
صنعاء-سبأ
ــواب األخ يحيى عيل  ــث رئيس مجلس الن بع
ــس الشعب  ــزاء إىل رئيس مجل ــي برقية ع الراع
بجمهورية مرص العربية الدكتور عيل عبدالعال 
ــذي استهدف  ــي ال ــوم اإلرهاب ــا الهج يف ضحاي
املصلني يف جامع الروضة شمال سيناء، ما أدى 

إىل استشهاد وجرح املئات.
ــذا  ــه له ــواب إدانت ــس الن ــس مجل ــد رئي وأك
ــع  ــاىف م ــذي يتن ــوي ال ــي الدم ــوم اإلرهاب الهج
ــف وكل الرشائع  ــن اإلسالمي الحني تعاليم الدي
ــة والقيم األخالقية واإلنسانية .. معتربا  السماوي
ــرار الشعب املرصي  ــك استهدافاً ألمن واستق ذل
الشقيق وشعوب املنطقة عامة، يف إطار مخطط 
ــاء  أبن وأرواح  ــاء  دم ــح  ــي يستبي إرهاب ــري  تآم
ــني العربية اإلسالمية ويسعى لرضب أمنها  األمت

واستقرارها .

ــب التحرك الجاد  ــا أكد أن هذا األمر يتطل كم
ــة، ملواجهة  ــة واإلسالمي ــدول العربي ــل ال من قب
ــىل  ــراً ع ــل خط ــذي يشك ــرف ال ــاب والتط اإلره

الجميع .
رضورة  إىل  ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــت  ولف
ــذي تقدمه بعض  ــود ملنع الدعم ال تضافر الجه
ــة  املتطرف ــة  اإلرهابي ــات  للجماع ــة  املنطق دول 
ــة التي استهدفت  ــذه األعمال اإلرهابي لتنفيذ ه
ــن خاصة يف ظل  ــدول ومنها اليم ــن ال ــد م العدي
ــف  ــه دول التحال ــذي تشن ــم ال ــدوان الغاش الع
ــايس لتنظيمي  ــة الداعم األس ــاده السعودي بقي

داعش والقاعدة باملال والسالح.
ــن مجلس النواب والشعب  وأعرب عن تضام
ــب املرصي الشقيق يف مواجهة  اليمني مع الشع
اإلرهاب بكل أدواته وأشكاله .. مرتحما عىل أرواح 

للشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

رئيس مجلس النواب يعزي نظيره المصري رئيس مجلس النواب يعزي نظيره المصري 
في ضحايا الهجوم اإلرهابيفي ضحايا الهجوم اإلرهابي

صنعاء - سبأ 
ــي  الشام ــا  زكري ــل  النق وزراء  ــس  أم ــع  اطل
ــالن  ــالل عق ــات ط ــة والتأمين ــة املدني والخدم
ــىل  ــس ع ــد أم ــن زي ــة حس ــاب والرياض والشب
ــدان  ــة يف مي ــريات الجاري ــزات والتحض التجهي
ــد  ــرى املول ــربى بذك ــة الك ــني لالحتفالي السبع

النبوي الرشيف .
واستمع الوزراء من القائمني عىل االحتفالية 

ــة لالحتفاء  ــدادات الجاري ــن االستع إىل رشح ع
ــوب املسلمني  ــىل قل ــة العزيزة ع ــذه املناسب به

كافة.
ــل و املشاركة يف  ــة التفاع ــد الوزراء أهمي وأك
ــن إىل أن ذكرى املولد  ــة ، مشريي ــذه االحتفالي ه
ــة للتعريف  ــة عظيم ــف مناسب ــوي الرشي النب
ــه تعاىل رحمة  ــذي أرسله الل ــي األعظم ال بالنب

للعاملني ونرش سريته و استلهام الدروس منها.

وزراء النقل والخدمة المدنية والشباب يطلعون وزراء النقل والخدمة المدنية والشباب يطلعون 
على التحضيرات لالحتفال بالمولد النبويعلى التحضيرات لالحتفال بالمولد النبوي

ــي عدد من مرتزقة الجيش السعودي أمس مرصعهم يف  لق
عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية يف قطاعي عسري 

ونجران.
ــدداً من  ـــ (سبأ) أن ع ــري بعسري ل ــدر عسك ــح مص وأوض
ــم يف عمليات قنص  ــودي لقوا مرصعه ــة الجيش السع مرتزق
ــان الشعبية قبالة منفذ  ــة يف الجيش واللج لوحدات القناص

علب خالل الساعات املاضية.
ــان الشعبية  ــدر إىل أن مدفعية الجيش واللج ــار املص وأش
ــودي يف عدد من  ــات مرتزقة الجيش السع ــت تجمع استهدف
التباب قبالة منفذ الخرضاء بنجران محققة إصابات مبارشة.
ــي  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك

الغاشم شن غارة عىل مدينة الربوعة بعسري.

مصرع عدد من مرتزقة الجيش مصرع عدد من مرتزقة الجيش 
السعودي بعسير ونجرانالسعودي بعسير ونجران

إثر عمليات متفرقة ألبطال الجيش واللجانإثر عمليات متفرقة ألبطال الجيش واللجان الثورة/سبأ
ــش واللجان  ــال الجي واصل أبط
ــل بالغزاة  ــة عمليات التنكي الشعبي
ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــة  واملرتزق
ــن الخسائر  ــد م ــني بهم املزي ملحق

الفادحة يف األرواح والعتاد.
ــات نهم ورصواح   وتصدرت جبه
ــارات  واالنكس ــم  الهزائ ــد  مشاه
ــات  ــالل الساع ــدوان خ ــة الع ملرتزق
املاضية حيث سقط عدد كبري منهم 
ــم تدمري  ــح فيما ت ــل وجري ــني قتي ب
ــاد للعدو إىل جانب  تحصينات وعت
ــة وذخائر يف عمليات  اغتنام أسلح

بطولية للمجاهدين.
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  وأطلق  
ــان  ــوع اورغ ــن ن ــاً م ــس صاروخ أم
ــة والغزاة يف  ــات للمرتزق عىل تجمع

كهبوب بلحج.
ــش واللجان الشعبية  ونفذ الجي
ــىل مواقع  ــة هجومية ع ــس عملي أم
ــدوان السعودي بحريب  مرتزقة الع

نهم غرب مأرب.
ــري لـ (سبأ)  ــد مصدر عسك وأك
ــن مرتزقة  ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م
ــىل  ع ــت  مباغ ــوم  بهج ــدوان  الع
ــاب  والتب ــم  فاط ــل  بجب ــم  مواقعه

السود بحريب نهم.
ــه تم خالل  ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــري  وتدم ــة  أسلح ــام  اغتن ــة  العملي

ــري  عسك ــاد  وعت ــات  تحصين
للمرتزقة.

ــان  واللج ــش  الجي ــذ  نف ــا  كم
ــس عمليات نوعية عىل  الشعبية أم
ــع مرتزقة العدوان السعودي يف  مواق

مناطق رشق بنهم.
أن  ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــذت  ــان نف ــش واللج ــدات الجي وح
ــىل مواقع  ــات واسعة ع ــالث عملي ث
مرتزقة العدوان بمناطق عيدة ويام، 
ــىل والجرحى يف  ــدداً القت ــة ع موقع

صفوفهم.
ــرار املرتزقة  ــدر إىل ف ــار املص وأش
ــم  أسلحته ــني  تارك ــم  مواقعه ــن  م

وعتاداً عسكرياً.
ــال الجيش واللجان  وأفشل أبط

ــل  تسل ــة  محاول ــس  أم ــة  الشعبي
ــع  موق ــاه  باتج ــدوان  الع ــة  ملرتزق

عسكري بمنطقة يام يف نهم.
ــدر عسكري مرصع  ــح مص وأوض
ــة بإحباط  ــدد من املرتزق وإصابة ع
ــة تسللهم  ــش واللجان محاول الجي

باتجاه موقع عسكري بجبال يام.
ــدات الجيش واللجان  وكانت وح
ــدت املرتزقة خسائر  الشعبية قد كب
ــة  ــات هجومي ــالث عملي ــرية يف ث كب

بمناطق متفرقة بنهم.
ــن مرتزقة  ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع
ــوم للجيش  ــس يف هج ــم أم مرصعه
ــم  ــىل مواقعه ــة ع ــان الشعبي واللج

بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

أن  ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــة نفذوا  ــان الشعبي ــش واللج الجي
ــة عىل مواقع املرتزقة  عملية هجومي
ــدرة بمديرية رصواح  يف منطقة املخ
ــرية يف األرواح  ــم خسائر كب وكبدوه

والعتاد.
ــن  ــدات م ــدر أن وح ــاد املص وأف
ــذت عمليات  ــان نف ــش واللج الجي
ــة  للمرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي
ــم وأوقعت قتىل وجرحى  بحريب نه

يف صفوفهم.
ــوة الصاروخية  ــت الق ــا أطلق كم
ــة أمس  الشعبي ــان  ــش واللج للجي
ــات  تجمع ــىل  ع ــان  أورغ ــاروخ  ص
ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي 
جنوب رشق كهبوب بمحافظة لحج.

أن  ــري  عسك ــدر  مص ــد  وأك
ــا  مخلف ــه  هدف ــاب  أص ــاروخ  الص
خسائر يف صفوف املرتزقة وعتادهم 

العسكري.
ــال الجيش واللجان  كما نفذ أبط
ــىل مواقع  ــة أمس هجوماً ع الشعبي
ــدوان يف تبة اإلثني عرش  مرتزقة الع

جنوب موزع بمحافظة تعز.
ــة  ــري لوكال ــدر عسك ــد مص وأك
ــرصع  م ــأ)  (سب ــة  اليمني ــاء  األبن
ــن املرتزقة يف عملية  وإصابة عدد م
الهجوم التي سبقها تمشيط مواقع 

املرتزقة وتدمري تحصيناتهم .

مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة العدوان إثر مهاجمة مواقعهم في صرواح ونهم وموزعمصرع وإصابة أعداد من مرتزقة العدوان إثر مهاجمة مواقعهم في صرواح ونهم وموزع
ـــــــي كـــــهـــــبـــــوب بـــلـــحـــج ــــــة ف ــــــزق ــــــرت ــــــم ــــــــزاة وال ــــــــغ ــــات ال ــــع ــــم ــــج ــــت ــــف ب ــــص ــــع ـــــــي كـــــهـــــبـــــوب بـــلـــحـــجورغــــــــــــــــان ي ــــــة ف ــــــزق ــــــرت ــــــم ــــــــزاة وال ــــــــغ ــــات ال ــــع ــــم ــــج ــــت ــــف ب ــــص ــــع أأورغــــــــــــــــان ي

عمليات التنكيل بالعدو ومرتزقته تتصاعد في مختلف الجبهاتعمليات التنكيل بالعدو ومرتزقته تتصاعد في مختلف الجبهات

صنعاء / سبأ
ــس  ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال   التق
يف  ــس  أم ــىل  األع ــايس  السي ــس  املجل
ــح  ــور صال ــة الدكت ــر املالي ــاء وزي بصنع
ــاء حنني محمد  شعبان ومحافظة صنع

قطينة.
ناقش اللقاء الجوانب املتعلقة بتوفري 
ــة  والعاجل ــة  الرضوري ــات  االحتياج
ــن سري  ــزز م ــا يع ــاء بم ــة صنع ملحافظ
العمل وأداء السلطة املحلية والتنفيذية 
ــات للمواطنني  ــم يف تقديم الخدم ويسه
ــي تمر بها  ــروف الصعبة الت ــل الظ يف ظ

البالد. 
ــع خطة  ــة وض ــاء إىل آلي ــرق اللق وتط
ــة للجوانب اإليرادية يف املحافظة  تنفيذي
ــة بما يساعد  ــات وتفعيل الرقاب واملديري
عىل توريد اإليرادات إىل الخزينة العامة 
ــري  ــة توف ــات ويف املقدم ــذ االلتزام لتنفي
ــات  ــات والنفق ــن املرتب ــى م ــد األدن الح

التشغيلية.
ــة  ــاع السلط ــاء أوض ــرض اللق واستع
ــة والصعوبات التي  ــة يف املحافظ املحلي
تواجه تنفيذ العمل وخاصة يف الجوانب 
ــرصف  وال ــاه  املي ــات  وخدم ــة  الصحي
ــن املشاريع  ــرق وغريها م ــي والط الصح

الخدمية .
ــس املجلس السيايس األعىل  وأكد رئي
ــود  ــر الجه ــة تضاف ــاء أهمي ــالل اللق خ
وتعزيز أداء السلطة املحلية والتنفيذية 
ــم  ــة وتقدي ــة العام ــدم املصلح ــا يخ بم

الخدمات للمواطنني. 
ــد  الح ــري  بتوف ــة  املالي ــر  وزي ــه  ووج
ــات التشغيلية ورصفها  األدنى من النفق
ــة االلتزامات  ــاء ملواجه ــة صنع ملحافظ
وخاصة يف ما تشهده املرحلة الراهنة من 
ــف الجبهات  ــدوان يف مختل ــد الع تصعي

بما فيها جبهة نهم.
ــىل رضورة  ــس الصماد ع ــدد الرئي وش
ــع  الجمي ــار  واستشع ــود  الجه ــر  تضاف
ــات بالرجال  ــد الجبه ــة يف رف للمسؤولي
ــدوان والدفاع  ــاد ملواجهة قوى الع والعت

عن الوطن وأمنه واستقراره. 
ــخ وأعيان  ــف أبناء ومشائ ونوه بمواق
ــم  وأدواره ــاء  صنع ــة  محافظ ــاء  ووجه
ــة يف مختلف املراحل  ــة والفاعل اإليجابي
ــا اليمن وخاصة هذه املرحلة  التي مر به
ــة والدقيقة الذي يتعرض فيها  الحساس

ــر مؤامرة تهدف إىل  تمزيق  الوطن ألخط
وحدته وزعزعة أمنه واستقراره.

ــة قبائل  ــاد كاف ــس الصم ــا الرئي ودع
صنعاء إىل تعزيز التالحم ووحدة املوقف 
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــيل  القب ــف  والص
ــي ومخططاته التي  ــودي األمريك السع

تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. 
ــة أهمية  ــر املالي ــد وزي ــه أك ــن جانب م
تعزيز أداء السلطات املحلية ومضاعفة 
ــل اإليرادات  ــل تحصي ــا يف سبي جهوده
ــة  العام ــة  املالي ــة  مواجه ــل  يكف ــا  وبم

لاللتزامات التي عليها.
ــري االحتياجات  ــد االستعداد لتوف وأك
ــق  وف ــاء  صنع ــة  ملحافظ ــة  الرضوري

اإلمكانيات املتاحة.
إىل  ــاء  صنع ــظ  محاف ــار  أش ــا  فيم
ــة والصعوبات التي  األوضاع يف املحافظ
ــه العمل وخاصة افتقارها للنفقات  تواج
ــف حجر عرثة أمام  ــة والتي تق التشغيلي

تنفيذ املهام واملشاريع املختلفة. 
ــة تضافر الجهود يف سبيل   وأكد أهمي
ــات وخاصة يف ظل  ــذه التحدي ــاوز ه تج
ــا البالد  ــي تمر به ــة الت ــاع الراهن األوض

جراء استمرار العدوان والحصار.

الرئيس الصماد التقى وزير المالية ومحافظ صنعاء وأكد أهمية الرئيس الصماد التقى وزير المالية ومحافظ صنعاء وأكد أهمية 
تضافر الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين ورفد الجبهاتتضافر الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين ورفد الجبهات

لدى ترؤسه اجتماعا للمؤسستين القضائية واألمنيةلدى ترؤسه اجتماعا للمؤسستين القضائية واألمنية

ALTHAWRAHالثــــورة

ــدوان  الع ــريان  ط ــدف  استه  
السعودي األمريكي أمس مديريتي 
ــع  بأرب ــة  حج يف  ــدي  ومي ــرض  ح

غارات .
ــدر أمني باملحافظة  وأوضح مص
ــة (سبأ) أن  ــاء اليمني ــة األنب لوكال
طريان العدوان شن أربع غارات عىل 
مديريتي حرض وميدي بمحافظة 

حجة .
ــودي  السع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
األمريكي أمس غارتني عىل مديرية 

موزع بمحافظة تعز.
ــيل باملديرية  ــح مصدر مح وأوض
ــة (سبأ) أن  ــاء اليمني ــة األبن لوكال
ــن غارتني عىل  ــريان املعادي ش الط

منطقة الهاميل بمديرية موزع.

ست غارات لطيران العدوان على حرض وميدي في حجة والهاملي بتعزست غارات لطيران العدوان على حرض وميدي في حجة والهاملي بتعز
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سگرتريو التحرير

الرئيس الصماد: تحقيق العدالة يقتضي انضباطًا في النيابات والمحاكم وبّتًا في القضاياالرئيس الصماد: تحقيق العدالة يقتضي انضباطًا في النيابات والمحاكم وبّتًا في القضايا

ٹ
ــاد  ــح الصم ــس صال رأس الرئي
ــايس األعىل  ــس املجلس السي رئي
بصنعاء أمس اجتماعا ضم رئيس 
ــىل القايض  ــاء األع ــس القض مجل
ــام  الع ــب  والنائ ــل  املتوك ــد  أحم
ــي ورئيس  ــد الدرباب القايض ماج
ــش القضائي القايض  هيئة التفتي

يحيى العنيس.
ــم نائب  ــاء الذي ض ــرس اللق ك
وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم 
ــم بأعمال رئيس  والقائ الخيواني 
ــواء  الل ــايس  السي ــن  األم ــاز  جه
ــم  والقائ ــي  الشام ــادر  عبدالق
بأعمال رئيس جهاز األمن القومي 
العميد مطلق املراني ورئيس لجنة 
األرسى عبدالقادر املرتىض ونائب 
ــراد قاسم  ــة األرسى م رئيس لجن
ــة التنسيق بني  ــة آلي عيل، ملناقش

األجهزة القضائية واألمنية بشأن 
ــني  واملوقوف ــن  املحتجزي ــا  قضاي
ــا جنائية والسبل  ــىل ذمة قضاي ع

الكفيلة بحلها والبت فيها .
ــاء الصعوبات  ــرض اللق واستع
ــن  م ــدد  ع ــذ  تنفي ــه  تواج ــي  الت
ــورة  املنظ ــا  القضاي يف  ــام  األحك
وكيفية التغلب عليها بتعاون كافة 
ــات ذات العالقة، ويف املقدمة  الجه

املؤسستان القضائية واألمنية.
ــاء أكد الرئيس الصماد  ويف اللق
ــني  ب ــود  الجه ــق  تنسي ــة  أهمي
ــزة  واألجه ــة  القضائي ــة  السلط
ــني  املوقوف ــا  قضاي يف  ــة  األمني
ــة القضايا  ــىل ذم ــن ع واملحتجزي
ــايس ومساندة  ــع السي ذات الطاب

العدوان .
ــدة  مسان رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــة بما  ــة واألمني ــزة القضائي األجه

ــن أداء دورها يف معالجة  يمكنها م
ــني وخاصة يف ظل  ــا املواطن قضاي
ــر بها  ــي تم ــة الت ــروف الراهن الظ

البالد.
ــس الصماد دعم  ــد الرئي كما أك
ــة  ملؤسس ــة  السياسي ــادة  القي
ــا الوطني  ــاء للقيام بواجبه القض
ــا إىل أن  ــق العدالة .. الفت يف تحقي
ــن يتأتى إال بتعزيز درجات  ذلك ل
ــات واملحاكم  ــاط يف النياب االنضب
ــا املرتاكمة ورسعة  وإنجاز القضاي

حلها والفصل فيها.
ــالع  اضط رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــة يف أداء دورها  ــة القضائي السلط
بما يخدم املصلحة العامة والعمل 
ــارة السجون واالطالع عىل  عىل زي
قضايا املوقوفني ورسعة البت فيها 

وإيجاد حلول عاجلة لها.
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الثورة/
ــات التي تمارسها  تتكشف الجرائم واالنتهاك
ــني يف  ــق املواطن ــي بح ــالل اإلمارات ــوات االحت ق
ــة  محلي ــادر  مص  ، ــا  تباع ــة  املحتل ــات  املحافظ
للثورة كشفت عن سجون رسية جديدة أنشأتها 
اإلمارات مؤخرا ، مشرية إىل فظائع مروعة يتعرض 
ــذه املعتقالت غالبيتهم من  له املوقوفون داخل ه

أبناء مدينة املخا الساحلية بمحافظة تعز.
ــادر إعالمية عن  ــت مص ــق نقل ــت ساب ويف وق
أقارب السجني عبدالجبار محمد أحمد القوبعي 
من أبناء قرية املشاع بمديرية املخا الذي تعرض 
لتعذيب بدني ونفيس يف معتقل رسي قرب ميناء 
ــزارع  ــدى امل ــاً يف إح ــل مزارع ــذي يعم ــا، وال املخ
ــل املليشيات يف  ــازه من قب ــة، وتم احتج باملديري

منتصف الشهر املنرصم..
ــالت الرسية  ــار إىل أحد املعتق ــل عبدالجب ونق
ــرشف عليها االحتالل  ــرب ميناء املخا- التي ي - ق
ــيش تمثل  ــرض لتعذيب وح ــا تع ــي وفيه اإلمارات
ــاس بالستيكية وتقطريها  ــراق معتقليه ألكي بإح

ــن املالبس باإلضافة  ــده بعد تجريده م عىل جس
ــق  ــر يف مناط ــاء السجائ ــره وإطف ــزع أظاف إىل ن

متفرقة من جسده.
ــا ومعتقالتها  ــة املخ ــرشف عىل مديري هذا وي
ــد  محم ــو  ”أب ــم  رأسه ــىل  ع ــون  إماراتي ــاط  ضب
ــا  املخ ــم  حاك ــه  بأن ــف  يوص ــذي  ال ــي“  اإلمارات
ــه اإلماراتي“ و”ابو  ــة إىل كل من ”ابوزرع باإلضاف

عبدالله اإلماراتي“.
وأثارت منظمات دولية ملف املعتقالت الرسية 
 ، ــة  املحتل ــات  املحافظ يف  ــي  اإلمارات ــالل  لالحت
وكشفت عن وجود جرائم تعذيب  بحق املعتقلني 
ــدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية  ، فيما أك
”إفرد“ انها وثقت شهادات تعذيب مروعة تعرض 
ــا املعتقلون داخل معسكر خالد الذي يسيطر  له

ــالل اإلماراتي، واصفة أياها بالفظائع  عليه االحت
املروعة.

ــوات  ــام الق ــن قي ــت ع ــورة كشف ــادر للث مص
ــدة تقع  ــة جدي ــالت رسي ــاء معتق ــة بإنش الغازي
ــل معسكر خالد  باملخا ، وأشارت إىل اعتقال  داخ
ــاء املديرية والزج بهم  عرشات األشخاص من أبن
ــت الفيدرالية  ــالت . من جهتها دع ــذه املعتق يف ه
ــع الغطاء عن  ــة إىل رف ــوق والتنمي ــة للحق الدولي
ــات الحقوقية  ــاح للمنظم ــون والسم هذه السج
ــة الدولية للصليب األحمر بالدخول  وفرق اللجن

إليها.
ــار اىل ان هذه الفظائع التي تمارسها قوات  يش
ــت األوىل فقد  ــي  يف اليمن ليس ــالل اإلمارات االحت
ــة اإلنسانية  ــارت املنظمات األوروبي ــق وأن أث سب
ــة كشفت عن  ــط معلومات موثق ــذا امللف ، وس ه
ــة بحق معتقلني يف  ــاب جرائم تعذيب وحشي ارتك
عدن واملخا واملكال وسقطرى، فيما أكدت صحف 
ــني للمخابرات  ــني تابع ــة محقق ــة مشارك أمريكي

األمريكية يف هذه الجرائم.

ـــة ـــروع ـــا وفــــظــــائــــع م ـــخ ـــم ـــةشـــبـــكـــة مـــعـــتـــقـــالت ســــريــــة فــــي ال ـــروع ـــا وفــــظــــائــــع م ـــخ ـــم شـــبـــكـــة مـــعـــتـــقـــالت ســــريــــة فــــي ال
لحج-سبأ

ــج عملية  ــة لح ــس بمحافظ ــم أم ت
ــل  ــض الفصائ ــع بع ــألرسى م ــادل ل تب
ــة محلية  ــة باملحافظة بوساط املسلح
أفرج بموجبها عن 22 أسريا من أبطال 

الجيش واللجان الشعبية.
وبهذا اإلنجاز تكون اللجنة الوطنية 
ــت يف تحرير  ــؤون األرسى قد نجح لش
64 أسريا خالل أكتوبر ونوفمرب من عدة 

جبهات.
ــيل أسماء األرسى املحررين  وفيما ي

يف عملية التبادل التي تمت أمس :
ــر مرعي  ــد عيل جاب ــم أحم 1 - أده

مديرية املفتاح - حجة
ــل محمد عيل حسن النييص  -2 بكي

مديرية بني سعد - املحويت
ــه  ــني الفقي ــه حس ــد عبدالل 3 - خال

مديرية رازح - صعدة
ــح  صال ــد  أحم ــيل  ع ــان  سلط  -  4

الغرباني مديرية الرجم - املحويت
ــت  بخي ــه  عبدالل ــد  عبداملجي  5-

عنكسه مديرية الرجم - املحويت
ــى  يحي ــد  محم ــن  حس ــده  عب  -  6

الرشزي مديرية ملحان - املحويت
ــد  ــن مسع ــه حس ــيل عبدالل 7 - ع

غازي مديرية حيدان - صعدة
ــي  املحويت ــي  الجهم ــل  فيص  -  8

مدينة املحويت
ــم  ــد قاس ــه محم ــس عبدالل 9 - قي

النزييل مديرية بني سعد - املحويت
ــروان عبدالكريم عيل مصلح  10 - م

االشول مديرية يريم – إب
ــى  ــني يحي ــد أم ــات محم 11 - عرف

الغرباني مديرية املخادر – إب
12 - عبدالوهاب محمد أحمد سعد 

مدينة الحديدة
ــي  الشام ــيل  ع ــد  محم ــني  أم  -  13

مدينة الحديدة

ــيل  النزي ــد  ــيل أحم ــى ع 14 - يحي
مديرية بني سعد - املحويت

15 - محمد عيل يحيى عيل الواقدي 
مديرية الجعفرية - ريمة

ــي  الحجاج ــد  أحم ــه  عبدالل  -  16
السحول- إب

ــه الحمدي  ــيل عبدالل ــد ع 17 - مهن
مديرية حبيش - إب

ــني مدينة  ــيل بن حسن حس 18 - ع
إب

19 - عامر صالح شارد محمد جربان 
مديرية حيدان - صعدة

ــه  عبدالل ــد  محم ــيل  ع ــيل  ع  -  20
ــة مغرب عنس  ــش العمدي مديري الكب

- ذمار
ــف  سي ــل  هاي ــدرة  حي ــب  لبي  -  21

الصبيحة - لحج
ــان سيف مجاهد  ــد سلط 22 - محم

طور الباحة - لحج .

اإلفراج عن اإلفراج عن ٢٢٢٢ أسيرًا من الجيش واللجان  أسيرًا من الجيش واللجان 
الشعبية في عملية تبادل بلحجالشعبية في عملية تبادل بلحج

الملف األسود لمليشيا بن زايدالملف األسود لمليشيا بن زايد


