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بمناسبة عيد الفطر المبارك

تدشني زيارات ميدانية للجرحى ورياض الشهداء يف عدة محافظات

محافظات/ سبأ
ــة والسكان  ــة العام ــد وزير الصح تفق
ــوال الجرحى  ــل أح ــه املتوك ــور ط الدكت
ــري  العسك ــات  مستشفي يف  ــرىض  وامل

والعلفي والثورة بمحافظة الحديدة.
ــل  املتوك ــور  الدكت ــارة  زي ــالل  وخ
ــل  وكي ــه  ومع ــري  العسك ــى  للمستشف
ــور  الدكت ــات  الخدم ــاع  لقط ــوزارة  ال
ــع عىل أوضاع  ــز الديلمي، اطل عبدالعزي
ــات الطبية  ــوى الخدم ــى ومست الجرح

املقدمة لهم .
وقدما التهاني للجرحى بمناسبة عيد 
ــن بالتضحيات  ــارك ..مشيدي الفطر املب
ــاع عن عزة  ــا يف سبيل الدف ــي قدموه الت

وكرامة الشعب اليمني .
ــىل القائمني  ــدد الدكتور املتوكل ع وش
ــة الصحية  ــم الرعاي ــى تقدي يف املستشف
ــب إزاء ما  ــل واج ــى كأق ــة للجرح الكامل

قدموه تجاه الوطن.
ــم مبالغ مالية  ــالل الزيارة تقدي وتم خ

للجرحى.
إىل ذلك تبادل وزير الصحة ومعه وكيل 
ــي مع الجرحى واملرىض يف  الوزارة التهان
ــي بالحديدة بمناسبة  املستشفى العلف
ــارك.. ناقلني إليهم تهاني  عيد الفطر املب

وتربيكات القيادة السياسية .
ــر واالعتزاز  ــغ التقدي ــن بال ــا ع وأعرب
باملالحم البطولية التي سطرها الجرحى 
يف مواجهة الغزاة واملعتدين.. مستمدين 
ــم  ــة قضيته ــم بعدال ــن إيمانه ــم م قوته

وقدسية الدفاع عن وطنهم وشعبهم.
ــة تقديم  ــل أهمي ــور املتوك ــد الدكت وأك
ــة للجرحى ..  ــة والطبي ــة الصحي الرعاي
ــاء العاجل، وتم تقديم  ــا لهم الشف متمني

مبالغ للجرحى.
ــر الصحة  ــرى تفقد وزي ــة أخ من جه
ــه املتوكل  ــور ط ــان الدكت ــة والسك العام
ــة  هيئ يف  ــرىض  وامل ــى  الجرح ــوال  أح

مستشفى الثورة العام بالحديدة.
ــه  ومع ــل  املتوك ــور  الدكت ــع  واستم
ــات الدكتور  ــوزارة لقطاع الخدم وكيل ال
ــس الهيئة  ــي من رئي ــز الديلم عبدالعزي
ــن  ع رشح  إىل  ــل  سهي ــد  خال ــور  الدكت

ــة  املقدم ــة  ــة والطبي ــات الصحي الخدم
للجرحى واملرىض وحالتهم الصحية .

ونوه وزير الصحة بمستوى االنضباط 
ــة  املقدم ــات  والخدم ــى  باملستشف
ــام  االهتم رضورة  ــدا  مؤك  .. ــى  للجرح
ــاًء لتضحياتهم  ــا ووف ــى عرفان بالجرح
ــن يف مختلف  ــذود عن الوط ــل ال يف سبي
ــة .. متمنني لهم  ــن الرشف والبطول ميادي

الشفاء العاجل.
ــل الوزارة  ــر الصحة ووكي ــادل وزي وتب
ــى  الجرح ــع  م ــات  والتربيك ــي  التهان
ــر املباركه ..  ــرىض بمناسبة عيد الفط وامل

وقدما لهم مبالغ نقدية.
ــارة عضو مجلس  ــا خالل الزي رافقهم
ــام  ع ــر  ومدي ــي  املدان ــد  خال ــورى  الش
ــة الدكتور محمد  الطوارئ بوزارة الصح

حجر .
ــد  ــدة محم ــظ صع ــك زار محاف إىل ذل
ــالء املحافظة  ــوض وعدد من وك جابر ع
ــذي أمس، جرحى  ومدراء املكتب التنفي
الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد 

الفطر املبارك.
وخالل الزيارة اطلعت قيادة محافظة 
ــش  ــى الجي ــوال جرح ــىل أح ــدة ع صع
ــة وكذا جرحى العدوان  واللجان الشعبي
ــل كما تم  ــاء العاج ــم الشف ــة له ..متمني

تقديم هدايا رمزية لهم باملناسبة.
من جانبهم ثمن الجرحى زيارة قيادة 
ــذي توليه بتفقد  ــة واالهتمام ال املحافظ

الجرحى واالطالع عىل أحوالهم.
ــة املحويت  ــال محافظ ــد وكي ــا تفق كم
ــد  ــد عب ــش والعمي ــي األخف ــد يحي أحم
ــرىض  ــوال امل ــس أح ــذي أم ــادر املاخ الق
ــوري واطمأنوا عىل  ــى الجمه باملستشف
ــوى الخدمات  ــم الصحية ومست أحواله
ــم  اليه ــوا  لهم..ونقل ــة  املقدم ــة  والرعاي
ــد الفطر  ــة بمناسبة عي ــي العيدي التهان

املبارك.
ــىل ما  ــالن ع ــا الوكي ــارة اطلع ويف الزي
ــن رعاية  ــزالء املستشفى م ــي به ن يحظ
ــل  ــى يف ظ ــة يف املستشف ــة وعالجي طبي
ــة  نتيج ــة  املاثل ــات  والتحدي ــروف  الظ

العدوان والحصار.
والتقىيا  ــى  ــام املستشف بأقس ــا  وطاف

ــود .. مهنئينهم  ــام الرق ــرىض يف أقس بامل
بالعيد املبارك ومنحوهم الهدايا العيدية 
ــن السلطة  ــدات رمزية مقدمة م ومساع

املحلية باملحافظة.
ــذي سري  ــش واملاخ ــد األخف ــا تفق كم
ــادات  والعي ــوارئ  الط ــام  أقس ــات  خدم
ــر  ــب مدي ــن  نائ ــا م الخارجية..واستمع
ــد الصادق إىل  ــى الدكتور حمي املستشف
ــات التي تقوم  رشح حول طبيعة الخدم

بها األقسام خالل أيام العيد.
كما اطلع وكيال املحافظة عىل مستوى 
ــات الصحية التي تقدم للجرحى  الخدم
ــا،  الهداي ــم  له ــوا  ــى.. وقدم املستشف يف 

متمنني لهم الشفاء العاجل.
ــت  املحوي ــة  محافظ ــال  وكي ــاد  وأش
ــة للمستشفي  ــوادر الصحي الك بصمود 
ــي  ــة الت ــة االستثنائي ــا يف املرحل ودوره
ــة استمرار العدوان  يمر بها الوطن نتيج

والحصار.
ودشن وكيال محافظة املحويت أحمد 
ــادر  عبدالق ــد  والعمي ــش  األخف ــی  يحي
ــی  للجرح ــة  عيدي ــارات  زي ــذي  املاخ

املعاقني من أبناء املحافظة.
ــارا  ــارات العيدية أش ــني الزي ويف تدش
ــوال  ــد أح ــی أن تفق ــة إل ــال املحافظ وكي
ــد أقل  ــم يع ــس أوضاعه ــى وتلم الجرح
ــوه من تضحيات  ــب عرفانا بما قدم واج
ــم ومظلومية  ــل االنتصار لوطنه يف سبي

شعبهم.
وأشادا بتضحيات الجرحى يف ميادين 
ــن وكرامة  ــن سيادة الوط ــزة دفاعا ع الع
ــم العالية  ــني بمعنوياته ــب.. منوه الشع
وحماسهم للعودة للجبهات القتال رغم

إصاباتهم.
ــب اليمني مستمر  ولفتا إلی أن الشع
ــايل والنفيس من أجل  ــة بالغ يف التضحي
ــزاة الطامعني يف  ــن الغ ــر األرض م تحري

خريات وثروات اليمن .
كما لفتوا إىل أن ثبات وعزيمة وصمود 
ــات  الجبه ــم  دع يف  ــي  اليمن ــب  الشع
إىل  ــول  للوص ــد  الوحي ــق  الطري ــو  ه
ــن التبعية  ــالل من براث ــة واالستق الحري

واملستعمرين وغطرسة املستكربين.
وأكدا الحرص عىل االهتمام بالجرحى 

وتوفري جزء من متطلباتهم واحتياجاتهم 
ــي يمر بها الوطن..  يف ظل التحديات الت

الفتني إىل استمرار الزيارات
ــني وتقديم  ــى املعاق ــة للجرح امليداني
ــم من مؤسسة  ــا الرمزية لهم بدع الهداي

الجرحی .
ــام للمجلس املحيل  ــا زار األمني الع كم
بمحافظة عمران صالح املخلوس ومدير 
أمن املحافظة العميد عبدالله العربجي 
ــة عمران  ــداء بمدين ــس، روضة الشه أم

وقرءا الفاتحة عىل أرواحهم.
ــور، مؤكدين  ــن الزه ــا أكاليل م ووضع
ــداء الذين بذلوا  ــة تضحيات الشه عظم
ــزة وكرامة  ــم رخيصة من أجل ع أرواحه

الوطن وتحريره من الغزاة واملحتلني.
ــا  ــران واطلع ــى عم ــا زارا مستشف كم
ــم  معه ــادال  وتب ــرىض  امل ــوال  أح ــىل  ع
ــىل أحوالهم  ــوا ع ــد واطمأن ــدة العي معاي
ــم الرعاية والخدمات الطبية  ومدى تقدي

والصحية.
رضورة  ــي  والعربج ــوس  املخل ــد  وأك
ــرىض خاصة مع  ــام بامل ــة االهتم مضاعف
ــارك ورفع مستوى  إجازة عيد الفطر املب
ــل قدر اإلمكان عىل  تقديم الرعاية والعم
ــا  ــي فرضه ــل الت ــات العم ــاوز معوق تج

العدوان والحصار.
ــت فيصل  ــظ املحوي ــد محاف ــا تفق كم
ــام محيل املحافظة  أحمد حيدر وأمني ع
ــالء املحافظة،  ــيل الزيكم ووك ــور ع الدكت
ــى يف مستشفى  ــوال املرىض والجرح أح

بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.
ــا عيدية  ــدر هداي ــظ حي ــدم املحاف وق
ــرىض وجرحى  ــة رمزية للم ــغ مالي ومبال
الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد 
ــذه املناسبة  ــارك .. وهنأهم به الفطر املب
ــي يتعرض  ــب اليمن ــي والشع ــي تأت الت

لعدوان طال البرش والحجر.
ــم  ــوه باملالح ــظ ومرافق ــاد املحاف وأش
ــش واللجان  ــي يسطرها أبطال الجي الت
ــزة  الع ــات  جبه ــف  مختل يف  ــة  الشعبي

والبطولة دفاعا عن الوطن.
ــا املحويت فيصل  إىل ذلك زار محافظ
ــالء  ــويف ووك ــالل الص ــة ه ــدر وحج حي

ــدة ومدير دائرة التوجيه  محافظة الحدي
ــدي، أفراد  ــى امله ــد يحي ــوي العمي املعن
 .. ــة  األمني ــاط  النق يف  ــني  املرابط ــن  األم
ــظ السكينة  ــن بجهودهم يف حف مشيدي

وتعزيز األمن واالستقرار .
ــظ البيضاء عيل  ــد محاف ــك تفق إىل ذل
ــوري أمس أحوال الجرحى  محمد املنص
واملرىض بمستشفى الثورة العام بمدينة 
البيضاء .. وتبادل معهم التهاني بحلول 

عيد الفطر املبارك.
ــالل  خ ــاء  البيض ــظ  محاف ــع  واستم
الزيارة التي رافقه فيها مرشف املحافظة 
الشيخ حمود شتان من مدير مستشفى 
ــام الدكتور حسن العوايض إىل  الثورة الع
رشح حول مستوى العمليات الجراحية 
التي يقوم بها أطباء املستشفى والعناية 
ــش واللجان  ــن أبطال الجي بالجرحى م
ــم  تقدي ــدى  وم ــني  واملواطن ــة  الشعبي

الخدمات الطبية والصحية لهم.
ــى  للجرح ــاء  البيض ــظ  محاف ــدم  وق
ــة  مالي ــغ  ومبال ــة  رمزي ــا  هداي ــرىض  وامل
ــر .. متمنيا أن تعود  ــة عيد الفط بمناسب
ــق لليمن النرص  ــة وقد تحق ــذه املناسب ه

والتمكني وهم بني أرسهم معافون.
ــوادر الطبية  ــاد بمستوى أداء الك وأش
ــام  االهتم ــالل  خ ــن  م ــى  باملستشف
ــش واللجان  ــن أبطال الجي ــني م باملصاب

املرابطني يف مختلف الجبهات.
ــالل الزيارة عدد من القيادات  رافقه خ
ــب  املكات ــدراء  وم ــة  واألمني ــة  العسكري

التنفيذية.
ــر الداخلية اللواء  ــا تفقد نائب وزي كم
ــوال  أح ــي  الخيوان ــم  عبدالحكي ــن  الرك
جرحى األمن والجيش واللجان الشعبية 
ــي  النموذج ــة  الرشط ــى  مستشف يف 

ومستشفى الرشطة العام.
ــى  للجرح ــي  الخيوان ــواء  الل ــل  وناق
ــورة والقيادة  ــادة الث ــي وتحيات قي تهان
ــه  ــا يحقق ــر وبم ــد الفط ــة بعي السياسي
ــش واللجان الشعبية  رجال األمن والجي
ــة  مواجه يف  ــود  وصم ــارات  انتص ــن  م

العدوان.
واطلع عىل مستوى الخدمات الطبية 
ــم  احتياجاته ــس  وتلم ــم  له ــة  املقدم

الصحية .
ــر الداخلية استمع من  وكان نائب وزي
ــي  ــة النموذج ــى الرشط ــر مستشف مدي
ــى الرشطة  ــات بمستشف الخدم ــر  ومدي
ــة  الرعاي ــوى  مست ــن  ع رشح  إىل  ــام  الع

املقدمة للجرحى .
ــذل  ــي رضورة ب ــواء الخيوان ــد الل وأك
ــة  ــة الكامل ــود والعناي ــن الجه ــد م املزي
وزارة  ــداد  استع ــا  مبدي  .. ــى  بالجرح
ــري  وتوف ــات  الصعوب ــل  تذلي ــة  الداخلي
ــة بالجرحى تقديرا  ــات للعناي االحتياج
ووفاء لتضحياتهم يف سبيل عزة وكرامة 

الوطن وحريته واستقالله .
ــى ومعنوياتهم  ــود الجرح ــوه بصم ون
املرتفعة .. مثمنا تضحيتهم وما قدموه يف 
سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره 
ــذي يتجاوز مراتب اإليثار والعطاء يف  وال

سبيل الله.
ــدداً من  ــي ع ــواء الخيوان ــى الل والتق
ــة واإلدارة  ــة ألمن األمان ــادات األمني القي
العامة للمرور ومرور األمانة واستمع من 
ــر هراش  ــة العميد معم ــر أمن األمان مدي
ــه  ــد عبدالل ــة العقي ــرور األمان ــر م ومدي
ــة العقيد  ــر أمن األمان ــر ونائب مدي العق
ــاط إىل رشح  ــن الضب ــايم وعدد م ــه ش ط
عن سري العمل األمني والصعوبات التي 

تواجه ذلك.
ــورة  الث ــادة  قي ــات  تحي ــم  له ــل  ونق
ــول عيد الفطر  ــادة السياسية بحل والقي
ــارات التي يسطرها رجال األمن  واالنتص
ــة .. مشيدا  ــان الشعبي ــش واللج والجي
ــم  وجهوزيته ــم  وصموده ــم  بمرابطته

العالية.
ــر التوجيه  ــارة مدي ــالل الزي ــه خ رافق
ــد محمد محمد اآلنيس  والعالقات العمي
ــد حمود  ــي العمي ــداد البدن ــر اإلع ومدي
ــد العميد  ــام التقاع ــر ع ــرصي ومدي الع
ــدراء  م ــن  م ــدد  وع ــمي  الهاش ــم  إبراهي

العموم يف الوزارة والضباط.

أ ب إب / س
ــالح،  ــد ص واح دال ب ــظ إب ع اف ح ــد م أك
ود  ه ــم ج ــة دع ظ اف ح ــادة امل ي ــرص ق ح
ــا  اي ض ق ــل  ح يف  ــة  ي ائ ض ق ال ــزة  ه األج

ن. رسي ع اء امل ن ج س ال
ــأ)  ب ـ(س ــح ل رصي ــظ يف ت اف ح ــن  امل م وث
ر  ــه ــالل ش ــة خ ام ع ــة ال اب ي ن ــود ال ه ج
 39 ــن  ع ــراج  اإلف يف  ــارك  ب امل ــان  ض رم
ري  خ ــو ال ل اع ل ف ف ك ــرساً، ت ع ــاً م ن ي ج س
ري  غ ل ــات ل زام ت ــن ال م م ه ي ل ا ع ــع م دف ب

ال. ف ري اً و665 أل ون ي ل غ 86 م ل ب م ب
ــادرات  ب امل ب ــالح  ص ــظ  اف ح امل ــاد  وأش
ة يف  اص ــب خ ان ج ــذا ال ــة يف ه ي ان س اإلن

ا  ه ر ب م ي ت ت ــة  ال ب ع ص روف ال ظ ــذه ال ه
ق  ري ل ف ي ك ش م ت ه ت ــريا إىل ان ش الد، م ب ال
ات  س ؤس ار وامل ج ت ع ال ل م واص ت ل ل ل م ع
ــدة  اع س م يف  ــة  م اه س م ل ل ــة  ريي خ ال

ن. رسي ع امل
ــة  اب ي ن ــس  ي رئ ــح  أوض ــه  ب ان ج ــن  م
ــايض  ق ال إب  ــة  ظ اف ح م ــاف  ن ئ ت اس
ايل  م ــري   أن إج اق ح روان امل ــور م ت دك ال
ن  ان م ض ــالل رم م خ ه ن ــرج ع ف ــدد  امل ع
وا  ض ن ق م ــن 39 ، وم رسي ع ــاء امل ن ج س ال
م  ه ن ي ــاً، ب ن ي ج ــدة  40 س اع امل ــة أرب الث ث

اء. س ن ن ال دد م ع
ة  ظ اف ح ل م ي ــن وك ر، دش ب آخ ان ــن ج م
وة  س ع ك وزي ــس ت اوى أم س م امل اس إب ق

اً  ض ري ـــ 370 م ــة ل ي ال ــغ م ال ب ــد وم ي ع ال
رع  ف ــة ل ع اب ت ــل ال دة األم ــزالء وح ــن ن م
ان  رسط ة ال ح اف ك ــة مل ي ن وط ال ة  س ؤس امل

ري . خ يل ال اع ة ف ق ف ىل ن ة إب ع ن دي م ب
ا  رضه ي ح ت ــع ال وزي ت ة ال ي ل م الل ع وخ
ة  ح اف ك ة مل ي ن وط ة ال س ؤس رع امل س ف ي رئ
ــي  ن دي ع ال ــروان  م ــور  ت دك ال ــان  رسط ال
غ  ي ل ة ب س ؤس رع امل ف ذي ل ي ف ن ت ر ال دي وامل
ري  خ يل ال اع ــن ف ون ع دوب ن ــل وم وي ط ال
ــذه  ــل ه ث ــذ م ي ف ن ــة ت ي م ــار إىل أه .. أش
ي   ت ــة ال ي ان س ــة واإلن ريي خ ــع ال اري ش امل
ي  اع م ت ل االج اف ك ت ــز ال زي ع م يف ت ه س ت

رىض. اة امل ان ع ن م ف م ي ف خ ت وال
زرع  أن  إىل  ــاوى  س امل ــل  ي وك ال ــت  ف ول

ال  ف وس األط ف ــادة يف ن ع س ــة وال م س ب ال
م  ده اع س ــان ت رسط رض ال م ــني ب اب ص امل
اف  ف ت ال ــم ب ره ع ش ــرض وت ر امل ه ــىل ق ع

م. ه ول ع ح م ت ج امل
ــي  دن امل ــع  م ت ج امل ــات  م ظ ن م ــا  ودع
ــات  ي ع م ج وال ــة  ي ل ح امل ــات  س ؤس وامل
يل  اع ال وف م ال واألع ال امل ة ورج ريي خ ال
ار  ن آث ف م ي ف خ ت ام يف ال ه ري إىل اإلس خ ال
الد  ب ا ال ه ر ب م ــي ت ت ة ال ي ان س ة اإلن األزم

ار. ص ح دوان وال ع رار ال م ت راء اس ج
ة  ي ل ح ة امل ط ل س ادة ال ي داد ق ع ت د اس  وأك
الت  ي ه س ت ــة ال اف م ك دي ق ــة ت ظ اف ح امل ب
اه  ج ة ت ي ان س ــة واإلن ريي خ ــة ال ط ش ألن ل

ة. ح رشي ذه ال ه

محافظ إب يؤكد الحرص على دعم جهود القضاء يف حل قضايا املعسرين
توزيع كسوة العيد ومبالغ نقدية لمرضى السرطان:


