
صنعاء - سبأ 
رأس األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل أمس 
ــس الوزراء  ــم رئيس مجل ــعا ض ــاء اجتماعا حكوميا موس بصنع
ــة اإلنقاذ  ــه وأعضاء حكوم ــن حبتور ونواب ــور عبدالعزيز ب الدكت

الوطني.
ــد  أحم ــة  الرئاس ــب  مكت ــر  مدي ــور  بحض ــاع  االجتم ــش  ناق
ــات  ــي يف مختلف الوزارات واملؤسس ــل الحكوم ــري العم حامد، س
ــول واملعالجات  ــع الحل ــبل وض ــي تواجهها وس ــات الت والصعوب

الالزمة وفق اإلمكانيات املتاحة.
ــة  التنمي ــب  ــة بجوان ــع املتصل ــاع إىل املواضي ــرق االجتم تط
ــز القطاع  ــات الدولة وتحفي ــل مؤسس ــة وتفعي ــات العام والخدم
ــاص يف الحفاظ عىل االقتصاد الوطني وبما يعزز من الجبهة  الخ

الداخلية والصمود يف مواجهة العدوان.
ويف االجتماع حيا الرئيس الصماد الدور الرائد لحكومة اإلنقاذ 
ــه وأعضاء الحكومة وخاصة  ــة رئيس الوزراء ونواب الوطني برئاس

يف ظل ظروف بالغة التعقيد جراء استمرار العدوان والحصار.
ــال " نحن نعول عىل رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء حكومته  وق
ــىل تجاوز التحديات الراهنة التي تتطلب بذل أقىص  يف قدرتهم ع
ــاة يف ظل  ــد املعان ــذي يعاني أش ــعب ال ــل الش ــن أج ــات م الطاق

العدوان والحصار".
ــب أن يتغري الوضع  ــمرب املايض يج ــاف" بعد أحداث ديس وأض
ــري من العوائق  ــتويات، فالكث ــاً يف أداء الحكومة عىل كل املس تمام
ــني القوى  ــة املكايدات ب ــل نتيج ــت تحص ــي كان ــكاالت الت واإلش
السياسية يف الداخل والتباينات السياسية تنعكس عىل مستوى 
أداء الوزراء وتفاعلهم مع الخطط والربامج بل كانت تصل أحياناً 

إىل حد تعمد التعطيل والرتهل".
ــة يجب أن  ــك املرحل ــوم أحد فتل ــربئ وال نل ــن ال ن ــع" نح وتاب
ــلبياتها ونفتح صفحة جديدة ليلحظ  نتجاوزها بإيجابياتها وس

الشعب نقلة يف األداء والتفاني ويلمسها عىل كل املستويات".
ــدوان كان  ــىل إىل أن الع ــيايس األع ــس املجلس الس ــار رئي وأش
ــمرب إال أن الروح  ــداث ديس ــة بعد أح ــىل تصدع الحكوم ــن ع يراه
ــاء الحكومة جعلتهم  ــؤولة لدى رئيس ونواب وأعض الوطنية املس

يغلبون املصلحة الوطنية عىل املصلحة الشخصية والحزبية.
وقال " نقدر حجم الضغوط واإلرهاصات التي مورست داخلياً 
وخارجياً عىل الوزراء لثنيهم عن مواصلة عملهم يف الحكومة وهذا 

موقف وطني يجب أن يسجل لكل من تجاوز تلك اإلرهاصات".
ــكاالت  ــة كانت تحصل الكثري من اإلش ــاف " الفرتة املاضي وأض
ــا كان  ــات وربم ــلل يف بعض املؤسس ــل والش ــن التعطي ــة م وحال
ــأن وضع الرشاكة كان يفرض  ــعب يعذرنا ويتأول لنا األعذار ب الش
علينا القبول باألداء مهما كان مستواه لكن اآلن ال عذر للمجلس 
ــعب وال يوجد أي  ــيايس األعىل وال لرئيس الحكومة أمام الش الس
ــعب ومن حقه أن  ــيلومنا الش ــل وس مربر لتربير أي إخفاق أو فش
ــدم نموذجاً راقياً يف األداء  ــا إذا لم نبذل أقىص الطاقات ونق يلومن
ــن يف ظل  ــاح واملمك ــتويات باملت ــىل كل املس ــع ع ــني الوض وتحس

العدوان والحصار".
ــود وعملنا ما  ــعبنا إذا بذلنا أقىص الجه ــن أمام ش وأردف" نح
ــعبنا لكن أن نفرط ونضيع الفرص باملتاح  ــيعذرنا ش ــعنا فس بوس
ــارج إمكانياتنا لظروف  ــكلة أما ما كان خ ــا فهنا تكمن املش بأيدين

فرضها العدوان والحصار فهذا شأن آخر".
ــات وواجهنا  ــات واملقرتح ــري من الدراس ــىض" وصلتنا الكث وم
ــد أحداث الفتنة برضورة  ــري من الضغوط من أطراف كثرية بع الكث
ــات ورأينا  ــي لتلك املقرتح ــم نكن لنصغ ــة، ولكنا ل ــري الحكوم تغي
ــداث وأمامها فرصة  ــا أقوى بعد األح ــيكون وضعه أن الحكومة س

للعطاء يف ظل توحد القرار والتوجه الواحد".
ــرتة من  ــالل الف ــل خ ــا حص ــاد إىل أن م ــس الصم ــت الرئي ولف

ــكيل الحكومة حتى أحداث ديسمرب ليس مقياساً لتقييم أداء  تش
ــن توتر ومكايدات أثرت عىل أداء  ــه م الحكومة يف ظل ما كنا نلمس

املجلس السيايس األعىل فما بالك بالحكومة.
ــعة أفق نحو إثبات  ــرب عن أمله يف أن تنطلق الحكومة بس وأع
ــىص الطاقات .. وقال " كلنا أمل  ــات وبذل أق وتثبيت دولة املؤسس
أن تنطلق الحكومة بسعة أفق نحو إثبات وتثبيت دولة املؤسسات 
وبذل أقىص الطاقات ونحن من جانبنا سنقدم كامل الدعم ونذلل 
ــبيل اضطالع حكومة اإلنقاذ بدورها عىل أكمل  أي صعوبات يف س

وجه".
ــاءات عديدة  ــالل لق ــكل عميل من خ ــا بش ــد بدأن ــاف " ق وأض
ــل يف  ــر للتداخ ــاء أي مظاه ــوزراء يف إنه ــس ال ــور األخ رئي بحض
ــيخ دور الحكومة  ــات وترس ــة وأي جه ــني الحكوم ــات ب الصالحي
ــئولة أمامنا بكامل الصالحيات وأي عوائق  باعتبارها الجهة املس

يف هذا السياق ومستعدون ملتابعتها وتذليلها أوًال بأول".
ــتغالل فرصة  ــيايس األعىل أهمية اس ــد رئيس املجلس الس وأك
ــاط واملالحظات التي ينبغي العمل  ــذا اللقاء لرسد عدد من النق ه
ــي أن يدرك اإلخوة يف  ــرتة القادمة .. وتابع " ينبغ ــا خالل الف عليه
حكومة اإلنقاذ أنهم يمثلون الوطن وال يمثلون مكوناً بعينه وأنهم 
مسؤولون عن مؤسساتهم أمام القيادة بشكل أسايس وعليهم أن 
ــات التي يرأسونها معاملة  ــيهم يف املؤسس يعاملوا جميع مرؤوس
ــم وعدم االنتقائية يف  ــن خالل تقويم وتقييم أداءه األب ألبنائه م

تعاملهم".
ــه فليكن  ــاء لتطوير قدرات ــاج تأهيل وبن ــتطرد" فمن احت واس
هناك برامج لذلك وتشجيع املتفاني ومحاسبة املتخاذل وتقويمه 
ــد نفاد كامل  ــدود وبع ــه حتى الوصول معه إىل طريق مس وتقييم
ــا فيه مصلحة  ــادة النظر يف بقاءه مل ــه يتم إع ــائل يف إصالح الوس

العمل وتحسني األداء".
وأردف قائال " نأمل أن ال يكن همكم هو ترتيب أوضاع حاشيتكم 
ــتثنائي  ــب إقناعه بأننا يف وضع اس ــن جاء يطلب املنصب يج وم
ــة العدوان ألن  ــا أولوية مواجه ــيري الحاصل ولدين ــا هو تس وهمن
ــن املتفانني يف مواجهة  ــوا م ــن يأتي يلهث وراء املنصب ليس كل م
ــك املتفانني يف  ــيات أولئ ــدوان، وترتيب أوضاعهم يثري حساس الع
ــوية أوضاعهم  مواجهة العدوان عندما يرون من ال دور لهم تم تس
ــب الله  ــوان يعود بكت ــكل عنف ــى وال زال يقف ب ــذل وضح ــن ب وم
ــه من آثار حتى  ــل أن ال تفتحوا هذا الباب ملا ل ــرك، فأرجو وأم أج

عىل تماسك الجبهة الداخلية".
ــويات املجمدة التي ال داعي  وقال " لدينا آالف القرارات والتس
ــتطع رصف مرتبات الحاصل،  لها يف ظل هذه األوضاع التي لم نس
ــد  ــاك رضورة قصوى لبعض التعيينات، إما لس ــال كان هن ويف ح
ــاور مع  ــن يف أضيق نطاق وبعد تش ــني األداء فلتك ــاغر أو تحس ش
ــربرات التعيني،  ــب ذلك مع م ــا كان يتطل ــوزراء فيم ــس ال األخ رئي
ــذا دون أن يلحظ من  ــالن يف مكان ك ــل بقرار تعيني ف البعض يرس
ــذا املنصب ويف األخري تحصل الكثري من حاالت اإلقصاء دون  يف ه

أي سبب أو مربر".
كما عرب الرئيس الصماد عن أمله يف أن تكون جلسات املجلس 
ــرتاتيجية بحيث ال تضيع يف قضايا  عملية وتناقش القضايا اإلس
ــن حلها باتصال معنا خاصة ما يتعلق بااللتزامات التي عىل  يمك

ــأي طريقة ليتفرغ  ــيتم توفريها ب اإلخوة يف الحكومة وتوفريها وس
الجميع للعمل وفق األولويات املحددة.

ــذه املرحلة عائمة ال  ــي أن ال تبقى مهامنا يف ه ــاف " ينبغ وأض
ــتطيع من خاللها أن نقيس مستوى األداء والنجاح واإلخفاق  نس
ــوزراء يف رضورة إعداد  ــس ال ــع األخ رئي ــا م ــد تحدثن ــل وق والفش
ــة وإعداد خطة  ــي األولويات امللح ــكل وزارة يراع ــج عميل ل برنام
ــتطيع من خاللها قياس مدى النجاح والفشل  تنفيذية مزمنة نس

خالل هذا السقف الزمني".
ــز هذا الربنامج عىل  ــدد الرئيس الصماد عىل رضورة أن يرك وش
ــدوان والحصار والتي  ــداف تراعي األولويات يف ظل ظروف الع أه
ــة الصمود من خالل رفد الجبهات  يمكن تلخيصها يف تعزيز حال
ــار الذي يعترب  ــات لهذا املس ــخري أي إمكاني ــال والرجال وتس بامل
أولوية األولويات والتفاعل من الجميع مع برامج وأنشطة وزارتي 

الدفاع والداخلية ملواكبة التحديات والتصعيد.
ــك املجتمعي وتعزيز  وأكد رضورة أن يركز الربنامج عىل التماس
ــود وتالحم الجبهة الداخلية وتوفري الرواتب ملوظفي الدولة  الصم
ــا العدوان بني مختلف  ــة حاالت الفقر والعوز التي خلفه ومعالج

الفئات يف املجتمع.
ــرادات الدولة وابتكار  ــني إي ــار إىل رضورة العمل عىل تحس وأش
ــرادات وتقليص  ــز اإلي ــأنها تعزي ــي من ش ــائل الت ــرق والوس الط
ــن الرواتب  ــتقرار لتوفري املتاح م ــول إىل حالة اس ــات للوص النفق
ــل عليها اللجنة  ــع اإلصالحات االقتصادية التي تعم والتفاعل م
ــث تتوحد جميع الجهود يف  ــة من جميع الجهات بحي االقتصادي

سبيل نجاحها.
ــن الخدمات  ــم املتاح واملمكن م ــس الصماد بتقدي ــه الرئي ووج
عىل كل املستويات بما يعزز الصمود الشعبي يف مواجهة العدوان 

باعتبار ذلك أولوية قصوى ضمن الربنامج الحكومي.
كما شدد عىل رضورة محاربة الفساد يف كل املؤسسات وتمكني 
ــا وتفعيل العمل  ــام بدوره ــة والقضائية من القي ــزة الرقابي األجه
ــن إىل  ــوت اليم ــال ص ــايس إليص ــيايس والدبلوم ــي والس الحقوق
ــب الرأي العاملي  ــح جرائم العدوان وتألي ــف املنظمات وفض مختل
ــائل  ــي يرتكبها وذلك بالوس ــازره الت ــدوان ومج ــد تحالف الع ض

املتاحة.
ــه العمل اإلغاثي  ــزكاة وتوجي ــه بالعناية القصوى بال ــا وج كم
ــراء واملحتاجني  ــاعدات للفق ــا يضمن وصول املس ــاني بم واإلنس
ــهداء والجرحى واملعاقني  ــني، واالهتمام بالش ــني والنازح واملنكوب

واألرسى ورعايتهم وأرسهم.
ــن برنامج  ــن توجيهات ضم ــه م ــم رسده وتلخيص ــرب ما ت واعت
ــة  ــتيعابها وهي تختلف من مؤسس الحكومة، أولويات ينبغي اس

إىل أخرى .
ــد يمكن إنجاز الكثري من  ــال " إن العمل بروح الفريق الواح وق
ــا بما تقتضيه  ــم إعادة صياغته ــات ونأمل أن يت ــام واإلصالح امله
ــي محدد ليتم من خالله  ــروف املرحلة وإعدادها يف برنامج زمن ظ
ــل مع األخذ بعني  ــاح ومكامن اإلخفاق والفش ــاس األداء والنج قي
االعتبار املستجدات والتحديات التي ينبغي أن تواكبها الحكومة 

أوًال بأول وسيكون منا الدعم واملساندة عىل كل املستويات".
ــرتاتيجي تعمل عليه  ــار اس ــاف" ال بد أن يكون هناك مس وأض

ــجيع املزارعني إلنعاش املجال الزراعي  الحكومة لبناء ذاتي بتش
ــا يمكن العمل به يف  ــائل حول م وكذا التفكري بطرق إبداعية ووس

كافة املديات ".
ــيطول  ــم الرئيس الصماد كلمته بالقول " إن العدوان س واختت
ــو كان هناك  ــار البناء فل ــري والعمل عىل مس ــده وينبغي التفك أم
ــنوات إنجازات  ــار، لكنا قد حققنا خالل ثالث س التفاته لهذا املس
ــد من آثار  ــف املعاناة والح ــهم يف تخفي ــن أن تس ــدة كان يمك عدي

العدوان".
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــه برئاس ــوزراء اجتماع ــس ال ــل مجل وواص
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمناقشة عدد من املواضيع 

املدرجة يف جدول أعماله .
ــطره أبطال  ــث وقف املجلس أمام أوضاع الجبهات وما يس حي
ــم يواجهون  ــة من انتصارات وه ــذه اللحظة التاريخي ــن يف ه اليم
ــه من تضحيات كبرية  ــعودي ومرتزقته وما يجرتحون املعتدي الس
ــعب اليمني  ــالمة الوطن وصون كرامة الش من أجل أمن وخري وس
الشامخ شموخ الجبال رغم ما مسه من رض وآالم عىل مدى قرابة 
ــعب  ــار. مؤكداً أن عنفوان الش ــن العدوان والحص ــنوات م ثالث س
ــعبية واملتطوعني حتما  ــي ورجاله من الجيش واللجان الش اليمن
ــة للمعتدين  ــاريع التخريبية والتمزيقي ــيجرف يف طريقة املش س

واملحتلني وعمالئهم .
ــوص تجاوز  ــه العام ، بخص ــرة أمين ــس عىل مذك ــع املجل واطل
ــة النفط اليمنية ملهامه ونطاق صالحياته وإصداره  مدير عام رشك

تعميماً ملدراء فروع الرشكة بتحريك سعر املشتقات النفطية.
ــاره كأن لم يكن .. وأكد  ــس، إلغاء هذا التعميم واعتب واقر املجل
ــراءات القانونية بحق مدير  ــىل وزير النفط واملعادن اتخاذ اإلج ع
ــؤول، وتسببه  ــبته عىل تجاوزه وتعميمه غري املس الرشكة ومحاس
ــاط املجتمع ، وعىل أن يرفع الوزير  ــارش يف أثارة البلبلة يف أوس املب
ــه إىل املجلس يف اجتماعه  ــر عن اإلجراءات املتخذة من قبل بتقري

القادم.
ووافق مجلس الوزراء من حيث املبدأ عىل مرشوع صندوق دعم 
ــؤون  املعلم وتطوير التعليم .. ووجه بإحالة املرشوع إىل وزارة الش
ــارة حوله،  ــوء املالحظات املث ــه عىل ض ــادة صياغت ــة إلع القانوني
ــة واإلقرار تمهيدا  ــة النهائي ــادة تقديمه إىل املجلس للمناقش وإع
ــراءات  ــتكمال اإلج ــة واس ــواب للمناقش ــس الن ــه إىل مجل إلحالت

الدستورية إلصداره .
ويهدف املرشوع املقدم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــة للمعلمات  ــة الالزم ــري الرعاي ــم ، إىل توف ــة والتعلي ــر الرتبي ووزي
ــالتهم الرتبوية والتعليمية القيمة  واملعلمني وتحفيزهم يف أداء رس
ــتقرار معييش، وكذلك تعزيز املشاركة  ــط أجواء إيجابية واس وس
ــرتاتيجية والخطط والربامج  ــد فجوة التمويل االس املجتمعية لس
ــق أهداف  ــاهمة يف تحقي ــرب املس ــك ع ــة، وذل ــة والتعليمي الرتبوي
ــج النوعية  ــة، ودعم الربام ــىل األمي ــع والقضاء ع ــم للجمي التعلي
ــية  ــزات التعليمية األساس ــم ودعم املرتك ــودة التعلي ــني ج لتحس
ــاهمة يف دعم  (املعلم والطالب والكتاب املدريس)، عالوة عىل املس

مجمل تلك الجوانب أثناء حاالت الطوارئ .
ــؤون  ــة املقدمة من قبل وزير الدولة لش ــش املجلس الرؤي وناق
مخرجات الحوار الوطني واملصالحة الوطنية وأهميتها يف الوقت 

الحارض كأولوية وخيار اسرتاتيجي.
وتضمنت الرؤية الهدف العام لهذه الخطوة وأهميتها الوطنية 
ــة آنية  ــع كأولوي ــل الجمي ــن قب ــا م ــة لدعمه ــارات املوجب واالعتب
ــرتاتيجية .. واقرتحت جملة من اإلجراءات والخطوات العملية  اس
ــن تحقيقها يف  ــب املمك ــا، إىل جانب تحديدها للنتائج واملكاس له

حال نجاحها .
وركزت الرؤية عىل تشخيص الوضع الراهن وتحديد الخطوات 
ــاه  ــك يف اتج ــة، وذل ــة الوطني ــة املصالح ــة لعملي ــة الالزم العملي
ــيج  ــة وخاصة الحفاظ عىل النس ــات الوطني ــوغ عدد من الغاي بل
ــأنها  ــالد التي من ش ــا للب ــة العلي ــق املصلح ــي وتحقي االجتماع
ــتمرار ويالت الفتنة التي صنعها املعتدين وكذا  تجنيب الوطن اس
ــال جميع أهداف ومخططات األطراف الخارجية ويف املقدمة  إفش

دعمها وتشجيعها الستمرار نزيف الدم اليمني .
ــات املثارة  ــتيعاب املالحظ ــه باس ــس الرؤية ، ووج ــر املجل وأق
ــام املصالحة  ــة األجواء أم ــىل أهمية تهيئ ــع التأكيد ع ــأنها، م بش
ــي أن تقوم  ــدور الحيوي الذي ينبغ ــاة أهمية ال ــة ، ومراع الوطني
ــة تحفيز الوعي  ــذا الجانب وخاص ــة يف ه ــائل اإلعالم كاف به وس
ــة بمختلف خطواتها  ــي العام املتفاعل مع عملية املصالح الوطن
وإجراءاتها ونتائجها املتوقعة لفائدة وخري وصالح الوطن وأبنائه 

يف الحارض واملستقبل .
ــكان ،  ــر الصحة العامة والس ــىل مذكرة وزي ــدق املجلس ع وص
ــأن انضمام بالدنا لربوتكول القضاء عىل اإلتجار غري املرشوع  بش
ــع وزيري  ــيق م ــر الصحة بالتنس ــه وزي ــغ .. ووج ــات التب بمنتج
ــؤون القانونية  ــورى والش ــواب والش ــؤون مجليس الن ــة لش الدول
ــتورية للتصديق النهائي عىل  ــتكمال اإلجراءات الدس متابعة اس

الربتوكول من قبل بالدنا.
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــىل االتج ــاء ع ــول إىل القض ــدف الربتوك ويه
بمنتجات التبغ من خالل ضبط سلسلة التوريدات وإلزام الدول 
ــع والتعقب للحد من  ــاء نظام عاملي للتتب ــة عليه عىل إنش املوقع
ــواء اإلنتاج غري املرشوع أو تهريب منتجات التبغ،  هذه العملية س

بما يكفل القضاء عليه يف نهاية املطاف .
ــق املجلس تقرير األداء الحكومي للنصف األول من العام  وواف
ــؤون مجليس  ــر الدولة لش ــل وزي ــدم من قب ــرصم 2017م، املق املن

النواب والشورى وأمني عام املجلس .
ــات  ــاريع والربامج والسياس ــتمل التقرير عىل مجمل املش واش
ــا مختلف الوزارات  ــة واإلرشافية التي أنجزته ــال التنفيذي واألعم
ــورة ، وتحديدا يف مجاالت  ــات الحكومية خالل الفرتة املذك والجه
ــرص وتقييم  ــاره وح ــع نتائجه وآث ــل م ــدوان والتعام ــة الع مواجه
ــات النقدية إىل جانب  ــذا مجال املالية العامة والسياس أرضاره وك
ــات اإلنتاجية  ــالوة عىل القطاع ــي والتمويني ع ــتقرار األمن االس
ــات االجتماعية  ــة والخدم ــة البرشي ــية والتنمي ــة األساس والبني
ــؤون العدلية  ــة والخدمات العامة والش ــب اإلدارة الحكومي وجوان

والترشيعية والشؤون الخارجية والتعاون الدويل .
ــة العامة  ــل األمان ــن قب ــة م ــود املبذول ــس بالجه ــاد املجل وأش
لة  ــات ذات الِصّ ــوزارات والجه ــة ال ــع كاف ــيق م ــس بالتنس للمجل
ــل كافة  ــن قب ــزت م ــي أنج ــام الت ــال وامله ــل األعم ــا مجم .. مثمن
ــات الحكومية خالل النصف األول من العام املنرصم برغم  القطاع
ما اعرتضها من صعوبات وإشكاليات نتيجة األوضاع االستثنائية 
ــار وآثارهما عىل  ــدوان والحص ــل الع ــن بفع ــا الوط ــر به ــي يم الت
مختلف القطاعات االقتصادية واملالية واالستثمارية واإلنتاجية 

والخدمية واإلنسانية .

التوجيه بتعزيز جهود مكافحة الفساد وتفعيل العمل الحقوقي والسياسي لفضح جرائم العدوانالتوجيه بتعزيز جهود مكافحة الفساد وتفعيل العمل الحقوقي والسياسي لفضح جرائم العدوان
ــة ــي ــون ــان ــق ــــى الــــشــــؤون ال ــم إل ــل ــع ــم ــل مـــشـــروع صـــنـــدوق ال ــي ــح ــــــــوزراء ي ــس ال ــل ــج ــةم ــي ــون ــان ــق ــــى الــــشــــؤون ال ــم إل ــل ــع ــم ــل مـــشـــروع صـــنـــدوق ال ــي ــح ــــــــوزراء ي ــس ال ــل ــج م

نراهن على الحكومة في التخفيف من معاناة الشعب جراء العدوان والحصار وال تبرير ألي إخفاق أو فشل نراهن على الحكومة في التخفيف من معاناة الشعب جراء العدوان والحصار وال تبرير ألي إخفاق أو فشل 
األولويات الحكومية تتمثل في تعزيز حالة الصمود والتماسك المجتمعي وتوفير المرتبات ومعالجة حاالت الفقراألولويات الحكومية تتمثل في تعزيز حالة الصمود والتماسك المجتمعي وتوفير المرتبات ومعالجة حاالت الفقر

صنعاء / سبأ
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــام  ق
ــة يف أمانة  ــة تفقدي ــىل أمس بجول ــيايس األع الس
ــري العمل يف عدد  ــع خاللها عىل س ــة اطل العاصم

من املشاريع الخدمية.
ــني  أم ــه  ومع ــاد  الصم ــس  الرئي ــد  تفق ــث  حي
ــل يف عدد من  ــري العم ــود عباد، س ــة حم العاصم
ــاة  ــة بحي ــة املرتبط ــة والتنموي ــاريع الخدمي املش
ــم وأوضاعهم  ــني وتلمس أحواله ــة املواطن ومعيش
ــروف الصعبة التي  ــية وخاصة يف ظل الظ املعيش

تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار.
كما تفقد رئيس املجلس السيايس األعىل، سري 
العمل يف تنفيذ عدد من مشاريع الرتميم والرصف 
ــفلتة الجاري تنفيذها بشارع العدل وأحياء  والس

بنك الدم واإلذاعة بتكلفة 20 مليون ريال.
ــرشوع  ــاري بم ــل الج ــري العم ــىل س ــع ع وأطل
ــة بميدان  ــاء املحيط ــري يف األحي ــف الحج الرص
ــف دوالر وكذا  ــذي ينفذ بتكلفة 80 أل ــر وال التحري
مرشوع إعادة تأهيل ورصف أحياء منطقة بستان 

السلطان بتكلفة 70 ألف دوالر.
ــري  ــاد وأمني العاصمة س ــس الصم ــد الرئي وتفق
ــارع العدل مع  ــفلتة وردم الحفر يف ش العمل يف س
ــه 140ألف  ــة تكلفت ــة البالغ ــارع الزراع ــع ش تقاط

دوالر.
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــه  ووج
بتشغيل خمسة مشاريع مياه بالطاقة الشمسية 
ــني وتوفري  ــاة املواطن ــهم يف تخفيف معان ــا يس بم

احتياجاتهم من املياه.
ــلطة  ــة العاصمة والس ــدور قيادة أمان ــاد ب وأش
ــرق  والط ــة  العام ــغال  األش ــرشوع  وم ــة  املحلي

ــب  واملكات ــة  للتنمي ــي  االجتماع ــدوق  والصن
ــات  الخدم ــني  تحس يف  ــا  وجهوده ــة  التنفيذي

للمواطنني.
ــيايس األعىل عىل  ــس الس ــس املجل ــدد رئي وش
ــتمرارية الخدمات  رضورة االهتمام بمتطلبات اس
ــلطة املحلية  ــط وبرامج الس ــة وتفعيل خط العام
ــات  املعالج ــع  ــاري ووض الج ــام  للع ــة  والتنفيذي

الالزمة لإلشكاليات التي تواجه العمل يف مختلف 
الجوانب.

ــد رئيس  ــة زيارة وتفق ــني العاصم ــا ثمن أم فيم
ــاريع  ــدد من املش ــىل لع ــيايس األع ــس الس املجل
ــذي يعكس اهتمام  ــة العاصمة وال الخدمية بأمان
ــني الخدمات الرضورية  القيادة السياسية بتحس

للمواطنني.

ــار إىل أن العاصمة صنعاء أصبحت ورشة  وأش
ــادة تأهيل  ــة يف إع ــة املجاالت خاص ــل يف كاف عم
ــا عىل قدم  ــي يتم العمل فيه ــى التحتية والت البن

وساق يف أعمال السفلتة والصيانة والرتميمات .
ــاري تنفيذها  ــاريع الج ــت عباد إىل أن املش ولف
ــي  االجتماع ــدوق  الصن ــن  م ــل  بتموي ــة  باألمان
 .. دوالر  ــني  مالي ــبعة  س ــو  نح ــة  بتكلف ــة  للتنمي

ــني  ــهم يف تحس ــاريع ستس ــا أن هذه املش موضح
ــني وتوفر فرص عمل  ــتوى الخدمات للمواطن مس

للمترضرين واملواطنني النازحني.
ــم وامتنانهم  ــن ارتياحه ــرب املواطنون ع ــد ع وق
ــىل وتفقده  ــيايس األع ــارة رئيس املجلس الس لزي
ــىل توفري  ــا يؤكد حرصه ع ــب بم ــم عن كث أحواله

الخدمات الالزمة للمواطن.

الرئيس الصماد يوجه بتشغيل الرئيس الصماد يوجه بتشغيل ٥٥ مشاريع بالطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطن مشاريع بالطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطن
تفقد العمل في عدد من المشاريع بأمانة العاصمةتفقد العمل في عدد من المشاريع بأمانة العاصمة

رأس اجتماعًا موسعًا لحكومة اإلنقاذ الوطنيرأس اجتماعًا موسعًا لحكومة اإلنقاذ الوطني
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