
صنعاء / سبأ 
ــيايس  ــرض األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس ح
األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة أمس حفل اختتام 
ــا وزارة الدفاع  ــي نظمته ــل التخصصية الت ــة العم ورش
ــاط القوات  ــة لعدد من ضب ــة األركان العام ــة هيئ ورئاس

املسلحة من عدد من املحافظات.
ــس األركان العامة  ــل الذي حرضه نائب رئي ويف الحف
ــكي وقائد قوات العمليات  اللواء الركن عيل حمود املوش
ــدد من  ــي وع ــني الروحان ــن حس ــواء الرك ــة الل الخاص
ــس الصماد كلمة عرب  ــكرية .. ألقى الرئي القيادات العس
ــعادته بحضور حفل اختتام ورشة  ــتهلها عن س يف مس

العمل التخصصية .
وقال " يشء يبعث عىل الفخر واالعتزاز بل والتفاعل 
ــة العمل لكوكبة من  ــرض حفل اختتام ورش أيضاً أن نح
ــم مثل هذه  ــتمرار تنظي ــلحة، واس ــوات املس ــاط الق ضب
ــدل عىل أن هناك  ــدورات وتخرج الدفع مما ي الورش وال
ــارعة حقيقية وبشكل قوي من قيادة الدفاع بإعادة  مس

زخم وفاعلية هذه املؤسسة " .
ــدوان  ــد الع ــاً أن تصعي ــت أيض ــن امللف ــاف " وم وأض
ــذه الدورات  ــظ تدافع الرجال إىل ه ــده نلح وصل إىل أش
ــذا دليل عىل  ــاحات الوغى وه ــا إىل س ــوا بعده ليلتحق

أحقية قضيتنا وهنا يربز الرجال وتربز املواقف".
ــدورات وخاصة  ــل هذه ال ــة إقامة مث ــار إىل أهمي وأش
ــراء العدوان  ــالد ج ــا الب ــي تمر به ــروف الت ــل الظ يف ظ
ــذه الدورات خاصة  ــده .. وقال " إن إقامة مثل ه وتصعي
ــا تأتي يف ذروة العدوان يدل عىل أن لدينا رجاًال بما  وأنه
ــه ذرة من الحس الوطني  ــه الكلمة، فمن ال يزال في تعني

عليه التحرك يف ذروة العدوان ".
ــم القوي  ــاد أن مثل هذا الزخ ــس الصم ــرب الرئي واعت
ــه كل يوم وأسبوع لتخرج دفع ضباط وأفراد  الذي نلمس
ــكرية يؤكد أن اليمن غني  ــتوى الوحدات العس عىل مس
ــذه املواقف ويتحركون  ــه الذين يظهرون يف مثل ه برجال

يف صد العدوان ومواجهته والدفاع عن األرض والعرض.
ــىل إىل أن مثل  ــيايس األع ــس املجلس الس ــت رئي ولف
ــاط واألفراد بما  ــم أداء الضب ــدورات مهمة لتقيي ــذه ال ه
يكفل مواجهة العدوان .. مؤكدا أن القيادة الحقيقية هي 
من تضع محطات أساسية لتستطيع من خاللها تقييم 
ــا للوصول إىل املعركة برجال عىل  أداء أفرادها وضباطه

أعىل مستوى من التأهيل والخربة.
ــة نواحي  ــع ومعرف ــم األداء والواق ــد رضورة تقيي وأك
ــاط واألفراد بهدف  ــف لدى الضب ــور ونقاط الضع القص
الوصول إىل معركة ناجحة واالنتصار ملظلومية الشعب 

اليمني .
ــىل  ع ــل  يعم ــدو  والع ــنوات  س ــت  س ــا  لن  " ــال  وق
ــتقطاب، ومن املهم أن نقيم أنفسنا ونصلح عالقتنا  االس
بالله تعاىل ونستعد بخرباتنا الفنية والقتالية إىل آخرها، 
ــكل زخم  ــق إىل املعركة ب ــف ننطل ــرب مهمة كي ــذه تعت وه

ونتحرك بشكل جاد".
وأوضح أن العدو يقاتل يف سبيل الشيطان ويف سبيل 
ــه ووالؤه ألمريكا وإرسائيل  ــا زاد إخالص الطاغوت وكلم

والنظام السعودي العميل ازداد ضعفاً.
ــاىل ومن أجل  ــبيل الله تع ــن نقاتل يف س ــع " نح وتاب
قضية عادلة قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، نحن نرتبط 
بالله أكرث وسنكون أقوى بأساً، لذلك هذه الدورات مهمة 
ــاط نرى أن النرص بعد الله  ــداً وهذه الكوكبة من الضب ج

تعاىل سيكون عىل أيديهم، وعىل أيدي من سبقوهم ".
ــام  ــود واالهتم ــة الجه ــة مضاعف ــىل أهمي ــدد ع وش
ــب التأهيل والتدريب ملواجهة العدو الذي يمتلك  بجوان
ــام صمود  ــيئاً أم ــاوي ش ــرية ولكنها ال تس ــات كب إمكاني
املرابطني يف الجبهات .. وقال " ثالث سنوات من الصمود 

يفصلنا أيام عىل دخول العام الرابع من العدوان".
ــىل أقوى  ــنت ع ــال " إن هذه الحرب لو ش ــىض قائ وم
ــت وانتهت يف أسابيع وأن هذا  األنظمة يف املنطقة لتالش
ــه يف الجبهات دليل أن  ــك الذي نلمس الصمود والتماس
ــعب  ــال يمكن عىل اإلطالق أن يقهر ش ــرص حليفنا، ف الن

أنتم رجاله وواثق بالله تعاىل وبعدالة قضيته ".
ــن  ــرشات اآلالف م ــك اآلالف وع ــن نمل وأردف " نح
ــك  ــل أن دخل اليأس أو الهزيمة أو الش ــن لم يحص الذي

ــأل  يف حتمية النرص يف قلوبهم، اذهب إىل أي جبهة واس
ــك أننا سننهزم  املقاتلني لن ترى عندهم وال ذرة من الش
ــنقهر أعداءنا وهذا  ــننترص وس ــة أننا س ــر بل ثق أو نقه
ــكينة  ــه منحنا من الطمأنينة ومن الس ــل عىل أن الل دلي

والثبات ما لم يمنحه أحد من قبلنا ".
ــاع  ــادة الدف ــا دور قي ــاد عالي ــس الصم ــن الرئي وثم
ــة مثل هذه  ــىل اهتمامها بإقام ــة األركان ع ــة هيئ ورئاس
ــالل األيام  ــه يف أن يتم اللقاء خ ــربا عن أمل ــورش .. مع ال
ــدات  الوح ــراد  ــباب وأف الش ــع  ــم تجمي ت ــد  ــة وق املقبل
العسكرية والتحرك إىل جبهات الرشف والبطولة ليكون 
عىل أياديكم وزمالئكم النرص املؤزر ورفع معاناة الشعب 

اليمني الصابر والصامد .
ــة كلمة  ــة األركان العام ــب رئيس هيئ ــى نائ ــا ألق فيم

ــاركته  ــيايس األعىل ملش رحب فيها برئيس املجلس الس
حفل اختتام ورشة العمل التخصصية لعدد من ضباط 

القوات املسلحة .
ــدورات  ال ــن  م ــا  ــورش وغريه ال ــذه  أن ه إىل  ــار  وأش
ــار الرتجمة الفعلية  ــكرية التخصصية تأتي يف إط العس
ــىل بتجميع  ــيايس األع ــات رئيس املجلس الس لتوجيه
إىل  ــم  وإعادته ــلحة  املس ــوات  الق ــبي  منتس ــد  وحش
ــج عمل يهدف  ــة وضمن خطة وبرنام ــم القتالي وحداته
ــة دورها  ــلحة ومواصل ــة القوات املس ــز جاهزي إىل تعزي
ــعب  ــي يف الدفاع عن الوطن واالنتصار إلرادة الش الوطن

يف مواجهة العدوان.
ــذ حملة  ــن خالل تنفي ــوطا م ــد قطعنا ش ــال " لق وق
ــد والتعبئة العامة ملنتسبي القوات املسلحة عىل  الحش

مستوى املحافظات واملناطق عرب لجان عسكرية مكلفة 
ــابها  ــة العامة والتي تم إكس ــع والتعبئ ــة التجمي بعملي

الخربات الالزمة يف ورش عسكرية تخصصية".
ــد كمرحلة أوىل  ــني التعبئة والحش وأضاف" تم تدش
ــاء والضالع  ــار وصنع ــي إب وذم ــات ه ــع محافظ يف ارب
ــيق  وهناك برنامج وخطة عمل دقيقة تم إعداده بالتنس
ــتقبال  ــلطة املحلية الس مع محافظي املحافظات والس
ــق  ــم وف ــادة تجميعه ــلحة وإع ــوات املس ــبي الق منتس

وحداتهم القتالية وعىل مراحل".
ــادة وزارة  ــة األركان بحرص قي ــوه نائب رئيس هيئ ون
ــىل إنجاح هذه  ــة األركان العامة ع ــة هيئ ــاع ورئاس الدف
ــار للقوات  ــادة االعتب ــق أهدافها يف إع ــوة وتحقي الخط
ــه  ــن وحصن ــتظل درع الوط ــت وس ــي كان ــلحة الت املس

الحصني واملؤسسة الوطنية التي تتحطم عىل صالبتها 
كافة األهداف والتحديات وستبقى إىل األبد هي صانعة 
ــيادة ومن يعول عليها يف توفري  االنتصارات وحامية الس
ــود ألجيالنا  ــتقبل املنش ــع املس ــة لصن ــروف املالئم الظ

التواقة للحرية والكرامة.
ــوى مما  ــا وأق ــد باس ــوم أش ــن الي ــال " نح وأردف قائ
ــن إيماننا بربنا  ــتمد قوتنا م يتصوره املعتدون ألننا نس
ــا يف صدارة  ــي وضعتن ــا الت ــة قضيتن ــا بعدال ــن ثقتن وم
ــا  ــا ووطني ــا ديني ــاره واجب ــدوان باعتب ــع الع ــة م املعرك
ودستوريا مقدسا فنحن ندافع عن أرضنا وعن سيادتنا 
ــا عىل مختلف  ــذا رس صمودنا وبقائنا دوم ــا وه وكرامتن
ــتويات يف أهبة االستعداد وخطوط التماس املبارش  املس
ــه الغزاة واملعتدين ونقدم أروحنا رخيصة من أجل  نواج

ديننا ووطننا وشعبنا".
ــا تحقيق  ــا وعزيمتن ــتطعنا بإرادتن ــد اس ــال " لق وق
ــطرتها  ــن س ــد املعتدي ــاحقة ض ــة س ــارات نوعي انتص
سواعد أبطال قواتنا املسلحة واألمن واللجان الشعبية 
ــع  ــات واملواق ــف الجبه ــني يف مختل ــن واملرابط الصامدي
ــجاعة وباس لجحافل املعتدين والذين  يتصدون بكل ش
ــيدونها  س ــم  مالح ــم  وتضحياته ــم  ببطوالته ــطروا  س

التاريخ يف أنصع صفحاته".
ــلحة اليوم تدخل طورا ومرحلة  وأضاف" قواتنا املس
ــروف العدوان وهناك خطوات جادة  جديدة متجاوزة ظ
ــتوى  ــا الوطنية وتعزيز مس ــادة لحمته ــق إع عىل طري
ــهد خالل املراحل القادمة نقلة نوعية  جاهزيتها وستش
ــا ومعنويا بما  ــا قتالي ــليحها وتدريبه ــا وتس يف إعداده
ــع امليداني ومقتضيات إدارة  ــب مع متطلبات الواق يتواك

األعمال القتالية عىل كافة مستوياتها ".
ــكر لرئيس  ــكي يف ختام كلمته الش وعرب اللواء املوش
ــل  ــه املتواص ــىل اهتمام ــىل ع ــيايس األع ــس الس املجل
ــبيها  منتس ــع  بتجمي ــه  وتوجيهات ــلحة  املس ــوات  بالق
ــىل  ــا ع ــالع بمهامه ــا لالضط ــة وحداته ــادة جاهزي وإع
ــة التوفيق  ــاركني يف الورش ــه األمثل .. متمنيا للمش الوج
ــة  ــم العملية وترجمة كل ما طرح خالل الورش يف مهامه
ــن أداء قواتنا  ــزز م ــيل وبما يع ــدان العم ــع واملي يف الواق
ــه  ــعبنا يف معركت ــات ش ــود وثب ــوي صم ــلحة ويق املس

املصريية ضد العدوان.
ــم  ــة باس ــرشدويف كلم ــمري ال ــدم س ــى املق ــا ألق فيم
ــلحة  ــا إىل أن تجميع القوات املس ــار فيه ــاركني أش املش
خطوة مهمة عىل طريق تحقيق االنتصار عىل املعتدين 
ــق بفضل التضحيات  ــدت مالمحه تلوح يف األف والذي ب
ــعبية  ــلحة واللجان الش ــيمة ألبطال القوات املس الجس

الذي يواجهون املعتدين بكل إرادة وعزيمة.
وعرب الرشدويف باسم املشاركني يف الورشة عن االمتنان 
ــا وقيادة وزارة الدفاع  ــية العلي والتقدير للقيادة السياس
ــد وتنظيم ورش  ــىل عق ــة ع ــة األركان العام ــة هيئ ورئاس
ــة للتزود باملفاهيم  ــل التخصصية التي تمثل فرص العم
ــيكونون يف  ــع س ــدا أن الجمي ــة .. مؤك ــربات العملي والخ
ــتوى املسؤولية يف ترجمة كل ما طرح خالل الورشة  مس
ــيعمل الجميع بروح الفريق الواحد من اجل إنجاح  وس

الحشد والتعبئة ملنتسبي القوات املسلحة.
تخلل الحفل قصيدة شعرية حماسية للشاعر أمني 

الجويف .

لو ُشنت الحرب العدوانية على أقوى األنظمة في المنطقة لتالشت وانتهت في غضون أسابيعلو ُشنت الحرب العدوانية على أقوى األنظمة في المنطقة لتالشت وانتهت في غضون أسابيع
يجب تقييم األداء ومعالجة نواحي القصور لخوض معركة ناجحة وتحقيق االنتصار لمظلومية الشعب اليمنييجب تقييم األداء ومعالجة نواحي القصور لخوض معركة ناجحة وتحقيق االنتصار لمظلومية الشعب اليمني

ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــد  أك
ــني  ــاد أهمية تحس ــىل صالح الصم األع
مستوى األداء يف الهيئة العامة لألرايض 
واملساحة والتخطيط العمراني والتغلب 
ــهيل  وتس ــة  الراهن ــات  الصعوب ــىل  ع

إجراءات معامالت املواطنني .
ــة  ــس الهيئ ــه رئي ــالل لقائ ــدد خ وش
ــي عىل  ــه العزان ــد عبدالل ــايض أحم الق
ــكاوى  ش و  ــالت  املعام ــالء  إي ــة  أهمي
يف  ــت  والب ــة  خاص ــة  أولوي ــني  املواطن
ــداً  مؤك  .. ــا  تأخريه ــدم  وع ــم  قضاياه
ــود لتطوير  ــذل املزيد من الجه رضورة ب
ــا يف إعداد  ــز مهامه ــل الهيئة وتعزي عم
ــورات يف هذا  ــة التط ــات ومواكب املخطط

الجانب بما يخدم املصلحة العامة.

ــاد قيادة الهيئة  وحث الرئيس الصم
ــني فيها عىل العمل بروح الفريق  والعامل
الواحد بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها 
يف الحفاظ عىل أرايض وعقارات الدولة و 

تنمية اإليرادات .
ــة  هيئ يف  ــني  العامل ــود  بصم ــاد  وأش
ــذ املهام املوكلة  ــم يف تنفي األرايض ودوره
ــل الظروف الصعبة  إليهم وخاصة يف ظ
ــتمرار  ــراء اس ــالد ج ــا الب ــر به ــي تم الت

العدوان.
ودعا رئيس املجلس السيايس األعىل 
إىل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بني 
ــة لتنمية  ــات ذات العالق ــة والجه الهيئ
ــام  ــال الع ــىل امل ــاظ ع ــرادات والحف اإلي

وأمالك وأرايض الدولة.

ــري  ــة س ــالل اللقاء مناقش وجرى خ
يف  األداء  ــتوى  ومس ــة  بالهيئ ــل  العم
ــل دور فروع  ــا وتفعي ــف قطاعاته مختل
ــداد املخططات التفصيلية  الهيئة يف إع

للمدن الرئيسية.
ــج  ــط وبرام ــاء خط ــتعرض اللق واس
ــاري وتوجهاتها  الهيئة خالل العام الج
ــة وتحديثها  ــداد املخططات العام يف إع
للمدن الرئيسية فضًال عن مشاريعها يف 
تسمية وترقيم الشوارع باملدن الرئيسية.
ــاء إىل املواضيع املتصلة  ــرق اللق وتط
ــذ املخططات  ــل الرقابة عىل تنفي بتفعي
ــذا  وك ــة  الهيئ ــاء  إنش ــون  قان ــب  بحس
ــل الهيئة  ــه عم ــي تواج ــات الت الصعوب

وقطاعاتها املختلفة.

الرئيس الصماد يشدد على  حل شكاوى وقضايا المواطنين المتعلقة باألراضي والعقارات الرئيس الصماد يشدد على  حل شكاوى وقضايا المواطنين المتعلقة باألراضي والعقارات 
ناقش مع رئيس هيئة األراضي تفعيل الجهود في إعداد المخططات التفصيلية للُمُدن الرئيسيةناقش مع رئيس هيئة األراضي تفعيل الجهود في إعداد المخططات التفصيلية للُمُدن الرئيسية

صنعاء - سبأ 
ــوزراء الدكتور  ــس ال ــش رئيس مجل  ناق
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس بصنعاء 
ــئون  ــيق الش ــب تنس ــر مكت ــب مدي ــع نائ م
ــا)  ــع لألمم املتحدة (أوتش ــانية التاب اإلنس
ــات التعاون  ــاجد، عالق ــد س ــيجان محم س
ــة يف مجاالت  ــانية خاص يف الجوانب اإلنس
ــئ والرعاية  ــاه واملوان ــة واملي ــة العام الصح

االجتماعية .
ــس  ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــود الجنيد  ــؤون الخدمات محم الوزراء لش
ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي ووزراء 
ــامي  ــم والنقل زكريا الش ــز الكمي عبدالعزي
ــايض رشف القلييص  ــاد الق واألوقاف واإلرش
ــر  الوزي ــل  نبي ــدس  املهن ــة  والبيئ ــاه  واملي
ــور محمد بن حفيظ  ــة العامة الدكت والصح
واملستشار االقتصادي للمجلس السيايس 
ــعبان ومدير عام  ــور صالح ش ــىل الدكت األع
ــالج األورام الدكتور عيل  ــي لع ــز الوطن املرك
ــز الدكتور  ــاعد للمرك ــر املس ــول واملدي األش
احمد شمالن، جرى الرتكيز عىل الصعوبات 
التي يواجهها املركز الوطني ملكافحة األورام 
ــة  العالجي ــزات  التجهي ــب  جان يف  ــة  خاص
ــبب  ــي تقادم بعضها وتوقف بعضها بس الت
ــحة  ش إىل  ــة  إضاف ــة  الصيان إىل  ــه  حاجت

وانعدام األدوية.
ــلبي  ــري ذلك الس ــاء إىل تأث ــرق اللق وتط
عىل مقدرة املركز يف مواصلة دوره اإلنساني 
ــن املرىض  ــعة آالف م ــاه نحو تس ــري تج الكب
ــاك ، عالوة عىل  ــرض الفت ــني بهذا امل املصاب

ــيل  الغس ــز  بمراك ــة  الخاص ــات  االحتياج
ــانية الرضورية  الكلوي واالحتياجات اإلنس
ــا يف  ــدار األيتام ، والدور املعول عىل االوتش ل
ــناد تلك الجوانب  ــاهمة الفعالة يف إس املس
ــع  م ــيق  بالتنس ــة  األولوي ذات  ــانية  اإلنس

لة . املنظمات اإلنسانية ذات الِصّ
ــىل املهام والجهد  ــى رئيس الوزراء ع واثن
الكبري الذي تبذله االوتشا لتنسيق الجهود 
ــانية تجاه الظروف االستثنائية التي  اإلنس
ــدوان والحصار ..  ــن جراء الع يمر بها الوط
ــل تقدير كبري  ــود مح ــك الجه ــداً أن تل مؤك
ــعب اليمني الذي يمر بمأساة  من قبل الش

إنسانية كبرية.
وأوضح أنه رغم ما تقدمه منظومة العمل 

ــاني يف اليمن من عون وإسناد لليمن  اإلنس
ــة باالحتياجات  ــال مقارن ــل قلي ــه يظ إال أن
ــعب اليمني يف ظل  ــرية للش ــانية الكب اإلنس
ــار..  ــعودي والحص ــدوان الس ــتمرار الع اس
معربا عن ثقته بتفاعل املنظمات اإلنسانية 
مع املتطلبات الرضورية ملركز األورام ومراكز 
ــىل االحتياجات  ــوي عالوة ع ــيل الكل الغس
ــا من  ــك انطالق ــام وذل ــدار األيت ــة ل اإليوائي

طبيعة وظيفتها اإلنسانية.
ــة  املطالب ــور  حبت ــن  ب ــور  الدكت ــدد  وج
ــف  تحال ــىل  ع ــوط  الضغ ــة  كاف ــة  بممارس
ــار  مط ــح  فت ــادة  إلع ــعودي  الس ــدوان  الع
ــاء الدويل أمام حركة الطريان التجاري  صنع
ــفر املرىض  ــال أمام س ــاح املج ــه إفس ــا في مل

ــتدعي الحاجة سفرهم للعالج يف  الذين تس
الخارج .

ــا  ــيجان عن تفهم أوتش ــرب س ــدوره أع ب
ــات ذات األولوية خاصة  ــة تلك املتطلب لكاف
ــا يواجهونه  ــرىض الرسطان وم ــا يتعلق بم م

من معاناة كبرية .
ــع  ــل م ــىل التواص ــيعمل ع ــه س ــد أن وأك
ــة  ــة ويف املقدم ل الِصّ ــات ذات  ــة املنظم كاف
ــا تم  ــة م ــة، لدراس ــة العاملي ــة الصح منظم
ــا إىل حرص  ــاء .. الفت ــالل للق ــته خ مناقش
املنظومة األممية والدولية العاملة يف املجال 
ــاني حاليا يف اليمن عىل تعزيز دورها  اإلنس
ــات املختلفة  ــن التحدي ــاني والحد م اإلنس
التي يمر بها اليمن بسبب محنته الراهنة .

بن حبتور يناقش مع األوتشا إمكانية دعم مركز مكافحة بن حبتور يناقش مع األوتشا إمكانية دعم مركز مكافحة 
األورام ومراكز غسيل الكلىاألورام ومراكز غسيل الكلى

أشاد بالجهود اإلنسانية للمنظمةأشاد بالجهود اإلنسانية للمنظمة

شهد حفل اختتام الورشة التخصصية لعدد من ضباط القوات المسلحة بصنعاءشهد حفل اختتام الورشة التخصصية لعدد من ضباط القوات المسلحة بصنعاء
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صنعاء /سبأ 
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــى  التق
ــور ، أمس  ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــامي  ــل زكريا الش ــر النق ــاء وزي بصنع

ومحافظ شبوة عيل محمد الطمباله.
ــة أوضاع  جرى خالل اللقاء مناقش
ــل وما يعرتضها من صعوبات  وزارة النق
ــار وبرامجها  ــدوان والحص ــة الع نتيج
ــالوة  ع ــات،  الصعوب ــك  تل ــن  م ــد  للح
ــرص األرضار التي  ــة ح ــري عملي عىل س
ــات النقل  ــدوان عىل قطاع ــا الع ألحقه
ــائر  ــري والجوي والخس ــربي والبح ال
ــاد الوطني جراء  ــي لحقت باالقتص الت
ــداد تقرير  ــة اإلرساع يف إع ذلك، وأهمي

تفصييل حول مجمل تلك الجوانب .

ــانية  ــرق اللقاء إىل األثار اإلنس وتط
ــار  ــالق مط ــتمرار إغ ــن اس ــة ع الناجم
ــريان  ــة الط ــام حرك ــدويل أم ــاء ال صنع
التجاري وخاصة عىل املرىض والطالب 
ــتدعيه  ــا يس ــارج، وم ــني يف الخ الدراس
ــف التواصل  ــن تكثي ــرضورة م ذلك بال
ــانية لرفع  والبحث مع املنظمات اإلنس
دوره  ــتعادة  واس ــار  املط ــن  ع ــر  الحظ
ــن 80 باملائة  ــة أكرث م ــوي يف خدم الحي

من عدد السكان.
ــوف عىل األوضاع  وتم يف اللقاء الوق
ــها محافظة  ــتقرة التي تعيش غري املس
ــي  اإلعراب ــالل  االحت ــبب  بس ــبوة  ش
ــه  وتكديس ــي  اإلمارات ــعودي  الس
ــي باتت  ــه والت ــة ل ــيات التابع للمليش

معروفة للرأي العام الوطني واإلقليمي 
والدويل وما تنتهجه دولتا االحتالل من 
ــة االجتماعية  اللحم ــة لتمزيق  سياس
ــني  ب ــرصاع  لل ــا  بإذكائهم ــة  والوطني
ــوىض  الف ــاعة  إش ــدف  به ــياتها  مليش
ــتقرار الذي يخدم أهدافهما  وعدم االس

ومطامعهما يف املحافظة .
ــة تضافر  ــرى التأكيد عىل أهمي وج
ــاظ عىل  ــني للحف ــة الوطني ــود كاف جه
اللحمة الوطنية ألبناء املحافظة بعيدا 
ــات التي تغذيها  عن النزعات والرصاع
ــن  ــون أم ــه ص ــا في ــالل، مل ــا االحت دولت
ــا وتجنيبها  ــالمة املحافظة وأبنائه وس
ــال والثارات التي ال تخدم  ويالت االقتت

سوى املحتلني ومرتزقتهم .
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