
ــواحل ،  ــال خفر الس ــط رج ضب
ــن املخدرات  ــات م ــو جرام 210 كيل
خالل محاولة تهريبها عرب سواحل 

محافظة الحديدة غرب البالد.
ــر  ــة خف مصلح ــس  رئي ــح  أوض
ــرزاق  ال ــد  عب ــواء  الل ــواحل  الس
يف  ــت  ضبط ــدرات  املخ أن  ــد  املؤي
ــة اللحية محافظة  الخوبة بمديري

الحديدة.
ــع اإلعالم  ــار يف ترصيح ملوق وأش
ــة  الداخلي ــوزارة  ل ــع  التاب ــي  األمن
ــاءت  ج ــط  الضب ــة  عملي أن  إىل 
ــات واملتابعة لتجار  ــة للتحري نتيج
ومروجي املخدرات، الذين يحاولون 

تهريبها عرب السواحل اليمنية.
ولفت إىل أن املخدرات املضبوطة 
ــن  م ــات  جرام ــو  كيل  210 ــارة  عب
البودرة البيضاء كانت مخبأة يف 11 
كيساً، مشريا إىل أنه سيتم الكشف 
ــط  الضب ــة  عملي ــل  تفاصي ــن  ع
ــتكمال  اس ــور  ف ــدرات  املخ ــوع  ون

التحقيقات الالزمة.
ــة  ــت  اإلدارة العام ــك قام إىل ذل
األول  ــس  أم ــدرات  املخ ــة  ملكافح
ــو جرام من  ــالف ثالثة آالف كيل بإت
ــيش املخدر بأمانة العاصمة  الحش
، و قد حرض عملية اإلتالف النائب 
ــي  الدرباب ــد  ماج ــايض  الق ــام  الع

ــوزارة الداخلية  ــام ب ــش الع ،واملفت
ــد و وكيل وزارة  ــواء إبراهيم املؤي الل
ــن اللواء رزق  ــة لقطاع األم الداخلي
ــويف، كما حرضها رئيس النيابة  الج
ــة بالعاصمة القايض خالد  الجزائي
ــد القايفي  ــد ماج ــاوري ,والعمي امل
ــدرات  املخ ــة  مكافح ــام  ع ــر  مدي
ــدرات  املخ ــه  مكافح ــرع  ف ــر  ومدي
ــار  ــكري النج ــد ش ــة العقي باألمان
ــاء النيابة الجزائية  وعدد من أعض
ــر  ــد ذك ــة . وق ــة باألمان املتخصص
ــد القايفي ، أن الكمية املتلفة  العمي
قد ضبطت من قبل قوة املكافحة يف 

فرتات سابقة

ضبط مخدرات في سواحل الحديدة وإحراق ضبط مخدرات في سواحل الحديدة وإحراق ٣٣  أطنان حشيش با�مانةأطنان حشيش با�مانة
النجاحات األمنية تتواصل:

ــوم أمس  الجمعة املوافق 2018/7/6م هامة من  هامات  ــل إىل رحمة الله ي انتق
ــعود  أحد كبار  ــيخ العميد/لطف الله مس ــة اليمانية الش ــرف القبيل والحكم الع

مشائخ قبيلة أرحب الشامخة والوطنية.
ــالد وأهلها وعرف  ــاه يف خدمة الب ــعود بعد عمر طويل قض ــيخ مس وتويف الش

بأحد أهم مراجع العرف القبيل يف أرحب.
ــيتم تشييع الراحل اليوم السبت عقب  الصالة عليه بجامع املنصور خط  وس

املطار منطقة دارس العاصمة صنعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشيخ لطف مسعود في ذمة ا&الشيخ لطف مسعود في ذمة ا&

ــعرية وقصصية  ــار صباحية ش ــة بذم ــم نادي القص نظ
ــدي بحضور عدد من  ــاعر والقاص بكيل املحف أحياها الش

الشعراء واألدباء باملحافظة.
ــد  ــد محم ــة محم ــل املحافظ ــاد وكي ــة أش ويف الصباحي
ــار يف إقامة وتنظيم مثل  ــدور نادي القصة بذم عبدالرزاق ب
ــعراء واألدباء  ــتضافة كبار الش ــذه الفعاليات األدبية واس ه
ــايف باملحافظة  ــهم يف إنعاش الحراك الثق ــا بما يس إلحيائه

وإثرائه.
ــني يف التعبري عن الواقع  ــة دور الثقافة واملثقف وأكد أهمي

ــاط املجتمع  ــي يف أوس ــز الوع ــات وتعزي ــوم والتطلع والهم
ــم يف مناهضة  ــام بدوره ــني إىل القي ــاء واملثقف ــا األدب .. داعي
ــالل أعمالهم  ــرأي العام من خ ــف جرائمه لل ــدوان وكش الع

األدبية والفنية.
ــا أوضحت رئيس نادي القصة بذمار نبيهة محضور  فيم
ــطة وبرنامج النادي للعام  أن هذه الفعالية تأتي ضمن أنش
ــح الفكري  ــن التالق ــوع م ــاد ن ــادف إيج ــايف 2018 م اله الثق
ــدد من  ــتضافة ع ــن من خالل اس ــاء الوط ــني أبن ــايف ب والثق

الشعراء واألدباء من خارج املحافظة.

أدبـــــــــــاء ذمـــــــــار يــــنــــاهــــضــــون الــــــعــــــدوانأدبـــــــــــاء ذمـــــــــار يــــنــــاهــــضــــون الــــــعــــــدوان

شعرشعر

كريم الحنكي
اس* َذلَّة ِتِنجَّ اس*َعيِش امَّ َذلَّة ِتِنجَّ َعيِش امَّ

َوا َساِحَل امَغرِب، َيا ِسيَف امَهَوى ِوامَتَهاِيم
َعَليك ِمَن ا� ِحَجاب

ا)َرِض َشاَبت، ِوَشاِب امَدهِر، َوا َصبِّ َهاِيم
ِوأنِت َداِيم َشَباب

رِت ِفي ارَواَحَنا َباجَناِح َلحَنك َحَماِيم َطيَّ
ِمن َوقِت َخلِق امُتَراب

ِوالَيوِم َيا ُحرِّ َصوَتك َصدِّ َجيَش امَجَراِيم
ِوَزحِف َصوِت امُغَراب..

َداِوي ك َدَوا... َماُروِد، ِوانَت امِّ ِتسِقي َعُدوَّ
ه ِلَوا... ِعمَلاِق، ِفي امَوحِل، َهاِوي َكم َطاِح ِمنِّ

ك ِمَخاِوي. ِوُكلِّ َغاِزي َهَوى... ِوان َباِك، َظنَّ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
َسَلاِم َيا َساِحَل امُدنَيا وَمهَوى امَحَباِيب

ويا َمَحطَّ امَسَعاَدة
َصاِيب ِمن ُكلِّ َعاِشق َوِفي، َثاِبت ِبَوجِه امَّ

ل ِوَداَده َما َيوِم َبدَّ
َجاِك امُسُعوِدي ِيَشا انَساَبك ِبِحلِف امَحَراِيب

كما َنَسب ِله ِبالَده
ِوَجا امَلِقيُط ِيَشا ِيفَعل ِلَنفِسه َنَساِيب

َغيَر امِفَراش ِوامَقَعاَده..
ِبالَماِل َجاُبوا امَشَود... ِمن أرَضَنا، وِمن ِسَواَها

ُوامَكوِن َمعُهم َمَدد... َأضَعاِف َما ِفي ِقَواَها
َلِكنِّ ِفيَها َجَلد... ُوَعزِم.. َوا� َمَعاَها.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ت َتَواِلي آَياِت ِفي امَساِحِل أمغربي ِتَجلَّ

َعنَها ِعِمي ُكلِّ ُمنَداس
َقاَلت ِبَها ا)َرِض ِكلَمة َسهَلَها ِوامِجَباِلي:

اس َذلَّة ِتِنجَّ َعيِش امَّ
ُوَناَدَت اصَلاَبَها ارَجاِل امِرَجاَل امَعَواِلي

ِذي َجاَوَزت ُكلِّ ِمقَياس
ر َما ِيَقع َقطِّ َتاِلي ِتصَنع َأَمل َشعِب َقرَّ

اس.. ِفي َذيِل َمدُعوِس َدعَّ
ت ِنَدا ا)َرَض اَلابَطال... َواخَزت ِعَياَل امِعَياِلي َلبَّ
ال... ِفيُهم.. َوَلا ُلمِت َغاِلي َما ِحدتِّ ِشي ُحرِّ َرجَّ

َعَتاِد، ِواعَداِد، َوارَتال... ُتكَسر ِبَخمَسة َأَواِلي!

@إلى أفذاذ اليمن المدافعين عن ساحله الغربي،
اف@ مع ذكرى رحيله  وإلى روح شاعره الكبير @جحَّ
الثانية منذ أيام

ــكل خياراتهم  ــالس ف ــى حافة اإلف ــون عل يقف
ــيناريوهات  ــدودة، وكل الس ــت واضحة ومح بات
ــت محصورة  ــتقبل عدوانهم بات المحتملة لمس
في أصابع كف واحدة ال تتجاوزها، لم يتبق لديهم 
ــتخدموه، لم يتركوا تقنية عسكرية  ــالح لم يس س
ــركوها في  ــتروها وأش ــورة إال واش ــة ومتط حديث
ــاعدة كل  ــب مس ــرددوا في طل ــم يت ــم، ل عدوانه
ــتعانوا بكل  ــتخبارات الغربية، واس ــزة االس أجه
ــدث  أح ــتخدموا  اس ــتية،  اللوجيس ــا  خدماته
ــتأجروا  ــية واس ــة والتجسس ــرات المقاتل الطائ
ــدوا  ــتقدموا وجن ــة، اس ــار الصناعي ــى االقم حت
المرتزقة األجانب من كل الجنسيات والمحليين 
ــة األطياف والتوجهات، أهدروا المليارات  من كاف
ــف والذمم  ــراء المواق ــداًء بش ــدوالرات ابت ــن ال م
وانتهاًء بشراء الصمت ودفعوا أضعاف أضعافها 

لشراء األسلحة والذخائر.
ــعودية فما  ــن تحت قيادة الس ــدأوا مجتمعي ب
ــدوء الكويت  ــر  وتنحت به ــوا قط ــوا ان أخرج لبث

ــم غاب أثر  ــدرة البحرين ث ــتبعدت لعدم الق واس
ــى البقاء  ــا حت ــل بعضه ــم يتقب ــدول ول ــة ال بقي
الصوري وقررت ماليزيا االنسحاب رسميا حتى 
ــعودية واإلمارات بالتحالف، وأخيرا  انفردت الس
ــى  ــادة عل ــتحوذت بالقي ــد اس ــارات ق ــدو اإلم تب

السعودية.
ــرب لنتنياهو  ــب وتزلفوه بالتق انبطحوا لترام
وأظهروا ما ظلوا عقودا يخفونه من عمق العالقة 
ــاق على  ــي  وجهروا باالتف ــان الصهيون ــع الكي م

تصفية القضية الفلسطينية.
ــركات الدعاية والعالقات  تعاقدوا مع كبرى ش
ــات  ــز الدراس ــالم ومراك ــبكات اإلع ــة وش العام
ــارات وووووو ما ال يتسع المجال لذكره  واالستش

هنا.
والخالصة ..

ــدا ليقدموه وال  ــودوا يملكون جدي ــم يع إنهم ل
سبيال ليسلكوه وال أوراقاً وال كروتاً ليستخدموها.

ــا لعدوانهم  ــام الرابع تقريب ــع انتصاف الع وم
تزداد احالفهم تشظياً وأحالمهم تالشياً وآلياتهم 
ــل  ــاًء وانتحاراً فيظهر فش ــم فن ــاراً ومرتزقته دم
أهدافهم بجالء وينكشف زيف ادعائهم وحقيقة 

دوافعهم للمأل .
وفي المقابل..

ــم والفتح  ــر العظي ــاب النص ــى أعت ــف عل نق
ــل واحيانا كثيرة  ــهر كام ــن، فال يكاد يمر ش المبي
أقل من الشهر، إال وفاجأهم اليمنيون بما لم يكن 
في حسبانهم وبما هو أبعد بكثير من تصوراتهم، 
ــال يفيقون من صفعة إال ويتلقوا صفعة جديدة  ف

أشد وأنكى .
ــي القدرات  ــاً وكيفاً ف ــور الكبير كم فبعد التط
الباليستية اليمنية التي وصلت في احيان كثيرة 
ــبه يومي، باغتتهم قدرات الدفاع  الى مستوى ش
ــوات البحرية،  ــم صعقتهم تقنيات الق الجوي، ث
لتتلوها منصات االطالق التحت أرضية، ثم تأتي 
ــم في مقتل،  ــيَّر لتصيبه عمليات الطيران المس
ــان مواقعهم ومراكز  ــاً حرية وأم مقلصة تدريجي

قيادتهم وتحركاتهم مع إمداداتهم.
ــقائهم وخيبتهم  ــازال القادم أعظم وليل ش وم
ــجاعة  ــه وتأييده ثم بحكمة وش ــم بفضل الل أظل
ــد وبجهود وصمود وثبات  القيادة الصادقة الوع
ــم وأبطاله  ــعب العظي ــات أبناء هذا الش وتضحي
ــدات الصاروخية  ــان والوح ــش واللج ــي الجي ف

والتصنيع العسكري والدفاع الجوي والبحري.
والله غالب على أمره

نحن هنا .. أين أنتم ؟؟!!

حمري العزكي

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

عبد الله االحمدي
يوميات الثورة ALTHAWRAHالثــــورة

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

23 شوال 1439ه - 7 يوليو 2018م العدد 19588السبت
المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج مدمرة، آجال ، أم عاجال.

األنظمة الدكتاتورية والمستبدة؛  عسكرية ودينية،  فشلت في 
وتصدير  القمع،  إلى  فلجأت  ديمقراطي،   وتغيير  تنمية،   إحداث 
مشاكلها. وفي كل األحوال وصلت إلى طريق مسدود،  فلجأت إلى 
كل وسائل التلفيق والتزوير،  ورعاية التطرف،  وحماية اإلرهاب،  
بل وتصديره، ظنا منها إطالة عمر تسلطها على الشعوب. بعض 
الحكام اتخذوا من تفويج اإلرهابيين إلى مناطق النزاعات تجارة 

رابحة.
52 في مصر  المبادرة منذ ما بعد ثورة  أسرة بني سعود كانت 
واليمن،  وسوريا  مصر  من  السياسي  التأسلم  قوى  باحتضان 
في  وخارجها  المملكة،  داخل  النشاط  في  لها  المجال  وإفساح 
تخريب ثقافة األمة وإفساد أجيالها، ظنا من األسرة أنها تحمي 
إلى  وصلت  التي  العربية  الثورة  حركة  من  العفن  البدوي  نظامها 
جوارها في اليمن وسوريا والعراق. لقد كانت مملكة داعش تؤدي 

دورا مرسوما لها من قبل الدوائر االمبريالية.
بعد موت جمال عبد الناصر  ( يقال انه مات مسموما على يد 
طبيبه ) نصبت المخابرات األمريكية أحد عمالئها ( أنور السادات 
) رئيسا على مصر الذي قرب الجماعات المتأسلمة على حساب 
كان  ثم  الناصري،   المشروع  بتصفية  وقام  والقوميين،   اليسار 
مفاصل  في  تغلغلت  التي  اإلرهابية  للجماعات  تقريبه  ضحية 
الجيش والدولة.  فقام أحد ضباط الجيش (خالد االسالمبولي ) 

بتصفيته أثناء عرض عسكري بمناسبة ذكرى العبور.
عملت المخابرات األمريكية على تجميع الكثير من الجماعات 
األقطار  كل  ومن  أفغانستان،  في  الجهاد  سمي  بما  المتأسلمة 
من  وبتمويل  وأمريكا،  أوروبا  من  وحتى  واإلسالمية،  العربية 
السعودية والخليج لمحاربة السوفيت، ضمن استراتيجية الصراع 
الدولي بين المعسكرين الغربي والشرقي -حينها-  وطبل الكثيرون 
لهذا المشروع األمريكي،  وظن الحكام انهم تخلصوا من الجماعات 

المعارضة التي تربت بحضن األنظمة االستبدادية.
العربية  لألمتين  جديدا  فخا  تصنع  الغربية  المخابرات  كانت 
على  اتكأ  الذي  أفغانستان  في  الجهاد  هو  الفخ  هذا  واإلسالمية، 
إحياء الطائفية واعتمد على مرجعية التكفير، ومحو مفهوم الوطن 
والوطنية،  والقومية من عقل الجيل، ونًظـًر له غالة المتطرفين ممن 

رعتهم المخابرات الغربية، واستوطنوا عواصم الغرب.
ارتد جهاد أفغانستان دمارا وخرابا على من رعاه وموله،  في 
على  وحتى  بلدان،  وعديد  والسودان،  واليمن  ومصر  الخليج 
الراعي الغربي،  وكانت البداية تدمير مركزي التجارة العالمي في 
نيويورك،  وتفجيرات واغتياالت في كثير عواصم غربية،  وعربية،  

وإسالمية.
باكستان التي استقبلت ما كان يسمى بالمجاهدين،  وتسامحت 
مع مدارس التطرف،  وأنشأت حركة طالبان،  كان نصيبها إنشاء 
طالبان باكستان التي تخوض اليوم معارك معها،  وكان أكبر عملية 
إجرامية ارتكبتها هذه الحركة هي قتل رئيسة الوزراء بناظير بوتو.
صنعوه،   الذي  والتطرف  اإلرهاب  تغول  من  عانوا  الكثير 

واستخدموه كأوراق ضد الخصوم السياسيين.
التطرف  ورقة  على  يلعبون  وعصاباته  عفاش  كان  اليمن  في 
واإلرهاب، بل ويستثمرونها في ابتزاز الغرب، ومحاربة الخصوم 

داخليا. 
واستخدموهم  العرب،   باألفغان  سموا  ممن  الكثير  احتضنوا 
في حرب 94 ضد الجنوب واالشتراكي،  وأعطوهم الرتب وقلدوهم 
إنشاء  من  ومكنوهم  والعباد،   البالد  لهم  وأباحوا  المناصب،  
على  انقلبوا  األخير  وفي  والمعسكرات،   المتطرفة  الجامعات 

عفاش.
لعبة  بخيوط  الممسكون  هم  كانوا  الغرب  وعموم  األمريكان 
جماعات التطرف واإلرهاب،  يوجهونها كما يريدون،  فبعد الحرب 
األفغانية استخدموا هذه الجماعات هراوة غليظة ضد من يحاول 
الخروج عليهم،  واستحدثوا ما سمي بالقاعدة،  ومن بعده داعش،  
وصنعوا لهذه المسميات قيادات يهودية ونسبوها إلى آل البيت،  
كما هو الحال بالنسبة  ألمير داعش في العراق، أبو بكر البغدادي 
الذي نسبوه إلى الحسن بن علي، والبسوه العمامة السوداء، وهو 
ضابط يهودي صنعته المخابرات األمريكية والموساد اإلسرائيلي، 
ثم عملوا على االشتغال على ورقة الطائفية في البلدان التي فيها 
طوائف مثل، العراق وسوريا واليمن،  والبلدان التي ال توجد فيها 
ليبيا  مثل؛  ومناطقية  وقومية  أثنية  صراعات  لها  صنعوا  طوائف 

ومصر،  وخلقوا لألمة أعداء وهميين،  وتركوا األعداء األهم.
ومن خرج عن المهمة التي رسمتها المخابرات الغربية قتلوه، 
من أمثال؛ ابن الدن في السعودية،  والزرقاوي في األردن،  والعولقي 
في اليمن ومؤخرا أمير طالبان باكستان وغيرهم،  والدرنز جاهز 

لذلك.
الحرب التي تجري في المنطقة العربية بواسطة وكالء الغرب، 
هدفها تغيير الخرائط في الشرق العربي بما دعته أمريكا شرق 
الغربية،   الرأسمالية  واالحتكارات  إسرائيل  لخدمة  جديد  أوسط 

واالستيالء على ثروات الشعوب بالقوة.
والحماراتيين  السعوديين  الوكالء  بحرب  المستعمر  يكتف  لم 
وغيرهم، بل نجده يتورط مباشرة في العدوان على شعوب األمة،  
وبريطانيا،   أمريكا  وترمي  والعراق،   واليمن  سوريا  في  وخاصة 
كما  وسوريا،   اليمن  في  والتقني  العسكري  ثقلها  بكل  وفرنسا 
وفي  اليمن،   في  الغربي  الساحل  معركة  في  ونشاهد  شاهدنا، 

الشرق والشمال السوري.
أمريكا ووكالؤها جندوا كل اإلرهابيين والمرتزقة من كل أنحاء 
ممن  والمغفلون  تقسيمها،  وإعادة  المنطقة،  الحتالل  العالم 
صنعا  يحسنون  أنهم  يحسبون  باإلسالميين  أنفسهم  يسمون 

بخدمة أمريكا ومشاريعها القذرة في المنطقة.
اإلرهاب سيطال كل من تعامل معه،  وأمريكا والغرب الرأسمالي 
وقت،   أي  في  ستنفق  أدوات  فهم  البقية  أما  اإلرهاب.  صانعو  هم 
أداء مهمتها،  ولكم بابن الدن عبرة  وستتخلص منها أمريكا بعد 

وعظة.
يخطط  ولذلك،   المحمدي،  اإلسالم  إال  عدو   له  يعد  لم  الغرب 
أولى  دشنت  التي  اإلرهابية  الجماعات  بواسطة  اإلسالم  القتالع 
النكاح والنهب والمصادرة  مراحل االقتالع بالذبح والقتل وجهاد 
وإشاعة الفوضى،  وضرب كل القيم الرفيعة. وهي اآلن تدفع األمة 

فاتورة رعاية حكامها لإلرهاب،  واللعب معه.
والخالصة أن الذين رعوا التطرف واإلرهاب سينالهم منه الكثير،  
وما عليهم إال انتظار دورهم،  فعيون الغرب مفتوحة على اآلخر 
ترامب من  به  يقوم  النفط،  وما  رأسها  وعلى  الشرق  ثروات  على 

ابتزاز هو جزء من االستراتيجية الغربية.

فاتورة اإلرهاب فاتورة اإلرهاب 
والتطرف !!والتطرف !!

ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة إب أحد املطلوبني أمنيا يف مقتل 
املجني عليه سلطان زايد وإصابة أخيه منتصف أبريل املايض.

ــبأ) أن عملية الضبط جاءت بعد ترصد  وأوضح مصدر أمني لـ (س
وتّحٍر من البحث الجنائي أثناء تواجد املتهم يف مدينة إب.

ــة مع املتهم ..  ــم مبارشة اإلجراءات القانوني ــار املصدر إىل أنه ت وأش
الفتا إىل أنه فور استكمال اإلجراءات سيتم إحالة املتهم للقضاء .

وأكد املصدر أنه سيتم متابعة بقية املطلوبني يف القضية وتقديمهم 
للعدالة.

ضبط أحد المطلوبين في جريمة قتل بإبضبط أحد المطلوبين في جريمة قتل بإب

المنظمة الدولية للهجرة تقدم خمس سيارات اسعافية لمواجهة الحاالت الطارئة بالحديدة المنظمة الدولية للهجرة تقدم خمس سيارات اسعافية لمواجهة الحاالت الطارئة بالحديدة 
  / غمدان أبوعيل

ــات الطبية يف اليمن  ــا للربامج والخدم يف اطار دعمه
ــيارات  ــة للهجرة أمس خمس س ــة الدولي ــت املنظم قدم
ــة  الطبي ــدات  املع ــزة  ــدث األجه بأح ــزة  ــعاف مجه إس
ــك ملواجهة الحاالت  ــكان وذل لوزارة الصحة العامة والس
ــهد  ــي تش ــدة والت ــة الحدي ــة يف مدين ــانية الطارئ االنس
اوضاعاً انسانية صعبة ومعقدة بسبب تصعيد العدوان 

ومرتزقته يف جبهة الساحل الغربي ..
ــيد حازم  ــليم التي حرضها الس ــالل عملية التس وخ
ــة الدولية  ــة باملنظم ــوارد البرشي ــر امل ــك كيري مدي تورلي
ــر مدير عام  ــد عبدالوهاب حج ــرة والدكتور محم للهج
ــوارئ بوزارة  ــس عمليات الط ــعافات رئي الطوارئ واإلس
ــر الربامج  ــان مدي ــل خ ــيد اصي ــتعرض الس ــة اس الصح
ــطة والربامج  ــرة األنش ــة للهج ــة الدولي ــة باملنطم الطبي
الصحية واإلنسانية واإلغاثية التي قامت وتقوم املنظمة 

ــاوص واملنرية  ــت الفقيه والقن ــات بي ــا يف مديري بتنفيذه
بمحافظة الحديدة ..

ــم الدعم لعدد من  ــرياً اىل ان املنظمة قامت بتقدي مش
ــة يف مجاالت املياه  ــة الحديدة وخاص ــات محافظ مديري
ــة وااليوائية واملواد  ــي والخدمات الطبي ــرصف الصح وال

غري الغذائية ..

ــر عام  ــد حجر مدي ــور محم ــن الدكت ــه ثم ــن جانب م
ــات يف وزارة  ــز العملي ــعافات رئيس مرك ــوارئ واإلس الط
ــانية واإليوائية  ــكان الجهود اإلنس ــة العامة والس الصح
ــتجابتها  ــة للهجرة واس ــة الدولي ــوم بها املنظم التي تق
يف  ــا  ورسعته ــزوح  والن ــوارئ  الط ــاالت  ح يف  ــة  الرسيع
ــه وخاصة يف الظروف  ــم الخدمات الطبية واإليوائي تقدي
ــتعداد  ــها اليمن مؤكدا اس ــة واملعقدة التي تعيش الصعب
ــل الصعوبات  ــهيالت وتذلي ــة التس ــم كاف ــوزارة لتقدي ال
ــة للهجرة ويمكنها من  ــهل عمل املنظمة الدولي وبما يس
ــانية يف  تقديم خدماتها الطبية ومواصلة جهودها اإلنس

مختلف املناطق اليمنية .
ــليم الدكتور فارس نجيب الحداد  حرض عملية التس
ــن باملنظمة  ــج الصحة للمهاجري ــؤول الطبي لربام املس
ــد مدير مكتب وكيل قطاع  ــن املؤي الدولية للهجرة و حس

الطوارئ واإلسعافات بوزارة الصحة العامة والسكان ..


