
آلية لمعالجة االختناقات المرورية بإب آلية لمعالجة االختناقات المرورية بإب 

ملتقى طالب جامعة ملتقى طالب جامعة ٢١٢١ سبتمبر ينظم  سبتمبر ينظم 
زيارة للجرحى بمستشفى زيارة للجرحى بمستشفى ٤٨٤٨  

  إب / سبأ
ــة  ــالح أمس اللجنة املكلفة بإعداد الدراس ــى محافظ  إب عبدالواحد ص ألتق
ــاورة لها  ــإب واملديريات املج ــات املرورية ب ــة االختناق ــة قضي ــة بمعالج الخاص

برئاسة الوكيل حارث املليكي.
     واستمع إىل رشح مفصل من قبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل باملحافظة 
محمد العزى منصور حول ماتم إنجازه من الدراسة املعده إلعادة توزيع وسائل 
ــة املحافظة واملديريات  ــتيعاب عاصم ــل الركاب (النقل الحرضي) ومدى اس نق
ــري أماكن بديلة  ــات املرورية وتوف ــة للقضاء عىل االختناق ــاورة لهذه الدراس املج

للفرزات وتحرك الباصات.
ــالح جهود اللجنة ، وحثهم عىل رسعة إنجاز  ــالل اللقاء ثمن املحافظ ص   وخ

كافة جوانب الدراسة خالل األسبوع القادم ليتم بدء العمل بها

صنعاء / سبأ
ــة والتطبيقية بمحافظة  ــبتمرب للعلوم الطبي نظم ملتقى طالب جامعة 21 س

صنعاء أمس زيارة تفقدية للجرحى بمستشفى 48 الطبي النموذجي.
ــام املستشفى وقدموا لهم  واطلع أعضاء امللتقى عىل أحوال الجرحى يف أقس
ــون أرواحهم ودماءهم  ــن تقديمه ملن يبذل ــن الزيارة أقل ما يمك ــا.. معتربي الهداي

رخيصة يف سبيل الدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.
ــتعدادهم للعودة  فيما ثمن الجرحى هذه الزيارة مللتقى الطالب.. مؤكدين اس

إىل جبهات الصمود بعد تماثلهم للشفاء للدفاع عن الوطن.

ــالم بن حفيظ  ــكان الدكتور محمد س ــر الصحة العامة والس ــا وزي دع
ــع حملة  ــي م ــل اإليجاب ــالم إىل التفاع ــائل اإلع ــاجد ووس ــاء املس خطب
ــبت يف املرافق  ــتنطلق غدا الس ــا التي س ــرض الدفتريي ــني ضد م التحص

الصحية واملواقع الثابتة يف 11 محافظة .
ــاظ عىل اليمن  ــؤولية الحف ــبأ/ أن مس ــد الوزير يف ترصيح لـ /س وأك
ــت  ــراض واألوبئة تقع عىل عاتق كل فرد يف املجتمع وليس ــة من األم خالي

فقط مسؤولية وزارة الصحة العامة والسكان.
ــىل التفاعل مع  ــتهدفة ع ــني يف املحافظات املس ــع املواطن ــث جمي وح
ــم اللقاح الالزم ضد  ــز التحصني إلعطائه ــة وأخذ أبنائهم إىل مراك الحمل

هذا املرض القاتل .

  / عبدالواسع الحمدي
دشنت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات 
ــكان   ــيق مع وزارة الصحة العامة والس بالتنس
ــت  الكوي ــفى  بمستش ــة  املركزي ــة  بالصيدلي
ــة  ــن األدوي ــة األوىل م ــي رصف الدفع الجامع

والعالجات املجانية للمتقاعدين املدنيني.
ــد   متقاع  500 األوىل  ــة  الدفع ــتهدف  وتس
ــكر، ربو،  ــن أمراض ضغط، س ــي يعانون م مدن

رصع وحاالت نفسية.
ــة  ــة العام ــس الهيئ ــد  رئي ــني أك ويف التدش
ــم  إبراهي ــتاذ  األس ــات   واملعاش ــات  للتأمين
ــف معاناة  ــة عىل تخفي ــي حرص الهيئ الحيف
ــروف التي يمر  ــرىض املتعاقدين نتيجة الظ امل

بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار..
ــاء  ــة بن ــه رصف األدوي ــم عملي : تت ــال  وق
ــم  يت ــة  الهيئ ــن  م ــادرة  ص ــاليات  إرس ــيل  ع
ــن إىل الصيدلية املركزية  ــا للمتقاعدي تحريره
ــم رصف  ــة يت ــذه اآللي ــرب ه ــدواء وع ــرصف ال ل
ــدار  ــذا إص ،وك ــن  ــا للمتقاعدي ــة مجان األدوي
ــك األدوية  ــة بتنظيم رصف تل ــروت الخاص الك

للمتقاعدين مستقبال.
ــة تأتي ثمرة  ــأن عملية رصف األدوي ونوه ب
ــتمر واملبارش  مع وزارة الصحة   ــيق املس للتنس
ــي وكيل  ــى الديلم ــز يحي ــور عبدالعزي والدكت
ــة والدكتور  ــات والرعاي ــاع الخدم الوزارة لقط
أمني الجنيد مدير مستشفى الكويت  والدكتور 

زيد الحوثي مدير الصيدلية املركزية.

يف  ــن  املتقاعدي ــدد  ع ــايل  إجم أن   ــريا  مش
ــداً  متقاع  123015 إىل  ــل  يص ــة  الجمهوري
ــاث ومن بني  ــور و14913 إن ــم 108102 ذك منه
ــبته إىل 38 يف املائة  ــل نس ــا يص ــن م املتقاعدي
ــون عالجات  ــة ويحتاج ــراض مزمن ــم أم لديه

وبشكل مستمر مدى الحياة.
ــاد وكيل وزارة الصحة لقطاع  من جانبه أش
ــز  العزي ــد  ــور عب الدكت ــة   والرعاي ــات  الخدم
ــة  األدوي رصف  يف  ــة  الهيئ ــادرة  بمب ــي  الديلم
للمتقاعدين  الذين أمضوا حياتهم العملية يف 

خدمة الوطن .
ــية إليجاد  ولفت إىل توجه القيادة السياس
ــات للتخفيف من  ــل الخدم ــفى متكام مستش
أعباء املواطنني للسفر إىل الخارج واستقطاب 
الكوادر اليمنية التي رحلت عن الوطن نتيجة 

للظروف الراهنة.
ــة  ــي رصف األدوي ــور الديلم ــرب الدكت واعت

ــتتبعها  ــة للمتقاعدين خطوة أوىل وس املجاني
ــي  صح ــني  تأم ــاد  إيج ــاه  باتج ــوات  خط
للمتقاعدين وأرسهم وكذا فتح فروع للصيدلية 

املركزية يف مختلف املحافظات.
ــفى  مستش ــة  هيئ ــر  مدي ــدث  تح ــدوره  ب
ــة الرشاكة  ــول أهمي ــد ح ــني الجني ــت أم الكوي
ــات ووزارة الصحة  ــة للتأمين ــني الهيئة العام ب
ــأنه االرتقاء  ــتثمار بما من ش وفتح مجال االس
ــف  ــهام يف تخفي ــة واإلس ــات الصحي بالخدم

معاناة املواطنني.
ــني  تفقد رئيس الهيئة العامة  وعقب التدش
ــة  ــل وزارة الصح ــات ووكي ــات واملعاش للتأمين
ــل يف  العم ــري  ــت س الكوي ــفى  ــر مستش ومدي
ــة الخاصة بأرس  ــة املركزية والصيدلي الصيدلي
الشهداء ووحدة العالج الطبيعي واطلعوا عىل 
أحوال الجرحى ومستوى الخدمات الصحية 

املقدمة لهم.

  / حسن حمود
ــة عمل  ــاء ورش ــس بصنع ــت أم أقيم
ــي  املدن ــع  املجتم ــات  منظم دور  ــول  ح
ــة يف توفري الرعاية  ــات ذات العالق والجه
ــة  ــا مؤسس ــجينات نفذته ــم للس والدع
ــبة اليوم العاملي  السجني الوطنية ملناس

للمرأة 8 مارس.
 35 ــا  حرضه ــي  الت ــة  الورش ــت  وهدف
ــاركة من الجهات الحكومية املختصة  مش
ــة إىل التعريف بأوضاع  ــات املحلي واملنظم

واحتياجات السجينات.
ــس  رئي ــح  أوض ــة  الورش ــاح  افتت ويف 
مجلس أمناء مؤسسة السجني الوطنية 
ــرأة اليمنية  ــاري أن امل ــيل الحب يحيى ع
ــي للمرأة  ــوم العامل ــرور الي ــش مع م تعي
كل  ــدى  تتح ــا  أنه إال  ــة  صعب ــا  ظروف

الصعاب.
ــذي  ال ــت  الوق ــاري: ويف  الحب ــاف  وأض
تحتفل املرأة باليوم العاملي تتعرض العديد 

من النساء واألطفال يف اليمن للقتل.
ــة  الوطني ــة  اللجن ــاري  الحب ــا  ودع
ــة  مؤسس ــع  م ــة  رشاك ــل  عم إىل  ــرأة  للم

ــجينات يف  ــا الس ــي قضاي ــجني لتبن الس
السجون اليمنية وتقديم العون القضائي 

واالستشارات القانونية ومساعدتهن.
ــس مجلس  ــادت نائبة رئي ــا أش بدوره
ــجني الوطنية بصمود  أمناء مؤسسة الس
ــي  ــوم العامل ــرى الي ــة يف ذك ــرأة اليمني امل
ــرأة  امل أن  إىل  ــرية  مش ــة،  اليمني ــرأة  للم
يف  ــل  الرج ــب  جان إىل  ــت  وقف ــة  اليمني
ــدوان ظالم  ــة من ع ــروف الصعب هذه الظ
ــا  ــم تميزه ــت للعال ــر وأثبت ــار جائ وحص
ــل  ــة بعم ــت الورش ــد أوص ــا. وق وإبداعه

ــة واجتماعات مع  ــل إضافي ــات عم ورش
ــة والدولية ذات العالقة  املنظمات املحلي
ــاريع  لبحث أطر التعاون مع برامج ومش
ــبيك  ــجني الوطنية والتش ــة الس مؤسس
ــاعدة  ــع املنظمات املحلية لتقديم املس م
ــواء  واإلي ــي  القضائ ــون  والع ــة  القانوني

وتبني قضايا السجينات املعرسات.
ــرتام  باح ــة  الورش ــت  أوص ــا  كم
ــن  احتجازه ــد  عن ــاء  النس ــة  خصوصي
ــل  تدخ وأالّ  ــواء  إي دار  يف  ــن  وايداعه

السجن إالّ بجريمة واضحة ومثبتة.

وزير الصحة يدعو الخطباء للتفاعل مع حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا وزير الصحة يدعو الخطباء للتفاعل مع حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا 

بدء  صرف ا:دوية المجانية للمتقاعدينبدء  صرف ا:دوية المجانية للمتقاعدين

دور منظمات المجتمع المدني في رعاية السجيناتدور منظمات المجتمع المدني في رعاية السجينات

 ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة املحويت خالل 
العام املايض 687 مخالفة تجارية.

ــخة  ــبأ ) نس ــادر عن املكتب تلقت (س ــح تقرير ص وأوض
ــالل 2017م يف مديريات  ــت خ ــرق امليدانية ضبط ــه أن الف من
ــدات بعدم  ــم مقابل تعه ــني أفرج عنه ــة 510 مخالف املحافظ
التكرار فيما تم حبس 169مخالفا وكذا ضبط ثمان مخالفات 

بغرامات مالية.
ــعار مواد  ــات توزعت بني رفع أس ــني التقرير أن املخالف وب
ــهار السلع  غذائية ومحروقات وعدم البيع بامليزان وعدم إش

ونقص أوزان ومواد منتهية الصالحية.
ــة  ــواد الغذائي ــن امل ــا م ــالف 12 طن ــر إيل إت ــار التقري وأش

ــم ضبطها خالل تنفيذ الحملة الوطنية  املنتهية الصالحية ت
ــتهلك والتي استمرت شهرا كامال يف كافة  األويل لحماية املس

مديريات محافظة املحويت.
ــم  ــث ل ــب حي ــرادات املكت ــف إي ــر إىل  ضع ــرق التقري وتط
تتجاوز مليونا و 486 ألف ريال نتيجة التحديات االقتصادية 
الناجمة عن استمرار العدوان والحصار عيل بالدنا ..الفتا إيل 

قطع وتجديد 35 سجال تجاريا منها 16 قيد و19 تجديد.
ــارة بمحافظة املحويت  ــد مدير مكتب الصناعة والتج وأك
ــتمرار الحمالت امليدانية يف املديريات ملراقبة  عيل الصويف اس
األسواق وصالحية السلع واملنتجات وأسعار املواد األساسية 

لحماية املستهلك من أي أرضار .

ضبط ضبط ٦٨٧٦٨٧ مخالفة تموينية بالمحويت مخالفة تموينية بالمحويت

كيف لهؤالء أن ُيغلبواكيف لهؤالء أن ُيغلبوا

زيد البعوة
يوميات الثورة الثــــورة
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صناعة األزمات من صناعة األزمات من 
أساليب العدوانأساليب العدوان

وصناعة  الحصار  الصراع  أساليب  من  ان  معروف 
انتهجه  شيطاني  أسلوب  وهذا  االقتصادية  األزمات 
من  األول  اليوم  منذ  اليمن  على  السعودي  العدوان 
العدوان  طائرات  دمرت  فقد  اليمن  على  العدوان 
الموانئ ودمرت المصانع والجسور والطرقات ومنعت 
السفن الغذائية وحاصرت اليمن براً وبحراً وجواً على 
مدى ثالث سنوات ومع ذلك ال يزالون يحلمون بكسر 
عزيمة الشعب اليمني من خالل صناعة أزمات مفتعلة 
خصوصاً في مجال المشتقات النفطية الغاز والبنزين 
الضرورية  االحتياجات  أهم  من  هي  التي  والديزل 

لإلنسان المعاصر..
عن  المنصرمة  القريبة  األيام  خالل  سمعنا  لقد 
النفط  شركة  في  العدوان  لمرتزقة  جديدة  تعيينات 
وسمعنا ضجة إعالمية في وسائل إعالمهم عن معاناة 
اإلنسان اليمني هنا في المناطق الصامدة المناهضة 
للعدوان وهذا أسلوب شيطاني يستغله العدوان يصنع 
إنساني  بمظهر  ويظهر  إعالمياً  لها  ويروج  األزمة 
وكأنه ليس السبب في ما يحصل وكأنه حريص على 
الرئيسي في كل ما  السبب  اليمني بينما هو  الشعب 

يحصل وهو السبب في صناعة األزمات..
صناعة  في  شركاء  كيمنيين  نحن  نكون  أال  ينبغي 
أن  اليقين  علم  نعلم  ونحن  النفطية  المشتقات  أزمة 
تأجيجها  على  ويعمل  لها  يسعى  الذي  هو  العدوان 
اليمني  والمجتمع  الشعب  نعم  اليمني  المجتمع  في 
الصامد في وجه العدوان هو المستهدف الرئيسي في 
هذه األزمة المفتعلة ولكن يجب ان نتعاطى مع مثل هذه 
األمور بحكمة حتى ال نخدم العدوان في ما يسعى إليه 
ضد أنفسنا ولمصلحة عدونا فالظروف الراهنة التي 
التعامل  في  الحكمة  تستدعي  اليوم  شعبنا  يعيشها 

في مواجهة مشاريع ومخططات العدوان..
العدوان  مواجهة  في  اليمني  الشعب  صمد  لقد 
والحصار 3 سنوات ولم ينكسر وال يزال صامداً لهذا لن 
نسمح ألنفسنا بتمرير بعض مخططات العدوان عبرنا 
نحن من خالل أزمات مفتعلة هدفها إرجاف وتخويف 
الشعب والقيادة من خالل  الناس وإيجاد فجوة بين 
التشكيك والتخوين وفي نفس الوقت علينا أن نتكاتف 
مالحقة  في  الحكومة  مع  واحداً  صفاً  الوقوف  في 
ونافذين  ومسؤولين  تجار  من  األزمة  في  المتسببين 

وغيرهم حتى نقطع الطريق على العدو..
إذا كانت شركة النفط أعلنت عن مخزون نفطي ال 
بأس به وأنه ال وجود ألزمة حقيقية فعلينا ان نسأل 
الحكومة والتجار عن سبب ما يحصل؟ هل هم السبب 
ام ان المواطن صدق الضجة اإلعالمية فاستغل التجار 
الفرصة ليرفعوا السعر ويخفوا الكميات في ظل عدم 

ضبط ومالحقة ومراقبة من قبل الحكومة؟.
لقد كان اجتماع الرئيس الصماد األخير بالحكومة 
والمعنيين وتكليفهم بمعالجة األمور وتفويت الفرصة 
اإلشادة  يستحق  رسمي  موقف  بمثابة  العدوان  على 
فيه  لما  هذا  في  للحكومة  سنداً  نكون  أن  ويستحق 

مصلحتنا نحن..
جشع  وال  الغاز  دبة  عسكرياً  وال  نفسياً  تهزمنا  لن 
تجار النفط وال تهويل وأراجيف وسائل إعالم العدوان 
في  الجهاد  هو  اكبر  مشروع  ولدينا  صامدون  فنحن 
ننجر  ولن  والشعب  الوطن  عن  والدفاع  الله  سبيل 
ألحد لما فيه مصلحة عدونا وضرر علينا فقد قطعنا 
شوطا كبيرا من الصمود والتضحيات وال نزال صامدين 
وسنبقى حتى نصل إلى النصر المحتوم القريب على 

العدوان إن شاء الله.

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

إن كان من حّب لبشر ، أو إجالل لهم فهو 
خالص لوجه الله لفيلق منهم فقط ،وحتّى ال 
تتداخل على ذوي النّفوس المريضة الكلمات 
،فمجرد ذكر الله ينزّه ويسامي  ويرفع معاني 
أيقونات  الّسماء  عنان  إلَى  لتصل  الحّب 
يتلوه  وصفّا   ، اآلخر  تلو  واحدا  صورهم  بها 
طُهرت  ،حين  موكب  يتبعه  ،وموكبا  صّف 
حروف كلمة حّب  عن كّل ظّن ونقص ،كيف 
ال وقد غّسلها بالماء والثّلج والبرد فأصبحت 
إليه  مضافين  برجال  الئقة    ، نقّية،طاهرة 
وحده  جنده  هم  الله  ،فرجال   ( وعال  جّل   )
واألزكى   األطهر  وهم    ، لغيره  جندا  وليسوا   ،
واألسمى واألكرم  واألشرف  واألنبل  واألقدس 
،وألنّهم األحّق بكّل تقدير فلهم الحّب قدسّيا 

من  واألحّق  وصفه   بقداسة   يليق  طاهرا  
سّيد  ُيسّمى    أن  والخلق   األخالق  كّل  بين 
األخالق،فالّصدق أسمى ما وصف الله أنبياءه 
أن هؤالء هم سادة  ،كما  ، وهم رجاله  ورسله 
رجاله  فهم من يقاتلون في سبيله ،وهم  فقط 

من بين خلقه خّصهم  بالّصدق ؛ وشرّفهم به ؛ 
فقال في كتابه العزيز :  " رجال "

رجال  بأنّهم  صريح  الله  من   إقرار  وهذا  
،ألّن هناك  أشباه رجال ،لكّن هؤالء النّافرين 
وما  الرّجال  هم  وثقاال  خفافا  سبيله  في 

والرّجولة  بهم،حيث   عالم  فالله  دونهم 
دون  ومبادرة  وفداء،   وموقف،   ، مبدأ،وقيمة 
ترّدد أو مظهرة ومنظرة ،الرجولة سلوك أقوى 
،وال  الفجر  من  األبيض  الخيط  من  وأوضح 
يحملها إال  من وصفهم الله بسيد 
به  فهم رجال  األخالق،وخّصصهم 

ولكن ليسوا أّي رجال ،إنّهم رجال :
" صدقوا ".

فهل كّل الرّجال صادقون؟!
الله  جعلوا  من  منهم  الّصادقين  أّن  أم 
قبلتهم فولوا وجوههم وأرواحهم ِقَبلَه ،رجال  
صدقوا فاشتروا الجنّة حين شرى الله منهم 

أرواحهم وأنفسهم  وقبل بيعهم   ؟؟!!
جمعة مباركة طّيبة

ومع هّبات نسيم الجمعة 

أشواق مهدي دومان

صنعاء-سبأ
ــزي مهيب  ــس يف موكب جنائ ــاء أم ــيعت بصنع ش
ــة الذين  ــبي وزارة الداخلي ــن منتس ــبعة م جثامني س

استشهدوا دفاعا عن الوطن يف مواجهة العدوان .
ــواد محمد  ــد ج ــهداء الرائ ــييع الش ــم تش ــث ت حي
حميد الدين والرائد عبدالله الرشيدي والنقيب محمد 
ــالزم أول  ــى مرغم وامل ــد أمني يحي ــني الدار والرائ حس
ــيدي  ــيدي والنقيب صدام عبدالله الرش ــني الرش حس
ــم  ــت أرواحه ــن ارتق ــايض, الذي ــارف الق ــدي ع والجن
ــن عزته  ــن والذود ع ــاع عن الوط ــاء الدف ــرة أثن الطاه

وكرامته يف معركة النفس الطويل ضد الغزاة واملرتزقة.
ــم التشييع للشهداء يف جامع الشهداء  جرت مراس
ــر الداخلية اللواء الركن  ــة العاصمة بحضور وزي بأمان
عبد الحكيم املاوري والقيادات العسكرية واألمنية من 

وزارتي الدفاع والداخلية وجمع غفري من املواطنني.
ــن  ــة م ــكيالت رمزي ــزي تش ــب الجنائ ــدم املوك وتق
ــكرية  ــيقى العس ــدات األمنية، فيما عزفت املوس الوح

األلحان الجنائزية.
ــربة  ــرثى يف مق ــهداء ال ــني الش ــت جثام ــد ووري وق

الشهداء بأمانة العاصمة.

تشييع جثامين سبعة من منتسبي الداخلية في موكب جنائزي مهيبتشييع جثامين سبعة من منتسبي الداخلية في موكب جنائزي مهيب

حجة / سبأ 
ــية إىل  ــا محافظ حجة هالل عبده الصويف القوى واملكونات السياس  دع
ــاع، وعدم إتاحة الفرصة  ــاد عن املكايدات التي تزيد من تفاقم األوض االبتع

للعدوان الخرتاق الجبهة الداخلية.
ــات والقوى  ــن املكون ــيل عدد م ــه أمس ممث ــالل لقائ ــويف خ ــار الص وأش
ــة الداخلية  ــرتاق الجبه ــعى الخ ــدو يس ــة، إىل أن الع ــية باملحافظ السياس
ــعال  ــة الوحدة الوطنية وإش ــق مطامعه من خالل خلخل ــن يف تحقي ويراه

فتيل األزمات االقتصادية.
ــية لحساسية وخطورة املرحلة  وأعرب عن ثقته يف تفهم القوى السياس
ــروح الفريق الواحد والتحرك  ــب تضافر الجهود والعمل ب الراهنة، ما يتطل
ــطة  ــاركة الفاعلة يف األنش ــل يف إطار رؤى موحدة هدفها تحقيق املش الفاع
والتوجهات الخاصة بتحسني األوضاع املعيشية للمواطنني ورفد الجبهات 

والتوعية بمخططات العدوان ومطامعه.
ولفت الصويف إىل أن قيادة املحافظة تأمل أن تعمل كل القوى السياسية 

عىل تفعيل مشاركتها املجتمعية والعمل إىل جانب الجهات الرسمية خدمة 
للمصلحة العامة.

ــية  ــات السياس ــل املكون ــن قب ــدم م ــات أو رؤى تق ــأي مقرتح ــب ب ورح
ــا إىل أن التعاون بني قيادة املحافظة واملكونات  ــة أي إختالالت .. الفت ملعالج
السياسية يمثل صفعة للعدوان ومرتزقته كما ستكون له ثمرة إيجابية عىل 

واقع الحياة العامة للمواطنني.
ــية مواقفهم الثابتة املناهضة  ــد ممثلو القوى واملكونات السياس فيما أك
ــادة املحافظة  ــق الواحد مع قي ــل بروح الفري ــم عىل العم ــدوان وحرصه للع

ملواجهة التحديات ويف املقدمة العدوان.
ــا الوطنية وتطوير  ــم يف أن يكون لهم دور يف القضاي ــوا عن تطلعه وأعرب
ــاركة  ــات للمواطنني عرب رؤى موحدة واملش ــيس وتوفري الخدم العمل املؤس

الفاعلة يف األنشطة والفعاليات الرسمية.
واستعرضوا األنشطة والفعاليات التي تبنتها عدد من القوى السياسية 

خالل الفرتة املاضية.

محافظ حجة يدعو إلى االبتعاد عن المكايدات وعدم السماح باختراق الجبهة الداخليةمحافظ حجة يدعو إلى االبتعاد عن المكايدات وعدم السماح باختراق الجبهة الداخلية


