
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
السااعة  عشار ساادسال ويامن دور االنعقااد السنا الثانيةللدورة  لثةالثا من الفترة عشرة التاسعة جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 
   . م2022/يناير / 1 ها الموافق1113/ ثانيةجمادى ال / 1 بتاريخ الثالثاء من صباح يوم والنصف اشرةالع

 رئيس اجمللس             حييى علي الراعي   /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 الاااااااااديتور / علاااااااااا  عبااااااااااد ا   بااااااااااو  ليقااااااااااه -1
 

 ورى وزيااااااااار الدولاااااااااة لشااااااااا ون مجلسااااااااا  الناااااااااواب والشااااااااا 
 

ال تع    ثث (بس   ا  ال ر ا ال ر.ي ثث ب   بال   ال  ع         ) الرئيس اجللسة ب   /فتتح األخ اوبعد أن 

 ثثاملاضية وصادق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

أهعية ك ف زي ف عع  ا الع دوان ب  فن ل ايشة ال  سا العس  رية         على االعضاء ةبعد ذلك اكد االخو

 ثاإلماراتية

زي ف عع  ا ل الف الع دوان ال  هيو       على أهعية تو.يد اجلهود ال عبية والرمسية ملواجهةا كعا اكدو

أمري ي السعودي اإلماراتي، وفضح ادعاءاته اليت يسوقها للتغطية على جرائ  احل ر  ال يت يرت به ا         

 أبشاء ال ع  اليعين وأخرها ما يتعل  بسايشة ال سا العس رية اإلماراتيةث

ا ما ضب  لايشة ال سا العس  رية  هللية الشوعية للقوات البسرية اليعشية اليت مت شت خ بالعع وأشادوا

حمافظة احلديدة أبشاء قيامها بفن طة عدائية واليت لوا.ل اإلماراتية املعادية يف املياه اإلقليعية اليعشية قبالة 

 ال ع  اليعينثتبني أنها لعل معدات عس رية وآليات وأجهزة اللتخدمها يف العدوان على 

يقظ ته  و.س ه  األم ين يف رص د      ىأبطال القوات البسرية والعيون الس اهرة يف ال و والبس ر عل      و.يوا

 لركات العدو يف املياه واألراضي اليعشية وع.باط ععلياته و اية املياه والسوا.ل اليعشيةث

أن هذه الععلية تفتي يف عطار احل  امل روع حلعاية املياه اإلقليعية اليعشيةثث مش وهني عل ي املزي د    يا مؤكد

 ما اليقظة واحلذر ورصد كافة األن طة العدائية للساا احلربية التابعة للعدوان على اليعاث
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 3/2/16/ 41محضر تقريري للجلسة 

ال وطا ول يادته    لل دفاع ع ا   وأبشاء ال ع  اليعين بتطور القدرات العس رية لليعاا عا فخره  عوو كعا

 والرد على جرائ  العدوانث و اية املياه اإلقليعية

وأشاروا عىل أن ال ور اليت عرضتها ولائل االع ا تؤكد أن السايشة لعل معدات وآلي ات عس  رية م ا    

 يد.ض كذ  وزيف عع ا العدوانث

ل األ. رار عىل االض ط ع   كافة ولائل اإلع ا الوطشية والشاشطني يف ولائل التواصل االجتعاعي وك ودعوا

 مبسؤولياته  يف الت دي لإلع ا املعاديث

ولوف يست عل الشقاش يف جلس ة ي وا    ةالداخلي ناقش فيها أوضاعه مغلقة عقد اجمللس جلسةذلك  بعد

 غٍد االربعاء  ضور األمانة العامة واملخت ني بدائرة ال ؤون املالية واإلدارية ث

 ,,,  ظهرا   ةثانية عشر ال الجلسة ف  الساعةوقد انتهت 
  دائرة الجلسات وش ون األعضاء  وا  الموفق ,,,


