
تميض خطوات التطبيع بني كل من أبو ظبي واملنامة وقبلهما 
الرياض مع إرسائيل حثيثا يف مساراتها وأبعادها املختلفة.

ــنطن  ــة واش ــرس وصحيف ــيتد ب ــة أسوش ــادت وكال وأف
ــف العتيبة والبحرين  ــفريي اإلمارات يوس ــت- أن س بوس
ــس الحكومة  ــا رئي ــة، التقي ــد آل خليف ــن راش ــد الله ب عب
ــنطن يف  ــني نتنياهو يف مطعم راق بواش ــة بنيام اإلرسائيلي

مارس.
ــة وآل خليفة اجتمعا  ــيتد برس أن العتيب وذكرت أسوش
ــنطن مع  ــاون بواش ــي جورج ت ــو" بح ــم "كايف ميالن بمطع
املستشار األمريكي واملسؤول يف وزارة الخارجية براين هوك 
ــن الصحفيني األمريكيني، ليحرض بعد ذلك نتنياهو  وعدد م

وزوجته، و"تحصل أحاديث ودية وتعلو الضحكات".

ــت، فإن العشاء بني  ــنطن بوس ــب صحيفة واش وبحس
ــوأ األرسار املحفوظة  ــلط الضوء عىل أحد أس الطرفني يس
ــني إرسائيل  ــي "العالقات الهادئة ب ــي، وه ــم العرب يف العال
ــا العرب الذين يزداد اقرتابهم  واإلمارات وبعض من جريانه

من إرسائيل، رغم عدم اعرتافهم رسميا بوجودها".
ــرتكة  ــة إىل أن هناك قضية جديدة مش ــري الصحيف وتش
ــي الوقوف ضد  ــل وه ــن إرسائي ــؤالء أكرث قربا م ــل ه تجع
ــدى  ــن "م ــوء ع ــي الض ــاء يلق ــرية إىل أن اللق ــران، مش إي
ــن دول  ــل وبعض م ــني إرسائي ــودي ب ــاون ال ــات التع عالق
ــعودية، التي تقوم عىل وجهة  ــج العربي بقيادة الس الخلي
ــل اآلن تهديدا للمنطقة أكرث من  ــر مفادها أن إيران تمث نظ

إرسائيل".

ا�مارات والبحرين.. تطبيع مع إسرائيل بالسرعة القصوىا�مارات والبحرين.. تطبيع مع إسرائيل بالسرعة القصوى

ــة نائب وزير  ــس برئاس ــارات يف اجتماعها أم ــا لالختب ــة العلي ــت اللجن ناقش
ــتعدادات والتجهيزات لتنفيذ  ــم الدكتور عبدالله الحامدي، االس الرتبية والتعلي

امتحانات الشهادة العامة " أسايس، ثانوي".
وتطرق االجتماع إىل تقارير إنجاز اللجان االختبارية املحلية واملركزية.

ــقاف تقريرا عن  ــتعرض وكيل قطاع املناهج والتوجيه الدكتور محمد الس واس
ــبل الكفيلة بمعالجتها  جوانب القصور التي رافقت امتحانات العام املايض والس

وكذا آليات تذليل الصعوبات التي قد تواجه سري العملية االمتحانية.
ــاد لتوفري  ــعيها الج ــدي حرص الوزارة وس ــد الدكتور الحام ــاع أك ويف االجتم
ــددا عىل رضورة تضافر  اإلمكانات واالحتياجات املمكنة إلنجاح االمتحانات. مش

جهود الجميع إلنجاح االختبارات العامة باعتبارها مسؤولية وطنية.

إب/سبأ
ــات القيادة  ــذا لتوجيه ــرر بهم تنفي ــن 24 من املغ ــة إب أمس ع ــرج بمحافظ أف
ــوزارة الداخلية  ــالح واملفتش العام ب ــظ إب عبدالواحد ص ــية. وأكد محاف السياس
ــات القيادة  ــكلت بتوجيه ــإرشاف لجنة ش ــراج تم ب ــد أن اإلف ــم املؤي ــواء إبراهي الل
ــة وتلمس أحوال  ــجون املحافظ ــة للنزول إىل س ــادة وزارة الداخلي ــية وقي السياس

نزالئها ومظلوميتهم واإلفراج عن املستحقني.
ــجناء باعتبارهم جزءاً من  ــار االهتمام بقضايا الس ــا أن اإلفراج جاء يف إط وبين

هذا الوطن، ما يتطلب وقوفهم إىل جانب الصف الوطني يف مواجهة العدوان .
ــم إىل العودة  ــوزارة الداخلية املفرج عنه ــالح واملفتش العام ب ــا املحافظ ص ودع
ــوى العدوان  ــرار لق ــي وعدم االنج ــة والوع ــني واليقظ ــني صالح ــم مواطن ملناطقه
ــدوان لقتل أبنائه وتدمري  ــائغة لتحالف الع ــا الذين قدموا الوطن لقمة س ومرتزقته

مقدراته.
ــهر  ــبة حلول ش ــا أكد وكيل املحافظة حارث املليكي أن اإلفراج يأتي بمناس فيم
ــة الداخلية ملواجهة  ــة الوطنية وتوحيد الجبه ــذا يف إطار تعزيز اللحم ــان وك رمض
ــن هذه الرشيحة من  ــية عىل اإلفراج ع ــار إىل حرص القيادة السياس العدوان .وأش
ــراج عنهم. حرض اإلفراج مدير  ــكلت للنظر يف قضاياهم واإلف خالل اللجان التي ش

أمن محافظة إب العميد الركن محمد عبدالجليل الشامي .

ــا ويتيمة من  ــدة أمس 86 يتيم ــة بمحافظة الحدي ــة رواحل للتنمي ــت مؤسس كرم
املتفوقني واملبدعني بمناسبة اليوم العربي لليتيم.

ــي الحبيش والدكتور يارس  ــة عبدالباق ــل التكريم الذي أقيم بدعم مؤسس ويف حف
ــذا التكريم لتحفيز  ــان، أهمية ه ــل ليىل عثم ــة رواح ــودي، أكدت مديرة مؤسس األس

األيتام وزرع الفرحة يف نفوسهم وتأكيد أن املجتمع يقف إىل جانبهم.
ودعت إىل رضورة تضافر الجهود والعمل عىل رفع معنويات األيتام يف ظل الظروف 

التي يمر بها الوطن جراء العدوان.
ــكر لكل من ساهم يف إنجاح الحفل الخريي ودعم املؤسسة  وعربت عثمان عن الش

من أجل رعاية وتشجيع األيتام.
ــيد وعروضا إبداعية  ــة أناش ــل الذي قدمت خالله زهرات املؤسس ــام الحف ويف خت

ومرسحية واستعراضية، تم تكريم املتفوقني واملبدعني من األيتام بالجوائز العينية.

مناقشة االستعدادات المتحانات الشهادة العامةمناقشة االستعدادات المتحانات الشهادة العامة

ا�فراج عن ا�فراج عن ٢٤٢٤ من المغرر بهم بمحافظة إب من المغرر بهم بمحافظة إب

تكريم ا6يتام المتفوقين والمبدعين في الحديدةتكريم ا6يتام المتفوقين والمبدعين في الحديدة

ــس يف مديرية بعدان  أقيمت أم
ــا  ــة دعم ــة قبلي ــة إب وقف محافظ
للقوة الصاروخية وتنديدا بجرائم 
ــم واغتيال الرئيس  العدوان الغاش

صالح الصماد.
ــاركون أن  ــة، أكد املش ويف الوقف
ــهاد الرئيس الصماد يدشن  استش
مرحلة جديدة للتصدي ومواجهة 
ــوة  ــريين إىل أن الق ــدوان .. مش الع
ــنها الرئيس  الصاروخية التي دش
الشهيد هذا العام ستنهمر كاملطر 

عىل مملكة قرن الشيطان.
ــاء ووجهاء  ــك، أعلن أبن إىل ذل
ــفال بإب دعمهم  مديرية ذي الس
ــة  الصاروخي ــوة  للق ــاندتهم  ومس
ــنه الرئيس الصماد قبل  الذي دش

استشهاده.
ــي  الت ــدة  الحاش ــة  الوقف ويف 

ــدة  ــة القاع ــس يف مدين ــت أم أقيم
ــد  وي ــي  تبن ــد  "ي ــعار  ش ــت  تح
ــاركون  املش ــا  فيه ــد  أك ــي"،  تحم
مضيهم عىل درب الشهيد الرئيس 
صالح الصماد والدفاع عن الوطن 
ــعي  ــم والس ــدوان الغاش ــد الع ض
ــيس  املؤس ــل  والعم ــاء  البن ــو  نح
ــة  كاف ــر  وتحري ــة  اليمني ــة  للدول

األرايض املحتلة.
ــة التي حرضها مدير  ويف الوقف

ــد عبداملغني  ــة محم ــام املديري ع
إىل  ــاح  الفت ــد  عب ــايض  الق ــار  أش
ــه  أطلق ــذي  ال ــرشوع  امل ــة  أهمي
ــاد للبناء والنهوض  الرئيس الصم
ــه  وصون ــه  وحمايت ــد  البل ــذا  به
ــه من قوى العدوان  وتحرير أراضي
.. مشددا عىل أهمية رفد الجبهات 
ــني  ــم املرابط ــا ودع ــيد له والتحش
ــق  تحقي ــى  حت ــاء  العط ــل  بقواف

النرص.

وقفتان بمديريتي بعدان وذي السفال بإب دعمًا وتأييدا للقوة الصاروخيةوقفتان بمديريتي بعدان وذي السفال بإب دعمًا وتأييدا للقوة الصاروخية

ــال  ــرشوع الري ــة بم ــة الخاص ــة الوزاري ــدت اللجن عق
ــس الوزراء  ــة نائب رئي ــا لها أمس برئاس ــل اجتماع موباي

وزير املالية الدكتور حسني عبدالله مقبويل.
ــؤون القانونية  ــش االجتماع الذي حرضه وزيرا الش ناق
ــة  وتقني ــاالت  واالتص ــار  املخت ــن  عبدالرحم ــور  الدكت
ــري، ووكيل البنك  ــفر عبدالله النم املعلومات املهندس مس
ــم الحوثي،  ــوك إبراهي ــىل البن ــة ع ــاع الرقاب ــزي لقط املرك
ــال موبايل، من  ــتكمال إطالق الري ــب املتعلقة باس الجوان
ــة للمرشوع،  ــة الفنية والقانوني ــالل التأكد من الجاهزي خ

ويف ضوء املذكرة التوضيحية من البنك املركزي اليمني.
ــتكمال  ــد نائب رئيس الوزراء وزير املالية أهمية اس وأك
ــية إلطالق الريال موبايل يف أقرب وقت  املتطلبات األساس

ــتيفاء الرشوط الفنية وتراخيص املشغلني من رشكات  واس
االتصاالت والبنوك.

ــار إىل أن القيادة السياسية ممثلة برئيس املجلس  وأش
ــرشوع  م ــويل  ت ــاط،  املش ــدي  مه األح  ــىل  األع ــيايس  الس
ــتمرة  الريال موبايل اهتماما كبرياً، من خالل املتابعة املس
ــني التجريبي  ــد التدش ــاً بع ــرشوع، خصوص ــوات امل لخط
ــكالية  ــرشوع يف حل إش ــة امل ــرصم، ألهمي ــارس املن يف 26 م

السيولة النقدية.
ــة الفنية لرشكات  ــور مقبويل أن الجاهزي ــح الدكت وأوض
ــال موبايل وبدء  ــالق الري ــاس يف إط ــاالت هي األس االتص
ــاالت  ــاً وزارة االتص ــمية.. موجه ــورة رس ــه بص ــل ب التعام
ــذا الجانب،  ــتكمال اإلجراءات املتعلقة به ــاإلرساع يف اس ب

ــرشكاء ومزودي  ــكاالت والعوائق املتعلقة بال ــاوز اإلش وتج
الخدمة. 

ــتمعت من  ــرشوع الريال موبايل قد اس ــت لجنة م وكان
ــؤون القانونية واالتصاالت وتقنية املعلومات،  وزيري الش
ــكالية منح الرتاخيص، وكذا الرشوط  إليضاحات حول إش
ــة بالتحكيم وفقاً  ــة الخاص ــة والقانوني ــات الفني وااللتزام

لقانون الهيئات والرشكات العامة.
ــن موبايل  ــر التنفيذي لرشكة يم ــرض االجتماع املدي ح
ــام الحميل ومدير مرشوع الريال موبايل محمد أحمد  عص
ــدس عبدالغني  ــر املالية املهن ــار وزي املضواحي، ومستش
املعافا، ورئيس املكتب الفني بوزارة االتصاالت حكيم عيل 

قاسم ورئيس املكتب الفني بوزارة املالية طارق الرشيف.

مقبولي : الجاهزية الفنية لشركة االتصال أساس إطالق الريال موبايل مقبولي : الجاهزية الفنية لشركة االتصال أساس إطالق الريال موبايل 

  / أسامء البزاز
وزعت مؤسسة بنيان التنموية أمس 500 سلة غذائية لألرس املحتاجة 

بمديرية رصواح بمحافظة مأرب.
ــار ضابط مرشوع السالل الغذائية بمؤسسة بنيان  وخالل التوزيع، أش
وليد املرتب للثورة  إىل أن توزيع هذه السالل التي استفادت منها 500 أرسة 
يأتي تلبية لالحتياجات الطارئة لألرس األشد احتياجا يف مديرية رصواح.

ــق األكرث ترضرا  ــتهداف األرس يف املناط ــة عىل اس ــد حرص املؤسس وأك
واحتياجا للتخفيف من معاناتها نظرا لعدم وصول املنظمات إليها وعدم 

استهدافها باملساعدات اإلنسانية من قبل املنظمات.
ــانية إلغاثة  ــن أعمالها اإلنس ــان التنموية وضم ــة بني يذكر أن مؤسس
ــدوان، وزعت  ــن قبل الع ــتهدفة م ــق املس ــا يف املناط ــد احتياج األرس األش
خالل إبريل املايض سالال غذائية عىل 500 أرسة محتاجة بمنطقة حريب 

القراميش بمحافظة مأرب.

ــليف  ــك التس ــئول يف بن ــدر مس ــرب مص ع
ــتغرابه  التعاوني والزراعي (كاك بنك) عن اس
ــع اإللكرتونية ألخبار ال  ــن تداول بعض املواق م
ــاس لها من الصحة عن البنك وال تمت إىل  أس

الواقع بصلة.
ــبأ) أن البنك يقوم بأداء  وأكد املصدر لـ(س
ــري املرصفية الدولية املتعارف  مهامه وفق املعاي
ــاً وخارجياً  ــطته محلي ــة ألنش ــا واملنظم عليه

ــه من  ــه ونظرائ ــه بعمالئ ــدد عالقت ــي تح والت
البنوك وهو ما أدى إىل تحقيقه لنتائج متميزة 

رغم الظروف التي تمر بها البالد.
ــة  مؤسس ــك  البن أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــه املرصفية عرب  ــدم خدمات ــة ومالية يق مرصفي
شبكة فروع هي األكرب بني املؤسسات املرصفية 
ــق الجمهورية  ــة ومنترشة يف كافة مناط املحلي
ــق األنظمة  ــه املالية وف ــوم بتنفيذ عمليات ويق

ــة املتعارف عليها  ــح والضوابط املرصفي واللوائ
وبدون أي تدخل يف أعماله من أي جهة.

ــائل اإلعالم إىل تحري  ودعا البنك كافة وس
ــل هذه األخبار  ــة واملصداقية يف تناول مث الدق
ــرد عىل من  ــق ال ــك بح ــاظ البن ــدا احتف .. مؤك
ــبها من  ــمعته التي اكتس ــويه س ــعى لتش يس
ــيري  خالل املهنية العالية التي ينتهجها يف تس

أعماله.

بنيـــان توزع بنيـــان توزع ٥٠٠٥٠٠ ســـلة غذائية فـــي صـــرواح بمحافظة مارب ســـلة غذائية فـــي صـــرواح بمحافظة مارب

كاك بنك:البنك يقدم خدماته وفق اللوائح دون أي تدخل من الغير كاك بنك:البنك يقدم خدماته وفق اللوائح دون أي تدخل من الغير 
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في  لهبه  ويزداد  النفس  في  ينمو  شعور  "الوطنية 
 " مصائبه  وعظمت  الوطن  هموم  كبرت  كلما  القلوب 

مصطفى كامل .
ليس هناك حدود إلسرائيل المزعومة ،ويظل الخالف 
حول وضع حدود لها أو أن تظل حدودها تتسع باتساع 
فيه  ،الغلبة  صهيوني  جدل   –مثار  الغربية  المصالح 
للطرف الذي يعبِّر عن مشيئة الواليات المتحدة األمريكية 
. فإسرائيل هي ذروة الرأسمالية وتوحشها االستعماري .
أمن إسرائيل دوما هو الحصول على مواقع "هجومية 
تحت  العربية  البالد  تبقي  أن  خاللها  من  تستطيع   "
هيمنتها . ومن هنا فإن مضيق باب المندب جنوب البحر 
من  العقبة  خليج  مدخل  في  تيران  ،ومضيق  األحمر 
المواقع الهجومية المهمة للهيمنة الغربية واإلسرائيلية 

في المنطقة .
اإلسرائيلية  الغربية  المواجهة  في  "أبعاد  كتابه  في 
 – ،عام1972م  للنشر  العربية  المؤسسة  عن  "الصادر 
يتساءل المؤلف (أحمد بهاء الدين ) : ماذا تريد إسرائيل 

، وما هو أسلوب عملها لتحقيق ما تريد ؟
إن إسرائيل بحسب أحمد بهاء الدين –ال تقول أبدا ما 
" و"  بها  آمنة معترفاً  تريد بالضبط ،فهي تريد "حدوداً 
سالما تعاقديا كامال " وهذه عموميات وحدود مفتوحة 
على األمن والمصالح .ودوما ترد بتصرفات فعلية كضم 

القدس وبناء المستوطنات  .
ومواقع  أراض  من  احتلته  بما  إسرائيل  تحتفظ 

استراتيجية ،وتنتظر التنازالت تلو التنازالت .
وزير  روجرز  مقترحات  إلى  إسرائيل  نظرت  لقد 
خارجية الواليات المتحدة األمريكية أواخر الستينيات 
–بأنها واضحة أكثر مما تريد ،وهي غلطة ال تغتفر ،ألن 
الوضوح "يضعف موقف إسرائيل التفاوضي " الذي يرتكز 

على الغموض وعدم معرفة ما تريد .
ما تريده إسرائيل هو " التوسع واألمن " .

على  أوراقهم  يضعون  ال  واألمريكيون  اإلسرائيليون   
المائدة حتى ال يتضح هول ما يريدون . لكن بعد عزل 
مصر باتفاقية كامب ديفيد 1978م ،واحتالل العراق عام 
2003م  ،وإنهاك سوريا والعدوان على اليمن من 2011م 
–أصبحت مشيخات الخليج تنفذ طلباتهم التوسعية في 
المواقع االستراتيجية في البحر األحمر وخليج عدن ، 
فلسطين  من  إنشاؤها  المزمع  االقتصادية  ومشاريعهم 
مشاريع  وهي   . وجيبوتي  والصومال  عدن  إلى  ومصر 

موازية مع ما سموه ب"صفقة القرن ".
خارطة إسرائيل المزعومة تتحدد مالمحها وسعتها 
بحسب تاريخ صدورها.  ففي كتاب بن جوريون الذي 
صدر عام 1971م تشمل كل األرضي التي احتلتها آنذاك 
من الجوالن إلى نهر األردن  إلى قناة السويس . ولو رسمت 

اليوم المتدت شاملة مضيق تيران ومضيق باب المندب .
منذ بداية السبعينيات تحول "باب المندب " إلى موقع 
استراتيجي ألمن إسرائيل . فالوجود الصيني تعاظم في 
بدأت  ،لهذا  للمضيق  المقابلة  الجهة  من  أفريقيا  شرق 
الصيني  التواجد  بخطورة  أمريكا  نظر  تلفت  إسرائيل 
على األمن األمريكي في البحر األحمر . ومن هنا بدأت 
أمريكا في جعل البحر األحمر بحرا أمريكيا ،وموقعا من 

مواقع االستراتيجية اإلسرائيلية .
كتابه  في   ( الدين  بهاء  (أحمد  أورده  ما  بحسب 
وصهاينة  أمريكا  صهاينة  بين  الخالف  فإن  الذكر  آنف 
المؤتمر  في  ،طرح  فلسطين  في  اإلسرائيلية  العصابات 
العالمية  الحرب  بعد  أمريكا  في  عقد  الذي  الصهيوني 
قيام  حول  كان  إسرائيل  دولة  إنشاء  ،وقبل  الثانية 
القتراحات  وفقا  فلسطين  من  جزء  على  إسرائيل  دولة 
التقسيم المطروحة . إالّ  أن زعماء الصهيونية في أمريكا 
إسرائيل  من  يريدونه  ما  في  تطرفا  أشد  موقفهم  كان 
كدولة وظيفية ،عليها أن تمتد وتتسع باتساع المصالح 

األمريكية في المنطقة .

محمد ناجي أحمد
يوميات الثورة

إسرائيل والحدود إسرائيل والحدود 
المفتوحة المفتوحة 

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

صور من مشاهد صور من مشاهد 
وزعها ا�عالم وزعها ا�عالم 
الحربي لخسائر الحربي لخسائر 
جيش آل سعود أثناء جيش آل سعود أثناء 
محاولتهم التقدم محاولتهم التقدم 
باتجاه مواقع شرقي باتجاه مواقع شرقي 
جالج بجيزانجالج بجيزان

ــت اللجنة العليا لرعاية السجناء  ناقش
ــس  ــا أم ــن يف اجتماعه ــاعدة املعرسي ومس
ــن  املعرسي ــن  ع ــراج  اإلف ــات  آلي ــاء،  بصنع
ــبل  وس ــان  رمض ــهر  ش ــل  قبي ــتحقني  املس

تحسني أوضاع السجناء يف الشهر الكريم.
ــس املحكمة  ــة رئي ــر االجتماع برئاس واق
ــام  عص ــايض  الق ــة  اللجن ــس  رئي ــا  العلي
ــة  ــب رئاس ــر مكت ــور مدي ــماوي بحض الس
ــد  ــة احم ــس اللجن ــب رئي ــة نائ الجمهوري
ــر  التقاري ــة  لدراس ــة  ــكيل لجن ــد، تش حام
املقدمة من النيابة العامة ومراجعة األسماء 
لضمان مساعدة املستحقني لإلفراج.. حيث 
ضمت اللجنة رئيس مجلس القضاء األعىل 
ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية 

ووزيرة حقوق اإلنسان.
ــم  جرائ ــتثناء  اس ــة  اللجن ــرت  أق ــا  كم

ــة املنظمة والرسقة باإلكراه  املخدرات والرسق
ــن  ــس بأم ــي تم ــا الت ــاب والقضاي واالغتص
وسيادة الدولة من العفو واملساعدة، وتركيز 

جهود اللجنة عىل الفئات املستحقة.

ــن يرغب  ــفافة مل ــة آلية ش ــرت اللجن وأق
ــيل  ــات وفاع ــاص واملنظم ــاع الخ ــن القط م
ــاعدة  ــال واألعمال يف املس ــري ورجال امل الخ
ــن عرب توزيع  ــف من معاناة املعرسي للتخفي

ــغ  واملبال ــن  املعرسي ــماء  بأس ــوفات  كش
ــة  التجاري ــرف  للغ ــم  عليه ــتحقة  املس
واملنظمات ذات العالقة وفاعيل الخري لتبني 
ــكل مبارش  ــا املعرسين بش ــة قضاي ومعالج

دون أي صناديق أو حسابات بنكية.
ــاهمة  ــة مس ــىل أهمي ــة ع ــدت اللجن وأك
ــال  ــال واألعم ــال امل ــاص ورج ــاع الخ القط
يف  ــتطيعني،  املس ــن  م ــم  وغريه ــار  والتج
ــاعدتهم  التخفيف من معاناة الغارمني ومس

عىل سداد ديونهم وتسهيل اإلفراج عنهم.
ــة إىل  ــات املختص ــة الجه ــت اللجن ودع
االهتمام بأوضاع السجناء يف الشهر الكريم 
ــات والخدمات  ــني الوجب والعمل عىل تحس
ــان .. مؤكدة  ــهر رمض ــجون خالل ش يف الس
ــمية  ــود الرس ــر الجه ــىل تضاف ــرص ع الح

واملجتمعية لتحسني الخدمات للسجناء.

 (العليا لرعاية السجناء) تناقش آليات ا�فراج عن المعسرين المستحقين قبل رمضان (العليا لرعاية السجناء) تناقش آليات ا�فراج عن المعسرين المستحقين قبل رمضان
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 التطبيع يصل  اىل حد املشاركة يف سباق الدراجات يف ارسائيل وغريه.

مشهدمشهد


