
لسبت   ا - ليمني  ا شعبنا  يحتفل 
ال���ق���ادم- ب��ال��ع��ي��د ال������54 ل��ث��ورة 
14أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها 
األول��ى من جبال ردف��ان الشماء عام 1963م 
ضد االحتالل البريطاني وركائزه من السالطين 
في جنوب الوطن بعد عام واحد من قيام ثورة 
26 سبتمبر الخالدة التي أنهت الحكم الملكي 
اإلم��ام��ي الكهنوتي وأك��دت في الهدف األول 
من أهدافها الستة الخالدة  على )التحرر من 

االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما(. 
وتقديرًا لدور محافظة تعز وإسهام أبنائها 
في النضال والكفاح المسلح لتحرير جنوب 
ال��وط��ن م��ن االستعمار وتحقيق االستقالل 
الوطني الناجز في ال�30 من نوفمبر 1967م 
أقر المجلس السياسي األعلى إقامة االحتفال 
الرسمي بالعيد ال���54 لثورة 14 أكتوبر في 

محافظة تعز.
وبهذا الخصوص رأس محافظ تعز عبده 
محمد الجندي -الجمعة- إجتماعًا موسعًا ضم 

وك���الء المحافظة وم��دي��ري ع��م��وم المكاتب 
التنفيذية والمديريات والوجهاء والشخصيات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ت��م ف��ي��ه م��ن��اق��ش��ة الترتيبات 
واالستعدادات الجارية الخاصة باحتضان تعز 
االحتفال المركزي  بعيد ث��ورة 14 أكتوبر 

المجيدة.
وثمن المحافظ ق��رار المجلس السياسي 

األع��ل��ى  ب��إق��ام��ة االح��ت��ف��ال ال��م��رك��زي بهذه 
المناسبة المجيدة تقديرًا ل��ل��دور النضالي 
لمحافظة تعز  وأبنائها في مسيرة النضال 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ح��رري م��ن االس��ت��ب��داد اإلم��ام��ي 
والسالطيني واالستعمار األجنبي  وفي الدفاع 
عن الثورة والجمهورية والوحدة ومواجهة 

العدوان  ومرتزقته.
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من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

يوم أمس األحد 8 مارس 2017م أحيا اليمنيون ذكرى مرور عام على مجزرة  
القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء التى ارتكبها تحالف العدوان السعودي 
اإلجرامي الغاشم بصواريخ طائراته بهدف إبادة مئات األبرياء من خيرة أبناء اليمن الذين 
اجتمعوا يؤدون واجب العزاء آلل الرويشان مع سبق اإلصرار والترصد وكأن نظام العدوان 
السعودي أراد أن يتحدى المبادئ الدينية والقيم واألعراف األخالقية اإلنسانية ويعبر 
عن عدم مباالته بالمواثيق والقوانين الدولية السيما بعد أن شرعن له المجتمع الدولي 
حربه العدوانية البربرية القذرة والشاملة على شعب مسالم بعد شّنها كاد أن يصل الى 
حل عبر حوار ترعاه األمم المتحدة وهو ما أقر به ممثل أمينها العام السابق في اليمن 
جمال بنعمر، ومع ذلك شرعن مجلس أمنها استمرار مملكة اإلرهاب الوهابي في تدمير 

اليمن وإبادة ابنائه بصورة متواصلة وهو يقترب من إكمال يومه األلف دون توقف.
بكل تأكيد جريمة القاعة الكبرى لم تكن األول��ى فقد سبقها منذ شن السعودية 
وتحالفها عدوانهم على اليمن في 26 م��ارس 2015م عشرات المجازر وبعدها 
أيضًا والتي ضحاياها المدنيون األبرياء ومعظمهم من األطفال والنساء والشيوخ الذين 
استهدفوا في منازلهم ومدارسهم وأسواقهم، وفي قاعات األفراح ومجالس العزاء 
وفي أماكن أعمالهم.. عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى ومازال شالل الدم اليمني 
ينسكب بغزارة والعالم يعيش تضلياًل إعالميًا جعله خارج التغطية إزاء حقائق هذه 
الحرب العدوانية غير المسبوقة في بشاعة جرائمها.. دول ومنظمات مدنية وإنسانية 
وحقوقية تلوذ بصمت مخٍز مستلهمة حكمة »ال أسمع ال أرى ال أتكلم« وإن تكلمت فقط 
لتعبر عن قلقها وتزيل الحرج عن نفسها أمام كل ذلك اإلجرام الذي لم يعرف التاريخ 

لوحشية عدوان التحالف السعودي االقليمي والدولي له مثياًل.
ومع ذلك عجزت األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان والمفوضية السامية التابعان 
لها وكل المنظمات الحقوقية واإلنسانية في العالم الغربي المتحضر عن تشكيل لجنة 
دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب السعودية واألطراف المتقاتلة في اليمن، مع 
أنها جرائم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار إال أن المال النفطي السعودي ونفوذ 
شركائها الغربيين استطاع التغطية عليها وإال ما معنى أن تدرج األمم المتحدة وأمينها 
العام السعودية والتحالف في القائمة السوداء -العام الماضي- لقتلهم أطفال اليمن، ثم 
يخرجها معترفًا علنًا بقوة ضغط المال السعودي، وكذلك األمين العام الجديد يذهب 
الى حل يرضي النظام السعودي وضمير المجتمع الدولي الذي لم يستطع غض الطرف 

عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وأطفاله ونسائه وشيوخه..
يبقى القول إن جريمة القاعة الكبرى تعد التعبير المكثف عن طبيعة النظام السعودي 
ة محفورة في ذاك��رة الشعب اليمني وأجياله  اإلرهابية الوحشية.. وس��وف تبقى حيَّ
القادمة حتى يقتص لدماء كل ابنائه الذين استهدفوا ظلمًا وعدوانًا وتتحقق العدالة 
وينال مرتكب مجازر اإلبادة الجماعية العقاب الرادع وعلى نحٍو يمحو هذا العار من 

جبين اإلنسانية.

كلمة 

محى
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ذكرى جريمة ال ت

إدراج التحالف والسعودية والقاعدة في القائمة السوداء لقتلهم أطفال اليمن

في ذكراها األولى

الزعيم: سنثأر لمحرقة القاعة الكبرى مهما طال الزمن
 خسر الوطن كوكبة من رجال الدولة ولن يفلت العدوان من العقاب قصف طيران العدوان مجلس العزاء جريمة حرب مكتملة األركان

أكد الزعيم علي عبدالله صالح  
-رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة األس��ب��ق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن المحرقة 
التي ارتكبها طيران تحالف العدوان في 
القاعة الكبرى وسقط ضحيتها أكثر من 
150 شهيدًا وأكثر من 600  جريح من 
القيادات الوطنية ستظل محفورة في 
ذاك��رة األجيال، باعتبارها جريمة حرب 
مكتملة األركان. وقال رئيس المؤتمر: إن 
رحيل تلك الكوكبة من الشهداء والذين 
كانوا يقدمون واجب العزاء يشكل خسارة 
جسيمة وكبيرة للوطن وألسرهم، مؤكدًا 
أن تلك المحرقة سيبقى ثأرها قائمًا طال 

الزمن أم قصر.
وأض����اف أن ت��ل��ك ال��ج��ري��م��ة ل��ن تسقط 
بالتقادم مهما حاول المعتدون التسويف 
ات  وممارسة اساليب الترغيب واإلغ��راء
والمغالطات وإظهار انفسهم بمظهر 

الذئب الوديع..
بقية ص14

 من الزهور على النصب التذكاري
ً
الزوكا وبن حبتور يضعان إكليال

أك���د رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��دك��ت��ور  
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن جريمة 
القاعة الكبرى التي ارتكبها العدوان في مثل هذا 
اليوم من العام الماضي، لن ينساها الشعب اليمني 
وستظل وصمة عار في وجه المعتدين ومرتزقتهم.
وق��ال رئيس ال��وزراء لدى حضوره أمس فعالية 
إحياء الذكرى السنوية األولى لجريمة القاعة الكبرى، 
التي تم تنظيمها أم��ام القاعة بأمانة العاصمة: 
»لن ننسى على اإلطالق أن من سبقنا إلى الشهادة 
قد فتح لنا الطريق ألن الشعب اليمني بصموده 
واستبساله ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دوان ه��و مشروع 
شهادة جماعي«. وأضاف: »أنها مناسبة سنستمر 
في إحيائها الستذكار بشاعة وحقد العدوان على 
وطننا وحتى نظل نقدم التعازي ألس��ر الشهداء 
الذين قضوا نحبهم فيها ونحيي فينا روح االلتزام 
القيمي واالخالقي تجاههم وأبنائهم الذين ينبغي إال 
نتركهم يتيهون في متاهات الوزارات والمؤسسات 

المعنية بحثًا عن حقوقهم ».
تفاصيل ص5-4

السعودية تواصل حرب 
اإلبادة بحق الشعب اليمني

الفار وحكومته وطابور االرتزاق الطويل 
عون النزاهة والشرف!!  خونة وتجار دماء ولصوص ويدَّ

السيسي يخسر »النيل والسويس« بعدوانه على اليمن

حرب سعودية إماراتية 
ضارية في اليمن

أدرجت األمم المتحدة تحالف العدوان بقيادة السعودية في القائمة السوداء لتورطها بقتل وإصابة  
683 طفاًل في اليمن وشّن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خالل عام 2016م- حسب 
التقرير األممي- وقد أثار القرار حالة هلع لدى النظام السعودي واألنظمة المشاركة في تحالف العدوان باعتبار 

ذلك شهادة دولية الرتكابهم جرائم حرب.
حة، ضمت أيضًا 

ّ
والالفت أن القائمة السوداء، الملحقة بتقرير األمم المتحدة عن األطفال في الصراعات المسل

ات تؤكد سقوط أكثر من  الميليشيات التابعة للفار هادي وحكومته وتنظيم القاعدة، وعلى الرغم من أن االحصاء
ثالثة آالف طفل جراء العدوان السعودي غير أن  تقرير األمم المتحدة ذكر أرقام قليلة جدًا عن األطفال ضحايا 

العدوان.
ورفع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غونتيريس التقرير إلى مجلس األمن -الجمعة- والذي ذكر أن أفعال 
التحالف بقيادة السعودية أّدت إلى إدراجه على القائمة السوداء لقتل أو إصابة 683 طفاًل وبسبب 38 هجومًا على 

قت من صحة كل الوقائع.
ّ
مدارس ومستشفيات في العام الماضي، مؤكدًا أن األمم المتحدة تحق

درج في القائمة السوداء لفترة وجيزة العام الماضي ثم استبعده 
ُ
وكان تحالف العدوان الذي تقوده السعودية أ

األمين العام لألمم المتحدة السابق بان كي مون بدعوى إجراء مراجعة، غير أن بان كي مون أتهم بعد ذلك السعودية 
بممارسة ضغوط "غير مقبولة وغير مشروعة"، بعد أن أبلغت مصادر بأن الرياض هّددت بوقف جزء من تمويل 

األمم المتحدة.
بقية  ص 14

الحكومة ستناقش مالحظات واعتراضات المؤتمر على تعديل المناهج الدراسية

خالل لقائه رئيس المعهد األوروبي للسالم

األمين العام: إحالل السالم يتطلب إيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب إلى حوار يمني سعودي
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام  

االس��ت��اذ ع���ارف ع��وض ال��زوك��ا -السبت- 
برئيس المعهد االوروب��ي للسالم مارتن جلينيس، 
ومعه اندرو مرشل مستشار المعهد، وعبدالمجيد 

الفهد مندوب المعهد في اليمن.
وخ��الل اللقاء رح��ب االم��ي��ن ال��ع��ام ب��زي��ارة رئيس 
المعهد االوروبي للسالم والتي ستمكنه من االطالع 
عن قرب على ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان 
وحصار.. مشيرًا الى ان هذا اليوم يصادف الذكرى 
السنوية الثانية لمجزرة سنبان ،وغ��دًا سيصادف 
الذكرى السنوية االولى لمجزرة القاعة الكبرى وهي 
نماذج فقط للمجازر التي بلغ عددها اكثر من مائة 
مجزرة ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي 

والمستمرة حتى اليوم.
تفاصيل ص6

استياء برلماني من تزايد االعتداءات على الوزراء والصحفيين والمعلمين
الراعي: ننتظر رؤية حكومية لمعالجة األوضاع المالية وال وقت لخالفات الوزراء
األكوع: اقتحام الوزارات واالعتداء على الوزارء انتهاك للدستور والقانون

 العزاني: على الحكومة صرف المرتبات ونرفض تهديد المعلمين المطالبين بحقوقهم عامر: ال يوجد طابور خامس وإنما طابور مستفيدين وأحزاب للتهديد

كتب/ نبيل عبدالرب 
ق��ال الشيخ يحيى علي ال��راع��ي -رئيس 
مجلس النواب: إن المجلس بانتظار أن تقدم الحكومة 
خ��الل األي��ام القادمة رؤي��ة موحدة بشأن معالجة 

األوضاع المالية.. 
جاء ذلك في الوقت الذي عبر فيه نواب -في الجلسة 
ات  المنعقدة األحد- عن استيائهم بخصوص اعتداء
وتهديدات تعرض لها وزراء وصحفيون ومعلمون.
بقية ص14

مسلحون يواصلون اقتحام الوزارات
ذهبت تأكيدات األستاذ صالح الصماد -رئيس المجلس  

السياسي األعلى- أدراج الرياح والتي شدد فيها على ضرورة 
احترام قدسية المؤسسات الرسمية وعدم السماح ألي كان باالعتداء 
على المسئولين فيها، وهو الموقف الذي أعلنه -السبت- في االجتماع 
المشترك للمجلس السياسي األعلى ومجلسي النواب والوزراء، بيد أنه 
لم يجف حبر الخبر إال وقد سارع مسلحون -عصر السبت- القتحام 
وزارة الخارجية ودخول مكتب الوزير، األمر الذي دفع وزير الخارجية 
المهندس هشام شرف الى التصريح بأنه لن يمارس أي عمل حتى 
يتم التحقيق والكشف عمن يقف خلف عملية االقتحام التي تعرضت 
لها الوزارة وقيام المسلحين بطرد من كان في مكتبه من الموظفين.

وأوضح شرف -في تصريح لوكالة خبر- أن عملية االقتحام جاءت 
على خلفية وجود تباينات مع عدد من أعضاء المجلس السياسي الذين 

يتبعون أنصار الله حول التواصل مع دول العالم حيث تبحث الوزارة 
والحكومة عن بدائل وحلول مقبولة ومشرفة إلحالل السالم في اليمن 
دون االفصاح عن مزيد من التفاصيل. هذا وكان المجلس السياسي 
ض رئيس الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق  في اجتماع السبت قد فوَّ
حول اقتحام مكتب وزير الصحة بعد أكثر من عشرة أيام من عملية 
اقتحام مكتب الوزير.. مطالبًا الرفع بالنتائج مشفوعًا بالمقترحات 
الضامنة لعدم تكرار ذلك الى رئيس المجلس السياسي التخاذ ما يراه 

ات رادعة معززة لوحدة الصف والشراكة الوطنية. مناسبًا من إجراء
الى ذلك حاصر مسلحون -السبت- مبنى المنطقة التعليمية في 
مديرية معين بأمانة العاصمة، ولم تغب شمس نفس اليوم إال وقد 
صدر قرار قضى بإقصاء مدير عام التربية بمنطقة معين واستبداله 

بشخص آخر.

تعز تحتضن احتفاالت العيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر النيابة تباشر التحقيق في قضية اختطاف الطفلة بثينة
باشرت النيابة الجزائية  

ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ب��أم��ان��ة 
العاصمة -ال��س��ب��ت- التحقيق في 
جريمة اخ��ت��ط��اف الطفلة بثينة 
محمد منصور سعد الريمي البالغة 

من العمر ست سنوات.
وق���ال م��ص��در ق��ض��ائ��ي بالنيابة 
الجزائية لوكالة )سبأ(: إن النيابة 
تسلمت م��ل��ف ج��ري��م��ة اختطاف 
الطفلة بثينة من جهاز األمن القومي 

". ولن تألو جهدًا في القيام بدورها في التحقيق 
والتصرف في القضية وإحالتها إلى المحكمة وفقًا 
للقانون مع كل من له عالقة بالقضية سواء من الداخل 

أو الخارج.
الجدير بالذكر أن جريمة اختطاف الطفلة بثينة 
م��ن قبل ال��ع��دوان ومرتزقته ونقلها ال��ى عاصمة 
العدوان الرياض أث��ارت استياء واسعًا في الشارع 

اليمني وخلقت مخاوف كثيرة من 
خطورة عملية االختطاف للطفلة 
عد الناجية الوحيدة 

ُ
بثينة والتي ت

من أسرتها، التي استهدف منزلها 
ط��ي��ران ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي بفج 
ع��ط��ان بالعاصمة ص��ن��ع��اء ب��غ��ارة 
م��ب��اش��رة ف��ج��ر ال������25 أغسطس 

الماضي.
ه���ذا واع��ت��رف ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 
بشن الغارة التي تسببت باستشهاد 
14 مواطنًا بينهم والدا الطفلة وخمسة من أشقائها 
وخالها، باإلضافة إلى إصابة 12 مواطنًا فيما أصيبت 
الطفلة بثينة بكسور وارتجاج في الجمجمة وتورم 
العينين جراء تلك الجريمة المروعة، هذا فيما حظيت 
الطفلة بثينة بتعاطف عالمي بعد أن ظهرت في صورة 
وهي متورمة الوجه تحاول فتح عينيها لرؤية من 

حولها في إحدى مشافي العاصمة صنعاء.

السفير الصيني يؤكد وقوف بالده مع سيادة 
ووحدة اليمن ودعمها للحل السياسي

أكد السفير الصيني لدى بالدنا تيان تشي ، أن  
ب��الده تهتم باألوضاع في اليمن و"أن الجانب 
الصيني يهتم، وأن استمرار الحرب ألكثر من السنتين أدى 

إلى األزمة اإلنسانية الشديدة".
وقال: "يوجد 19 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات 
اإلنسانية ومن ضمنهم 17 مليون يمني يواجهون المجاعة، 
وتعتبر األزم��ة اإلنسانية اليمنية أكبر أزم��ة إنسانية في 

العالم". 
مؤكدًا أن الصين تدعم بثبات سيادة اليمن واستقالله 
ووحدته وسالمة أراضيه وتدعم الحل السياسي ووساطة 
األمم المتحدة، وتلعب دوره��ا اإليجابي للنصح بالتصالح 
والحث التشاور،واستعدادها للتعاون مع الجانب اليمني لبناء 

"الحزام والطريق"، بما يعود بالخير للشعبين الصديقين.

مجاميع حديثة االشتغال بالعمل التجاري تتالعب باالسعار في استغالل سيئ لألوضاع الداخلية

مستعدون للحوار وللسالم العادل شريطة إيقاف العدوان ورفع الحصار
عملنا على تسوية العديد من اإلشكاالت واليزال هناك نفٌر محدود لم يتعلموا إدارة األجهزة الحكومية

الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله قائمة على أسس واضحة وليس أمامهم خيار آخر
التربية والتعليم لها معايير وطنية تتجاوز الفكر الحزبي والمذهبي حفاظًا على وحدة األجيال

سنحرر بالدنا من الغزاة الجدد وإن احتموا بكل أسلحة الغرب والشرق

»الميثاق«: دولة رئيس الوزراء في حوار صريح لـ

جبهاتنا في العمق السعودي تحقق إنجازات وانتصارات كبيرة


