12

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3563الخميس  22نوفمبر 2018
info@alshahedkw.com

افتتح مدرسة الخنساء بتعز بعد تأهيلها وتأثيثها

الملك سلمان يوجه بإطالق سراح

الهالل األحمر اإلماراتي يدعم مراكز غسيل الكلى في اليمن

المعسرين بمنطقة الجوف
مبنا�سبة الزيارة التي
يقوم بها خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ى
منطقة اجلوف ،فقد وجه
خادم احلرمني ال�رشيفني
ب���إط�لاق ��س�راح جميع
ال�سجناء املع�رسين من
املواطنني باملنطقة يف
ق�ضايا حقوقية ولي�ست
جنائية مم��ن ال تزيد
مديونياتهم عن مليون
ري���ال وث��ب��ت �إع�سارهم
�رشع ًا ،وت�سديد املبالغ
املرتتبة عليهم.

• امللك �سلمان بن عبدالعزيز مع عدد من رجاالت اجلوف

السعودية واإلمارات تطلقان مبادرة
لتقديم دعم إضافي لليمن
�أعلنت ال�سعودية والإمارات �أنهما �ستقدمان دعما
�إ�ضافيا بقيمة  500مليون دوالر يف �إطار مبادرة
جديدة للم�ساعدات الغذائية يف اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية «وا�س» عن امل�رشف
العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ،قوله
يف م�ؤمتر �صحايف� :إن «اململكة ودولة الإمارات
تطلقان مبادرة «�إمداد» لتقدمي دعم �إ�ضايف مببلغ
 500مليون دوالر منا�صفة بينهما ل�سد فجوة
االحتياج الإن�ساين يف قطاعي الغذاء والتغذية» يف
اليمن.
وتابع امل�ست�شار بالديوان امللكي ال�سعودي ،بح�ضور
وزيرة الدولة الإماراتية ل�ش�ؤون التعاون الدويل رمي
الها�شمي� ،أن ذلك �سيتم من «خالل املنظمات الأممية
والدولية والإقليمية واملحلية».
و�أ�ضاف :ان املبادرة ت�ستهدف ما بني � 10إلى 12
مليون ميني مت�رضر.
و�سبق �أن قدم البلدان بجانب الكويت دعما بقيمة
 1.250مليار دوالر خلطة اال�ستجابة الإن�سانية
للأمم املتحدة يف العام  ،2018ح�سب الربيعة.

وك�شف امل�س�ؤول ال�سعودي �أن دول التحالف العربي
الذي تقوده الريا�ض يف اليمن قدمت  18مليار دوالر
خالل ثالث �سنوات لدعم ال�شعب اليمني.
بدورها ،قالت الوزيرة الإماراتية« :نعلن عن
مبادرة جديدة من املبادرات الإن�سانية امل�شرتكة
لإغاثة الأ�شقاء يف اليمن».
وتابعت الها�شمي �أن املبادرة تركز على «الفئات
الأكرث ت�رضرا» ،وهي الأطفال الذين يعانون �سوء
التغذية ،والأطفال دون �سن اخلام�سة ،و�أطفال
امل��دار���س ،والن�ساء واحل��وام��ل واملر�ضعات
واملعيالت لأ�رسهن ،وكبار ال�سن واملر�ضى.
وتقود ال�سعودية حتالفا عربيا ي�ضم الإمارات ينفذ
عملية ع�سكرية يف اليمن منذ مار�س من العام 2015
دعما للرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي،
وحكومته يف مواجهة احلوثيني الذين ي�سيطرون
على العا�صمة �صنعاء وي�سعون لل�سيطرة على
مقاليد الأمور يف البالد.
و�أدى النزاع الدائر للعام الرابع على التوايل �إلى
معاناة اليمن من «�أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل»،
بح�سب منظمات �أممية وحقوقية.

زودت ه��ي��ئ��ة ال���ه�ل�ال الأح��م��ر
الإماراتي مراكز الغ�سيل الكلوي
يف مناطق ع��زان وعتق وبيحان
مبحافظة �شبوة اليمنية بـ 36
�ألف لرت من وقود الديزل لتلبية
احتياجات ت�شغيل مولدات الطاقة
الكهربائية اخلا�صة بهذه املن�ش�آت
الطبية وذل��ك يف اط��ار حر�صها
على ا�ستمرار خدماتها الإن�سانية
املقدمة ملر�ضى الف�شل الكلوي.
وق��ال ممثل هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي مبحافظة �شبوة �سلطان
النعيمي :ان دعم مراكز الغ�سيل
الكلوي يف حمافظة �شبوة ي�أتي
ا���س��ت��م��رار ًا جل��ه��ود الهيئة على
ال�ساحة اليمنية ،م�شريا �إلى ان
�شحنة وقود الديزل لي�ست الأولى
من نوعها بل �سبق و�أن رفد الهالل
الأح��م��ر الإم��ارات��ي تلك املراكز
بكمية مم��اث��ل��ة ب��ج��ان��ب �أدوي���ة
عالجية وحماليل للمراكز الواقعة
يف مدن ميفعة وعتق وبيحان.
وثمن املدير التنفيذي ملراكز
الغ�سيل الكلى مبحافظ �شبوة
نا�رص مذيب ال��دع��م املتوا�صل
لدولة االمارات مل�ست�شفى ومراكز
الغ�سيل الكلوي يف املحافظة..
م�ؤكد ًا ان ا�ستمرار دعم تلك املراكز
بوقود الديزل ي�شكل خطوة مهمة
و�رضورية ال�ستمرارها يف تقدمي
اخلدمات للمر�ضى.
من جهة �أخرى افتتحت هيئة الهالل
الأحمر االماراتي مدر�سة اخلن�ساء
يف مديرية الوازعية مبحافظة
تعز اليمنية بعد ت�أهيلها وت�أثيثها
وذلك يف �إطار جهودها لتح�سني
البيئة املدر�سية مبا ي�سهم يف دفع

• الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح م�رشوعه اخلريي يف اليمن

عجلة قطاع التعليم.
ح�رض افتتاح املدر�سة  -التي
ت�ضم  1200ط��ال��ب وط��ال��ب��ة -
حممد القمزي ممثل الهالل الأحمر
الإم��ارات��ي وحممد علي الظرايف
مدير الرتبية والتعليم يف مديرية
ال��وازع��ي��ة وحم��م��د قا�سم مدير
املدر�سة وعدد من امل�س�ؤولني يف
وزارة الرتبية والتعليم اليمنية.
وق��ال حممد القمزي �إن افتتاح
م��در���س��ة اخل��ن�����س��اء ال��ت��ي ت�ضم
 16ف�صال درا���س��ي��ا ي ��أت��ي �ضمن
�سل�سة م�شاريع �إماراتية لدعم

قطاع التعليم يف حمافظة تعز
ومديرياتها التي حتظى باهتمام
كبري من قبل هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي يف جميع القطاعات مما
ي�ساهم يف عودة احلياة الطبيعية
والتخفيف من معاناة املواطنني
اليمنيني.
و�أو���ض��ح القمزي �أن خطط هيئة
ال��ه�لال الأح���م���ر الإم����ارات����ي يف
ه��ذا ال�صدد تت�ضمن ع��دة حماور
منها ت�أهيل و�صيانة املدار�س
وامل�ؤ�س�سات التعليمية وت�أثيثها
ومدها باملعدات التعليمية وتوفري

الشيخ تميم ورئيس الوزراء اإليطالي بحثا التعاون االقتصادي
بحث �أمري قطر �سمو ال�شيخ متيم بن حمد ورئي�س
الوزراء االيطايل العالقات الثنائية الوثيقة و�سبل
تطويرها يف �شتى املجاالت يف ظل روابط ال�صداقة
املتميزة والتعاون املتنامي بني البلدين ،خا�صة
يف جماالت الطاقة واالقت�صاد والتعليم وال�صحة
والثقافة وفر�ص تعزيز اال�ستثمار.
وج��رى خ�لال غ��داء العمل ال��ذي �أق��ام��ه رئي�س

ال��وزراء الإيطايل بق�رص فيال دوريا بامفيلي يف
العا�صمة روما ،بحث عدد من الق�ضايا الإقليمية
والدولية ال�سيما الأزمة اخلليجية وموقف �إيطاليا
الداعي حللها باحلوار والطرق الدبلوما�سية،
بالإ�ضافة �إلى ا�ستعرا�ض اجلهود الدولية ال�سيما
الإيطالية -القطرية من �أجل امل�ساعدة يف حفظ
الأم��ن واال�ستقرار يف ليبيا ،حيث �أثنى رئي�س

ُعمان  ...إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات

قال املركز الإح�صائي لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �إن ال�سلطنة بقيادة
وتوجيهات ال�سلطان قابو�س بن �سعيد حققت
�إجنازات كبرية عززت مكانة ال�سلطنة لتكون
بني �أك�ثر دول العامل تقدماً� ،ضمن �أعلى
م�ستويات التنمية مبا ين�سجم مع طموحات
القيادة احلكيمة مل�ستقبل ال�سلطنة وم�سريتها
احلافلة بالتقدم واالزدهار.
و�أو�ضح املركز �أن ال�سلطنة و�سعت من
خالل ر�ؤيتها امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين
 2020يف و�ضع برامج لتعزيز التنويع
االقت�صادي ع�بر خطط وتوجهات تقوم
على �رضورة ا�ستثمار الفر�ص واملقومات
االقت�صادية املختلفة والتي انعك�ست من
خ�لال ارتفاع ن�سبة م�ساهمة القطاعات
غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل
بالأ�سعار احلالية.
حيث ارتفعت القيمة امل�ضافة للقطاعات
غري النفطية لت�صل �إلى نحو  50.2مليار
دوالر �أمريكي يف العام  2017مقارنة بـ31.9
مليار دوالر �أمريكي يف العام 2011م،

ومبعدل منو بلغ  ،%57.5كما بلغت قيمة
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار احلالية
ما قيمته  70.8مليار دوالر �أم�يرك��ي يف
العام 2017م بزيادة بلغت  %7.4مقارنة
بالعام 2016م والذي بلغ ما قيمته 65.9
مليار دوالر �أمريكي.
و�أ���ش��ار املركز الإح�صائي ل��دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية �إل��ى �أن
اال���س��ت��ث��م��ارات ال�سياحية يف ال�سلطنة
حتظى باهتمام كبري وت�سعى احلكومة
جاهدة �إل��ى تنمية وتطوير ه��ذا القطاع
وترويج ال�سلطنة كوجهة �سياحية .وت�شري
الإح�صائيات �إلى �أن القطاع ال�سياحي حقق
منوا بلغت ن�سبته  %1.6يف عام ،2017
مقارنة بالعام 2016م ،وبلغ عدد الزائرين
الوافدين  3.3ماليني زائر ،وبلغ �إجمايل
�إنفاق ال�سياحة الوافدة  890.0مليون ًا يف
العام  2017مقارنة بـ 839.0مليون ًا يف
العام 2016م وبن�سبة منو قدرها .%6.1
كما �أن �أعداد الفنادق وو�سائل الإيواء زادت
لتبلغ  359فندق ًا وو�سيلة �إيواء يف العام

امل�ستلزمات الدرا�سية للطالب
بجانب تقدمي الدعم اللوج�ستي لتلك
امل�ؤ�س�سات التي ت�رضرت نتيجة
املمار�سات التدمريية مليلي�شيات
احلوثي الإيرانية.
من جانبه ق��ال مدير الرتبية و
التعليم يف مديرية الوازعية حممد
الظرايف� :إن عمليات ت�أهيل وت�أثيث
املدار�س تعك�س اجلهود الد�ؤوبة
التي تقوم بها هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي لدعم العملية التعليمية
وتذليل ال�صعوبات �أم��ام الطلبة
ملوا�صلة الدرا�سة.

2017م مقارنة بـ 340فندق ًا وو�سيلة �إيواء
يف العام 2016م.
و�إمي��ان� ًا من ال�سلطنة ب��أن التعليم يعترب
من املعايري الأ�سا�سية لقيا�س مدى تقدم
املجتمعات فقد �شهد قطاع التعليم مبختلف
خدماته تطورا وا�ضحا وملمو�سا يف خمتلف
جوانبه خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية،
ففي العام الدرا�سي  2017/2016بلغ عدد
الطالب يف مرحلة التعليم املدر�سي يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص � 616.0ألف
طالب وطالبة مقارنة بـ � 554.2ألف طالب
وطالبة يف العام الدرا�سي 2012/2011
وبزيادة بلغت  ،%11.2كما بلغ عدد معلمي
مرحلة التعليم املدر�سي � 63.4ألف معلم
ومعلمة يف العام الدرا�سي 2017/2016
بزيادة بلغت ن�سبتها  %10.5مقارنة بالعام
الدرا�سي  ..2012/2011وبالن�سبة لعدد
املدار�س فقد بلغت  1.457يف العام الدرا�سي
2017/2016م بزيادة بلغت  %15.1مقارنة
بالعام الدرا�سي 2012/2011م والبالغ
عددها  1.266مدر�سة.

• عمان  ...اجناز تعليمي

ال���وزراء الإي��ط��ايل على دور دول��ة قطر يف هذا
ال�ش�أن.
ح�رض غداء العمل �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق
ل�سمو الأمري ،فيما ح�رضه من اجلانب الإيطايل
عدد من كبار امل�س�ؤولني.
وكانت قد جرت لل�شيخ متيم لدى و�صوله ق�رص
فيال دوريا بامفيلي مرا�سم ا�ستقبال ر�سمي.

