
0303 أخبار وتقارير

التقى مشائخ ووجهاء التعزيةالتقى مشائخ ووجهاء التعزية

ــة بحضور مرشف  ــان مديرية التعزي ــائخ ووجهاء وأعي ــز عبده الجندي مش ــى محافظ تع التق
املحافظة منصور اللكومي ومدير أمن املحافظة العميد منصور امليايس.

ــة والخدمية  ــة والتنموي ــب األمني ــة بالجوان ــا املتصل ــن القضاي ــدد م ــة ع ــاء ملناقش ــرس اللق ك
واإلجراءات الكفيلة بتعزيز التالحم وتوحيد الجبهة الداخلية ملواجهة العدوان ومرتزقته.

وأكد املحافظ الجندي أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز روح الصمود والثبات واستمرار التحشيد 
ورفد جبهات العزة والكرامة باملال والرجال ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته اإلجرامية.

وأشار إىل أن التاريخ سيسجل ألبناء تعز األحرار وكل رشفاء الوطن مواقفهم الوطنية املرشفة يف 
مواجهة العدوان ومرتزقته يف أنصع صفحاته. 

كما أكد رضورة اضطالع الجهات املختصة بمهامها يف استقرار الوضع التمويني وضبط التجار 
املتالعبني باألسعار خصوصاً مع قدوم شهر رمضان املبارك.

ــات العدوان يف  ــه املواطنني بمخطط ــخصيات االجتماعية يف توعي ــة دور الش ــد اللقاء أهمي وأك
ــتقرار والتصدي للشائعات والعمل عىل االرتقاء بالدور االجتماعي التوعوي يف  زعزعه األمن واالس

الحد من املظاهر السلبية وتعزيز روح التكافل املجتمعي .

الجندي :التاريخ سيسجل مواقف أبناء الجندي :التاريخ سيسجل مواقف أبناء 
تعز األحرار في انصع صفحاتهتعز األحرار في انصع صفحاته

صنعاء /سبأ
ــوكل، أهمية  ــكان الدكتور طه املت ــة العامة والس ــد وزير الصح أك
ــب اختصاصه دون تدخل  ــيس والعمل كل حس ــاء العمل املؤس إرس
ــاء بالعمل  ــل االرتق ــا يكف ــات بم ــات القطاع ــل يف اختصاص أو تداخ

الصحي.
ــس القيادات ومدراء العموم  ــار الوزير املتوكل خالل لقائه أم وأش
ــؤولية والعمل  ــعار املس ــج الصحية إىل أهمية استش ــوزارة والربام بال
ــها  ــني الخدمات الصحية بحيث يتلمس بروح الفريق الواحد لتحس

املواطن خالل فرتة وجيزة.
ــوزارة االهتمام بالجرحى  ــح وزير الصحة أن من أولويات ال وأوض
والعناية بهم وتأهيلهم، والعمل عىل تطوير وتأهيل الطوارئ والعناية 
ــفيات العامة أو  ــواء يف املستش ــتقبال الحاالت الطارئة س املركزة الس
الخاصة، وتفعيل املستشفيات ابتداء من املستشفيات الريفية حتى 
ــاء الذاتي وضمان  ــس لالكتف ــات لتقديم الخدمات ووضع األس الهيئ

جودة الخدمات .
ــزون  مخ ــاد  وإيج ــي  الدوائ ــن  األم إىل  ــول  الوص ــة  أهمي ــد  وأك
ــة  ــة األدوي ــة صناع ــة إىل أهمي ــة، باإلضاف ــن األدوي ــرتاتيجي م اس

ــري الكوادر  ــا إىل رضورة وضع خطط لتوف ــن .. الفت ــية يف اليم األساس
الصحية وتحسني الوضع املعييش لهم وتأهيلهم.

ــكان الدكتور طه  ــد وزير الصحة العامة والس ــن جانب آخر تفق م
ــفى الثورة  ــرىض يف هيئة مستش ــوال الجرحى وامل ــس أح ــوكل أم املت

العام بصنعاء .
واطلع الوزير املتوكل ومعه وكيال الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور 
ــوان  ــط والتنمية الدكتور نش ــاع التخطي ــي وقط ــز الديلم عبدالعزي
ــتوى الرعاية والخدمات الطبية والعالجية املقدمة  العطاب عىل مس

للجرحى واملرىض باملستشفى.
ــياً  ــم ورعاية الجرحى نفس ــىل رضورة دع ــر الصحة ع ــد وزي وأك
ومعنوياً وتخفيف معاناتهم عرفاناً بدورهم يف الدفاع عن اليمن أرضاً 
ــانا .. مشرياً إىل أن االهتمام بالجرحى واجب إنساني ملن بذلوا  وإنس
أرواحهم رخيصة يف سبيل الوطن وحماية أمنه واستقراره ومقدراته.

ــة  األخالقي ــؤولية  للمس ــع  الجمي ــل  تحم ــة  أهمي ــىل  ع ــدد  وش
ــانية يف رعاية جرحى العدوان حتى يتماثلوا للشفاء ويعودوا  واإلنس

ملمارسة مهامهم.
ــوال املرىض يف  ــوزارة عىل أح ــة ووكالء ال ــر الصح ــع وزي ــا اطل كم

ــتمعوا من رئيس  ــب ومركز الكىل بالهيئة ، واس ــام الطوارئ والقل أقس
هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور عبداللطيف أبو طالب إىل رشح 

عن مستوى الخدمات الطبية املقدمة لهم.
وثمن وزير الصحة ووكالء الوزارة جهود قيادة الهيئة وكوادرها يف 
ــاني رغم الظروف  رعاية الجرحى وصمودهم يف تأدية واجبهم اإلنس

الصعبة التي تمر بها البالد .
ــام بصنعاء  ــفى الثورة الع ــش اجتماع بهيئة مستش ــك ناق إىل ذل
ــوكل وضم  ــكان الدكتور طه املت ــة والس ــة العام ــة وزير الصح برئاس
ــي  الديلم ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــات  الخدم ــاع  لقط ــوزارة  ال ــيل  وكي
ــس الهيئة الدكتور  ــوان العطاب ورئي ــاع التخطيط الدكتور نش وقط
ــا الوطن  ــي يمر به ــة الت ــاع الصحي ــب األوض ــو طال ــف أب عبداللطي
ــة  ــص األدوي ــة نق ــفيات خاص ــه املستش ــي تواج الت ــات  والصعوب

واملحاليل .
ويف االجتماع أكد وزير الصحة أن االهتمام باملستشفيات خاصة 
ــف األعباء عن  ــل تخفي ــوزارة من أج ــات ال ــىل رأس أولوي ــة ع الريفي
ــيتم العمل عىل فتح دبلومات  ــفيات املركزية ، الفتا إىل أنه س املستش

تأهيل وتخصص للكوادر الطبية .

وزير الصحة يؤكد أهمية إرساء العمل المؤسسي في جميع القطاعات الصحيةوزير الصحة يؤكد أهمية إرساء العمل المؤسسي في جميع القطاعات الصحية

صنعاء/سبأ
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور،  ــتقبل رئيس الوزراء الدكت اس
ــة العاملي ملنطقة  ــي لربنامج األغذي ــاء املدير اإلقليم ــس بصنع أم
ــزور اليمن  ــد هادي الذي ي ــمال أفريقيا مهن ــط وش الرشق األوس

حاليا.
ــام  ــر الخارجية املهندس هش ــرضه وزي ــش اللقاء الذي ح ناق
ــتيفن  ــل املقيم لربنامج األغذية العاملي لدى اليمن س رشف واملمث
ــني بالدنا والربنامج يف هذه  ــون، عالقات التعاون والرشاكة ب أندرس
ــي بفعل العدوان  ــعب اليمن ــتثنائية التي يمر بها الش الفرتة االس
ــق املتواصل ضد  ــي املتوحش والحصار الخان ــعودي اإلمارات الس

شعبنا ألكرث من ثالث سنوات.
ــي يعيش  ــرية الت ــانية الكب ــاة اإلنس ــاء املأس ــتعرض اللق واس
ــي  ــم، والت ــن وحصاره ــن املعتدي ــع م ــون بصن ــا اليمني لحظاته
يؤججها يوماً إثر آخر استمرار العدوان والحصار الجائر وتماديه 
ــرضورة من موقف  ــارد، وما يتطلبه ذلك بال ــري يف قتلهم بدم ب الكب
ــعب  ــي يرتكبها بحق الش ــازر اليومية الت ــاه املج ــارم تج دويل ص

اليمني.
ــات التي تربط اليمن وبرنامج  ــرق اللقاء إىل طبيعة العالق وتط
ــرتكة لتعزيز مستوى الرشاكة القائمة مع  األغذية والخطوات املش
املؤسسات الحكومية املعنية بما يوطد من الجهد اإلنساني الكبري 
ــة األممية الرائدة ومستوى نشاطها اإلنساني وكذا  لهذه املؤسس
ــطة الربنامج وما يلزم من تحسني ومراجعة  املالحظات حول أنش
ــات الغذائية يف  ــات االحتياج ــات وأولوي ــب واآللي ــض الجوان لبع
مختلف املناطق اليمنية بموجب ما تقره معايري العمل اإلنساني.

ــهيالت الحكومية القائمة والحرص  وبحث اللقاء جوانب التس
ــه الربنامج وهو يؤدي مهامه  ــكاليات قد تواج عىل معالجة أية إش
ــان اليمني واملساهمة يف التخفيف من  اإلنسانية يف خدمة اإلنس

معاناته ومأساته .
ــؤول اإلقليمي إىل اليمن وما  ــب رئيس الوزراء بزيارة املس ورح
تمثله من أهمية يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن بفعل 

العدوان والحصار .
ــات الرشاكة مع  ــىل تمتني عالق ــرص حكومة اإلنقاذ ع ــد ح وأك
ــانية ومواصلة دوره الريادي  الربنامج بما يعزز من تدخالته اإلنس
ــعب اليمني وخاصة طالب املدارس يف هذه الفرتة  ــناده الش يف إس

العصيبة تحديدا من حياة اليمنيني.
ــر جهدا أو  ــور أن الحكومة لن تدخ ــن حبت ــح الدكتور ب وأوض
ــيلة يف سبيل توطيد مختلف العوامل الالزمة لنشاط الربنامج  وس
ــي يمر بها  ــأة املِحنة الت ــن وط ــف م ــوة دوره يف التخفي ــز ق وتعزي

الشعب اليمني وخدمة العملية التعليمية واستقرارها.
ــي ملنطقة  ــج األغذية العامل ــر اإلقليمي لربنام ــد املدي ــدوره أك ب
ــط وشمال أفريقيا عىل الرشاكة القائمة بني الربنامج  الرشق األوس
والجمهورية اليمنية .. موضحا األثر الذي يصنعه نشاط الربنامج 

لفائدة املاليني من أبناء الشعب اليمني يف محنتهم الراهنة.
ــؤول لرئيس الوزراء عىل تمتني  ــرب عن تقديره للحرص املس وع
ــات يواجهها  ــكاليات أو صعوب ــة القائمة ومعالجة أية إش الرشاك
ــة املواطنني اليمنيني  ــهيل عمله يف خدم ــج يف امليدان وتس الربنام

.. متمنياً للشعب اليمني السالم واالستقرار يف القريب العاجل.

.. و يستعرض مع المدير اإلقليمي لبرنامج .. و يستعرض مع المدير اإلقليمي لبرنامج 
األغذية تعزيز عالقات التعاون والشراكةاألغذية تعزيز عالقات التعاون والشراكة

شارك في حفل تكريم جرحى أبناء المحافظات الجنوبية وثمن تضحياتهمشارك في حفل تكريم جرحى أبناء المحافظات الجنوبية وثمن تضحياتهم

رئيس الوزراء: انتصارات األبطال في الجبهات رفعت سمعة اليمن عاليًارئيس الوزراء: انتصارات األبطال في الجبهات رفعت سمعة اليمن عاليًا
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سگرتريو التحرير

ناقش مع األمين عباد تفعيل األداء الخدمي بالعاصمةناقش مع األمين عباد تفعيل األداء الخدمي بالعاصمة

صنعاء-سبأ:
ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش ــش األخ مه ناق
ــني العاصمة حمود  ــيايس األعىل أمس مع أم الس
ــب الكفيلة  ــة والجوان ــل باألمان ــري العم عباد، س
ــن  ــف م ــني والتخفي ــات للمواطن ــري الخدم بتوف

معاناتهم.
ــة الجهود التي  كما جرى خالل اللقاء مناقش
ــلطة املحلية  ــادة أمانة العاصمة والس تبذلها قي

لتحسني مستوى األداء الخدمي والتنموي.
وتطرق اللقاء إىل الصعوبات التي تواجه أمانة 
ــدوان والحصار وما  ــتمرار الع العاصمة جراء اس
ــتويات  ــار كارثية عىل مختلف املس ــه من أث خلف
ــى  ــاريع والبن ــد للمش ــتهداف املتعم ــذا االس وك

التحتية يف العاصمة.
ــي تبذلها أمانة  ــتعرض اللقاء الجهود الت واس
ــة  ــات العام ــاء بالخدم ــا لالرتق ــة حالي العاصم
ــطة التي  املقدمة للمواطنني وكذا األعمال واألنش

تقوم بها يف مختلف املجاالت.
ــام  االهتم ــرضورة  ب ــاط  املش ــس  الرئي ــه  ووج
ــاة  معان ــن  م ــف  والتخفي ــي  الخدم ــب  بالجان
ــا العدوان  ــاع التي خلفه ــراء األوض املواطنني ج
ــالح املحطات  ــادة إص ــك إع ــن ذل ــار وم والحص
ــة  ــة العاصم ــزود أمان ــت ت ــي كان ــة الت الكهربائي
ــام  ــت واالهتم ــرب وق ــا يف أق ــاء وتفعيله بالكهرب
ــة  العام ــق  والحدائ ــة  والنظاف ــني  بالتحس

واملنتزهات.
ــدد عىل أهمية وضع خطة مرورية لتنظيم  وش
ــات باإلضافة  ــري وتخفيف االزدحام خطوط الس
ــوارع وإيجاد أسواق عامة بديلة  إىل تخطيط الش
ــاطني وتحديد مساحات معينة خاصة بهم  للبس

وضبط املخالفني.
ــيايس األعىل عىل  ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــرات الكبرية  ــم وضبط دخول القاط رضورة تنظي
ــاز  ــادة الغ ــري م ــتمرار يف توف ــة واالس إىل العاصم

ــي داخل  ــب األمن ــام بالجان ــني واالهتم للمواطن
ــات األمن  ــن كل قطاع ــكيل لجنة م ــة وتش األمان

تختص بهذا الجانب.
ــن الجهود  ــد م ــذل املزي ــىل أهمية ب ــدد ع وش
ــع  م ــب  يتناس ــا  بم األداء  ــتوى  مس ــني  وتحس
ــز الصمود يف  ــة وتعزي ــة الراهن ــات املرحل متطلب
ــة  ــدا أهمي ــه.. مؤك ــدوان ومخططات ــة الع مواجه
ــه  ــن موقع ــؤولية كل م ــع باملس ــالع الجمي اضط

لتوفري الخدمات وتخفيف معاناة املواطنني.
ــادة األمانة  ــني العاصمة حرص قي فيما أكد أم
ــن الجهود  ــذل املزيد م ــلطة املحلية عىل ب والس
ــم الخدمات  ــتمرار تقدي ــني واس ــبيل تحس يف س
للمواطنني وتنفيذ املشاريع الخدمية يف مختلف 

القطاعات.
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــام رئي ــاد باهتم وأش
ــة وتذليل  ــري العمل باألمان ــىل ومتابعته لس األع
الصعوبات التي تواجهها جراء األوضاع الراهنة.

الرئيس المشاط يوجه بمضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة الرئيس المشاط يوجه بمضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة 
ــرع وقت ممكن ــات الكهرباء في أس ــن وإصالح محط ــرع وقت ممكنالمواطني ــات الكهرباء في أس ــن وإصالح محط المواطني
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ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــا رئي حي
ــطورية  ــوالت األس ــور، البط ــن حبت ــح ب صال
ــال اليمن من  ــا رج ــي قدمه ــات الت والتضحي
ــن دفاعا  ــمال الوط ــوب وش ــرب وجن رشق وغ
ــون املعتدين واملحتلني  ــن الوطن وهم يقاوم ع

األعراب ومن يقف وراءهم.
ــوزراء  ــاركة رئيس ال ــدى مش ــك ل ــاء ذل ج
ــات  ــاء املحافظ ــى أبن ــم جرح ــل تكري يف حف
ــهيد الرئيس صالح عيل  الجنوبية ” دفعة الش
الصماد ” الذي أقامته أمس بصنعاء املؤسسة 
ــة يمن  ــة ومؤسس ــة والتنمي ــة للرعاي الصحي
ــرح انتصاراً  ــيزهر الج ــعار ”س ثبات تحت ش
ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــور  بحض  ،”
ــري حقوق  ــود الجنيد ووزي ــات محم الخدم
ــف والدولة  ــان علياء فيصل عبداللطي اإلنس
لشؤون مخرجات الحوار واملصالحة الوطنية 

أحمد الُقنع.
ــكر  الش ــن  ع ــوزراء،  ال ــس  رئي ــرب  وأع
للمؤسستني وكافة املسؤولني الذين شاركوا يف 
اإلعداد والتحضري لهذه الفعالية االستثنائية 
ــرم أبطاال  ــي التي تك ــعب اليمن ــاة الش يف حي
قاتلوا برشاسة ورجولة ضد العدوان الوحيش 
ــني  ــرس إرادة اليمني ــارا لك ــال ونه ــتمر لي املس
ــرية التي تتحقق يف  ــل االنتصارات الكب ويف ظ

امليدان.
ــال الواقفون أمامي  ــال ” أنتم أيها األبط وق
ــن الكبري  ــذا الوط ــدر ه ــىل ص ــمة ع اآلن أوس
الذي يعتز كثريا بالتضحيات التي قدمتموها 
ــه قاموا بهذا  ــزءاً من أبنائ ــز كثريا بأن ج ويعت

الدور املرشف الكبري من أنحائه ”.
ــاف ” مهما قلنا من كلمات يف حقكم ال  وأض
ــرق والجهد والدماء  ــي أنتم ضحيتم بالع تكف
ــن هذا الوطن  ــادكم دفاعا ع وأجزاء من أجس
وأنتم فوق الكلمات والعبارات ومهما احتفينا 
بكم، لن نصل إىل قطرة دم سالت يف جبهة من 

جبهات القتال ”.
ــرشف والكرامة  ــم لكم العزة وال وأردف ” أنت
ــة ودافعتم عن حياض  ــم ُكنُتم يف الطليع ألنك
ــتحق منا كل  ــعب الذي يس ــن وهذا الش الوط
ــاهمة كبرية  ــاهمتم مس ــد س ــات، وق التضحي
ــن دولة  ــزاء مهمة م ــم اليمن يف أج ــع عل يف رف
العدوان ويف اليمن كلها ويف هذه األجزاء التي 
ــعودية  ــلطات اململكة الس ــم تحريرها من س ت

ــدوان دون وجه حق ضد  ــذا الع ــنت ه التي ش
شعبنا ”.

ــا  به ــوم  تق ــي  الت ــوات  الخط إىل  ــار  وأش
ــة لضمان حقوق املدافعني عن الوطن  الحكوم
ــات  ــا املناقش ــود .. موضح ــات الصم يف جبه
ــداد إىل  ــذه األع ــأن إضافة ه ــرت بش ــي ج الت
ــعر  ــة املدنية واملالية حتى يش وزارتي الخدم
ــدي أو املتطوع بأن جهده  هذا املناضل والجن

لم يذهب هدرا.
ــال يف الجبهات  ــا أكد أن إنجازات األبط كم
ــعب  ــا دورها يف املعنويات العالية للش كان له

اليمني عالوة عىل رفع سمعة اليمن عالياً .
ــوم النكبة التي  ــرق رئيس الوزراء إىل ي وتط
ــاء  ــة إلحي الحي ــة  العربي ــعوب  الش ــتعد  تس
ــم  ــد احتجاجه ــك لتجدي ــوم وذل ــا الي ذكراه
ــتيطان الصهيوني، وكذا  ــرة االس ورفضهم فك
ــة األمم  ــذي أصدرته هيئ ــفي ال ــرار التعس الق
املتحدة عام ١٩٤٨ م، هو قرار التقسيم الذي 
ــن العزيز  ــاع جزء من الوط ــم بموجبه اقتط ت
ــود الصهاينة الذين  ــاؤه لليه ــطني وإعط فلس

جاؤوا من أقطار العالم .
ــتوعب أن هذا  ــىل الجميع أن يس ــال ” ع وق
ــب جدا لرفع راية املقاومة  الجزء هو يوم مناس
ــي لم  ــة الت ــج، املقاوم ــط إىل الخلي ــن املحي م
ــني  ــوع التوط ــالق ملوض ــىل اإلط ــلم ع تستس
ــتبعاد أهلنا وشعبنا  الذي حصل لليهود واس

الفلسطيني ”.

ــطيني منذ سبعني  وذكر أن الشعب الفلس
ــري  ــة التهج ــن جه ــن م ي ــي األمرَّ ــنة يعان س
والترشيد ومن جهة القتل اليومي بسبب هذا 
ــام الصهاينة  ــالوة عىل قي ــرار املجحف، ع الق
ــزاء من األرايض  ــني باقتطاع أج منذ ذلك الح
ــة  ــع مواصل ــتمر م ــكل مس ــطينية بش الفلس

التهجري باآلالف ألصحاب األرض.
ــطينيني  ولفت إىل أن عدد املهجرين الفلس
ويف  ــي  العرب ــن  والوط ــطني  فلس ــل  داخ يف 
ــل عددهم  ــتوى العالم وص ــتات عىل مس الش
ــري  تذك ــة  أهمي ــىل  ع ــددا  مش  .. ــني  املالي إىل 
ــة التي نكب بها  ــا البعض بذكرى النكب َبعُضَن
ــعب العربي والعمل عىل أحيائها وأهمية  الش
ــعب الفلسطيني الذي قاوم  التضامن مع الش

ويقاوم هذا االحتالل.
ــور التأكيد عىل أن  ــدد الدكتور بن حبت وج
ــرة جوهرية  ــة هي فك ــود واملقاوم ــرة الصم فك
ــرتداد الحق وأنه بدون ذلك ال يمكن  ألخذ واس
ــاوالت وال يف  ــىل الط ــوس ع ــوارات والجل بالح
ــرتداد ال فلسطني وال  الغرف املغلقة أن يتم اس

أي مكان مغتصب يف العالم.
ــة  ــة تاريخي ــكلتم يف لحظ ــم ش ــال ” أنت وق
ــتوى  ــذه املقاومة عىل مس ــزء من ه ــة ج معين
الوطن العربي، فكل االحرتام والتقدير والشكر 
ــرة  ــت فك ــي رفض ــرية الت ــة الكب ــذه الكوكب له
ــتكانة واالستسالم وفضلت املقاومة عىل  االس
ــدث يف كثري من األقطار  ــذا االنهزام الذي ح ه

ــام كلمته عن تقدير  ــة ”.. معربا يف خت العربي
واحرتام حكومة اإلنقاذ لكل التضحيات التي 
ــن امليامني والتزامها قي  اجرتحها أبطال اليم

القيام بواجباتها تجاههم.
ــرة الخدمات  ــر دائ ــار مدي ــه أش ــن جانب م
ــد  ــاع العمي ــوزارة الدف ــكرية ب ــة العس الطبي
ــدور الكبري للجرحى  ــيل القعود إىل ال نارش ع
ــال ” إن الجرحى  ــن .. وق ــاع عن الوط يف الدف
ــد الله تعاىل وعند  ــون املرتبة الثانية عن يحتل
ــم من قدموا أغىل  ــهداء، بل ه الناس بعد الش
ــا منيعا  ــوا صدورهم حصن ــا يملكون وجعل م

من أجل الوطن ويف سبيل الدفاع عنه ”.
وأضاف ” هناك مسؤوليات وواجبات كثرية 
ــاه الجرحى، واجبات  عىل عاتق املجتمع تج
ــالمي وتحتمها املسؤولية  فرضها الرشع اإلس
اإلنسانية ومن أهمها الدعم املعنوي الذي له 

األثر البالغ يف دعم الجرحى .
ــدوان لم يراع لهذا  ــت إىل أن تحالف الع ولف
ــر أي حرمة، بفرضه  ــعب الصامد والصاب الش
ــدواء يف تصعيد  ــذاء وال ــق يف الغ ــار خان حص
ــراف واملواثيق  ــف لألع ــافر، مخال عدواني س

والقوانني الدولية واإلنسانية .
ــة  وكاف ــة  الحكوم ــود  القع ــد  العمي ــا  ودع
ــعب اليمني إىل القيام  مؤسسات الدولة والش
ــالل التكاتف  ــب تجاه الجرحى من خ بالواج
والتكافل والتعاون .. مؤكدا أن دائرة الخدمات 
ــكرية بوزارة الدفاع وضعت عىل  الطبية العس
ــتوى  ــم مس ــى وتقدي ــة الجرح ــا خدم عاتقه

الرعاية لهم.
ــرار رئيس املجلس  ــار إىل ما تضمنه ق وأش
ــنة 2018م،  ــم ” 52 ” لس ــىل رق ــيايس األع الس
ــن أبناء  ــى الحرب م ــام جرح ــأن منح وس بش

املحافظات الجنوبية وعددهم ” 400 ” .
تخلل الحفل الذي حرضه املدير التنفيذي 
ــارات عبدالعزيز الحاج  ــة امله ــدوق تنمي لصن
ــة يمن ثبات حسان  واملدير التنفيذي ملؤسس
ــة الصحية للرعاية  ــو غانم ورئيس املؤسس أب
ــرات فنية  ــاب الحوثي، فق ــة عبدالوه والتنمي

وإنشادية واسكتش مرسحي.
ــليم عدد  ــام الحفل، تم تكريم وتس ويف خت
ــن أبناء املحافظات الجنوبية،  من الجرحى م
وسام جرحى الحرب وذلك عمال بقرار رئيس 

املجلس السيايس األعىل.


