
أكد أن غياب حرية التعبير يكبل اإلعالم ويمنعه من أداء رسالتهأكد أن غياب حرية التعبير يكبل اإلعالم ويمنعه من أداء رسالته

بن حبتور: اإلعالم في األنظمة الشمولية اليمكن أن يمارس مهامه إّال في مسارات محددةبن حبتور: اإلعالم في األنظمة الشمولية اليمكن أن يمارس مهامه إّال في مسارات محددة

 اإلعالنات : 321526 -274038 فاكس : 274035  | املبيعات : 274039 فاكس : 2700064 | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILYWWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

أحمد نعمان عبيد

مدير التحرير

نبيهة الحيدري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب

عبدامللك الشرعبي

WWW.ALTHAWRANEWS.NETنواب مدير  التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

سگرتريو التحرير

03 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

املحويت / سبأ
ــد حيدر أمس عىل محتويات  ــع محافظ املحويت فيصل أحم اطل
مرشوع الخطة االسرتاتيجية الحتياجات املحافظة بمساراته الثالثة.
ــة الفنية املكلفة  ــاد املحافظ حيدر خالل لقائه أعضاء اللجن وأش
ــة الدكتور عيل  ــيل املحافظ ــام مح ــور أمني ع ــة، بحض ــداد الخط بإع
ــه الخطة من بيانات  ــود ودور الفريق الفني وما تضمنت ــم، بجه الزيك
ــاريع ذات  ــات املحافظة من املش ــة احتياج ــاملة ملصفوف ــة وش دقيق

األلوية.
ــرتاتيجية تمكن يف كونها تتضمن  ــت إىل أن أهمية الخطة االس ولف
ــاريع الخدمية والحيوية والتنموية  ــاملة عن طبيعة املش تفاصيل ش

املتوقفة بسبب العدوان وكذا التي ألحق العدوان فيها أرضاراً بالغة.
ــات ذات العالقة عىل  ــية والجه ــار إىل حرص القيادة السياس وأش
ــات املتاحة عىل  ــات املحافظات والعمل وفقا لإلمكان ــة احتياج دراس
ــجم  ــاريع بما ينس ــم وتمويل عدد من املش ــة لدع ــذ خطة مزمن تنفي

والخطط االسرتاتيجية واإلسعافية.
ــة الخطة وكذا دور أمني  ــن محافظ املحويت جهود فريق لجن وثم
ــري  ــاء اللجنة واالطالع عىل س ــة يف متابعة أعض ــيل املحافظ ــام مح ع

العمل والتي تكللت بالنجاح..
ــة واملرفقات  ــة احتياجات املحافظ ــة خطة مصفوف ووجه بطباع
ــهم يف توثيق االسرتاتيجية وتسهيل  الخاصة بها عىل هيئة كتاب يس
ــة واملنظمات عن طبيعة  ــرار والجهات املعني ــا ملراكز صنع الق وصوله

احتياجات املحافظة من مشاريع البنية التحتية وغريها.
ــور الزيكم إيجازا عن  ــيل املحافظة الدكت ــدوره قدم أمني عام مح ب
ــاالت احتياجات  ــميها وتبويبها وفقا ملج ــات الخطة وآلية تقس مكون
ــتلبي كافة  ــة س ــدا أن الخط ــة .. مؤك ــددة للمحافظ ــات املتع القطاع

احتياجات املحافظة.
ــرة مكتب التخطيط والفريق الفني املكلف بإعداد  وأثنى عىل مدي

الخطة ودورهم يف إنجاز واستكمال مرشوع الخطة.
ــة املحافظ  ــش لقاء بمحافظة املحويت برئاس ــن جانب آخر ناق م
ــل أحمد حيدر أمس آلية التحضريات الخاصة بتكريم املزارعني  فيص
ــاج الحبوب  ــح الصماد إلنت ــهيد صال ــزة الرئيس الش ــن بجائ الفائزي

للموسم الزراعي 2018 م.
وتطرق اللقاء الذي ضم أمني محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم 
ــكرتري لجنة  ــني العميد عبدالقادر املاخذي وصادق فروان وس والوكيل
ــؤول  ــد حميد ومس ــاج الحبوب محم ــاد إلنت ــهيد الصم ــزة الش جائ
ــن  ــماعيل عيل وحس ــري وأعضاء اللجنة إس ــد الجعف ــالم محم اإلع
ــن بالجائزة والرتتيبات  ــي إىل املعايري املنهجية الختيار الفائزي الغالب
ــا ملحاصيل الحبوب  ــن األكرث إنتاج ــالن وتكريم الفائزي املتعلقة بإع

عىل مستوی املحافظة.
ــم ممثلني من مكتب الزراعة  ــكيل لجنة خاصة تض وأقر اللقاء تش
والسلطة املحلية والجهات املعنية تتولی مسئولية االعداد والتجهيز 
ــهيد الصماد إلنتاج الحبوب  ــليم جائزة الرئيس الش إلقامة حفل تس
للعام 2018م للمزارعني الفائزين من املديريات املستهدفة بمحافظة 

املحويت.
ــاد تعد من  ــس الصم ــزة الرئي ــدر أن جائ ــن حي ــظ ب ــد املحاف وأك
ــني عىل  ــز املزارع ــجيع وتحفي ــة لتش ــرتاتيجية الهام ــاريع االس املش
ــع يف زراعة الحبوب بما يساهم يف تحقيق االكتفاء الذاتي وكذا  التوس

تغطية احتياجات املواطنني من أبناء املحافظة.
ــدس محمد  ــة باملحافظة املهن ــب الزراع ــر مكت ــرض اللقاء مدي ح

الرصمي وعدد من مسؤويل وممثيل الجهات ذات العالقة.

صنعاء / سبأ 
ــل  ــاء فيص ــان علي ــوق اإلنس ــرة حق ــت وزي ناقش
ــارص باقزقوز أمس  ــياحة ن ــف ووزير الس عبداللطي
ــاع  ــا قط ــرض له ــي تع ــائر الت األول األرضار والخس
السياحة جراء العدوان األمريكي السعودي الغاشم.

وتناول االجتماع األعمال االجراميَة التي اقرتفتها 
ــياحية  ــق األعيان الس ــف العدوان يف ح ــوى تحال ق
واألثرية التي تمثل ثروًة حضاريًة وأثريًة وتاريخيًة 

ــدويل  ــون ال ــدويل والقان ــون ال ــا القان ــب عليه يعاق
الجنائي وقوانني منظمة اليونيسكو.

ــائر  وتطرق إىل ماترتب عىل تلك األعمال من خس
ــار؛ باعتبارها  ــياحة واآلث وأرضار لحقت بقطاع الس
ــة للدولة، ووجهًة  ــداً حيوياً للموازنة العام ُتمثل راف

سياحيًة عامليًة وتاريخية.
ــان عيل  حرض االجتماع وكيل وزارة حقوق اإلنس

صالح تيسري.

صنعاء / سبأ
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــش  ناق
ــر  ــه الوزي ــل عبدالل ــدس نبي املهن
خالل لقائه أمس محافظ صنعاء 
ــدداً من  ــة ع ــد قطين ــني محم حن
ــة  املتصل ــع  واملواضي ــا  القضاي

بالوضع املائي باملحافظة.
ــود  الجه إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــر املنظومة املائية  ــة لتطوي املبذول
ــع  التوس ــة  وأهمي ــة  باملحافظ
ــي  يغط ــا  بم ــاه  املي ــاريع  مش يف 
ــة من  ــاء املحافظ ــات أبن احتياج

املياه النقية.
ــة احتياجات  كما جرت مناقش
ــة  الطاق ــاريع  ملش ــة  املحافظ
ــارب 40  ــغيل ما يق ــة يف تش البديل
ــرشب يف  ــاه ال ــتخدمة ملي ــرئاً املس ب

مديريات املحافظة .
ــر املياه والبيئة حرص  وأكد وزي
الوزارة عىل إيالء محافظة صنعاء 
ــاريع املياه بما  ــة يف دعم مش أهمي
ــي تنفذها  ــالت الت ــك التدخ يف ذل
ــددة عرب  ــاالت متع ــوزارة يف مج ال
ــاه  مي ــاريع  ملش ــة  العام ــة  الهيئ
ــوارئ املياه  ــذا وحدة ط الريف وك
ــا إىل أن  ــاح البيئي.. الفت واإلصح
ــات  مديري ــمل  ستش ــالت  التدخ
ــنحان وهمدان  خوالن الطيال وس
ــر وبالد  ــيش وبني مط وبني حش

الروس والحيمة وحراز.
إىل  ــر  الوزي ــدس  املهن ــار  وأش
ــالل العام  ــتعمل خ ــوزارة س أن ال
ــم  تعمي ــتكمال  اس ــىل  ع ــايل  الح

يف  ــة  البديل ــة  الطاق ــتخدام  اس
ــاريع املياه يف جميع  ــغيل مش تش
ــدا  مؤك ــة،  الجمهوري ــات  محافظ
ــوزارة  ال ــم  دع ــوص  الخص ــذا  به
ــة  محافظ يف  ــة  الطاق ــاريع  ملش

صنعاء .
ــظ  محاف ــاد  أش ــه  جانب ــن  م
صنعاء بالتعاون الجاد واملثمر من 
ــة وحرصه  ــر املياه والبيئ قبل وزي
ــة  املائي ــة  املنظوم ــر  تطوي ــىل  ع

باملحافظة.
ــة  ــاريع الطاق ــت إىل أن مش ولف
ــري  كب ــكل  بش ــهم  ستس ــة  البديل
ــة  وتغطي ــاه  املي ــخ  ض ــادة  زي يف 
ــني والتخلص  ــات املواطن احتياج
من احتياجات الديزل التي تثقل 
ــل العدوان  ــني يف ظ ــل املواطن كاه

والحصار.
ــر ناقش محافظ  من جانب آخ
ــد قطينة مع  ــني محم ــاء حن صنع

إلدارة  ــة  الوطني ــة  الهيئ ــس  رئي
ــانية  اإلنس ــؤون  الش ــيق  وتنس
ــاس الوضع  ــم عب ــور القاس الدكت

اإلنساني بمديريات املحافظة.
واستعرض االجتماع الذي ضم 
ــاع الخدمات  وكيل املحافظة لقط
ــب  مكت ــر  ومدي ــايل  الكه ــارس  ف
ــط والتعاون الدويل أحمد  التخطي
دحان، أوضاع النازحني بمديريات 
ــة وآلية عمل املنظمات يف  املحافظ

توفري الخدمات اإلنسانية.
ــرص عىل  ــاع الح ــد االجتم وأك
ــة  الهيئ ــني  ب ــيق  التنس ــز  تعزي
ــط  التخطي ــب  ومكت ــة  الوطني
ــة  الفعلي ــات  االحتياج ــد  لتحدي
ــاهمة  ــة، بما يكفل املس للمحافظ
ــن  املترضري ــاة  معان ــف  تخفي يف 
ــات  املعون ــول  ووص ــني،  والنازح
ــة  كاف يف  ــا  له ــتحقني  للمس

املديريات.

تحضيرات لتكريم الفائزين بجائزة الرئيس الصماد إلنتاج البذورتحضيرات لتكريم الفائزين بجائزة الرئيس الصماد إلنتاج البذور

الثورة / خاص
ــعاف متكاملة لدائرة الخدمات  ــيارة إس ــعب االجتماعية للتنمية س ــة الش قدمت مؤسس

الطبية بأمانة العاصمة.
ــقي، يف ترصيح  ــور عبدالرحمن الدمش ــة الدكت ــر إدارة الخدمات الطبي ــب مدي ــال نائ وق
ــزات دعما  ــزة بأحدث التجهي ــعاف مجه ــيارة إس ــة تقديمها س ــكر للمؤسس لـ"الثورة": نش
للقطاع الطبي وتعد هذه الدفعة الثالثة لتغطية االحتياجات الرضورية املقدمة من املؤسسة.
ــيق جهود كافة املؤسسات لدعم القطاع الصحي وتقديم  ــقي إىل أهمية تنس ودعا الدمش
ــاعدات املالية والغذائية والدوائية، يف ظل انتصارات الجيش واللجان الشعبية واملالحم  املس
ــائر يف العدة  ــزو واالحتالل وتكبيدهم خس ــطرونها يف التنكيل بقوى الغ ــي يس ــة الت البطولي

والعتاد .
وأضاف: ان مؤسسة الشعب ومن خالل عملها املتمثل يف دعم القطاع الصحي تهدف إىل 
ــات االجتماعية إىل دعم مثل هذه  ــهام يف التخفيف من معاناة املواطنني.. داعيا املؤسس االس

األعمال خاصة يف ظل الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.
ــتلزمات الطبية والعالجية ستعمل عىل دعم الجانب الطبي الذي سيقوي  وقال: ان املس

جبهة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــب الفقيه: إن هذا  ــعب مجي ــة الش ــه قال مدير إدارة الخدمات الطبية بمؤسس ــن جانب م
ــاع الطبي الذي تعرض  ــة الهادفة إىل دعم القط ــي يف إطار برامج وخطط املؤسس ــم يأت الدع

ألرضار جراء العدوان الذي فرض نقصاً حاداً يف التجهيزات واملعدات الطبية.

م  م دائرة الخدمات الطبية بأمانة العاصمة تتسلَّ دائرة الخدمات الطبية بأمانة العاصمة تتسلَّ
سيارة إسعاف مقدمة من مؤسسة الشعبسيارة إسعاف مقدمة من مؤسسة الشعب محافظ المحويت يطلع على مشروع الخطة محافظ المحويت يطلع على مشروع الخطة 

االستراتيجية الحتياجات المحافظةاالستراتيجية الحتياجات المحافظة

صنعاء / سبأ
ــة  ــس حمل أم ــة  الداخلي ــنت وزارة   دش
ــات النارية  ــل والدراج ــائل النق ــم وس ترقي
غري املرقمة تحت شعار "وسائل النقل غري 

املرقمة خطر أمني ".
ــل وزارة الداخلية  ــني دعا وكي ويف التدش
لقطاع األمن العام اللواء الركن رزق الجويف، 
ــات النارية  ــل والدراج ــائل النق مالكي وس
ــذه الفرصة،  ــتغالل ه غري املجمركة، إىل اس
لرتقيم مركباتهم ودراجاتهم برسوم رمزية ال 
ــيتم  تتعدى ثالثة آالف ريال .. مؤكداً أنه س
ــات النارية  ــات والدراج ــة املركب ــط كاف ضب
ــتمر حتى 27  عقب انتهاء الحملة التي تس

فرباير املقبل.
ــتنفذ  س ــي  الت ــة  الحمل أن  إىل  ــت  ولف
ــات والوحدات  ــاون مع مختلف الجه بالتع
ــة  الجريم ــة  مكافح إىل  ــدف  ته ــة،  األمني
وضبطها قبل وقوعها .. مشرياً إىل أن حملة 
ترقيم املركبات والدراجات النارية ستسهم 
ــكينة  ــتقرار وتعزيز الس يف دعم األمن واالس

العامة.
ــح الوكيل الجويف أن تنفيذ الحملة  وأوض
يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية 
ــة األمنية  ــم الحرك ــارع وتنظي ــط الش لضب
ــة اضطالع  ــىل أهمي ــدداً ع ــة .. مش واملروري
ــز األمن  ــا يف تعزي ــة بدوره ــزة األمني األجه

ــاهمة  ــتقرار ومكافحة الجريمة واملس واالس
ــاط  االنضب يف  ــرور  امل ــال  رج ــب  جان إىل 
ــاة  ومراع ــام  االزدح ــف  وتخفي ــروري  امل
ــراء العدوان  ــية ج ظروف املواطنني املعيش

والحصار.
ــاد بجهود رجال املرور خالل الفرتة  وأش
املاضية يف تنفيذ املهام املوكلة إليهم .. مؤكداً 
أهمية مضاعفة الجهود يف هذا الجانب وأن 

يكون رجل املرور أكرث انضباطاً.
ــل  الوكي ــرضه  ح ــذي  ال ــني  التدش ويف 
ــيل  ــد ع العمي ــة  الداخلي ــوزارة  ب ــاعد  املس
ــني الحوثي ومدير عام شؤون الضباط  حس
ــد زكريا الرشيف .. اعترب مدير  بالوزارة العمي

العالقات والتوجيه بوزارة الداخلية العميد 
ــني حملة ترقيم  محمد محمد اآلنيس، تدش
ــة فرصة  ــات الناري ــل والدراج ــائل النق وس
ــم، يف ظل تخفيض  ــيم مركباته ملالكها لرتس

الرسوم واعتماد إجراءات ميرسة .
وأشار إىل أهمية الحملة يف ميدان العمل 
ــة التي  ــارص اإلجرامي ــط العن ــي لضب األمن
ــتقرار فضال  ــتهدف زعزعة األمن واالس تس
ــات النارية  ــل والدراج ــائل النق عن أن وس
ــىل املواطنني  ــراً ع ــكل خط ــري املرقمة تش غ

وممتلكاتهم .
ــيس أن معظم العنارص  وذكر العميد اآلن
ــق املواطنني  ــة ترتكب الجرائم بح اإلجرامي

ــل  نق ــائل  وس ــتخدمة  مس ــم،  وممتلكاته
ــد  ودراجات نارية غري مرقمة، ما يتطلب س
هذه الثغرة التي يستغلها املجرمون يف ظل 
ــائل النقل والدراجات  ــع لوس ــار واس انتش
ــل أرقاماً  ــي ال تحم ــة والت ــة املجهول الناري

ووثائق هوية ملالكيها.
ــة  بأمان ــرور  امل ــر  مدي ــني  التدش ــرض  ح
ــيل وعدد  العاصمة العميد عيل محمد الوش
ــة واإلدارة  ــؤولني يف وزارة الداخلي ــن املس م

العامة للمرور.
ــة  الداخلي وزارة  ــل  ــن وكي ــك دش ذل إىل 
لقطاع األمن العام اللواء الركن رزق الجويف 
والوكيل املساعد اللواء عيل حسني الحوثي 
ــات النارية  ــل والدراج ــائل النق ــم وس ترقي
ــبعني واإلدارة  بمنطقة املرور يف مديرية الس
ــاء واملنطقة  ــة صنع ــرور محافظ ــة مل العام

الغربية بأمانة العاصمة.
ــة ترقيم  ــي، أهمي ــويف والحوث ــد الج وأك
ــتفادة من  املركبات والدرجات النارية لالس
ــدة واملتمثلة يف تخفيض  اإلجراءات الجدي
ــيارات والدرجات  ــيم الس الرسوم عىل ترس
ــروف املادية التي  ــا الظ ــي روعيت فيه والت

يعاني منها املواطنني.
ــام املرور العميد  ــني مدير ع حرض التدش
ــب الرحمن العمري ومدير مرور  الركن مجي

أمانة العاصمة العميد عيل الوشيل.

ن حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية: ن حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية:"الداخلية" تدّشِ "الداخلية" تدّشِ

اللواء الجوفي: الحملة ستسهم في دعم األمن واالستقرار ومكافحة الجريمة وضبطها قيل وقوعهااللواء الجوفي: الحملة ستسهم في دعم األمن واالستقرار ومكافحة الجريمة وضبطها قيل وقوعها
وزيرا حقوق اإلنسان والسياحة يناقشان أضرار وزيرا حقوق اإلنسان والسياحة يناقشان أضرار 

وخسائر القطاع السياحي جراء العدوانوخسائر القطاع السياحي جراء العدوان

مناقشة الوضع اإلنساني والمائي بمحافظة صنعاء مناقشة الوضع اإلنساني والمائي بمحافظة صنعاء 

صنعاء / سبأ 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــال رئي ق
بن  ــح  ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــني  ب ــرصاع  ال ــخ  تاري إن  ــور  حبت
ــة  وأنظم ــفة  والفالس ــن  املفكري
ــأن حق حرية التعبري  الحكم بش
ــالد والذي  ــل املي ــا قب ــود إىل م يع
ــواهد  الش ــن  م ــدد  ع ــه  وضحت
ــا  أثين ــتور  دس ــل  مث ــة  املنقوش

وترشيعات حمورابي".
ــاركته  مش ــدى  ل ــك  ذل ــاء  ج
ــني  الدفعت ــم  تكري ــل  حف ــس  أم
ــد "يس  ــن معه ــة م األوىل والثاني
ــل  والتأهي ــب  للتدري ــا"  ميدي
ــارضة عن  ــي وإلقائه مح اإلعالم
ــانية  ــؤوليات اإلنس اإلعالم واملس
ــالم،  األق ــة  لحمل ــة  واألخالقي
ــة  الرئاس ــار  مستش ــور  بحض
ــز الرتب ووزير  الدكتور عبدالعزي

الدولة عبدالعزيز البكري.
ــوزراء " ظلت  وأضاف رئيس ال
ــري قضية خالفية بني  حرية التعب
امتداد  املجتمعات وحكامها عىل 
ــزوغ  ــى ب ــاني حت ــخ اإلنس التاري
ــية، التي كان  فجر الثورة الفرنس
لها الفضل الكبري يف نرش الحرية 
ــة  الديمقراطي ــم  والقي ــة  والثقاف
ــتمرا  ــرا مس ــهدت تطوي ــي ش الت
ــي عليه  ــا ه ــت إىل م ــى وصل حت

اليوم".
ــة  حري ــر  توف ــدم  ع أن  ــنّي  وب
التعبري يؤدي إىل تكبيل اإلعالمي 
ــه من االنطالق  بقيود كثرية تمنع
ــاه  تج ــة  االيجابي ــالته  رس ألداء 
إىل  ــا  الفت  .. ــه  ومجتمع ــه  وطن
ــالة السامية لإلعالم وأهمية  الرس
ــة  ذهني يف  ــارضة  ح ــون  تك أن 
ــه  مهام ــارس  يم ــو  وه ــي  اإلعالم
ــه  نقل ويف  ــة  والنقدي ــة  التنويري

للوقائع واألحداث وتحليلها.

ــمة  الحاس ــاألدوار  ب ــوه  ون
ــا اإلعالم  ــي يقوم ِبَه ــرية الت والكب
ــلم أو  ــن الس ــواء يف زم ــا س حالي
ــل الفضاء اإلعالمي  الحرب يف ظ
ــوم .. موضحا أن املال  املفتوح الي
ــع  يصن أن  ــتطيع  يس ال  ــده  وح
إعالما قويا ومؤثرا ألنه يحتاج إىل 
ــتنري املواكب  ــول والفكر املس العق
ــىل اإلبداع  ــريات والقادر ع للمتغ

والتميز واسترشاف املستقبل.
ــوزراء اآلثار  ــس ال ــاول رئي وتن
ــي يصنعها اإلعالم  التدمريية الت
ــعوب  الفاقد للضمري يف واقع الش
ــلبية  ــربا األدوار الس ــوم .. معت الي
ــا عدد من القنوات  التي قامت به
العربية ذات املتابعة العالية تجاه 
األحداث التي يمر بها اليمن ومن 
ــع العربي  ــمي بالربي قبلها ما س
ــن  ــا يمك ــة مل ــواهد الحي ــن الش م
ــلبي من  ــالم الس ــه اإلع أن يصنع
يف  ــامات  وانقس ــري  وتدم ــراب  خ

املجتمعات.
ــه الثورة  ــا أنتجت ــارن بني م وق

ــادئ  ومب ــم  قي ــن  م ــية  الفرنس
ــا  م ــني  وب ــن  ومنظري ــن  ومفكري
ــورات  بث ــمى  تس ــا  م ــه  أنتجت
ــات  ــن انحراف ــي م ــع العرب الربي
ــة تدمريية وتنظري  أخالقية وثقاف

ديماغوجي.
ــالم  واإلع ــري  التفك إن   " ــال  وق
ــؤول ينتج معرفة تنري  الحر واملس
للشعوب دروبها وتصلح أحوالها 
ــتقر،  املس ــتقبلها  مس ــن  وتضم
ــب  ــل الجان ــذي يظ ــت ال يف الوق
ــة  للمصداقي ــا  مهم ــي  الروح
ــالم الداخيل  ــىل الس وللحفاظ ع

لإلنسان".
ــور  ــن حبت ب ــور  الدكت ــرب  واعت
ــن توفر  ــي م ــة ه ــة الصالح الدول
ــبل  ــات الحرية والبناء وس مقوم
ــح  ــش الكريم ألبنائها وتفس العي
ــري طاقاتهم  ــال أمامهم لتفج املج
ــة يف  ــرة الجمعي ــدم الفك ــا يخ بم
ــث .. مؤكداً أن  ــر والتحدي التطوي
ــمولية ال  ــالم يف األنظمة الش اإلع
ــدث أو يمارس  ــه أن يتح ــن ل يمك

ــددة  ــارات مح إّال يف مس ــه  مهام
ــريه  وتأث ــه  صوت ــل  يظ ــك  ولذل

محدودا.
ــوزراء بالدور  ــس ال ــاد رئي وأش
ــه  ب ــوم  تق ــذي  ال ــي  االيجاب
ــة  التأهيلي ــة  التطبيقي ــد  املعاه
ــل  صق يف  ــة  واملهني ــة  الحرفي
ــناد فكرة  ــخاص وإس قدرات األش
ــد واحدا من  ــص الذي يع التخص
ــاح واإلبداع  العوامل املهمة للنج
والتميز سواء يف املجال اإلعالمي 
ــاالت املهنية  ــن املج ــريه م أو يف غ

والحرفية.
ــات  الخريج ــب  وخاط
والخريجني بقوله " أنتم تحملون 
ــة وينبغي أن يكون  رسالة مقدس
ــاني  واإلنس ــي  اإلعالم ــم  ضمريك
ــة  املهني ــريتكم  مس يف  ــارضا  ح
ــون مختلف الفنون  ــم تمارس وأنت

اإلعالمية والصحفية ".
ــه للجميع  ــن تمنيات ــرب ع وأع
ــة وأن  ــم املقبل ــق يف مهامه التوفي
ــة يف حارض  ــة مضيئ ــوا نقط يكون

ومستقبل اإلعالم اليمني .
ــذي لـ يس  ــر التنفي وكان املدي
ميديا محمد الشومي، ألقى كلمة 
ــد  ــاط املعه ــا نش ــتعرض فيه اس
ــه الرامية صقل  التدريبي وأهداف
مهارات وقدرات الكوادر اإلعالمية 
ــابة عرب التدريب التخصيص  الش
ــات  التخصص ــف  مختل يف 

اإلعالمية.
ــة  ــات الفني ــار إىل اإلمكاني وأش
والتقنية والبرشية التي يقدم من 
ــه التدريبية  ــا املعهد مهام خالله
ــس ميديا  ــالة ي ــا إىل أن رس .. الفت
ــالم  اإلع ــىل  ع ــجيع  التش ــي  ه
ــاهمة يف توفري  ــيص واملس التخص
ــادر عىل  ــل وق ــي مؤه كادر إعالم
ــالم  اإلع ــات  تقني ــع  م ــل  التعام

الحديث.
ــن  ع ــة  نياب ــان  كلمت ــت  وألقي
خريجي الدفعتني األوىل والثانية، 
ــارف التطبيقية التي  ــا باملع نوهت
ــني وآثارهما  ــاء الدورت ــت أثن قدم

االيجابية عىل الجميع .
ــن تقديرهما لطاقم  ــا ع وأعربت
املعهد التدريبي عىل ما بذلوه من 

جهود أثناء الدورتني.
ــات  الخريج ــع  تطل ــا  وأكدت
ــاهمة املؤثرة  والخريجني إىل املس
ــة وطنهم ومجتمعهم وأن  يف خدم
ــة يف واقع  ــة ايجابي ــوا إضاف يكون

اإلعالم اليمني .
ــام رئيس  ــل ق ــام الحف ويف خت
ــرتب  ال ــور  الدكت ــه  ومع ــوزراء  ال
ــس  ي ــادة  وقي ــري  البك ــر  والوزي
ــهادات التخرج  ــا بتوزيع ش ميدي
ــني والخريجات يف  ــىل الخريج ع
الدبلوم اإلعالمي االحرتايف البالغ 
ــذا  ــابة وك ــابا وش ــم 30 ش عدده
ــم  للطاق ــة  التقديري ــهادات  الش

التدريبي.
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صنعاء/ سبأ
ــة نائب  ــد أمس اجتماع وزاري برئاس عق
ــات محمود  ــؤون الخدم ــوزراء لش ــس ال رئي
ــة الرؤية  ــد، كرس ملناقش ــادر الجني عبدالق
ــي، املقدمة من  ــب الخدم ــة يف الجان الوطني
ــة اإلنقاذ  ــيايس األعىل لحكوم املجلس الس

الوطني.
ــرضه وزراء اإلدارة  ويف االجتماع الذي ح
ــني  املحلية عيل القييس والتعليم العايل حس
ــالم  ــؤون االجتماعية عبيد س ــازب والش ح
ــة عبدالله الكبيس والنقل  بن ضبيع والثقاف
ــدس لطف  ــاء املهن ــامي والكهرب ــا الش زكري
ــازي أحمد  ــم الفني غ ــوزي، والتعلي الجرم
عيل ووزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي، 
ــماعيل املحاقري  ونائب وزير التخطيط إس
ــد العليي.. أكد  ــياحة أحم ــب وزير الس ونائ
ــة  ــة الوطني ــوزراء أن الرؤي ــس ال ــب رئي نائ
ــة  رؤي ــة  والتنموي ــية  السياس ــا  بجوانبه
ــز إدائها،  ــات الدولة وتحفي ــل مؤسس لتفعي
ــعب اليمني  ــي طموح الش ــاءت لتلب كما ج
ــة ومعالجة كل االختالالت  يف البناء والتنمي

ومكامن الفساد التي رافقت الفرتة املاضية.
ــار الجنيد يف االجتماع الذي حرضه  وأش
ــد رشف  ــم محم ــة إبراهي ــل وزارة الرتبي وكي
ــط  التخطي ــاع  لقط ــباب  الش وزارة  ــل  ووكي

ــاعد  ــف واألمني العام املس ــالم عاط عبدالس
ــني  واألم ــادي  اله ــي  يحي ــوزراء  ال ــة  لرئاس
ــج يحيي  ــط والربام ــاع الخط ــاعد لقط املس
إىل  ــات..  الخدم ــة  لجن ــاء  وأعض ــي  القائف
ــاً للحكومة  ــد موجه ــة تع ــة الوطني أن الرؤي
ــط التنفيذية التي  ــوزارات لتقديم الخط وال
ــا  ــوزارات وخطته ــام ال ــن مه ــتكون ضم س

للمرحلة القادمة.
إىل  ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــرق  وتط
ــن  م ــات  لالحتياج ــة  الحكوم ــرتاتيجية  اس
ــري  ــي يج ــة الت ــة والخدمي ــى التحتي البن
ــط الوزارات  ــل إلنجازها من خالل خط العم
واملؤسسات والهيئات عىل املستوى املركزي 
اإلدارة  وزارة  ــت  كان ــث  حي ــات،  واملحافظ
ــلمت خطة  ــي س ــوزارات الت ــة أول ال املحلي
ــارات الثالث اإلسعافية  احتياجاتها يف املس

واملواكبة واملستقبلية.
ــة أخذت بعني  ــال " إن الرؤية الوطني وق
ــدول، وكذا  ــن ال ــارب العديد م ــار تج االعتب
بعض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي 
ــرؤى املقدمة من كل املكونات  تعد خالصة ال
ــيس الحقيقي  ــة للتأس ــية والوطني السياس
ــرشوع االقلمة من ذات  ــة لوال إدخال م للدول
األطراف التي تقف اليوم إىل جانب العدوان، 
ــار  ــيم وحرف مس ــق والتقس ــدف التمزي به

ــه الرئييس يف بناء  ــوار الوطني عن هدف الح
الدولة".

ــس  وأكد الجنيد أن الرؤية الوطنية تؤس
ــة بني  ــة والرشاك ــا األول إىل املصالح يف بنده
ــة والحفاظ  ــاء والتنمي ــني يف البن كل اليمني
ــتقلة ذات السيادة واإلرادة  عىل دولتهم املس

اليمنية.
من جانبهم أوضح الوزراء ونواب ووكالء 
ــة ال تقترص عىل  ــوزارات أن الرؤية الوطني ال
ــل  ــاذ، ب ــة اإلنق ــيايس وحكوم ــس الس املجل
ــف مكوناته  ــكل اليمن بمختل ــة وطنية ل رؤي

السياسية واالجتماعية.
ــب  النخ ــاركة  مش ــة  أهمي إىل  ــاروا  وأش
ــني  واملختص ــة  واالجتماعي ــية  السياس
ــوط الواضحة املمكنة  ــة بالخط إلثراء الرؤي
ــرتاتيجي  التنفيذ خصوصاً يف الجانب االس
ــاءت  ــة ج الرؤي ــني إىل أن  ــوي.. الفت والتنم
ــن اإلمالءات  ــة خالصة بعيداً ع بإرادة يمني
ــيكتب لها  ــة، وهو ما س ــة الخارجي والوصاي
ــار الدولة وإرساء  النجاح نحو تصحيح مس

االستقرار السيايس.
ــد املجتمعون عىل رضورة إعطاء  هذا وأك
ــات املختلفة  ــوزارات والجه ــت الكايف لل الوق
ــع مالحظاتهم حول الرؤية الوطنية بناًء  لرف

عىل مهام وموجهات كل وزارة.
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