
ــور عبدالرحمن  ــؤون القانونية الدكت ــف وزير الش  كش
ــوى لرفعها نيابة عن  ــدد إعداد دع ــار أن الوزارة بص املخت
ــدل الدولية ضد  ــاذ الوطني أمام محكمة الع ــة اإلنق حكوم
ــفية املتخذة  ــأن اإلجراءات التعس ــعودية بش حكومة الس

بحق املغرتبني اليمنيني العائدين.
وأوضح وزير الشؤون القانونية يف ترصيح لـ (سبأ) أن 
ــكات املغرتبني  ــفية تتمثل يف نهب ممتل ــراءات التعس اإلج
ــيارات  ــدار قرارها بمنع خروج س ــالل إص ــني من خ اليمني

ــا  ــا أو بيعه ــىل تركه ــني ع ــار املغرتب ــي إلجب ــع الرباع الدف
بأسعار بخسة.

ــاذ لن تألو  ــار إىل أن حكومة اإلنق ــار الدكتور املخت وأش
ــني بكافة  ــني اليمني ــوق املغرتب ــن حق ــاع ع ــدا يف الدف جه
ــىل حقوقهم  ــل الحصول ع ــا يكف ــة بم ــائل املرشوع الوس
ــة واملعنوية التي  ــن األرضار املادي ــم ع ــة وتعويضه الكامل
ــب  ــن جان ــفية م ــراءات التعس ــراء اإلج ــم ج ــت به لحق

السلطات السعودية.
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الحديدة / سبأ 
ــظ الحديدة  ــال محاف ــم بأعم ــن القائ دش
ــة املراوعة  ــم أمس بمديري ــد عياش قحي محم

فعاليات أسبوع الرصخة.
ــا وكيل  ــي حرضه ــة الت ــت يف الفعالي وألقي
ــد  عب ــة  واإلداري ــة  املالي ــؤون  للش ــة  املحافظ
ــتمرار  ــد محمد، كلمات أكدت اس ــار أحم الجب
ــتكبار  ــود والثبات يف مناهضة دول االس الصم

العاملي ومخططاتها.
ــات وأهداف  ــات إىل منطلق ــارت الكلم وأش
ــتنهاض  واس ــاظ  إيق يف  ــا  وأهميته ــة  الرصخ

الشعوب لفضح أهداف دول االحتالل.
حرض الفعالية نائب رئيس مؤسسة موانئ 

البحر األحمر يحيى رشف الدين.
ــي القناوص  ــاء أبناء مديريت ــك أحي اىل ذل
والضحي بمحافظة الحديدة فعاليات ثقافية 
ــة أبدوا فيها  ــبة ذكرى الرصخ خطابية بمناس
ــم  ــدد يف مناهضته ــم املتج ــخطهم وموقفه س

للمستكربين.
ــات  الكلم ــن  م ــدد  ع ــة  الفعالي ــل  تخل  

ــربت يف مجملها  ــي ع ــعرية الت ــد الش والقصائ
ــداف  ــات واأله ــة واملنطلق ــرى الرصخ ــن ذك ع
ــعوب وتنبيه  ــاظ الش ــة يف إيق ــة الرصخ وأهمي
ــداء واملخططات التي  ــاه تحرك األع األمة تج

تحاك ضدها. 
ــاروا إىل أهداف  ــة أش ــاركون يف الفعالي  املش
ــة  ــة حال ــعار يف مواجه ــة الش ــة وأهمي الرصخ
ــة دول  ــة يف مواجه ــتنهاض األم ــت واس الصم
االستكبار العاملي ومخططاتها العدائية لألمة.

ــخصيات  ــدد من الش ــرض الفعاليتني ع ح
االجتماعية وجموع من املواطنني.

ــم الجامعي  ــرة التعلي ــك نظمت  دائ إىل ذل
ــي يف جامعة الحديدة أمس  وامللتقى االكاديم
ــوان « الرصخة صمود - ثبات -  ــدوة تحت عن ن

وانتصار» يف مديرية باجل.
ــاط أبرزها  ــددا من النق ــت الندوة ع تضمن
ــن  بدرالدي ــني  حس ــد  القائ ــهيد  الش ــرك  تح
ــعار  ــالق ش ــه وإط ــه علي ــوان الل ــي رض الحوث

ــن  م ــاد  املض ــرك  والتح ــة  واملقاطع ــة  الرصخ
ــة  النقط ــت  ، وتضمن ــي  األمريك ــدو  الع ــل  قب
ــعار يف مواجهة  ــرشوع القرآني والش الثانية امل

التحديات ومنطلقات هذا الشعار. 
ــة  والرابع ــة  الثالث ــان  النقطت ــت  وتضمن  
ــي تحققت من  ــداف الت ــعار واأله ــي الش معان
ــة  ــعار املقاطع ــعار  ، وش ــاف بالش ــالل الهت خ
ــم من مجاالت الجهاد  االقتصادية كمجال مه

يف سبيل الله.

القائم بأعمال محافظ الحديدة يدشن فعاليات ذكرى الصرخة بالمراوعةالقائم بأعمال محافظ الحديدة يدشن فعاليات ذكرى الصرخة بالمراوعة

ــة العاصمة، املتهم  ضبطت رشطة أمان
ــة  ــو تابع ــوع فولف ــرة ن ــري رأس قاط بتفج
للمواطن عبده هادي ساحية، مستخدما 

لغما قمعيا ما تسبب يف إتالفها بالكامل.
ــبأ) أنه  ـــ (س ــي ل ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم وإجراء  ــىل املته ــض ع ــاء القب ــد إلق بع
ــه مطلوب لألمن يف أكرث  التحريات تبني أن
ــه.. الفتا إىل  ــل منها قتل عم من قضية قت
ــراءات الالزمة لتقديمه  ــه تم اتخاذ اإلج أن

إىل العدالة.

القبض على متهم بتفجير قاطرةالقبض على متهم بتفجير قاطرة

شعرشعر

أسد باشا
عبد اليمامةعبد اليمامة

ــْة ــام ــم ــي ـــــــداِم ال وعـــبـــٍد تــحــت أق
ـــْة ـــرام ك وال  يــعــيــش  ــــــرٍف  ش بــــال 

ـــٍة لـــعـــوٍب ـــي ـــان ـــبِّ غ ـــح  يـــهـــيـــُم ب
ـــجـــرجـــره إلـــــى وحــــــِل الـــنـــدامـــة ت

ــا ســعــيــٌر ــه ــن ــائ ــط عـــلـــى ُســـــــرٍر ب
ــْة ــقــمــام ــــوق أكــــيــــاِس ال ــ= ف ــن ــي وح

ــــار< ــــن هــــــواه وحــــــطَّ ع تـــوضـــأ م
ــة ــام ــوس ــة ال ــق ــاش ــى أحـــضـــان ع ــل ع

ُيــصــلــي ــًة  ــل ــاف ن ـ  ــَل  ــي ــل ال ـ  ـــــرآُه  ت  
ــو غـــرآمـــه ــل ــت  عـــلـــى أبــــواِبــــهــــا ي

ـــــ= ـــــحـــــّرُك ذيــــلــــُه الـــمـــحـــنـــيَّ ُذّل ُي
ــــــّرْت أمــامــه ـــا م ـــــلَّ م ويـــلـــهـــُث ُك

ــر< ــف )ُك ــمَّ ــُه ــّل ــُح(بــاســِمــَك ال ُيــســبِّ
ــْه ــســالم ويـــرجـــو الــــّلــــآَت مـــوفـــور ال

ــــ= تـــرّبـــى ــــان ـــالِت أزم ـــض ـــف عـــلـــى ال
يـــهـــا عــظــامــه ومــــن دِمـــنـــا ُيـــغـــذِّ

 كــكــلــٍب حــيــن ُتــطــلــقــُه لــصــيــٍد
ــفــخــامــْه ـــاِب ال ـــح ـــّرَك قـــبـــَل أص ـــح ت

ـــر< ـــْش لـــيـــمـــcَ قـــلـــب إســـرائـــيـــل ِب
ويــســكــَب فــــوق أمــريــكــا هــيــامــه

غــزاهــا هانئًة…  ـــدُس  ـــُق ال لتحيا 
تهامة -فاتنتي-  ــرِك  ــّش ال بجيِش 

ــى ــرب ت ـــٌد  ـــب ع أم  ذآك؟  أخـــيـــٌر     
الِفطامه؟ مــن  ــول  ــّرس ال نــهــِج  على 

حتى الـــبـــيـــِت  آِل  ـــحـــبِّ  ب ـــــام  وه
طعامه يــنــســى  ــم  ــره ذك ــي  ف غـــدا 

تــفــانــى عـــبـــٌد   أم   ذآَك؟  أخـــيـــٌر    
ـــل الــكــرامــه ـــــّروح مــن أج وأفــنــى ال

حتى  mِا ــل  ــي ــب س ـــي  ف ـــد  ـــاه وج
يـــقـــرئـــُه ســالمــه ـــُر  ـــص ـــّن ال ــــــآُه  أت   

طــلــيــٌق عـــبـــٌد  أم  ذآَك؟  ـــٌر  ـــي أخ  
لــغــيــِر الــحــقِّ مــا أبــــدى اهــتــمــامــه؟

وحـــاشـــا ـــى  ـــن أح مــــا   mِا لـــغـــيـــِر 
ـ هــامــه ِل  pـــذ ـــال ب ــدا-  ــع ــل ل ُيــطــأطــُأ 

ــحــمــقــى: أيــســوى ـــهـــا ال pــوا أي ــب ــي أج
الــّنــعــامــة؟ ذاك  ُمجاهٍد…  حــــذاَء 

ـــي شــمــوخــي ــى ف ــق ــأب تـــهـــامـــيٌّ س
ــى قـــبـــَر غــازيــهــا تــهــامــة.  ــق ــب   وت
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

26 شوال 1439ه - 10 يوليو 2018م العدد 19591الثالثاء
الرابعة  الذكرى  علينا  مرت  /2018م   7/7 الماضي  السبت 
قبل  من  الجنوب  وغزو  الوحدة،   على  لالنقالب  والعشرون 
عصابات االرهاب والتخلف االجتماعي بقيادة عفاش وعلي 

محسن والزنداني وعيال الشسخ االحمر.
في هذا اليوم االسود يتذكر االحرار من أبناء اليمن فتاوى 
علماء  اصدرها  التي  الدماء  واستباحة  واالستحالل  التكفير 
الشيطان، من امثال الديلمي والزنداني وصعتر، لكن يبدو أن 
الكثير من الجنوبيين يتمتعون بذاكرة مثقوبة،  وخاصة أولئك 
علي  اللص  قيادة  وتحت  العدوان،   صف  في  يقاتلون  الذين 

محسن،  وطارق عفاش،  وهاشم األحمر.                                                    
هؤالء الذين سرقوا معظم منشآت وأراضي الجنوب، واقصوا 

كل المكونات الجنوبية، ومرمطوا بالجنوبيين باألرض.
الجنوبي،   الحراك  مع  نقف  ونحن  عاما  وعشرون  أربعة 
يحمل  الحراك  وأن  مظلومية،  صاحب  الجنوب  أن  معتبرين 

قضية، وباألخير يقول لك واحد تافه ( انت دحباشي ).
من  الكثير  أن  لنا  بينت  الماضية  السنوات  الثالث  أحداث 
مرتزقة،   إلى  تحولوا  وانهم  قضية،   لهم  ليس  الجنوبيين 
يحاربون في صفوف العدوان ضد اخوانهم الذين وقفوا معهم 
طوال حكم عصابة 7/7 الدموية،  بل وضد سيادة واستقالل 

عموم الشعب اليمني الحر.
نسمع  كنا  أو  نعرفه،   الذي  الثائر  الجنوب  ان  وللحقيقة 
فعصابة  هناك،  كثيرة  مياه  جرت  لقد  كذلك،   يعد  لم  عنه،  
7/7 نهبت كل شيء،  ودمرت كل ما هو وطني،  بما في ذلك 
الثقافة الوطنية الوحدوية،  بحيث وجد جيل مستلب الهوية 
واالنتماء،  وآخرون ارتدوا على اعقابهم،  يبحثون عن أوهام ما 
قبل االستقالل الوطني في 1967م،  عما يسمى جنوب عربي، 

ذي هوية انفصالية سالطينية استعمارية.
والوطنية،   الوحدوية  القيم  كل   7/7 عصابة  جرفت  لقد 
والنهب  والتخلف  الموت  ثقافة  واستجلبت  االرهاب  وزرعت 
والفيد،  بل كان عفاش، راعي هذه العصابات على اتفاق مع 
والشمال  الجنوب  من  مناطق  اعطاء  على  الدن  بن  االرهابي 
إلقامة امارة اسالمية للقاعدة، لوال رفض الدول الغربية التي 

رأت في ذلك خطرا على مصالحها..
وسط تزاحم المرتزقة والعمالء ضاعت القضية الجنوبية،  
النظام  وعاد   7/7 عصابة  عادت  االحتالل  وصاية  وتحت 
العفاشي الذي سرق الجنوب واهدر كرامة ابنائه إلى الواجهة.
هادي،  عبدربه  بالقاتل  ممثلة   7/7 عصابة  عادت  نعم 
واللص علي محسن وعائلة عفاش وعصابات االحمر وحزب 
االصالح. ومغفلو الجنوب يزج بهم في معارك ال ناقة لهم فيها 
وال جمل،  تارة للدفاع عن النظام السعودي،  واخرى لتنفيذ 
اجندة االحتالل االماراتي في الساحل،  وثالثة يزج بهم في 
المخازي من  السرية،  ويمارس في حقهم  اإلمارات  سجون 

األعمال.
نظام عفاش انتهى في شمال اليمن، لكنه عاد الى الجنوب 
تحت وصاية االحتالل االجنبي،  وما يسمى شرعية االرتزاق 

في فنادق الرياض.
ثرواته،   ينهب  لالحتالل  جنوبهم  الجنوبيون  ترك  نعم 
والفسق،  الدعارة  وينشر  والصبيان،  النساء  ويغتصب 

واالنحالل والميوعة، ويتحكم بكل أمور البالد.
حرب 94 القذرة كانت كارثة على اليمن، ال زلنا نعاني من 
يكون  ربما  التبعات  هذه  من  والقادم  اليوم،   حتى  تبعاتها 

اعظم.
الكثيرون حذَّروا عفاش من االنسياق وراء العصابات قبل 
الدين  الشهيد حسين بدر  الكارثية. وكان  الحرب  اندالع هذه 
الحوثي، واحدا من الذين عارضوا الحرب،  وقاد مظاهرات في 
صعدة ضد الحرب،  وناله الكثير من األذى من عصابات عفاش، 

وصلت الى التخلص منه وتدمير صعدة بست حروب.
إلى  ذهابا  الجنوب  في  المرتزقة  اصوات  تتعالى  اليوم 
ان  يريد  االحتالل  أن  يعرفوا  أن  دون  الجنوب  خارج  االرتزاق 

يفرغ الجنوب من ابنائه ليتسنى له العبث بمقدرات الجنوب.
يقتل ابناء الجنوب بأيدي قوات الغزو بدون ثمن، وجثثهم 

تأكلها الغربان والوحوش الضواري.                                                                          
في الساحل وحده قتل الغزاة اكثر من 300 مرتزق جنوبي 

بحجة انهم يتقهقرون،  أو بما يسمونها نيران صديقة.
يقاتل بعض الجنوبيين كمرتزقة بينما الجنوب يرزح تحت 
االحتالل السعو/ اماراتي وكرامة ابنائه تداس تحت بيادات 

االحتالل.
لكن عزاءنا ان هناك احراراً سينهضون لمقاومة المحتل،  
بالمهرة  ممثال  الشرق  أقصى  من  ينتفض  المارد  بدأ  وقد 

وسقطرى،  ثم نساء عدن.

كل كل ٧٧//٧٧ وانتم  وانتم 
مرتزقة!!مرتزقة!!

مشهدمشهد

ــض الجامعات  ــن إقدام بع ــث العلمي م ــايل والبح ــم الع ــذرت وزارة التعلي ح
األهلية عىل فتح باب التسجيل خارج إطار البوابة اإللكرتونية للتسجيل املوحد 

للعام الجامعي -2018 2019م.
ــاء الجامعات  ــبأ) مالك ورؤس ــت وزارة التعليم العايل يف بيان تلقته (س ودع
والكليات األهلية إىل االلتزام بعدم اإلعالن عن فتح باب التسجيل والقبول للعام 
ــجيل املحدد يف  ــارج إطار النافذة اإللكرتونية وقبل موعد التس 2018 2019-م خ

األول من أغسطس املقبل.
ــة وعدم  ــذة اإللكرتوني ــارج الناف ــجيل خ ــزام بعدم التس ــىل االلت ــددت ع وش
ــت الجامعة املخالفة  ــجيل اليدوية وحمل ــمى ببطائق التس ــل مع ما يس التعام

املسؤولية.
ــية التي  ــد البيان عىل رسعة تقديم طلبات تقييم الربامج الطبية والهندس وأك
لديها برامج، وتم ممارسة النشاط دون أن تحصل عىل موافقة من لجان التقييم.. 
ــة التدريس بدون استكمال إجراءات االعتماد األكاديمي يعد  الفتا إىل أن ممارس

مخالفة ستتخذ الوزارة اإلجراءات القانونية حيال ذلك.
ــة قانونا  ــل أن الجهة املخول ــة أال تتجاه ــوزارة بالجامعات األهلي ــت ال وأهاب
ــم قبول أي  ــاد األكاديمي ولن يت ــس االعتم ــة هي مجل ــكيل لجان مختص بتش

تقارير من أي لجان تقييم خارج مجلس االعتماد

التعليم العالي تحذر الجامعات ا;هلية من التعليم العالي تحذر الجامعات ا;هلية من 
التسجيل خارج اطار البوابة االلكترونية التسجيل خارج اطار البوابة االلكترونية 

ــي عبدامللك عبدالله  نال الباحث اليمن
ــوراه بتقدير مرشف  ــة الدكت ــا درج أبو دني
ــد  ــة محم ــب بجامع ــة الط ــن كلي ــداً م ج
الخامس املغربية يف التكنولوجيا الحيوية 
 Pharmaceutical) ــة  األدوي ــة  وصناع

(biotechnology
ــث  بالبح ــة  املناقش ــة  لجن ــادت  وأش
ــث وما  ــت للباح ــي الالف ــتوى العلم واملس
ــة  ــات ذات قيم ــارب وعالج ــن تج ــه م قدم
عالية منها ثالثة أدوية مضادة لاللتهابات 
ــة، وعدة  ــواد الطبيعي ــن امل ــات م وامليكروب
ــادات  مض ــدة   جدي ــات  وكريم ــم   مراه
ــية،  حملت اسمه  ”  لاللتهابات والحساس

دنيا ارنفسس“
ــم من  ــة والحك ــة املناقش ــت لجن وتكون
األستاذة الدكتورة : كاتم العلوي – أستاذة 
ــة اللجنة  ــموم – رئيس ــة  والس ــم األدوي عل
ــن اإلبراهيمي  ــز الدي ــتاذ الدكتور ع واألس

  (DNA ) ــا الحيوية ــتاذ التكنولوجي –  أس
ــتاذ الدكتور  محمد أنصار –  املرشف واألس
ــتاذ الكيمياء الدوائية- املرشف املساعد  أس
ــدراوي –  ــى ال ــور مصطف ــتاذ الدكت واألس
أستاذ الكيمياء التحليلية - مقررا واألستاذ 
ــتاذ الكيمياء  ــور : محمد عانب – أس الدكت
الحيوية - مقررا واألستاذة الدكتورة أمينة 
زلو أستاذة علوم األدوية والسموم - مقررا 
ــتاذ  ــعيد الوهيلة أس ــتاذ الدكتور س واألس

الفسيولوجيا – مقررا

الدكتوراه ;بو دنيا في التكنولوجيا الحيوية وصناعة ا;دويةالدكتوراه ;بو دنيا في التكنولوجيا الحيوية وصناعة ا;دوية
ــرر بهم، ممن أوكلت  ــزة األمنية عددا من املرتزقة واملغ ــت األجه ضبط
إليهم عمليات رصد وإبالغ العدوان بتحركات الجيش واللجان الشعبية 

ورجال األمن.
ــرر بهم 65  ــد املغ ــبأ) أن اعرتافات أح ـــ (س ــي ل ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن  ــتغالل بعض كبار الس ــدوان إىل اس ــة الع ــوء مرتزق ــفت لج ــا كش عام
ــاعات  ــات وتضليلهم عرب اإلش ــىل معلوم ــول ع ــتخدامهم يف الحص واس

واألخبار الكاذبة.
ــرتف أنه عمل مع  ــه الذي تم ضبطه، اع ــدر إىل أن املغرر ب ــت املص ولف
ــد املرتزقة من حزب  ــم بمعلومات عرب أح ــدوان، وكان يوافيه ــة الع مرتزق

اإلصالح الذي يقوم بدوره برفع املعلومات إىل مرتزقة مارب.
ــوى  ــىل أي مقابل س ــل منهم ع ــم يحص ــه ل ــه فإن ــب اعرتافات وبحس
ــلحة .. مبينا أن قادة  ــرصف األموال واألس ــويف والوعود الكاذبة ب التس
املرتزقة يقومون باستغالل املخدوعني لتحقيق مكاسب شخصية مقابل 

تدمري اليمن.
ــوا يطلبون منه  ــة بمأرب كان ــر أن قيادات املرتزق ــني اعرتف اآلخ يف ح
ــات املواطنني يف  ــش وكذا رصد تجمع ــال األمن والجي ــد تحركات رج رص

مراسم العزاء واللقاءات االجتماعية ورصد املنازل وغريها.
وقد عرب املضبوطان عن ندمهما ملا قاما به من أعمال الخيانة للوطن.

اثنان من عناصر الرصد التابعة للعدوان يعبران عن ندمهمااثنان من عناصر الرصد التابعة للعدوان يعبران عن ندمهما

أهالي مديرية مقبنة بمحافظة تعز أهالي مديرية مقبنة بمحافظة تعز 
يلبون نداء عائلة الشهيدة أم هارون يلبون نداء عائلة الشهيدة أم هارون 
التي استشهدت إثر دهسها قبل أيام التي استشهدت إثر دهسها قبل أيام 

من قبل طقم تابع للمرتزقة وهي تدافع من قبل طقم تابع للمرتزقة وهي تدافع 
عن مزرعتها لتلحق بابنها هارون أحد عن مزرعتها لتلحق بابنها هارون أحد 

شهداء الجيش واللجان الشعبية.شهداء الجيش واللجان الشعبية.

  / اسامء البزاز 
ــات اإلغاثية  ــل للمنظم ــاب كام ــل غي يف ظ
ــه  ــعى في ــذي يس ــت ال ــانية ، ويف الوق واإلنس
ــاني وإحداث  ــع اإلنس ــم الوض ــدوان لتأزي الع
ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــانية  إنس ــة  كارث ــرب  أك
ــزوح من  ــني عىل الن ــار املواطن ــالل إجب ــن خ م
ــان  ــة بني ــن مؤسس ــعارا م ــم، وإستش مناطقه
ــؤالء النازحني،  ــاه ه ــؤولية تج ــة باملس التنموي
ــة يف توزيع املساعدات  تتواصل جهود املؤسس
ــرب برنامجها ((أغنياء من  اإلغاثية العاجلة ع
ــلة  ــم توزيع أربعمائة س ــث ت ــف)) ، حي التعف
ــة  ــية بمديري ــة القراش ــن عزل ــة يف كل م غذائي

ــة ربع الحرضمي  ــد ومنطقة جمينة يف عزل زبي
ــن معاناة  ــك للتخفيف م ــة حيس،وذل بمديري
النازحني وتفاديا لحصول كارثة إنسانية باتت 

معاملها تدق ناقوس الخطر.
ــة  ــر التي تتهدد فرق املؤسس ورغم املخاط
ــىل  ع ــل  املتواص ــه  بقصف ــدوان  الع ــل  قب ــن  م
مناطق الساحل الغربي واملشقة التي واجهت 
ــاني  ــؤدي واجبها اإلنس ــرق إال أنها ت هذه الف
ــة  اإلغاثي ــاعدات  املس ــال  بإيص ــي  واألخالق

للمستفيدين إىل املنازل التي نزحوا إليها.
ــات النزوح بصورة  ــة عملي وتواكب املؤسس
ــىل  ــة ع ــات العدواني ــدء العملي ــذ ب ــة من يومي

ــاحل الغربي  ــوب الحديدة بالس مديريات جن
ــح  ــح ميداني رسيع حيث يتم املس بعملية مس
ــول األرس النازحة  ــرد وص ــكل يومي وبمج بش
ــم تغادر مديرياتها بل  التي أثبتت صمودها ول
ــرث أمانا يف نفس  ــاكن ومناطق أك نزحت إىل مس

مديرياتها.
ــارب  ــا يق ــت م ــد وزع ــة ق ــت املؤسس وكان
ــلة غذائية كمرحلة  ــمائة س ثالثة آالف وخمس
ــي والتحيتا وبيت  ــات الدريهم أولية يف مديري
ــة والجراحي، يف  ــينية واملراوع ــه والحس الفقي
ــتمر من  ــل صعبة وقصف مس ــل ظروف تنق ظ

الطريان املعادي يستهدف تلك املديريات.

ــن امتحانيني لطالب  ــم نقل مركزي ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي أعلن
الشهادة األساسية بمحافظتي الجوف وإب.

ــه الدكتور محمد  ــاع املناهج والتوجي ــح وكيل الوزارة لقط وأوض
السقاف لوكالة األنباء اليمنية لـ(سبأ) أنه تقرر نقل مركز 22 مايو 
ــعدان بنفس  ــهيد نارش س االمتحاني بمديرية املرايش إىل مركز الش

ــة يف محافظة الجوف وكذا نقل مركز أروى بمديرية الرضمة  املديري
إىل مركز اإليمان الذاري بنفس املديرية بمحافظة اب .

ــن االمتحانيني  ــالب املركزي ــقاف بأبنائه ط ــل الس ــاب الوكي وأه
ــن الجديدين .. متمنيا  ــة امتحاناتهم يف املركزي ــال غدا لتأدي االنتق

لهم التوفيق والنجاح.

بنيان تواصل توزيع مساعدات غذائية وإنسانية طارئة في زبيد وحيس بنيان تواصل توزيع مساعدات غذائية وإنسانية طارئة في زبيد وحيس 

وزارة التربية تعلن نقل مركزين امتحانيين في الجوف وإبوزارة التربية تعلن نقل مركزين امتحانيين في الجوف وإب


