
٧٥٧٥ ألف حالة مرضية بحاجة للسفر و ألف حالة مرضية بحاجة للسفر و٣٥٣٥ ألف يمني عالقون يف الخارج ألف يمني عالقون يف الخارج

هيئة الطريان املدين: إغالق مطار صنعاء تسبب يف كارثة إنسانية كبريةهيئة الطريان املدين: إغالق مطار صنعاء تسبب يف كارثة إنسانية كبرية

نائب وزير التعليم العايل يؤكد أهمية استكمال نائب وزير التعليم العايل يؤكد أهمية استكمال 
مشروع حوسبة أنشطة الجامعاتمشروع حوسبة أنشطة الجامعات

ــريان املدني  ــة للط ــة العام ــم الهيئ ــمي باس ــدث الرس ــا املتح دع
ــدويل إىل التحرك الفوري  ــم، املجتمع ال ــور مازن غان ــاد الدكت واألرص

لرفع الحظر الجوي املفروض عىل مطار صنعاء الدويل.
ــالق مطار صنعاء  ــبأ) « إغ ــال الدكتور غانم يف ترصيح لـ (س وق
ــانيه كبرية أودت بحياة عدد من املواطنني  ــبب بكارثة إنس الدويل تس

اليمنيني يف الداخل والخارج».
ــن إجمايل  ــدوا حياتهم م ــعة آالف مريض فق ــوايل تس ــني أن ح وب
ــبب عدم  ــات وزارة الصحة وذلك بس ــب إحصائي 75 ألف حالة حس
ــفر للخارج للعالج .. مبينا أن بقية املرىض ينتظرون  تمكنهم من الس
ــفر وخاصة مرىض  ــماح لهم بالس ــوالً يف حالة عدم الس ــرياً مجه مص

الرسطان والقلب.
ــي عالق خارج البالد من  ــاف « ما يقارب 35 ألف مواطن يمن وأض

مغرتبني وطالب وأرس تريد العودة إىل أرض الوطن « .
وأشار املتحدث الرسمي باسم هيئة الطريان املدني واألرصاد إىل أن 
ــتهداف مبارش للمواطنني اليمنيني  ــري وإغالق املطارات اليمنية اس تدم
ــابقة خطرية لم  ــربا ذلك س ــة .. معت ــارات املدني ــتهداف للمط ــذا اس وك

تحدث يف تاريخ الحروب وجرمته القوانني واملواثيق الدولية.
ــل للمواطنني .. مطالبا  ــل حرية التنق ــد أن القانون الدويل كف وأك
ــدويل بالتحرك الفوري لرفع الحظر الجوي املفروض عىل  املجتمع ال
ــان الرئييس  ــاء الدويل الرشي ــة مطار صنع ــارات اليمنية وخاص املط

ــودة العالقني اليمنيني إىل  ــك إلنقاذ حياة آالف املرىض وع لليمن وذل
بالدهم.

ــل  واملحالي ــة  األدوي ــن  م ــدداً  ع أن  إىل  ــم  غان ــور  الدكت ــت  ولف
ــواق  ــتلزمات الطبية التي كانت تنقل عرب الجو نفدت من األس واملس
ــوق، منها  .. مبينا أن 60 صنفاً من األدوية الرضورية انعدمت من الس

45 صنفاً أدوية الرسطان واألمراض املستعصية.
وأكد أن املحاليل واألدوية الخاصة بمراكز الغسيل الكلوي والتي 
كانت تنقل عرب مطار صنعاء الدويل نفدت، ما تسبب يف إغالق سبعة 
ــانية ألمراض الفشل  ــيؤدي إىل كارثة إنس ــيل الكلوي س مراكز للغس

الكلوي، ما يعني وفاة ثالث حاالت يوميا.

صنعاء / سبأ
ــر التعليم العايل  أكد نائب وزي
الدكتور عبدالله  العلمي  والبحث 
ــتكمال مرشوع  الشامي أهمية اس
ــات  الجامع ــطة  أنش ــبة  حوس
وأتمتة كافة أعمال شؤون الطالب 
ــة  ــة واملالي ــؤون اإلداري ــذا الش وك

واألكاديمية.
ــامي  الش ــور  الدكت ــرب  واعت
اإلدارة  ــم  ض ــس  أم ــاع  اجتم يف 
ــة معلومات  ــة ملركز تقني التنفيذي
ــي  ــق الفن ــايل والفري ــم الع التعلي
ــذي حققته  ــاح ال ــز، النج يف املرك
ــول  للقب ــة  اإللكرتوني ــة  البواب
والتسجيل اإللكرتوني املوحد عرب 
ــوة متميزة يف طريق  اإلنرتنت خط

ــطة  ــبة أنش ــاح مرشوع حوس إنج
ــري الجهد والوقت  الجامعات وتوف
ــث  العب ــىل  ع ــاء  والقض ــال  وامل
ــن  م اإلداري  ــني  والروت ــاد  والفس
ــاد تقنيات وبرمجيات  خالل اعتم
ــؤون الجامعات  حديثة يف إدارة ش

والخدمات التي تقدمها.
ــم  التعلي ــر  وزي ــب  نائ ــع  واطل
ــن األعمال  ــر ع ــىل تقري ــايل ع الع
ــة املنجزة  ــة والفني ــام التقني وامله
ــار  ــز يف إط ــق املرك ــل فري ــن قب م
ــن  م ــة  الثاني ــة  املرحل ــذ  تنفي
ــات  للجامع ــة  اإللكرتوني ــة  البواب
النظام  ــذا  ــة واألهلية وك الحكومي
اإللكرتوني لشؤون الطالب ونظام 
ــد  ــة وقواع ــة أنظم ــات وبقي املكتب

ــة  واملتكامل ــة  املرتابط ــات  البيان
ــاء بأداء الجامعات  الهادفة لالرتق
ــد  وتجوي ــة  واألهلي ــة  الحكومي

خدماتها .
ــن  ع ــامي  الش ــور  الدكت ــرب  وع
الشكر لجهود إدارة املر كز والفريق 
ــاز الخطة  ــي واإلداري يف إنج الفن
التنفيذية املزمنة للمركز وجهودها 
ــاري  االستش ــم  الدع ــم  تقدي يف 

والفني للجامعات الحكومية .
ــداد  باإلع ــز  املرك إدارة  ــف  وكل
ــري الجتماع مجلس إدارة  والتحض
ــع املدرجة  ــة املواضي املركز ملناقش
ــدف تفعيل  ــه به ــدول أعمال يف ج
ــاطه  نش ــيع  وتوس ــز  املرك أداء 

وخدماته.

القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة 
فريق حملة رفع الحصار عن اليمن يشيد بتضامن فريق حملة رفع الحصار عن اليمن يشيد بتضامن برداع وأربعة مطلوبني أمنيا بالحديدةبرداع وأربعة مطلوبني أمنيا بالحديدة

الجاليات اليمنية وأحرار العالمالجاليات اليمنية وأحرار العالم

لدعوتها إىل الخروج يف مسريات جماعية يف لدعوتها إىل الخروج يف مسريات جماعية يف ٢٦٢٦ مارس مارس

ــعبية أمس القبض  ــة واللجان الش ــت األجهزة األمني ألق
ــة رداع وأربعة  ــدة بمدين ــم القاع ــارص تنظي ــد عن ــىل أح ع

مطلوبني أمنياً بمحافظة الحديدة.
ــبأ) أن  ــي لوكالة األنباء اليمنية (س ــح مصدر أمن وأوض
ــعبية بمديرية رداع محافظة  ــزة األمنية واللجان الش األجه
ــم القاعدة  ــد عنارص تنظي ــت القبض عىل أح ــاء ألق البيض

اإلرهابي .
وأشار املصدر إىل أن املضبوط متهم بزرع وتفجري عبوات 
ــيارة مفخخة يف  ــة إىل ضلوعه يف تفجري س ــفة باإلضاف ناس

وقت سابق بمديرية رداع.
ــعبية  ــدر إىل أن األجهزة األمنية واللجان الش ولفت املص
ــني أمنيا متهمني  ــة الحديدة ضبطت أربعة مطلوب بمحافظ
ــرياً إىل أنه تم  ــىل التجار .. مش ــاف وتقطع ع ــا اختط بقضاي

التحفظ عليهم لإلجراءات القانونية.
وأشاد املصدر بجهود األجهزة األمنية واللجان الشعبية 
ــكينة  ــتقرار والس ــظ األمن واالس ــني يف حف ــاون املواطن وتع

العامة.

ــة  املنظم ــة  اللجن ــادت  أش
ــعب  ــع الحصار عن الش لحملة رف
ــة  اإليجابي ــوات  بالخط ــي  اليمن
ــات  واملنظم ــة  اليمني ــات  للجالي
ــانية يف مختلف  ــة واإلنس الحقوقي
ــروج  ــا للخ ــم ودعوته ــاء العال أنح
ــة يف 26 مارس  ــريات جماعي يف مس
ــه  ــرض ل ــا يتع ــف م ــاري لكش الج
ــم وحصار  ــدوان غاش ــن من ع اليم

ظالم .
وأشارت اللجنة يف بالغ صحفي 
ــخة منه  ــبأ / عىل نس حصلت /س
ــعب  ــا مع خروج الش ــه تزامن إىل أن

اليمني يف الـ 26 من مارس الجاري 
ــات اليمنية وعدد  ــتخرج الجالي س
من املنظمات الحقوقية واإلنسانية 
وأحرار العالم يف كل من بريطانيا ، 
ــويد ، أملانيا  ــدا ، الس ــورك ، كن نيوي
ــا، لبنان  ــيا ، فرنس ــا ، روس ، إيطالي
والجزائر وغريها من الدول تضامنا 

مع الشعب اليمني .
ــروج  خ أن  ــالغ  الب ــح  وأوض
ــه  ــم يوج ــرار العال ــات وأح الجالي
ــس  ومجل ــدة  املتح ــم  لألم ــالة  رس
ــؤولية الكاملة  األمن ويحملهم املس
ــا  ــرض له ــي يتع ــم الت ــن الجرائ ع

ــدوان و  ــي جراء الع ــعب اليمن الش
الحصار .

ــات  الجالي ــة  اللجن ــت  ودع
ــة األخرى و أحرار العالم إىل  اليمني
ــة إليصال  ــريات مماثل ــم مس تنظي
ــام  الع ــرأي  ال إىل  ــة  قوي ــالة  رس
ــوء عىل ما  ــليط الض ــي وتس العامل
يتعرض له الشعب اليمني من قتل 
ــتمرار  ــد جراء اس ــع وترشي وتجوي
ــار وإغالق مطار  ــدوان و الحص الع
ــفر  ــذي أعاق س ــدويل ال ــاء ال صنع
ــرىض والطالب وعودة اآلالف من  امل

املواطنني العالقني يف الخارج .
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يوميات الثورة

جــــرس إنــذار !
 ما تتناقله وسائل اإلعالم عن خالفات إدارية يف 
بعض الوزارات وصلت حد استعراض القوة، وسط 
ــئ بأزمة حادة  ــة، ينب ــات متبادل ــات واتهام مناكف
يتعرض لها التوافق الوطني بني القطبني الكبريين 
ــد تتفاقم وتمس  ــعبي، ق ــار الله واملؤتمر الش أنص
ــي يف مواجهة  ــيايس والوطن ــف الس ــدة املوق بوح

العدوان ال سمح الله.
وبالطبع فإن بعض التناوالت اإلعالمية املنحازة 
ــرف بالذات ال  ــذا الظ ــرف أو ذاك، ويف ه ــذا الط له
ــاوز املعوقات،  ــاعد عىل معالجة األخطاء وتج تس
ــحن  ــم وش ــن التأزي ــد م ــهم يف املزي ــا تس ــدر م بق
ــام وخلخلة الجبهة  ــاه االنقس ــرأي العام، باتج ال

الداخلية.
ــوض يف التفاصيل، وال  ــرا للخ ــي مضط ال أجدن
ــم الوقائع وإصدار  ــب اآلن تقيي أرى أنه من املناس
ــتمراء  ــأنها، لكن ما يجب قوله أن اس ــكام بش األح
ــات، وعدم  ــض املؤسس ــة يف بع ــات اإلداري الخالف
احرتام القوانني والقرارات الصادرة عن الحكومة أو 
املجلس السيايس، يعني يف ما يعنيه أن البعض ال 
يزال ينظر إىل السلطة وتحمل مسؤوليتها يف هذه 

الظروف باعتبارها مغنما بدرجة أوىل.
ويف ظل سيطرة األهواء واألوهام، وعدم التدخل 
ــارصة تداعياتها،  ــع ملعالجة الخالفات ومح الرسي
سنجد أنفسنا أمام حماقات تنسف حالة التوافق 

وتخدم العدوان، وأدواته.
ــول دون  ــرية تح ــدات كث ــة تعقي ــح أن ثم صحي
ــية  ــني القوى السياس ــف ب ــرؤى واملواق ــق ال تطاب
ــك ال يجب أن يحول  ــة للعدوان، إال أن ذل املناهض
دون التوافق عىل آلية ملعالجة املشكالت وتطويقها 

قبل أن تخرج للعلن.
ــذوب أو تتالىش  ــا أن ت ــا وال ممكن ــس مطلوب لي
ــي بخطورة  ــري أن الوع ــات، غ ــات والتباين الخالف
ــال أمام  ــون ماث ــب أن يك ــة يج ــم األزم ــآالت تفاق م
الجميع، وحافزا لتعزيز التوافق وتغليب املصلحة 

الوطنية العليا.
ــرف الرصاع  ــك املزيد من ت ــن تمتل ــم تعد اليم ل
ــن  ــل ل ــي املتخلخ ــيج االجتماع ــيل. والنس الداخ
يقوى عىل احتمال رصاع جديد، ال أحبذ توصيفه 
ــت عىل النار وهم  ــى ال أكون ممن يصبون الزي حت

ال يشعرون.
ــتوجب أن نقرع  ــة تس ــؤولية الكلم ــري أن مس غ
ــة العام  ــىل عتب ــة ونحن ع ــذار، خاص ــرس اإلن ج
الثالث من الحصار والعدوان السعودي األمريكي، 
ــتمرار يف مواجهته والتصدي  ــن االس الذي ال يمك
ــه، إال باملزيد من الوعي والتوحد  ملختلف تداعيات

ورص الصفوف.
وكما أن العقالء يف القوى السياسية قد اجرتحوا 
ــيايس األعىل، وما نجم عنها من  فكرة املجلس الس
ــت تنئ تحت  ــات الدولة التي كان ــك ملؤسس تحري
ــوب من العقالء  ــيايس، فإن املطل وطأة الفراغ الس
ــد التوافق  ــىل تجدي ــددا ع ــم مج ــاء التفاه والرشف
ــا يمكن  ــن إنقاذ م ــي تتمكن م ــة، ك ــم الحكوم ودع

إنقاذه..
 والله من وراء القصد.
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 إصابة مواطنني وترضر منشآت • 
ومنازل يف غارات لطريان العدوان 

السعودي عىل تعز
 طريان العدوان يشن سلسلة غارات • 

عىل مديرية نهم بمحافظة صنعاء
 15 غارة شنتها طائرات التحالف • 

املجرم عىل مناطق بيحان 
بمحافظة شبوة

 طريان العدوان السعودي يستهدف • 
شبكة اتصاالت بمديرية حريب 

بيحان بمارب
العدوان السعودي يستهدف • 

حصن بني فرحان بمديرية خوالن 
محافظة صنعاء

 طريان العدوان يشن غارات عىل • 
مناطق متفرقة بمارب

Abdullah.sabry@gmail.com

لقطات سريعة
تكامل اإلعالم الوطني "العام والخاص" حقق فاعلية • 

أكبر للرسالة اإلعالمية الوطنية في مواجهة العدوان 
التكامل  هذا  وسيتعاظم  األمريكي،  السعودي 

باضطراد إن شاء الله تعالى.
تحلي اإلعالم الوطني بالمصداقية في كافة أشكال • 

قوة  عن  عبر  للعدوان  المواجه  اإلعالمي  التناول 
الموقف الوطني، وزاد من فاعلية الرسالة اإلعالمية، 

ألنه كسب ثقة الجمهور في الداخل والخارج.

أسطورة السالح األمريكي  تحرتق على ايدي رجال اهللا ..أسطورة السالح األمريكي  تحرتق على ايدي رجال اهللا ..• • 

اليوم بصنعاءاليوم بصنعاء

افتتاح املهرجان الرابع لرياديات اليمنافتتاح املهرجان الرابع لرياديات اليمن
الثورة/ فؤاد الحرازي/

ــع لرياديات  ــن الراب ــح اليوم بصنعاء مهرجان أبهي فاش يفتت
ــؤون  ــب رئيس الوزراء للش ــت رعاية نائ ــذي يقام تح ــن، وال اليم
ــان  املهرج يف  ــارك  ويش ــويل  مقب ــني  حس ــور  الدكت ــة  االقتصادي
ــاء الرائدات من مختلف املحافظات ويف  مجموعة كبرية من النس

مختلف املجاالت والحرف.
ــيدات األعمال  ــن س ــالة م ــال رس ــان إىل إيص ــدف املهرج ويه
للعدوان بأن املرأة اليمنية ورغم الظروف قادرة عىل الصمود وعىل 

تحقيق أهدافها والعطاء يف مختلف القطاعات واملجاالت.
ــني القطاع الحكومي  ــان يأتي يف إطار الرشاكة ب كما أن املهرج
والقطاع الخاص وسيتضمن املهرجان العديد من الفعاليات التي 

ستقام خالل الفرتة -19 21 من مارس الجاري.

تواصل فعاليات حملة التوعية والضبط تواصل فعاليات حملة التوعية والضبط 
الشرطي بمدارس أمانة العاصمةالشرطي بمدارس أمانة العاصمة

صنعاء / سبأ
ــط الرشطي  ــة التوعية والضب ــات حمل ــادس فعالي ــت لليوم الس تواصل
ــتهدف طالب املدارس  ــي تنظمها وزارتا الداخلية والرتبية والتعليم وتس الت
ــوم قادة  ــعار " تالميذ الي ــة تحت ش ــة العاصم ــة بأمان ــية والثانوي األساس

املستقبل ".
وتضمنت الفعاليات إلقاء محارضات يف مجال السالمة املرورية واملدنية 
وأهميتها يف حياة املجتمع ، مؤكدة رضورة اإلملام بقواعد ومبادئ استخدام 
الطريق من قبل السائقني واملشاة وكذا اإلملام بقواعد السالمة املدنية أثناء 

الكوارث .
ــال الرشطة يف عملية  ــة تعاون الطالب مع رج ــت املحارضات بأهمي ونوه
ــروف ، وحثتهم عىل  ــكل دائم ويف مختلف الظ ــتقرار بش حفظ األمن واالس

اإلسهام بشكل فعال يف نرش الوعي األمني يف أوساط املجتمع .
ــة للحملة بني  ــة املرافق ــابقات الثقافي ــات املس ــت فعالي ــك تواصل إىل ذل

أوساط طالب املدارس وتوزيع الجوائز العينية عىل الفائزين.


