
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ
ــس الوزراء  ــث رئيس مجل بع
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي الدكت
ــزاء ومواساة  ــة ع ــور، برقي حبت
ــد  املساع ــام  الع ــني  األم إىل 
ــى الهادي  ــة الوزراء يحي برئاس
ــيل بن  ــة ع ــه العالم ــاة عم يف وف
ــن الهادي، عضو  احمد بن حس
ــن عن عمر  ــة علماء اليم جمعي
ــىض جله يف  ـــ90 عاما ق ــز ال ناه

تحصيل العلم وتعليم األجيال.
يف  ــوزراء  ال ــس  رئي ــرب  وأع
الربقية عن تعازيه ألبناء الفقيد 
وكافة آل الهادي بهذا املصاب.. 
ــب العالمة الهادي  منوها بمناق
ــال  األجي ــس  تدري يف  ودوره 
ــة  الفقهي ــوم  العل ــم  وتلقينه
والرشعية القائمة عىل الوسطية 
ــروح  ل ــززة  املع ــدال  واالعت

التسامح يف أوساط املجتمع.

ــن خرس بوفاته  وأكد أن الوط
ــا جليال كانت له بصماته يف  عامل
ــم النافع وخدمة وطنه  نرش العل
ــوىل العيل  ــه.. سائال امل ومجتمع
ــر أن يتغمد الفقيد بواسع  القدي
الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح 
ــوب أهله  ــم قل ــه وأن يعص جنات
وذويه وطالبه بالصرب والسلوان.
 " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

شهد األخ صالح عيل الصماد رئيس املجلس السيايس 
ــة ومعه نائب رئيس  ــىل القائد األعىل للقوات املسلح األع
ــور حسني  ــة الدكت ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال مجل
ــواء الركن محمد نارص العاطفي  مقبويل ووزير الدفاع الل
وعدد من الوزراء ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 
ــظ الحديدة حسن  ــاري ومحاف ــم الغم ــد عبدالكري محم

الهيج أمس فعالية تخرج عدد من الكليات العسكرية.
ويف االحتفال العسكري املهيب الذي بدأ بآي من الذكر 
الحكيم .. ألقى رئيس املجلس السيايس األعىل كلمة هنأ 
ــة و 25 كلية  ــة حربي ــة الـ 50 كلي ــني الدفع ــا الخريج فيه
ــوي بالنجاحات  ــريان والدفاع الج ــة و 32 كلية الط بحري
ــل التدريب والتأهيل  ــي حققوها خالل مراح املتميزة الت
ــازوا مستويات  ــيل وبعد أن اجت ــري والتطبيق العم النظ
ــري النوعي بكفاءة واقتدار عاليني وبروح  اإلعداد العسك
ــري يف رفد  ــدى استعدادهم الكب ــس م ــة تعك ــة وثاب معنوي
ــدوان السعودي  ــة الع ــات مواجه ــز مختلف جبه وتعزي

الصهيو أمريكي .
ــىل أن تخرج هذه  ــس السيايس األع ــد رئيس املجل وأك
ــة االستثنائية من تاريخ  ــة يف هذه املرحل الدفع العسكري
اليمن دليل عىل أن إرادة الشعب اليمني قوية وستنترص 

عىل العدوان.
ــد السالم  ــروب ولسنا ض ــاق ح ــال " إننا لسنا عش وق
ــالل ونحن مع الحوار  ــاق حرية وكرامة واستق ولكننا عش
ــة أو إقليمية تبذل بعد وقف  والسالم ومع أي جهود دولي

العدوان ورفع الحصار ".
ــود والكرامة  ــة الصم ــون عىل مواصل ــاف" مصمم وأض
ــن يريد  ــح بابا مل ــرا وال رشا وال نفت ــس بط ــالل لي واالستق
ــداس  ــل أن ت ــن أن نقب ــا ال يمك ــروب ولكنن ــرار الح استم

كرامتنا ويقتل شعبنا".
ــع انعقاد  ــال يأتي متزامنا م ــذا االحتف ــار إىل أن ه وأش
اجتماع ملجلس األمن بخصوص تسليم ميناء الحديدة .. 
مشيدا باملواقف الوطنية الشجاعة ألبناء الحديدة وقال 
ــة يف سبيل الدفاع  ــقون التضحي "إن أبناء الحديدة يعش

عن الوطن كما يعشق أمراء الخليج الحياة ".
ــىل، أن اليمن مع  ــايس األع ــس املجلس السي ــد رئي وأك
ــل السالم الذي يفيض إىل  ــالم والسعي الدائم من اج الس
إيقاف العدوان .. وقال " اليد ممدودة من اجل السالم مع 

دول الجوار املعتدية ومع املغرر بهم".
ــم يف الداخل إىل  ــرر به ــح الصماد املغ ــا األخ صال ودع
ــدوان وأن ال يبقوا مطية  ــوار وتفويت الفرصة عىل الع الح

لهذا العدوان الغاشم .
ــث رئيس املجلس السيايس األعىل الخريجني عىل  وح
ــا تلقوه خالل مراحل التدريب والتأهيل العسكري  نقل م

إىل ميدان مواجهة قوى الرش والعدوان .
ــذاذ وأنتم تتأهبون  ــم قائال " أيها األبطال األف وخاطبه
اليوم لالنطالق إىل ميادين العزة والكرامة ومواقع التضحية 
ــدة واستقالل الوطن، تقع  والفداء دفاعا عن سيادة ووح
عىل عاتقكم الكثري من املهام والواجبات الوطنية املقدسة 
ــم وخياراته الوطنية  ــا االنتصار إلرادة شعبك ويف مقدمته
ــالل وتطهري تراب اليمن من  ــة والوحدة واالستق يف الحري
رجس قوى الغزو واالحتالل وأذنابه وأدواته التي ال زالت 
ــان ضد شعبنا  ــا اإلرهابي الجب ــا وعدوانه ــل تآمره تواص
ــق أهدافها ومراميها الخبيثة يف تمزيق الوطن  بغية تحقي

والنيل من وحدته املباركة ".
ــوم صامدا موحد  ــعب اليمني يقف الي ــا أكد أن الش كم
ــات  ــل مخطط ــة ك ــري يف مجابه ــة واملص اإلرادة والعزيم
ــىل  وع ــد  تحص ــي  الت ــة  املنطق يف  ــة  العاملي ــة  الصهيوني
ــد اليمن  ــا اإلجرامي ض ــف يف عدوانه ــني ونص ــدى عام م
ــات العسكرية رغم كل  ــد من اإلخفاق ــا وإنسانا املزي أرض

إمكاناتها املادية والبرشية .

ــر  ــكر والتقدي ــن الش ــاد ع ــح الصم ــرب األخ صال وأع
ــن التحصيل  ــوات م ــوا ثالث سن ــن قض ــني الذي للخريج
ــار.. منوها  ــدوان والحص ــرار الع ــل استم ــب يف ظ والتدري
ــب  ــة والتدري ــة التعليمي ــىل العملي ــني ع ــود القائم بجه
ــات العسكرية وما بذلوه من  ــل العسكري يف الكلي والتأهي

جهد يف هذه الظروف الصعبة.
ــه  ــام كلمت ــايس يف خت ــس السي ــس املجل ــى رئي وتمن
للخريجني التوفيق والنجاح يف مهامهم الوطنية املقدسة.

ــة  ــم القتالي ــني جهوزيته ــة الخريج ــدت كلم ــا أك فيم
ــم للدفاع عن الوطن وعزته وكرامته ..  العالية واستعداده
ــعب اليمني والقيادة السياسية أنهم  معاهدين الله والش
سيكونون دوما الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة 

دسائس ومؤامرات العدوان .
ــكر والتقدير لقيادات الكليات وهيئات  وأعربوا عن الش
ــل إعداد  ــدا يف سبي ــم وقدم جه ــل من أسه ــس وك التدري

وتأهيل هذه الكوكبة من الخريجني.

ــد ما يتمتع  ــل عرض عسكري مهيب جس تخلل الحف
به الخريجون من مهارات تدريبية ومعنويات عالية، كما 
ــع املتخرجة والدفع  ــم القيادة بني الدف ــم استالم وتسلي ت
ــرارات الرتقية  ــة وقراءة ق ــالن النتائج العام ــة وإع املتقدم
ــوات املسلحة وأداء  ــالزم ثان يف الق ــني إىل رتبة م للخريج

القسم العسكري.
وقام رئيس املجلس السيايس األعىل ومعه وزير الدفاع 
ــهادات  ورئيس هيئة األركان العامة بتوزيع الجوائز والش
ــني وتقليد الطيارين جناح  التقديرية عىل أوائل الخريج

الطريان .
ــرية الحية ..  ــاورة بالذخ ــون من ــذ الخريج ــك نف إىل ذل
ــربات املكتسبة  ــوى القتايل واالحرتايف والخ عكست املست

خالل عملية التأهيل والتدريب النوعي املتطور .
ــاورة مدى إملامهم القتايل  وأظهر الخريجون خالل املن
ــارة عىل  ــة اإلغ ــن وعملي ــز وزرع الكمائ ــاز الحواج باجتي
األهداف واقتحام التحصينات واملواقع االفرتاضية للعدو 
ــدم قسم القناصة مهارات  ــة هجومية فائقة .. كما ق برسع
ــم تدريب  ــدم قس ــة، فيما ق ــداف معادي ــىل أه ــص ع القن

القوات الخاصة مهارات رمي ألهداف متحركة .
حرض االحتفال نائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الركن عيل حمود املوشكي وعدد من قادة القوى واملناطق 

والدوائر واملحاور والوحدات العسكرية.

رئيس الوزراء يعزي في وفاة العالمة علي الهاديرئيس الوزراء يعزي في وفاة العالمة علي الهادي

تعز / سبأ
ــده  عب ــز  تع ــظ  محاف ــح  افتت
ــب  مكت ــى  مبن ــس،  أم ــدي  الجن
ــة الحوبان، يف  ــارك بمنطق الجم
ــة  ــة املحلي ــود السلط ــار جه إط
لتفعيل نشاط املكاتب التنفيذية 

والخدمية باملحافظة.
ــى  التق ــاح  االفتت ــالل  وخ
الجندي بقيادة وكوادر  املحافظ 
ــداً أهمية  ــارك.. مؤك مكتب الجم
ــني  لتحس ــود  الجه ــة  مضاعف
ــي  الجمرك األداء  ــوى  مست

ــرادات بما يسهم يف مواجهة  وضبط وتنمية اإلي
ــراء استمرار  ــات االقتصادية الراهنة ج التحدي

العدوان والحصار.
ــىل  ع ــز  تع ــظ  محاف ــدد  وش
ــىل  ع ــة  الرقاب ــديد  تش رضورة 
ــة  آلي ــع  ــة ووض الداخلي ــذ  املناف
ــزة  ــني األجه ــق ب ــة للتنسي فعال
ــب  واملكات ــارك  والجم ــة  األمني
ــا إىل أن  ــة املعنية.. الفت التنفيذي
للتقييم  املكتب سيخضع  نشاط 

واملتابعة.
حرض االفتتاح وكيل املحافظة 
ــوايف ومدير  ــور الش ــد منص محم
ــد منصور  ــة العمي ــن املحافظ أم
ــارك خالد  ــب الجم ــر مكت ــب مدي ــايس ونائ املي

الصويف.

عمران / سبأ
ــران الدكتور  ــظ عم ــد محاف  تفق
ــل جعمان أمس أحوال مرىض  فيص
ــادة ومنها  ــة الح ــاالت املائي اإلسه
ــال  ث ــفى  بمستش ــز  بمرك ــريا  الكول

الريفي .
ــان من  ــظ جعم ــع املحاف واستم
ــة  باملديري ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي
الدكتور يحيى الزهريى واملختصني 
بوحدة معالجة اإلسهاالت إىل رشح 
حول سري العمل ومستوى الرعاية 
ــتبهة  املش ــاالت  للح ــة  الصحي
إصابتها بالكولريا وكذا إحتياجات 
ــل  واملحالي ــة  األدوي ــن  م ــز  املرك

واملستلزمات الطبية.
ــود  ــران جه ــظ عم ــن محاف وثم
ــوادر الطبية يف تقديم الخدمات  الك
ــة للمرىض .. الفتا  الطبية والعالجي

ــني الجهات  ــق ب ــة التنسي إىل أهمي
ذات العالقة ملواجهة الكولريا والحد 

من انتشاره.
فيما أوضح مدير مكتب الصحة 
ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــة  باملحافظ
ــدد حاالت  ــي، أن إجمايل ع الضلع
ــاالت فيما  ــاة بالكولريا 104 ح الوف
ــتبهة  املش ــاالت  الح ــدد  ع ــغ  بل
ــة للفرتة من 26  ــريا باملحافظ بالكول
ــو املايض 34  ــى 28 يوني ــل حت أبري

ألف حالة.
ــظ عمران  ــك التقى محاف إىل ذل
ــف  اليونيس ــب  مكت ــر  مدي ــس  أم
ــؤول  ــان ومس نعم ــد  ولي ــاء  بصنع
اإلعالم واالتصال باملنظمة راجات 
مدهوك ومسئول الصحة والتغذية 
وسام عبدالوهاب ومسؤولة الربامج 

باملنظمة صفاء الحميدي.

ــر  مدي ــن  م ــظ  املحاف ــع  واستم
ــالت  تدخ ــن  ع رشح  إىل  ــة  املنظم
ــة اإلسهاالت  ــف يف معالج اليونيس
ــال وغريها من  ــفى ث املائية بمستش

املراكز باملحافظة.
ــود  بجه ــان  جعم ــاد  وأش
ــاع  للقط ــا  ودعمه ــف  اليونيس
ــف  لتخفي ــة  باملحافظ ــي  الصح
ــة يف ظل  ــني وخاص ــاة املواطن معان
ــر به البالد.. معربا  الوضع الذي تم
عن أمله يف توسيع دعم اليونيسف 
ــات الصحية  ــع مستوى الخدم لرف

يف كافة مستشفيات املحافظة.
ــا خالل الزيارة مدير عام  رافقهم
ــؤاد العنيس  ــال العميد ف ــة ث مديري
ــيل باملحافظة  وعضو املجلس املح
ــة  ــدراء الصح ــق وم ــد الصدي أحم

باملديرية.

محافظ تعز يفتتح مبنى مكتب الجمارك بمنطقة الحوبانمحافظ تعز يفتتح مبنى مكتب الجمارك بمنطقة الحوبان

محافظ عمران يتفقد مرضى الكوليرا بمستشفى ثال الريفيمحافظ عمران يتفقد مرضى الكوليرا بمستشفى ثال الريفي

ــزاب  األح ــل  لتكت ــة  التنفيذي ــة  الهيئ ــت  بارك
ــعب العراقي  ــة للعدوان، للش السياسية املناهض
ــش اإلرهابي  ــىل تنظيم داع ــقيق االنتصار ع الش

اإلجرامي.
ــذا النرص الذي  ــة يف بيان  أن ه ــربت الهيئ واعت
تحقق ضد أبشع املخططات اإلجرامية األمريكية 
ــش  ــم داع ــة بتنظي ــة املتمثل ــة الغربي الصهيوني
سيخلده التاريخ لشعب العراق بعظمة تضحيات 

بواسل الجيش والحشد الشعبي.
ــذا اإلنجاز شاهدا عىل  وقال البيان" سيظل ه
ــاغ من دمائه  ــعب الذي ص ــزة وشموخ هذا الش ع
ــا املخططات  ــي نكأته ــه الت ــت وجراح ــي نزف الت
ــلت األجندة األمريكية وكذا  التآمرية، مالحم أفش
ــة  ــة الخليجي ــة الرجعي ــة العربي ــدة األنظم أجن
ــر أكرب أدواتهم اإلجرامية  العميلة يف املنطقة بدح
ــة وإمدادها لتلك  ــل املعرك رغم الرهانات عىل فش

العصابات بالعدة والعتاد".
ــاف " إننا يف اليمن قوى وأحزابا سياسية  وأض
مناهضة لهذه املشاريع االستعمارية ونحن ننظر 
ــر واالعتزاز إىل ما حققه العراق وأبناؤه  بعني الفخ
األحرار، إذ نؤكد أن هذا االنتصار لم يكن ليتحقق 
ــال يف محور  ــدة رفاق درب النض ــوال دعم ومسان ل
املمانعة واملقاومة ويف مقدمتهم حزب الله وتالحم 
ــش، يف إرادة واحدة الستئصال  ــعب مع الجي الش
ــذي خدم  ــة داعش، ال ــم الدول ــى بتنظي ــا يسم م
ــاريعها يف  ــة واالستكبار العاملي ومش دول الهيمن

املنطقة".
ــزاب  األح ــل  لتكت ــة  التنفيذي ــة  الهيئ ــدت  وأك
يف  ــون  يمض ــني  اليمني أن  ــدوان  للع ــة  املناهض
مواجهة ذات املرشوع اإلجرامي مع رأس داعش يف 
ــة وقيادتها للعدوان عىل اليمن،  املنطقة السعودي

وأن بشائر االنتصار اليمني بدأت تلوح يف األفق.
ــق،  الح ــزب  لح ــة  العام ــة  األمان ــأت  هن ــا  كم
ــدا شعبيا  ــا وحش ــة وشعبا وجيش ــراق حكوم الع
ــىل قوى  ــة النرص ع ــة، بمناسب ــات ديني ومرجعي
ــن املوصل،  ــة داعش ودحرها م ــري اإلجرامي التكف
ــار  ــوى االستكب ــن أداة ق ــراق م ــري أرض الع وتطه

العاملي.
ــزب الحق تلقته وكالة  ــال بيان صادر عن ح وق
ــارا  ــل انتص ــري يمث ــرص الكب ــذا الن ــأ)" إن ه (سب
للشعوب العربية واإلسالمية، ويعترب باعًثا لألمل 

ــعوب املستضعفة بقدرتها عىل مواجهة قوى  للش
ــة  ــوده اإلمربيالي ــذي تق ــان ال ــار والطغي االستكب

العاملية واالستخبارات األمريكية والصهيونية".
ــد قدرة  ــرص يؤك ــذا الن ــان إىل أن ه ــار البي وأش
ــا تضافرت جهودها  ــعوب عىل االنتصار إذا م الش

وتوحدت كلمتها.
ــة "  ــة اليمني ــس اإلسالمي ــت املجال ــا بارك كم
ــعب العراقي  ــافعي والصويف" للش ــدي والش الزي
ــقيق االنتصارات التي حققها وآخرها تحرير  الش

مدينة املوصل بالكامل من داعش.
ــه  ــان تلقت ــة يف بي ــس اإلسالمي ــت املجال وقال
ــة  ــة اليمني ــس اإلسالمي ــت املجال ــأ) " تابع (سب
ــافعي  ــدي اإلسالمي، واملجلس الش املجلس الزي
ــي  اإلسالم ــويف  الص ــس  واملجل ــي،  اإلسالم
ــزدان بها اليوم أرض الرافدين،  االنتصارات التي ت

ــراِر العالم،  ــراق وكلُّ أح ــا شعبنا يف الع ويفرح به
وإننا نبارك للعراق شعبا وقيادة وجيشا وحشدا 
ــا ومكوِّنات  ــاء، وأحزاب ــا، ومرجعيات وعلم شعبي

ومذاهَب هذا النرص، ونشاطرهم هذه الفرحة ".
ــل من نري  ــة املوص ــر مدين ــاف " إن تحري وأض
ــش ورهانات  ــو إسقاٌط لداع ــرام الداعيش ه اإلج
ــة وآل سعود،  ــان والصهاين ــا من األمريك صانعيه
ــة العربية واإلسالمية، وللعالم الحر  وانتصار لألم

بل وانتصار لإلنسان يف أنحاء املعمورة".
ــاء الرافدين وما  ــاة أبن ــان إىل معان ــار البي وأش
ــة، وأرواحا  ق ــاًء متدفِّ ــات ودم ــن تضحي ــوه م قدم
ــاف" لكن  ــن.. وأض ــال يف اليم ــا هو الح ــة، كم زكي
ــرار، واجتماِعهم عىل كلمٍة  د العراقيني األح بتوحُّ
ل  ــغَّ ــريي املش ــاب التكف ــة اإلره ــواء يف مواجه س
ــق هذا النُرص  ــا وصهيونيا وسعوديا، تحقَّ أمريكي

وتجلَّت هذه الهزيمة لعصابة داعش ".
ــا يف أن ال تقع هذه  ــن أمله ــربت املجالس ع وع
يل داعش  ــغِّ ــرص يف كمنِي مش ــرة بالن ــة الجدي األم
ــذا النرص  ــون استالب ه ــم يحاول ــا، وه وصانعيه
ــة والفكرية  ــة الثقافي ــن املواجه ــاء األمة ع أو إله
ــه  وأصول ــريي  التكف ــره  فك ــول  لفل ــة  واالقتصادي

وحواضنه حتى القضاء عليه نهائيا.
ــن أملها يف  ــس اإلسالمية ع ــربت املجال ــا ع كم
ــا ومذاهبها،  ــار هذه األمة وتياراته أن تجتمع أقط
ــة  ــذه املواجه ــا يف ه ــد جهوده ــا وتتوح ومكوناته

الحاسمة وعىل كل املستويات.
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اليمنية تبارك للشعب العراقي االنتصار على "داعش"اليمنية تبارك للشعب العراقي االنتصار على "داعش"
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صنعاء / سبأ
ناقش اجتماع عقد بصنعاء أمس برئاسة 
ــايل والبحث العلمي حسني  وزير التعليم الع
ــدالت القبول  ــع املتعلقة بمع ــازب املواضي ح
ــات  التخصص يف  ــة  االستيعابي ــة  والطاق

اإلدارية واإلنسانية يف الجامعات األهلية.
ــالء الوزارة  ــذي ضم وك ــر االجتماع ال  واق
ــيل  وممث ــاء  ورؤس ــة  املختلف ــات  للقطاع
الجامعات والكليات األهلية بصنعاء ،االلتزام 
ــة العامة  ــرشوع السياس ــة م ــاء بوثيق بما ج
ــي 2017 /  ــول للعام الجامع ــق والقب للتنسي
ــا واملصادقة عليها  ــي تم اعتماده 2018م الت
ــة يف معدالت  ــس الوزراء خاص ــن قبل مجل م

القبول يف التخصصات الطبية والعلمية.
ــادة النظر  ــاع إمكانية إع ــش االجتم وناق
ــات اإلدارية  ــدالت القبول يف التخصص يف مع
ــة يف الجامعات والكليات األهلية ..  واإلنساني
ــارق بني الحد  ــاق عيل اعتماد %10 كف واالتف
األدنى بني التخصصات اإلنسانية واإلدارية 
ــات الحكومية واألهلية ، وخمسة  بني الجامع
ــوازي الحكومي  ــام امل ــة للنظ ــة بالنسب باملائ
ــاة للظروف  ــة وذلك مراع ــات األهلي والجامع
االستثنائية واألوضاع الصعبة التي تعيشها 

البالد .
ــة  الطاق ــد  تحدي ــاع  االجتم ــر  اق ــا  كم  
ــددة  املح ــة  الطاق ــيل  ع ــاء  بن ــة  االستيعابي
ــني  بع ــذ  األخ ــع  م ــة  املاضي ــوام  األع ــالل  خ
ــة للتنسيق  ــاء بالوثيقة العام ــار ما ج االعتب

ــايل يف هذا  ــم الع ــات التعلي ــول ملؤسس والقب
ــادة النظر يف  ــع إع ــاري م ــام الج ــأن للع الش
ــة أهلية بناء  ــة االستيعابية لكل جامع الطاق
ــة والبرشية  ــا وإمكانياتها الفني ــىل قدراته ع
ــري  للمعاي ــا  وفق ــزات  والتجهي ــا  ومعامله

املعتمدة من مجلس االعتماد األكاديمي.
ــوم  ــوع الرس ــاع ايل موض ــرق االجتم وتط
املستحقة واملتأخرات للوزارة لدى الجامعات 
ــات البنكية  ــك موضوع الضمان األهلية،وكذل
ــات املقرتحة  ــا الحلول واملعالج واتخذ ازاءه
ــأن جدولتها وحث الجامعات عيل رسعة  بش
ــات وتوفري  ــن مستحق ــا م ــا عليه ــد م تسدي

الضمانات البنكية يف مدة اقصاها شهران .
ــات املقدمة  ــرض االجتماع التظلم واستع
ــض الربامج  ــول بع ــض الجامعات ح ــن بع م
ان  ــىل  ع ــاق  واالتف ــت  أوقف ــي  الت ــة  املرخص

ــدون قرار يتم  ــي اوقفت وأغلقت ب الربامج الت
ــا تتم  ــارشة ، فيم ــا مب ــل فيه ــاف العم استئن
معالجة التظلمات حول الربامج املغلقة وفقا 
ــل حالة يف كل  ــج اإلصالحات والنظر لك لربام

جامعة والبت فيها.
ــة برئاسة وكيل  ــاع لجن ــا كلف االجتم كم
ــة ثالثة  ــات وعضوي ــاع املؤسس ــوزارة لقط ال
ــات لدراسة الوضع القائم  من رؤساء الجامع
ــات  ــج للجامع ــص الربام ــات تراخي يف متطلب
ــوم واملخالفات  ــن الرس ــة تتضم ــع رؤي ووض
ــا  ــج وتقديمه ــل برنام ــة لك ــري املطلوب واملعاي

لالجتماع القادم إلقرارها .
ــم العايل  ــر التعلي ــد وزي ــاع أك  ويف االجتم
ــاع يأتي يف  ــذا االجتم ــث العلمي ان ه والبح
ــوزارة ومؤسسات  ــز الرشاكة بني ال إطار تعزي
ــاكل  املش ــام  ام ــوف  للوق ــيل  األه ــم  التعلي
ــة  العملي ــري  س ــه  توج ــي  الت ــات  والصعوب
ــاد الحلول واملعالجات  التعليمية فيها وإيج

املقرتحة بما ال يخالف النظام والقانون.
ــة  ــات األهلي ــزام الجامع ــة الت ــد أهمي وأك
ــة  ــودة  يف العملي ــة والج ــادئ األساسي باملب
ــي وأخالقي .. مؤكدا  ــة كمطلب وطن التعليمي
ــة االلكرتونية  ــح البواب ــن فت ــوزارة ستعل ان ال
ــات األهلية بوقت  ــل يف كافة الجامع للتسجي
ــالق باب  ــد وإغ ــت واح ــا بوق ــد وإغالقه واح

االستثناءات مهما كانت املربرات.

مناقشة معدالت القبول والطاقة االستيعابية مناقشة معدالت القبول والطاقة االستيعابية 
في الجامعات األهليةفي الجامعات األهلية
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الثورة/ أحمد الوعيل
ــة إب الحملة األمنية  ــة بمحافظ ــت األجهزة األمني دشن
ــوال باألسلحة  ــر املسلحة ومنع التج ــة ملنع املظاه الخاص
ــذاً لقرارات  ــة إب " وذلك تنفي ــة املحافظة " مدين يف عاصم
ــر اجتماع لها  ــادرة يف آخ ــة الص ــة باملحافظ ــة األمني اللجن
ــواء دكتور عبدالواحد محمد  برئاسة محافظ املحافظة الل

صالح رئيس اللجنة األمنية .
ــد عبدالجليل  ــد العميد الركن محم ــالل التدشني أك وخ
ــامي مدير أمن املحافظة نائب رئيس اللجنة األمنية أن  الش
ــة ملنع ظاهرة حمل  ــة األمنية تأتي ضمن خطة أمني الحمل
ــث  نفذتها  ــرار حي ــىل االمن واالستق ــاظ ع ــالح والحف الس
ــدات األمنية باملحافظة  ــم ودوريات من مختلف الوحـ أطق
ــوري وحققت  ــرس الجمه ــن أطقم الح ــدد م ــاركة ع وبمش
نتائج وصفها باإليجابية والجيدة من حيث عملية التنفيذ 
وإجراءات الضبط لألسلحة وعدد من املطلوبني أمنيا رغم 
ــا الحملة واستطاعت  ــات والعراقيل التي واجهته الصعوب

التغلب عليها ومعالجتها .
منوهاً بأن األجهزة األمنية تمكنت خالل الحملة األمنية 
من ضبط 54 قطعة سالح مخالفة والقبض عىل3 مطلوبني 
ــم التحفظ عليهم  ــم إىل األجهـزة األمنية وت ــاً وإحالته أمني
ــارشة اإلجراءات معهم تمهيداً إلحالتهم للقضاء، بينما  ومب

تم تحريز األسلحة املضبوطة من قبل الحملة .
ــود والتعاون مع  ــر الجه ــع رضورة تضاف ــا بالجمي  مهيب
ــة  ــا األمني ــا ملهمته ــم تنفيذه ــا يسه ــة وبم ــة األمني الحمل
ــكل املطلوب وعىل أكمل وجه ويساعدها عىل تحقيق  بالش
ــة ومنع  ــاء املظاهر املسلح ــل بإنهـ ــود املتمث ــا املنش هدفه
ــة املحافظة وذلك ملا  ــل السالح والتجوال به يف عـاصم حم

فيه مصلحة املحافظة وأمنها واستقرارها .

أوبراين: على
ــه  ــن يواج ــن أن اليم ــي م ــؤول األمم ــذر املس وح
ــفيات واألطباء  ــداد املستش ــاً حاداً يف أع حالياً نقص
ــالد وإغالق  ــام الصحي بالب ــار التام للنظ بعد االنهي
ــب الدمار ونقص  ــن املؤسسات العالجية بسب %55 م

التمويل.
ــني يف  ــني اليمني ــن العامل ــاً م ــار إىل أن 30 ألف وأش
ــذ عام تقريبا،  ــال الطبي لم يتسلموا رواتبهم من املج
وال يوجد تمويل كاف لتغطية تشغيل البنية التحتية 

كاملستشفيات ومحطات املياه والرصف الصحي.

األمم المتحدة
ــيش الذي بدأ هذا  ــول منظمات اإلغاثة إن التف وتق
الربيع عزز األزمة اإلنسانية الناجمة عن الحرب التي 
ــة يف اليمن  ــف بقيادة السعودي ــوات التحال تقودها ق

منذ ثالثة اعوام. 
ــود التطعيم يف اليمن  ــد ليندمري إن جه وقال السي
ــط لحملة  ــع التخطي ــك ال تستطي ــب ألن ــج صع "نه

مثلما تفعل يف بلد طبيعي" بسبب الحرب. 
ــريا،  مرض شديد العدوى تنرشه املياه امللوثة  والكول
ــة، يمكن أن يسبب جفافا مميتا إذا  بالنفايات البرشي

ترك دون عالج.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


