
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ
ــد العبارات إعالن  ــورى بأش  أدان مجلس الش
ــة  ــالق كاف ــعودي إغ ــدوان الس ــف الع دول تحال

املنافذ اليمنية الجوية والبحرية والربية.
ــه املجتمع  ــس يف بيان صادر عن ــل املجل وحم
ــة  الكامل ــؤولية  املس ــدة  املتح ــم  واألم ــدويل  ال
ــن  ــربا ع ــي.. مع ــرار العنجه ــذا الق ــات ه لتداعي
ــفه لصمت والمباالة املجتمع الدويل والضمري  أس
ــة إزاء قرار إغالق  ــاني واملنظمات الحقوقي اإلنس

املنافذ اليمنية.
ــذ اليمنية  ــة املناف ــس إغالق كاف ــرب املجل واعت
ــالس العدوان  ــًال عىل إف ــف العدوان دلي من تحال
ــاء دويل  ــى بغط ــذي يحظ ــرام ال ــه يف اإلج وإيغال
ــاىف مع كل  ــه التي تتن ــىل جرائم ــرت فاضح ع وتس

الرشائع واألعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وطالب مجلس الشورى املجتمع الدويل واألمم 
ــان باالضطالع  ــات حقوق اإلنس ــدة ومنظم املتح

بدورها يف رفع الحصار وإيقاف العدوان.
إىل ذلك ندد مجلس الشورى بتكثيف تحالف 
ــي غاراته مؤخرا عىل  ــعودي األمريك العدوان الس
ــتهدافه  أمانة العاصمة وعدد من املحافظات واس
منصة االحتفاالت بميدان السبعني وترضر منازل 
املواطنني وجامع الصالح وما خلفته تلك الغارات 

من دمار وضحايا.
ــدة  املتح ــم  األم ــورى  الش ــس  مجل ــل  وّحم
ــؤولية القانونية واألخالقية  واملجتمع الدويل املس
ــم الحرب التي  ــايض عن جرائ ــت والتغ إزاء الصم
ــعب اليمني،  ــف العدوان بحق الش ــا تحال يرتكبه
ــاجد والطرق والبنى  ــتهدافه للمساكن واملس واس

التحتية للبالد.
ــة  ــة والدولي ــات املحلي ــس املنظم ــا املجل ودع
ــازر اليومية التي  ــق الجرائم واملج إىل رصد وتوثي
ــكل يومي يف اليمن عىل مرأى ومسمع  ترتكب بش

من املجتمع الدويل.

 "مجلس الشورى" يدين إعالن تحالف  "مجلس الشورى" يدين إعالن تحالف 
العدوان إغالق المنافذ اليمنيةالعدوان إغالق المنافذ اليمنية

صنعاء / سبأ
ــيل الراعي  ــواب األخ يحيى ع ــس الن ــس مجل ــى رئي  تلق
ــكر جوابية من رئيس مجلس الشعب بالجمهورية  برقية ش
ــىل برقية  ــك رداً ع ــاغ، وذل ــوده صب ــورية حم ــة الس العربي
ــاً ملجلس  ــبة انتخابه رئيس التهنئة التي بعث بها له بمناس

الشعب السوري.
وعرب رئيس مجلس الشعب السوري عن تمنياته لرئيس 
ــة اليمنية األمن  ــة وللجمهوري ــواب دوام الصح مجلس الن

والسالم واالستقرار .
ــعى دائماً  ــوري يس ــعب الس ــد صباغ أن مجلس الش وأك
ــني البلدين  ــاون الربملانية ب ــات التع ــز عالق ــر وتعزي لتطوي

الشقيقني بما يخدم املصالح املشرتكة.

الراعي يتلقى برقية شكر الراعي يتلقى برقية شكر 
جوابية من نظيره السوريجوابية من نظيره السوري

الحديدة /سبأ
ــاد رئيس  ــح الصم  زار األخ صال
ــىل القائد  ــيايس األع ــس الس املجل
ــلحة معرض  ــوات املس ــىل للق األع
ــذي نظمته  ــخ البحرية ال الصواري
القوات البحرية والدفاع الساحيل .

ــس الصماد ومعه  ــتمع الرئي واس
ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ
االقتصادية الدكتور حسني مقبويل 
ــواء الركن محمد  ــاع الل ووزير الدف
اإلدارة  ــر  ووزي ــي  العاطف ــارص  ن
ــيل القييس، من  ــة عيل بن ع املحلي
ــاع  ــة والدف ــوات البحري ــادة الق قي
ــاح عن منظومة  ــاحيل إىل إيض الس
ــخ البحرية محلية الصنع  الصواري

ــم " املندب " والتي  التي تحمل إس
ــة  ــة يف إصاب ــا العالي ــاز بدقته تمت

األهداف.
ــن  ع ــاد  الصم ــس  الرئي ــرب  وع
سعادته بهذا اإلنجاز الكبري والذي 
ــة يف معادلة  ــة نوعي ــيضيف نقل س
ــة  رادع ــوة  وق ــدو  الع ــع  م ــة  املعرك
ــة .. وقال "  ــتغري موازين املواجه س
إن أموال الخليج التي بعرثت لرشاء 
ــرار اليمن  ــوالءات والنيل من أح ال
ــداً  حدي ــم  عليه ــتعود  س ــم  والعال

وناراً".
ــيايس  وأعلن رئيس املجلس الس
ــىل عن مكافآت مادية ومعنوية  األع
لألحرار يف قسم التصنيع العسكري 

أو  ــة  الصاروخي ــوة  الق يف  ــواًء  س
ــوات البحرية  ــوي والق الدفاع الج

والدفاع الساحيل.
ــالل الزيارة نائب رئيس  رافقه خ
ــواء الركن  ــة الل ــة األركان العام هيئ
عيل حمود املوشكي وقائد املنطقة 
ــف املداني  ــواء يوس ــة الل الخامس
ــاع  ــة والدف ــوات البحري ــد الق وقائ
الساحيل اللواء الركن محمد فضل 
ــناد اللوجستي  ورئيس هيئة اإلس
ــس  ورئي ــي  الكحالن ــيل  ع ــواء  الل
ــواء  ــواحل الل ــر الس ــة خف مصلح
ــرزاق عيل املؤيد ومدير دائرة  عبدال
ــد يحيى  ــوي العمي ــه املعن التوجي

املهدي.

الرئيس الصماد: أموال الخليج المبعثرة للنيل من أحرار اليمن ستعود عليهم جحيمًاالرئيس الصماد: أموال الخليج المبعثرة للنيل من أحرار اليمن ستعود عليهم جحيمًا
أزاح الستار عن منظومة الصواريخ البحرية محلية الصنع  "المندب  - أزاح الستار عن منظومة الصواريخ البحرية محلية الصنع  "المندب  - ١١ " "

ــازر واألعماِل اإلجرامية  ــان أن املج أكدت وزارة حقوق اإلنس
ــلفاً التي  واإلرهابية املتعمدة واملبارشة واملنظمًة واملخطط لها س
ــا وجماعاتها اإلرهابية  ــا دول تحالف العدوان ومرتزقته تقوم به
ــلم واألمن الدوليني، مجددة مطالبتها بتشكيل  تهدد  حفظ الس

لجنة دولية مستقلة للتحقيق يف جرائم الحرب يف اليمن.
ــخة منه، كافة  ــبأ) نس ــتنكرت الوزارة يف بيان تلقت (س  واس
ــا بحق املواطنني  ــا طريان العدوان يومي ــاكات التي يرتكبه االنته
ــده باالعتداء املبارش  ــع محافظات الجمهورية وكذا تعم يف جمي
ــم عىل مختلف االماكن املدنية ( االعيان املدنية والثقافية  واملنظ
ــاالت  االحتف ــن  وأماك ــفيات  واملستش ــدارس  للم ــا   وتدمريه  (

والحدائق العامة ، واملساجد .
ــار اىل  األعمال  واملمارسات التي تقوم بها دول تحالف    وأش
العدوان وكل من يدعمهم من املرتزقة والجماعات اإلرهابية التي 

ــام بأعمال إرهابية  ــتي واملايل للقي تقدم لها كافة الدعم اللوجس
ــة اإلرهابية  ــا العملي ــني ، وآخره ــق املواطن ــعه يف ح ــم بش وجرائ
ــدن املتواجدين يف مقر البحث  ــتهدفت أبناء محافظة ع التي اس
ــني مجنداً وترضر  ــل وجرح أكرث من اربع ــي وأدت  إىل مقت الجنائ

عدد من املواطنني املتواجدين بالقرب من املبنى .
ــر البيان أن تلك الهجمات التي تقوم بها دول التحالف    وذك
وجماعاتها االرهابية تعد أعمال جبانة وال أخالقية ، تؤكد فقدان 
ــانية ،   ــم الدينية واإلنس ــن تدعمهم كافة القي ــف وم دول التحال

وتهدد  السلم واألمن الدوليني  .
ــأن دول  ــت ب ــة تثب ــال املروع ــذه األعم ــوزارة أن ه ــدت ال وأك
ــم ال يحرتمون قواعد  ــن جندتهم وجلبتهم ودعمته التحالف وم
ــانية  ــوَد واملواثيَق اإلنس ــماوية وكافة العه ــكام الرشائع الس وأح
ــدة  ــم املتح ــدويل  واألم ــع ال ــىل  أن املجتم ــل ع ــة ودلي والقانوني

ــازر والجرائم  ــري ومبارش يف كافة املج ــكل كب وهيئاتها رشيكة بش
ــذ  ــم من ــدوان ومرتزقته ــا دول الع ــي ترتكبه ــانية الت ــد اإلنس ض
تسعمائة وخمسة وخمسني يوماً ، بتغاضيها وسكوتها املتعمد .

وجددت الوزارة دعوتها لألمم املتحدة ومجلَس األمن بتفعيل 
ــكام التي قامت  ــذ  القواعد واألح ــال تطبيق وتنفي ــا يف مج دوره
ــية،  ــان وصون حقوقه األساس بصياغتها من أجل حماية اإلنس

وحماية كافة األعيان املدنية والثقافية من أي انتهاك.
ــدوان  ــكال الع ــة أش ــف كاف ــدويل بوق ــع ال ــت املجتم  وطالب
ــعبه وكل مقدراته الحضارية  ــىل اليمن وش ــار املمنهج ع والحص
ــكيل لجنة دولية  ــة  وتنفيذ مطالبها بتش ــة والثقافي واالقتصادي
ــق يف كل املجازر  ــق والتحقي ــدة  لتقيص الحقائ ــتقلة ومحاي مس

التي ترتكبها دول العدوان  بحق شعب اليمن ومقدراته.

"حقوق اإلنسان": إجرام وإرهاب تحالف العدوان "حقوق اإلنسان": إجرام وإرهاب تحالف العدوان 
يهدد السلم واألمن الدوليينيهدد السلم واألمن الدوليين

جددت دعوتها بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائقجددت دعوتها بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق

دعا المنظمات للقيام بدورها اإلنساني واألخالقي إليقاف العدوان والحصار:دعا المنظمات للقيام بدورها اإلنساني واألخالقي إليقاف العدوان والحصار:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• قصف مدفعي عىل:
ــعودي  ــات مرتزقة الجيش الس - تجمع

يف سالطح وذو رعني
ــالطح وذور  ــة يف س ــات للمرتزق - تجمع

عني
ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع  -
ومرتزقتهم يف موقع املخروق الكبري ومواقع 

أخرى
يف  ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع  -

مرتفعات رجالء محققا إصابات مبارشة
- تجمعات للجنود السعوديني يف قيادة 

الحماد
ــعودي  ــات مرتزقة الجيش الس - تجمع

وخيامهم يف سالطح وذو رعني
ــعودي  ــات مرتزقة الجيش الس - تجمع

رشق رقابة صلة
• إطالق صاروخ زلزال- 2 عىل تجمعات 
ــة منفذ  ــعودي قبال ــش الس ــة الجي مرتزق

الخرضاء
جيزان:

• قصف مدفعي عىل:
- تجمعات للجنود السعوديني يف موقع 

العبادية واملستحدث الجديد
- تجمعات للمرتزقة يف منفذ الطوال 

ــا  ــدد من صواريخ الكاتيوش • إطالق ع
ــة عىل تجمعات للجنود  والقذائف املدفعي

السعوديني يف بوابة املوسم
عسري:

• إطالق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد 
ــع الجنود  ــة عىل تجم ــن قذائف املدفعي م
ــة  ــر وقري ــكر الحاج ــعوديني يف معس الس

مجازة
• قصف مدفعي عىل تجمعات للجنود 

السعوديني يف مستحدث املسيال

االحد 2017/11/5       

لحج:
ــع املرتزقة  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
ــق  عس ــال  وجب ــن  الحص ــىل  ع ــيطرة  والس

وجبال الصوالحة يف مديرية املقاطرة 
ــلحة  ــاحنتني محملتني باألس • تدمري ش
ــة يف الطريق الرابط لطور  والذخائر للمرتزق

الباحة واملفاليس
مارب:

ــىل مواقع املرتزقة يف تبة  • عملية اغارة ع
زيد وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

تعز:
ــتهدف تحصينات  ــي يس ــف مدفع • قص

للمرتزقة يف جبل الهان بالضباب 
ــص 10 من املرتزقة يف مناطق متفرقة  • قن

بجبهات ومحاور تعز
ميدي:

ــن  ــدد م ــزال 1- وع ــاروخ زل ــالق ص • إط
ــات للمرتزقة  ــة عىل تجمع ــف املدفعي القذائ

شمال صحراء ميدي
الجوف:

ــواق يف  ــة بوادي ش ــن املرتزق ــص 2 م • قن
الغيل وقنص ثالث بمزوية يف املتون

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء:
ــان بمديرية  ــارات عىل منطقة جرب • 6 غ

سنحان
ــة  الداخلي وزارة  ــى  مبن ــىل  ع ــان  غارت  •
ــارة ثالثة عىل مبنى األمن  بحي الحصبة وغ

القومي بصنعاء القديمة
• غارة عىل منصة ميدان السبعني

• غارتان عىل منطقة عطان
ــة بمديرية  ــارات عىل مناطق متفرق • 4 غ

سنحان
• 3غارات عىل كلية الهندسة يف جولة آية

ــة بني  ــة بمديري ــل امللك ــىل جب ــارة ع • غ
حشيش

• 5 غارات عىل قاعدة الديلمي
ــرس بجولة  ــة الح ــارات عىل مدرس • 3 غ

الجمنة
ــيايس يف حي  • غارتان عىل تبة األمن الس

األعناب بشمالن
• غارتان عىل مديرية نهم

صعدة:
ــني إثر 3 غارات  ــة اثنني من املواطن • إصاب
ــي ربيعة  ــود يف منطقة بن ــي وق ــىل محطت ع

بمديرية رازح
• غارتان عىل مديرية باقم

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
ــتهدف مناطق متفرقة من مديريتي رازح  يس

ومنبه الحدوديتني
ــظ بمديرية  ــة املالحي ــىل منطق ــارة ع • غ

الظاهر
ــارة  جب ــو  أب آل  وادي  ــىل  ع ــارات  غ  3  •

ومنطقة الرصيفات بمديرية كتاف
ــان يف  ــي غرب ــة بن ــىل منطق ــان ع • غارت

ساقني
• غارتان عىل معسكر كهالن

عمران:
• شهيدان وجريحان آخران يف استهداف 
ــدوان للخط العام بمنطقة صيفان  طريان الع

يف مديرية حرف سفيان
تعز:

• غارة عىل مديرية موزع غربي تعز 
• غارتان شمال يختل بمديرية املخا

حجة:
• 12 غارة عىل مديريتي حرض وميدي

مارب:
• غارة عىل مديرية رصواح

عسري:
• غارة عىل قرية مجازة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء - سبأ
دعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي 
ــدة  ــك ووح ــود لتماس ــة الجه إىل مضاعف
الجبهة الداخلية يف مواجهة مؤامرات دول 
ــعودية والتي  ــدوان بقيادة الس تحالف الع
تصًعد من مؤامراتها املختلفة ضد الشعب 

اليمني.
وأشار األخ يحيى عيل الراعي يف جلسة 
ــف تحالف  ــس إىل تكثي ــس النواب أم مجل
ــدوان من طلعاته وغاراته وقتل األطفال  الع
ــيوخ يف مختلف املحافظات  والنساء والش
ــة،  التحتي ــة  والبني ــه  مقدرات ــري  وتدم
ــة  واملحرم ــة  الفتاك ــلحة  األس ــتخدماً  مس

دوليا.
ــدويل  ــع ال ــىل املجتم ــي ع ــال " ينبغ وق
ــه دول العدوان  ــا تقوم ب ــدم التغايض عم ع
ــعب  ــاء وإزهاق ألرواح الش ــفك للدم من س
ــات  واملنظم ــات  الهيئ ــاً  داعي  .." ــي  اليمن
ــاني  اإلنس ــا  بدوره ــام  القي إىل  ــة  الدولي
ــط عىل دول  ــي والقانوني بالضغ واألخالق

ــوم أمريكيا إليقاف  ــدوان املدع تحالف الع
ــري  ــربي والبح ــا ال ــع حصاره ــا ورف حربه
والجوي الذي تفرضه عىل الشعب اليمني 
ــراض واألوبئة  ــار األم والذي أدى إىل انتش

الفتاكة وارتفاع نسبة الفقر.

ــالة  رس إىل  ــس  املجل ــتمع  اس ــك  ذل إىل 
رئيس مجلس النواب املوجهة إىل أمني عام 
ــن موافقة  ــي الدويل تتضم ــاد الربملان االتح
ــاركة يف االجتماع  ــس النواب عىل املش مجل
الربملاني ملؤتمر األمم املتحدة املعني بتغيري 

املناخ بمدينة بون فيجي بجمهورية أملانيا 
االتحادية يف 12 نوفمرب الجاري.

ــتمع املجلس إىل مذكرة أمني عام  كما اس
ــدول األعضاء يف منظمة  ــاد مجالس ال اتح
ــأن دعوة الربملانات  ــالمي بش التعاون اإلس
األعضاء إىل إيفاد أسماء مرشحيها لشغل 

منصب أمني عام االتحاد.
ــر  املؤتم أن  إىل  ــرة  املذك ــارت  أش ــث  حي
ينتخب األمني العام بناء عىل ترشيح الوفود 
ــدأ التناوب  ــاً ملب ــاد وفق ــاء يف االتح األعض
ــحون من  الجغرايف، وينبغي أن يكون املرش
ــؤون  ذوي الكفاءات العالية والخربة يف الش
ــاءة اإلدارية،  ــهود لهم بالكف الربملانية املش
ــا أمكن  ــام بالرتايض م ــب األمني الع وينتخ
ــة ثلثي األعضاء  ــه ينتخب بأغلبي وإال فإن

الحارضين املشرتكني يف التصويت.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــة  واملوافق ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
ــوم  ــاح الي ــه صب ــيواصل أعمال ــه، وس علي

الثالثاء بمشيئة الله تعاىل .

شركة النفط تؤكد

ــا يف تزويد املواطنني  ــات عىل القيام بواجبه وحثت كافة املحط
ــراءات القانونية  ــتتخذ اإلج ــتقات النفطية .. مؤكدة أنها س باملش

بحق كل من يحاول احتكار املشتقات النفطية.
كما أكدت رشكة النفط وجود كميات كبرية من النفط بمنشآتها 

يف محافظة الحديدة وال داعي للقلق وخلق طوابري يف املحطات.

حكومة اإلنقاذ 

ــة  اليومي ــازر  واملج ــة  االقتصادي ــرب  الح أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــن قبل العدوان  ــتمر م ــري والتخريب املمنهج والحصار املس والتدم
ــذ اليمنية،  ــالن إغالق كافة املناف ــعب اليمني، وآخرها إع ضد الش
ــي واإلرهابي  ــح هذا العدوان اإلجرام ــاعة وقب دليل جديد عىل بش
الذي يحظى بغطاء دويل، وتسرت فاضح عىل جرائمه املشينة بحق 
ــراف واملواثيق  ــكل الرشائع واألع ــافرة ل ــانية وانتهاكاته الس اإلنس

الدولية واإلنسانية.
ــعودي وداعميه املسؤولية الكاملة  وحمل املصدر، العدوان الس
ــني الذين  ــاة اليومية لليمني ــانية واملعان ــة اإلنس ــم الكارث عن تفاق

يعانون من كل أشكال اإلجرام ضدهم يف أبشع عدوان إجرامي.
وشدد عىل أن كل من يربر إرهاب الدولة الذي تمارسه السعودية 
ــارات بحق 27 مليون مواطن يمني، رشيك رئييس يف الجريمة  واإلم
ــل جماعي  ــاوية ومن قت ــج مأس ــن نتائ ــم عن ذلك م ــد ينج ــا ق وم

للشعب اليمني.

ــع الدويل  ــس األمن واملجتم ــم املتحدة ومجل ــا املصدر األم ودع
ــانية، وكل أحرار العالم، إىل االنتصار  واملنظمات الحقوقية واإلنس
ــة  ــعب اليمني فريس ــو ملرة واحدة، وعدم ترك الش ــانيتهم ول إلنس
ــؤوليتهم األخالقية  ــي وتحمل مس ــدوان الرببري والهمج لهذا الع
واإلنسانية يف اإليقاف الفوري للعدوان ضد اليمن وشعبه، والعمل 
ــار أن ال حل  ــوار باعتب ــة الح ــراف إىل طاول ــة األط ــىل عودة كاف ع

للخروج من الوضع الراهن إال عرب الحوار.
ــدر أن ماعدا ذلك من خطوات تصعيدية يعني إطالة  وأكد املص
ــعب اليمني  ــرب املفروضة عىل الش ــار والح ــدوان والحص ــد الع أم
ــاوي وعىل نحو أكرث إيالما  ــاني املأس وبالتايل تأجيج الوضع اإلنس

وتعقيدا وعرقلة أي جهد قد يفيض للحل السلمي.

دك تجمعات

ــاً لجيش العدو  ــعبية زحف ــش واللجان الش ــك كرس الجي إىل ذل
السعودي أمس باتجاه الرشفة يف نجران .

ــكري بنجران لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأوضح مصدر عس
ــدت لزحف نفذه  ــعبية تص ــش واللجان الش ــن الجي ــدات م أن وح
ــعودي عىل موقع الرشفة ، مشرياً إىل أن الزحف تزامن  الجيش الس
ــع باإلضافة إىل  ــىل املوق ــارات ع ــع غ ــريان العدوان تس ــن ط مع ش

تمشيط ملروحيات األباتيش .
ــش  ــة للجي ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــدر إىل أن الق ــت املص ولف
ــعوديني يف  ــات للجنود الس ــتهدفت تجمع ــعبية اس ــان الش واللج

مواقع الحماد والهجلة وعباسة محققة إصابات مبارشة .

التأكيد على حل

ــا لصالح  ــة بتجاوزه ــبل الكفيل ــأنها والس ــارة بش ــكاليات املث واإلش
ــتقرار  ــة بني الحكومة والقطاع الخاص وذلك يف اتجاه تأمني واس الرشاك
ــعارها يف السوق املحلية بما يحقق هامش الربح املعقول  تلك املواد وأس
ــة بما يعزز من مقدرتها  ــتوردين وضمان الدولة لحقوقها القانوني للمس

عىل الوفاء بالتزاماتها ويف املقدمة دفع مرتبات املوظفني.
ــعبان  ــتمع االجتماع إىل إيضاح وزيري املالية الدكتور صالح ش واس
ــاب األسعار وفوارقها  ــأن آلية احتس والصناعة والتجارة عبده برش، بش
ــع النهائية  ــعار البي ــترياد، وأس ــا للمعطيات الواردة من منافذ االس وفق

للمستهلك .
ــكاليات التي يواجهها القطاع  وأكدا أهمية تعاون الجميع لحل اإلش
ــن جهة أخرى،  ــة كافة منها، م ــة وضمان حقوق الدول ــاص من جه الخ
ــعار إن وجدت ملواجهة  ــن فوارق األس ــتفادة م بما يف ذلك تحقيق االس

االلتزامات الحتمية.
ــات  ــة البيان ــرتكة ملراجع ــة مش ــة فني ــكيل لجن ــاع تش ــر االجتم وأق

واملعلومات، وعىل أن ترفع اللجنة نتائج عملها يف أرسع وقت ممكن.
شارك يف اللقاء كل من وزير الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى 

الدكتور عيل أبو حليقة ووزير الدولة عبدالعزيز البكري.

مقتل نائب أمري

ومدير فرع الزراعة يف عسري فهد الفرطيش وعددا من املسؤولني.
ــأن جميع من  ــمية ب ــائل اإلعالم إىل توارد أنباء غري رس ــارت وس وأش

كانوا عىل منت املروحية قتلوا إثر سقوطها.
ــعودية منذ أمس األول حملة اعتقاالت طالت العرشات  ــهد الس وتش
ــال بتهم مختلفة عىل خلفية  ــؤولني واألمراء ورجال األعم من كبار املس
ــي تفرض قيودا  ــعودية الت ــة األرسة الحاكمة يف الس ــرصاع بني أجنح ال
ــا بموجب قوانني  ــري وتعاقب منتقديه ــة الرأي والتعب ــة عىل حري صارم
ــع وخاصة  ــان عىل نطاق واس ــتبدادية كما أنها تنتهك حقوق اإلنس اس
املرأة وسط تجاهل تام من حلفائها يف الغرب بسبب العالقات التجارية 

واالقتصادية التي تربطهما.
ــرن العديد من  ــن مق ــض لطائرة ب ــئ والغام ــقوط املفاج ــار الس وأث
ــيما أن وزارة الداخلية  ــرة الس ــقوط الطائ ــة س ــول كيفي ــاؤالت ح التس
ــقوط  ــبب الذي أدى لس ــمي إىل الس ــم ترش يف بيانها الرس ــعودية ل الس
ــؤولني، مكتفية  ــرن وعددا من املس ــي تقل ابن مق ــرة املروحية الت الطائ
بالقول أن ابن مقرن قام بجولة يوم االحد عىل طائرة مروحية لعدد من 
ــاحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه  املشاريع الس

فقد االتصال بالطائرة يف محيط محمية ريدة.
ويف ظل هذا التعتيم عن الحادث كشف نشطاء عىل مواقع التواصل 
ــؤولني، وانه وقع  ــع عدد من املس ــرن تمت تصفيته م ــي أن مق االجتماع
ــريين إىل أن طائرة  ــلمان ضده، مش ــة مؤامرة حاكها محمد بن س ضحي
ــقاطها بواسطة طائرة حربية بعدما قرر األمري الهروب  ابن مقرن تم إس

من السعودية غداة اعتقال عدد كبري من األمراء بتهم تتعلق بالفساد.
واألمري منصور هو احد أوالد مقرن بن عبد العزيز وُيلّ العهد األسبق 
ــلمان بن  ــعودية الذي قام امللك س ــب رئيس مجلس الوزراء يف الس ونائ

عبد العزيز بعزله من والية العهد فور تنصيبه ملكاً عىل البالد.
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