
ف الحصار المفروض على اليمن وضعًا مأساويا على المستوى 
َّ
خل

الصحي والذي يقف عاجزًا عن أداء مهامه ودوره في مواجهة تفشي 
األمراض وخاصة الوبائية كالكوليرا وحمى الضنك والمالريا وغيرها 

من األمراض بين المواطنين...
 فلم يكتِف العدوان السعودي بقصف وتدمير المنظومة الصحية 
واالستهداف المباشر للمستشفيات والمرافق الصحية والمراكز 
التشخيصية في اليمن فحسب، بل يرفض السماح بإدخال األدوية 
والمحاليل الطبية للمختبرات والمراكز التشخيصية خاصة اذا ما عرفنا 
ان ٨٥٪ من هذه المراكز على وشك التوقف عن العمل بسبب 
الحصار ونقص المحاليل واالدوية.. كل هذه القضايا واألوضاع الصحية 
المأساوية نترك الحديث فيها لمدير عام مكافحة األمراض والرصد 
الوبائي بوزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحالني بقوله لصحيفة 
«الميثاق» :ان العدوان السعودي وحصاره الشامل ألكثر من عشرين 
شهرًا حتى اللحظة قد أنتج وضعًا كارثيًا فيما يخص األمراض الوبائية 
وذلك بانتشارها بشكل اوسع وعدم القدرة على احتوائها او عالجها..
 وأضـــاف: تراجعت أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة المالريا 
واألمــراض المنقولة بالبعوض  بشكل كبير والتي تحتاج الى شراء 
مبيدات حشرية واستيرادها من الخارج اال ان الحصار يمنع ذلك 
الى جانب منعه استيراد محاليل المختبرات للفحص السريع للمالريا 
أو حمى الضنك.. مضيفًا: كما تراجعت القدرة العالجية للبرامج ألن 
الحصار يمنع وصول األدوية بسهولة ويسر، وإن وفرت المنظمات 
الدولية كالصحة العالمية واليونيسيف أدوية عاجلة اال أنها تتأخر 
في التفتيش في ميناء جيبوتي لعدة شهور وأحيانًا تصل ناقصة 
الكمية أو تالفة المحتوى.. مبينًا ان ٨٥ ٪ من المختبرات المركزية 
توشك على التوقف عن أعمالها لنقص كميات المحاليل التشخيصية، 
كما ان القصف المباشر لعدد من المنشآت الصحية من مستشفيات 
ومراكز ووحدات صحية أدى الى توقف خدمات هذه المرافق إضافة 
إلى مشكلة تدمير شبكة الكهرباء من قبل العدوان ما أدى الى انتهاء 
صالحية كثير من المحاليل أو األدوية التي تحتاج الى ثالجات لحفظها.. 
مضيفًا: واألسوأ ما تسبب به هذا العدوان والحصار من حركة نزوح 
داخلى وصلت الى اكثر من ٣ ماليين مواطن، هذا بدوره زاد من العبء 
الصحي على المرافق األخرى التي تعاني أصًال من الحصار وعجز النفقات 
التشغيلية، إضافة إلى أننا نعاني من شح في كميات الكلور التي تضخ 
عبر محطات المياه ما أدى الى انتشار أمراض منقولة عبر المياه غير 

اآلمنة للشرب..
 موضحًا انه يمكن مكافحة األمراض الوبائية بعدة استراتيجيات 
منها : االكتشاف المبكر عبر الرصد الوبائي والمعالجة الفورية للحاالت 
الخفيفة والمتوسطة كذلك ترقيد الحاالت الشديدة في المستشفيات 
ومعالجتها  ، وهناك ايضًا الرش الضبابي للبعوض الطائر ، والرش في 
مصادر المياه للقضاء على يرقات البعوض ، والرش ذو األثر الباقي على 
جدران المنازل، باإلضافة إلى  توزيع الناموسيات المشبعة وتوجيه 
الناس الستخدامها ، والتشخيص المبكر عبر المختبرات المتخصصة 
وأيضًا التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين ، وكلورة مياه الشرب ،الى 
جانب التنسيق القطاعي بين جهات الدولة المختلفة.. الفتًا إلى أن هناك 
استراتيجيات أخرى بحسب كل وباء.. مؤكدًا أن فك الحصار وتوقف 
العدوان سيمكن النظام الصحي من التقاط أنفاسه ألنه منشغل حاليًا 
بمعالجة الجرحى والمعاقين واعتبارهم أولوية في الظروف الراهنة . 

ونــظــرًا الستمرار هذا 
الــحــصــار واالســتــهــداف 
للمنظومة  لــمــســتــمــر  ا
الصحية وتوقف المرافق 
ــمــخــتــبــرات  الــصــحــيــة وال
الــمــركــزيــة والتشخيصية 
كــل هــذه الــعــوامــل واخــرى 
أدت الى ارتفاع معدل انتشار 
األمراض الوبائية في اليمن..

ات  فبحسب آخـــر اإلحـــصـــاء
أوضـــح الــدكــتــور عبدالحكيم 
ــفــاقــمــت خــالل  عــــــام ٢٠١٥م أن األوبــــئــــة ت

و٢٠١٦م مقارنة مع األعوام السابقة كمرض حمى الضنك والمالريا 
او اإلسهاالت والكوليرا باإلضافة الى مرض الحصبة والسعال الديكي 
والجرب والفطريات فعلى سبيل المثال حمى الضنك في ٢٠١٤م 
تم رصد اقل من عشرة آالف حالة بينما في ٢٠١٥م ارتفعت الى 
١٧٠٠٠ حالة وفــي ٢٠١٦م تــجــاوزت حتى اآلن ٢٤٠٠٠حــالــة 
مرضية بحمى الضنك، أما االسهاالت فقد بلغ عدد حاالت االسهاالت 
المشتبهة بالكوليرا خالل الشهرين الماضيين أكثر من ٦٠٠٠ حالة 
منها ١٠١ حالة تم تأكيد إصابتها بالكوليرا فيما الوفيات بلغ بسبب 
الكوليرا المؤكدة ٨ ومن االسهاالت المائية األخرى ٦٦ حالة، أما مرض 
الحصبة والذي بدأ ينتشر كوباء في محافظات صعدة وعمران والمهرة 
وسيئون فهناك أكثر من ١٢٠ حالة هذه السنة تم تأكيد إصابتها 
بهذا المرض الى جانب أكثر من ١٢٠٠ عينة مشتبه بإصابتها ولكنها 

فحص بسبب الحصار وعدم توافر المحاليل.
ُ
لم تؤكد ولم ت

هذا وقد أشاد الدكتور عبدالحكيم الكحالني بدور وجهود المنظمات 
الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف 
بما تقدمه من مساعدات طبية من أدوية ومحاليل لمكافحة وعالج 
االمراض الوبائية.. مطالبًا إياها بتقديم المزيد كون العجز والكارثة 

في تفاقم مستمر..
â وفي ذات الموضوع أكدت الدكتورة لينا االرياني- مدير عام إدارة 
التغذية بوزارة الصحة- أن اغلب اليمنيين يعانون من عدم توافر األمن 
الغذائي، ولم يقتصر األمر على وباء الكوليرا ،او حمى الضنك او غيرها 
من األمراض الوبائية، فهناك الكثير من التحديات الصحية التي تواجه 
السكان والمواطنين ومنها االنتشار الواسع ألمراض سوء التغذية 
نتيجة العوز االقتصادي، فقد وصل عدد المصابين بسوء التغذية الحاد 
إلى ٣٧٠ ألف حالة وسوء التغذية الحاد الوخيم ٥٣٧ ألف حالة فيما بلغ 
عدد الحاالت المصابة بسوء التغذية الحاد المعتدل مليون و٢٩٣ ألفًا 

 ٥٠٠ و
حالة،  باإلضافة الى وجــود اكثر 
مــن ٨٠ أمـــًا حــامــًال ومرضعة 

مصابة بمرض سوء التغذية .
مبينة ان أكثر من ١٥مليون 
يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي 
منهم ٧ ماليين يعانون من انعدام أمن غذائي شديد، باإلضافة 
الى ان هناك ٨ محافظات في الجمهورية مهددة بالمجاعة مثل 
محافظتي شبوة وحجة كمثال وهو ما حدث في محافظة الحديدة 
والتحيتا فعًال.. فيما وصل عدد المهددين بانعدام المياه الصالحة 
للشرب ٢٠ مليونًا و٤٠٠ ألف مواطن، مما ينذر بحدوث تبعات 
صحية وكارثة حقيقية قد تلحق هذا القطاع الذي يمس حياة الناس.
وعلى العكس من ذلك تقول الدكتورة لينا االرياني: ان اهتمام هذه 
المنظمات وتحديدًا منظمة الصحة العالمية  فيما يخص عدم توافر 
األمن الغذائي وتوفير االحتياجات الغذائية للناس اقل بكثير مما 
تقدمه من مساعدات ومستلزمات طبية لمرضى األوبئة واألمراض 
األخرى، فقد بات اكثر من نصف السكان يذهبون الى فراشهم جائعين 
وخطر المجاعة يهدد حياتهم ووجودهم..  ومنظمة الصحة العالمية 
ال تولي هذا االمــر اهتمامًا او تلتفت اليه مكتفية بإطالق البيانات 

والمناشدات..
� المنظمات الدولية ال تهتم

المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية من جهتها 
أطلقت العديد من التحذيرات بخطورة انهيار المنظومة الصحية في 
اليمن  وتفشي األمراض  واألوبئة كالكوليرا وحمى الضنك وغيرها بين 
المواطنين بسبب الحصار القاتل موزعًا الموت اليومي بين اليمنيين 
الى جانب وحش الفقر والمجاعة نظرًا للظروف المعيشية الصعبة 
وتوقف صرف المرتبات وعدم السماح من قبل العدوان السعودي  
بإدخال األدوية والمحاليل الطبية الخاصة بمكافحة انتشار األمراض 
واألوبــئــة، إال أنها ال تولي نفس االهتمام  فيما يخص تفشي الفقر 
والمجاعة متجاهلة ان اغلب اليمنيين ان لم يقتلهم تفشي األمراض 
واألوبئة يتكفل بهذه المهمة عدم توافر األمن الغذائي حيث اكتفت 
هذه المنظمات الدولية بإعالن المجاعة في محافظة الحديدة ومنطقة 
التحيتا فيما بعض المناطق والمحافظات عرضة في اي لحظة الى 

تفشي المجاعة بشكل اكبر  .
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17االثنين: 
وسط صمت دولي مريب

العدوان والحصار يفتك باليمنيين

الحصبة تنتشر في صعدة وعمران 
والمهرة وسيئون

ارتفاع معدل انتشار 
األمراض الوبائية باليمن

تضــرر القطــاع الصحي والخدمــات الطبية في اليمن جراء العدوان الســعودي اإلجرامــي منذ ٢٦ مارس  
 (٢٠) ٢٠١٥م إلى جانب خنق اليمنيين بحصار شامل والذي تزايد بشكل لم يسبق له مثيل في الشهر الـ
لهــذه الحرب العدوانية القذرة والشــاملة، يؤكده ارتفاع عدد الضحايا بيــن المواطنين والكوادر الطبية نتيجة 
اســتمرار تصعيد العدوان واشــتداده على الجبهة االقتصادية مما عمق صعوبات األوضاع الحياتية المعيشية 

والصحية لتأخد منحى كارثيًا مسببًا في اتساع انتشار األمراض واألوبئة على مستوى الجمهورية..

 تقرير/ محمد أحمد الكامل

ِقُدوا حقُهم 
َ
م وأقاِرُبكم في المراكِز الوظيفيِة تذكروا أّن ُهناّك َمن ف

ُ
عِمُدوَن إلى زرِع أوالِدك

َ
ِعنَدَما ت

سرًا تفرقت بسبِب الحاجِة.. 
ُ
م تذكروا أّن ُهناَك أ

ُ
م وذويك

ُ
سرك

ُ
سعُدون ِللِم شمِل أ

ُ
بالوظيفِة.. وِعنَدَما ت

 األماِن.
َ
ِقُدوا نعمة

َ
م تذكروا أّن ُهناَك َمن ف

ُ
وِعنَدَما تسَعوَن لتأميِن أنفسك

م تذكروا أّن ُهناَك َمن 
ُ
 على تثبيِت وُجوَدك

َ
 وغيِر المشروعة

َ
 المشروعة

َ
ِل الوسائل

ُ
وَن ِبك

ُ
 ِعنَدَما تعمل

م تذكروا أّن ُهناَك َمن تعاظمت خساِئَرُهم.. 
ُ
لغيَّ  وجوُدُه.. وِعنَدَما تعملوَن على تعظيِم مكاِسَبك

ُ
أ

وِعنَدَما تقِصُدوَن أرقى المستشفياِت التخصصيِة المحليِة والدوليِة للعالِج ِمن نزلِة البرِد تذكروا أّن 
مَن دواِء األمراِض المزمنِة.

َ
وَن ث

ُ
ُهناَك َمن ال يمِلك

ِرغت ِجيُوُبهم ِمن ثمِن القوِت 
ُ
م باألمواِل والمدخراِت تذكروا أّن ُهناَك َمن ف

ُ
زاِئنك

َ
ِعنَدَما تمألون خ

اليوِمي.
 عندما ... تذكروا.. وعندما... تذكروا.. وعندما... تذكروا.

ها المحافظون الُجدد.. � أيُّ
جتم لها  م التي روَّ

ُ
 على حساِب آدميِة اآلخرين؟.. هل تناقضُتم مع ِشعاراِتك

ُ
لماذا هذا التسابق

ورفعتُموها؟.. هل تملكتكم غريزة األنا؟.. هل انقلبتم على كافِة القوانيَن والشرائع السماوية والوضعية 
م؟.. 

ُ
 بمفردك

َ
 شيٍء والعيش

ِّ
 كل

َ
  شيٍء وحيازة

ِّ
لتحقيِق طموحاتكم؟.. هل تريدوَن االستئثاَر على كل

م من األحداِث والظروِف المحيطة سبيًال لمحاسبِة ومعاقبِة مجتمٌع جميُعنا فيِه أعضاء؟
ُ
لماذا اتخذت

ها المحافظون الُجدد.. � أيُّ
 األهَم هو: أال 

َ
 ولكّن السؤال

ٌ
 واالستفهاماُت متعددة

ٌ
التساؤالُت التي تنتظُر منكم االجابة عليها كثيرة

 ِمن ممارساٍت تتنافى مع طبيعتنا االنسانية؟ 
ُ

يكفي حتى اآلَن ما يحدث
أَولم يحَن الوقُت لاللتفاِت إلى المصالِح المشتركِة والتحرَك السريَع والجاِد لتضميَد جراَح الفرِد أوًال 

وجراَح المجتمِع ثانيًا وجراَح الوطِن ثالثًا؟
 المعدوميَن؟ أَولم 

َ
 غباَرها ِمن عليها لتسمَع أنيَن المحتاجيَن وصراخ

َ
أَولم يحَن الوقُت لآلذاِن أن تنفض

 بستِر الله؟
ُ

 المستوَر الذي يعيش
َ

 أن ينكشف
َ

يحَن الوقُت لرفِد قنواِت األسِرُ بما يضمُن لها عيشها قبل

ها المحافظون الُجدد.. � أيُّ
 ما تمارسُه 

ِّ
 الحقَد والضغاِئَن عليكم ، وال نكُن لكم أيُّ حقِد وال نرضى ِبكل

ُ
م ، وال نحمل

ُ
نحُن لسنا ضَدك

 وحلفاؤهم ِمن ممارساٍت مجحفٍة بحِق شعِبنا ووحدِتنا ومقدراِت وطِننا ، إال أننا 
ُ

 واالرتزاق
ُ
 العمالة

ُ
ثلة

سٍس مناطقية أو مذهبية وجهوية أو عرقية 
ُ
 ممارساٍت مبنية على التفرقِة على أ

ِّ
أيضًا ال نرضى بكل

ؤدي في أحسِن األحواِل إلى إيجاِد طبقتيِن اجتماعيتيِن إحداهما تملُك 
ُ
أو ساللية أو حتى سياسية ت

 شيٍء..
ِّ

خرى مقصية وتفتقُد لكل
ُ

 شيٍء واأل
ِّ

وتستأثُر بكل

ها المحافظون الُجدد.. � أيُّ
 بتاريٍخ واحٍد وأصٍل واحٍد 

ُ
 واحٌد ، ونتميز

ٌ
نحُن أبناُء وطن واحد، ولنا رٌب واحٌد وقرآٌن واحٌد ورسول

 إلى جانِب بعٍض في خندٍق واحٍد للدفاِع عن قضيٍة واحدٍة ولنا 
ُ

 همًا واحدًا ونقف
ُ

ولغٍة واحدٍة ، ونحمل
عدٌو واحٌد يسعى جاهدًا لطمُس حضاَرِتنا وإلغاء هويِتنا وَمسخ مبادِئنا وتشويه ُمعتقَداِتنا والقضاء 

على موروِثنا الفكري وتطلعنا للعيش الكريم.

 عليكُم النظر إلى العامِة 
ُ

إّن ما نتمتُع ِبه ِمن عوامِل التوحِد باألسِس وعوامِل االنتماِء للفروِع أال تفرض
والخاصِة بعيِن المساواة؟

 في تأميِن أدنى مقوماِت 
ُ
 في الهموِم واالحتياجات.. المساواة

ُ
 في الحقوِق والواجبات.. المساواة

ُ
المساواة

العيِش الكريِم في ظِل حرٍب شعواٍء وحصاٍر جائر.
ُم 

ُ
يَن بذلَك وباعتبارك

ُ
مخَول

ُ
ُم ال

ُ
م تلمَس هموم واحتياجاَت الوطِن والمواطِن باعتبارك

ُ
 عليك

ُ
أال ُيفتَرض

 أمِرٍ
َ
والة

م ثقته.
ُ
 التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهذا الشعَب الذي منحك

ُ
 الشرعية

ُ
ُم السلطة

ُ
وباعتبارك

ها المحافظون الُجدد.. � أيَُّ
ماَم ماًء، 

َ
نُتم ال تعلمون فالمواطنوَن يعتِصُروَن الغ

ُ
 إن ك

َ
للفِت النظِر ال غير ال للقلقلة أو اإلرجــاف

 ، ويعتِصُروَن 
ً
، ويعتِصُروَن الشقاَء والكَد صحة

ً
بزًا ، ويعتِصُروَن األلَم ابتسامة

ُ
ويعتِصُروَن الُجوَع خ

م هجرًا.. وإن لم تسعوا 
ُ
م وُيضاعفوَنك

ُ
 ُيقطعوَنك

َ
سارعوا إلى وِصلهُم فسوف

ُ
المآسي صمودًا، فإن لم ت

 يِنبشوَن وُيعمقوَن ِجراُحكم.
َ

جاهديَن لتضميِد جراِحهم فسوف
قوَن إلى عنان السماء لحجِب نوِر الشمِس 

ُ
 يرت

َ
إن لم ترتقوا إلى القمَم ألزاحِة شبَح الظالَم عنُهم فسوف

م بظالٍم دامٍس ال ينجلي..
ُ
م وإغراِقك

ُ
عنك

هم إن بلغت عناَن السماَء فال راٍد لها عن 
ُ
ها بحبِل رِب الِعزِة متيٌن ، ودعوات

ُ
 فهم مخلوقاٌت اتصال

م بأمِره.
ُ
ِسف بالذينَّ ِمن قِبلك

ُ
 كماخ

َ
ُم األرض

ُ
 ِبك

ُ
مستجيبها وعندئٍذ سيخِسف

نا ووالة أمِرنا ومرجعياتنا الدينية والفكرية والسياسية كبيٌر وإيماُننا وثقُتنا 
ُ
إيماُننا وثقُتنا بقادت

باللِه أكبر .
خرى).

ُ
 وزَر أ

ٌ
� قال تعالى:(وال تزُر وازرة

 اللِه 
ُ
يمُننا باٍق ُرغَم التكالب عليِه لمحوِه ونصُرنا محتوٌم على أعداِئنا الداخلييَن والخارجييَن وسنة

 ورٌب غفور)..
ٌ
 طيبة

ٌ
:(بلدة

ُ
 على الكوِن بأسره ونحُن محفوفوَن ومحروسوَن من ملِك الملوَك القائل

ٌ
ماضية

 والخلوُد للشهداء
ُ
â .الرحمة

 للجرحى
ُ

â .الشفاُء العاجل
متنا

ُ
â .النصُر لقضيِة أ

 â .وال نامت أعيُن الجبناء

إلى «المحافظين الُجدد»
هَدم.. وِعنَدَما  

ُ
 أكواخــًا ت

َ
 تذكروا أّن ُهناك

ُ
قصوِرُكم الفارهــة

ُ
< أُيهــا المحافظــون الُجدد.. رجائي عنَد تشــييُدكم ل

 َمن ال يجــدون َمخادَع يأُوون إليها.. وعندما تتســابقوَن علــى اقتناِء أفخَر 
َ

تــأووَن إلــى مخاِدعُكــم تذكروا أّن هناك
 َمن يعبدوَن اإلسفلِت بسيرهم على أقداِمهم.

َ
السياراِت تذكروا أّن هناك

قِصُدوَن أشَهَر المطاِعَم 
َ

 من ُبلي ِكساؤُهم.. وِعندَما ت
َ

 الماركاِت العالميِة ِلكساِئُكم تذكروا أّن ُهناك
َ

عندما ترتادوَن أسواق
 َمن هجَر 

َ
حرُصوَن على تعليٍم أفضٍل ألوالِدُكم تذكروا أّن ُهناك

َ
 إن ُوِجد.. وِعنَدَما ت

َ
وَن الماَء والخبز

ُ
 َمن يقتات

َ
تذكروا أّن ُهناك

أوالُدهُم التعليَم ِلقلِة ِحيِلتهم.

عبداهللا محمد االرياني

ألف حالة ٢٤ 
حالة جديدة ١٠١ حمى ضنك

مليون يمني يعانون من ١٥ بوباء الكلوليرا
محافظات مهددة ٨ انعدام األمن الغذائي

ماليين نازح بحاجة ٣ بالمجاعة
للرعاية الصحية مليونًا ال يحصلون على مياه نقية ٢١ 

ويواجهون تبعات صحية كارثية

الوضع الصحي.. بين نار 
الحصار وأنين المرضى

بين نيران العدوان ووجع  
الــمــرضــى مــعــانــاة شعب 
التنتهي، وليس بغريب ماتمارسه 
ادوات الــبــغــي مــن حــصــار ممنهج 
ومتعمد على القطاع الصحي اليمني 
الذي يصارع من اجل تخفيف معاناة 
الشعب اليمني الراضخ تحت وجع 

الوباء وشحة الدواء.
األوضاع الصحية في اليمن تتطلب 
مــزيــدًا مــن الـــمـــؤازرة ، مــزيــدًا من 
االصــطــفــاف المجتمعي والمحلي 
والدولي لكل رعاة االنسانية من افراد 
ومؤسسات ووسائل اعالم ومنظمات 

محلية ودولية.
ــجــدر اإلشــــارة هــنــا إلـــى الـــدور  وت
االستثنائي الذي تبذله قيادات وزارة 
الصحة إلخـــراج الــوضــع الصحي من 
مأزق الحصار، وعليه فإننا ندعو كل 
س معاناة الشعب  احرار العالم لتلمُّ
اليمني وتخفيف وطأة وجعه فكم 
يموت ابرياء بسبب انقطاع غسيل 
الكلى عنهم او بسبب انعدام حقنة 

دواء .
علينا جميعًا تحمل مسئوليتنا تجاه 
مايحدث وايــصــال رســالــة ومعاناة 
القطاع الصحي للعالم كــي تتضح 
صورة العدوان السوداء امام الجميع.
علينا االنــتــصــار آلالف المعاقين 
بسبب ضربات العدوان وصواريخهم 
الــتــي جعلتهم يــعــانــون االعــاقــات 
ويردحون تحت العناء والوجع.. علينا 
استشعار أن تخفيف اوجاع المرضى 

اليمنيين واجب وطني مقدس.. 
واخــيــرًا.. علينا أن نهتف بصوت 
واحـــد: ال للموت البطيئ للشعب 
ــعــدوان  الــيــمــنــي بسبب همجية ال
وحصاره وتدميره للبنى والمؤسسات 

الصحية.
يا أحرار العالم شاركوا في تخفيف 
معاناة القطاع الصحي فــي اليمن 
وثقوا بأن التاريخ سيكتب ويدون 
لالجيال في انصع صفحاته موقفكم 
االنساني، ويلعن كل من تخاذل او 

تآمر ضد أرض الجنتين اليمن.

٭ وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العالجي

د. ناصر بن يحيى العرجلي ٭


