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0202 أخبار وتقارير

ندد بالعمل اإلجرامي الجبان والغادر للعدوان الذي طال قامة سامقة نذرت حياتها من أجل الوطن

عزى قائد الثورة والشعب باستشهاده

ــهاد الصماد زادها قوة وإيمانًا وعنفوانًا يف وجه طغاة العصر ــتمرة واستش ¶ المعركة مع العدو الحاقد مس

ــمــوقــف  ـــة ال ـــالب ــة وص ــم ــك ــح ــــني  رقــــة ال ــع ب ــم ــد كــــان هـــامـــة كـــبـــرية وشــامــخــة ج ــي ــه ــش ¶ ال

مجلس الوزراء: استشهاد الرئيس الصماد عزز روح الصمود والقوة 
ــق ــري يف درب الح ــة الس ــل ومواصل ــة الباط ــع يف مقاوم ــدى الجمي ل

ــهيد الوطن  ــى خطى ش ــنمضي عل ــس القضاء: س مجل
ــرية النضال ــتكمال مس ــس الصماد الس ــة الرئي واألم

رئيس اللجنة الثورية العليا ينعي الرئيس الشهيد صالح الصماد

صنعاء / سبأ 
ــه  اجتماع يف  ــوزراء  ال ــس  مجل ــف  وق
ــس  ــة رئي ــس برئاس ــاء أم ــارئ مس الط
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــس الدكت املجل
ــس املجلس  ــهاد رئي حبتور، أمام استش
السيايس األعىل الرئيس الشهيد املجاهد 
ــتهدافه بغارة  صالح عيل الصماد ، اثر اس
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ــة م جوي
ــه الوطني  ــؤدي واجب ــعودي وهو ي الس

صامدا شجاعا وأبيا.
ــاع  ــة االجتم ــس يف بداي ــف املجل ووق
ــة ترحما عىل  ــرأ الفاتح ــة حداد وق دقيق
ــهيد املجاهد الذي ارتقت روحه  روح الش
إىل بارئها بعد حياة جلها تفان وإخالص 

وجهاد يف سبيل عزة ورفعة وطنه.
ــل اإلجرامي  ــس بهذا العم وندد املجل
الجبان والغادر للعدوان السعودي الذي 
ــذرت حياتها  ــامقة ن طال قامة وطنية س
ــه يف  ــار لحق ــا واالنتص ــل وطنه ــن أج م
الحياة والعزة والكرامة حتى استشهاده.

ــس الصماد،  ــهاد الرئي ــد أن استش وأك

ــود والقوة يف  ــزز يف الجميع روح الصم ع
ــي  ــعب اليمن ــل وزاد الش ــة الباط مقاوم
ــوة وصالبة  ــاته ق ــواه الحية ومؤسس وق
ــري  ــن ومواصلة الس ــن الوط ــاع ع يف الدف
ــهيد  ــار عليه الش يف طريق الحق الذي س

الصماد حتى النهاية.
ــوزراء أن املعركة  ــس ال ــد مجل ــا أك كم
ــىل كافة  ــتمرة ع ــد مس ــدو الحاق ــع الع م
ــكرية  والعس ــية  السياس ــتويات  املس
ــهاد  ــا استش ــم يزده ــي ل ــة والت واألمني
الصماد إال قوة وإيمانا وعنفوانا يف وجه 

طغاة العرص مهما تكالبوا.
ــعب  الش ــري  لجماه ــس  املجل ــد  وتعه
ــهيد  الش ــى  خط ــىل  ع ــري  بالس ــي  اليمن
ــد كافة الطاقات يف مواجهة صلف  وحش
ــام  ــة القي ــن، ومواصل ــتكبار املعتدي واس
ــة  املرتبط ــة  الوطني ــام  امله ــف  بمختل
ــدة  الوح ــون  وص ــة  املرحل ــية  بحساس
ــن  م ــزز  يع ــا  بم ــا  وتمتينه ــة  الداخلي
ــه  ــا اجرتح ــي وم ــعب اليمن ــود الش صم
ــة العزة  ــيمة يف معرك ــن تضحيات جس م

والكرامة.
وأكد أن حكومة اإلنقاذ ستعمل بكل ما 
لديها من قوة من أجل تكريس االستقرار 
واألمن الداخيل وتعزيز الجبهة الداخلية 
ــدي  والتص ــع  املجتم ــكينة  س ــة  وحماي
الحاسم لكل من تسول له نفسه املساس 
بأمن ومصالح الدولة واملجتمع ، يف الوقت 
ــه كل طاقاتها املتاحة  ــخر في الذي ستس
ــا  صموده ــد  وتوطي ــات  الجبه ــناد  إلس
واستبسالها يف الدفاع عن الوطن يف وجه 

املعتدين وأذنابهم.
وبارك مجلس الوزراء لرئيس املجلس 
ــني  ــىل مهدي محمد حس ــيايس األع الس
ــس  املجل ــاء  أعض ــة  ثق ــه  نيل ــاط،  املش
ــا لالئحة  ــدورة القادمة وفق ــيايس لل الس
ــاً له التوفيق  ــة للمجلس.. متمني الداخلي
ــمية ومواصلة  ــة الجس ــه الوطني يف مهام
ــهيد الصماد يف قيادة البالد  ــرية الش مس
ــة  ــعبي يف مواجه ــم الش ــد التالح وتوطي
ــعودي اإلماراتي  العدوان اإلجرامي الس

حتى تحقيق النرص.

صنعاء - سبا 
ــاً طارئاً  ــىل أمس، اجتماع ــد مجلس القضاء األع عق
ــد يحيى املتوكل،  ــة رئيس املجلس القايض أحم برئاس
للوقوف أمام جريمة العدوان السعودي األمريكي التي 
ــهاد األخ صالح عيل الصماد رئيس  ــفرت عن استش أس
ــه، إثر  ــن مرافقي ــىل مع عدد م ــيايس األع ــس الس املجل
ــتهداف موكبه بغارة أثناء تأديته لواجبه الوطني يف  اس

محافظة الحديدة .
وأصدر املجلس البيان اآلتي:

تلقى مجلس القضاء األعىل يومنا هذا نبأ استشهاد 
ــر غارة جوية  ــيايس األعىل إث ــس املجلس الس األخ رئي
ــعودي  إجرامية من قبل طريان العدوان الصهيوني الس

ــنه عىل  ــار عدوانه الذي يش ــه يف إط ــي وحلفائ األمريك
الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وحضارة وقيماً وتاريخاً 
ــمع العالم  ــىل مرأى ومس ــنوات ع ــذ أكرث من ثالث س من
ــتى  ــن بش ــىل اليم ــن ع ــم املعتدي ــىل جرائ ــت ع الصام
ــي أهلكت الحرث  ــلحة الفتاكة املحرمة دولياً والت األس
ــل بقيادة أمريكا والنظام السعودي املجرم ومن  والنس

أيده.
ــدوان الحقري لنعزي  ــا بهذا املصاب العظيم والع وإنن
ــنا يف مجلس القضاء األعىل ونعزي إخواننا كافة  أنفس
ــعب اليمني الصامد  ــلطة القضائية والش منتسبي الس
ــذا  ــه به ــهداء مرافقي ــهيد وأرس الش ــي وأرسة الش األب

املصاب الجلل.

ــر  ــن الفخ ــد م ــاتنا بمزي ــا ومواس ــع تعازين ــا نرف كم
واالعتزاز إىل قائد الثورة املباركة السيد القائد املجاهد 
عبدامللك بدر الدين الحوثي معاهدين له عىل املزيد من 
الثبات والتحدي والصمود يف مواجهة العدوان الغاشم 
عىل بلدنا وديننا من خالل مواقعنا يف جميع الجبهات، 
سرياً عىل خطى شهيد الوطن واألمة اإلسالمية الرئيس 
ــه وضحى  ــذل حيات ــذي ب ــيل الصماد، ال ــن ع ــح ب صال
ــجاعة وتصميم يف  ــكل ش ــا يمتلكه ب ــع م ــه وجمي بروح
سبيل الدفاع عن حرية واستقالل اليمن، فكان هامًة من 
ــرية العظماء  ــامخة الذي تبوأ يف مس هامات اليمن الش
ــة  ــة الحكم ــني رق ــت ب ــة جمع ــة مرموق ــن مكان الخالدي
ــتثنائي من  وصالبة املوقف وأثبتت يف هذا الظرف االس

ــالمية والعالم بأن  تاريخ اليمن واملنطقة العربية واإلس
عرصاً جديداً قد أطل سيصنع التحوالت اإلنسانية عىل 
ــتوى العالم بأكمله إلنقاذه من االستبداد والرذيلة  مس
واإلجرام املستحكم من قبل دول الظلم والقهر لإلنسان 

إىل واحة الحرية والفضيلة واألمن والسالم.
ــىس مبادرة  ــلطة القضائية ال نن ــن يف قيادة الس ونح
ــون لتعزيز  ــم كل ما أمكن من ع ــهيد بتقدي الرئيس الش
ــلطة القضائية واالستمرار يف أداء خدماتها  صمود الس

وواجباتها تجاه أبناء الشعب اليمني.
ــس ومرافقيه وجميع  ــهيد الرئي ــد الله تعاىل الش تغم

الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

صنعاء / سبأ 
ــة الثورية العليا محمد   نعى رئيس اللجن
عيل الحوثي، األخ صالح عيل الصماد رئيس 
ــهد  ــيايس األعىل الذي استش ــس الس املجل
ــارات لطريان  ــؤدي واجبه الوطني بغ وهو ي
ــس  الخمي ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــدوان  الع

املايض.
ــرب رئيس اللجنة الثورية العليا يف بيان  وع
ــبأ) عن  نعي تلقته وكالة األنباء اليمنية (س
ــيد عبدامللك  أحر التعازي لقائد الثورة الس
ــيل  ع ــهيد  الش ــد  ووال ــي  الحوث ــن  بدرالدي
ــة آل الصماد وأعضاء املجلس  الصماد وكاف
يف  ــي  اليمن ــعب  والش ــىل  األع ــيايس  الس
استشهاد الرئيس صالح عيل الصماد رئيس 
ــن رفاقه  ــيايس األعىل وعدد م ــس الس املجل
ــتهدافه بغارات جوية من قبل طريان  إثر اس
ــس  الخمي ــدة  الحدي ــة  ــدوان يف محافظ الع

املايض.
وقال " لقد خرس الوطن ابنا بارا وأحد أبرز 
ــؤولية  ــوا بكل جدية ومس ــه الذين وقف رجال
ــتثنائية  ــل االس ــم املراح ــن أه ــدة م يف واح
ــة العدوان  ــا، ملواجه ــعبنا وأمتن يف تاريخ ش
ــي اإلرسائييل  ــعودي اإلمارات األمريكي الس
ــىل  ع ــة  االرتزاقي ــة  اإلرهابي ــياتهم  وميليش
ــلطة يف12 من  ــلمه مهام الس ــا، منذ تس بالدن

ذي القعدة املوافق 15 أغسطس 2016م".
وأضاف" إن الشهيد قدم النموذج املتميز 
ــؤولية تجاه  ــاءة الوطنية يف تحمل املس للكف
ــل عمل  ــدا يف تفعي ــر جه ــم يدخ ــعبه، ول ش
ــعب،  ــة الش ــه مصلح ــا في ــة مل ــزة الدول أجه
ــل يف جبهات  ــجاعاً يتنق ــد كان مقداماً ش فق
ــا، وداعماً لعملية  القتال يزور املرابطني فيه
ــلحة، ومعلناً يف ختام العام  بناء القوات املس
الثالث للعدوان وبداية العام الرابع للصمود 

ــاء  ــاء الدولة، وإرس ــرشوع بن ــالق م ــن إط ع
ــوازي مع معركة  ــيس، بالت مبدأ العمل املؤس
ــات،  ــف الجبه ــدوان يف مختل ــدي للع التص

تحت شعار (يد تحمي ويد تبني)".
وأشار رئيس الثورية العليا إىل أن من حق 
ــل روحية  ــتمرار يف حم ــعب االس ــاء الش أبن
الشهيد، التي حملها عن وعي، بما حمل من 
ــة ترجمها بوالء  ــم وثقافة قرآني مبادئ وقي
ــرتخص يف  ــاء الوطن، فاس ــادق وحب لبن ص
سبيل ذلك كل غال ونفيس، فكان همه األول 
ــزو واالحتالل  ــن الغ ــاظ عىل الوطن م الحف

األمريكي السعودي وحلفائه.
وقال " كما حق ألبناء الشعب أن يفاخروا 
ــة  ــىل أهمي ــيل ع ــدرس العم ــدم ال ــس ق برئي
ــؤول، وبرغم خطورة  ــاد واملس ــرك الج التح
ــل مدافعاً  ــدو؛ فقد ظ ــة الع ــة وهمجي املرحل
ــان وإجرام  ــام طغي ــعب والوطن أم عن الش

العدوان حتى لقي الله تعاىل شهيداً مكّرما".
ــد لقائد  ــذا املقام نؤك ــا يف ه ــاف " إنن وأض
ــك بدرالدين الحوثي  ــيد عبداملل الثورة الس
ــوار يف كل املحافظات  ــاءه وإخوانه الث أن أبن
ــفينة  ــى يميض بس ــه حت ــاً ل ــيظلون عون س
ــعبه وأمته إىل النرص واثقني بالله  الوطن وش

تعاىل".
ــهيد  ــتهداف الش ــة اس ــد أن عملي ــا أك كم
ــي جريمة حرب  ــح الصماد ه ــس صال الرئي
ــة، وعملية  ــارخ للقوانني الدولي ــاك ص وانته

إرهابية مكتملة األركان.
اإلدارة  ــي  الحوث ــيل  ع ــد  محم ــل  وحّم
ــة وحلفاءها يف العدوان عىل اليمن،  األمريكي
ــوار  الح ــل  لرج ــال  االغتي ــذا  ه ــؤولية  مس

والسياسة والسالم.
ــت إىل أن هذه الجريمة لن تزيد أبطال  ولف
ــعب  ــعبية وأبناء الش ــش واللجان الش الجي

ــوداً يف مواجهة الغزاة  اليمني إال ثباتاً وصم
واملعتدين ومرتزقتهم، وأنه لن يهدأ لهم بال 
ــس الصماد  ــهيد الرئي حتى األخذ بثأر الش

ورفاقه.
ــتطيع أن تكرس إرادة  ــال " ال قوة ستس وق
ــتمر  ــا للعدوان ستس ــعبنا، وأن مواجهتن ش
ــزاة،  الغ ــر  ودح ــار  االنتص ــق  تحقي ــى  حت
ــتقرار يف  ــتقالل واألمن واالس وتحقيق االس

الجمهورية اليمنية ".
ــم  مراس يف  ــة  الفاعل ــاركة  املش إىل  ــا  ودع
ــذا  وك ــاد  الصم ــس  الرئي ــهيد  الش ــييع  تش
ــاء التي  ــات العزاء والوف ــاركة يف فعالي املش

ستعقب مراسم التشييع يف املحافظات.
ــة العليا  ــة الثوري ــس اللجن ــا رئي ــا دع كم
أبناء محافظة الحديدة إىل املشاركة الكبرية 
والفاعلة يف التظاهرة التي دعا إليها الشهيد 

الرئيس يف كلمته قبل االستشهاد.

المجلس السياسي األعلى
ــه  ــدا نقطع ــم عه ــد العظي ــذا القائ ــاء له ووف
وشعبنا اليمني العظيم أن نقابل الوفاء بالوفاء 
ــه ولدمه  ــون أوفياء ل ــدق بالصدق وأن نك والص
ــاق دربه وكل  ــذي قدمه مع ثلة من رف ــر ال الطاه
ــبيل الله  ــوا أرواحهم يف س ــن بذل ــهداء الذي الش
ــموخ  ــاء والش ــم واإلب ــة والقي ــن والحري والوط
ــعبا صامداً  ــل الصمود والتضحية ش وأن نواص

صماداً حتى تحقيق النرص.
ــعار الذي رفعه الشهيد  كما عهدنا له أن الش
ــا  ــيكون عنوان ــي)) س ــد تحم ــي وي ــد تبن ((ي
ــق نحو عمل  ــة طري ــة وخارط ــة القادم للمرحل
ــامل وفاعل  ــرك جهادي ش ــيس بناء وتح مؤس
ــدا لن نفرط  ــوى الغزو واالحتالل عه ملقارعة ق
ــا كان حجم  ــا مهم ــن نحيد عنه ــا ل ــه وطريق في

التحديات .
ــهم قرابني  ــدم قادتها أنفس ــة التي يق إن األم
من أجل الله ودفاعا عن املستضعفني من عباده 
لهي أمة عصية عىل األعداء ال يمكن أن تركعها 
ــة وهي أمة  ــام العاصف ــي أم ــداث أو تنحن األح

موعودة بنرص الله وتأييده
ــنثبت لقوى العدوان أننا قيادة وحكومة  وس
ــني ولن  ــة لن نل ــة عصي ــعبا أم ــات وش ومؤسس
ــنواصل خطوات الصمود  نهون ولن ننكرس وس
ــهيد بدمه  ــس الش ــا الرئي ــي خطه ــرص الت والن
ــا  ــا وأمتن ــهيدنا وقيادتن ــاء لش ــنكون أوفي وس
ــعبنا وليعلم الظالم الغازي املعتدي أن هذه  وش
ــر دون رد مزلزل وموجع فالعني  الجريمة لن تم
ــراء العدوان أن  ــن وعىل أم ــن بالس بالعني والس
يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غاليا ولن يذوقوا 
ــيعلم  طعم األمن منذ اليوم بعون الله وقوته وس

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ــو  ــىل ندع ــيايس األع الس ــس  ــا يف املجل إنن
ــم اىل الحضور  ــي العظي ــعب اليمن جماهري الش
ــييع الشهيد يف الزمان واملكان التي  املرشف لتش
ــن الحداد الوطني  ــدده اللجنة املنظمة ونعل تح
ــدة أربعني  ــس األعالم م ــام وتنكي ــة أي ملدة ثالث

يوما .
" إنا لله وإنا إليه راجعون "

ــار األخ مهدي محمد  ــر املجلس اختي كما اق
ــيايس  ــس الس ــا للمجل ــاط رئيس ــني املش حس
ــة الداخلية  ــدورة القادمة وفقا لالئح ــىل لل األع

للمجلس.
 .. ــى  للجرح ــفاء  الش  .. ــهداء  للش ــود  الخل

الخالص لألرسى
صادر عن املجلس السيايس األعىل - صنعاء
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• ليست دماؤنا أغىل 
من دمائكم  ودماء 
زمالئكم يف الجبهات 
وال جوارحنا أغىل من 
جوارحكم

• صالح الصامد 
إذا استشهد عائلته 
وأوالده سيعودون 
إيل مسقط رأسهم 
ال قصور والغريها 
منلكهم

• ثقافة العجز 
واإلحباط التي سعى 
النظام السعودي 
لتعزيزها يف اليمن 
سقطت، ومن تأثر بها 
هم املرتزقة

ــا.. بقايا.. بقايا.. بقاي


