
 / حمدي دوبلة
أعربت الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية ( تيليمن) عن 
أسفها  الشديد حيال ما تداولته مؤخراً بعض وسائل اإلعالم 
ــتخدام  ــائل  اس ــن ادعاءات مغرضة  زعمت  فيها تلك الوس م
ــركة تيليمن في تمويل األعمال العسكرية لصالح  إيرادات ش
ــداد بقية  ــها عن س ــرف من أطراف النزاع الدائر. و تقاعس ط
 AAE-1 ــتحقات الحصة االستثمارية في الكابل البحري مس
ــك  االدعاءات العارية  ــتنكرة  تل ومحطة إنزاله في عدن. مس

عن الصحة تماما .
ــت "الثورة"  ــي بيان لها حصل ــركة (تيليمن )ف ــت ش وقال
ــاس لها  ــخة منه  ان ماتم  ذكره مجرد ادعاءات ال أس على نس
ــركة وخلق ذرائع  ــويه صورة الش من الصحة الهدف منها تش
ــة أخرى في مدينة عدن  ــتحداث بوابة دولي واهية لتبرير اس
ــتهداف شركة  ــل اس تم اإلعالن عنها مؤخراً في إطار مسلس

تيليمن بصورة خاصة وقطاع االتصاالت بصورة عامة. 
ــاهمة ذات مسؤولية  ــركة مس وأكد البيان أن (تيليمن) ش
ــي  ــع إيراداتها وفقاً لنظامها األساس ــوم بتوزي ــدودة، تق مح
ــم  تحك ــي  الت ــذة  الناف ــن  والقواني ــة  المبرم ــات  واالتفاقي
ــاريعها  ــذ مش ــا وتنفي ــاء بالتزاماته ــاباتها والوف إدارة حس
ــات  ــب االتفاق ــغيلية وبحس ــا التش ــتثمارية ونفقاته االس

المبرمة مع الشركاء الدوليين والمحليين.
وأوضحت شركة تيليمن أن طبيعة أعمالها  الدولية تحتم 
ــاباتها وفقاً  ــا وإعداد حس ــأتها إدارة موارده ــا منذ نش عليه
للمعايير الدولية، حيث يتم مراجعة حساباتها وإبداء الرأي 
حول أدائها من قبل كبريات شركات التدقيق والمراجعة في 
العالم، والذي يضفي موثوقية على سالمة حسابات الشركة 

ومدى التزامها بالمعايير الدولية. 
ــة تمت  ــدالع األزم ــذ ان ــركة من ــابات الش ــدت أن حس وأك
ــركة مراجعة دولية  ــا والمصادقة عليها من قبل ش مراجعته
ــتخدام  ــول اس ــاءات ح ــض االدع ــذي  يدح ــر ال ــرى األم كب
ــي تقاعس  ــكرية وينف ــال العس ــركة في األعم ــرادات الش إي
ــروع  ــاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمش ــركة عن الوف الش
ــدادها بالكامل من قبل  ــري AAE-1، والتي تم س الكابل البح

شركة تيليمن بموجب المستندات المؤيدة لذلك. 
ــى أن  ــد عل ــا  التأكي ــي بيانه ــن ف ــركة تيليم ــددت ش وج
ــل ظروف  ــي ظ ــدة ف ــاالت جدي ــات اتص ــتحداث منظوم اس
االنقسام القائم حالياً سيؤدي إلى انهيار قطاع االتصاالت، 
وسيمتد تأثيره ليشمل جميع القطاعات األخرى خاصة في 
ــانية، وسيترتب عليها  الجوانب التعليمية والصحية واإلنس
ــاالت التي تعتبر حقاً  ــان المواطنين من خدمات االتص حرم

أساسياً تكفله جميع الدساتير في العالم. 

ــك بدرالدين  ــيد عبدالمل ــد الثورة الس ــات قائ ــذا لتوجيه تنفي
ــس مهدي  ــي األعلى الرئي ــس السياس ــس المجل ــي ورئي الحوث
ــاط قام األخ عبدالجبار الجرموزي وكيل محافظة الحديدة  المش
ــؤون المالية واإلدارية بزيارة تفقدية لمديرية اللحية لالطالع  لش
ــي بالمديرية  ــع التموين ــي والوض ــع الصحي ولخدم ــى الوض عل

وأوضاع النازحين.
ــب التنفيذي  ــل اجتماعاً مع المكت ــارة رأس الوكي ــالل الزي وخ
ــكاالت  ــاع واإلش ــة األوض ــة لمناقش ــب الصح ــة ومكت بالمديري
ــات التي تواجهها المديرية إليجاد الحلول  والتحديات والصعوب
المناسبة لها وتذليل كل الصعاب التي تعاني منها مديرية اللحية.

وأكد الوكيل على العمل لتوفير ألودية والحوافز الالزمة للكادر 
ــفى اللحية الذي يقدم خدماته ألكثر من مائة  الصحي في مستش
ألف نسمة والسعي لحلحلة اإلشكاليات التي تواجه المستشفى، 

مشيدا بالجهود التي يبذلها الكادر الصحي في مديرية اللحية. 
رافقه خالل الزيارة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة وليد 

العماد ورئيس المركز اإلعالمي ألنصار الله نصرالدين عامر.

الشركة اليمنية (تيليمن) تنفي صحة ا!خبار المتداولة حول تقاعسها عن سداد مستحقات الكابل البحريالشركة اليمنية (تيليمن) تنفي صحة ا!خبار المتداولة حول تقاعسها عن سداد مستحقات الكابل البحري

زيارة تفقدية لمديرية اللحية بمحافظة الحديدةزيارة تفقدية لمديرية اللحية بمحافظة الحديدة

دعت إىل تحييد خدمات االتصاالت :

قالت الرشكة اليمنية للغاز أن عدد نقاط البيع املبارش للغاز املنزيل للمواطنني يف 
أمانة العاصمة بلغ 218 نقطة يف مختلف أحياء األمانة.

وأشارت الرشكة يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ) إىل أن الرشكة قامت 
ــني يف أحياء أمانة العاصمة إىل 218 نقطة  ــادة عدد نقاط البيع املبارش للمواطن بزي

عرب السيارات املتنقلة.
ــم يف مديريات أمانة  ــع تموين املطاع ــذا اإلجراء يتزامن م ــت الرشكة أن ه وبين
ــذا تخصيص 46 طرمبة  ــاز من أربع محطات مركزية وك ــطوانات الغ العاصمة باس

غاز لتموين السيارات والباصات.
ــة بمحافظات  ــغيل محطات الرشك ــة اليمنية للغاز أنه تم تش ــت الرشك وأوضح
عمران وذمار والحديدة وكذا تشغيل محطات خاصة بمحافظات صعدة وإب وتعز 
والبيع بسعر 2100 ريال لألسطوانة.. مبينة أن الوضع مستقر يف بقية املحافظات.

شركة الغاز: شركة الغاز: ٢١٨٢١٨ نقطة بيع مباشر  نقطة بيع مباشر 
للمواطنين بأمانة العاصمةللمواطنين بأمانة العاصمة

ــة القبض عىل اثنني من  ــت األجهزة األمنية يف مديرية عبس بمحافظة حج ألق
ــع عرشين إحداثية لعدد من املواقع املدنية  ــر عمالء العدوان، بعد أن قاما برف أخط

والعسكرية يف املديرية الستهدافها من قبل طريان العدوان.
ــع 12 إحداثية  ــد املضبوطني اعرتف برف ــبأ) أن أح ــح مصدر أمني لـ (س وأوض
ــعبان املايض  ــكرية بمديرية عبس منذ منتصف ش لعدد من األهداف املدنية والعس

حتى القبض عليه.
ــع أحد الضباط  ــادل خميس اعرتف بتواصله م ــدر إىل أن املدعو ع ــار املص وأش
ــعبية ومقراتهم  ــان الش ــركات الجيش واللج ــه برصد تح ــذي كلف ــعوديني وال الس

والرفع بإحداثياتها مقابل مبالغ مالية.
ــرتف أيضا برفع  ــذي أع ــو محمد موىس وال ــد املدع ــرتف بقيامه بتجني ــا اع كم

ثمانية إحداثيات لطريان العدوان باملديرية خالل الفرتة نفسها .
ــتكمال اإلجراءات وإحالتهما  وأكد املصدر أنه تم التحفظ عىل املضبوطني الس

إىل الجهات املختصة ليناال جزاءهما الرادع .

إلقاء القبض على اثنين من أخطر عمالء العدوان بحجةإلقاء القبض على اثنين من أخطر عمالء العدوان بحجة

الجوف - سبأ
ــة الجوف أمس وقفة للتنديد بجريمة مرتزقة  نظم أبناء مديرية املرايش بمحافظ

العدوان باختطاف امرأة يف محافظة الجوف .
ــا بمدينة الحزم  ــرأة من منزله ــة إىل أن اختطاف ام ــادر عن الوقف ــار بيان ص وأش
ــادئ الدينية  ــاىف مع القيم و املب ــا وأوالدها جريمة خطرية تتن ــا عن أرسته وإخفاءه
ــم للجبهات باملال  ــتمرار دعمه ــد أبناء املرايش يف البيان اس ــراف القبلية.. وأك واألع

والرجال للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه و الحفاظ عىل كرامة وعزة أبنائه .

أبناء المراشي ينددون بجريمة أبناء المراشي ينددون بجريمة 
اختطاف امرأة في الجوفاختطاف امرأة في الجوف

صنعاء - سبأ 
ــري أمس  ــدات اإلدارية عيل القف ــاع الوح ــة لقط ــة العاصم ــد وكيل أمان تفق

األرضار يف منازل املواطنني بحارة القليس بمدينة صنعاء القديمة .
ــاعدان املهندس  ــة املس ــة العاصم ــه وكيال أمان ــري ومع ــل القف ــع الوكي واطل
عبدالكريم الحوثي وأحسن القايض عىل حجم األرضار التي تعرضت لها منازل 
ــبكة املياه  ــرتة املاضية وكذا ترسب ش ــف العدوان خالل الف ــني جراء قص املواطن

املتهالكة .
ــة أحمد صالح إىل رشح  ــو املجلس املحيل بأمانة العاصم ــتمعوا من عض واس
مفصل عن حجم األرضار التي تمثلت يف هبوط بعض املنازل وتشققات مختلفة 
ــيمة يف 12 منزالً بحي الفليحي  ــرياً إىل حدوث أرضار جس يف البعض اآلخر ، مش

وترضر 120 منزال بأرضار جزئية جراء قصف العدوان للحي .
ــد املنازل املترضرة  ــل الرسيع لرتميم أح ــد الوكيل القفري رضورة التدخ وأك

وتبديل شبكة املياه املتهالكة يف حارة القليس .
ــد عبدامللك  ــاء القديمة أحم ــام مديرية صنع ــارة مدير ع ــم خالل الزي رافقه

الصماد واألمني العام للمديرية مجاهد الغيل وعدد من املعنيني .

تضرر تضرر ١٣٢١٣٢ منزال بحي الفليحي في صنعاء القديمة منزال بحي الفليحي في صنعاء القديمة
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althawrah99@gmail.com
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أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ــي مليئة بالفرحة  ــارع اليمن ــرت حالة هامة في الش ظه
ــذي أصدره قائد  ــس عقب البيان ال ــة والثقة بالنف والبهج
ــيد / عبد الملك بدر الدين الحوثي  ــيرة القرآنية الس المس
–حفظه الله ، هذه الحالة كان الشعب قد افتقدها من بداية 
ــل العدوان  ــاف الماضية ال بفع ــنوات العج ــدوان والس الع
ــد والبغضاء والكراهية  ــد كل أنواع الحق ذاته ، مع أنه جس
واستهدف كل ما يمت بأدنى صلة للحياة ، لم يستثن شيئا 
ــتهدف  ، وال بفعل الحصار االقتصادي الخانق ، مع أنه اس
ــة ، ما حدث كان  ــر ومقومات حياتهم اليومي ــة البش معيش
ــاف والتهويل من  ــالت اإلرج ــواج الدعاية وحم ــبب أم بس
قبل اإلعالم المأجور ، فلقد انزلق بخطابه إلى أدنى مراتع 
ــاط األخالقي ،  ــتويات االنحط ــالل والغي وأدنى مس الض
ألنه قام على الزيف وأمعن في تسويق األكاذيب الخادعة 
ــوس حالة من  ــطاء ضعفاء النف ــت بداخل البس ــي بعث الت
ــه األيام من  ــتأتي ب ــوف والكآبة وترقب ما س ــب والخ الرع

مفاجآت غير سارة وأحداث دامية. 
ــعت  ــاب اإلعالمي الموجه وس ــف منهجية الخط لألس
نطاق الشائعات فأثرت على نفسيات عدد كبير من الساسة 
ــة والحقوق ،  ــطاء السياس ــون بنش ــن ومن ُيدع والمثقفي
ــن المواطنين خاصة  ــى جموع م ــس الحالة إل وامتدت نف
ــتطاع أفراد الطابور الخامس  ــاء الذين اس األطفال والنس
ــا يبثه  ــذرات مم ــوا إليهم ش ــالم أن يوصل ــش الظ وخفافي
اإلعالم المعادي ، هذا الطابور نقلها إلى الناس في الشارع 
ووسائل المواصالت والمساجد ومقايل الرجال ومجالس 
ــاء، ولم يكتف بما قيل لكنه أضاف إليها بهارات تؤكد  النس
ــكال التهديد والوعيد  مصداقيتها ، وحملها المزيد من أش
ــع ذلك لم  ــة الداخلية ، م ــة الجبه ــع وخلخل ــد التروي بقص
ــه فقط  ــرى في نفس ــر إالّ في من كان المرض قد استش تؤث
ــيرة فلقد جاء في زمنه  ــرز أهمية بيان قائد المس ــا تب ، وهن
ــود في النفوس  ــتطاع أن يقوي جدار الصم الصحيح واس
ــت في األذهان  ــدد المخاوف التي تراكم ــل األرض ، وُيب قب
ــة وكل محاوالت  ــائعات المغرض ــي تماماً صدى الش وُينه
ــت تمكن  ــي نفس الوق ــة ، ف ــة والمرتزق ــن والخون المعتدي
ــاحل الغربي  ــاوالت األعداء في الس ــال من صد مح األبط
ــدود بحيث  ــل ، ووصلت إلى طريق مس ــي باءت بالفش الت
ــارات األبطال في ميادين  ــردات البيان مع انتص التقت مف
ــززت ثقة كل  ــي النفوس، وع ــت الطمأنينة ف ــال، فبعث القت
ــدة أهمية االنتماء  ــن يمني بالقائد وبالمقاتلين مؤك مواط
ــال والدفاع  ــتعداد الذاتي لالستبس الصادق للوطن واالس
ــتقالل  ــيادة واالس ــا الس ــية وأهمه ــاه األساس ــن قضاي ع
ــة التماهي  ــززت حال ــل ع ــذه العوام ــن، ه ــة المواط وكرام
ــعب وزادت من معدالت التحدي  التلقائي بين القائد والش
ــتعداد لرفد الجبهات بكل مقومات الثبات  والصمود واالس
ــل األعداء  ــب يوم النصر وجع ــل كفيلة بتقري ــي عوام ، وه
يصطلون بنار الهزيمة طالما أن إراداتهم مهزوزة ويعانون 
ــب ، بل ويعيش من  ــديدة وفراغ ذهني ُمري حالة ارتباك ش
يدعون الثقافة منهم حالة ُغربة فكرية وغيبوبة عن الوطن 
ومقومات بقائه ، ففي ظل التالحم الوطني الصادق سيظل 
ــل أن تصحو هذه  ــكاً إلرادته ، واألم ــراً مال ــيداً ح الوطن س
ــقيمة إلى  ــادر أثقال الغيبوبة الس ــزوزة وتغ اإلرادات المه
ــه ومقومات بقائه ،  ــليم الوطن بكل أجزائ أرض الواقع الس
ــالم عليك أيها القائد ، وسالم على كل مجاهد يذود عن  س

حياض الوطن.. والله من وراء القصد.

القائد القائد 
ُيبدد المخاوفُيبدد المخاوف

ــة  ــكان بمحافظ ــة والس ــة العام ــب الصح ــه مكت وج
ــرعة إنقاذ حياة أكثر من 78  ــتغاثة بس المحويت نداء اس

مريضا بالفشل الكلوي بالمحافظة.
ــی تعطل  ــبأ) إل ــان تلقته (س ــي بي ــب ف ــار المكت وأش
ــفی الجمهوري  ــز الكلی بالمستش ــيل بمرك أجهزة الغس
ــي  ــع الصح ــم الوض ــى تفاق ــذي أدى إل ــة، وال بالمحافظ
للمرضی جراء توقف جلسات الغسيل بالمركز وصعوبة 

إنقاذهم.
ودعا البيان المنظمات الدولية ورجال المال واألعمال 

ــل الكلوي  ــؤولياتهم تجاه مرضى الفش ــام بمس إلى القي
ــيل  ــات الغس ــل الخاصة بجلس ــر المحالي ــرعة توفي وس

والمعدات واألجهزة .
ــاة  ــتودي بحي ــانية س ــة إنس ــن كارث ــان م ــذر البي وح
مرضى الفشل الكلوي جراء توقف أجهزة الغسيل وعدم 
ــدرة علی صيانتها .. محمال تحالف العدوان األمريكي  الق
ــعودي مسؤولية حدوث هذه الكارثة الوشيكة نتيجة  الس

توقف خدمات المركز.
إلى ذلك أطلقت هيئة مستشفى ذمار العام أمس نداء 

استغاثة لدعم مركز الغسيل الكلوي بالمحاليل واألدوية 
الخاصة بجلسات الغسيل .

وأكدت الهيئة في بيان أن مركز الغسيل مهدد بالتوقف 
خالل 24 ساعة بسبب نفاد جلسات الغسيل الكلوي .

ودعا البيان رجال األعمال وفاعلي الخير والمنظمات 
ــة لتوفير  ــود المبذول ــم الجه ــرعة دع ــانية، إلى س اإلنس
ــيل الكلوي ألكثر من  ــات الغس المحاليل الخاصة بجلس
ــل الكلوي مسجلين في المركز بشكل  170 مريضا بالفش

ثابت.

استغاثات Jنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي بالمحويت وذماراستغاثات Jنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي بالمحويت وذمار

ــون إلى  ــاء أمريكي ــل علم توص
ــن إصالح الخلل  طريقة تمكنهم م
ــن  ضم ــووي  الن ــض  الحم ــي  ف
الحيوانات المنوية لدى األب قبل 

تخصيب البويضة.
وأظهرت تقنية تحرير الجينات 
(CRISPR) إمكانية تعديل الخلل 
ــتبداله  ــض النووي واس في الحم
ــر  تكاث ــع  م ــن  ولك ــة.  األجن ــي  ف
ــض النووي  ــإن الحم ــا، ف خالياه
ــد يؤثر على  ــالح ق ــع لإلص الخاض

بعض الخاليا فقط.
ويمكن لتغيير التركيبة الجينية 
أن  ــة  المنوي ــات  الحيوان ــا  لخالي
ــكلة، ولكن العلماء  يحل هذه المش
ــور  ــى اآلن للعث ــدا حت ــوا جه بذل
على طريقة لتحرير الجينات دون 

قتلها.
وبهذا الصدد، يعتقد العلماء في 
ــب Weill Cornell بوالية  كلية الط
نيويورك، أنهم ربما وجدوا طريقة 
ــى توصيل نبضة  مطورة تعمل عل

كهربائية إلى الحيوانات المنوية، 
ــا  ــة، م ــا الخارجي ــر قوقعته وكس
ــى  إل  CRISPR ــول  بوص ــمح  يس

الخلية.
ــاد العلماء بتقنية التحرير  وأش
ــام  نظ ــتخدام  باس ــي  الجين
ــاره واحدا  CRISPR-Cas9، باعتب
ــي مجال  ــكارات ف ــن أعظم االبت م
الطب خالل العقود األخيرة. وفي 
ــم إتقانها، يمكنها "إصالح"  حال ت
ــوب  ــز للعي ــة ترم ــرة جيني أي طف
ــة  ــات الطبي ــة واالضطراب الخلقي
الموروثة، حتى قبل والدة الطفل.

ــذه الطريقة  ــاء ه ــرب العلم وج
ــرية،  ــارات األجنة البش ــي اختب ف
ــابق ألوانه معرفة ما  ولكن من الس

إذا كانت آمنة بالفعل.
ــض  ــتقبلت بع ــال اس ــي ح وف
ــض النووي الذي تم  الخاليا الحم
ــي خاليا أخرى  ــه، مع تلق إصالح
ــض"،  "المري ــووي  الن ــض  الحم
ــكيل  ــة هي تش ــون النتيج ــد تك فق
الفسيفساء الوراثية، حيث تظهر 
السمات الخاطئة في بعض أجزاء 

الجسم دون غيرها.

علماء يطورون طريقة تمنع العيوب والتشوهات الخلقية قبل الوالدةعلماء يطورون طريقة تمنع العيوب والتشوهات الخلقية قبل الوالدة
مشهدمشهد

وقفة مسلحة كبرى بمديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة Jعالن النفير العاموقفة مسلحة كبرى بمديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة Jعالن النفير العام
ــاء مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة  ــاء مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة خرج أبن خرج أبن
يف وقفة مسلحة حاشدة استجابة لدعوة قائد الثورة يف وقفة مسلحة حاشدة استجابة لدعوة قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي للنفري إىل الساحل السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي للنفري إىل الساحل 
الغربي ملواجهة جحافل الغزو واالحتالل من القوات الغربي ملواجهة جحافل الغزو واالحتالل من القوات 

األمريكية واإلماراتية ومنافقيهم. األمريكية واإلماراتية ومنافقيهم. 
وأكد املشاركون يف الوقفة أنهم سيظلون شامخني وأكد املشاركون يف الوقفة أنهم سيظلون شامخني 
ــرة دم  ــكل قط ــي ول ــعب اليمن ــة الش ــاء لكرام ــرة دم وأوفي ــكل قط ــي ول ــعب اليمن ــة الش ــاء لكرام وأوفي
ــتعدادهم  ــعب اليمني واس ــتعدادهم أزهقت من دماء أبناء الش ــعب اليمني واس أزهقت من دماء أبناء الش
وجهوزيتهم للتنكيل بكل من تسول له نفسه احتالل وجهوزيتهم للتنكيل بكل من تسول له نفسه احتالل 

الحديدة أو أي شرب من أرض اليمن  .الحديدة أو أي شرب من أرض اليمن  .
وجدد املشاركون يف الوقفة العهد عىل  الوالء لقائد وجدد املشاركون يف الوقفة العهد عىل  الوالء لقائد 
الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي وأنهم جند الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي وأنهم جند 
ــارته وتوجيهاته وأنهم سيجعلون من البحر  ــارته وتوجيهاته وأنهم سيجعلون من البحر رهن إش رهن إش

األحمر أحمر من دماء املحتلني.األحمر أحمر من دماء املحتلني.

إب/سبأ
ــة للطالب املتقدمني  ــنت جامعة إب أمس اختبارات املفاضل دش

التنافس عىل املقاعد الطبية للعام الجامعي 2018 – 2019م .
ــا وطالبة عىل 110 مقاعد إجمايل  ــس أربعة آالف و78 طالب يتناف
ــب  ــة وط ــوم الصحي ــب والعل ــي الط ــتيعابية يف كليت ــة االس الطاق
األسنان وفقا للنظام العام، فيما يتنافس ألف و1160 طالبا وطالبة 
ــرشي و 930 طالبا وطالبة عىل 30  ــم الطب الب عىل 20 مقعدا يف قس
ــا وطالبة عىل 60 مقعدا  ــم املختربات وألف و997 طالب مقعدا يف قس

يف طب األسنان.
ويف التدشني أشار رئيس الجامعة الدكتور طارق املنصوب إىل أن 
ــن إعطاء كل ذي حق  ــط املتبعة يف اختبارات القبول، تضم الضواب

حقه.
ــري املناخ املالئم  ــارات املفاضلة يف توف ــان اختب ــوه بجهود لج ون
ــة إب وحرصها عىل  ــة جامع ــا يعكس مكان ــات بم ــالب والطالب للط

إيجاد كوادر طبية مؤهلة .

٤٠٧٨٤٠٧٨    متنافسًا على متنافسًا على ١١٠١١٠ مقاعد في طب إب مقاعد في طب إب

ــي إىل  ــعب اليمن ــاء الش ــات أبن ــة للفعالي ــة املنظم ــت اللجن دع
ــرى  ــبة الذك ــدتني بمناس ــريتني الحاش ــعة يف املس ــاركة الواس املش
ــاء  ــة صنع ــة بالعاصم ــة القادم ــرص الجمع ــة ع ــنوية للرصخ الس

ومحافظة الحديدة.
ــبأ) أهمية  ــة (س ــه وكال ــان تلقت ــة يف بي ــة املنظم ــدت اللجن وأك
املشاركة الواسعة يف هاتني املسريتني .. مشرية إىل أنه سيتم تحديد 

املكان الحقا.

اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة بمسيرتي اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة بمسيرتي 
ذكرى الصرخة بصنعاء والحديدةذكرى الصرخة بصنعاء والحديدة


