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ــث  البع ــزب  لح ــة  الُقطري ــادة  القي ــت  نع
ــعب  للش ــن  اليم ــر  ُقط ــرتاكي  االش ــي  العرب
ــل  املناض ــي   الوطن ــد  القائ ــة  واألم ــي  اليمن
ــة  الرئيس صالح الصماد رئيس  املجاهد فخام
املجلس السيايس األعىل والقائد العام للقوات 

املسلحة, وجاء يف بيان النعي ما ييل:
ــم كتابه الكريم ،  ــد لله القائل يف محك الحم
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ــن ينتظر وما  ــىض نحبه ومنهم م ــم من ق فمنه

بدلوا تبديال ، صدق الله العظيم 
ــالم عىل سيدنا محمد وعىل  والصالة والس

آله الطيبني الطاهرين 
ــدره ونفوس  ــاء الله وق ــوب مؤمنة بقض بقل

يملؤها الرضا والصرب والصمود 
ــث  ــزب البع ــة لح ــادة الُقطري ــي القي  تنع
ــي  املناضل  ــن القائد الوطن ــي ُقطر اليم العرب
ــة  الرئيس صالح الصماد رئيس  املجاهد فخام
املجلس السيايس األعىل والقائد العام للقوات 
ــدوان  ــريان الع ــتهدفه ط ــذي اس ــلحة وال املس

ــة ظهر يوم  ــارة جوي ــي بغ ــعودي األمريك الس
ــعبان 1439ه املوافق  ــن ش ـــ3 م ــس يف ال الخمي
ــدة وهو يؤدي  ــة الحدي 2018/4/19  بمحافظ
ــموخ جنباً  ــي بكل فخر وعز وش ــه الوطن واجب
ــلحة واللجان  إىل جنب مع أبطال القوات املس
ــني وتلمس  ــوال املواطن ــده ألح ــعبية وتفق الش

همومهم ومعاناتهم التي تسبب بها العدوان .
ــهاد الرئيس صالح الصماد  لقد جاء استش
بمرحلة هامة من تاريخ شعبنا اليمني العظيم 
وهو يخوض معركته الفاصلة مع قوى العدوان 
عىل كافة األصعدة واملستويات والذي ترجمها 
ــاد بالقول  ــهيد صالح الصم ــد الوطن الش فقي
ــل  واملتابعة واالهتمام وتجهيز الجبهات  والفع
ــة  امليداني ــه  تحركات ــا  وم ــال  بالرج ــا  ورفده
ــاركته يف التدريبات  ــاورات ومش ــوره املن وحض
ــىل  ع ــل  دلي إال  ــك  ذل ــورة  بخط ــه  علم ــم  رغ
ــه وبمظلومية  ــوي بالل ــه الق ــجاعته وإيمان ش

شعبه.
ــا  فإنن ــم  العظي ــد  القائ ــذا  له ــا  من ــاء  ووف

ــعبنا  ــداً نقطعه لش ــائرون وعه ــىل نهجه س ع
ــر  ــه الطاه ــه ولدم ــاء ل ــون أوفي ــي أن نك اليمن
ــوا أرواحهم  ــن بذل ــهداء الذي ــاء الش ــكل دم ول
ــة والقيم بأننا  ــن والحري ــبيل الله والوط يف س
ــوار بالتضحية والصمود حتى  سنواصل املش
ــوا أي  ــن ظلم ــيعلم الذي ــرص وس ــق الن تحقي
ــوف يدفعون الثمن غالياً  منقلب ينقلبون و س

وسيندمون .
ــل نبتهل إىل الله العيل  وبهذا املُصاب الجل
ــعة  القدير أن يتغمد فقيد األمة برحمته الواس
ــهدوا معه وأن يسكنهم  مع رفقائه الذين استش
ــع النبيني  ــردوس األعىل م ــه بالف ــيح جنات فس
ــب  ــا ،  وُتهي ــك رفيق ــن أولئ ــني وحس والصديق
ــاركة  القيادة الُقطرية للحزب بكل كوادرها مش
ــرشف  امل ــور  الحض ــم  العظي ــي  اليمن ــعبنا  ش
لتشييع الشهيد يف الزمان واملكان الذي تحدده 

اللجنة املنظمة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون 
ــث  البع ــزب  لح ــة  الُقطري ــادة  القي    

العربي االشرتاكي.

حزب البعث : سنواصل مشوار الشهيد الصماد حزب البعث : سنواصل مشوار الشهيد الصماد 
في التضحية والصمود حتى تحقيق النصر في التضحية والصمود حتى تحقيق النصر 

ــهاد الرئيس البطل  ــق تعازيه ال ستش ــم التصحيح عن عمي عرب تنظي
ــيايس األعىل الذي استشهد يف ميادين  صالح الصماد رئيس املجلس الس
ــؤدي واجبه الوطني  ــدة وهو ي ــداء يف محافظة الحدي ــزة والرشف والف الع

العظيم جنباً إىل جنب املجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
ــعب  ــاته وأنصاره للش ــم التصحيح بكافة هيئاته ومؤسس ويؤكد تنظي

اليمني بأنه سيميض عيل درب الشهيد الرئيس صالح الصماد
ــهد وهو يف  ــس الصماد استش ــن التنظيم أن الرئي ــان صادر ع ــال بي وق
ــه الوطني العظيم جنبا  ــرشف والبطولة والفداء وهو يؤدي واجب ميدان ال
ــهادة  ــعبية فنعم الش إىل جنب املجاهدين من أبطال الجيش واللجان الش
ونعم البطولة ونعم الفداء ونعم املجد ونعم الخلود ووصف البيان الرئيس 
ــة الصعبة  ــذه املرحل ــاد اليمن يف ه ــم الذي ق ــه القائد العظي ــهيد بأن الش
ــم عىل بالدنا الهادف  مرحلة الصمود والتصدي واملواجهة للعدوان الغاش
ــس هويتها ومكانتها  ــيم اليمن وتجزئتها إىل كيانات صغرية وطم إىل تقس
ــرايف  ونهب ثرواتها التي  ــة والهيمنة عىل موقعها الجغ ــة والدولي التاريخي

انعم الله بها عىل شعبنا ووطننا الذي باركه رب العاملني يف كتابه العزيز.
ــاد مآثر جليلة تخلدت  ــهيد الرئيس صالح الصم وأضاف لقد ترك الش
ــدي يف مواجهة  ــه روح الصمود والتص ــت في ــعب وغرس ــرة هذا الش يف ذاك

العدوان وكافة التحديات واملخاطر املحدقة بهذا الشعب العظيم .
ــاعر هذا  ــهيد صالح الصماد تخلد يف وجدان ومش وأكد أن الرئيس الش
ــن وبروحه  ــرب يف هذا الوط ــؤولة عن كل ش ــه الوطنية املس ــعب بروح الش

الوفاقية املحبة للسالم واالستقرار والبناء.
ــم ما تركته الحرب من آثار مدمرة عىل البنة التحتية إال أن صالبة  وبرغ
ــاعة املؤامرة  ــامه العدوان وبش ــي لجربوت القوة وغش ــذا القائد لن تنثن ه

القذرة عىل هذا الوطن والشعب.
ــرشف والفداء يف  ــدان من ميادين ال ــه يف كل مي ــد كان حارضا بنفس فلق
ــات دولة  ــاء الدولة دولة النظام  والقانون واملؤسس ــع من مواقع بن كل موق
ــكال  ــاء اليمن الجديد املتحرر من كل إش ــدة والرشاكة والحداثة وبن الوح

الوصاية والتبعية والهيمنة والغزو واالحتالل
فلقد عاش بطال وطنيا واستشهد  بطال خالدا يف جبني التاريخ اليمني 

والعربي واالسالمي.
ــاره يؤكد  ــاته وانص ــكل هيئاته ومؤسس ــم التصحيح ب ــأن تنظي ــوه ب ون
للشعب اليمني العظيم بأنه سوف يميض عىل درب الشهيد وكل الشهداء 
ــتقالل  ــة واالس ــىل درب الحري ــهدوا ع ــن استش ــني الذي ــن امليام الخالدي

والوحدة.
ــازي إىل قائد  ــي وبعث باصدق التع ــعب اليمن ــا عزى التنظيم الش  كم
ــيد عبدامللك بدر الدين الحوثي واىل كل رفاق الشهيد  ــماحة الس الثورة س
ــكنه  ــع الرحمة وان يس ــوىل تعاىل ان يتغمده بواس ــائًال امل ــه وذويه  س وأهل

فسيح جناته وان يلهم الجميع الصرب والسلوان .

على  مـــاضـــون   : الــتــصــحــيــح  على تــنــظــيــم  مـــاضـــون   : الــتــصــحــيــح  تــنــظــيــم 
ــاد ــم ــص ال ــد  ــي ــه ــش ال الـــرئـــيـــس  ــاددرب  ــم ــص ال ــد  ــي ــه ــش ال الـــرئـــيـــس  درب 

 نعى حزب الحق اليمني لألمة اإلسالمية والعربية وللشعب اليمني الرئيس املجاهد املؤمن أبي 
الفضل صالح الصماد، مؤكدا التمسك بالدرب الذي سلكه، وباملسرية الجهادية التي مىض عليها.

ــك بدرالدين  ــيد عبداملل ــها قائد الثورة الس ــه " نعزي القيادة وعىل رأس ــزب يف بيان ل ــال الح وق
ــاً كالبنيان  ــون جميع ــة أن نك ــعب واألم ــن للقائد والش ــل، معاهدي ــاب الجل ــذا املص ــي يف ه الحوث
ــون عوناً  ــعبنا ووطننا، وأن نك ــعودي عىل ش ــدوان األمريكي الصهيوس ــة الع ــوص يف مواجه املرص

وسنداً الستكمال املرشوع الذي أطلقه الرئيس الشهيد "يد تبني ويد تحمي".
وأهاب الحزب بأبناء الشعب اليمني الكريم أن يكونوا عىل قدر املسؤولية التي كان قياداتها هم 

السباقون لتحملها والسابقون لنيل الشهادة يف سبيل تحقيقها.
ــتكبار من تبعات  ــر دون عقاب، محذرا قوى العدوان واالس ــد الحزب أن هذه الجريمة لن تم وأك

جريمته وان عليها أن تنىس من اليوم معنى األمان والطمأنينة.
ــهيد العظيم وكل  ــن يفرط يف دم الش ــعب الوفاء، ول ــعب اليمني هو ش ــان اىل أن الش ــار البي وأش
الشهداء العظماء الذين قضوا يف مواجهة عدوان هذه القوى عىل وطننا وشعبنا، وعىل هذه القوى 

أن تنىس من اليوم معنى األمان والطمأنينة.

حزب الحق: شعبنا لن يفرط في دم الشهيد حزب الحق: شعبنا لن يفرط في دم الشهيد 
المجاهد الصماد وكل شهداء الوطن المجاهد الصماد وكل شهداء الوطن 

نعت رابطة علماء اليمن الرئيس املجاهد صالح عيل 
الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل.

ــازي وأصدق  ــن أحر التع ــة يف بيان ع ــربت الرابط وع
ــن الحوثي  ــد عبدامللك بدر الدي ــيد القائ ــاة للس املواس
ــلحة واألمن  ــىل وللقوات املس ــيايس األع واملجلس الس

والشعب اليمني باستشهاد الرئيس صالح الصماد.
ــتهداف  ــان أن إقدام قوى العدوان عىل اس ــد البي وأك
ــلها  ــىل فش ــح ع ــل واض ــارزة دلي ــخصية الب ــذه الش ه
ــذه الجريمة  ــىل أن ه ــدداً ع ــدان.. مش ــا يف املي وعجزه
ــس بالنفس  ــل فالنف ــرد باملث ــاص وال ــتوجب القص تس

والرئيس باألمراء وقادة العدوان.
ــاء الرئيس  ــن أن دم ــاء اليم ــة علم ــدت رابط ــا أك كم
ــع  مضاج ــض  تق ــاً  وبراكين زالزًال  ــتكون  س ــهيد  الش
ــعب اليمني إال إباًء وصموداً  املستكربين ولن تزيد الش
ومضياً عىل الطريق وثقة بنرص الله وتحركاً إىل الجبهات 
ــه الجبهات  ــذي عرفت ــهيد ال ــرك الرئيس الش ــا تح كم
ــكري وعرفته  والخطوط األمامية ومواقع التدريب العس
ــتثنائية قائداً حكيماً  ــري يف كل املنعطفات االس الجماه
شجاعاً مقداماً حارضاً يف كل ميادين الرشف والبطولة.

ــاد  ــس الصم ــهاد الرئي ــان إىل أن استش ــار البي وأش

ــلحة  ــاء القوات املس ــكل أبن ــاً وحافزاً ل ــكل دافع سيش
ــل  ــكل قبائ ــاً ل ــم ودافع ــيض يف درب قائده ــن للم واألم
ــات باملال والرجال،  ــن األبية للمزيد من رفد الجبه اليم
فالشعب الذي يستشهد رئيسه سيتحرك باألوىل بقية 

أبنائه.
ــك  تماس رضورة  ــىل  ع ــد  التأكي ــة  الرابط ــددت  وج
الجبهة الداخلية ووحدة الصف وجمع الكلمة.. داعية 
جماهري الشعب اليمني إىل املشاركة الفاعلة يف تشييع 
ــا إليها  ــادق التي دع ــرية البن ــهيد ويف مس الرئيس الش

بمحافظة الحديدة.

صنعاء - سبأ 
ــارص العاطفي ورئيس هيئة األركان  ــد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ن  أك
العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري أن العمل العدواني الذي أقدم 
عليه تحالف العدوان يف استهداف الرئيس صالح عيل الصماد رئيس املجلس 
ــيايس القائد األعىل للقوات املسلحة جريمة لن تمر دون رد قاس ومزلزل  الس

يهز عروش الطغاة واملستكربين.
يف ما ييل نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم
ــل أحياء عند  ــبيل الله أمواتا ب ــنب الذين قتلوا يف س ــال تعاىل " وال تحس ق

ربهم يرزقون" صدق الله العظيم
السيد قائد الثورة – قائد املسرية القرآنية املباركة وقائد املواجهة التاريخية 

ضد املعتدين اآلثمني العتاة والغزاة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــاط رئي ــني املش ــس مهدي محمد حس الرئي

القائد األعىل للقوات املسلحة
ــة بقضاء الله  ــامخة ومؤمن ــوخ جبال اليمن الش ــخة رس بإرادة قوية وراس
ــم صادق التعازي الحارة  ــدره وواثقة من نرصه املؤزر نرفع إىل مقامكم الكري وق
ــل املهام  ــد الكبري رج ــارز واملجاه ــي الب ــد الوطن ــهاد القائ ــاة باستش واملواس
ــيطاني  ــد العدوان وتحالفه الش ــود واملواجهة ض ــات والصم ــة والثب التاريخي

ــىل - القائد األعىل  ــيايس األع ــس صالح عيل الصماد رئيس املجلس الس الرئي
ــهد له  ــا توانى عن أداء واجبه الوطني والديني وتش ــلحة الذي م للقوات املس
ــاب والقائد  ــجاعته التحديات والصع ــن هانت أمام ش ــف والجبهات وم املواق
ــالته  ــجاعته وبس ــذي جعل قوى العدوان يقفون صاغرين أمام ش الوطني ال
ــوا هذا الرساج املتوقد  ــادرة وجعلهم يتحينون الفرصة لكي يطفئ ــه الن وصالبت
ــاىس العدوان الهمجي أن  ــجاعة وتن ــج كرامة وعزة وعنفوانا وإباء وش واملتوه
ــهادة وان هذا العمل الدنيء  الله عز وجل قد اكرم قائدنا الوطني البطل بالش
ــنعاء بحق شعبنا اليمني  ــيس باستهداف الرئيس الصماد جريمة ش والخس

لن تمر دون رد مناسب ومزلزل.
ــة األيدي وتملك كل الحق يف أن  ــلحة لن تقف مكتوف ونؤكد أن القوات املس
ــيطاني واإلجرامي برضبات مدمرة  تقض مضاجع قوى العدوان وتحالفه الش
ــا قياداته اإلجرامية التي لن تكون يف مأمن من يدنا الطوىل التي  لن تنجو منه

ستنتزع أحشاءهم أينما كانوا وحيثما تواروا.
ــوا كل الخطوط الحمراء وتعمدوا  ــد أن قوى العدوان وقياداته قد تخط نؤك
ــي والرببري غري مدركة بما تنذره  ــري يف هذه املغامرة اآلثمة والعمل الهمج الس
العواقب واتجهت عن سوء نية وقصد ملزيد من إشعال نريان حربهم العدوانية 
ــري يف طريق  ــاف الحرب العدوانية والس ــة خطوات يمكنها إيق ــادا عن أي وابتع
ــالم املرشف .. وان هذا العمل اإلجرامي باستهدافه رمزا  ــالم الشجعان والس س

ــم ببعد نظر وسعة أفق وحكمة ومقدرة عالية  ــيا اتس وطنيا بارزا وقائدا سياس
ــان والحكمة.. يفتح املنطقة عىل مرحلة  ــور التعايش يف يمن اإليم يف بناء جس
ــعودي  ــيكون عىل املعتدين من النظام الس ــات لن تبقي ولن تذر .. وس مواجه
ــية  والنظام اإلماراتي ومن خلفهما الطاغوت األكرب أمريكا انتظار رضبات قاس
ستجعلهم يعضون أصابع الندم جراء مغامراتهم الطائشة وعملهم اإلجرامي 

الهمجي.
ونؤكد لكم وملقامكم العايل ولشعبنا اليمني العظيم أن القوات املسلحة بما 
تمتلكه من قوة وقدرات هي طوع أمركم وتوجيهاتكم أينما تريدون سوف نتجه 
ــن ال يتوقعها قادة  ــوىل إىل مواقع وإىل أماك ــنحرص عىل أن تصل يدنا الط وس
ــن غضب الله وغضب  ــا والعاصم لهم بعد اليوم م ــتحرقهم نريانن العدوان وس

شعبنا وقواته املسلحة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ــم بالحسابات الجيوسياسية القائمة وظن خائبا  لقد عبث العدوان الغاش
أن استهداف راس الدولة سوف يسقط راية الصمود والثبات واملواجهة واعتقد 
ــاراته التي ظل  ــائره وهزائمه وانكس خاطئا انه حقق انتصارا يعوضه عن خس
ــتقبال عامه الرابع بهزائم مريرة ورضبات  يتجرعها ألعوام ثالثة متواصلة مس
ــعبنا وقواه الحية قادرون عىل  ــتية مؤملة ومزلزلة وتناىس العدوان أن ش باليس
ــة املواجهة الحازمة  ــجاع ليواصل رفع راي ــليم الراية لقائد وطني ش كرسه وتس

مع العدوان.

ــلحة عىل  ــد األعىل للقوات املس ــا األخ الرئيس القائ ــم أيه ــردد كنت ودون ت
ــة التاريخية وإدارة القتال بإرصار  ــتعداد لتحمل أعباء هذه املواجه أهبة االس
ــتوى  ــتكونون عند مس ــجاعة .. ونثق بانكم بما تمتلكونه من إرادة قوية س وش
ــنجعل  ــداء املوت الزؤام وس ــقي األع ــر وعىل يدكم سنس ــات واملخاط التحدي
ــنلقنهم  ــتية وس ــم ترتعش تحت رضبات صواريخنا الباليس ــم وقصوره مدنه

دروسا قاسية جراء ما اقرتفت أياديهم اآلثمة من جريمة بربرية حقرية.
ــأ الن تمزقهم  ــدوان إال أن يتهي ــىل الع ــب وما ع ــان وقت الرد املناس ــد ح لق
صواريخنا الباليستية وتنسف كل منشآتهم االسرتاتيجية ليتواروا يف األقبية 

واملالجئ واملخابئ ورغم ذلك ستطالهم أيادينا وتنتزع أرواحهم بإذن الله.
ــيح جناته وانا لله وانا اليه  ــع رحمته واسكنه فس ــهيد بواس تغمد الله الش

راجعون
ــفاء للجرحى ..  ــهداء .. الش ــعب .. الخلود للش ــن .. العزة للش ــد لليم املج

الحرية لألرسى .. عاشت اليمن حرة أبية وال نامت أعني الجبناء.
اللواء الركن/                                  اللواء الركن/

محمد عبدالكريم الغمـاري               محمد نارص العاطفي
رئيس هيئة األركان العامة               وزيـــــــر الدفـــــــاع

أكد الناطق الرسمي ألنصار الله محمد 
عبدالسالم مساء أمس االثنني أن الرئيس 
ــة  ــاً للتضحي ــل نموذج ــهيد كان يمث الش
ــي يتحرك  ــة وللغاية الت ــداء والبطول والف
ــل وطننا  ــرك من أج ــع والتح ــا الجمي فيه

ومواجهة العدوان.
ــالل  خ ــالم  عبدالس ــد  محم ــح  وأوض
اتصال مع قناة املسرية أن الرئيس الشهيد 
ــبيل الله  ــهادة يف س كان دائماً يتمنى الش
ــبة له، الفتا أن املصاب  وكانت غاية بالنس
ــعار املسؤولية  الجلل يزيدنا همة الستش

الكبرية.
ــاة ألرسة الشهيد  وتقدم بالعزاء واملواس
ــعبنا اليمني،  وإىل كل محبي وجماهري ش
مشريا إىل أن الشهيد عرف شجاعا شهما 

قويا كريما سخيا.
ــم يكن  ــهيد ل ــالم: "الش ــال عبدالس وق
ــَع ليكون  يأبه لتهديد دول العدوان ولم يس
ــل زار كل  ــة ب ــز األمني ــن الحواج ــداً م بعي

الجبهات".
ــه  ــل إلي ــذي وص ال ــق  ــع: " الطري وتاب
ــيعطي دفعاً لكل أبناء  الرئيس الشهيد س
الشعب اليمني"، الفتا أن الشعب اليمني 
ــهم  ــىل رأس ــهداء وع ــه ش ــدم كل فئات يق

الرئيس الشهيد صالح الصماد.
ــادق بالحديدة قال  ــرية البن وحول مس
ــىل الجميع التحرك  ــمي: "ع الناطق الرس
ــة وفاء للرئيس  ــرية البنادق يف تهام يف مس
ــاب الرئيس  ــار غي ــدا أن آث ــهيد"، مؤك الش
الشهيد السلبية سرتتد عىل أعداء الوطن.

ــاء الــيــمــن: دمــــاء الــرئــيــس الــصــمــاد  ــم ــل ــاء الــيــمــن: دمــــاء الــرئــيــس الــصــمــاد رابـــطـــة ع ــم ــل رابـــطـــة ع
ــع الــمــســتــكــبــريــن ــاج ــض ــض م ــق ــون بــراكــيــن ت ــك ــت ــع الــمــســتــكــبــريــنس ــاج ــض ــض م ــق ــون بــراكــيــن ت ــك ــت س

ــم مخابئه ــي  ف ــدوان  الع ــادات  قي ــتطال  س ــلحة  المس ــوات  الق ــات  ضرب واألركان:  ــاع  ــمالدف مخابئه ــي  ف ــدوان  الع ــادات  قي ــتطال  س ــلحة  المس ــوات  الق ــات  ضرب واألركان:  ــاع  الدف

محمد عبدالسالم: الرئيس الشهيد مثل محمد عبدالسالم: الرئيس الشهيد مثل 
بسم الله الرحمن الرحيمنموذجًا للتضحية والفداء والبطولةنموذجًا للتضحية والفداء والبطولة

ــن َقَىضٰ َنْحَبُه  ــَه َعَلْيِه � َفِمْنُهم َمّ ــاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلّ ــَن اْلُمْؤِمِننَي رَِج ــد لله القائل:{ ِمّ الحم
ُلوا َتْبِديًال } و صىل الله عىل خاتم املرسلني وآله الطاهرين و بعد : ن َينَتِظُر � َوَما َبَدّ َوِمْنُهم َمّ

ــدر الدين الحوثي  ــيد املجاهد عبدامللك ب ــي لقائد الثورة الس ــا الحزن واألىس ننع ــوب بمأله بقل
ــس الجمهورية اليمنية  ــم وألرسة ومحبي فقيد اليمن األخ رئي ــعبنا اليمني العظي ــه الله و لش حفظ
ــتاذ املجاهد البطل الشهيد/ صالح عيل الصماد ذلك القائد اليمني البطل املجاهد الذي عرف  األس

بالبذل والعطاء و التضحية واالستبسال منذ نشأته.
ــية  ــة والفصاحة والنفس ــة والحكمة والسياس ــالق العالي ــف والوفاء واألخ ــل املواق ــد كان رج فق

العظيمة املتواضعة و لهذه الصفات وغريها
وتبوأ األخ الرئيس املكانة العالية يف حركة أنصار الله و يف املجتمع اليمني بأكمله , مما أهله لينال 
ثقل قيادة الثورة وثقة الشعب ممثال باملجلس السيايس األعالء لُيختار رئيسا للبالد من خالل تلك 

الصورة املرشقة والفريدة يف تاريخ اليمن من التبادل السلمي للسلطة مع اللجنة الثورية العليا .
ــن تاريخ اليمن  ــة م ــد يف مرحلة صعبة وهامة وحساس ــئولية البل ــس الصماد مس ــل الرئي فتحم
املعارص ولكنه ورغم عظم املسئولية وكرب التحديات فإنه و خالل فرتة قصرية استطاع أن يأخذ بدفة 
القيادة لهذا البلد بإيمان وشجاعة وحنكة و سياسة جعلته يحتل املكانة العظيمة يف قلب كل يمني 
ــزاً وطنياً من رموز  ـ رم ــه اللهـ  ـ رحم ــالده حتى أصبحـ  ــعبه وب ــل روح الوطنية واملحبة لش ــر يحم ح

اليمن.

الملتقى اإلسالمي ينعي الشهيد الرئيسالملتقى اإلسالمي ينعي الشهيد الرئيس

صنعاء /سبأ 
ــرتك الرئيس املناضل البطل صالح الصماد رئيس املجلس السيايس   نعت أحزاب اللقاء املش
ــعودي  ــهد بمحافظة الحديدة إثر ثالث غارات إجرامية لطريان العدوان الس األعىل الذي استش

األمريكي استهدفته مع ستة من رفاقه.
ــؤولية الكاملة  ــها أمريكا املس ــرتك يف بيان قوى العدوان وعىل رأس وحّملت أحزاب اللقاء املش
عن هذا االغتيال واالستهداف اإلجرامي وكل التداعيات واآلثار املرتتبة عليه ، مؤكدة أن للجيش 

واللجان الشعبية و القوة الصاروخية حق الرد الحاسم واملزلزل للعدو.
ــييع الرئيس الشهيد صالح  ــاركة الفاعلة يف مراسم تش ــعب اليمني إىل املش ودعا البيان الش

الصماد يف الزمان واملكان اللذين ستحددهما اللجنة املنظمة.
ــؤولية ، محذراً قوى العدوان من  ــعب اليمني أن يكونوا عىل قدر املس وأهاب البيان بأبناء الش

أن " جريمة استهداف الرئيس الصماد لن تمر دون عقاب ورد، ولن تسقط بالتقادم".
ــاط الذي  ــني املش ــا وتأييدها لألخ مهدي محمد حس ــرتك دعمه ــزاب اللقاء املش ــدت أح وأك

اختاره املجلس السيايس األعىل رئيسا للمجلس للدورة القادمة وفقا لالئحته الداخلية.

أحزاب اللقاء المشترك تنعي الرئيس أحزاب اللقاء المشترك تنعي الرئيس 
الشهيد صالح الصمادالشهيد صالح الصماد

ــهاد الرئيس  ــي  استش ــعب اليمن ــة إىل الش ــت وزارة الداخلي نع
ــتهداف طائرات  ــهيدا اثر اس ــح الصماد ، الذي ارتقت روحه ش صال
ــوم  ــدة ي ــة الحدي ــيارته يف مدين ــعودي لس ــي الس ــدوان األمريك الع

الخميس املايض 3 شعبان 1439ه 
وفيما ييل بيان النعي:

َّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواًتا ?  ــنبَ الحمد لله القائل. وََال َتْحَس
َبْل أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرزَُقوَن " والقائل  "إَِنّ الَلَّه اْشَرتَى? ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 
ــيدنا  ــالم عىل س ــم ِبأََنّ َلُهُم اْلَجَنَّة"  والصالة والس ــُهْم َوأَْمَواَلُه أَنُفَس

محمد وعىل آله الطاهرين .
ــار  و بنفوس مفعمة بالصرب والصمود وأفئدة  بكل اعتزاز و افتخ
ــي وزارة الداخلية  ــكر والثناء  . تنع ــا وتلهج لله بالش ــض بالرض تنب
ــي  ولألمة  ــعب اليمن ــاط وجنود ،  للش ــف ضب ــاط  وص ــادة  وضب قي

ــهاد  املجاهد العظيم  ــرار العالم استش ــاء ولكل أح ــالمية جمع اإلس
رئيس املجلس السيايس األعىل  الشهيد الرئيس صالح عيل الصماد 
ــهادة وهو عىل درب الجهاد  باذًال يف سبيل الله و من  ، الذي نال الش
ــخر حياته  ــن روحه الطاهرة ، بعد أن س ــل عزة وكرامة هذا الوط أج
ــا وأخا  ــعب اليمني رئيس يف ميادين الجهاد و البناء ، وقد عرفه الش
ــام والعدل يف  ــيخ قواعد النظ ــعب وترس ــل عىل رفع معاناة الش يعم

اقىس الظروف وأشد الصعاب .
ــدم  ــاد و تق ــس الصم ــهيد الرئي ــي الش ــة إذ تنع ووزارة الداخلي
ــبوها العهد لله  ــدد منتس ــي ، يج ــعب اليمن ــه وللش ــاة ألرست املواس
ولقائد الثورة وللشعب اليمني العهد عىل امليض يف الدرب الذي سار 
ــهداء الوطن .  ــم معامله بدمائهم كل ش ــهيد الصماد و رس ــه الش علي

اوفياء عىل تضحياتهم .

ــبو وزارة الداخلية  دعوتهم  للشعب اليمني إىل  كما يجدد منتس
رفد الجبهات باملال والسالح والرجال، و االستبسال يف مواجهة هذا 
العدوان األمريكي السعودي الصهيوني  مؤكدين أن هذا هو الطريق 
ــا. و األخذ بالثأر  ــذا العدوان الهمجي عىل بالدن ــدة إليقاف ه الوحي

لشهدائنا.
ــهداء   ــاد ولكل الش ــح الصم ــهيد صال ــة للش ــه الرحم ــأل الل نس
والشفاء العاجل للجرحى والخالص القريب لألرسى والنرص املبني 

لشعبنا اليمني املظلوم.
صادر عن وزارة الداخلية اليمنية

بتاريخ8 شعبان 1439هـ
املوافق  23 ابريل 2018م

بسم الله الرحمن الرحيم
ــدوا الله  ــال صدقوا ماعاه ــن املؤمنني رج {م
ــم من ينتظر  ــم من قىض نحبه ومنه عليه فمنه

ومابدلوا تبديال} صدق الله العظيم
ــى األىس ينعي املكتب  بعظيم الحزن ومنته
ــعب  ــه إىل كافة أبناء الش ــيايس ألنصار الل الس
ــة  األم ــاء  أبن وإىل  ــم  العظي ــر  الصاب ــي  اليمن
العربية واإلسالمية الرئيس صالح عيل الصماد 
ــىل رئيس املكتب  ــيايس األع رئيس املجلس الس

السيايس ألنصار الله..
ــؤولية األكرث  ــد الفذ ورجل الدولة واملس القائ
ــرث أخالقا  ــة واألك ــا ونزاه ــا وصدق ــا ووعي إيمان
ــعارا  ــامحا وتواضعا واستش ــرث تس ــال واألك ونب
ــاء  وعط ــذال  وب ــا  تفاني ــد  واألش ــؤولية  للمس
ــتهداف  ــبيل الله, وذلك بعد اس ــة يف س وتضحي
ــعودي  الس ــدوان  الع ــوى  ق ــل  قب ــن  م ــه  موكب
ــة يف محافظة  ــارات همجي ــالث غ ــي بث األمريك

الحديدة يوم الخميس املايض.
ــح الصماد  ــس صال ــهيد الرئي ــد كان الش لق
ــم القرآنية  واملبادئ النبيلة واألخالق  مثاًال للقي

السامية.
وكان بحق نموذجا استثنائيا للقادة الرشفاء 
ــدوة عملية لكل الرشفاء  الوطنيني املخلصني وق
ــا ساطعا من أهم منارات اإليمان  األحرار ونرباس
ــرشوع القرآني فلم يهدأ له بال منذ انطالقته  وامل
ــهيدا عزيزا كريما  ــى اصطفاه الله ش األوىل حت
ــهادة  ــال ، حيث رزقه الله تعاىل الش مقداما باس

التي لطاملا تمناها وتاقت نفسه الطاهرة إليها.
ــيايس نؤكد بأن استشهاد  إننا يف املكتب الس
الرئيس الصماد لن يثني شعبنا اليمني العظيم 
ــري عىل خطى الرئيس الشهيد  عن مواصلة الس
ــود يف  ــات والصم ــىل درب الثب ــا ع ــيض قدم وامل
ــى تحقيق النرص  ــم حت مواجهة العدوان الغاش
ــد  ــا نؤك ــم كم ــي العظي ــعبنا اليمن ــل لش الكام

مضينا يف تحقيق مرشوع الشهيد يف بناء الدولة 
ــعار (يد  ــت ش ــتقلة تح ــة واملس ــة العادل اليمني

تحمي ويد تبني) ..
ــاندتنا للرئيس مهدي  كما نؤكد دعمنا ومس
ــة  الوطني ــؤولية  باملس ــوض  النه يف  ــاط  املش
ــى  ــىل خط ــه ع ــىل عاتق ــاة ع ــة امللق والتاريخي
ــال والعطاء  ــاد يف مواصلة النض ــهيد الصم الش
ــرية التحرر الوطني التي يمر بها شعبنا  يف مس
ــه  ــة أهداف ــق كاف ــى تحقي ــم حت ــي العظي اليمن

وطموحاته وتطلعاته.
ــالم عىل الرئيس الشهيد املجاهد صالح  الس
ــهداء  ــهداء وعىل كل ش الصماد وعىل رفاقه الش
ــة  مواجه يف  ــوا  قض ــن  الذي ــود  والصم ــات  الثب
ــن أبناء هذا  ــاء واألحرار م ــدوان وعىل األوفي الع
ــروا جهدا للوفاء  ــعب الكريم الذين لن يدخ الش
ــات العظمى من خالل تعزيز  لكل هذه التضحي
ــك الشعبي والعطاء  الجبهة الداخلية والتماس

ــن هيمنة قوى  ــرص والخالص م ــق الن عىل طري
الظلم واالستكبار.

ــاة للسيد القائد  خالص العزاء وفائق املواس
ــاب الجليل وألبناء  ــم حفظه الله بهذا املص العل
ــه ومحبيه وكافه  ــهيد ورفاق ــس الش وأرسة الرئي
ــهداء وتعازينا كذلك لكل األحرار  أرس رفاقه الش

والرشفاء واملخلصني يف هذا البلد..
وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

الرحمة والخلود للشهداء
والشفاء للجرحى 

والحرية لألرسى.
النرص لشعبنا اليمني العظيم

صادر عن املكتب السيايس ألنصار الله.
بتاريخ : 7 رجب 1439هجرية

املوافق 23 إبريل 2018 ميالدية.
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يٌد تحمي ويٌد تبنييٌد تحمي ويٌد تبني

• قطعنا عىل أنفسنا 
عهداً أن نكون حيث كان 

شعبنا وأن يجدنا حيث 
يجب ويفتقدنا حيث يكره 

وأن نحافظ عىل وحدته 
وأمنه واستقراره وسيادته

•  سنستمر يف املسار 
السيايس يف مد يد السالم 
ملن أراد السالم سواًء عىل 

املستوى الداخيل من خالل 
تقريب وجهات النظر بني 
الفرقاء يف الداخل بني كل 
املكونات والقوى لتفويت 

الفرصة عىل العدوان يف 
استغالل حالة الشقاق 

لتدمري هذا الشعب

• نؤكد  حرصنا واستعدادنا 
ألي تفاهامت مع قوى 
البغي والعدوان تفيض 

إىل وقف العدوان واحرتام 
كرامة الشعب واستقالله 

وحريته,


