
0303 أخبار وتقارير

صنعاء/ سبأ
ــته أمس  ــتمع مجلس النواب يف جلس  اس
ــيل  ــى ع ــس األخ يحي ــس املجل ــة رئي برئاس
ــأن مرشوع  ــة بش ــالة الحكوم ــي إىل رس الراع
ــف  ــة للنص ــات العام ــاق للموازن ــة اإلنف خط
ــمرب 2018م، قرأها عىل  ــو- ديس ــي يولي الثان
املجلس وزير الدولة لشؤون مجليس النواب 

والشورى الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة.
وعىل ضوء ذلك أقر املجلس حضور نائب 
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــس الوزراء وزي رئي
ــوم األربعاء  ــته الي ــه مقبويل إىل جلس عبدالل
ــة اإلنفاق  ــول مرشوع خط ــم البيان ح لتقدي
ــي يوليو –  ــف الثان ــة للنص ــات العام للموازن

ديسمرب 2018م.
ــرشوع قانون  ــس م ــش املجل ــك ناق إىل ذل
ــات  لالختصاص ــي  اليمن ــس  املجل ــاء  إنش
ــادة يف ضوء تقرير  ــة والصحية مادة م الطبي

ــكان وأقره بصورة  لجنة الصحة العامة والس
نهائية.

ــي لالختصاصات  ــس اليمن ــدف املجل يه
ــة إىل تحقيق تطوير وتنمية  الطبية والصحي
املعارف العلمية " النظرية والعملية" لألطباء 
ــني باملجال الصحي يف مختلف فروع  والعامل
ــاعدة  ــة، والطبية املس ــات الطبي االختصاص
ــذ برامج تدريبية كفؤة وفعالة  من خالل تنفي
ــا  ــا وبم ــطة والعلي ــتويات املتوس ــىل املس ع
ــتجدة يف  ــدث التطورات املس ــق مع أح يتواف

املجال الطبي.
كما يهدف املجلس اليمني لالختصاصات 
ــات  متطلب ــة  تلبي إىل  ــة  والصحي ــة  الطبي
الخطط والربامج الصحية واالحتياجات من 
ــني وذوي التأهيل املتميز  األخصائيني والفني
ــدة باإلضافة  ــة املعتم ــري العلمي ــاً للمعاي وفق
ــم املهني والتخصيص  ــري فرص التعلي إىل توف

ــتمر  ــايل وتأمني التدريب املس ــط والع املتوس
ــال الصحي بهدف  ــاء والعاملني باملج لألطب
ــة  الطبي ــات  الخدم ــتوى  مس ــن  م ــع  الرف

والصحية .
وسيكون من مهام املجلس تعزيز وتنسيق 
ــع وزارات " التعليم العايل،  عالقات التعاون م
ــات، التعليم الفني  ــة والتأمين ــة املدني الخدم
ــر  ودوائ ــات  والجامع ــي"  املهن ــب  والتدري
ــة  الحكومي ــات  بالقطاع ــة  الطبي ــات  الخدم
ــس والهيئات  ــف املجال ــة ومع مختل املختلف
ــات العلمية  واملنظمات والجمعيات واملؤسس
والتعليمية واملهنية املحلية والعربية والدولية 
ــطة املجلس وبما  ــة بأهداف وأنش ذات العالق

يسهم يف تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
ــجيع إعداد  ــام املجلس تش ــن مه وتتضم
يف  ــاركة  واملش ــة  الطبي ــة  العلمي ــوث  البح
ــاعدة الباحثني عىل  ــرتاح مواضيعها ومس اق

ــا بصورة  ــم الفكرية وتوثيقه ــة حقوقه حماي
ــيق مع الجهات ذات العالقة  ــليمة بالتنس س
ومتابعة االستفادة من نتائج تلك البحوث يف 

املمارسة العملية امليدانية.
ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــة  الجلس ــرض  ح
ــار  ــوكل ومستش ــه املت ــور ط ــكان الدكت والس
ــني الفضل  ــور فهد حس ــة الدكت وزارة الصح
ــل  فيص ــة  الصحي اإلدارة  ــج  برنام ــق  ومنس
ــام املجلس اليمني  ــن القهايل وأمني ع محس
ــة الدكتورة  ــات الطبية والصحي لالختصاص
أثمار حسني عيل ومدير التخطيط باملجلس 
ــة  ــة والصحي ــات الطبي ــي لالختصاص اليمن

مازن جعفر محمد.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــابق واملوافقة عليه  ــتعراض محرضه الس باس
ــاح اليوم  ــه صب ــات أعمال ــيواصل جلس وس

األربعاء بمشيئة الله تعاىل.
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تقرير/إبراهيم الوادعي

ــتدراج الذكية والكمني  انعكست واقعة االس
املحكم الذي نصبه الجيش واللجان الشعبية 
ــدوان  ــل للع ــار العمي ــواء املحض ــة يف ل لكتيب
ــاحل  ــعودي األمريكي عىل اليمن يف الس الس
ــة للمرتزقة يف  ــية ومعنوي ــة نفس الغربي نكس

جبهات الساحل الغربي .
ــالل العدني  ــة ويدعى ج ــب أحد املرتزق كت
ــواء 103 لم  ــاء الل ــق أبن ــة بح ــزرة مروع " مج
يسبق لها مثيل، الخسائر البرشية هي األكرب 
تجاوز عددها 140 ما بني قتيل وجريح وأسري 
ــوب، واملؤلم أن قوات  ــن أبناء الجن جميعهم م
طارق عفاش والتي من املفرتض أنها معركتهم 
ــم يصب أحدهم  ــا واحدا ول ــم يخرسوا جندي ل

بأذى".
ــث  ــذا العب ــف ه ــب أن يتوق ــاف "يج  وأض
ــف عن مصري  ــع أصوات املطالبة بالكش وترتف
ــراج  ــي وإخ ــاحل الغرب ــود يف الس 1800 مفق
األرسى بأي طريقة وبشكل عاجل وإعادتهم 
ــيل الجنوب من  ــورا إىل أهاليهم وإعادة مقات ف
جميع الجبهات الواقعة خارج الحدود للدفاع 
عن وطنهم وضبط األمن بدال من القتال نيابة 

عن اآلخرين ".
ــواء املحضار..  ــا ل ــم الله ي ــر.. لك ــب آخ وكت
ــتجب  ــتغاثة ولم يس ــود أطلقوا نداء اس الجن
ــيات  ــا إعالم املليش ــاهد التي بثه ــم، واملش له
ــادات  ــتهتار القي ــم اس ــف حج ــة كش الحوثي
ــداع والتضليل  ــم الخ ــوب وحج ــاء الجن بأبن

الهائل ".
فيما غرد آخر: "املؤامرة عىل أبناء الجنوب 
ــاء  ــع بأبن ــم الدف ــري.. يت ــكل كب ــت بش اتضح
ــوب إىل محارق املوت يف الحديدة، وإفراغ  الجن

الجنوب، فيما يتم ملؤه بتابعني لطارق عفاش 
يجري استقدامهم من محافظات الشمال إىل 

عدن ".
ــارة الثقيلة  ــن الخس ــاء ع ــوارد األنب ــع ت م
ــوات تبحث عن  ــني ، وتعايل األص ــدا يف الكم ج
ويف   ، ــة  املرتزق ــكر  معس ــل  داخ يف  ــباب  األس
ــت  تعال ــي  الت ــة  الجنوبي ــة  الصدم ــة  مواجه
ــاحل الغربي ،  ــب بعودة أبنائهم من الس تطال
عمدت اإلمارات إىل تحريك ذبابها اإللكرتوني 
ــحب  ــخط وس يف محاولة مواجهة تنامي الس
تأثري الخسارة الفادحة بكمني الدريهمي عىل 
ــوب والدفع  ــباب الجن ــة تجنيد ش ــري عملي س
ــاف  ــة يف الحديدة، وانكش ــال خاص ــم للقت به
ــكرية وعقم خططها  ــا يف القيادة العس عجزه
ــة  ــي يجعلها ومرتزقتها فريس ــكرية الت العس
ــهلة للجيش واللجان، باإلضافة إىل إيقاف  س
ــادات  ــني قي ــت ب ــي تعال ــن الت ــة التخوي لهج

وأطراف املرتزقة.
ــاهد املقتضبة لنحو 17 دقيقة  بحسب املش
ــني  ــر الكم ــد أظه ــي، فق ــالم الحرب ــا اإلع بثه
ــة  ــار براع ــواء املحض ــة يف ل ــوب للكتيب املنص
ــش واللجان  ــكرية للجي ــادة العس وذكاء القي
ــة املجاهد عىل  ــعبية، وثقة وثبات وعزيم الش
ــة صلبة  ــه عىل أرضي ــن وقوف ــع م األرض الناب

وهي الدفاع عن األرض بوجه معتدى غاز.
ــيش تائها يف  ــدا طريان االبات ــاهد ب ويف املش
ــماء وخارج املعادلة بشكل كيل بعد أن تم  الس
ــة، وغري قادر  ــتدراج إىل بني املنازل واألزق االس
عىل تغيري مجريات األمور عىل األرض، فغادر 
ــا املحتوم، حيث  ــاركا الكتيبة تواجه مصريه ت
ــري  انتهى األمر بأفرادها بني قتيل وجريح وأس

وهائم عىل وجهه يف الصحراء ال يؤمل نجاة.
ــي  ــني الدريهم ــة يف كم ــارة األخالقي الخس
ــة بما ظهر  ــائر البرشي ــل الخس ــت بمراح فاق

ــزام بمبادئ  ــن الت ــي م ــد اليمن ــه املجاه علي
ــري والجريح، بل  ــاه األس ــالمي تج الدين اإلس
ــد القيم  ــية وجس تجاوز تلك املبادئ األساس
ــة، واملعركة ال تزال  ــهامة اليمنية األصيل والش
ــدوي، يف  ــاص اليزال ي ــز الرص ــة وأزي محتدم
ــة ال يحفظ المرأة  ــكر غاز ومرتزق مقابل معس
ــرى او تلقفها يف  ــم املدن او الق ــة إن اقتح حرم
ــز والجوف  ــدث يف الحديدة وتع طريق كما ح
ــري  ــأرب، ويقتل األرسى  كما حدث مع األس وم
سمنان من مديرية القفر اب  أو يدفنهم احياء 
ــوي الجربي ، او  ــري عبد الق كما فعلوا مع األس
ــهد يف جبهة نهم  ــم ينزفون كما نقل مش يرتكه
ــع لذكرهم  ،  ــل هؤالء كثري ليس هنا متس ، ومث
ــقوط األخالقي  ــك الس ــن ذل ــض م ــق بع وموث

املريع عىل وسائط التواصل واليوتيوب. 
يف املشاهد التي عرضها اإلعالم الحربي من 
ــري جريح يخاطب  ــني الدريهمي يظهر أس كم

ــزال كان تحصن فيه  ــم عليه من ــدا اقتح مجاه
ــا يف وجهك فريد عليه  ــالء له، وهو يقول أن وزم
ــز وجل ويف وجه  ــد: أنت يف وجه الله ع املجاه

مسرية قرآنية لن يصيبك يشء.
ــاء وطنه  ــىل أبن ــص ع ــر حري ــد آخ ومجاه
ــادي بمرتزقة محارصين  ــن ما كانوا وين من أي
ــش يف  ــك وعي ــلم نفس ــم: س ــب أحده ويخاط

حياة ويف كرامة..
ــن يخاطب املجاهدين  وقيادي يف املجاهدي
ــهم  ــلمون أنفس ــة يس ــن املرتزق ــة م ومجموع
ــوا كرامتهم، هوال هم  ــول أكرموهم واحفظ بالق

إخوتنا. 
ــات  ــألرسى يف اللحظ ــه ل ــه بحديث ويتوج
ــليم أنفسهم ودخولهم تحت رحمة  األوىل لتس
ــم مع أنصار  ــق وال خوف أنت ــن: ال قل املجاهدي

الله يف أمان الله ويف حفظ الله.
ــس األول الذي  ــي القاتل لي ــني الدريهم كم

ــدء معركة  ــذ ب ــزاة من ــب الغ ــه كتائ ــرض ل تتع
ــه األول من نوعه تقاتل  ــاحل الغربي، لكن الس
ــي إىل  ــار األخالق ــل االنتص ــريا لنق ــه الكام في
ــكري  العالم وليس لتوثيق مجريات عمل عس
ــار أخالقي   ــة، انتص ــزاة واملرتزق ــل بالغ وتنكي
ــذ الطلقة  ــكري من ــارق االنتصار العس ــم يف ل
ــدوان يف مارس 2015م رغم كل اآلالم  األوىل للع
ــا  ــات التي حاول الغزاة صنعها مس والجراح

بالعرض أو انتهاكا وقتال لألرسى.
ــم  للعال ــت  وثق ــي  الدريهم ــني  كم ــة  عدس
ــح التعبري  ــي، إن ص ــار اليمن ــوع االنتص مجم
ــالق  ــار يف األخ ــىل األرض واالنتص ــار ع ،انتص
ــان ولو كان  ــدان إكرام اإلنس ــار يف مي واالنتص

عدوا. 
ــت إىل العالم  ــي نقل ــني الدريهم ــة كم عدس
ــلم  املس ــخصية  وش ــدي  املحم ــالم  اإلس
ــة اليمني  ــم اىل هوي ــت العال ــي، وعرف الحقيق
ــة من  ــة النابع ــخصيته الحقيقي ــل وش األصي
ــالف  وإس ــهامة  وش ــم  وقي ــالم،  اإلس ــادئ  مب
وأعراف القبائل اليمنية األصيلة، ال ما يراه يف 

مرتزقة انسلخوا عن يمنيتهم وإسالمهم.
و استخالص أخري .. قطعاً ما أعد يف مدينة 
ــراف مديرية بالدريهمي  الحديدة مقارنة بأط
ــر  ــكرية تنتظ ــآت  العس ــن املفاج ــاف م أضع
ــة اقتحام املدينة  ــزاة إن أقدموا عىل حماق الغ
ــة  ــن العزيم ــاف م ــاف أضع ، وأضع ــاء  واملين
ــال  والقت ــة  املواجه ــىل  ع واإلرصار  ــات  والثب

ستكون يف استقبالهم..
ــاحل الغربي تتجاوز  التوقعات  معركة الس
ــدوان لصالح  ــف باقتصاديات دول الع وتعص
ــني عن األرض ..هذا ما يمكن للمتابعني  املدافع
ــأن اليمني تأكيده اآلن وال يشء غري ذلك  للش

يف املستقبل املنظور..

كمين الدريهمي ..االنتصار  األخالقي كان األكثر دويًاكمين الدريهمي ..االنتصار  األخالقي كان األكثر دويًا
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الثورة/ متابعات
 قالت شخصيات اجتماعية من أبناء نجران 
ــا  ــر هزائمه ــىل إث ــعودية وع ــلطات الس إن الس
ــع  ــات م ــا يف املواجه ــرض له ــي تتع ــراء الت النك
ــعى  تس ــعبية  الش ــان  واللج ــي  اليمن ــش  الجي
ــباب من أبناء نجران عىل  جاهدة إىل إجبار الش
ــعودي املنهزم وجعلهم  ــاق بالجيش الس االلتح

وقودا لعدوانها العبثي عىل األشقاء يف اليمن.
ــن مصدر  ــرآة الجزيرة ع ــة م ــت صحيف ونقل
قبيل بنجران قوله إن  مساعي الرياض تتواصل 
ــران يف الصفوف  ــاء قبائل منطقة نج لجعل أبن
ــرب  ــك ع ــه“ وذل ــار الل ــة ”أنص ــة ملواجه األمامي
ــكرية  ــاق بالصفوف العس ــم عىل االلتح إجباره
ــائر التي  ــال وذلك عىل إثر الخس ــات القت لجبه
تتكبدها السلطات السعودية يف قيادة التحالف 
للعدوان عىل اليمن، واالنتكاسات التي تتكبدها 
ــات  ــن الجبه ــود م ــة والجن ــروب املرتزق ــع ه م
ــبب رضبات الجيش  خاصة الحدودية منها بس
ــرياً إىل أن إمارة  ــعبية اليمنية، مش ــان الش واللج
ــيوخ وزعماء  ــىل ش ــاً ع ــارس ضغوط ــران تم نج
ــدورات  ــم ب ــاق أبنائه ــىل إلح ــم ع ــام“ لحثه ”ي
ــز يف صفوف  ــد العج ــواج، وذلك من أجل س األف
ــة، وبدأت  ــعودي واملرتزق ــش والحرس الس الجي
ــة يف حال عدم  ــر تهديدات لزعماء القبيل بتمري

االستجابة معها.
ــف عن اسمه،   املصدر الذي فضل عدم الكش
ــة  ــوط املتواصل ــدات والضغ ــت إىل أن التهدي لف
ــك الدورات  ــاء القبيلة لاللتحاق بتل ــت بأبن دفع
ــعودية  الس ــلطات   الس أن  ــري  غ ــكرية،  العس
ــة من  ــوف األمامي ــم يف الصف ــم لوضعه اختارته
املعركة، موضحاً أن ”الداخلية السعودية أعلنت 
عن أسماء املقبولني يف األفواج وبلغ عددهم نحو 
400 طالب، وهؤالء سوف يلتحقون بدورة ملدة 3 
ــهر، حيث تقام التدريبات يف معسكر بمدينة  أش

ــؤالء الطالب وبعد  ــدر إن ه ــا“. وأضاف املص أبه
ــوف يساقون ويرمى  انتهائهم من التدريبات س
ــال، ويف الصفوف األمامية  ــم إىل جبهات القت به
ــلطة، إذ أنه  أيضا، يف خطوة تربز مخططات الس
ــع املتدربون الجدد  ــكري، ال يوض بالعرف العس
ــلطات  الس ــل  تفع ــا  كم ــة  األمامي ــوف  الصف يف 
ــعال الفتنة بني  ــدف إىل إش ــعودية، التي ته الس
ــار الله“ والقبيلة ”اليامية“ يف نجران التي  ”أنص
ــادالت العدوان إال  ــا خارج مع ــا ظل أبناؤه لطامل
ــتهدفها عرب الفنت  ــائر النظام جعله يس أن خس

ونرش اإلرهاب بني أبناء املنطقة.
ــعودية  ــلطات الس ــار املصدر إىل أن ”الس  وأش
ــارك عىل  ــران يف املع ــاء نج ــزج بأبن ــدف إىل ال ته
ــدث مع الدفعة  ــة، وذلك كما ح ــوط األمامي الخط
ــا  مبين ــهرين“،  ش ــو  نح ــذ  من ــت  تخرج ــي  الت
ــة   الداخلي ــت  أعلن ــن  الذي ــالب  الط ــع  ”جمي أن 
السعودية عن تخرجهم كانوا من أبناء يام، وعدد 
قليل منهم من قبيلة وايلة املنتمني إىل الوهابية“.

ــدر أن ”نائب  ــياق متصل، أوضح املص  ويف س

ــن  م كًال  زار،  ــول  هذل ــن  ب ــي  ترك ــران  نج ــري  أم
ــيخ عيل بن  ــي والش ــن املكرم ــيخ عيل حاس الش
ــن جابر آل  ــيخ تركي ب ــاق والش ــر آل أبو س جاب
ــالم آل منيف“،  ــلطان بن س ــيخ س نصيب والش
ــة والعالجية  ــاعدات املالي ــل تقديم املس من أج
ــدر أن الزيارات  ــني املص ــيوخ املذكورين، وب للش
ــي يقوم بها  ــة والعالجية الت ــاعدات املالي واملس
ــي ال تقدم يف  ــرية جدا، وه ــري نجران كب ــب أم نائ
ــص إىل أن ”قبيلة يام تؤكد  ــرى. وخل مناطق أخ
ــوف تتضح معاملها قريبا  أن هناك مخططات س
ــتمالة  ــلطات الس ــة“، التي تجهد الس يف املنطق
ــب كبارها وصغارها، من أجل الزج بشباب  وكس
القبيلة إىل الجبهات الحدودية ملواجهة ”أنصار 

الله“، وفق املصدر.
ــن  ع ــرة“  الجزي ــرآة  ”م ــف  كش أن  ــبق  وس  
ــق أبناء  ــلطة بح ــات التي تحيكها الس املخطط
ــل عىل  ــارة وتعم ــتهدفهم ت ــن تس ــران، الذي نج
ــىل  ع ــا  مخططاته ــذ  وتنفي ــبهم  لكس ــم  جذبه

الحدود تارة أخرى.

صنعاء/سبأ
ــكلة من  ــة املش ــدت اللجن عق
مجلس الشورى املعنية بمتابعة 
ــيق مع  ــاع النازحني والتنس أوض
ــات  ومنظم ــمية  الرس ــات  الجه
يف  ــني  واملانح ــي  املدن ــع  املجتم
ــرساً من أبناء  ــواء املهجرين ق إي
ــة الحديدة اجتماعا لها  محافظ
ــال  ــم بأعم ــة القائ ــس برئاس أم
ــورى محمد  ــس مجلس الش رئي

حسني العيدروس .
ــة  ملناقش ــاع  االجتم ــرس  وك
ــس حول  ــر املجل ــودة تقري مس
ــاء  أبن ــن  م ــني  النازح ــاع  أوض
ــد  التصعي ــراء  ج ــدة  الحدي
ــراً يف  ــدوان مؤخ ــكري للع العس
ــذي أرجع  ــاحل الغربي وال الس
ــة  محافظ ــن  م ــري  الكب ــزوح  الن
ــف  قص ــية  وحش إىل  ــدة  الحدي
ــة  املأهول ــات  والتجمع ــق  املناط
بالسكان وآخرها املجزرة املروعة 
ــريان العدوان يف  ــي ارتكبها ط الت
سوق السمك ومستشفى الثورة 

العامة بمدينة الحديدة.
ــا أرجع التقرير نزوح أبناء  كم
ــالت الرتجيف  ــدة إىل حم الحدي
ــني  للمواطن ــدوان  الع ــد  وتهدي
ــتهداف  اس ــد  وتعم ــف  بالقص
ــزارع وقوارب الصيد  العدوان للم
ــاه،  واملي ــاء  الكهرب ــات  وخدم
وآخرها قصف آبار املياه بمنطقة 

البيضاء بمدينة الحديدة.
ــىل  ع ــر  التقري ــتمل  واش
ــدد  بع ــة  تفصيلي ــات  إحصائي

ــب  األرس واألفراد النازحني بحس
املديريات املحافظة واملحافظات 

التي تم النزوح إليها .
وأشاد التقرير بصمود وثبات 
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــدوان  الع ــدول  ل ــدي  التص يف 
ــة  ــات خاص ــه يف الجبه ومرتزقت
ــاحل الغربي الذين  جبهات الس
ــم التضحية  ــطروا أروع مالح س
والفداء ولقنوا العدوان ومرتزقته 
ــوا  ــجاعة وحقق الش ــاً يف  دروس
ــارات كبرية، ما طمأن أبناء  انتص
الحديدة وأسهم يف الوقت نفسه 

يف الحد من النزوح.
ــم  القائ ــاد  أش ــاع  االجتم ويف 
ــورى  بأعمال رئيس مجلس الش
ــرتة  ــالل الف ــة خ ــود اللجن بجه
ــوء توجيهات  ــة وعىل ض املاضي
القيادة السياسية ممثلة برئيس 

ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــل  والعم ــني  النازح ــتيعاب  باس
ــأنه التخفيف  ــىل كل ما من ش ع

من معاناتهم.
ــة  ــود اللجن ــت إىل أن جه ولف
ــر  التقري ــودة  بمس ــت  تكلل
ــتيفاء  الذي تضمن اس النهائي 
ــات واملعلومات من  جميع البيان
ــات  ــة والهيئ ــات الحكومي الجه
ــن  م ــة  العالق ذات  ــات  واملنظم
ــي للجنة  ــزول امليدان ــالل الن خ
ــن  ــني م ــواء النازح ــز إي إىل مراك
أبناء الحديدة يف أمانة العاصمة 
ــع  وتطبي ــدة  الحدي ــة  ومحافظ
ــد  للح ــدة  الحدي يف  ــاع  األوض
ــاه املحافظات  ــزوح باتج من الن

األخرى.
ــود  جه ــدروس  العي ــن  وثم
ــلطات  والس ــاذ  اإلنق ــة  حكوم

ــة  العاصم ــة  أمان يف  ــة  املحلي
ــة  والهيئ ــدة  الحدي ــة  ومحافظ
ــيق  وتنس إلدارة  ــة  الوطني
ــة  ــانية ومواجه ــؤون اإلنس الش
ــك  بن ــود  جه ــذا  وك ــوارث  الك
ــىل  األع ــس  واملجل ــام  الطع
ــي  املدن ــع  املجتم ــات  ملنظم
ــة يف  ــة العامل ــات الدولي واملنظم
ــاني، يف  ــال اإلغاثي واإلنس املج
ــاة النازحني  ــف من معان التخفي

واملواطنني.
ــر  التقري ــع  رف ــيتم  وس ــذا  ه
ــة املكلفة بمتابعة  النهائي للجن
ــاء  أبن ــن  م ــني  النازح ــاع  أوض
بالتوصيات  ــفوعاً  مش الحديدة 
ــالل  خ ــة  الالزم ــات  واملقرتح
ــل  ــادم قب ــس الق ــاع املجل اجتم
ــيايس  الس ــس  املجل إىل  ــه  رفع

األعىل وفقاً للقانون والدستور.
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