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الثورة / أسماء البزاز

ــن حبتور  ــور عبدالعزيز ب ــوزراء الدكت ــع رئيس ال اطل
ــوزارة الصناعة  ــري األداء ب ونائبه محمود الجنيد عىل س
والتجارة والصعوبات والتحديات التي تعيق سري عملها 
ــتقبلية للوزارة  ــطة واملهام املس ــة إىل دعم األنش باإلضاف

وفق خطة ورؤية محددة.
ــارة عبدالوهاب  ــة والتج ــه بوزير الصناع ــاء لقائ وأثن
ــوزارة الصناعة وهيئاتها  ــى الدرة وجميع العاملني ب يحي
ــن حبتور عن مدى  ــور عبدالعزيز ب ــا عّرب الدكت ومكاتبه
ــة  ــني يف وزارة الصناع ــني املخلص ــاء العامل ــعادته بلق س
ــة ال تقل عن  ــة اقتصادي ــون جبه ــن يمثل ــا الذي وهيئاته

جبهات القتال والعزة والكرامة يف امليدان.
ــؤولية كبرية يف ظل  وأضاف إن الوزارة تلقى عليها مس
ــا بفعل  ــار عىل بالدن ــات االقتصادية والحص ــذه األزم ه
ــأة اقتصادية أو مدنية  ــتنث أية منش العدوان الذي لم يس
ــن القصف والتدمري أضف إىل ما تحمله وزارة الصناعة  م
ــه عالقة  ــاني ل ــي وبعد إنس ــد إداري وفن ــن بع ــن بعدي م
ــتهلكني وال يمكن  ــة واملواطنني املس ــات الخاص باملؤسس

للحكومة أن تنجح إال بنجاح هذه الوزارة.
ــن  ــوزارة ع ــد ال ــب وتحيي ــور رضورة تجني ــد حبت وأك
ــاءات  واالنتم ــة  الضيق ــابات  الحس ــر  مظاه ــف  مختل
ــامح واإلخاء يف كل املهام  ــوبيات وأن يضفو التس واملحس

املوكلة بها تحت سقف الوطنية.  
ــتحقات موظفي  ــتمر كافة مس ــا برضورة أن تس منوه
ــعار  ــل ونجاحه واستش ــيري العم ــل تس ــن أج ــوزارة م ال
ــؤولية الكاملة يف ظل هذه املرحلة وأن أهمية الوزارة  املس
ــاة  ــبي يف الحي ــتقرار النس ــىل االس ــاظ ع ــن يف الحف تكم
ــكرية  ــكل جبهة تضاف إىل 47 جبهة عس التموينية لتش

يثبت فيها أبطالنا جسارتهم وبطولتهم وصمودهم .
ــط  ــالل يف خل ــاوالت االحت ــور إن مح ــن حبت ــال ب وق
ــىل  ــدي ع ــي والتع ــه إنقالب ــاوم بأن ــف املق األوراق ووص
ــادة بدول تحالف العدوان وبدعم  حقوق املواطنني واإلش

ــذر بها االحتالل  ــوفة ي ــرارات أممية باتت لعبة مكش وبق
ــعبنا  ــون وال تنطوي عىل ش ــىل العي ــاد ع ــه الرم ومرتزقت

الطامح لالستقالل والحرية.
ــدد كل مطامع  ــة ب ــة الداخلي ــود الجبه ــا أن صم مبين
ــت اللعبة  ــه ومؤامراته وتبين ــل مخططات ــدوان وأفش الع
باسم الرشعية ومحاربة الحوثية واملجوسية وأتباع إيران 
ــاول بها العدوان  ــن املزاعم واألكاذيب التي يح وغريها م

حجب حقيقة أهدافه يف االحتالل ونهب الرثوات.
ــوداً جبارة  ــذل جه ــور أن الحكومة تب ــن حبت ــد ب  وأك
ــيطر العدوان  ــة بعد أن س ــات موظفي الدول ــري مرتب لتوف

عىل مصادر البالد اإليرادية .
ــة  ــالد الرشعي ــة الب ــي عاصم ــاء ه ــاف إن صنع وأض
ــق  املناط ــف  مختل ــن  م ــم  جميعه ــني  اليمني ــة  وحاضن
واالنتماءات إذ يقطن بها سبعة ماليني مواطن، بعيدة كل 
البعد عن املمارسات املناطقية لدول االحتالل يف املناطق 
التي يدعون بأنها محررة كعدن وال يسمح ألي يمني من 

أي محافظة أخرى بدخول عدن بذريعة مناطقية منتنة 
يتبعها أذناب االحتالل.

وقال بن حبتور: السعودية واإلمارات هما من تمتلكان 
ــنوقف كل  ــد توقفهما س ــرب وعن ــف عن الح ــرار التوق ق

صواريخنا.
ــوزراء محمود الجنيد  ــن جهته أوضح نائب رئيس ال م
ــرز يف تنظيم  ــا الدور األب ــارة له ــة والتج أن وزارة الصناع
ــري  وتوف ــة  والداخلي ــة  الخارجي ــة  التجاري ــات  العملي
ــات املواطن وخدمة املجتمع وحمايته من الغش  احتياج
ــن  ــن ضم ــعار وأن م ــادة األس ــاري وزي ــكار التج واالحت
ــة للمواصفات  ــة العام ــوزارة الهيئ ــة يف ال ــات املهم الهيئ

واملقاييس باعتبارها املعنية األوىل بحماية املستهلك.
ــاون الكامل بني الوزارة  ــيدا بالعمل التكاميل والتع مش
ــة الرقابة  ــاص يف عملي ــاع الخ ــة والقط ــات األمني والجه

والنزول امليداني لألسواق ومحالت الجملة والتجزئة.
ــي  ــتهلك الت ــة املس ــل دور حماي ــدا رضورة تفعي مؤك

كانت سابقا مقرها وزارة الصناعة والتجارة وإدارة األزمة 
ــي املرتكز  ــة التجارية الناجحة ه ــا.وأن العملي اقتصادي
ــيايس األعىل  ــرادات وأن عىل املجلس الس ــايس لإلي األس

والحكومة تسهيل وإسناد عمل الوزارة بكل جهد وقوة.
ــه رحب وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب   من جانب
ــوزارة الصناعة  ــدرة بزيارة دولة رئيس الوزراء ل يحيى ال
ــناد  ــبل الدعم واإلس وحث الحكومة عىل بذل مختلف س
ــوي وفق  ــوارها الخدمي والتنم ــة مش ــوزارة يف مواصل لل
ــات محددة لتطوير االقتصاد الوطني ودعم  رؤية ودراس
ــر يف القوانني القديمة  ــة وإعادة النظ ــات الوطني الصناع

التي ال تتوافق مع الوضع الحايل للبالد.
ــام الهيئة  ــد مدير ع ــم املؤي ــح إبراهي ــه أوض ــن جهت م
ــس ان الهيئة واجهت الكثري  ــة للمواصفات واملقايي العام
ــم وتعرضت  ــدوان الغاش ــذا الع ــراء ه ــات ج ــن التحدي م
ــا كما يف  ــد من أعماله ــف وتعطلت العدي ــا للقص مبانيه
ــرض واملخا وحرضموت وتعطل ميناء  عدن والوديعة وح

الحديدة وبشكل كبري.
ــية  ــه ونتيجة لدعم القيادة السياس ــاف املؤيد إن وأض
ــتطاعت الهيئة  ــة اس ــخصيات الفعال ــة والش والحكومي
ــذ البالد  ــة والرقابية يف مناف ــا الخدمي ــل مهامه ان تواص
ــلعة  ــد عرش الف س ــىل أح ــة ع ــة التام ــا والرقاب وموانئه
ــط أربع  ــهر وضب ــذ ثالثة أش ــالد من ــت الب ــة دخل غذائي
ــة للمواصفات تم  ــلعاً مخالف ــحنة تحمل س ــبعني ش وس
ــأة  ــزول امليداني إىل 154 منش ــة إىل الن ــا باإلضاف ضبطه
ــالت  ــاز ومح ــرتول والغ ــات الب ــة محط ــة ومراقب صناعي

الرصافة .
ــط  ــر التخطي ــم وزي ــز الكمي ــاء عبدالعزي ــرض اللق ح
ــمي  ــاون الدويل ونائب وزير الصناعة محمد الهاش والتع
ــوزارة محمد يحيى  ــال بال ــات األعم ــل قطاع خدم ووكي
ــذر الرشجبي  ــارة الداخلية من ــل التج ــم ووكي عبدالكري
ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني وعدد من رجال 

املال واألعمال.

اطلع على سير األداء بوزارة الصناعة والتجارةاطلع على سير األداء بوزارة الصناعة والتجارة

التقى شخصيات سياسية واجتماعية من أبناء تهامة التقى شخصيات سياسية واجتماعية من أبناء تهامة 

صنعاء / سبأ
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــد نائ أك
ــود  محم ــات  الخدم ــؤون  لش
ــام  اهتم ــد  الجني ــادر  عبدالق
ــات  معالج ــع  بوض ــة  الحكوم
ــب بجامعة  ــة الط ــالب كلي لط
ــتيعابهم  واس ــدة  الحدي
ــة  وبقي ــاء  صنع ــة  جامع يف 

الجامعات اليمنية.
لقائه  الجنيد خالل  ــار  وأش
ــايف عزي  ــاء ش ــس بصنع أم
صغري وعضو مجلس الشورى 
ــدداً  ــد مكي وع ــور أحم الدكت
ــخصيات  ــادات والش ــن القي م
من  ــة  واالجتماعي ــية  السياس
ــة  أهمي إىل  ــدة،  الحدي ــاء  أبن
ــاد  إليج ــود  الجه ــر  تضاف
ــي  ــات الت ــات للصعوب معالج
ــة الطب  ــالب كلي ــا ط يواجهه
ــد  بع ــدة  الحدي ــة  بجامع
ــى  ملبن ــدوان  الع ــتهداف  اس
ــذي أدى إىل تفاقم  ــة وال الكلي
ــة  معاناتهم بعد توقف الدراس

يف الكلية.
ــرص عىل حل  ــا أكد الح كم

ــع  بوض ــة  املتعلق ــكالية  اإلش
ــة  الرابع ــنوات  الس ــالب  ط
ــة بكلية  ــة والسادس والخامس
ــالب  ــة إىل الط ــب باإلضاف الط
الراغبني التنسيق بكلية الطب 

من أبناء الحديدة.
ــس الوزراء  ــت نائب رئي ولف
أن  إىل  ــات  الخدم ــؤون  لش
ــرص جرائمه  ــم تقت ــدوان ل الع
ــاء  ــال والنس ــل األطف ــىل قت ع
ــت  طال ــا  وإنم ــيوخ  والش
ــا يف ذلك  ــه كل يشء بم جرائم
ــة ويف مقدمتها  ــة التحتي البني
ــة  التعليمي ــات  املؤسس

والجامعات.
وأشار إىل حساسية املرحلة 
وأهمية بذل املزيد من الجهود 
ــل العمل بما يتواكب مع  وتكام
ــة ومواجهة  ــات الراهن التحدي
العدوان ومخططاته التدمريية 
ــددا عىل تكاتف الجهود  .. مش
ــاة طالب  ــول ملعان ــاد حل إليج
ــتيعابهم  واس ــب  الط ــة  كلي
ــة  وبقي ــاء  صنع ــة  جامع يف 
ــروف  للظ ــرا  نظ ــات  الجامع

ــا املحافظة جراء  التي تمر به
تصعيد العدوان.

ــاء  أبن دور  ــد  الجني ــن  وثم
ــدوان  ــدي للع ــة يف التص تهام
يف  ــم  وصموده ــه  ومخططات
جبهات الدفاع عن الوطن وما 
ــطرونه من مالحم بطولية  يس
يف  ــة  واملرتزق ــزاة  الغ ــر  لدح

جبهات الساحل الغربي.
وأشاد بجهود وزارة التعليم 
ــي  العلم ــث  والبح ــايل  الع
ــكلة  مش ــل  ح ــتعدادها  واس
ــة  ــب بجامع ــة الط ــالب كلي ط
ــالل تجهيز  ــن خ ــدة م الحدي
يف  ــتيعابهم  اس أو  ــات  قاع

جامعة صنعاء.
ــدة  ــاء للحدي ــر أن الوف وذك
ــاع  أوض ــة  ومتابع ــا  وأبنائه
ــن  للوط ــاء  وف ــو  ه ــة  املحافظ
ــه  وج يف  ــود  للصم ــز  وتعزي
العدوان الذي يستهدف اليمن 
ــانا .. مؤكدا رضورة  أرضا وإنس
التنسيق بني مختلف الوزارات 
الخدمات  لتقديم  واملؤسسات 

ألبناء الحديدة.

ــغال  ــس وزير األش ــاع ضم أم ــش اجتم ناق
ــق ومحافظ عدن  ــرق غالب مطل ــة والط العام
ــبكة الطرق  ــالم، أوضاع ش طارق مصطفى س

يف املحافظة.
وزارة  أول  ــل  وكي ــور  بحض ــاء  اللق ــز  ورك
ــد  ــدس محم ــرق املهن ــة والط ــغال العام األش
ــس إدارة صندوق صيانة  الذاري ورئيس مجل
ــىل  ع ــماوي  الس ــس  أني ــدس  املهن ــرق  الط
ــاريع الطرق والجسور باملحافظة  متابعة مش
ــج  ــط وبرام ــوء خط ــا يف ض ــة دعمه وإمكاني
ــة القضايا  ــذا معالج ــاريعها وك ــوزارة ومش ال
ــتمرارها  ــاريع لضمان اس ــة بهذه املش املرتبط
ــي تحتلها  ــة الت ــتوى األهمي ــى إىل مس ويرتق

محافظة عدن.
ــة والطرق دعم  ــغال العام ــد وزير األش وأك
ــدن  ــة ع ــرق يف محافظ ــاريع الط ــوزارة ملش ال
ــة من املهرة إىل  ــع محافظات الجمهوري وجمي

صعدة ومن الحديدة إىل حرضموت .
ــن ثقته يف تحقيق  ــرب يف ذات الصدد ع وأع
ــات ذات العالقة  ــاون بني الجه ــل والتع التكام
ــور  ــاء بخدمات الطرق والجس ــاه االرتق باتج

يف  ــهم  يس ــا  بم ــات  املحافظ ــتوى  مس ــىل  ع
ــان تنقلهم  ــني وضم ــاة املواطن ــف معان تخفي

وتسهيل نقل البضائع واالحتياجات.
ــود قيادة  ــدن بجه ــظ ع ــاد محاف ــا أش فيم
وكوادر وزارة األشغال واملؤسسات التابعة لها 
ــن دور يف صيانة وتأهيل الطرق  وما تقوم به م

والجسور التي استهدفها العدوان .
ــي  املعان ــد  تجس ــود  الجه ــذه  ه أن  ــد  وأك
العميقة ملواجهة العدوان بسعيها نحو تطوير 

ــور  ــاريع الطرق والجس ــة ملش ــة التحتي البني
والحفاظ عليها من جهة ومواجهتها ملخطط 
ــيج االجتماعي  ــي رضب النس ــدوان الرام الع

واللحمة الوطنية للبالد.
ــغال  حرض اللقاء وكيل الوزارة لقطاع األش
الدكتور يحيى الشامي ووكيل قطاع الشئون 
ــر التنفيذي  ــه أبو طالب واملدي املالية عبد الل
ــة العامة للطرق والجسور املهندس  للمؤسس

لبيب عز الدين.

وزير األشغال يؤكد اهتمام ودعم الوزارة لمشاريع وزير األشغال يؤكد اهتمام ودعم الوزارة لمشاريع 
الطرق في عدن وجميع المحافظات الطرق في عدن وجميع المحافظات 

الجنيد يؤكد اهتمام الحكومة بوضع معالجات الجنيد يؤكد اهتمام الحكومة بوضع معالجات 
لطالب كلية الطب بجامعة الحديدة لطالب كلية الطب بجامعة الحديدة  ــة  ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ أك

ــود  الجه ــة  أهمي ــويل  مقب ــني  حس ــور  الدكت
ــاء  ــاة أبن ــن معان ــف م ــانية يف التخفي اإلنس
ــى  ــكنية حت ــق الس ــني املناط ــدة وتأم الحدي

يتسنى للنازحني العودة إىل منازلهم.
ــالل لقائه أمس  ــار الدكتور مقبويل خ وأش
ــقة الشؤون  املمثل املقيم لألمم املتحدة منس
أن  إىل  ــدي  ــزا غران لي ــن  اليم ــانية يف  اإلنس
مضاعفة ساعات التشغيل للكهرباء، وتوفري 
ــية، من  املياه واالحتياجات الغذائية األساس
ــاء املواطنني  ــزات لبق ــون محف ــأنها أن تك ش
إىل  ــوا  نزح ــن  م ــودة  ع ــذا  وك ــدة،  الحدي يف 

املحافظات واملناطق األخرى.
ــع الحياة يف عدد  ونوه بنجاح خطة تطبي
ــرتاتيجية  ــن اس ــدة ضم ــق الحدي ــن مناط م
ــادة  وإع ــري  لتوف ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  حكوم

الخدمات إىل تلك املناطق.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير املالية أن 
ــائل  تحالف العدوان عمل ويعمل بكل الوس
ــاء الحديدة، ومن  ــىل تعطيل العمل يف مين ع
ــول  ــل دخ ــات وتعطي ــه للكرين ــالل قصف خ
البواخر والسفن املحملة باملواد الغذائية إىل 

امليناء.
ــت إىل أن تقاعس املنظمات عن رسعة  ولف
ــتكمال  ــلباً يف اس ــاعدات أثر س ــم املس تقدي
ــة  أمان إىل  ــدة  الحدي ــن  م ــني  النازح ــواء  إي
ــىل تجهيز مراكز  ــدم القدرة ع ــة، وع العاصم

إيواء جديدة.

ــي الحديدة يف  ــار إىل أن معاناة نازح وأش
ــن معاناة  ــرى ال تختلف ع ــات األخ املحافظ
ــدة الذين  ــق وريف الحدي ــني يف مناط النازح

يرتقبون العودة إىل قراهم ومدنهم.
ــة عىل رضورة  ــد وزير املياه والبيئ فيما أك
ــن يقومون  ــني الذي ــركات املهندس ــني تح تأم
ــرصف الصحي،  ــاه وال ــبكات املي ــالح ش بإص
ــف  ــي يكث ــر الت ــة املنظ ــاً يف منطق خصوص
ــدد  يه ــا  مم ــا،  له ــتهدافه  اس ــن  م ــدوان  الع
بانتشار األوبئة املختلفة ومنها وباء الكولريا.
ــؤون  ــقة الش ــا أوضحت منس ــن جانبه م
ــانية  ــتجابة اإلنس ــانية أن خطة االس اإلنس
ــري وفق األولويات  للمنظمات يف الحديدة تس
التي تم االتفاق عليها بالتنسيق مع الجانب 

ــم  ــل رشكاء األم ــك عم ــا يف ذل ــي، بم الحكوم
ــال اإلغاثي الذين  ــني يف املج ــدة العامل املتح
ــرشوط املعروفة بعدم  ــق ال ــم اختيارهم وف يت

تسييس العمل اإلنساني.
وتطرقت إىل الجهود التي تبذلها منسقية 
الشؤون اإلنسانية يف توفري كميات كافية من 
ــات الكهرباء، وتأمني  ــغيل محط املازوت لتش

املرافق الخدمية الصحية وخزانات املياه.
ــات  الجه ــع  م ــيق  التنس ــاح  نج ــدت  وأك
ــات النازحني، وتطبيق  املعنية يف توحيد بيان
اسرتاتيجية شاملة لتوفري احتياجات عودة 

النازحني إىل مناطقهم ومنازلهم.
ــوزراء وزير  ــس ال ــب رئي ــام نائ ــك ق إىل ذل
ــانية ووزير  ــؤون اإلنس ــقة الش املالية ومنس

ــس املحيل  ــام املجل ــني ع ــة وأم ــاه والبيئ املي
ــارة إىل  ــني جمعان، بزي ــة أم ــة العاصم بأمان
ــتقبال وإيواء النازحني بمدرسة أبو  مركز اس
بكر الصديق بمنطقة عرص بأمانة العاصمة، 

والذي يضم أكرث من 140 أرسة نازحة.
حيث اطلعوا عىل آلية استقبال وتسجيل 
ــة  ــة والغذائي ــات الصحي ــني، والخدم النازح
وكذا املساعدات اإليوائية التي تقدم لنازحي 

الحديدة من خالل هذا املركز.
ــة إلدارة  ــة الوطني ــر الهيئ ــدم لهم مدي وق
وتنسيق الشؤون اإلنسانية بأمانة العاصمة 
ــن  ــات ع ــن، إيضاح ــاب رشف الدي عبدالوه
ــية للمركز يف ظل تزايد  االحتياجات األساس
ــة  ــة العاصم ــة إىل أمان ــداد األرس النازح أع

والتي وصلت إىل نحو 16 ألف أرسة.
ــة آلية  ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ وكان ج
العمل اإلنساني وتوزيع املساعدات لنازحي 
ــاهمة  ومس ــدة،  الحدي ــة  محافظ ــكان  وس
ــات  ــري احتياج ــانية يف توف ــات اإلنس املنظم
سكان الحديدة الغذائية والخدمية للحد من 

عملية النزوح من املحافظة.
ــور رئيس املكتب  ــش اللقاء بحض كما ناق
الفني بوزارة املالية، واملدير التنفيذي لرشكة 
ــب املتعلقة  ــدي، الجوان ــارس الواح ــط ي النف
ــاء من  ــات الكهرب ــات محط ــري احتياج بتوف
ــازوت، وأهمية تأمني وصول الكميات  مادة امل
ــة يف  ــات الكهربائي ــغيل املحط ــة لتش الكافي

الحديدة بطاقتها الكاملة.

التقى منسقة الشؤون اإلنسانية في اليمنالتقى منسقة الشؤون اإلنسانية في اليمن

مقبولي يؤكد ضرورة تأمين المناطق السكنية لعودة نازحي الحديدة إلى مساكنهممقبولي يؤكد ضرورة تأمين المناطق السكنية لعودة نازحي الحديدة إلى مساكنهم

ــعب اليمني سيواجه العدوان وممارساته بكل قوة وسيمضي ُقُدمًا لتحقيق االنتصار ــعب اليمني سيواجه العدوان وممارساته بكل قوة وسيمضي ُقُدمًا لتحقيق االنتصاررئيس الوزراء: الش رئيس الوزراء: الش
الخبيثة  مــخــطــطــاتــهــم  وأفـــشـــل  الــمــعــتــديــن  ــع  ــام ــط م ـــم  حـــّطَ ــة  ــي ــل ــداخ ال الــجــبــهــة  ــود  ــم الخبيثة ص مــخــطــطــاتــهــم  وأفـــشـــل  الــمــعــتــديــن  ــع  ــام ــط م ـــم  حـــّطَ ــة  ــي ــل ــداخ ال الــجــبــهــة  ــود  ــم ص
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صنعاء / سبأ
ــام رشف عبدالله أمس مع وزير  ــش وزير الخارجية املهندس هش ناق
ــات املطروحة ذات الصلة بالوضع  ــامي، املقرتح النقل زكريا يحيى الش

يف ميناء الحديدة.
ــني العزي، إىل  ــرق اللقاء الذي حرضه نائب وزير الخارجية حس وتط
ــن ومجموعة الـ  ــا وزارة الخارجية مع مجلس األم ــي تبذله الجهود الت
ــب املبعوث األممي بخصوص  ــع الدويل واألمم املتحدة ومكت 19 واملجتم
ــة للتخفيف  ــالت املدنية والتجاري ــاء أمام الرح ــادة فتح مطار صنع إع
ــتدعي  ــانية وباألخص املواطنني الذين تس ــات الكارثة اإلنس من تداعي
ــارج وكذا الطالب ورجال األعمال ووصول  حاالتهم تلقي العالج يف الخ

املساعدات والدعم اإلنساني.

ــات  المقترح ــان  يناقش ــل  والنق ــة  الخارجي ــرا  ــات وزي المقترح ــان  يناقش ــل  والنق ــة  الخارجي ــرا  وزي
المطروحة ذات الصلة بالوضع في ميناء الحديدةالمطروحة ذات الصلة بالوضع في ميناء الحديدة

صنعاء / سبأ
ــيس أمس مع  ــن عيل القي ــة عيل ب ــر اإلدارة املحلي ــش وزي ناق
محافظي حرضموت لقمان باراس ، واملهرة القعطبي عيل حسني 
الفرجي ، أوضاع املحافظتني يف املجاالت اإلدارية والخدمية وما 
تشهدانه من اختالالت إدارية وأمنية يف ظل االحتالل السعودي 

اإلماراتي .
ــوزارة  ــتعداد ال ــة اس ــر اإلدارة املحلي ــد وزي ــاع أك ويف االجتم
ــاندة ألنشطة  وحكومة اإلنقاذ الوطني تقديم أوجه الدعم واملس
املحافظتني وبما يضمن تفعيل األداء اإلداري وتعزيز استقاللية 
ــرار املحيل وكفاح أبناء املحافظتني ونضالهم ضد قوى الغزو  الق

واالحتالل .
ــرة عىل تقديم برامج وخطط  وحث محافظي حرضموت وامله
ــلطات املحلية يف  ورؤى إدارية وخدمية تضمن تفعيل أداء الس

املجاالت املختلفة ليتسنى تقديم الدعم واملساندة لها .
ــهده املحافظة من  ــرة إىل ما تش ــار محافظ امله ــن جهته أش م
ــعودي  ــالل الس ــد االحت ــة ض ــات احتجاجي ــرات وفعالي تظاه
ــذه التظاهرات للتحرر من  ــاندة ه اإلماراتي ، مؤكداً أهمية ومس

قوى االحتالل .
ــز الجهود الهادفة  ــظ حرضموت أهمية تعزي ــدوره أكد محاف ب
ــاء  الكهرب ــال  مج يف  ــيما  س ــني  للمواطن ــات  الخدم ــري  توف إىل 
ــهدها  ــة يف ظل الظروف املناخية وموجة الحرارة التي تش خاص

املحافظتان .

القيسي يؤكد دعم الحكومة لكفاح أبناء محافظتي القيسي يؤكد دعم الحكومة لكفاح أبناء محافظتي 
حضرموت والمهرة ضد العدوان واالحتاللحضرموت والمهرة ضد العدوان واالحتالل


