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ــكرية ومحلية  أكدت مصادر عس
يف  ــائر  الخس ــة   حصيل ــد  تصاع
ــدوان  ــة الع ــيا مرتزق ــوف مليش صف
ــعودي اإلماراتي يف أكرث جبهات  الس
ــة  ــات نوعي ــز يف عملي ــة تع محافظ
ــعبية أفلحت  ــش واللجان الش للجي
ــد العديد من محاوالت الزحف  يف ص
الفاشلة للمرتزقة وال سيما يف جبهة 
األحياء الرشقية للمدينة وضواحيها 

الغربية.
ــبعة  وأوضحت املصادر مرصع س
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م
ــني  ــات ب ــس يف مواجه ــي أم اإلمارات
ــيا املرتزقة  ــش واللجان ومليش الجي
ــكر  ومعس ــة  صال ــي  ح ــة  جبه يف 
ــعب  ــات املجاور لقرص الش الترشيف
ــم القائد  ــز وبينه ــة تع ــي مدين رشق
ــي ملرتزقة كتائب أبي العباس  امليدان
يف جبهة الترشيفات عمار الهمداني 
والقائد امليداني املدعو راشد محمد 
ــد الدين  ــا واملرتزق مج ــعيد املحي س

معاذ.
ــكرية فقد  ــا للمصادر العس وطبق

ــاء  ــن أبن ــة م ــن املرتزق ــدد م ــي ع لق
ــم  مرصعه ــيش  حب ــل  جب ــة  مديري
وأصيب آخرون أمس بنريان الجيش 
ــم مجاهد  ــعبية وبينه الش واللجان 
محمد الصناني وجالل حمدي قائد 
ــه  واملنافق  ــن  الفقي ــي و حس الربكان
هاني حسن العسيل ومفيد عبد الله 
ــة املرتزق  ــال عن إصاب ــلطان، فض س

زاهر املليكي.
ــن  ــالن ع ــداة اإلع ــك غ ــاء ذل وج
ــوف املرتزقة  ــرصع القيادي يف صف م
ــماعيل الصنوي  ــامح سلطان إس س
ــان يف جبهة  ــش واللج ــريان الجي بن
ــي مدينة  ــات رشق ــكر الترشيف معس
ــادي يف صفوف  ــرصع القي ــز، وم تع
املرتزقة عماد محمد مرشد الخامري 
ــيش يف معارك  ــل حب ــاء جب ــن أبن م
الربيعي وجبل الهان غربي املدينة.

ــرصع  ــا م ذاته ــادر  املص ــدت  وأك
ــة العدوان  ــن مرتزق ــة عدد م وإصاب
ــريان قوات  ــي بن ــعودي اإلمارات الس
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج الجي
ــش واللجان  خالل صد أبطال الجي
ــة  للمرتزق ــلة  فاش ــف  زح ــة  محاول

ــط جبل  ــاب ومحي ــة الضب يف منطق
الهان.

ــي  لق ــاحلية  الس ــة  الجبه ويف 
ــة  مرتزق ــيا  مليش ــن  م ــلحون  مس
ــعودي مرصعهم بنريان  العدوان الس
ــة  منطق ــي  رشق ــان  واللج ــش  الجي
ــاحلية،  ــة املخا الس ــل بمديري يخت
ــش واللجان  ــا دمرت نريان الجي فيم
ــة ذاتها،  ــكرية يف املنطق مدرعة عس
فيما عاود طريان العدوان السعودي 
غاراته الهستريية عىل مديريي املخا 
ــتهدفة  ــوزع ومنطقة الهاميل مس وم

مرافق حيوية ومزارع وطرقا.
ــة الجيش واللجان  ودكت مدفعي
ــة العدوان  ــات ملرتزق ــس تحصين أم
ــة  الغربي ــراف  األط يف  ــعودي  الس
ــفر عن  ــات  ما أس ــكر الترشيف ملعس

مرصع وإصابة عدد من املرتزقة .
ــدت مصادر  ــا أك ــاء ذلك فيم وج
محلية إصابة مدني بجروح خطرية 
ــة  املرتزق ــيا  مليش ــف  قص ــراء  ج
ــف املدفعية مزارع املواطنني يف  بقذائ

مديرية موزع.
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سگرتريو التحرير

ــاء املحافظات  ــة الوطنية ألبن ــت الجبه نظم
ــاء أمس  الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل مس

بصنعاء أمسية رمضانية.
ويف األمسية ألقيت كلمات من عضو املجلس 
ــامعي ورئيس  ــلطان الس ــىل س ــيايس األع الس
ــور عبدالعزيز صالح بن  ــوزراء الدكت مجلس ال
حبتور ورئيس تكتل األحزاب املناهضة للعدوان 
ــيايس  ــك الحجري وعضو املجلس الس عبداملل
?نصار الله حزام األسد ورئيس مجلس التالحم 
ــاء محمد  ــام وعن العلم ــف الله رس ــيل ضي القب
ــد  ــة أحم ــة الوطني ــرر الجبه ــم ومق ــر أنع طاه

العليي.
ــات أهمية التالحم واالصطفاف  وأكدت الكلم
ــة الداخلية  ــدوان وتعزيز الجبه يف مواجهة الع
 .. ــن  الوط ــاء  أبن ــني  ب ــاء  اإلخ أوارص  ــق  وتعمي
ــات الجنوبية  ــت إىل األوضاع يف املحافظ وتطرق
ــبيل تحريرها من  ــرك الجاد يف س ورضورة التح

دنس الغزاة واملحتلني.
ــتعرض املتحدثون مخرجات العارش من  واس

ــن والوثيقة التي  ــالء اليم ــان لحكماء وعق رمض
ــالع  ــن رضورة اضط ــاء ..مؤكدي ــا اللق ــرج به خ
ــؤولية امللقاة عىل عاتقهم يف ظل  الجميع باملس

الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
ــالد من عدوان  ــاروا إىل ما تتعرض له الب وأش
ــن قبل تحالف العدوان  همجي وحصار ظالم م
ــتهدافه للشعب اليمني  ــعودية واس بقيادة الس
وتدمري مقدراته وكل مقومات الحياة يف مخالفة 
ــة  الدولي ــني  والقوان ــق  واملواثي ــراف  األع ــكل  ل

واإلنسانية.
ــل  العم ــارات  مس إىل  ــون  املتحدث ــرق  وتط
ــة  للجبه ــي  واالجتماع ــي  واإلعالم ــيايس  الس
ــة ملقاومة  ــاء املحافظات الجنوبي ــة ألبن الوطني
ــة  ــود الجبه ــني بجه ــالل .. منوه ــزو واالحت الغ
ــاع  ــوم وأوض ــدارس هم ــية وت ــم األمس يف تنظي
ــر به جراء  ــة يف ظل ما تم ــات الجنوبي املحافظ

االحتالل من قوى الغزو.
ــة  للجبه ــيقي  التنس ــس  املجل ــو  عض وكان 
ــار يف الكلمة الرتحيبية إىل  عبدالسالم جابر أش

ــية تأتي ضمن مجموعة من األنشطة  أن األمس
والفعاليات التي تتبناها الجبهة يف إطار دورها 

ومهامها الوطنية يف مقاومة العدوان.
ــان هو  ــن رمض ــارش م ــاء الع ــار إىل أن لق وأش
ــدء العدوان نظرا  ــع منذ ب ــاء الوطني األوس اللق
ــن كل اليمن والحضور  ــاركني فيه م لحجم املش
ــب الحضور  ــاف إىل جان ــدد األطي ــع متع الواس

الرسمي.
ــاء حكماء  ــري للق ــاح الكب ــت إىل أن النج ولف
ــب تفاعل مختلف الجهات  وعقالء اليمن يتطل
ــة  املناهض ــات  واملكون ــة  واملجتمعي ــمية  الرس
للعدوان من خالل التحرك الجاد إلنجاز أهداف 
ــاء ويف مقدمتها الحفاظ عىل وحدة الصف  اللق
ــود  ــز صم ــة وتعزي ــة الداخلي ــك الجبه وتماس
ــدوان  ــع الع ــة م ــه املصريي ــعب يف مواجهت الش
ــال  ــات بامل ــد الجبه ــي ورف ــعودي األمريك الس
ــاط املعززة  ــا من النق ــالح وغريه والرجال والس

لصمود الشعب اليمني.

 التأكيد على التالحم والتحرك الجاد لتحرير المحافظات  التأكيد على التالحم والتحرك الجاد لتحرير المحافظات 
الجنوبية من دنس الغزاة المحتلينالجنوبية من دنس الغزاة المحتلين

في أمسية رمضانية للجبهة الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبيةفي أمسية رمضانية للجبهة الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبية

ــدوان  الع ــريان  ط ــل  واص
ــعودي األمريكي شن غاراته  الس
ــة  املحرم ــلحة  األس ــتخدام  واس
دوليا، واستهداف املواقع األثرية 

خالل الساعة املاضية.
ـــ  ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــن  ــريان العدوان ش ــبأ) أن ط (س
ــوزع، وغارة  ــىل مديرية م غارة ع
ــى قنبلة  ــىل مديرية املخا وألق ع
ــل بمديرية  ــة رشق يخت عنقودي

املخا بتعز.
ــن طريان العدوان ثالث  كما ش
ــري  العم ــة  منطق ــىل  ع ــارات  غ
ــل  ــى قناب ــاب، وألق ــة ذب بمديري
ــكر خالد،  عنقودية جنوب معس
ــن غارتني عىل معسكر خالد،  وش
ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ ــن  ش ــا  كم

الهاميل يف مديرية موزع بتعز.
ــى  ألق ــدة  صع ــة  محافظ ويف 

ــل ضوئية  ــدوان، قناب ــريان الع ط
ــدا، فيما تعرضت  عىل مديرية ش
ــن مديرية رازح  مناطق متفرقة م
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  لقص

سعودي.

ــريان  ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــن غارتني عىل منطقة  العدوان ش
الساق بمديرية عسيالن بشبوة، 
ــن خمس غارات عىل مديرية  وش
ــل  ــع قناب ــى أرب ــا ألق رصواح كم

ــق متفرقة من  ــة عىل مناط ضوئي
ــد  وأك ــأرب  م ــة  بمحافظ رصواح 
ــرأة بجروح يف  ــدر إصابة ام املص
ــىل  ــة ع ــي للمرتزق ــف مدفع قص
آل  ــة  بمنطق ــني  املواطن ــازل  من

حجالن برصواح.
ويف محافظة حجة شن طريان 
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــي  ــىل مديريت ــارات ع ــس غ خم
ــىل  ــني ع ــدي، وغارت ــرض ومي ح

وادي خدالن يف مديرية مستبأ.
ــريان  ط أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــوزي  الج ــجد  مس ــتهدف  اس
ــة يف  ــة الخوخ ــري يف مديري األث
ــكل األعراف  ــة ل ــة صارخ مخالف

واملواثيق الدويل واإلنسانية.

طيران العدوان يلقي قنابل عنقودية على تعز وضوئية طيران العدوان يلقي قنابل عنقودية على تعز وضوئية 
على صعدة ومارب ويدمر مسجدًا أثريًا بالخوخةعلى صعدة ومارب ويدمر مسجدًا أثريًا بالخوخة

إصابة امرأة بقصف مدفعي للمرتزقة في صرواحإصابة امرأة بقصف مدفعي للمرتزقة في صرواح

ــعودي األمريكي  ــة العدوان الس ــدد من مرتزق لقي ع
ــكرية لهم بمحافظة  ــم وإعطاب آلية عس أمس مرصعه

تعز.
ــكري  قوله  ــدر عس ــن مص ــبأ) ع ــة (س ــت وكال ونقل
ــدوان يف مديرية  ــه بمرصع أربعة من مرتزقة الع تأكيدات

صالة.
ــة العدوان لقوا  ــدر إىل أن اثنني من مرتزق ــار املص وأش
ــم رشق يختل يف  ــة تابعة له ــاب مدرع ــم وإعط مرصعه

مديرية املخا.
ــعبية  ــدر أن مدفعية الجيش واللجان الش وذكر املص
ــراف الترشيفات  ــات املرتزقة يف أط ــتهدفت تحصين اس

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ولفت املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــقوط قتىل  كرسوا زحفاً ملرتزقة العدوان يف الضباب، وس

وجرحى يف صفوفهم.
إىل ذلك أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــلل ملرتزقة الع ــة تس محاول

باتجاه منطقة الصافح باألطراف الرشقية ملديرية نهم.
ــدات الجيش  ــبأ) أن وح ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــرية يف  ــائر كب ــة خس ــدت املرتزق ــعبية كب ــان الش واللج
ــاه  ــلة باتج ــلل فاش ــة تس ــد محاول ــاد بع األرواح والعت

منطقة الصافح.
ــش واللجان  ــة الجي ــتهدفت مدفعي ــع اس ويف الضال
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ــع ملرتزق ــس مواق ــعبية أم الش

األمريكي يف الخشبة بمحافظة الضالع.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية 
ــتهدفوا مواقع  للمرتزقة يف الخشبة بعدد من قذائف  اس

املدفعية، محققة إصابات مبارشة.
وأشار املصدر إىل أن أحد املرتزقة لقي مرصعه يف جبل 

التهامي بمريس بنريان الجيش واللجان الشعبية.
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــر أبط ويف رصواح دم
أمس آلية عسكرية ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي 

ومرصع طاقمها بمديرية رصواح بمأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية 
ــكرية محملة باملرتزقة يف تبة املطار  استهدفوا آلية عس

ــا أدى إىل احرتاقها  ــة م ــا بدق ــه، أصابه ــاروخ موج بص
ومرصع من كانوا عىل متنها.

ــش  ــة للجي ــوة الصاروخي ــتهدفت الق ــج اس ويف لح
ــدوان  ــة الع ــات ملرتزق ــس تجمع ــعبية أم ــان الش واللج

السعودي األمريكي يف مديرية كهبوب بلحج.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت 
عدداً من صواريخ الكاتيوشا عىل تجمعات للمرتزقة يف 
تبة العشش بمديرية كهبوب، محققة إصابات مبارشة.

مصرع عشرات الخونة في عمليات متفرقة ألبطال الجيش واللجان بعدد من الجبهاتمصرع عشرات الخونة في عمليات متفرقة ألبطال الجيش واللجان بعدد من الجبهات
ولحج الــضــالــع  ــي  ف تجمعاتهم  ودك  ــز  ــع وت نــهــم  ــي  ف لــلــعــمــالء  ــدم  ــق ت مـــحـــاوالت  ــال  ــش ولحجإف الــضــالــع  ــي  ف تجمعاتهم  ودك  ــز  ــع وت نــهــم  ــي  ف لــلــعــمــالء  ــدم  ــق ت مـــحـــاوالت  ــال  ــش إف

انتكاسات مرتزقة العدوان تتوالىانتكاسات مرتزقة العدوان تتوالى

"الثورة" تنشر أسماء عدد من القادة الميدانيين الصرعى"الثورة" تنشر أسماء عدد من القادة الميدانيين الصرعى

صنعاء / سبأ
ــس القضاء األعىل  أكد رئيس مجل
ــت  ثاب ــك  عبداملل ــور  الدكت ــايض  الق
ــني أجهزة  ــربي، أهمية التعاون ب االغ
ــة املحامني،  ــلطة القضائية ونقاب الس

خدمة للعدالة ونرصة للمظلومني.
ــية  ــار الدكتور األغربي يف أمس وأش
رمضانية أقامتها نقابة املحامني أمس 
ــة  ــس املحكم ــور رئي ــاء بحض بصنع
ــام  عص ــور  الدكت ــايض  الق ــا  العلي
ــد  يعتم ــاء  القض أن  إىل  ــماوي،  الس
ــني  ــة املحام ــىل نزاه ــري ع ــكل كب بش
ــاوى  بالدع ــق  يتعل ــا  فيم ــة  خاص
ــراءات  إج ــري  تيس يف  ــاعدة  واملس

التقايض .
ــة  الختامي ــات  املرافع أن  ــح  وأوض
ــرب القاعدة  ــن املحامني تعت املقدمة م
يف  ــي  النهائ ــم  للحك ــس  تؤس ــي  الت
ــم..  املحاك ــام  أم ــورة  املنظ ــا  القضاي
ــراءات  إج ــون  تك أن  ــة  أهمي ــدا  مؤك
ــرسة واالبتعاد  ــني مي ــاة واملحام القض

عن التطويل وكل ما يرهق املواطن.
ــس القضاء إىل  ــار رئيس مجل وأش
ــاة والنيابة هم  ــون للقض أن أفضل ع

املحامون وتقع عىل عاتقهم مسؤولية 
ــكل صدق  ــن الناس ب ــم ع ــع املظال رف
ــة ..  ــة عالي ــالص ومهني ــة وإخ وأمان
ــع إىل مضاعفة الجهود  ــا الجمي داعي
ــة  ــدا يف مواجه ــا واح ــوف صف والوق
ــة  فرص أي  ــرك  ت ــدم  وع ــدوان  الع
ــة قد  ــع جانبي ــع مواضي ــي م للتعاط

تنال من تماسك الجبهة الداخلية.
ــدل القايض  ــر الع ــار وزي ــا أش فيم
ــة  ــات، إىل أهمي ــه عقب ــد عبدالل أحم
ــية يف تعزيز أوارص التعاون بني  األمس

أحدى أهم نخب املجتمع هم القضاة 
واملحامني.

ــه اليمن من  ــا يتعرض ل ــد أن م وأك
ــن كافة  ــتدعى م ــة تس ــرب همجي ح
ــز  تعزي ــع  املجتم ــات  ومكون ــح  رشائ

التالحم والثقة ملواجهة العدوان .
ــداءات عصابة الرش  ــال "إن اعت وق
ــعب اليمني العربي  املجرمة عىل الش
املسلم، تخالف كل املبادئ واألعراف 
ــني  والقوان ــماوية  الس ــع  والرشائ

والدساتري الوضعية".

ــارة وثقافة وقيم  ــت إىل أن حض ولف
ــعب اليمني التي يحاول  وأصالة الش
ــن النخب  ــها، تقتيض م الغزاة طمس
ــون  املحام ــم  مقدمته ويف  ــة  اليمني
ــن قدرات  ــا يمتلكون م ــخري كل م تس
وطاقات يف نقل الحقائق والدفاع عن 

مظلومية الشعب اليمني .
ودعا وزير العدل إىل عدم االلتفات 
ــال  ــة.. وق ــاء الفردي ــض األخط إىل بع
ــن نعلمها وندينها  "هناك أخطاء نح
وال نقر أي خطأ يتعرض له أي بريء 
أو مظلوم أينما كان وكيفما يكون ومن 

أي كان".
وأضاف " علينا جميعا الوقوف إىل 
ــة العدالة بني  جانب املظلومني وإقام
الناس وأن نكون أنصاراً للحق دائما".
ــني  املحام ــب  نقي ــب  رح ــك  ذل إىل 
ــح بالحضور  ــه راج ــني عبدالل اليمني
ــريا إىل أن  من القضاة واملحامني.. مش
ــد انقطاع أكرث  ــية تأتي بع هذه األمس
ثالث سنوات بسبب العدوان وظروف 

البالد.
ــيادة  ــز مبدأ س ــة تعزي ــد أهمي وأك
ــون  والقان ــة  العدال ــاذ  وإنف ــون  القان

ــاد واحرتام حقوق  ضد ممارسة الفس
ــان ووقف االنتهاكات من اجل  اإلنس
ــة..  ــة الداخلي ــدة الجبه ــان وح ضم
ــتقاللية  ــريا إىل رضورة احرتام اس مش
القضاء باعتباره السياج املنيع لكافة 

مكونات املجتمع اليمني.
ــاف  ــني بإيق ــب املحام ــب نقي وطال
ــح مطار  ــع الحصار وفت ــدوان ورف الع
ــا يمثله من أهمية يف  صنعاء الدويل مل
الغذائية واألدوية  وصول املساعدات 
ــرىض الذين هم يف  ونقل الجرحى وامل
ــالج خارج الوطن..  أمس الحاجة للع
ــك الجبهة  ــددا عىل أهمية تماس مش
ــات  مؤسس دور  ــز  وتعزي ــة  الداخلي

الدولة للقيام بدورها.
ــني ركيزة  ــاء واملحام ــد أن القض وأك
ــدل ومعالجة  ــة الع ــية يف إقام أساس
ــة بمهامهم يف  ــا املرتبط ــة القضاي كاف

ساحة العدالة.
ــادة  ــن قي ــدد م ــية ع ــرض األمس ح
ــاة  قض ــادي  ون ــة  القضائي ــلطة  الس
ــدد من أعضاء  ــن باإلضافة إىل ع اليم
ــاء  ــاة وأعض ــني والقض ــة املحام نقاب

النيابة.

رئيس مجلس القضاء األعلى يؤكد على تعاون أطراف التقاضي في تحقيق العدالةرئيس مجلس القضاء األعلى يؤكد على تعاون أطراف التقاضي في تحقيق العدالة
في أمسية رمضانية لنقابة المحامين:في أمسية رمضانية لنقابة المحامين:

نيران الجيش و اللجان الشعبية تجهض زحوف مرتزقة العدوان السعودي في جبهات تعزنيران الجيش و اللجان الشعبية تجهض زحوف مرتزقة العدوان السعودي في جبهات تعز

ALTHAWRAHالثــــورة

ــن  ــعبية م ــان الش ــة واللج ــزة األمني ــت األجه تمكن
ــة  ــة العاصم ــة يف أمان ــة مهم ــازات أمني ــق إنج تحقي

ومحافظتي صنعاء والحديدة.
ــبأ) أن اإلنجازات  ــي لوكالة (س ــح مصدر أمن وأوض
ــة ومحافظتي صنعاء  ــت يف أمانة العاصم ــي تحقق الت

والحديدة تشكل رضبة قاصمة للعدوان وأدواته.
ــيقوم بنرش  ــدر إىل أن اإلعالم األمني س ــار املص وأش
ــام القادمة.. وقال "  ــالل الثالثة األي ــذه اإلنجازات خ ه
ــاون املواطنني الرشفاء  ــذه اإلنجازات تحققت بتع إن ه

وبجهود رجال األمن واللجان الشعبية".

ــط  ــازات ضب ــن اإلنج ــن ضم ــدر أن م ــف املص وكش
ــدوان بإحداثيات ومعلومات  ــارص عميلة زودت الع عن
ــتهدفها  ــني ومبان، وقد اس ــازل مواطن ــواق ومن عن أس
العدوان بعدة غارات ونتج عنها خسائر برشية ومادية 

جسيمة.

قصمت العدوان وأدواته:قصمت العدوان وأدواته:

ــة الــمــاضــيــة ــالث ــث ـــــام ال ــة خـــالل األي ــام ــة ه ــي ــن ــة الــمــاضــيــةإنـــجـــازات أم ــالث ــث ـــــام ال ــة خـــالل األي ــام ــة ه ــي ــن إنـــجـــازات أم
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مجلس الشورى ووزارة الخارجية مجلس الشورى ووزارة الخارجية 
ينعيان السفير والشاعر عبده عثمانينعيان السفير والشاعر عبده عثمان

ــو املجلس..  ــيل عثمان، عض ــن محمد ع ــورى األخ عبدالرحم ــس مجلس الش ــى رئي نع
ــاعر عبده عثمان محمد صالح الزبريي الذي وافاه األجل عن عمر ناهز الـ 80  ــفري والش الس

عاماً بعد معاناة طويلة مع املرض.
ــخة منه، بمآثر ومناقب  ــبأ) نس ونوه رئيس املجلس يف بيان صادر عن املجلس تلقت (س
ــى تعليمه هناك يف  ــدن والقاهرة حيث تلق ــبابه يف ع ــه الوطني، من بواكري ش ــد وعطائ الفقي

أربعينيات وخمسينيات القرن املايض.
ــة ،  ــية التي حازها الفقيد يف مجاالت القانون ، السياس ولفت البيان إىل املؤهالت الدراس
ــي أهلته لتبوؤ مواقع إدارية  ــن كل من مرص ، العراق والواليات املتحدة، والت ــة م اإلدارة العام
ــقيقة والصديقة خالل مراحل مهمة  ــية يف عدد من البلدان الش وإعالمية ووزارية ودبلوماس

من تاريخ اليمن املعارص.
ــرية حياته وزيرا وسفريا حتى تعيينه  ــار إىل املناصب التي تقلدها الفقيد خالل مس وأش
ــهاماته يف  ــذ عام 2001م ، وإس ــورى من ــر الخارجية ثم عضواً بمجلس الش ــاراً لوزي مستش
ــات الخارجية  ــية والعالق ــة السياس ــة اللجن ــن خالل عضوي ــورى م ــات مجلس الش فعالي
واملغرتبني وما اتسم به من صفات ومزايا إنسانية عرفها عنه زمالؤه وأصدقاؤه وكل من عرفه.
ــة والقومية  ــز بالوطني ــي نوعي متمي ــاج أدب ــه الفقيد من نت ــا أضاف ــّوه البيان بم ــا ن كم

والتجديد للشعر العربي مرثياً بذلك املكتبة األدبية العربية واليمنية.
ــن خالص العزاء  ــاء املجلس ع ــم كافة أعض ــمه وباس ــورى باس وعرب رئيس مجلس الش
ــع الرحمة ويسكنه  ــاة ألرسة الفقيد وذويه.. مبتهال إىل العيل القدير أن يتغمده بواس واملواس

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعت وزارة الخارجية وكافة منتسبيها السفري عبده عثمان محمد، الذي وافته املنية 
ــس بالقاهرة بعد عمر حافل بالعطاء يف املجال الدبلومايس واألدبي، وكان آخر منصب له  أم

عضوا يف مجلس الشورى.
ــار البيان إىل أن الفقيد عثمان من السفراء املخرضمني ورأس عدداً من بعثات اليمن  وأش

يف الخارج ومنها موسكو وبرلني وبكني، كما أنه كان عضوا يف اتحاد األدباء اليمنيني.
ــائًال املوىل عز وجل أن  ــاة ألرسة الفقيد .. س وعرب البيان عن أحر التعازي وصادق املواس

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".


