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صنعاء/سبأ
العاصمة  بأمانة  السبعني  مديرية  شهدت 
دعوة  لتأييد  حاشدا  مهرجانا  أمس  صنعاء 
رئيس  هــادي,  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ 
لحماية  الوطني  لالصطفاف  الجمهورية‘ 
الحوار  مخرجات  وتنفيذ  الوطنية  الثوابت 
رفضا  وكذا  التحديات  كل  ومواجهة  الوطني 
والقانون  النظام  عن  الخارجة  األعمال  لكافة 
التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته 

ونظامه الجمهوري.
يف  املشاركة  الجماهريية  الحشود  ورفعت 
االصطفاف  هيئة  إليه  دعت  الذي  املهرجان 
الشعبي لحماية املكتسبات الوطنية بمديرية 
السبعني، أعالم الجمهورية وصور األخ رئيس 
محارصة  وتستنكر  تدين  والفتات  الجمهورية 
الحشود  قبل  من  صنعاء  العاصمة  مداخل 

الحوثية املسلحة .
رئيس  األخ  دعوة  تؤيد  شعارات  رفعوا  كما 
وتنفيذ  الوطني  لالصطفاف  الجمهورية 
واإلرهــاب  العنف  وترفض  الحوار  مخرجات 
واإلجماع  الدستورية  الرشعية  عىل  والتمرد 
الوطني  الحوار  بمخرجات  املتمثل  الوطني 
الشامل وكذا أية محاوالت تستهدف جر البالد 

إىل أتون الفوىض والرصاعات الدموية .
الذي  املهرجان  ختام  يف  صــدر  وقــد  هــذا 
الحمريي  ــؤاد  ف ــالم  اإلع ــر  نائب وزي حــرضه 

والشورى  النواب  مجليس  أعضاء  من  وعدد 
والشخصيات االجتماعية بيان أكد عىل أهمية 
اصطفاف جماهري شعبنا اليمني عىل القاعدة 

الثوابت الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار.
يف  املشاركة  الجماهري  تأييد  البيان  وأكد 
الوطني  االصطفاف  مبادرات  لكل  املهرجان 
واملبادرة الوطنية ، داعية كافة القوى السياسية 
تحكيم  إىل  العنف  جماعات  وكذلك  واملدنية 
لغة الحوار والتعقل وتجنيب العاصمة مزالق 

الرصاع .
بكل  الدولة  املهرجان  يف  املشاركون  وطالب 
احتواء  يف  الجهد  لبذل  وهيئاتها  مؤسساتها 
الخالف وبسط هيبة الدولة عىل كافة األرايض 
مليشيات  سالح  نزع  عىل  والعمل  اليمنية، 
العنف واإلرهاب من أي طرف أو جماعة كانت.. 
فضال عن مطالبة الحكومة بالقيام بواجبها يف 

حفظ األمن والسكينة العامة للمواطنني.
الذين تزاحموا  اليمنيني  وشددوا أن ماليني 

2011م  فرباير   21 يف  ــرتاع  االق صناديق  عىل 
ألجل اليمن هم اليوم أكرث إرصارا عىل حماية 
الحوار  مخرجات  وتنفيذ  الوطنية  املكتسبات 

الوطني الشامل.
الحضارات  مسارات  عرب   “: البيان  وقــال 
العربية  بالد  نجم  ظهر  املتعاقبة  اإلنسانية 
أرىس  وثقايف  حضاري  مكون  كأبرز  السعيدة 
قيم التعايش والتسامح والقبول باآلخر إيمانا 
بثقافة الحوار وإرساء لدعائم الشورى وتغليب 

الصالح العام عىل الصالح الخاص ،“ وقد سطر 
الراقية بقوله عىل  الكريم تلك الصورة  القران 
لسان ملكة اليمن الخالدة ” أَْفُتوِني ِيف أَْمرِي َما 

ُكنُت َقاِطَعًة أَْمرًا َحَتّٰى َتْشَهُدوِن ”“.
وأضاف :“ وها هم أبناء هذا الشعب العظيم 
خرجوا  قد  وفئاته  ورشائحه  مكوناته  بكل 
يف  الجمهورية  محافظات  كل  ويف  باملاليني 
مشهد تاريخي مهيب يعيد نفسه بأنهم أولو 
الحوار  رجحوا  ولكنهم  شديد  بأس  والوا  قوة 

يتسع  بلد  اليمن  بان  إيمانا  العقل  واحكموا 
للجميع إعماًال للعقل واملنطق ويف اصطفاف 
اليمن  شأن  من  يعيل  فريد  وشعبي  وطني 
ويحمي مصالحها العليا، ومكتسباتها الوطنية 
وتمسكا  ووحدتها  الجمهوري  بنظامها  بدأ 
بنهجها الديمقراطي وتنفيذا ملخرجات الحوار 

الوطني الشامل“.
واختتم البيان قائال :“ إن هذه جموع الشعب 
العنف  جماعات  لكل  تقول  الحر  اليمني 
من  جزءاً  وكونوا  رشدكم  إىل  عودوا  واإلرهــاب 
هذه الشعب وتعايشوا معه وبه وله، كما تقول 
الدفاع  وهم  تسلق  وملن  العنف  جماعات  لكل 
عن مصالح الشعب وآالمه وتباكى عىل مواجع 
الضعفاء واملساكني واملعدمني ، الم تكونوا جزأ 
تقتلوا  الم  وأوجاعه  وآالمه  الشعب  معاناة  يف 
مساكنه  من  وهجرتموه  الشعب  من  جــزءا 
ومحافظاته وقراه ،الم تستهدفوا أنابيب النفط 
وخطوط الكهرباء الم تغتالوا الطفولة يف مهدها 
بإجبارهم عىل حمل البنادق واأللغام بدال من 
حمل الدفاتر واألقالم، أنسيتم أنكم من يفاخر 
ليل نهار بقتل أبطال القوات املسلحة واألمن 
باآلالف، الم تسالوا أنفسكم ولو ملرة واحدة أنكم 
احد نكبات البلد االقتصادية الكربى بتعطيلكم 
ونهبكم وفيدكم وسطوكم عىل مؤسسات الدولة 
العامة والخاصة ، ثم تتباكون عىل هذا الشعب 

وعىل املدنية والسلمية ”.

المشاركون يطالبون ببسط هيبة الدولة ونزع سالح المليشياتالمشاركون يطالبون ببسط هيبة الدولة ونزع سالح المليشيات

مهرجان حاشد بصنعاء لتأييد االصطفاف الوطني ورفض العنف وأعمال التخريبمهرجان حاشد بصنعاء لتأييد االصطفاف الوطني ورفض العنف وأعمال التخريب

تعاون يمني - ياباين يف مجال البحث 
العلمي وتوأمة الجامعات

صنعاء / سبأ
 بحث وزير التعليم العايل والبحث العلمي املهندس هشام رشف أمس 
مع نائب السفري الياباني بصنعاء كاتسومي مور ياسو أوجه التعاون بني 
البلدين الصديقني يف مجال التعليم العايل والبحث العلمي وسبل تعزيزها 

وتطويرها .
وتناول اللقاء اتفاقيات التعاون العلمي بني البلدين وخاصة اتفاقيات 
الدراسية  املنح  اليابانية وزيادة  اليمنية ونظرياتها  الجامعات  التوأمة بني 

التنافسية التي يقدمها الجانب الياباني لليمن باملفاضلة عرب االنرتنت.
وعرب وزير التعليم العايل والبحث العلمي املهندس هشام رشف عن شكر 
وتقدير الحكومة والشعب اليمني لألصدقاء اليابانيني عىل دعمهم لليمن 

ووقوفهم إىل جانبه يف مختلف املراحل واملحطات التاريخية .
ونوه بعمق العالقات األخوية والتاريخية بني الشعبني اليمني والياباني 
والتطور الكبري التي شهدته خالل السنوات األخرية . معربا عن حرص اليمن 
عىل تطويرها وتوسيعها يف مختلف املجاالت عموما ويف مجال التعليم العايل 

والبحث العلمي بشكل خاص .
من جهته عرب نائب السفري الياباني بصنعاء عن حرص بالده عىل دعم 
وتقديم  اليمن  التعاون مع  آفاق  التنموية وتوسيع  وإنجاح مسريته  اليمن 

العون واملساعدة يف كل املجاالت .

"الدفاع" و"األركان" تنعيان العميد 
طيار متقاعد عبده القدسي

صنعاء / سبأ
 نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة وقيادة القوات الجوية 
والدفاع الجوي العميد ركن طيار متقاعد عبده صالح سعيد القديس، الذي 
وافاه األجل يوم أمس عن عمر ناهز الـ65 عاماً بعد حياة حافلة بالنضال 

والعمل يف خدمة الوطن يف مجال القوات الجوية والدفاع الجوي.
وبحسب بيان النعي فإن الفقيد رحمه الله مثل النموذج والقدوة للضابط 
والقائد املتميز والناجح يف تنفيذ كافة ما أسند إليه من مهام وواجبات تجاه 
حفظ أمن واستقرار الوطن من خالل عمله كطيار عىل املقاتالت الجوية ميج 

21 وتدرج يف املناصب القيادية منها قائداً لقاعدة طارق الجوية – تعز.
والنياشني  األوسمة  من  عدد  عىل  حصل  قد  الفقيد  بأن  البيان  ونوه 

والشهادات التقديرية عرفاناً بدوره وعمله املخلص.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأسكنه فسيح جناته.. وألهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.."إنا لله وإنا إليه راجعون".

تعز/سبأ
ملنارصة  اليمنية  الشعبية  الهيئة  أقامت 
الشعب الفلسطيني وقضايا األمة وجمعية 
األقىص أمس يف تعز مهرجان "غزة تنترص" 
دعما ومنارصة للشعب الفلسطيني وقضيته 
االحتالل  ضد  ــرشوع  امل ونضاله  العادلة 

الصهيوني.
ويف املهرجان الذي حرضه وكيل محافظة 
الفعاليات  من  وعــدد  النهاري  انــس  تعز 
ومن  املدني  املجتمع  ومنظمات  السياسية 
.. ألقى ممثل حركة  أعضاء مجلس النواب 
املقاومة الفلسطينية (حماس) لدى اليمن 
الدكتور عبداملعطي زقوت، كلمة أشاد فيها 
الحكمة  اإليمان  يمن  من  املدد  أهل  بدعم 

ومنارصتهم إلخوانهم يف ارض الرباط.

رئيسا  اليمن  مــواقــف  زقـــوت  وثــمــن 
الداعمة واملنارصة للشعب  وحكومة وشعبا 
..مشريا  الظروف  مختلف  يف  الفلسطيني 
من  الفلسطينية  املقاومة  سطرته  ما  أن  إىل 
يقال  الذي  الجيش  إرادة  كرست  انتصارات 
بأنه ال يقهر و بإمكانيات غري متكافئة بفضل 

الله وبفضل صمود أبطال املقاومة .
واستعرض ما قدمه الشعب الفلسطيني 
من شهداء تجاوز عددهم األلفي شهيد وأكرث 
الدمار  من احد عرش ألف جريح فضال عن 
الهائل الذي استهدف كل ما هو متحرك عىل 

األرض يف قطاع غزة.
قبل  من  العلماء  عن  كلمتان  ألقيت  كما 
الشيخ الدكتور عقيل املقطري وعن الهيئة 
الشعبية من قبل صادق البعداني أشارتا إىل 

أبطال  الذي حققته  النرص  معاني ودالالت 
املقاومة الفلسطينية عىل جربوت الصهاينة 
وصمتهم  دوليا  الكثريين  تخاذل  ظل  يف 
وقتل  تنكيل  من  يجري  ما  إزاء  املخزي 
للفلسطينيني وتدنيس للمقدسات ومصادرة 

األرايض وجرفها وحرق املزروعات .
تحمل  إىل  واملسلمني  الــعــرب  ودعــيــا 
والدينية  والتاريخية  الوطنية  مسؤولياتهم 
إزاء ما يجري يف فلسطني باعتبار أن القضية 

الفلسطينية هي قضية الجميع .
وقد تخلل املهرجان فقرات فنية غنائية 
ومرسحية وقصائد شعرية جسدت البطوالت 
املقاومة  أبطال  يسطرها  التي  والتضحيات 
فلسطني  يف  األشقاء  ومعانات  الفلسطينية 

تحت نري االحتالل الصهيوني.

صنعاء/سبأ
بدأ 30 أستاذا جامعيا أمس مراجعة مناهج 
ومقررات كلية الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات 
جهود  ضمن  عمل  ورشة  يف  صنعاء  بجامعة 

لتوصيفها وفق معايري االعتماد األكاديمي.
دكتور  الجامعة  رئيس  اعترب  االفتتاح  ويف 
عبدالحكيم الرشجبي الورشة خطوة يف املسار 
معايري  وفق  الكلية  مناهج  لتطوير  الصحيح 

الجودة واالعتماد األكاديمي.
الخروج  عىل  املشاركني  الرشجبي  وحث 

الكلية  مقررات  توصيف  يف  تساعد  بحصيلة 
كوادر  وتخريج  التعليمية  العملية  لصالح 
قادرة عىل املنافسة وفق تخصصاتها يف السوق 

املحلية واإلقليمية.
الكلية دكتور فضل مطهر  بدوره قال عميد 
خطط  بمراجعة  معنية  الورشة  إن  باعلوي: 
بما  املعلومات  ونظم  الحاسوب  علوم  قسمي 
يتناسب مع املعايري الدولية لالعتماد األكاديمي.

عن  مــحــارضة  إىل  املــشــاركــون  واستمع 
معايري توصيف األقسام األكاديمية وبرامجها 

العلمية.
وقدم رئيس وحدة ضمان الجودة يف الكلية 
دكتور عبدالواسع العزاني عرضا حول الورشة 
وإقرار  املناهج  وتقييم  مراجعة  يف  وأهدافها 
وثائق الربامج العلمية املقدمة من أقسام الكلية.
ورسالة  رؤيــة  عرض  عىل  الورشة  وتركز 
ونظم  الــحــاســوب  عــلــوم  قسمي  وأهـــداف 
وإقرارها  ومناقشتها  الكلية  يف  املعلومات 
برنامجي  وهيكل  التعلم  مخرجات  وعــرض 

هذين القسمني.

الرياض/سبأ
ــاض  ــري ال صحيفة  ــت  ــال ق
اختلفت  ــوم  ــي :"ال السعودية 
وتغريت  القوى  وموازين  األزمنة 
املفاهيم داخل اليمن بحيث شهد 
تطوراً يف الوعي، واكتسب مناعة 
ينزلق  أن  من  خطرية  مواقف  يف 
قبائل  تقودها  أهلية  حــرب  إىل 
وأحزاب وجماعات طائفية، وهي 
اليمني  للمواطن  ُتعزى  منعة 
ذاته وليس ملن يغرونه باملغامرات 
لم  الفقر  أن  حتى  واالستقطاب 
أنهر  لفتح  لالندفاع  دافعاً  يكن 
من الدماء رغم توفر السالح بيد 

الجميع .
الرياض  صحيفة  وأضــافــت 
الصادر  االفتتاحي  مقالها  يف 
من  اليمن..   " عنوان  تحت  أمس 
الشيوعيني.. إىل الحوثيني !! :" إن 
ومحيطها  املنطقة  أحداث  تراكم 
اإلقليمي وعدم القدرة عىل حماية 
الحدود املتسعة الربية والبحرية، 
ما  لعبة  يديرون  الحوثيني  جعل 
جرى يف العراق وسوريا والصومال 
الزيدي  محاولني تحويل املذهب 
يف  الجعفري  للمذهب  تبعية  إىل 

إيران ".
العملية  ان   ": قائلة  ومضت 
هي  بــل  دينية  ليست  بذاتها 
سياسية مذهبية رغبت إيران أن 
خلق  يف  ورعايتها  أموالها  تسّيل 
بؤر تطوق بها دوًال عربية أخرى 
الخميني،  ضمن هدف نرش ثورة 

اليمن  عىل  األول  خيارها  وكــان 
فكان أول بنود عملها" ..

لهم  الحوثيون   ": وتابعت 
مؤيدون وأنصار وربما ليس فقط 
من  وإنما  الزيديني  ــوة  اإلخ من 
عىل  محسوبة  منتفعة  جماعات 
مــزادات  دخلت  وأفكار  تيارات 
السياسة بمغريات املال، ومع ذلك 
ورغم ما يجري عىل الساحة من 
وفرض  املظاهرات  وتسيري  تهديد 
هذه  الستغالل  الحادة  الــرشوط 
الحوثيني  زعيم  قبل  من  املرحلة 
بفرض سيطرته عىل إرادة الدولة، 
عبدربه  الرئيس  حـــاول  فقد 
منصور هادي فتح حوار عام لكل 
عنارص املكونات الحزبية والقبلية 
وغريهما، حتى ال تصل األمور إىل 
بني  كبديل  الحرب  قــرار  اتخاذ 
والحوثيني  وحلفائها،  السلطة 

واملتعاونني معهم".
الرياض  صحيفة  واوضحت 
السعودية ان :" الدول الخليجية 

ودعماً  مصالحة  مرشوع  طرحت 
مادياً ومعنوياً؛ ألن نظرتها لليمن 
وتفويت  الجميع،  بأمن  مرتبطة 
الفرصة عىل الالعبني من الخلف 
باستغالل الظروف وتفجري اليمن 

."
ــت الــصــحــيــفــة  ــم ــت ــت واخ
يبقى   ": بالقول  افتتاحيتها 
اليمنيني  ــىل  ع معلقاً  األمـــر 
بمن  الواقعي  بالخيار  أنفسهم 
يرغب  ــن  وم التصعيد،  يريد 
وهنا  املشاكل،  ودرء  التوفيق 
البد من وقفة حقيقية ال تراعي 
منطلقات األشخاص وأهدافهم، 
وال من يحركهم، وإنما فهم واقع 
العربي،  محيطهم  يف  غريهم 
يف  األمـــور  إليه  انتهت  وكيف 
أال  البلدان، وحرصهم عىل  تلك 
يكون بلدهم هدفاً ألن تعاد فيه 
تفضل  أشمل  بدموية  التجربة 
الرغبات عىل حماية أمن الشعب 

والوطن ".

زقوت : نثمن مواقف اليمن قيادًة وحكومًة 
وشعبًا يف دعم القضية الفلسطينية

مراجعة مناهج كلية الحاسوب بجامعة 
صنعاء وفق معايري االعتماد األكاديمي

محافظة تعز تتضامن مع غزة بفرحة االنتصار صحيفة "الرياض" : اليمن.. من 
الشيوعيني إىل الحوثيني!!


