
بن حفيظ يتفقد مرضى الكوليرا بمجمع علي عبدالمغنيبن حفيظ يتفقد مرضى الكوليرا بمجمع علي عبدالمغني

بيع أذون الخزانة بقيمة بيع أذون الخزانة بقيمة ٤٨٤٨ مليارًا مليارًا

صنعاء / سبأ
ــالل زيارته أمس   ــالم بن حفيظ  خ ــكان الدكتور محمد س ــر الصحة العامة والس ــد وزي تفق
ــهاالت املائية الحادة ومنها  ــهيد عيل عبداملغني الطبي بصنعاء أحوال مرىض اإلس ملجمع الش

الكولريا.
ــرىض ومدى  ــي يتلقاها امل ــة الت ــة والعالجي ــىل الخدمات الطبي ــة ع ــر الصح ــع  وزي   واطل
ــي تصل للمراكز  ــة التعامل مع الحاالت الت ــض بالتواجد  وكيفي ــكادر الطبي والتمري ــزام ال الت

واحتياجاتها من املستلزمات الطبية.
ــلمي  عن  ــاب عبدالله األس ــورة أمة الوه ــظ إىل رشح من الدكت ــن حفي ــور ب ــتمع الدكت واس
ــاح عن عدد الحاالت  ــتمع إىل إيض ــة والعالجية التي يتلقاها املرىض ، كما اس ــات الطبي الخدم

الواصلة إىل املجمع وكيفية التعامل معها، والصعوبات التي تواجه عملهما.
ــوادر الطبية والصحية يف املركز واملجمع  خاصة يف ظل  ــن الدكتور بن حفيظ جهود الك وثم
هذه الظروف الصعبة واالستثنائية التي تمر بها البالد..مؤكدا أهمية استمرار القطاع الصحي 

يف تقديم الخدمات الطبية للمواطنني.
رافقه خالل الزيارة نقيب األطباء الدكتور عبدالكريم ثامر ونقيب الصيادلة فضل حراب.

جرى أمس يف البنك املركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض رشاء أذون الخزانة التنافسية 
ــاً و510 آالف ريال لآلجال الثالثة (91، 182،  ــزاد رقم ( 1021 ) بقيمة 47 ملياراً و921 مليون للم

364) يوماً .
ــخة منه أن متوسط معدل الفائدة لآلجال  ــبأ) نس وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت (س

الثالثة بلغ (%16.60) (15.83 %) (15.82 %) عىل التوايل.
وأشار البيان إىل أنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غري التنافسية يوم األحد القادم.

صعدة/سبأ
ــس  أم ــدة  صع ــة  محافظ ــادة  قي زارت 
ــريان  ط ــا  ارتكبه ــي  الت ــزرة  املج ــى  جرح
ــر أمس  ــي فج ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــحار وهم 18  ــوق الليل بمديرية س األول بس
ــفى  مواطنا  يتلقون العالج الالزم يف املستش

الجمهوري باملحافظة.
وخالل الزيارة عرب محافظ صعدة محمد 
ــة  ــن وكالء املحافظ ــدد م ــوض وع ــر ع جاب
ــص  خال ــن  ع ــة  االجتماعي ــخصيات  والش
ــزرة العدوان  ــزاء ألرس وذوي ضحايا مج الع
بسوق عالف .. مرتحمني عىل أرواح الشهداء 

.. متمنني الشفاء العاجل للجرحى.
ــي  الت ــاء  األبري ــاء  دم أن  إىل  ــاروا  وأش
ــىل دول  ــار تص ــوداً لن ــتكون وق ــقطت س س
ــود يف  ــتمرار الصم ــن اس .. مؤكدي ــدوان  الع
ــدوان ومخططاته التآمرية عىل  مواجهة الع

اليمن.

ــعب اليمني إىل  ودعا الزائرون أبناء الش
ــات الرشف  ــه إىل جبه ــام والتوج ــري الع النف
ــدوان إزاء ما يرتكبه  ــىل الع ــة للرد ع والبطول

من جرائم بحق اإلنسانية يف اليمن.
ــم هدايا لجرحى  ــم خالل الزيارة تقدي وت

العدوان .
ــت قيادة محافظة صعدة قد تفقدت  وكان
ــدوان يف  ــا  الع ــي ارتكبه ــزرة الت ــع املج موق
ــي راح  ــحار ،والت ــة س ــالف بمديري ــوق ع س
ــهيدا وجريحا ..  ــن 60 ش ــرث م ــا أك ضحيته

ــا يرتكبه  ــديد مل ــتنكارهم الش معربين عن اس
ــن جرائم يندى لها جبني  تحالف العدوان م

اإلنسانية منذ أكرث من عامني ونصف.
ــحار  س ــة  مديري ــاء  أبن ــذ  نف ــك  ذل إىل 
ــة احتجاجية  ــس وقف ــة صعدة أم بمحافظ

ــعودي  ــد بمجزرة طريان العدوان الس للتندي
ــس األول  ــر أم ــا فج ــي ارتكبه ــي الت األمريك
ــالف وراح ضحيتها  ــوق الليل بعزلة ع يف س

العرشات من الشهداء والجرحى.
ــتمرار العدوان يف  ــة اس ــان الوقف وأدان بي
ــف املحافظات  ــتهداف املدنيني يف مختل اس
ــي إىل مزيد من  ــعب اليمن .. داعياً أبناء الش
ــة العدوان  ــاف يف مواجه ــم واالصطف التالح

وإفشال مخططاته.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــان رج ــا البي ودع
ــود  والصم ــات  الثب ــتمرار  اس إىل  ــعبية  الش
ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــدو  بالع ــل  والتنكي
ــتمرار العدوان يف سفك  وامليادين رداً عىل اس

دماء أبناء الشعب اليمني .
ــة مالية  ــحار قافل ــدم أبناء مديرية س وق
ــناداً للمرابطني  ــتوية دعما وإس ومالبس ش
يف كل جبهات وميادين العزة والكرامة الذين 

يدافعون عن اليمن وأمنه واستقراره.

ــة األطفال أمس  ــع حكوم ــل بالتعاون م ــمة طف ــة بس نظمت مؤسس
ــدون  ــان "أطفال اليمن ينش ــة العاصمة مهرج ــبعني بأمان بحديقة الس

السالم".
ــة الجمهورية عبدالحميد  ــاد مستشار مكتب رئاس ويف املهرجان أش
سلطان بإقامة املهرجان الذي يحمل شعار السالم وإيصال رسالة لدول 
تحالف العدوان والدول املعنية بالسالم بتحمل مسؤولياتهم األخالقية 

يف إيقاف العدوان والجرائم اإلنسانية بحق األطفال يف اليمن.
ــدأ ورئيس الوزراء  ــمة طفل فؤاد الح ــة بس ــار رئيس مؤسس فيما أش
ــوان الثور ومالك حديقة السبعني عبدالله  بحكومة األطفال عبدالله نش

ــدون  ــتجابة ألطفال اليمن الذين ينش ــيش، إىل أن املهرجان يأتي اس املغ
السالم.

ــئولني وممثيل منظمات  ــرضه عدد من املس ــل املهرجان الذي ح تخل
ــد معاناة  ــت فني جس ــادية وعرض أوبري ــرات إنش ــي فق ــع املدن املجتم
ــتمرار  ــورة عامة جراء اس ــاص واملواطن اليمني بص ــكل خ ــال بش األطف

العدوان السعودي األمريكي والحصار الجائر.
ــالم والبالونات البيضاء يف سماء  ــهد املهرجان إطالق حمام الس وش
ــم  ــطة وألعاب وكذا الرس ــن املحافظات وأنش ــة صنعاء وعدد م العاصم

واملنافسات الرياضية.

الحديدة / غمدان أبوعيل
ــة  ــس بجامعة الحديدة لقاء ملناقش عقد أم
ــطة  ــة وذلك ضمن األنش ــة جامعي ــاء إذاع إنش
ــدا العاملية  ــي تنفذها إذاعة هولن ــاريع الت واملش
ــري فرصة  ــة يف اليمن ، لتوف ــا املحلي ــرب مظلته ع
ــون الجميلة  ــيل لطالب كلية الفن ــق العم التطبي

واإلعالم .
ــة التجهيزات والرتتيبات  كرس اللقاء ملناقش
ــاء إذاعة جامعية بجامعة الحديدة بدعم  إلنش
ــن إذاعة هولندا العاملية ملا لها من أهمية كبرية  م
ــتكون رافداً إعالمياً  ــتوى املحافظة وس عىل مس
لطالب قسمي اإلذاعة والتلفزيون بكلية الفنون 
ــم اإلعالم بكلية اآلداب وستسهم  الجميلة وقس
يف تنميتهم علمياً وعملياً من خالل إنتاج برامج 

إذاعية تخدم املجتمع ..
ــا  ــديد بم ــه الش ــق إعجاب ــدى املنس ــد أب وق
ــة مؤكداً أن  ــة يف الكلي ــن أعمال طالبي ــه م الحظ

ــىل إذاعة هولندا  ــيتم عرضه ع طلب الجامعة س
العاملية.

ــه أبوعيل  ــور عبداإلل ــه قدم الدكت ــن جانب م
ــام الكلية  ــب العميد صورة متكاملة عن أقس نائ
ــن  ــا وع ــودة فيه ــادرة املوج ــات الن والتخصص
ــم اإلعالم إلنشاء إذاعة  احتياجات الكلية وقس
ــك من أهمية كبرية للطالب  جامعية ملا يمثله ذل

ــج يف جميع املجاالت  ــم عىل إعداد برام لتدريبه
ــة وأن محافظة الحديدة تمتاز  املجتمعية خاص
بموقعها االسرتاتيجي وفيها إذاعة واحده فقط 
ــتمرة  مؤكداً أن هناك اهتماما كبريا ومتابعة مس
من قبل قيادة جامعة الحديدة إلكساب الطلبة 
ــاعدهم يف خدمة  ــة وتطبيقية تس مهارات علمي

املجتمع.

أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب بالتنسيق مع مؤسسة السجني 
ــه عيل املرغمي بإصالحية  ــجني املعرس أحمد عبدالل الوطنية ، عن الس

إب بعد ضمانة املؤسسة بدفع ما حكم عليه.
ــة السجني بمحافظة إب محمد حمود الفقيه  وأوضح ممثل مؤسس
ــراج عنه بعد  ــأ، وتم اإلف ــة قضية قتل بالخط ــجن عىل ذم ــرس س أن املع
ــة وتكفلت بدفع ثالثة ماليني ريال ألولياء  جهود حثيثة بذلتها املؤسس

الدم بحسب الحكم الصادر بالقضية.

ــنوات  ــجن ثالث س ــت عىل املرغمي بالس ــة قد حكم ــت املحكم وكان
ــديدها ما تسبب يف بقائه بالسجن سبع  ودفع الدية التي عجز عن تس

سنوات.
ــجني الوطنية تعاون املحامي العام رئيس  وثمن ممثل مؤسسة الس
ــديس ومدير  ــن الق ــايض عبدالرحم ــة إب الق ــتئناف محافظ ــة اس نياب
ــاع  ــني عبداملغني وما بذلوه من مس ــإب العقيد حس ــجن املركزي ب الس

إنسانية لإلفراج عن السجني املعرس.

البيضاء/محمد املشخر
ــة البيضاء أمس  ــد بمحافظ ــش اجتماع عق ناق
ــوري، خطة  ــد املنص ــيل محم ــظ ع ــة املحاف برئاس
ــني  النازح ــات  مخيم إلدارة  ــة  التنفيذي ــدة  الوح
ــزول امليداني  ــرق التغذية والن ــة ومهام ف باملحافظ
ــد فقرا والذين سيتم  ــح األرس املحتاجة  واألش ملس

توزيع لهم املعونات واملساعدات يف 16 مديرية .
ــظ البيضاء عيل  ــدد محاف وخالل االجتماع  ش
ــلطة  ــادات الس ــع قي ــيق م ــاون والتنس رضورة التع
ــدة  ــي الوح ــة  ومندوب ــب التنفيذي ــة واملكات املحلي
ــام  ــهيل مه ــات لتس ــني باملديري ــة للنازح التنفيذي
ــاالت  ــد الح ــح ورص ــي ومس ــزول امليدان الن ــرق  ف
ــني يف املديريات  ــني والنازح ــرا واملحتاج ــد فق األش
ــن أعداد  ــل اعتمادهم من ضم ــن اج ــتهدفة م املس
ــاعدات التي تستهدف  ــتفيدين من املس قوائم املس
ــاكني والنازحني واملترضرين ... داعيا  الفقراء واملس

إىل زيادة املساعدات الغذائية نظرا لزيادة الحاالت  
ــتمرار تفاقم  ــة واس ــاعدات الطارئ ــة للمس املحتاج

األوضاع اإلنسانية.
دور  ــة  أهمي ــىل  ع ــوري  املنص ــظ  املحاف ــد  وأك
ــاريع  ــانية ودعمها ملش ــة واإلنس ــات الدولي املنظم
ــة  االغاثي ــية   املدرس ــة  التغذي ــرشوع  م ــطة  وأنش
ــف املديريات واملناطق  ــة الطارئة يف مختل والغذائي
املستهدفة، خاصة خالل الفرتة الحالية للتخفيف 
ــاني  من معاناة املواطنني جراء تفاقم الوضع اإلنس

الحرج والصعب.
ــبة  ــظ البيضاء عىل أهمية رفع نس وحث محاف
حصة املحافظة من املساعدات الغذائية واملعونات 
اإلنسانية بما يتناسب مع نسبة النازحني والفقراء 
ــة ومراعاة الظروف التي يمر  واملحتاجني باملحافظ
ــعودي  ــتمرار العدوان الس ــل اس ــن يف ظ ــا الوط به

الغاشم .

قيادة صعدة تزور جرحى مجزرة العدوان بسوق الليل قيادة صعدة تزور جرحى مجزرة العدوان بسوق الليل 
مهرجان أطفال اليمن ينشدون السالم بحديقة السبعين بصنعاءمهرجان أطفال اليمن ينشدون السالم بحديقة السبعين بصنعاء

تــرتــيــبــات <نـــشـــاء إذاعـــــــة جــامــعــة الــحــديــدةتــرتــيــبــات <نـــشـــاء إذاعـــــــة جــامــعــة الــحــديــدة

ـــــــــــــراج عــــــن ســـجـــيـــن مـــعـــســـر فــــــي إب ـــــــــــــراج عــــــن ســـجـــيـــن مـــعـــســـر فــــــي إبا<ف ا<ف

ــر  املؤتم ــس  أم ــاء  بصنع ــد  عق
ــي يف  ــظ الدوائ ــي األول للتيق العلم
اليمن تحت شعار " دواء آمن وجودة 
أفضل" نظمته الهيئة العليا لألدوية 
ــتلزمات الطبية بحضور وزير  واملس
ــكان الدكتور  ــة والس ــة العام الصح

محمد سالم بن حفيظ.
ــاركة ممثلني  ــر بمش ــدف املؤتم ه
ــة  الحكومي ــفيات  املستش ــن  ع
ــة ورشكات ومصانع األدوية  والخاص
ــة  العالق ذات  ــات  والجه ــن  اليم يف 
ــظ  ــز التيق ــام مرك ــف بمه إىل التعري
ــا  العلي ــة  للهيئ ــع  التاب ــي  الدوائ
ــذا التعريف  ــه، وك ــة ومفهوم لألدوي
ــة باملركز،  الخاص ــال  بقنوات االتص
ــذا الجانب  ــورات العاملية يف ه والتط

ــي للتيقظ  ــام العامل ــن النظ فضالً ع
والسالمة الدوائية.

ــن  م ــددا  ع ــر  املؤتم ــتعرض  واس
ــول دور علم األدوية  أوراق العمل ح

ــاء  واألطب ــة  الرسيري ــة  والصيدلي
والجامعات يف التيقظ الدوائي.

تصوير / فؤاد الحرازي
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زيد البعوه
يوميات الثورة

الصمود خيارنا الوحيدالصمود خيارنا الوحيد

ــعب اليمني  ــل والوحيد للش ــزال الخيار األمث ــود وال ي كان الصم
ــرور 1000 يوم من  ــد م ــة واليوم بع ــذ البداي ــدوان من ــة الع يف مواجه
ــلمان وبيان قمة  ــمعنا ترصيحات محمد بن س ــدوان وبعد أن س الع
ــتمرار عدوانهم عىل  ــدوا فيه عىل رضورة اس ــدوان الذي أك وزراء الع
ــيبقى الصمود هو الخيار الوحيد إذ ال يوجد خيار آخر إال  اليمن س
ــول باالحتالل والوصاية  ــالم والخضوع لدول العدوان والقب االستس

الخارجية وهذا غري وارد يف حسابات الشعب اليمني..
ــن كما كنا  ــدوان عىل اليم ــم تعد هدف الع ــمى بالرشعية ل ما تس
نقول منذ البداية خصوصاً بعد ترصيح بن سلمان األخري الذي قال 
ــتمر حتى ال يكون هناك نسخة من حزب الله يف  فيه أن العدوان مس
حدود السعودية ثم ذكر الحوثيني وهذا يعني أن العدوان بدأ يكشف 
ــادي وثقافتها القرآنية  ــذه األمة لوعيها الجه ــه أنه يحارب ه حقيقت

ومواقفها من أعداء الله اليهود والنصارى وعمالئهم..
ــزب الله  ــم أعداء لح ــذا يعني أنه ــلمان ه ــن خالل كالم بن س وم
ــه يف حدودهم  ــن حزب الل ــخه م ــل وال يريدون نس ــاء إرسائي وأصدق
ــاء لكن يف املقابل  ــوا حلف ــم حلفاء إرسائيل بل عبيد لهما وليس ألنه
ــخة من حزب الله وال يرشفنا أن يكون  نقول لهم يرشفنا أن نكون نس
ــدوان فموقفنا  ــتمر الع ــني ألمريكا وإرسائيل ومهما اس ــا موال جريانن
ــنا وعن  ــتمرار يف مواجهة العدوان والدفاع عن أنفس ــح هو االس واض
ــه انه لن ينرصكم علينا  ــا مهما طال الزمان ونحن عىل ثقة بالل وطنن

ولن يخذلنا..
ــداً يف التصعيد  ــدأت تأخذ منحى جدي ــروف التي ب ــذه الظ ويف ه
ــعب يمني  ــاالت علينا كش ــيايس ويف مختلف املج ــكري والس العس
ــوطاً كبرياً يف  ــوارنا الجهادي التحرري فقد قطعنا ش ــل مش أن نواص
ــاب ووصلنا إىل مرحلة  ــا الكثري من الصع ــة العدوان وتجاوزن مواجه
ــاليب الرصاع وكيفية التصدي  متقدمة يف الخربة القتالية ومعرفة أس
ــال التصنيع  ــه يف مج ــه وبفضل رجال ــل الل ــا اليوم بفض ــا ولدين له
ــم  ــورة ت ــة متط ــة وهجومي ــكرية دفاعي ــات عس ــكري منظوم العس
ــاالت الجوية والربية  ــا يف اليمن يف مختلف املج ــا وتطويره صناعته
ــكرات التدريب تعج  ــة والصاروخية وهناك املئات من معس والبحري
ــة التصعيد  ــار معرك ــتعدين لخوض غم ــن املقاتلني املس ــاآلالف م ب
ــكري الذي يفكر فيه العدو لن  والتحدي وهذا يعني أن الخيار العس
ــتكون النتائج الطيبة واملثمرة لصالح  ــم املعركة لصالحه بل س يحس
الشعب اليمني الذي صمد وثبت من خالل جيشه ولجانه الشعبية 
ــائر يف صفوف العدوان ومرتزقة خالل األلف يوم  وألحق أفدح الخس

التي مرت..
ــب  ــل تع ــدوان أن ال يحص ــة الع ــود يف مواجه ــي الصم وال يعن
ومشاق وصرب وتضحيات وشهداء وجرحى فهذه سنة الحياة منذ 
ــق ال يصل الناس إىل مراتب العلياء والحرية والعزة إال  بداية الخل
ــوم يف عرص تعددت  ــت بما أننا الي ــن يف نفس الوق ــات ولك بتضحي
ــىل الجانب  ــد تقترص فقط ع ــرصاع ولم تع ــاليب ال ــه أنواع وأس في
ــعب يمني معنيون بالتحرك يف كل الجوانب  ــكري فإننا كش العس
ــكرية  ــة والعس ــة واألمني ــية واإلعالمي ــات السياس واالتجاه
ــة ومحاربة  ــات الدول ــة وغريها لتفعيل مؤسس واالقتصادي
ــك  ــن الرتابط والتماس ــز عوامل الصمود م ــاد وتعزي الفس
ــن أي طرف كان  ــف يف وجهه م ــل ال ونق ــول للباط وأن نق
ــعب  ــهم يف قوة الش وأن نبحث عن حلول قوية وفعاله تس
ــي وتحبط كل املؤامرات التي تعمد إىل هز وضعضعة  اليمن
ــذي بات عىل  ــد املجاهد ال ــوى الصام ــعب الق ــان هذا الش كي

مقربة من النرص إن شاء الله.

كشف مدير عام مجلس العالقات 
ــاد  ــري"، نه ــالمية "ك ــة اإلس األمريكي
ــام دول عربية  ــن قي ــوض، أمس ع ع
ــلمني  ــات تهاجم املس ــم مؤسس بدع

وتروج لإلسالموفوبيا.
ــة مع  ــوض" يف مقابل ــرق "ع وتط
ــي  ــدة تلق ــات ع ــي21" اىل ملف "عرب
يف  ــلمني  املس ــاع  أوض ــىل  ع ــوء  الض
ــل إدارة دونالد  ــيما يف ظ أمريكا، ال س
ــفه أن دوال عربية  ــا أس ــب، معلن ترام

تروج لإلسالموفوبيا.
ــس  مجل ــام  ع ــر  مدي ــم  اته ــا  كم
ــالمية دولة  ــات األمريكية اإلس العالق
ــل  تموي يف  ــارك  تش ــا  بأنه ــارات  اإلم
ــالم،  ــة معادية لإلس حوايل 33 مؤسس
وتنرش الكراهية ضده، وتروج لحمالت 
ــالموفوبيا، وفق ما نقلته تقارير  اإلس

أمريكية.
ــات التي  وأضاف: إن هذه املؤسس
تشارك أبو ظبي يف دعمها تضغط يف 

ــدار قوانني تجرم  ــايل إلص الوقت الح
كافة املظاهر اإلسالمية يف أمريكا.

إىل  ــالمي  االس ــؤول  املس ــت  ولف
ــد  ض ــة  والكراهي ــف  العن ــم  جرائ أن 
ــذ  من ــرد  مضط ــد  تزاي يف  ــلمني  املس
وصول دونالد ترامب للبيت األبيض، 
ولكنه لفت إىل أن سياساته العنرصية 
ــا  ــا حجم لن ــرزت  أب ــلمني  ــد املس ض

ــعب  ــؤازرة من الش ــن التعاطف وامل م
األمريكي لم نر مثيال لها من قبل.

ــات  العالق ــز  مرك أن  اىل  ــار  يش
ــذي  ــري" ال ــة "ك ــالمية األمريكي اإلس
ــة أمريكية  يديره عوض يعترب مؤسس
ــان  ــدة يف الدفاع عن حقوق اإلنس رائ
ــلمني يف أمريكا  ــلمني وغري املس للمس

وخارجها. 

مجلس التالحم: جرائم العدوان لن مجلس التالحم: جرائم العدوان لن ا<مارات تمول ا<مارات تمول ٣٣٣٣ مؤسسة معادية لMسالم مؤسسة معادية لMسالم
تزيد قبائل اليمن إال قوة وصمودًاتزيد قبائل اليمن إال قوة وصمودًا

ــعبي القبيل كافة قبائل اليمن ملواصلة النكف والنفري  دعا مجلس التالحم الش
العام واالستمرار برفد جبهات العزة والكرامة باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

ــتهداف العدوان  ــه أن اس ــخة من ــبأ) نس ــان تلقت (س ــس يف بي ــح املجل وأوض
ــك مدى  ــدع مجاالً للش ــا ال ي ــد بم ــني يؤك ــد للمدني ــي املتعم ــعودي األمريك الس
ــانية  ــم واألخالق اإلنس ــة املبادئ والقي ــدى عىل كاف ــه الذي تع ــه وصلف عنجهيت

واألعراف القبلية .
ــن  ــدوان ل ــم الع ــان إىل أن جرائ ــت البي ولف

ــوداً وثباتاً  ــن إال قوًة وصم ــد قبائل اليم تزي
ــت  كان ــا  مهم ــن  الوط ــن  ع ــاع  الدف يف 

التضحيات.
ــان القبائل العربية  ودعا البي

يف  ــاء  والرشف ــرار  األح ــة  وكاف
ــؤولياتهم  مس ــل  لتحم ــم  العال
ــعب  ــه الش ــرض ل ــا يتع إزاء م
اليمني من حرب إبادٍة ومجازر 

وحشية يندى لها جبني اإلنسانية 
يف  ــالف  ع ــوق  س ــزرة  مج ــا  وآخره

مديرية سحار بمحافظة صعدة .

بتضح
ــه أ في
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و

ك
مق

ــن  ــدوان ل  الع
ـوداً وثباتاً 

ــت  كان

ة 
يف 

ــم بكلية الطب جامعة صنعاء أمس الحفل  أقي
ــم  ــة جديدة حملت اس ــج دفع ــي لتخري األكاديم
ــس  ــة املجل ــرشي برعاي ــب ب ــود“ ط ــن الصم ”يم
ــس اللجنة  ــور رئي ــه بحض ــار الل ــي ألنص الصح

الثورية العليا محمد عيل الحوثي.
ــم 230  ــي تض ــدة الت ــة الجدي ــج الدفع تخري
طالبا وطالبة تأكيد عىل الصمود وتعزيز للجبهة 

ــدوان واالهتمام بالتعليم  الصحية يف مواجهة الع
الجامعي.

ــعادتهم،  ــن فخرهم وس ــربوا ع ــون ع الخريج
ــدا للقطاع  ــيكونون رافدا جدي ــم س ــن بأنه مؤكدي
ــم يف  ــب حضوره ــذي يتطل ــل ال ــي وللعم الصح
ــواء يف الجبهات  ــاحات س مختلف امليادين والس

األمامية أو يف الخطوط الخلفية.

٢٣٠٢٣٠ طبيبًا وطبيبة ينضمون إلى الجبهة الصحية طبيبًا وطبيبة ينضمون إلى الجبهة الصحية
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