
02أخبار وتقاريرأخبار وتقاريرالثــــورة

التصدي لزحف ثان باتجاه جبال يامالتصدي لزحف ثان باتجاه جبال يامتدمير أربع آليات عسكرية للعدو  شمال صحراء ميدي والبقعتدمير أربع آليات عسكرية للعدو  شمال صحراء ميدي والبقع

استهداف قيادة معسكر الحاجر وتفجير مخزن أسلحة شرق الربوعةاستهداف قيادة معسكر الحاجر وتفجير مخزن أسلحة شرق الربوعة

مؤسسة السجين الوطنية تشيد باإلفراج عن مؤسسة السجين الوطنية تشيد باإلفراج عن ١٥١١٥١ سجينًا معسرًا  سجينًا معسرًا 
من محافظتي الحديدة وريمةمن محافظتي الحديدة وريمة

الثورة / ماجد الكحالني
ــىل التوايل  ــوم الثاني ع ــس وللي ــرس أم انك
ــعودي يف  ــة الجيش الس ــري ملرتزق ــف كب زح
ــس بعملية  ــة نجران أم ــع قبال ــراء البق صح
ــش  الجي ــال  أبط ــنها  ش ــة  نوعي ــة  هجومي
ــائر يف العتاد  ــعبية خلفت خس واللجان الش

وقتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــكري أن الزحف عىل  ــح مصدر عس وأوض
ــارات للطريان  ــع غ ــق م ــع تراف ــراء البق صح
ــاعات ثم انكرس، مؤكدا  ــتمر لس بأنواعه واس
ــة وتراجعهم  ــني للمرتزق ــري آليتني تابعت تدم
ــة انهيار  ــط حال ــام الرضبات املوجعة وس أم

كبرية يف صفوفهم.
ــاً  وصاروخي ــاً  مدفعي ــاً  قصف أن  ــا  مضيف
ــات  تجمع ــىل  ع ــان  واللج ــش  الجي ــنه  ش
ــة منفذ  ــعوديني قبال ــود الس ــة  والجن املرتزق
ــعودي  الخرضاء، تزامنا مع قنص جندي س

ــف  وقص ــكري  العس ــة  الطلع ــع  موق يف 
صاروخي بالكاتيوشا عىل تجمعات للجنود 
ــبكة  ــع الهرم ورشقي الش ــعوديني يف موق الس

بنجران.

ــر  فج ــكرية  العس ــات  العملي ــياق  س ويف 
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــعودي رشق  الس ــش  ــلحة للجي ــزن أس مخ

مدينة الربوعة بعسري.

ــكري أن التفجري  ــدر العس ــب املص وحس
ــكر  معس يف  ــريان  الن ــتعال  اش ــن  ع ــفر  أس
الحاجر إثر قصف مدفعي استهدف قيادته، 
ــى يف صفوفهم  ــريا إىل وقوع قتىل وجرح مش

وأن سيارة اإلسعاف هرعت إىل املكان.
ــة الجيش  ــتهدفت مدفعي ــاء اس ويف األثن
واللجان موقع الطنانة العسكري وتجمعات 
ــع البيت  ــعوديني يف موق ــرى للجنود الس أخ
ــات  إصاب ــة  محقق ــف  قذائ ــدة  بع ــض  األبي

مبارشة.
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــن  تمك ــا  كم
ــة الجيش  ــري آليتني ملرتزق ــعبية من تدم الش
ــة  ــدي قبال ــراء مي ــمال صح ــعودي  ش الس
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  واس ــزان  جي
السعوديني ومنافقيهم بالجوازات يف الطوال 
وموقع العبادية بعدد من صواريخ الكاتيوشا 
ــة قتىل وجرحى يف صفوفهم  والقذائف موقع

حسب املصدر العسكري.

الثورة/ حسن حمود
الوطنية  ــجني  الس ــة  أشادت مؤسس
ــرساً من  ــجيناً مع ــراج عن 151 س باإلف
محافظتي الحديدة وريمة بعد النزول 
ــد  ــايض عب ــام الق ــب الع ــي للنائ امليدان
ــز البغدادي يوم أمس لإلصالحية  العزي
ــجن  ــة بمحافظة الحديدة والس املركزي
الجنائي، ومراكز  ــث  والبح االحتياطي 
ــة  باملحافظ ــاز  واالحتج ــف  التوقي

ومختلف مديرياتها.
ــة  ــادر عن املؤسس ــان ص ــح بي وأوض
ــجناء جاء ترجمة  ــأن اإلفراج عن الس ب

ــل  العم ــة  ورش ــات  وتوصي ــات  ملخرج
املوقف الرشعي والقانوني من استمرار 
حبس املحكوم عليه بعد أن قىض عقوبة 
ــع  ــويص بالتوس ــي ت ــام والت ــق الع الح
ــني أو املحكومني  ــن املتهم ــراج ع يف اإلف
ــرسة  ــة مي ــات حضوري ــب ضمان بموج
ــرتكة  ــكيل لجنة مش وفقاً للقانون، وتش
ــم والجهات  ــة العامة واملحاك من النياب
ــع  ــة م ــة بالرشاك العالق ــمية ذات  الرس
ــاع  والقط ــي  املدن ــع  املجتم ــات  منظم

الخاص ملعالجة قضايا املعرسين.
ــجني الوطنية  ــة الس ــت مؤسس وثمن
سعي النائب العام الحثيث لحل قضايا 

ــجناء املعرسين تنفيذا إلعالنه هذا  الس
العام عام السجني املعرس يف يوم انعقاد 
ورشة العمل املوقف الرشعي والقانوني 
ــوم عليه بعد  ــتمرار حبس املحك من اس

انقضاء الحق العام.
ــن 151  ــس افرج ع ــأن يوم أم ــر ب يذك
ــي  محافظت ــن  م ــجينة  وس ــجينا  س
ــجينا  س  85 ــم  منه ــة  وريم ــدة  الحدي
ــة أرباع مدة  ــوا ثالث ــجينة ممن قض وس
عقوبة الحبس املحكوم بها عليهم و66 
تم اإلفراج عنهم بالضمان الحضوري. 

ــزول امليداني  ــد الن ــاء اإلفراج بع وج
ــز  العزي ــد  عب ــايض  الق ــام  الع ــب  للنائ

ــب رئيس هيئة التفتيش  البغدادي ونائ
ــوي  العل ــور  منص ــايض  الق ــي  القضائ
ــش  التفتي ــة  هيئ ــس  رئي ــاعد  ومس
ــعيد الصامت  القضائي القايض عيل س
ــة  املحافظ ــتئناف  اس ــة  نياب ــس  ورئي
القايض هادي عيضة ووكالء النيابيات 
االبتدائية بمدينة الحديدة ومديرياتها 
ــجن  والس ــزي  املرك ــجن  الس إىل 
ــي ومراكز  ــي والبحث الجنائ االحتياط
ــة  باملحافظ ــاز  واالحتج ــف  التوقي

ومختلف مديرياتها.
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مصرع عشرات المرتزقة في نهم وماربمصرع عشرات المرتزقة في نهم ومارب
الثورة/ ماجد حميد /سبا

ــة العدوان  ــدد من مرتزق لقي ع
السعودي األمريكي يف جبهة نهم 
ــادات وأصيب  ــم بينهم قي مرصعه
ــش واللجان  ــريان الجي آخرون بن

الشعبية.
ــكري فقد  ــب مصدر عس وحس
ــش واللجان  ــال الجي تصدى أبط
ــة  ــنه املرتزق ــف ش ــعبية لزح الش
ــات باتجاه جبل  ــة اتجاه من ثالث
ــي فيها  ــاعات ُمن ــتمر لس يام واس
ــائر فادحة يف األرواح  العدو بخس

والعتاد.
ــورة" أن  ــاف املصدر لـ"الث وأض
ــن عنارص املرتزقة لقيت  عرشات م
ــدي الجيش  ــا أمس عىل أي حتفه

واللجان يف مديرية نهم.
ــادي  ــل القي ــدر مقت ــد املص وأك
ــرب حمد  ــو "عبدال ــزق املدع املرت
ــلحيه بالكامل يف  ــع مس ــرتان م ش
ــش  ــال الجي ــة ألبط ــة نوعي عملي
ــام  ي ــال  جب ــراف  بأط ــان  واللج

بمديرية نهم.
ــة  ــن مرتزق ــة م ــي ثالث ــا لق كم
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــة رصواح  ــم أمس بمديري مرصعه

بمحافظة مأرب.
ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــة مرتزقة  ــبأ) أن ثالث ــة  (س لوكال
ــات قنص  ــوا مرصعهم يف عملي لق

ــي للجيش واللجان  وقصف مدفع
ــم  مواقعه ــتهدف  اس ــعبية  الش

بمديرية رصواح.
ــدر إىل أن مدفعية  ــار املص وأش
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــة  املرتزق ــات  تجمع ــتهدفت  اس
ــة  محقق ــرصواح  ب ــح  املل ــوادي  ب

إصابات مبارشة يف صفوفهم.

تكبيد مرتزقة العدوان السعودي تكبيد مرتزقة العدوان السعودي 
خسائر في محافظة الجوفخسائر في محافظة الجوف

القبض على أحد عناصر تنظيم القبض على أحد عناصر تنظيم 
القاعدة اإلرهابي بالبيضاءالقاعدة اإلرهابي بالبيضاء

الجيش  قوات  كبدت 
الشعبية  ــان  ــج ــل وال
ـــدوان  ـــع مـــرتـــزقـــة ال
األمريكي  الــســعــودي 
الجوف  محافظة  يف 
األرواح  يف  خــســائــر 

والعتاد .
مـــصـــدر  ـــــــد  وأك  

ـــ /ســبــأ/  عــســكــري ل
من  عدد  وإصابة  مقتل 
ثالث  وإعطاب  املرتزقة 
تابعة  عسكرية  آليات 
نفذه  هــجــوم  يف  لــهــم 
واللجان  الجيش  أبطال 
مواقعهم   عىل  الشعبية 
يف  ــراء  ــم ــح ال بالتبة 

والشعف  خب  مديرية 
باملحافظة.

 وأشـــار املــصــدر إىل 
الجيش  مدفعية  أن 
مواقع  قصفت  واللجان 
بمنطقة  لــلــمــرتــزقــة 
محققة  ــر  ــج ــن ــخ ال

إصابات مبارشة.

ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه ــت  ألق
ــس  ــاء أم ــة البيض ــعبية بمحافظ الش
ــم  تنظي ــارص  ــد عن أح ــىل  ــض ع القب

القاعدة اإلرهابي.
ــبأ) أن  ــدر أمني لـ (س ــح مص وأوض
ــعبية  ــان الش ــة واللج ــزة األمني األجه
وبعد عمليات رصد ومتابعة وتحريات 
ــت القبض عىل أحد عنارص تنظيم  ألق

القاعدة اإلرهابي يف مدينة البيضاء .
ــه يجري حالياً  ــار املصدر إىل أن وأش
ــتكمال التحقيقات تمهيداً إلحالته  اس

ــاً املواطنني إىل  ــزة العدالة .. داعي ألجه

ــزة األمنية واللجان  ــاون مع األجه التع

ــارص  ــن أي عن ــالغ ع ــعبية يف اإلب الش

ــز األمن  ــهم يف تعزي ــبوهة بما يس مش

واالستقرار والسكينة العامة.

ــة واللجان  ــزة األمني ــد أن األجه وأك

ــذ  ــداً يف تنفي ــو جه ــن تأل ــعبية ل الش

ــن الوطن  ــىل أم ــاظ ع ــا للحف واجباته

واملواطن.

صاروخية الجيش تدك معاقل الغزاة صاروخية الجيش تدك معاقل الغزاة 
والمرتزقة في كهبوبوالمرتزقة في كهبوب

الثورة/خاص
ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــتهدفت   اس
واللجان الشعبية أمس تجمعا ملرتزقة العدوان 
ــا  املخ رشق  ــم  وآلياته ــي  األمريك ــعودي  الس

بمحافظة تعز.
ــوة  الق أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــت تجمعا ملرتزقة العدوان رشق  الصاروخية دك
ــا  ــا وآلياتهم بصلية من صواريخ الكاتيوش املخ
ــائر فادحة يف  ــات مبارشة، وخس ــة إصاب محقق

صفوف املرتزقة وعتادهم العسكري.
ــورة" أن مدفعية الجيش  وأكد املصدر لـ"الث
ــف املدفعية  ــن قذائ ــدد م ــرت بع ــان أمط واللج
ــوب محققة  ــات املرتزقة غرب كهب ــاً آللي تجمع

إصابات مبارشة.

ــعوديين بقصف تجمعاتهم وكسر محاوالتهم في عسير ونجران ــرات المرتزقة والجنود الس ــعوديين بقصف تجمعاتهم وكسر محاوالتهم في عسير ونجرانمصرع عش ــرات المرتزقة والجنود الس مصرع عش

قصف بالبوارج والمدفعية منطقتي يختل بالمخا وآل الشيخ بمنبه قصف بالبوارج والمدفعية منطقتي يختل بالمخا وآل الشيخ بمنبه 

ــم والــمــخــا ــاق ــي نــهــم وب ــاء مــتــفــرقــة ف ــح ــم والــمــخــاقــنــابــل عــنــقــوديــة عــلــى ان ــاق ــي نــهــم وب ــاء مــتــفــرقــة ف ــح قــنــابــل عــنــقــوديــة عــلــى ان

الثورة/
ــم عىل  ــن طريان العدوان الغاش ش
ــن 35 غارة  ــرث م ــوم أمس أك ــن ي اليم
ــق متفرقة يف  ــتهدفا مناط جوية مس
ــبوة  نهم والحديدة وتعز وصعدة وش
يف  ــرية  كب ــائر  وخس أرضاراً  ــا  مخلف
ممتلكات املواطنني العامة والخاصة 
ــة  ــل ضوئي ــدو قناب ــى الع ــا ألق فيم
ــف بالتزامن البوارج  وعنقودية وقص
ــتهدفة  مس ــا  صواريخه ــة  الحربي

أحياء سكنية يف عدد من املناطق.
ــعودي  ــريان العدوان الس ــن ط وش
ــني عىل مديرية  األمريكي أمس غارت
ــتهدفا  ــاء مس ــة صنع ــم بمحافظ نه

ــيل ما  ــة مح ــرتول يف منطق ــة ب محط
أدى إىل تدمريها بشكل كيل باإلضافة 
ــازل املواطنني  ــاق أرضار بمن إىل إلح

وممتلكاتهم.
ــة عنقودية  ــدو قنبل ــا ألقى الع كم
عىل قرية رمادة وشن غارة عىل قرية 

الحو بمديرية نهم.
ــل  واص ــدة  صع ــة  محافظ ويف 
ــعودي األمريكي  طريان العدوان الس
يف  ــني  املواطن ــكات  ممتل ــتهدافه  اس

مناطق متفرقة من املحافظة .
ــيل بصعدة أن  ــح مصدر مح وأوض
ــن 15 غارة عىل  ــادي ش الطريان املع
ــع  ــة البق ــة يف مديري ــق متفرق مناط

ــي  ويلق ــة  املاضي ــاعات  الس ــالل  خ
ــدى املزارع  ــة عنقودية عىل إح قنبل
ــم  ــة باق ــرم بمديري ــة آل مغ يف منطق
ــعودي  ــع قصف مدفعي س ــا م تزامن
ــيخ يف مديرية  ــة آل الش ــىل منطق ع
يف  ارضاراً  ــق  ألح ــة  الحدودي ــه  منب
ــكات العامة  ــازل املواطنني واملمتل من
ــتهدف العدوان  ــا اس ــة فيم والخاص
ــهلني  بغارتني منطقتي الحجر والس

يف آل سالم بمديرية كتاف.
ــدوان  ــن طريان الع ــاء ش ويف األثن
ــاق  ــىل منطقة الس ــني ع ــس غارت أم
ــة  بمحافظ ــيالن  عس ــة  بمديري
ــرة  ــىل جزي ــبع غارات ع شبوة ,  وس

كمران بالحديدة.  
ــاود  ع ــز  تع ــة  محافظ ويف 
ــه  غارات ــن  ش ــادي  املع ــريان  الط
ــكر  ــمال معس ــتهدفا بغارتني ش مس
ــني  ذباب  وغارت ــة  بمديري ــري  العم
ــار يف املخا  وغارة عىل  ــىل جبل الن ع
ــة  ــربح بمديري ــارة يف ال منطقة  الكس
ــتهدفا قرية  مقبنة وثالث  غارات مس
ــن  ــرى بالتزام ــق أخ ــيل ومناط الهام
ــدوان بأربعة  ــف بارجات الع مع قص
ــمال  صواريخ رشق منطقة يختل ش
ــاء قنابل ضوئية  ــا صاحبها إلق املخ

عىل ذات املنطقة.

الــســكــنــيــة الــــمــــنــــاطــــق  ـــدف  ـــه ـــت ـــس ت ـــــــدوان  ـــــــع ال ــــران  ــــي ــــط ل غـــــــــارة  الــســكــنــيــة  الــــمــــنــــاطــــق  ـــدف  ـــه ـــت ـــس ت ـــــــدوان  ـــــــع ال ــــران  ــــي ــــط ل غـــــــــارة   ٣٥٣٥

رئيس املجلس
ــؤالء  ــًال " إن ه ــيايس قائ ــس الس ــس املجل ــاف رئي وأض
الشهداء األحياء ال يزالون يبذلون عطاءهم املستدام لهذا 
ــم ورعايتهم واملبادرة  ــعب واألمة ، والحكومة معنية به الش
ــا عرب أجهزتها املختصة وكل  الدائمة بجعلهم يف أولوياته
حسب اهتمامه ومجال عمله كون االهتمام بهذه الحاالت 

جزءاً رئيسياً من تعزيز صمود الجبهة الداخلية ".
وتابع : "  من املهم العناية بأرس الجرحى والشهداء وبما 
ــبيل  ــب حافزا لكمال املبادرات يف س ــل من هذا الواج يجع
الله والوطن والشعب، وإن أي تقصري يف هذه الجوانب هو 

خدمة للعدوان وأعداء اليمن وقوى الرش والطغيان " .
ــادرات الفردية  ــيايس إىل املب ــس املجلس الس ــت رئي ولف
ــني وأرسهم  ــة الجرحى واملعاق ــل رعاي ــة من أج والجماعي
ــن دور  ــل ع ــذي ال يق ــوي ال ــا الحي ــهداء ودوره وأرس الش
ــات الذين يرفعون  ــني يف مختلف الجبه ــني واملرابط املقاتل

رأس اليمن عاليا ويصنعون انتصاراته.
ــان للقائمني عىل  ــكر والعرف ــس الش ــس املجل ــرر رئي وك
ــد الطرق  ــانده كونه أح ــن يس ــي وكل م ــج التدريب الربنام
ــتكمال االنتصار يف معركة  ــة لتكامل األدوار واس الصحيح
ــعودي األمريكي وأدواته وأغراضه  اليمن ضد العدوان الس
ــاء اليمن عن  ــة أبن ــتمر إعاق ــد أن تس ــي تري ــه الت وأهداف

الوصول إىل املستقبل الذي يليق بهم.
ــم  ــة الجرحى قاس ــتعرض رئيس مؤسس من جانبه اس
الحمران جهود املؤسسة يف رعاية الجرحى والتخفيف من 
ــم وأوجاعهم وتوفري احتياجاتهم من منطلق واجبها  آالمه
ــؤوليتها الوطنية وفقاً لإلمكانيات املتاحة يف  الديني ومس

أغلب محافظات الجمهورية .
ــى واملعاقون من تضحيات يف  ــار إىل ما بذله الجرح وأش
ــم يف  ــن الوطن ومن طالهم العدوان الغاش ــبيل الدفاع ع س
ــبات وغريها من األماكن  ــواق وصاالت املناس املنازل واألس

واملناطق املأهولة بالسكان .
ــاد بدور رجال املال واألعمال واملحسنني ومواقفهم  وأش
البارزة يف رعاية الجرحى وتبني معالجتهم وتوفري الرعاية 
ــاد بالكادر الطبي الوطني يف مختلف  الطبية لهم ، كما أش
ــم  وعطائه ــتجابتهم  واس ــات  واملحافظ ــفيات  املستش

ــى واملصابني جراء غارات  ــدود إلنقاذ حياة الجرح الالمح
ــات ، معرباً عن  ــحة اإلمكاني ــم ش ــعودي رغ ــدوان الس الع
ــد من أجل خدمة  ــتمرار عطائهم وبذلهم الجه أمله يف اس

الجرحى واملعاقني يف ظل استمرار العدوان  .
ــر الجهود  ــع إىل التكاتف وتضاف ــران الجمي ودعا الحم
لتلبية احتياجات الجرحى واملعاقني واالهتمام بهم وتوفري 
ــتلزمات الطبية وصيانة األجهزة وغريها من  األدوية واملس
ــة إىل التدريب والتأهيل  االحتياجات الرضورية ، باإلضاف

إلعادة دمجهم يف املجتمع .
ــع 20 من  ــني م ــؤالء املعاق ــب ه ــم تدري ــه ت ــت إىل أن ولف
مرافقيهم عىل مدى ثالثة أشهر بتمويل من صندوق تنمية 
ــيق مع صندوق رعاية وتأهيل املعاقني يف  املهارات وبالتنس
مجال الحاسب اآليل والسكرتارية وإدارة املكاتب الحديثة 
ــج  ــة وبرام ــطة املؤسس ــار أنش ــة يف إط ــة البرشي والتنمي

املؤسسة ومسؤوليتها تجاه الجرحى .
ــاء اليمنية  ــة األنب ــس إدارة وكال ــس مجل ــا أكد رئي فيم
ــامي دور الجرحى  ــبأ" رئيس التحرير ضيف الله الش "س
ــزاء من  ــرسوا أج ــهم وخ ــوا بأنفس ــن ضح ــاء الذي العظم
ــن  ــد م ــم املزي ــىل تقدي ــرصون ع ــون ي ــادهم ومايزال أجس

التضحيات وخدمة الوطن يف مختلف املجاالت .
ــدي  ــي األي ــرى مقطوع ــداً أن ن ــب ج ــن املعي ــال " م وق
ــم الصناعية يف متارس  ــل يضعون أطرافه ومبتوري األرج
الحرب يف جبهات العزة والرشف ونحن األصحاء القادرون 
ــود  ــة والصم ــذه التضحي ــاركهم ه ــة ال نش ــىل املواجه ع

واإلباء".
ــة يف جبيننا إذا لم  ــام رشف لهم و وصم ــع " هذا وس وتاب
ــعر هذه  ــؤولية ونستش ــتوى املس ــن عند مس ــرك ونك نتح
ــن يثريون فينا  ــؤالء الجرحى الذي ــالة التي قدمها ه الرس

روح العزيمة والتضحية والفداء " .
ــتعداده وزمالءه  ــج إبراهيم مطهر اس ــدوره أكد الخري  ب
ــم الصحية التي  ــة وطنهم رغم ظروفه ــم لخدم وجاهزيته
ــدء بحياة  ــالمهم لإلعاقة والب ــدم استس ــون منها وع يعان
جديدة يف األعمال التي تتناسب مع أوضاعهم انطالقاً من 
ــوار العطاء من  ــي والوطني يف مواصلة مش ــم الدين واجبه

أجل الوطن .

ــز تأهيل املعاقني  ــكر للقائمني عىل مراك ــرب عن الش وأع
ــارات ورعاية املعاقني  ــي امله ــة الجرحى وصندوق ومؤسس
ــن املعاقني  ــذه الدفعة م ــل ه ــب وتأهي ــم يف تدري وجهوده
وتزويدهم بمهارات ومعارف حديثة يف مجاالت الحاسوب 
ــىل تطبيق ما  ــيعملون ع ــكرتارية ، منوهاً إىل أنهم س والس

تلقوه يف ميدان العمل اإلداري .
ــة والتعليم واملدير  ــرا العدل والرتبي ــام قام وزي ويف الخت
ــور  الدكت ــارات  امله ــة  تنمي ــدوق  لصن ــذي  التنفي ــام  الع
ــدوق رعاية  ــذي لصن ــر التنفي ــاج و املدي ــز الح عبدالعزي
ــهادات عىل  ــد الديلمي بتوزيع الش ــل املعاقني محم وتأهي

الخريجني .
ــايل والبحث  ــم الع ــر التعلي ــان نائب وزي ــرض املهرج ح
ــر التعليم  ــامي ونائب وزي ــور عبدالله الش ــي الدكت العلم
ــوايل ووكيل  ــور خالد الح ــي الدكت ــب املهن ــي والتدري الفن
ــقاف و رئيس  ــاع الخدمات عيل الس ــة لقط ــة العاصم أمان
ــدد من  ــان الصلوي وع ــني عثم ــي للمعاق ــاد الوطن االتح

العلماء واملسؤولني يف الجهات ذات العالقة .

إقرار خطط
ــة العدوان  ــود ومواجه ــرى التحدي والصم ــاء ذك  إلحي

السعودي األمريكي وحصاره الال أخالقي وغري املربر.
ــد  ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــان العم ــىل اللج ــدت ع وأك
ــام بما يحقق  ــاه كافة امله ــؤولية عالية تج ــل بمس والتعام
ــعب  ــة الش ــراز مظلومي ــامية يف إب ــة الس ــداف الوطني األه
ــن تدمري لكافة  ــه من قتل وترشيد وم ــي وما تعرض ل اليمن

مقومات حياته اليومية وبناه التحتية .

القضاء األعىل
ــري  ــائل املتعلقة بس ــض املس ــاع بع ــش االجتم ــا ناق كم
ــة وبعض  ــروف الراهن ــة يف ظل الظ ــة العام ــال النياب أعم
ــب العام للنظر  ــم إحالتها إىل النائ ــراءات املتخذة وت اإلج

فيها واإليضاح بشأنها يف الجلسة القادمة.
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