
صنعاء/ سبأ
ــة رئيس  ــته أمس  برئاس ــر مجلس النواب يف جلس أق
ــؤون  ــس األخ يحيى عيل الراعي، تقرير لجنة الش املجل
ــب الحكومة إعفاء مادة الغاز املنزيل من  املالية حول طل
ــد وعمولة  ــة وكافة العوائ ــة والرضيبي ــوم الجمركي الرس

رشكة الغاز.
كما أقر املجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات 
بعد التزام الجانب الحكومي ممثًال بنائب رئيس الوزراء 
ــويل، والتي نصت عىل  ــني مقب ــر املالية الدكتور حس وزي
ــادن ممثلة بالرشكة اليمنية للغاز  قيام وزارة النفط واملع
ــع الغاز املنزيل  ــىل نقل وبيع وتوزي ــاإلرشاف والرقابة ع ب
ــائها  ــات الرشكة املحددة يف قانون إنش ــاً الختصاص وفق
ــات  ــات ومحافظ ــع مديري ــاج لجمي ــي االحتي ــا يغط بم

الجمهورية .
وتضمنت التوصيات إيقاف العمل باآللية السابقة يف 
ــل وبيع وتوزيع مادة الغاز املنزيل عرب القطاع الخاص  نق
ــترياد أي كميات من الغاز املنزيل مستقبًال بعد  وعدم اس
االنتهاء من استرياد الـ50 ألف طن وفقاً للقرار الرئايس, 
ــاً للقوانني النافذة,  ــترياد تلك الكمية وفق عىل أن يتم اس
ــؤولياتها يف الرقابة  ــل مس ــات الرقابية تحم وعىل الجه

عىل استرياد وبيع وتوزيع تلك الكمية.
ــاء  ــدت التوصيات إيقاف إصدار ترصيحات بإنش وأك
ــج  صهاري ــال  إدخ أو  ــدة  جدي ــات  طرمب أو  ــات  محط
ــة كافة  ــع إزال ــاز م ــادة الغ ــل م ــدة لنق ــوالت جدي وكبس
ــة املخالفة لرشوط الحصول عىل خدمة  محطات التعبئ
ــة التنظيمية  ــددة يف الالئح ــات التعبئة املح فتح محط
ــذا االلتزام ببيع  ــاء الرشكة اليمنية للغاز وك لقانون إنش
ــا ال يزيد عن  ــعر املحدد بم ــطوانة الغاز املنزيل بالس اس
ثالثة آالف ريال ولعبوة 20 لرتاً وإيجاد الحلول املناسبة 
ــاز وتعيق  ــا صهاريج الغ ــي تتعرض له ــكاليات الت لإلش
ــارب إىل  ــن محافظة م ــاز املنزيل م ــل مادة الغ ــة نق عملي
ــات الجمهورية وبما يمكن من وصول تلك  بقية محافظ
ــة اليمنية للغاز  ــج إىل املحطات املركزية للرشك الصهاري

وفقا للتكاليف املحددة من الرشكة لتلك الكميات .
ــارت التوصيات إىل أهمية العمل عىل استمرارية  وأش
ــغيل  ــتمرار تش ــاز يف أداء دورها من خالل اس ــة الغ رشك

ــا اإلرشايف يف التوزيع والبيع ملادة الغاز  محطاتها ودوره
ــات الخاصة برشكة  ــالح الخزان ــزيل والعمل عىل إص املن
الغاز يف ميناء الحديدة خالل مدة أقصاها شهر وموافاة 
ــتوى أداء رشكة  املجلس واللجنة املالية بتقارير عن مس
ــترياد  ــزيل وكذا آلية اس ــاز املن ــع الغ ــع وبي ــاز يف توزي الغ
ــن عقود  ــزيل وصور م ــاز املن ــاة من الغ ــحنات املعف الش

الرشاء كل شهر.
ــر املالية قد تحدث أمام  ــب رئيس الوزراء وزي وكان نائ
ــيس ونيابة عن زمالئي  ــس قائًال " باألصالة عن نف املجل
ــكم املوقر عن  رئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ نعرب ملجلس
ــناه من  ــكر وعظيم اإلمتنان والتقدير ملا ملس خالص الش
ــكيلها  تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة منذ تش
ــف وتقديركم  ــم الواقعي واملنص ــوح تفهمك ــس بوض يعك
الحقيقي للظروف واألوضاع االستثنائية والصعبة التي 
ــدوان الهمجي  ــل وأداء الحكومة نتيجة للع ــط بعم تحي
ــري  ــارش وغ ــكل مب ــا بش ــق وتداعياتهم ــار الخان والحص
مبارش يف تدهور األوضاع االقتصادية واملالية وتأثري ذلك 
ــكل رشائح املجتمع  ــية والخدمية ل عىل األوضاع املعيش

دون استثناء".

ــىل  ــس ع ــر للمجل ــكر والتقدي ــدد الش ــاف " أج وأض
ــدم أيضاً  ــا أتق ــة، كم ــود الحكوم ــة لجه ــه الدائم مؤازرت
ــة  ــاء اللجن ــس وأعض ــر لرئي ــكر والتقدي ــص الش بخال
ــة  ــة ومناقش ــن جهود يف دراس ــوه م ــىل ما بذل ــة ع املالي
ــس والخروج  ــن املجل ــال إليهم م ــة املح ــب الحكوم طل
ــد للمجلس أننا  ــر املهني واملوضوعي، ونؤك بهذا التقري
سنعطي آراءكم وتوصيات مجلسكم املوقر جل االهتمام 

وصدق التنفيذ" .
ــن تقرير لجنة  ــتمع املجلس إىل جانب م ــك اس إىل ذل
ــاء  ــرشوع قانون إنش ــكان حول م ــة والس ــة العام الصح

املجلس اليمني لالختصاصات الطبية والصحية .
ــداف املجلس  ــون إىل أن أه ــري مرشوع القان حيث يش
ــل يف   ــة تتمث ــة والصحي ــات الطبي ــي لالختصاص اليمن
ــة والعملية "  ــارف العلمية " النظري ــر وتنمية املع تطوي
ــي يف مختلف فروع  ــال الصح ــني باملج ــاء والعامل لألطب
ــاعدة من خالل  ــة املس ــة، والطبي ــات الطبي االختصاص
ــتويات  ــة عىل املس ــؤة وفعال ــة كف ــج تدريبي ــذ برام تنفي
ــدث التطورات  ــق مع أح ــا يتواف ــا وبم ــطة والعلي املتوس
املستجدة يف املجاالت الطبية وتلبية متطلبات الخطط 

ــن االختصاصيني  ــات م ــة واالحتياج ــج الصحي والربام
ــاً للمعايري العلمية  ــل املتميز وفق ــني وذوي التأهي والفني

املعتمدة.
كما يهدف إىل توفري فرص التعليم املهني والتخصيص 
ــاء  ــتمر لألطب ــب املس ــني التدري ــايل وتأم ــط والع املتوس
ــتوى الخدمات  ــع مس ــال الصحي لرف ــني باملج والعامل
ــيق عالقات  ــز وتنس ــاء وتعزي ــة وإنش ــة والصحي الطبي
ــة املدنية  ــايل، الخدم ــم الع ــع وزارات "التعلي ــاون م التع
والتأمينات، التعليم الفني والتدريب املهني والجامعات 
ــة  الحكومي ــات  القطاع يف  ــة  الطبي ــات  الخدم ــر  ودوائ
ــات واملنظمات  ــف املجالس والهيئ ــة" مع مختل املختلف
ــة واملهنية  ــات العلمية والتعليمي ــات واملؤسس والجمعي
املحلية والعربية والدولية ذات العالقة بأهداف وأنشطة 

املجلس بما يسهم يف تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
ــداد البحوث  ــجيع إع ــرشوع القانوني تش ــدف م ويه
العلمية الطبية واملشاركة يف اقرتاح مواضيعها ومساعدة 
الباحثني عىل حماية حقوقهم الفكرية وتوثيقها بصورة 
ــة ومتابعة  ــات ذات العالق ــيق مع الجه ــليمة بالتنس س
ــة العملية  ــتفادة من نتائج تلك البحوث يف املمارس االس

امليدانية.
ــذا  ــة ه ــتعراضه لبقي ــس اس ــتكمل املجل ــذا وسيس ه
التقرير يف جلسة قادمة، وكان املجلس قد استهل جلسته 
ــيواصل  ــق عليه، وس ــابق وواف ــتعراض محرضه الس باس

أعماله صباح اليوم الثالثاء بمشيئة الله تعاىل .
ــؤولني يف الجهات ذات  ــن املس ــة عدد م حرض الجلس

العالقة.

صنعاء / سبأ
ــة  الربملاني ــة  اللجن ــدت  عق
ــن والنقل  ــرتكة من الدفاع واألم املش
ــاً  ــات اجتماع ــاالت والخدم واالتص
لها برئاسة أحمد نارص شائع رئيس 
اللجنة وبحضور الجانب الحكومي 

واملختصني من وزارة الداخلية .
ــوع  موض ــاع  االجتم ــش  وناق
ــة  ــالالت املروري ــات واالخت االختناق
ــن  ــدد م ــم ع ــهدها عواص ــي تش الت
ــات وخاصة أمانة العاصمة  املحافظ
ــات  املركب ــود  بوج ــق  تتعل ــي  والت  ،
والدراجات النارية غري املرقمة والتي 
املروري... وناقشوا  تسبب االزدحام 

ــع املعالجات لتلك  ــبل وض يف هذا س
األوضاع غري القانونية .

وأشار االجتماع إىل أهمية تعديل 
ــون املرور  ــكام قان ــواد وأح ــض م بع
ــع الظروف  ــب م ــا يتناس ــذ بم الناف
الراهنة التي تمر بها البالد ، والعمل 
عىل وضع املعالجات القانونية التي 
ــالالت  ــد لالخت ــع ح ــؤدي إىل وض ت
ــات  االختصاص يف  ــالت  والتداخ
ــل  ، وتفعي ــة  ــات املختلف الجه ــني  ب
ــم  ــام بعمله ــرور للقي ــال امل دور رج
ــني  املواطن ــوة  ودع ــون  للقان ــاً  وفق
ــدم املصلحة  ــا يخ ــاعدتهم وبم ملس

العامة .

ــىل أهمية عقد  ــد االجتماع ع وأك
ــات الحكومية املعنية  اجتماع للجه
ــة واضحة  ــروج برؤي ــل الخ ــن أج م
ــاع  اجتم يف  ــة  اللجن إىل  ــا  وتقديمه

مقبل .
ــب  الجان ــن  م ــاع  االجتم ــرض  ح
ــي كل من: وكيل وزارة املالية  الحكوم
ــالم املحطوري ووكيل وزارة  عبدالس
ــن رزق صالح  ــواء الرك ــة الل الداخلي
ــد  ــرور خال ــام امل ــر ع ــويف ومدي الج
ــة تنظيم  ــم ورئيس هيئ ــن قاس حس
ــم  ــد عبدالله قاس ــربي ولي ــل ال النق
ــني يف  ــن املختص ــدد م ــي وع الوادع

الجهات ذات العالقة .
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طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظاتطيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات

استشهد وأصيب 12 مواطنا إثر غارات لطريان 
العدوان األمريكي السعودي أمس عىل محافظة 
ــة أطفال  ــهد وأصيب خمس الحديدة فيما استش

يف قصف سعودي عىل صعدة.
ــبأ)  ــيل باملحافظة لـ (س ــدر مح ــح مص وأوض
ــتهداف  ــب جريمة باس ــدوان أرتك ــريان الع أن ط
ــارة، ما أدى إىل  ــن يف مديرية زبيد بغ منزل مواط

استشهاد ستة مواطنني.
وأكد املصدر استشهاد مواطن وإصابة خمسة 
ــدد من  ــدوان ع ــريان الع ــتهداف ط ــن، باس آخري
السيارات بينها حافلة ركاب بمديرية الجراحي.

ــتهدف  ــدوان اس ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
ــة  ــار يف مديري ــارات األحج ــدى كس ــني إح بغارت

باجل.
ــال أمس إثر  ــة أطف ــهد وأصيب خمس واستش
ــعودي عىل مديرية  قصف صاروخي ومدفعي س
شدا الحدودية بمحافظة صعدة فيما شن طريان 
ــدة وصعدة  ــارات عىل الحدي ــلة غ العدوان سلس
ــن املدنيني  ــا م ــاً ضحاي ــة مخلف ــوف وحج والج

وأرضارا يف املمتلكات العامة والخاصة .

ــدو  الع أن  ــدة  بصع ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــة  واملدفعي ــخ  بالصواري ــتهدف  اس ــعودي  الس
ــا أدى إىل  ــدا م ــة ش ــددة يف مديري ــق متع مناط
ــة آخرين بجروح  ــهاد طفلني وإصابة ثالث استش

نقلوا عىل إثرها إىل املستشفى.
ــار املصدر إىل أن صعوبة الطريق وبعدها  وأش
ــا أدى إىل مفارقة  ــو م ــي ه ــرب مركز صح ــن اق م

ــهد األول يف  ــل الثاني للحياة بعد أن استش الطف
مكان استهدافهم بصواريخ العدو السعودي.

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط وش
أمس خمس غارات عىل محافظة الحديدة.

ــة أن الطريان  ــي باملحافظ ــح مصدر أمن وأوض
ــف ، وغارة  ــىل مديرية الصلي ــن أربع غارات ع ش

عىل جزيرة كمران .

ــعودي ومرتزقته  ــدوان األمريكي الس وكان الع
ــف  والقص ــة  الجوي ــارات  بالغ ــتهدفوا  اس ــد  ق
ــكنية ومزارع  ــي واملدفعي املناطق الس الصاروخ
ــة  ــات الجمهوري ــن محافظ ــدد م ــني يف ع املواطن

خالل الـ 24 ساعة املاضية .
ــريان العدوان  ــكري أن ط ــدر عس ــح مص وأوض
ــم يف محافظة صعدة  ــىل مديرية باق ــن غارة ع ش

ــكنية  ــتهدف قصف صاروخي ومدفعي س ، و اس
ــا تعرضت منطقة  ــة رازح الحدودية ، فيم بمديري

قارة بمديرية مجز لقصف صاروخي .
ــريان املعادي  ــن الط ــدة ش ــة الحدي يف محافظ
ــو 16 بمديرية الحايل و غارتني عىل  غارة عىل كيل
رأس عيىس بمديرية الصليف و ألقى أربع قنابل 
ــرج بمديرية  ــزارع يف منطقة الع ــدد من امل عىل ع

باجل .
ــاً  ــاً مكثف ــاً مدفعي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــازل املواطنني يف  ــتهدف من ــدوان اس ــة الع ملرتزق

مديرية املتون بمحافظة الجوف .
ــن غارتني  ــريان العدوان ش ــر املصدر أن ط وذك
ــنحان يف  ــد بمديرية س ــكر ريمة حمي عىل معس

محافظة صنعاء .

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٦١٦ مواطنًا بينهم أطفال بغارات على الحديدة وقصف مدفعي سعودي على صعدة مواطنًا بينهم أطفال بغارات على الحديدة وقصف مدفعي سعودي على صعدة

توصيات للحكومة بتولي مهام نقل وبيع الغاز المنزلي وإيقاف إصدار تصريحات بإنشاء محطات جديدةتوصيات للحكومة بتولي مهام نقل وبيع الغاز المنزلي وإيقاف إصدار تصريحات بإنشاء محطات جديدة
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صنعاء/ سبأ
ــن  م ــكلة  املش ــة  اللجن ــدت  عق
ــة بمتابعة  ــورى املكلف ــس الش مجل
ــع  م ــيق  والتنس ــني  النازح ــاع  أوض
ــات  ومنظم ــمية  الرس ــات  الجه
ــني يف إيواء  ــي واملانح املجتمع املدن
ــاء محافظة  ــرساً من أبن املهجرين ق
ــة  ــس اجتماعاً برئاس ــدة، أم الحدي
ــور  ــورى الدكت ــس الش ــو مجل عض

أحمد محمد مكي .
ــر  التقري ــاع  االجتم ــتعرض  واس
األويل للجنة متابعة أوضاع النازحني 
ــالل الفرتة  ــدة خ ــة الحدي يف محافظ
ــت  ــار إىل الصم ــذي أش ــة وال املاضي
ــه  يرتكب ــا  م إزاء  ــزي  املخ ــدويل  ال
ــم للعام  ــدوان من جرائ ــف الع تحال
ــىل التوايل والتي تعد جرائم  الرابع ع
ــا يفرضه من  ــانية وكذا م ضد اإلنس
ــكل عقاباً جماعياً  ــامل ش حصار ش

لكل اليمنيني.
ــداول  ــر األويل ج ــن التقري وتضم
ــة  خاص ــات  وبيان ــة  إحصائي
ــن قرسا من أبناء الحديدة،  باملهجري
ــات بأعداد  ــىل إحصائي ــتملت ع اش
ــة  بأمان ــواء  اإلي ــز  ومراك ــني  النازح

العاصمة وبحسب املديريات.

ــاءات  اللق إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــالل الفرتة  ــا اللجنة خ ــي عقدته الت
ــب الحكومي وكذا  املاضية مع الجان
ــانية يف  ــؤون اإلنس ــقة الش مع منس
اليمن ليزا غراندي والهيئة الوطنية 
ــؤون اإلنسانية  ــيق الش إلدارة وتنس
الكوارث والسلطة املحلية  ومواجهة 
ــن ممثيل  ــة وعدد م ــة العاصم بأمان
ــات املجتمع املدني العاملة يف  منظم
املجال اإلنساني واإلغاثي واإلتحاد 
ــة والصناعية  ــام للغرف التجاري الع
ــدة بيانات محدثة  بهدف توفري قاع
ــرسا من  ــن ق ــن املهجري ــة ع وموثوق
ــة الحديدة وبما يمكن  أبناء محافظ

ــداد التقرير  ــن إع ــة املكلفة م اللجن
العام.

وسيتضمن تقرير اللجنة، دراسة 
ــاء  أبن ــن  م ــني  النازح ــاع  أوض ــن  ع
ــات  ــدة واالحتياج ــة الحدي محافظ
ــداد  وإع ــة  الرضوري ــات  واملتطلب
ــيتم  س ــات  ومقرتح ــات  توصي
ــي  النهائ ــر  التقري يف  ــا  تضمينه
ــه الجتماع مجلس  ــيتم رفع الذي س
ــه للمجلس  ــراره ورفع ــورى إلق الش
ــيايس األعىل معززا بالتوصيات  الس
ــهم يف الحد من  واملقرتحات وبما يس
ــاة املواطنني  ــزوح وتخفيف معان الن

ودعم جهود اإلغاثة.

"لجنة الشورى" تناقش التقرير األولي "لجنة الشورى" تناقش التقرير األولي 
بشأن أوضاع نازحي الحديدةبشأن أوضاع نازحي الحديدة صنعاء  / سبأ

ــة نائب رئيس الوزراء  ــرتك برئاس ناقش اجتماع مش
ــداد خطة عمل  ــات محمود الجنيد ، إع ــؤون الخدم لش
ــتهلك بني قطاع التجارة الداخلية  مشرتكة لحماية املس
بالوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط 

الجودة والجمعية اليمنية لحماية املستهلك.
ــؤون  ــس الوزراء لش ــب رئي ــار نائ ــاع أش ويف االجتم
ــارة  والتج ــة  الصناع وزارة  دور  ــة  أهمي إىل  ــات  الخدم
ــم التجارة  ــا املعنية بتنظي ــا كونه ــات التابعة له والهيئ
ــات املواطن من  ــري احتياج ــة وتوف ــة والخارجي الداخلي

السلع وحمايته من الغش واالحتكار وتفاقم األسعار.
ــتهلك  املس ــة  حماي ــة  جمعي ــز  تحفي رضورة  ــد  وأك
ــواق و  ــة املواصفات للرقابة عىل األس ــيق مع هيئ للتنس

مواجهة السلع غري الصالحة لالستهالك.
ــارة تنظيم  ــام وزارة الصناعة والتج ــال : " من مه وق
ــتقات نفطية وسلع  ــتهلك من مش كافة احتياجات املس
غذائية وغريها ، وتمثل أحد أسس إدارة األزمة يف الوقت 

الراهن" .

ــة للمواصفات  ــة اليمني ــدور الهيئ ــاد الجنيد ب وأش
ــن جهود يف  ــا م ــون عليه ــه القائم ــا يبذل ــس وم واملقايي
ــلع غري الصالحة لالستهالك وغري  ــبيل محاربة الس س

املطابقة للمواصفات واملقاييس .
ــارة عبدالوهاب  ــة والتج ــر الصناع ــدد وزي ــا ش فيم
ــري والبحث  ــرص يف عملية التح ــى الدرة عىل الح يحي
ــتهالك من خالل النزول  عن السلع غري الصالحة لالس

ــة ومكاتب  ــل الهيئ ــن قب ــواق م ــي لألس ــي اليوم امليدان
ــيق مع الجهات ذات العالقة  التجارة والصناعة بالتنس

يف األمن وجمعية حماية املستهلك .
ــدور املجتمعي يف عملية  ــار إىل أهمية تفعيل ال وأش
ــل الجهات  ــذا تفعي ــواق وك ــلع واألس ــىل الس ــة ع الرقاب
ــلع  ــواحل للحد من الس ــارك وخفر الس ــة والجم األمني

االستهالكية املمنوع دخولها إىل األسواق املحلية .

ــارة محمد  ــر الصناعة والتج ــار نائب وزي ــدوره أش ب
ــيق بني املختصني يف الوزارة  ــمي إىل التنس أحمد الهاش
ــي ملراقبة  ــالل النزول امليدان ــة خ ــات ذات العالق والجه
ــكل تكاميل ومنظم من أجل حماية  األسواق والعمل بش
ــتهالكية غري الصالحة  املستهلك من خطر السلع االس

لالستخدام أو التي شارفت عىل االنتهاء.
من جانبهما أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر 
الرشجبي ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس 
ــوزارة  ــرتك بني ال ــيق املش ــد أهمية التنس ــم املؤي إبراهي
ــاعدة  ــن الربامج املس ــدد م ــل ع ــة ورضورة تفعي والهيئ
ــط  ــوري الضب ــل مأم ــواق كتأهي ــة األس ــة مراقب لعملي
ــاعد عىل إيجاد قضاة متخصصني يف  القضائي بما يس
عملية املخالفات إضافة إىل تفعيل دور نيابة الصناعة.

ــال  ــات األعم ــاع خدم ــل قط ــاع وكي ــرض االجتم ح
ــب رئيس الهيئة  ــوزارة محمد يحيى عبدالكريم ونائ بال
ــاب أبو  ــورة رب ــس الدكت ــات واملقايي ــة للمواصف اليمني
اصبع ونائب رئيس الهيئة للشؤون املالية الدكتور كمال 

مرغم .

مــنــاقــشــة خـــطـــة مــشــتــركــة لــحــمــايــة الــمــســتــهــلــكمــنــاقــشــة خـــطـــة مــشــتــركــة لــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك

الحديدة /سبأ
استعرض اجتماع بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة أوجه دعم القطاع 
الصحي ورفده باالحتياجات الالزمة الستمرار تقديم خدماته للمواطنني.

ــكان  ــة العامة والس ــل وزارة الصح ــم وكي ــذي ض ــاع ال ــرق االجتم وتط
ــة باملحافظة الدكتور عبد  ــور عبد العزيز الديلمي ومدير عام الصح الدكت
ــهيل  ــورة الدكتور خالد س ــفى الث ــار الله ورئيس هيئة مستش ــن ج الرحم
ومسؤول الصحة بمنظمة الهجرة الدولية أصيل خان إىل الصعوبات التي 
ــام بمستشفيات  ــري األداء يف عدد من املراكز التخصصية واألقس تواجه س

املحافظة.
ــم  وقس ــروق  الح ــز  مرك ــات  باحتياج ــع  الرف ــة  رسع ــاع  االجتم ــر  وأق
ــي والتمرييض واألدوية  ــكادر الطب ــال بالهيئة من ال ــوارئ وعناية األطف ط
ــتلزمات الطبية والعالجية للعمل عىل توفري ما امكن منها بالتنسيق  واملس

مع منظمة الهجرة الدولية ملواجهة ضغط العمل خالل الفرتة املقبلة.
ــاع الخدمات والرعاية دعم  ــاع ثمن وكيل وزارة الصحة لقط ويف االجتم
ــدا أن التخفيف من معاناة  ــتمر للقطاع الصحي ، مؤك منظمة الهجرة املس
ــهدها  ــة يف الظروف التي تش ــة خاص ــانية جماعي ــؤولية إنس ــرىض مس امل

ــتمرار العدوان والحصار يف ظل تدني مستوى  محافظة الحديدة جراء اس
املعيشة للمواطنني.

ــاد الديلمي بجهود قيادتي مكتب الصحة وهيئة مستشفى الثورة  وأش
ــا  ــتمرار تقديمه ــة واس ــات الصحي ــر الخدم ــة يف تطوي ــة املبذول باملحافظ
لطالبيها رغم شحة اإلمكانيات والظروف القائمة بفعل العدوان والحصار.

ــة لدعم  ــه املنظمات الدولي ــتغالل توج ــة اس ــي عىل أهمي ــد الديلم وأك
ــة وتركيز الدعم لتطوير البنية التحتية وتجويد الخدمات املقدمة  املحافظ

لطالبيها وعىل مستوى أفضل.

ــاع الــصــحــي بــمــحــافــظــة الــحــديــدة ــط ــق ـــم ال ــــه دع ــاع الــصــحــي بــمــحــافــظــة الــحــديــدةاســتــعــراض أوج ــط ــق ـــم ال ــــه دع اســتــعــراض أوج


