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ــك  ــد املل ــيد عب ــورة الس ــد الث ــى قائ  نع
ــهاد صالح  ــعب اليمني استش الحوثي للش
ــيايس األعىل ..  الصماد رئيس املجلس الس
مؤكدا أن هذه الجريمة الفظيعة وغريها من 
الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق 

الشعب اليمني لن تمر دون محاسبة.
ــك الحوثي يف  ــد املل ــيد عب ــار الس وأش
ــس  ــس إىل أن الرئي ــاء أم ــه مس ل ــه  كلمت
ــهيد قىض نحبه شهيداً يوم الخميس  الش
مع ستة من مرافقيه يف الحديدة الخميس 
ــرب من  ــني بالق ــارع الخمس ــايض يف ش امل
ــريان  ــارات لط ــالث غ بث ــي  األقرع ــة  جول

العدوان.
ــر التعازي  ــن أح ــورة ع ــد الث ــرب قائ وع
ــهيد وأقاربه وإىل أبناء الشعب  ألرسة الش
ــة  ــات الدول ــرار وإىل مؤسس ــي األح اليمن
ــهاده نموذجا  ــدت باستش ــي فق ــة الت كاف
ــعبه  ــؤولية تجاه ش ــزا يف تحمل املس متمي
ــؤولية يف كافة أجهزة  ــاه رفاقه يف املس وتج

الدولة.
ــاد كان يرى يف  ــس الصم ــد أن الرئي وأك
موقعه باملسؤولية موقعا للجهاد يف خدمة 
ــاء والتضحية  ــعبه وبلده وموقعا للعط ش
ــدوان  ــة الع ــات يف مواجه ــود والثب والصم
ــيلة  ولم ير فيه مغنما لجمع الثورة وال وس

لتسلط وال سلما نحو الرفاهية والراحة.
ــؤولية  وأضاف" وهو عند تحمله للمس
ــرك ويعمل ويتابع  ــم يأُل جهدا وهو يتح ل
ــه وما  ــا يمكن ــم م ــار لتقدي ــل والنه يف اللي
ــربى  الك ــات  األولوي ــار  إط يف  ــتطيعه  يس
ــعب يف  ــدي للعدوان ويف خدمة الش للتص

مرحلة من أصعب املراحل ويف ظرف قاس 
ــاة نتيجة  ــد املعان ــعبنا أش ــه ش ــى في عان

للعدوان الظالم وحصاره الشديد".
ــهادة  ــال" وقد أكرمه الله تعاىل بالش وق
ليتوج بها عطاءه ويتخلد بها مع الشهداء 
األبرار وهي أمنيته التي تمنى الختام بها 

فكانت نعم الختام ومسك الختام".
ــدوان  الع ــوى  ق ــورة  الث ــد  قائ ــل  وحم
ــعودي  ــكا والنظام الس ــها أمري وعىل رأس
ــذه  ه ــا  ارتكابه يف  ــة  القانوني ــؤولية  املس
ــات واآلثار  ــة وكل التبع ــة الفظيع الجريم

املرتتبة عليها.
ــن تمر بدون  ــذه الجريمة ل ــاف" ه وأض
محاسبة ال هي وال سائر الجرائم الفظيعة 
ــا  ــي كان منه ــي والت ــعب اليمن ــق الش بح
ــرس وحفل  ــتهداف ع باألمس جريمة اس
ــة  ــة حج ــس بمحافظ ــي القي ــاف يف بن زف

أسفرت عن استشهاد وجرح العرشات".
ــي  الت ــة  الجريم ــذه  ه أن  ــد  أك ــا  كم
ــرية رجال  ــا من خ ــزا وطني ــتهدفت رم اس
ــي  ــعب اليمن ــرس إرادة الش ــن تك ــن ل اليم
ــوى العدوان بها أي نتيجة  ولن يتحقق لق
ــي  ــة الت ــات الدول ــم ال يف مؤسس لصالحه
يف  ــرشف  وامل ــؤول  املس ــا  قراره ــذت  اتخ
ــهيد تحمال  ــري يف طريق الش مواصلة الس
ــه  وتضحيات ــه  لدمائ ــاًء  ووف ــؤولية  للمس
ــهداء وتماسكا وتعاونا  وتضحيات كل الش
ــيايس األعىل  وثباتا بدءاً من املجلس الس
ــات  ــد الفراغ وكافة املؤسس الذي بادر بس
ــا  ــالن موقفه ــاد وإع ــدأت باالنعق ــي ب الت
ــك  وكذل ــا،  ووفائه ــا  صموده ــد  وتأكي
ــرى يف  ــذي ي ــعبي ال ــتوى الش ــىل املس ع

ــس الصماد حافزا  ــهيد الرئي تضحية الش
ــاء والصمود  ــو املزيد من العط ودافعا نح
ــز  ــة إىل تعزي ــات إضاف والثب ــة  والتضحي
تماسك الجبهة الداخلية والروابط ما بني 

املكونات والقوى السياسية.
ودعا السيد عبد امللك الحوثي الشعب 
ــم  ــة يف مراس ــاركة الفاعل ــي إىل املش اليمن
ــهيد ورفاقه والتي ستحدد  ــييع للش التش
ــة وكذلك  ــة املنظم ــل اللجن ــا من قب الحق
ــتعقب  ــات العزاء والوفاء التي س يف فعالي

مراسم التشييع يف املحافظات.
ــة الحديدة إىل  ــاء محافظ ــا أبن كما دع
ــرة  ــة يف التظاه ــرية والفاعل ــاركة الكب املش
ــس الصماد يف كلمته  التي دعا إليها الرئي

قبل االستشهاد.
ــىل أن  ــد ع ــورة التأكي ــد الث ــدد قائ وج
الجميع لن يزداد إال عزما وثباتا وصمودا.. 
ــاة ألرسة  معربا عن خالص العزاء واملواس
ــي  ــزرة بن ــهداء يف مج ــهيد وأرس الش الش

قيس وكل أرس شهداء الوطن.
كان  ــاد  الصم ــس  الرئي أن  إىل  ــار  وأش
ــىل الئحة  ــدوان ع ــوى الع ــذ وضعته ق من
ــتهداف الرقم الثاني بمكافأة عرشين  االس
مليون دوالر ملن يدل بمعلومات تساعدهم 
ــا كما هو  ــم يكرتث نهائي ــتهدافه ل عىل اس
ــك إليمانه بالله  ــل ذلك وكما هو بعد ذل قب
ــه وصوابية  ــة قضيت ــاىل وإيمانه بعدال تع

موقفه وصحة وسالمة طريقة.
ــهداء  بالش ــن  نح ــوم  الي ــال"  وق
ــوى إرادة  ــا وأق ــم عزم ــم أعظ وتضحياته
ــن ظلموا أي  ــيعلم الذي وثباتا صمودا وس

منقلب ينقلبون".

ــس،  أم ــىل  األع ــاء  القض ــس  مجل ــد  عق
اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس املجلس القايض 
ــام جريمة  ــوكل، للوقوف أم ــد يحيى املت أحم
ــفرت  ــعودي األمريكي التي أس ــدوان الس الع
ــاد  الصم ــيل  ع ــح  صال األخ  ــهاد  استش ــن  ع
ــيايس األعىل مع عدد من  ــس املجلس الس رئي
ــارة أثناء  ــتهداف موكبه بغ ــر اس ــه، إث مرافقي
تأديته لواجبه الوطني يف محافظة الحديدة .

وأصدر املجلس البيان اآلتي:
ــىل يومنا هذا  ــاء األع ــى مجلس القض تلق
ــيايس  ــهاد األخ رئيس املجلس الس نبأ استش
األعىل إثر غارة جوية إجرامية من قبل طريان 
ــي  األمريك ــعودي  الس ــي  الصهيون ــدوان  الع
ــنه عىل  ــه الذي يش ــار عدوان ــه يف إط وحلفائ
الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وحضارة وقيماً 

وتاريخاً منذ أكرث من ثالث سنوات..
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ـــــه  ـــــب ـــــع ش تــــــــــــجــــــــــــاه  ـــــــــــة   ـــــــــــي ـــــــــــؤول ـــــــــــس ـــــــــــم ال تــــــــحــــــــمــــــــل  فـــــــــــــــي  مـــــــــتـــــــــمـــــــــيـــــــــزا  نــــــــــــمــــــــــــوذجــــــــــــا  ـــــه كــــــــــــــــــــان  ـــــب ـــــع ش تــــــــــــجــــــــــــاه  ـــــــــــة   ـــــــــــي ـــــــــــؤول ـــــــــــس ـــــــــــم ال تــــــــحــــــــمــــــــل  فـــــــــــــــي  مـــــــــتـــــــــمـــــــــيـــــــــزا  نــــــــــــمــــــــــــوذجــــــــــــا  كــــــــــــــــــــان   ■ ■
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صنعاء -سبأ
نعى املجلس السيايس األعىل للشعب اليمني 
ــهاد رئيس املجلس السيايس األعىل  واألمة استش

األخ صالح الصماد.
ــدي محمد  ــار األخ مه ــس اختي ــا أقر املجل كم
ــا للمجلس السيايس األعىل  حسني املشاط رئيس

للدورة القادمة وفقا لالئحة الداخلية للمجلس.
ــيايس األعىل يف اجتماعه  ــش املجلس الس وناق
ــتجدات يف الساحة اليمنية وأصدر  أمس آخر املس

البيان التايل:
الحمد لله القائل (( إن الله اشرتى من املؤمنني 
ــل  ــة )) والقائ ــم الجن ــان له ــم ب ــهم وامواله انفس
ــال صدقوا ما  ــبحانه وتعاىل (( من املؤمنني رج س
عاهدوا الله عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من 

ينتظر وما بدلوا تبديال ))
ــيدنا محمد وعىل اله  ــالم عىل س والصالة والس

الطاهرين .
ــر واعتزاز وقلوب يمألها الرضا والصرب  بكل فخ

والصمود والتحدي ..
ننعي للشعب اليمني ولألمة جمعاء استشهاد 
ــس املجلس  ــم رئي ــد العظي ــن املجاه ــل املؤم الرج
ــهيد / صالح عيل  ــس الش ــيايس االعىل الرئي الس

الصماد بعد عمر حافل باملآثر العظيمة من العمل 
ــرب والصمود يف  ــال والجهاد والص ــاء والنض والعط

شتى املراحل والظروف واألوضاع وأقساها ..
ــال وهو يتطلع  ــه تعاىل مجاهدا بط وقد لقي الل
اىل لقاء ربه شهيدا ظهر يوم الخميس 3 / شعبان 
ــة  ــل 2018 م يف محافظ ــق 19 ابري ـــ املواف 1439ه
الحديدة اثر استهدافه بغارة جوية من قبل طريان 

ــؤدي واجبه  ــعودي وهو ي ــدوان األمريكي الس الع
الوطني .

ــهيد الرئيس يف مسرية جهاده العظيمة  إن الش
ــم يرتاجع و كان  ــوان ولم يهن ول ــع ولم يت لم يخض
ــدات ازداد صموداً وصرباً وقوة  كلما ازدادت التهدي
ــه وأبرزها  ــل يف حيات ــر املراح ــل إىل آخ ــى وص حت
ــته للبلد  ــؤولية وهي فرتة رئاس وأهمها وأكربها مس

ــتثنائية حرجة وحساسة  والتي اتت يف ظروف اس
, ومشحونة بالتناقضات , فأثبت أنه رجل املرحلة 
ــق صدره يوما  ــاح والتحدي لم يض ــر بالنج الجدي
ــد الظروف وأحرجها,  ولم يفقد توازنه حتى يف أش
ــه بنهجه  ــدره ووطنيت ــعة ص ــه وس ــت حكمت وأثب
ــف والظروف , وكان الحصن  التوافقي يف كل املواق
ــعب وكل تياراته السياسية  اآلمن لكل أطياف الش
ــام كل املؤامرات  ــتثناء أم والفكرية والقبلية بال اس

الداخلية والخارجية ..
ــعبية والقوى   وكان الويف للجيش واللجان الش
ــم واملبادئ  ــام والقانون والقي ــزا للنظ ــة ورم األمني

املثىل والهوية اليمنية اإليمانية الجامعة .
ولعظيم حرصه ووفائه لشعبه ووطنه كان رجل 
دولة قائدا عىل جميع املستويات ويف كل الجبهات 
ــى ويتابع كل ما  ــز الرجال ويرع ــد العدة ويجه يع
ــة القائمة واملحتملة عىل  ــتلزمه معركة املواجه تس
السواحل اليمنية وغريها من ثغور األرض اليمنية 
, وما نزوله املتكرر اىل الحديدة وحضوره املناورات 
ــة  والتأهيلي ــة  التدريبي ــدورات  ال يف  ــاركته  ومش
وإرصاره عىل النزول اىل الساحل قبيل استشهاده 

رغم علمه بالخطورة إال دليل وشاهد عىل ذلك .

أعلن الحداد الوطني وتنكيس األعالم

جريمته  ثمن  العدو  وسيدفع  بالسن  والسن  بالعين  العين 

مجلس الدفاع الوطني يعلن حالة االستنفار ورفع الجاهزيةمجلس الدفاع الوطني يعلن حالة االستنفار ورفع الجاهزية

مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئةمجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة

صنعاء/سبأ
ــي  الوطن ــاع  الدف ــس  مجل ــد  عق
ــس  أم ــرص  ع ــتثنائيا  اس ــا  اجتماع
ــتجدات يف  وقف خالله أمام آخر املس

الساحة اليمنية.
ــة  ــراءة الفاتح ــاع بق ــدأ االجتم وب
ــح  صال ــهيد  الش ــس  الرئي روح  ــىل  ع

ــرار  لق ــس  املجل ــتمع  واس ــاد  الصم
ــىل باختيار  ــيايس األع ــس الس املجل
ــاط  ــني املش ــد حس ــدي محم األخ مه
ــىل  ــيايس األع ــس الس ــا للمجل رئيس
ــب الالئحة  للدورة القادمة وذلك حس

الداخلية للمجلس السيايس األعىل.
ــي  ــاع الوطن ــس الدف ــن مجل وأعل

ــع الجاهزية إىل  ــتنفار ورف ــة االس حال
الحالة القصوى.

ــوة  ــرث ق ــوم أك ــن الي ــد أن اليم وأك
ــة العدوان  ــا يف مواجه ــودا وثبات وصم
ــا اغتيال  ــدوان وآخره ــم الع وأن جرائ
ــاد  الصم ــح  صال ــهيد  الش ــس  الرئي

ستنال الرد الرادع بعون الله وقوته.

صنعاء / سبأ 
يف  ــوزراء  ال ــس  مجل ــف  وق
ــاء أمس  ــارئ مس الط ــه  اجتماع
ــس الدكتور  ــة رئيس املجل برئاس
ــور،  ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــس املجلس  ــهاد رئي ــام استش أم
السيايس األعىل الرئيس الشهيد 
ــيل الصماد ، اثر  املجاهد صالح ع
ــتهدافه بغارة جوية من طريان  اس

العدوان األمريكي السعودي وهو 
ــدا  ــي صام ــه الوطن ــؤدي واجب ي

شجاعا وأبيا .
ــة  بداي يف  ــس  املجل ــف  ووق
ــرأ  وق ــداد  ح ــة  دقيق ــاع  االجتم
الفاتحة ترحما عىل روح الشهيد 
ــت روحه إىل  ــذي ارتق ــد ال املجاه
ــان  ــا تف ــاة جله ــد حي ــا بع بارئه
ــبيل عزة  ــالص وجهاد يف س وإخ

ورفعة وطنه.
ــل  العم ــذا  به ــس  املجل ــدد  ون
ــادر  والغ ــان  الجب ــي  اإلجرام
ــذي طال  ــعودي ال ــدوان الس للع
قامة وطنية سامقة نذرت حياتها 
ــا واالنتصار لحقه  من أجل وطنه
ــزة والكرامة حتى  ــاة والع يف الحي

استشهاده.

أكد أن اليمن اليوم أكرث قوة وصمودًا وثباتًا يف مواجهة العدوان 

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

ــي الـــقـــوة الــصــاروخــيــة  ــي ــي الـــقـــوة الــصــاروخــيــة أح ــي أح
والدفاع الجوي وكل من دافع والدفاع الجوي وكل من دافع 
اليمني  الشعب  كــرامــة  اليمني عــن  الشعب  كــرامــة  عــن 


