
ــاء فتح باب  ــة صنع ــوالن محافظ ــوم بخ ــة واآلداب والعل ــة الرتبي ــت كلي أعلن
التسجيل والقبول يف كافة األقسام بالكلية.

ــبأ) أن  ــة الدكتور عبدالله دوام لوكالة األنباء اليمنية (س ــح عميد الكلي وأوض
التسجيل لخريجي الثانوية العامة، يشمل أقسام علوم الحاسوب بكلية العلوم 
ــات واللغة  ــة اإلنجليزية والرياضي ــاء واللغ ــه والفيزي ــاء والقرآن وعلوم والكيمي

العربية والتاريخ بكلية الرتبية.
ــار إىل أن التسجيل بكلية اآلداب يشمل أقسام التاريخ واللغة اإلنجليزية  وأش

واللغة العربية .

ــم الطبي  ــة بتنفيذ املخي ــراءات املتعلق ــس اإلج ــة إب أم ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق
املجاني للعيون بمركز مديرية جبلة مطلع األسبوع القادم .

ــتة آالف حالة من مختلف مديريات  ــتهدف املخيم فحص ومعاينه أكرث من س ويس
املحافظة .

ــتعرض االجتماع الذي ضم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدويل باملحافظة  واس
ــة البرص الخريية العاملية  ــام مياس مع ممثل مؤسس كمال الحارثي ونائبه الدكتور بس
ــاالت يف عدد من  ــتقبال الح ــهدتها مراكز اس ــزات التي ش ــيل الوجيه التجهي ــده ع عب
املديريات بهدف تجنيب املستهدفني مشقة العناء وتحمل نفقات الوصول إىل املخيم.

ــن يحتاجون إىل عمليات جراحية إلزالة املياه  ــر االجتماع تحويل 500 حالة مم وأق
البيضاء والزرقاء وزراعة العدسات إىل مستشفى مكة للعيون بمدينة جبلة .

ويف االجتماع أكد مدير مكتب التخطيط باملحافظة دعم الجهات الرسمية للمخيم 
ــرىض التي فأقمها  ــف من وطأة معاناة امل ــهامه يف التخفي ــي املجاني للعيون إلس الطب

العدوان والحصار .

فتح باب التسجيل بكلية التربية وا�داب والعلوم بخوالنفتح باب التسجيل بكلية التربية وا�داب والعلوم بخوالن

ا&سبوع القادم مخيم طبي مجاني للعيون بإبا&سبوع القادم مخيم طبي مجاني للعيون بإب

طارق مصطفى سالم
اتركوا عدن تنام 

وتصحو بسالم
ــوب او الجنوب  ــمه الجن ــيء اس للقاصي والداني : ال يوجد ش
ــمه  ــيء اس ــي بل يوجد اليمن وجنوب اليمن .. وال يوجد ش العرب

الجنوب المحتل بل المحافظات اليمنية المحتلة
ــراء  ــن ابتزاز الدولة والبيع والش ــة و يا انتهازيون زم ــا ساس و ي
بأسم (الجنوب) انتهى وولى إلى غير رجعة واألرض لمن يصونها 
ــوا عدن تحلم  ــا , واترك ــتري فيه ــس لمن يبيع ويش ــا ولي ويحرره
ــا وال تتقاتلوا في  ــال صفائه ــمومكم في جم ــالم وال تنفثوا س بس
ساحاتها األمنة وال تدمروا دروبها العامرة واذهبوا بعيدا عنها في 
ضغائنكم وتنابذكم واستعراض عضالتكم الكاذبة, اذهبوا للصراع 
ــوا هناك في (خبت)  ــعة ,  تقاتل بعيدا عنها في الصحاري الواس
ــاح إن كنتم صادقين في  ــاع ووادي دوفس حيث المجال مت الرج

ادعاءاتكم الواهية واتركوا عدن تنام وتصحو بسالم ..
ــي المحتل  ــر الجنوب اليمن ــد اليوم غي ــوب) بع ــم,  ال (جن نع
ــتقالل , حرروا  ــة التحرير واالس ــر قضي ــة غي ــة جنوبي .. وال قضي
ــة إن كنتم رجاال مخلصين وامتلكوا  المحافظات اليمنية المحتل
ــا تريدون ونحن معكم  ــتقل ثم قرروا م قراركم الوطني الحر المس

ومع قراركم الحر المستقل في تقرير المصير ..
ــدون .. هنا اليمن  ــيرة وثوارها الصام ــدن الجريحة األس هنا ع

الحر الشامخ وأحراره الوحدويون .
*محافظ محافظة عدن

البيضاء / محمد املشخر 
ــة البيضاء  ــة املركز الثقايف بمدين أقيمت بقاع
ــة  ــوان "الرصخ ــة بعن ــة وفكري ــدوة ثقافي ــس  ن أم
ــنوية  ــرى الس ــبة الذك ــتكرب" بمناس ــه املس يف وج

للرصخة .
ــملت  ــاور ش ــن املح ــدداً م ــدوة ع ــت الن تناول
ــة العربية  ــداء األم ــداء ألع ــالن الع ــات إع منطلق
ــات الرصخة  ــي ومدلوالت كلم ــالمية ومعان واإلس
ــكل  ــالمية بش ــا يف واقع األمة العربية واإلس وأثره

خاص وعىل العالم بشكل عام 
ــة  ــل املحافظ ــا وكي ــي حرضه ــبة الت يف املناس
محمد أحمد الوحييش ومدير  عام مديرية مدينة 
ــار وكيل  ــاص   أش ــو بكر الرص ــد أب ــاء أحم البيض
ــارص الريامي  إىل  ــاعد  ن ــاء املس ــة البيض محافظ
أهمية شعار الرصخة يف استنهاض األمة للتحرك 
ــاريع  ــار والتصدي للمش ــيل ملواجهة األخط العم

الصهيونية االستعمارية وفضحها وإفشالها.

ــىل رضورة  ــاعد الريامي  ع ــل املس ــد الوكي وأك
ــرآن الكريم  ــودة إىل الق ــع األمة بالع ــح وض تصحي
ــرك  ــه والتح ــداء ب ــف واالهت ــه والتثق ــر آيات وتدب
بموجبه إلنقاذ الجميع من املخاطر االستعمارية.
ــتنكار أبناء  ــن اس ــن الكلمات ع ــدد م ــّرب ع  وع
ــالمي  ــاء  للصمت العربي واإلس ــة البيض محافظ
ــتمرة يف  املخزي إزاء االنتهاكات  الصهيونية املس
ــعب  ــعة بحق الش ــىص وارتكاب الجرائم البش األق

الفلسطيني عىل مرآى ومسمع دول العالم.
ــد الطاقات وإعالن  ــات  إىل حش ــت  الكلم ودع
ــزاة واملحتلني وتطهري  ــامل ملواجهة الغ النفري الش

البالد من دنسهم.
ــد  ــات  وقصائ ــرات وكلم ــة  فق ــل الفعالي تخل
حماسية عربت عن   أهمية شعار الرصخة يف وجه 

املستكربين.
ــني  االكاديم ــن  م ــدد  ع ــدوة  الن ــرض  ح

والشخصيات االجتماعية من قيادة املحافظة

"الصرخة في وجه المستكبر" في ندوة بالبيضاء "الصرخة في وجه المستكبر" في ندوة بالبيضاء 
صنعاء/سبأ

ــعبي  ــس التالحم الش ــن مجل دش
القبيل أمس باملركز الوطني لنقل الدم 
ــة للتربع بالدم  ــه بصنعاء حمل وأبحاث
ــة املركز  ــداء الذي أطلق ــتجابة للن اس
لتغطية احتياجاته وعجزه الشديد يف 

فصائل الدم.
وخالل التدشني أكد رئيس مجلس 
ــف الله  ــعبي القبيل ضي ــم الش التالح
ــتمر عىل  ــي تس ــة الت ــام ان الحمل رس
ــيدا ملعاني  ــي تجس ــبوع تأت مدى أس
ــى  والجرح ــهداء  الش ــاء  لدم ــاء  الوف
ــوا دماءهم فداء  ــن قدم ــني الذي واملعاق
ــيادته .. معتربا  ــاً عن س ــن ودفاع للوط
ــن أن يقدمه املجلس  ــل ما يمك ذلك اق
ــربع  للت ــدوا  تواف ــن  الذي ــايخ  واملش

لإلسهام واملشاركِة يف الحملة.

ــة  الحمل ــريافق  س ــه  ان إىل  ــار  وأش
ــة للجرحى يف مختلف  زيارات ميداني
ــيتم  ــه س ــا إىل أن ــفيات .. الفت املستش
جمع التربعات كبادرة إنسانية أطلقها 
ــل يف مختلف  ــع القبائ ــس لجمي املجل

ــد  لتجس ــة  الجمهوري ــات  محافظ
ــراد  أف ــني  ب ــل  والتكاف ــاء  العط روح 
ــم الجرحى وتغطية  ــع إلخوانه املجتم

احتياجات املستشفيات من الدم .
ــني  ــس املواطن ــس املجل ــا رئي ودع

ــاذ حياة املرىض  ــربع بالدم وإنق إىل الت
ــيد روح اإلخاء بني  ــى وتجس والجرح

أفراد املجتمع .
ــائخ  املش ــن  م ــدد  ع ــد  أك ــا  فيم
ــى  لجرح ــدم  ال ــذل  ب أن  ــني  املتربع
ــب  ــل واج ــو أق ــان ه ــش واللج الجي
ــم  ــري تضحياته ــع نظ ــه الجمي يقدم

للدفاع عن العزة والكرامة .
ــك زار رئيس مجلس التالحم  إىل ذل
الشعبي القبيل ومعه عدد من املشائخ 
 .. ــبعني  الس ــفى  بمستش ــى  الجرح
ــيدين بتضحياتهم وما قدموه من  مش
ــوة  ــدوان وق ــة الع ــوالت يف مواجه بط
ــن الوطن  ــا ع ــالل دفاع ــزو واالحت الغ
ــتقراره وسيادته واستقالله،  وأمنه واس
وقدموا مبالغ مالية للجرحى ، متمنني 

لهم الشفاء.
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عبدالفتاح عيل البنوس 
يوميات الثورة

ــرور والتغطرس  ــه والغ ــارات في التي ــرق غلمان اإلم يغ
ــافرة  ــية واالنتهاكات الس ــرام والوحش ــون في اإلج ويمعن
ــة وفي تهامة  ــي المحافظات الجنوبي ــيادة اليمنية ف للس
ــم تجاه اليمن  ــموم حقدهم وكراهيته ، ويواصلون نفث س
واليمنيين ، ويعكس مشهد تكريم المسخ اإلماراتي محمد 
ــات التي  ــل والتصريح ــالب والطالبات األوائ ــد للط ــن زاي ب
أطلقتها الطالبة الحاصلة على المركز األول بأنها مستعدة 
ــا الرغبة للذهاب للقتال في اليمن ، هذا الكالم إن دل  ولديه
ــغل  ــدل على التعبئة والتحريض والش ــيء فإنما ي على ش
ــارات لتبرير انتهاكهم  ــي الذي يقوم به غلمان اإلم اإلعالم
ــيادة اليمنية ومشاركتهم في التحالف العدواني على  للس
بالدنا ، وتبنيهم لمعركة الساحل الغربي وتقديم كل أوجه 

الدعم واإلسناد من أجلها . 
ــل  ــي وص ــض اإلمارات ــة والتحري ــظ أن التعبئ والمالح
ــات  ــا الضابط ــاهدنا بأعينن ــات وش ــاء اإلماراتي ــى النس إل
ــن  ــزاة والمحتلي ــع الغ ــن قطي ــي رافق ــات اللوات اإلماراتي
ــأرب  ــى م ــم إل ــدوان ودخوله ــة الع ــع بداي ــن م اإلماراتيي
ــم الضربة  ــه له ــل أن توج ــر قب ــكر بصاف ــم لمعس وإقامته
ــطة صاروخ توشكا المبارك ، وال  ــتية المسددة بواس البالس
نعلم ما هي التعبئة التي تتلقاها النساء قبل الرجال حتى 
ــي اليمن إرضاء لألمريكي  ــابقن على التوجه للقتال ف يتس
ــاريعهم الخاصة ؟!  ــة ألهدافهم ومش ــرائيلي وخدم واإلس
ــذه الحالة  ــا إلى ه ــذ بأصحابه ــة تأخ ــد وأي عمال أي حق
ــي الجريرة التي  ــاه في حقهم ؟! وما ه ــا الذي أجرمن ؟! م

ارتكبناها حتى يتم التعامل معنا بهذا الشكل القذر ؟! 
ــا ، فهي أحقر  ــا ومكانته ــارات وحجمه ــا نعرف اإلم كلن
وأصغر من أن تفكر باإلعتداء على دولة بحجم اليمن ، ولكن 
ــذه الدويلة  ــرض على ه ــكان والصهاينة ف ــة لألمري العمال
ــواء المزركش بأن تلعب هذا  ــبه بالخ الصغيرة التي هي أش
ــة والمهينة  ــة والمذل ــة المخزي ــذه المهم ــدور وتقوم به ال
ــبة  ــم والتي يعتمدون فيها على المرتزقة اليمنيين بنس له
كبيرة جدا مع مشاركة ضئيلة ومحدودة للجنود والضباط 
اإلماراتيين بهدف رفع الروح المعنوية للمرتزقة وخصوصا 
ــي تبنتها اإلمارات  ــاحل الغربي والت ما يتعلق بمعركة الس
ــناد أمريكي  وأوكلت إليها مهمة تنفيذها تحت غطاء وإس
ــرائيلي ، هذه المعركة الخاسرة التي  بريطاني فرنسي إس
ــم فيها برعونة وغباء منقطع  أقحم غلمان اإلمارات بالده
ــبه  النظير ، ظنا منهم بأن الذهاب للقتال في اليمن هو أش

بالذهاب في نزهة ترفيهية. 
ــة والحقد  ــرأة اإلماراتي ــذه الج ــوم تجاه ه ــل الي والمؤم
ــض اإلماراتي اللعين تجاه اليمن واليمنيين حتى  والتحري
ــدارس بأن تكون هنالك ردة  ــاط طالب وطالبات الم في أوس
ــد اللدود من  ــذا التحريض والحق ــة لمواجهة ه ــل يمني فع
خالل التحشيد للجبهات وااللتحاق باألبطال من جيشنا 
ــل اليمنية للوقوف  ــال القبائ ــرار تهامة ورج ولجاننا وأح
ــة المؤامرات  ــة اإلماراتية والتصدي لكاف ــد هذه الهمجي ض
ــعى المحتل اإلماراتي إلنفاذها في  والمخططات التي يس
ــؤولية دينية ووطنية  ــار ذلك مس ــاحل الغربي باعتب الس
ــت أهلها وبلدها  ــون الضابطة اإلماراتية التي ترك ــن تك ، فل
ــا  ــا  أكثر حماس ــا وعدوان ــن بغي ــي اليم ــال ف ــاءت للقت وج
ــع عن أرضنا  ــق وأجدر بأن نداف ــا ، فنحن أح ــجاعة من وش

وعرضنا وسيادتنا وكرامتنا .
ــب أن يواجه  ــد اإلماراتي يج ــد، الحق ــر المفي بالمختص
ــا  معه ــل  والتعام ــرة  المؤام ــورة  بخط ــي  اليمن ــي  بالوع
بمسؤولية وطنية ،  والنفير العام للجبهات وفي مقدمتها 
ــوم جبهة  ــت تمثل الي ــي بات ــي الت ــاحل الغرب ــة الس جبه
ــزاة والمحتلين  ــال رهانات ومخططات الغ الجبهات إلفش
ــي  ــل ف ــاندهم ويقات ــن يس ــعوديين وم ــن والس اإلماراتيي
ــم من خونة وعمالء ومرتزقة الداخل ممن تحالفوا  صفوفه
مع الشيطان وباعوا أنفسهم بالمال السعودي واإلماراتي 
ــن يحصد  ــي األفق ول ــوح ف ــر تل ــائر النص ــي ألرى بش ، وإن
اإلماراتي ومن معه غير الهزيمة والخسران المبين ، وعلى 
ــتعدوا الستقبال قتالهم ، وعليهم  الشعب اإلماراتي أن يس
ــاحة المواجهات لن تقتصر على األراضي  أن يدركوا بأن س
ــتكون اإلمارات مسرحا للمواجهات وللزيارات  اليمنية وس
ــا بفارغ  ــش لها وننتظره ــة التي نتعط ــتية اليمني الباليس

الصبر  .

اإلمارات الخواء اإلمارات الخواء 
المزركش المزركش 

مششههددمششههددمشهد

صور من عملية نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقع وقرى قبالة جبل الدود انتهت صور من عملية نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقع وقرى قبالة جبل الدود انتهت 
بالسيطرة عليها وتكبيد المنافقين والجيش السعودي خسائر فادحة بالسيطرة عليها وتكبيد المنافقين والجيش السعودي خسائر فادحة 

  / غمدان أبوعيل
ــبابية  ــة والرياضية والش ــاط اإلعالمي فجعت األوس
ــاة املعلق  ــأ وف ــني بنب ــس االثن ــدة أم ــة الحدي بمحافظ
ــة الرياضية يف إذاعة  ــالق الربامج اإلذاعي الريايض وعم
ــوض  إثر  ــر ع ــد عم ــز محم ــي املتمي ــدة اإلعالم الحدي
مرض عضال الم به بعد مسرية حافلة بالعطاء وخدمة 

الرياضة والرياضيني باملحافظة  ..
ــذي ولد  ــوض ، ال ــد عمر ع ــي محم ــرب اإلعالم ويعت
ــني الرياضيني  ــهر املعلق ــة الحديدة ، من أش يف محافظ
ــب  ــدة وصاح ــة الحدي ــة بمحافظ ــل الرياضي يف املحاف
ــه عرب أثري  ــواء الذي كان يقدم ــة عىل اله ــج رياض برنام

ــد يتذكرون كثرياً  ــدة  ، وال زال محبو الفقي إذاعة الحدي
ــهرية وحنجرته الذهبية عندما كان يعلق  حماسته الش
ــب العلفي  ــرى يف ملع ــت تج ــي كان ــات الت ــىل املباري ع

باملحافظة  .
ــات اإلعالمية  ــدة وكافة املؤسس ــت إذاعة الحدي ونع
ــر عوض الذي  ــل اإلعالمي محمد عم ــة الزمي باملحافظ

وافاه األجل أمس إثر رصاع مرير مع املرض ..
ــذا املصاب  ــن حزندها العميق به ــربت اإلذاعة ع وع
ــع رحمته   ــر أن يتغمده بواس ــألة العيل القدي ــل س الجل
ــد  ــاة ألرسة الفقي ــازي واملواس ــات التع ــت  بآي ــا بعث كم
ــألة الله العيل العظيم  وأوالده وأحفاده وكافة محبيه س
أن يلهمهم الصرب والسلوان .. إنا الله وإنا إليه راجعون

  / ابراهيم األشموري
كرمت مصلحة التأهيل واإلصالح بوزارة 
ــاركوا يف  ــة أمس املرابطني الذين ش الداخلي
جبهات العزة والكرامة مع الجبهات األمنية 
ــهادات  ــم ش ــة ومنحته ــال الوطني يف األعم
ــيدهم  ــا بتجس ــة عرفان ــة وتكريمي تقديري

معاني القدوة يف االنضباط والشجاعة.
ــاد وكيل مصلحة  ــل التكريم أش ويف حف
ــيل  ع ــد  زي ــد  العمي ــالح  واإلص ــل  التأهي
ــبي  ــاط ومنتس ــات ضب ــفي بتضحي اليوس
ــداء الواجب  ــة ن ــم يف تلبي ــة ودوره املصلح
ــان  واللج ــش  الجي ــب  جان إىل  ــم  ووقوفه
ــال  وإفش ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــعبية  الش

مخططاته.
ــة  املصلح ــبي  منتس ــاركة  مش ــرب  واعت
ــش واللجان  ــن أبطال الجي ــع إخوانهم م م
الشعبية املرابطني يف ميادين العزة والكرامة 
ــرا  ــا وفخ ــي، رشف الغرب ــاحل  الس ــة  بجبه
يف  ــات  والثب ــود  الصم ــي  ملعان ــيدا  وتجس
ــاع عن الوطن وأمنه  مواجهة العدوان والدف

واستقراره.
ــام  اهتم ــفي  اليوس ــد  العمي ــد  وأك
ــراد وفاء  ــاط واألف ــة بالضب ــادة املصلح قي
ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــم  لتضحياته
ــات  الجبه ــد  رف يف  ــل  الفاع ــهامهم  وإس

ملواجهة العدوان.
ــار مدير عام  التأهيل واإلصالح  فيما أش
ــه الحكيم إىل أن  ــد عبدالل ــة العقي باملصلح

ــود من  ــاط والجن ــن الضب ــة م ــم كوكب تكري
ــاًء  ــرا ووف ــي تقدي ــة يأت ــبي املصلح منتس
ــة  ــني يف جبه املرابط ــم  ــاركتهم زمالءه ملش

الساحل الغربي.
ــاحل  ــاركتهم يف معركة الس وأكد أن مش
ــي  الوطن ــب  للواج ــة  تلبي ــي  تأت ــي  الغرب
ــيادته  وس ــه  وأمن ــن  اليم ــن  ع ــاع  الدف يف 

واستقالله.

ــة التأهيل  ــاد بجهود قيادة مصلح وأش
ــبي  ــاركة منتس ــهيل مش ــالح يف تس واإلص
املصلحة بمعركة الساحل الغربي ملواجهة 

العدوان ودحر الغزاة واملرتزقة.
ــا  ألقاه ــي  الت ــني  املرابط ــة  كلم ويف 
ــماوي ، مدير عام  ــتاذ عبدالرحيم الس األس
ــر  ــن الفخ ــرب  ع ــة ، ع ــط باملصلح التخطي
ــه  يف  املرابطة   ــاركته وزمالئ ــزاز بمش واالعت
ــوادر املصلحة ، وكل  ــتعداد كل ك ــدا اس مؤك
منتسبي وزارة الداخلية لبذل النفس واملال 
ــر  ــاهمة يف تحري ــن واملس ــن اليم ــا  ع دفاع
ــن دنس الغزاة واملحتلني  األرايض اليمنية م

ومرشوعهم التآمري.
ــر  مدي ــرضه  ح ــذي  ال ــل  الحف ــل  تخل
اإلصالحية املركزية العميد محمد املأخذي 
ــاعر  ــدة للش ــدري، قصي ــادل الب ــه ع ونائب

محمد البهلويل.
ــهادات  الش ــليم  تس ــم  ت ــك  ذل ــب  عق
ــاحل  ــاركني يف معركة الس ــة للمش التقديري

الغربي

وفاة المعلق الرياضي وعمالق البرامج الرياضية محمد عمر عوض بالحديدةوفاة المعلق الرياضي وعمالق البرامج الرياضية محمد عمر عوض بالحديدة
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