
ــعودي األمريكي  ــن مرتزقة العدوان الس ــا لقي أربعة م كم
مرصعهم بنريان الجيش واللجان الشعبية بمديرية الغيل يف 

محافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة تمكنت من قنص 

أربعة مرتزقة بوادي شواق يف مديرية الغيل.
ــاء أمس  ــة آخرى  أطلقت القوة الصاروخية مس من جه
ــعودي  ــىل تجمعات مرتزقة الجيش الس ــاروخ زلزال 1 ع ص

شمال صحراء ميدي.
ــبأ)  ــكري لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مصدر عس
ــتهدفت بصاروخ زلزال  ــة واملدفعية اس ــوة الصاروخي أن الق
ــمال  ــات للمرتزقة ش ــة تجمع ــف املدفعي ــدد من قذائ 1 وع

صحراء ميدي.
ــي واملدفعي خلف  ــف الصاروخ ــدر أن القص ــد املص وأك

خسائر يف صفوف املرتزقة وعتادهم العسكري.

"الثورة"/
ــناد الصاروخي  ــوة اإلس ــتهدفت ق اس
ــف نوعية  ــس بعمليات قص ــي أم واملدفع
ــعودي يف  ــات العدو الس ــع وتحصين مواق
ــري مكبدة  ــزان وعس ــران وجي جبهات نج
العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة.

ــة  ــالم التابع ــائل اإلع ــرت وس ــا أق فيم

ــرصع  وإصابة   ــعودي أمس بم للعدو الس
ــن جنوده يف مواجهات ما وراء الحدود  5 م
ــرية  ــعبية، مش ــش واللجان الش ــع الجي م
ــر  عام ــن  عبدالرحم ــن  م كل  ــرصع  م إىل 
ــهراني و  ــن عبدالله الش ــد ب ــي وعي الكرب
ــم الهاليل، وإصابة  عبدالرحمن بن إبراهي
و  ــاوي  العط ــالن  جع ــن  عبدالرحم ــز  فاي

حسن عبدالله آل جمعان.
ــكرية امليدانية  ــادر العس ــادت املص وأف
ــش واللجان  ــة للجي ــوة الصاروخي أن الق
ــن طراز  ــس بصاروخ م ــت أم ــعبية دك الش
ــدو  الع ــة  مرتزق ــات  تجمع   " ــزال2  "زل
ــرية  ــة منفذ الخرضاء مش ــعودي قبال الس
ــه بدقة عالية  ــاروخ أصاب هدف إىل أن الص
ــرية يف األرواح  ــائر كب ــة خس ــدا املرتزق مكب

والعتاد.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  ودك
ــة تجمعات ملرتزقة  ــس بالقذائف الثقيل أم
ــم يف  ــعودي وخيامه ــش الس ــدو الجي الع
ــالطح وذو رعني واملخروق الكبري  مواقع س
بالتزامن مع استهدافها تجمعات لكتائب 
ــادة الحماد  ــعودي يف مواقع قي العدو الس
ــيال بعسري،  ــتحدث املس بنجران ويف مس
ــف الثقيلة موقع  ــن دكها بالقذائ فضال  ع

العبادية واملستحدث الجديد بجيزان.
ــوة الصاروخية للجيش  ــدت أن الق وأك
ــن صواريخ  ــان دكت أمس بصلية م واللج
ــعودي  ــات العدو الس ــا تحصين الكاتيوش
ــري  ــكر الحاجر وقرية مجازة بعس يف معس

محققة إصابات مبارشة.

صاروخ زلزال صاروخ زلزال ١١ وقصف مدفعي يدك تجمعات  وقصف مدفعي يدك تجمعات 
للمرتزقة في ميديللمرتزقة في ميدي

القوة المدفعية زلزلت مواقع وتحصينات العدو القوة المدفعية زلزلت مواقع وتحصينات العدو 
السعودي في جبهات ما وراء الحدودالسعودي في جبهات ما وراء الحدود

مصرع مصرع ٤٤ مرتزقة بمديرية الغيل مرتزقة بمديرية الغيل

"زلزال ـ "زلزال ـ ٢٢ " دك كتائب بن سلمان في نجران " دك كتائب بن سلمان في نجران

تلت ضربة الباليستي "بركان تلت ضربة الباليستي "بركان H٢H٢" في قلب عاصمة العدو" في قلب عاصمة العدو

ــلة  ــي سلس ــازل ف ــآت ومن ــب لمنش ــا وتخري ــهيدا وجريح ــلة  ش ــي سلس ــازل ف ــآت ومن ــب لمنش ــا وتخري ــهيدا وجريح ١١١١ ش
غارات هستيرية لطيران العدوان على العاصمة والمحافظاتغارات هستيرية لطيران العدوان على العاصمة والمحافظات

ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء / سبأ 
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز  بعث رئيس مجلس ال
ــاة يف وفاة  ــزاء ومواس ــور ، برقية ع ــن حبت ــح ب صال
ــذي وافاه  ــوادي ، ال ــه الس ــرض عبدرب ــيخ الخ الش
ــا قىض جله يف خدمة  ــل عن عمر ناهز 80 عام األج

مجتمعه ووطنه.
ــي بعث بها  ــوزراء يف الربقية الت ــرب رئيس ال وأع

ــل الفقيد نارص وإخوانه وبقية أفراد أرستهم  إىل نج
وكافة آل السوادي بمحافظة البيضاء ، عن تعازيه 

الحارة وعظيم مواساته بهذا املصاب األليم..
ــوادي،  الس ــرض  الخ ــد  الفقي ــف  بمواق ــاد  وأش
ــات  واملحط ــل  املراح يف  ــهود  املش ودوره  ــة  الوطني
ــعب عالوة عىل  ــة التي مر بها الوطن والش النضالي
إسهامه يف مواجهة العدوان يف إطار الجهد الوطني 

الجامع بشكل عام ويف نطاق البيضاء بوجه خاص 
وإفشال مخططه التمزيقي القذر بحق أبنائها .

ــرس برحيل  ــن خ ــوزراء أن الوط ــس ال ــد رئي وأك
ــه األوفياء واملخلصني ،  ــوادي أحد رجال الفقيد الس
ــع  ــائال املوىل العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواس س
الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

ــوادي ــر الس ــيخ الخض ــاة الش ــي وف ــزي ف ــوزراء يع ــس ال ــواديرئي ــر الس ــيخ الخض ــاة الش ــي وف ــزي ف ــوزراء يع ــس ال رئي
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"الثورة"/
ــني  مدني ــة  ثالث ــهد  استش
ــب 8 آخرون بجروح أمس  وأصي
ــاء وصعدة  ــات صنع يف محافظ
ــارات  غ ــلة  سلس يف  ــران  وعم
ــنها طريان تحالف  هستريية ش
ــىل هذه  ــعودي ع ــدوان الس الع
ــرشات  ع ــن  ضم ــات  املحافظ
ــريان  ط ــنها  ش ــي  الت ــارات  الغ
ــة  العاصم ــىل  ع ــس  أم ــدو  الع

واملحافظات.
ــددة نفذتها  وغداة رضبة مس
ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق
ــتهدفت  ــعبية اس ــان الش واللج
ــد يف عاصمة  ــك خال ــار املل مط
ــاض  الري ــعودي يف  الس ــدو  الع
ــف الهمجي  ــن طريان التحال ش
ــتريية عىل  ــلة غارات هس سلس
ــا  ــاء ومحيطه ــة صنع ا لعاصم
ــارات  ــلة غ ــع سلس ــن م بالتزام
ــات أوقعت  ــنها عىل املحافظ ش
يف  ــببت  وتس ــني  مدني ــا  ضحاي
ــآت  واملنش ــازل  املن يف  أرضار 

واملمتلكات العامة والخاصة.
ــب املصادر العسكرية  وبحس
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــد  فق
ــي 5 غارات  ــعودي  اإلمارات الس
ــي الجوية   ــدة الديلم ــىل قاع ع
ــاء الدويل  ــار صنع ــاورة ملط املج

ــنه 6 غارات عىل  بالتزامن مع ش
مدرسة الحرس يف حي الجراف 
الخرايف  ــكر  ــىل معس وغارتني ع
ــة وغارتني عىل  ــمايل العاصم ش
منطقة النهدين و 7 غارات عىل 
حديقة 21 سبتمرب وأخرى عىل 
ــة وغارة  ــة صنعاء  القديم مدين
ــبعني  ــدان الس ــة مي ــىل منص ع
تسببت بتدمري املنصة وخلفت 
ــازل  باملن أرضارا  ــا  جميعه

وممتلكات املوطنني.
ــا  مدني أن  ــادر  املص ــدت  وأك
ــة  خمس ــب  وأصي ــهد  استش
ــاء وأطفال  ــم نس ــرون بينه آخ
ــريان العدوان  ــنها ط ــارة ش يف غ
ــوق  س ــتهدفت  اس ــعودي  الس
الخميس بمديرية بني الحارث 
ــن  بالتزام ــاء،  صنع ــة  بمحافظ
ــىل منطقة  ــنه 14 غارة ع ــع ش م
ــنحان  س ــة  بمديري ــان  جرب
ــول جنوبي العاصمة  وبني بهل
خلفت أرضاراً بمنازل املواطنني 

وممتلكاتهم.
ــك  ــدو كذل ــريان الع ــن ط وش
ــان  عط ــة  منطق ــىل  ع ــني  غارت
ــة  ــة الهندس ــىل كلي ــني ع وغارت
ــارع  ــكرية يف جولة آية بش العس
ــى  مبن ــىل  ع ــني  وغارت ــأرب  م
ــي الحصبة  ــة بح وزارة الداخلي

ــن  األم ــة  تب ــىل  ع ــني  وغارت
ــمالن غارة  ــيايس يف حي ش الس
عىل مبنى األمن القومي بمدينة 
ــن غارة  ــاء القديمة كما ش صنع
ــة بمديرية بني  ــل امللك عىل جب

حشيش رشق العاصمة.
ــدت  ــران أك ــة عم ويف محافظ
ــهاد  ــكرية استش العس املصادر 
مدنيني وإصابة أثنني آخرين يف 
3 غارات شنهما طريان العدوان 
ــعودي اإلماراتي استهدفت  الس
منطقة صيفان يف مديرية حرف 

سفيان.
ــني  ــادر أن مدني ــت املص وقال
 3 ــر  إث ــروح  بج ــا  أصيب ــني  اثن
ــنها طريان العدو عىل  غارات ش
ــود يف منطقة بني  ــي وق محطت
ــة رازح محافظة  ــة بمديري ربيع
صعدة اسفرت كذلك عن تدمري 
املحطة بالكامل فضال عن شنه 

غارتني عىل مديرية باقم.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــارة  ــي 12 غ ــعودي اإلمارات الس
ــرض وميدي  ــىل مديريتي ح ع
ــة  ــىل مديري ــارة ع ــن غ ــا ش كم
ــط  رصواح بمحافظة مارب، وس
ــريان  ــف ألرساب ط ــق كثي تحلي
العاصمة  ــوق  ف الحربي  ــدو  الع

وأكرث املحافظات.
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ــرشات األمراء  ــن اعتقلت ع ــعودية أن قواِت األم ــالم س ــائُل إع أكدت وس
والوزراء  الحاليني والسابقنَي، وذلك يف إطار ما يسمى مكافحَة الفساد.

ــطاَء سعودينَي، هم وزيُر الحرس الوطني  ومن ابرِز املعتقلني بَحَسِب نش
متعب بن عبدالله وشقيقه األمري تركي بن عبدالله وامللياديُر املعروف الوليد 
ــادل فقيه ورئيِس الديواِن  ــالل إضافة إىل وزيِر االقتصاِد والتخطيط ع بن ط

امللكي السابق خالد التويجري. وسبَق ذلَك عزُل قائِد القواِت البحرية.
ــت َوكالُة رويرتز  ــذه االعتقاالت، نقل ــمٌي له ــٍت لم يصُدر تأكيٌد رس  ويف وق
ــعودٍي وصفتُه بالكبِري قوَله أن الوليد بن طالل ووزيَر املالية  ــؤوٍل س عن مس
ــادت وكالُة  ــن جانِبها أف ــِن املعتقلني. ِم ــن ضم ــاف م ــابق إبراهيم العس الس
ــاِر جدة أن قواِت األمن منعت طائراٍت  ــية عن مصدٍر يف مط الِصحافة الفرنس
خاصة يف جدة من اإلقالع وذلَك منعا ملغادرِة شخصياٍت لألرايض السعودية.

ــِد الطريِق أمام وِيل العهد  ــوراُت وضعها متابعوَن يف إطار تمهي  هذه التط
ــواٌء أكاَن  ــلمان لخالفِة والدِه بعَد اإلطاحة بأبرِز املعارضنَي له س محمد بن س

داخَل العائلة الحاكمة أم الحكومة يف السعودية.
ــه  ــة (د.ب .أ) إن ــاء األملاني ــة األنب ــوق لوكال ــعودي موث ــدر س ــال مص وق
ــادق العاصمة  ــاد يف بعض فن ــبهة الفس ــن املوقوفني بش ــاز عدد م ــم احتج ت
السعودية الرياض، وُمنع عنهم االتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم.

ــخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة العليا  وارتفع أمس األحد عدد الش
ــاد بالسعودية برئاسة محمد بن سلمان، والتي تشكلت مساء  ملكافحة الفس
ــخصية، بينهم عدد من األمراء والوزراء الحاليني والسابقني  أمس، إىل 49 ش

واملسؤولني ورجال األعمال.

ــمل قائمة املوقوفني أسماء أخرى  ــتبعد املصدر أن تش ولم يس
ــده عىل  ــز وويل عه ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــل إرصار املل ”يف ظ

اجتثاث جذور الفساد يف البالد“.
ــلمان أمرا بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة  كما أصدر بن س

السعودية وإغالق صاالت الطريان الخاص.
ــني املوقوفني األمري  ــإن من ب ــعودية، ف ــائل إعالم س ووفقا لوس
متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني املقال نجل امللك الراحل 
عبد الله وذلك بتهمة الفساد يف صفقات سالح، وأخاه األمري تركي 
ــاد يف مرشوع  ــابق وذلك بتهمة الفس بن عبد الله أمري الرياض الس

”قطار الرياض“.
ــروف الوليد بن طالل  ــري وامللياردير املع ــم أيضا األم ــن بينه وم
ــن محمد نائب  ــن عبد الله ب ــوال، واألمري فهد ب ــل األم بتهمة غس
ــبق واملفاوض الرئييس يف صفقة اليمامة  قائد القوات الجوية األس
ــا بعدة تهم تتعلق  ــعودية مع بريطاني لصالح القوات الجوية الس

بالفساد.
ــس مجموعة MBC التلفزيونية  كما ضمت القائمة كال من رئي
ــالمي  ــس البنك اإلس ــل األعمال وليد اإلبراهيم، ورئيس ومؤس رج

ــس الديوان  ــاد، ورئي ــني من أبنائه بتهم فس ــال صالح كامل واثن ــل األعم رج
ــاد والتخطيط املقال عادل  ــري، ووزير االقتص ــابق خالد التويج امللكي الس
ــابق إبراهيم العساف، وخالد امللحم رئيس الخطوط  فقيه، ووزير املالية الس
ــعود الدويش رئيس مجلس إدارة رشكة االتصاالت  ــابق، وس ــعودية الس الس

السعودية.
ــتوى التداول يف بداية  ــوق األسهم السعودية عىل مس إىل ذلك هبطت س
ــال وأمراء يف اململكة  ــس األحد، بعد احتجاز عدد من رجل األعم تعامالت أم
ــاد وغسيل أموال يف ما سمي زلزال مدوي عىل صعيد  ليلة أمس بتهمة الفس

العائلة الحاكمة يف السعودية.

اتساع حملة االعتقاالت لألمراء والوزراء في المملكة الهالكةاتساع حملة االعتقاالت لألمراء والوزراء في المملكة الهالكة
البورصة السعودية تتكدسالبورصة السعودية تتكدس

"الثورة"/
ــام  حول التنافس الحاد يف معادلة اقتس
ــش"  "داع ــم  تنظي ــلحي  مس ــني  ب ــوذ  النف
املدعوم من السعودية ومليشيا الفار هادي 
ــي محمد بن زايد  ــة وكتائب االمارات من جه
ــة ثانية محافظة  ــيا العميلة من جه واملليش
ــلح مفتوح عىل كل  ــدن مرسحا لرصاع مس ع
ــلحي  ــيما بعد تصدر مس االحتماالت وال س
تنظيم  "داعش" مرسح املواجهات املسلحة 
ــة  وعملي ــاري  االنتح ــوم  الهج يف  ــس  أم
االقتحام املسلح ملبنى املباحث الجنائية يف 
ــذي تخللته مواجهات  مدينة خورمكرس وال
ــيا  ــد زايد واملليش ــب محم ــع كتائ ــة م عنيف
ــة  وإصاب ــرصع  م ــن  ع ــفرت  أس ــة  العميل
ــم اإلرهابي  ــلحي التنظي ــن مس العرشات م

ومسلحي مليشيا محمد بن زايد.
ــرس  خورمك ــة  مدين يف  ــر  التوت ــتمر  واس
ــالن  ــداة إع ــس غ ــل أم ــدن لي ــة ع بمحافظ
ــع التواصل  ــىل مواق ــة ع ــابات مجهول حس
ــس  أم ــعودية  الس ــن  م ــدار  ت ــي  االجتماع
ــي عن  ــش " اإلرهاب ــم "داع ــؤولية تنظي مس
ــن يف عملية  ــماهم املرتدي ــل 30 ممن س مقت
ــى املباحث  ــة ملبن ــيارة املفخخ ــري الس تفج
ــالل  ــن خ ــل 20 آخري ــذا مقت ــة وك الجنائي
ــلحو  ــنها مس عملية اقتحام املبنى التي ش
ــني  ــن املوال ــن املجندي ــم م ــم وأكرثه التنظي
ــة  محافظ يف  ــة  الغازي ــة  اإلماراتي ــوات  للق
ــوات اإلماراتية  ــيطرة الق عدن الخاضعة لس

الغازية واملليشيا العميلة.
ــي يف بيانه أن  ــم اإلرهاب ــد التنظي وإذ أك
ــوا املبنى  ــلحي التنظيم اإلرهابي احرق مس

ــت  كان ــي  الت ــكرية  العس ــات  اآللي ــروا  ودم
ــتمرار  ــة اس ــادر محلي ــدت مص ــة، أك بداخل
ــاء  ــلحي تنظيم "داعش" اإلرهابي مس مس
ــى املباحث  ــن بداخل مبن ــس يف التحص أم
ــة بعد احتجازهم عددا من الضباط  الجنائي
والجنود كرهائن  وسط اجواء متوترة سادت 
املدينة جراء سيطرة مسلحي التنظيم عىل 

املبنى بعد اقتحامه صباح أمس.
ــلحي التنظيم  ــم  نحو 12 من مس وهاج
ــعودية وحكومة  ــن الس ــي املدعوم م اإلرهاب
ــث  املباح ــى  مبن ــادي  ه ــه  رب ــد  عب ــار  الف
الجنائية مستخدمني ثالث سيارات أحداها 
ــاري إىل داخل  ــة قادها انتح ــيارة مفخخ س
ــرت  وانفج ــية  الرئيس ــه  بوابت ــن  م ــى  املبن
ــة قتىل وجرحى من املجندين  بداخله موقع
ــة والتابعني  ــزو اإلماراتي ــوات الغ ــني لق املوال
ــا يعرف بقوات  ــيا العميلة التابعة مل للمليش

الحزام األمني.
ــت  ــد تل ــة فق ــادر املحلي ــب املص وبحس
ــيارة املفخخة  ــى بالس ــة اقتحام املبن عملي

ــتباكات عنيفة بني املسلحني املقتحمني  اش
ــى  املبن ــارج  خ ــزون  يتمرك ــوا  كان ــن  الذي
واملجندين املرابطني بداخله أوقعت عرشات 
ــوات  الق ــدي  مجن ــن  م ــى  والجرح ــىل  القت
ــلحي  ومس ــة  العميل ــيا  واملليش ــة  الغازي
ــرية إىل أن املواجهات  التنظيم اإلرهابي، مش
ــرض  ــا ف ــى بعدم ــط املبن ــت يف محي احتدم
ــيطرة عليه  ــلحو التنظيم اإلرهابي الس مس

بشكل كامل.
ــات  املواجه أن  ــادر  املص ــت  وأوضح
ــلحو  ــتمر مس ــاعات فيما اس ــتمرت لس اس
ــى  ــل املبن ــوا بداخ ــن تحصن ــم الذي التنظي
ــن يحاول الدخول  ــون النار عىل كل م يطلق
ــزوا  احتج ــا  بعدم ــه  اقتحام أو  ــى  املبن إىل 

ضباطا وجنودا كرهائن.
ــدرت مصادر محلية يف محافظة عدن  وق
ــات  واملواجه ــي  اإلرهاب ــوم  الهج ــة  حصيل
ــلحة التي تلته بحوايل  30 قتيال وعدد  املس
من الجرحى وبينهم قائد امني برتبة عالية.
ــث  املباح ــى  مبن ــىل  ع ــوم  الهج ــاء  وج

ــارك عنيفة  ــاعات من مع ــد س ــة بع الجنائي
ــيا  ــدن بني مليش ــت بع ــاء الزي ــهدها مين ش
الفار هادي واملليشيا العميلة املوالية لقوات 
ــىل وجرحى من  ــة أوقعت قت ــزو اإلماراتي الغ
ــود محافظة  ــط حال توتر يس الجانبني وس
ــر  مظاه يف  ــاد  الح ــور  التده ــراء  ج ــدن  ع
ــلحة  االنفالت األمني جراء الرصاعات املس
ــة للعدوان يف  ــلحة املوالي بني الفصائل املس

هذه املحافظة.
ــة موالية  ــكرية وأمني وفرضت قوات عس
ــس حصارا عىل   ــزو اإلماراتية أم ــوات الغ لق

مقر املباحث الجنائية
ــن قبضة  ــره م ــاوالت تحري ــار مح يف إط
ــت مصادر  ــم "داعش" وقال ــلحي تنظي مس
محلية إن وحدات مما يسمى قوات التدخل 
الرسيع يقودها املرتزق منري اليافعي وصلت 
إىل محيط مبنى املباحث الجنائية لتحرير 
ــم  التنظي ــلحي  مس ــيطرة  س ــن  م ــى  املبن
ــلت يف اقتحامه حتى  اإلرهابي غري أنها فش
ــادر أخرى  ــت مص ــا تحدث ــس، فيم ــل أم لي

ــيارة  ــري انتحاري ثان بس ــن تفج يف عدن ع
ــون يف  ــون املتحصن ــنه اإلرهابي ــة ش مفخخ
ــلحة حاولت  ــيا مس ــتهدف مليش املبنى اس
اقتحام املبنى ما أسفر عن مرصع مجندين 

اثنني وإصابة آخرين.
ــمي ابني  ــي خالد القاس ــم اإلمارات واته
ــري جرائم  ــالل ونارص بتدب ــار ههادي ج الف
ــر  مظاه يف  ــبب  والتس ــدن  ع يف  ــال  االغتي

التدهور األمني الذي تعيشه املحافظة.
ــدات نرشها يف  ــمي يف تغري ــم القاس واته
ــل االجتماعي  ــع  التواص ــابه عىل موق حس
ــزب اإلصالح يف  ــيخة قطر وح ــرت" مش "توي
ــر  "قط ــال  وق ــة  اإلرهابي ــات  التنظيم إدارة 
ــع كل أموالها  ــا ويف هذه اللحظات تدف حالي
ــم يف عدن من  ــا الجنوبيون لتهديد أمنك أيه

خالل عنارصها اإلرهابية".
ــادر محلية  ــا أكدت مص ــاء ذلك فيم وج
ــلحني يعتقد أنهم موالون للقوات  إقدام مس
ــيا الحزام األمني  ــة الغازية ومليش اإلماراتي
ــزب اإلصالح يف  ــر لح ــىل تفجري مق ــس ع أم

مديرية دار سعد عندما كان خاليا.
ــة  الخاضع ــوت  حرضم ــة  محافظ ويف 
ــة املحتلة،  ــزو اإلماراتي ــوات الغ ــيطرة ق لس
ــال  اغتي ــددة  متع ــة  محلي ــادر  مص ــدت  أك
ــي  العميد ركن  ــد مرافق ــلحني أمس اح مس
ــوادي  ــن ال ــر أم ــري مدي ــيل العام ــعيد ع س

والصحراء.
ــوا  اغتال ــلحني  املس أن  إىل  ــارت  وأش
ــالم الفردي عندما كان يستقل  ــاعد س املس
ــيارته يف منطقة منخر غرب مدينة القطن  س

حيث أطلقوا عليه الرصاص والذوا بالفرار.
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