  ــل املبع ــي يعم ــات الت واملفاوض

استئنافها خالل نوفمرب الجاري.
ــيايس  ــو املكتب الس ــتعرضت عض ــدوره اس ب
ــل حول  ــامي ورقة عم ــالق الش ــار الله أخ ألنص
ــة  الفت  .. واألدوات  ــأة  النش  – ــة  الناعم ــرب  الح
ــن يف ابتكار  ــي تتفن ــتكبار العامل ــوى االس إىل أن ق

املخططات والحيل التي تعزز من الهيمنة.
ــتخدمها  ــت أن املصطلحات التي يس وأوضح
ــعوب العربية لها  ــرب يف رصاعه األزيل مع الش الغ
ــة بالفرتة  ــة مرتبط ــة مؤقت ــني، وصالحي ــت مع وق

ــتفادة منها بما يف ذلك " العوملة،  التي يمكن االس
ــة، وغريها من  ــرب الناعم ــارات، الح رصاع الحض

املصطلحات".
ــة  ــرب الناعم ــائل الح ــامي وس ــددت الش وع
ــي  اإلعالم ــاج  واإلنت ــود  هولي ــع  مصان ــا  وأبرزه
ــينمائي األمريكي، ووسائل اإلعالم العاملية  والس
ــرتاتيجيات اإللهاء  ــيطرة عىل الشعوب باس املس
ــن ثم  ــل وم ــداث ردة الفع ــكلة وإح ــكار املش وابت

تقديم الحل، والتدرج واستثارة العاطفة.
ــا الدكتور  ــة الثانية التي قدمه ــت الورق وتناول
ــع  املجتم ــات  منظم دور  ــىس  عي ــك  املل ــد  عب

ــدف تغيري  ــرب الناعمة به ــي وصلتها بالح املدن
ــاركة  ــل من املش ــة والتقلي ــا الحاكم االيديولوجي
ــة الدينية،  ــري الهوي ــطة وتغي ــعبية يف األنش الش
ــية  ــام نحو قضايا هامش ــه الرأي الع ــذا توجي وك
ــاف التضامن  ــدو وإضع ــا يريده الع ــاه م أو باتج
ــاط  ــي وزرع الفرقة يف أوس ــجام االجتماع واالنس

املجتمع.
ــرب الناعمة غري  ــص الح ــت إىل أن خصائ ولف
محسوسة وتدريجية وشاملة وواسعة، ومحورية 
وقليلة التكاليف وتعتمد عىل األساليب النفسية 

والسياسية.

ــي  املدن ــع  املجتم أن  ــىس  عي ــور  الدكت ورأى 
واملنظمات غري الحكومية يمكن أن تتحول فجأة 
ــة خاصة أنها  ــرب الناعم ــن أدوات الح إىل أداة م

تتلقى التمويل من مصادر خارجية.
ــس اتحاد اإلعالميني  ــتعرض رئي من جهته اس
ــه املوقف من  ــربي يف ورقت ــد الله ص ــني عب اليمني
ــدات  ــة مغايرة إىل مناش ــالم .. رؤي ــادرات الس مب
ــالم  ــادرات تطالب بوقف الحرب وإحالل الس ومب
ــيايس ومصالحة  ــل س ــوة إىل ح ــن والدع يف اليم

شاملة.
ــالم يف  وتطرق إىل املؤتمر الربملاني الدويل للس
ــالل 8 نوفمرب  ــيعقد يف باريس خ ــن الذي س اليم
ــس النواب  ــه رئيس مجل ــاري والذي رحب ب الج
ــن وجهود املبعوث  ــيايس يف اليم لدعم الحل الس
ــث، إىل جانب موقف اإلدارة  األممي مارتن غريفي
األمريكية لدعم إيقاف الحرب يف اليمن والرتحيب 
ــا وبريطانيا واالتحاد األوروبي  الغربي من فرنس
ــدة، والذي لقي ترحيبا من  وأمني عام األمم املتح

صنعاء.
ــذه املواقف  ــم يرتجم ه ــدان ل ــار إىل أن املي وأش
ــذ ذلك،  ــل العكس من ــاف الحرب ب ــة إليق الداعي
ــه  ــن عمليات ــدوان م ــف الع ــد تحال ــث يًصع حي
ــتفيدا من  ــي، مس ــاحل الغرب ــكرية يف الس العس
ــا  ــي منحه ــة الت ــا اإلضافي ــني يوم ــة الثالث فرص
ــاورات  ــل انطالق املش ــف قبي ــكان للتحال األمري
ــع انعقادها نهاية نوفمرب الجاري  التمهيدية املزم

يف السويد وفقا لترصيحات املبعوث األممي.
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صنعاء/سبأ
اختتمت بصنعاء أمس دورة الشهيد 
ــيطية  اللواء الركن نارص القوبري التنش
ــي نظمتهما هيئة التدريب والتأهيل  والت
ــن  ــدداً م ــتهدفت ع ــاع واس ــوزارة الدف ب
ــة  الحربي ــكرية  العس ــات  الكلي ــاط  ضب

والبحرية والجوية.
ــار نائب رئيس هيئة  ويف االختتام أش
ــن عيل حمود  ــواء الرك ــة الل األركان العام
ــية  السياس ــادة  القي أن  إىل  ــكي  املوش
ــكرية العليا تويل منتسبي القوات  والعس
ــف  مختل يف  ــريا  كب ــا  اهتمام ــلحة  املس
ــب  الجان ــا  ومنه ــكرية  العس ــب  الجوان
املعنوي والثقايف ألهميته يف تعزيز النرص 
وبناء شخصية املقاتل املتسلح باإليمان 

واملبادئ والقيم الوطنية والعسكرية.
ــمون اليوم  ــال يرس ــح أن األبط وأوض
ــداء ويصوغون  ــة والف ــات التضحي لوح
ــة  كاف يف  ــة  بطولي ــم  مالح ــم  بصموده
ــة القضية  ــات، إدراكا منهم بعدال الجبه
ــوى  ــد ق ــا ض ــن أجله ــون م ــي يدافع الت

العدوان واملرتزقة.
ــي يحققها  ــارات الت ــاد باالنتص وأش
ــان  واللج ــلحة  املس ــوات  الق ــبو  منتس
ــم  وه ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــعبية  الش
ــن  ــداء الوط ــالة ألع ــكل بس ــدون ب يتص
ــائر  ــزاة واملرتزقة ويكبدونهم خس من الغ

فادحة.
ــكي املشاركني عىل  وحث اللواء املوش

ــي يتلقونها  ــوم واملعارف الت ــق العل تطبي
ــىل الواقع  ــدورة ع ــاد ال ــرتة انعق ــالل ف خ
ــل  ــز التأهي ــهم يف تعزي ــا يس ــيل بم العم
ــوادر مؤهلة تأهيال  ــب وتخريج ك والتدري
ــات  مجري ــب  يواك ــكريا  وعس ــا  علمي
ــي  الت ــة  البطولي ــف  واملواق ــداث  األح
ــعبية يف  ــطرها الجيش واللجان الش يس

مختلف الجبهات.
ــا القائمون  ــود التي بذله وثمن الجه
ــرج نخبة  ــهامهم يف تخ ــىل الدورة وإس ع
ــكرية من هذه  ــاط الكليات العس من ضب

الدورة.
ــرضه  ح ــذي  ال ــام  االختت ــل  حف ويف 
ــواء أحمد جابر  رئيس هيئة التدريب الل
ــة الحربية العميد  الصيفي ومدراء الكلي
ــر كلية  ــيزر ومدي ــن محمد صالح ش الرك
ــم  الطريان العميد طيار ركن عبدالله قاس

ــة العميد  ــر الكلية البحري ــد ومدي الجني
ــة  ــربت كلم ــادري .. ع ــد الق ــن محم الرك
ــد العزي  ــد حمي ــدورة العقي ــؤول ال مس
ــة  ــكر لقيادة وزارة الدفاع ورئاس عن الش
ــىل عقد وتنظيم مثل هذه  هيئة األركان ع
ــذه  ــة يف ه ــيطية، خاص ــدورات التنش ال

الظروف االستثنائية.
ــاركني التي  ــة املش ــارت كلم ــا أش فيم
ــيس إىل  ــد العب ــالل قائ ــد ه ــا الرائ ألقاه
ــم الجانب  ــارضات ته ــن مح ــا تلقوه م م
ــي  والت ــايف  والثق ــكري  والعس ــوي  التعب
ــهمت يف تعزيز وتوسيع  مثلت إضافة أس

مدراك الضباط املشاركني يف الدورة.
ــه  تخللت ــذي  ال ــل  الحف ــام  خت ويف 
يف  ــاركني  املش ــد  ألح ــعرية،  ش ــدة  قصي
ــهادات التقديرية  ــع الش ــدورة تم توزي ال

عىل املشاركني يف الدورة.

صنعاء /سبأ
ــي والتدريب  ــرا التعليم الفن تفقد وزي
ــن واملياه  ــازي أحمد عيل محس ــي غ املهن
ــه الوزير،  ــدس نبيل عبدالل ــة املهن والبيئ
ــة بمعهد  ــة التعليمي ــري العملي ــس، س أم
ذهبان التقني الصناعي بأمانة العاصمة.

واطلعا عىل الجوانب املتعلقة بأنشطة 
ــا  وطاف ــة،  والتعليمي ــة  التدريبي ــد  املعه
ــة  ــورش التدريبي ــام وال ــل واألقس باملعام
ــام املياه  ملختلف التخصصات ومنها أقس
ــي والنفط والغاز وصيانة  والرصف الصح

السيارات.
ــل إىل  ــازي ونبي ــران غ ــتمع الوزي واس
ــد واملدربني والطالب  رشح من قيادة املعه
ــي يقدمها  ــات التدريبية الت حول الخدم
ــري  س ــق  تعي ــي  الت ــات  والصعوب ــد  املعه
ــة واالحتياجات امللحة  ــة التعليمي العملي
ــك الصعوبات  ــة تل ــأنها إزال ــن ش التي م

وتطوير األداء باملعهد.
ــم  التعلي ــر  وزي ــح  أوض ــارة  الزي ويف 
ــيق  ــي أن الزيارة تأتي يف إطار التنس الفن
ــع املعهد  ــالع عىل وض ــني الوزارتني لإلط ب
ــم  ــم وزارة املياه لقس ــن دع ــتفادة م واالس
ــا  بم ــد  باملعه ــي  الصح ــرصف  وال ــاه  املي
ــذا  ه ــات  مخرج ــىل  ع ــا  إيجاب ــس  ينعك
ــة البناء  ــتخدم عملي ــص التي س التخص
والتنمية يف مجال املياه والرصف الصحي.

ــعى  ــذي تس ــدف األول ال ــد ان اله وأك

ــو  ه ــه  تحقيق اىل  ــي  الفن ــم  التعلي وزارة 
إيجاد رشاكة فاعلة وحقيقية مع الجهات 
ــات  ــاص واملنظم ــاع الخ ــمية والقط الرس
ــتمرار  ــغيل املعاهد واس املانحة لدعم تش
العملية التعليمية ويف املقدمة توفري سكن 
ــهري للمدربني  وتغذية للطالب وحافز ش

وإعادة تأهيل عدد من املعاهد.
ــاه والرصف  ــر املي ــه أكد وزي ــن جانب م
ــام بقطاع التعليم  الصحي رضورة االهتم
ــاره القطاع الحيوي  ــي واملهني باعتب الفن
يف  ــية  أساس ــة  بدرج ــاهم  واملس ــل  الفاع
ــالل مخرجاته  ــاء وتنمية الوطن من خ بن
ــن  امله ذوي  ــن  م ــة  واملؤهل ــة  املتخصص

والحرف االقتصادية املختلفة.

ــد  املعه ــارة  زي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــام وخاصة  ــع الحايل لألقس ــم الوض لتقيي
ــي وتحديد  ــرصف الصح ــاه وال ــم املي قس
ــغيلية  ــات الالزمة والنفقات التش املتطلب
ــع املنظمات  ــًدا لتوفريها بالتعاون م تمهي

املانحة.
ــارة وكيل  ــالل الزي ــن خ ــق الوزيري راف
ــاع  لقط ــاعد  املس ــي  الفن ــم  التعلي وزارة 
ــيل زهرة والوكيل  ــوق العمل املهندس ع س
ــب  نجي ــط  التخطي ــاع  لقط ــاعد  املس
الحمريي ومدير عام مكتب التعليم الفني 
ــذي ومدير  ــة العاصمة يحيى املاخ بأمان
ــماعيل عامر  ــم إس ــة والتقيي ــام املتابع ع

وعميد املعهد صالح البكري.
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