
قال العميد يحيى محمد عبدالله صالح  
-عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
رئيس جمعية كنعان لفلسطين رئيس ملتقى الرقي 
والتقدم- إن جمعية كنعان لفلسطين تقوم بدور 
كبير في التعريف بالقضية الفلسطينية في اليمن منذ 
انشائها في 17 ابريل 2002م اثناء حصار جنين ، 
أوضح ذلك في كلمة له في المهرجان الدولي للمقاومة 
المنعقد في العاصمة اليونانية اثينا خالل الفترة 29 

-30 سبتمبر الفائت.
وتطرق العميد يحيى صالح إلى ما يتعرض له اليمن 
من حرب إبادة من قبل التحالف السعودي، مؤكدًا ان 
اليمن بلد الحضارة التي حكمتها 7 ملكات أشهرها 
الملكة بلقيس قبل الميالد ستظل تقاوم السعودية 
التي تحتفل اليوم بمنح المرأة الحق في قيادة السيارة 

ونحن في العام 2017م. 
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50 ريااًل 16 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد )1877( 

 2 / 10/ 2017م 
11/ محرم / 1438هـ 

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..

كلمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
له  الشعبي العام- في حفل استقباله منتخب الناشئين بعد انتصاره وتأهُّ
لكأس آسيا 2018م، حملت في مضامينها حقيقة عراقة شعبنا الحضاري وقدرته 
على الصمود والنصر حتى وهو يعيش أوضاعًا صعبة ويواجه تحديات وأخطارًا غير 
مسبوقة، فمن عمق مأساة معاناته يتوهج فرحًا بأعياد ثورته السبتمبرية واالكتوبرية 
والتي تزامنت مع انتصارات جديدة ألبطال الجيش واللجان والمتطوعين على العدوان، 
له لكأس آسيا، وأخيرًا فشل السعودية على   على انتصار منتخبنا للناشئين وتأهُّ

ً
عالوة

صعيد محاولتها الحيلولة دون كشف جرائمها بتشكيل مجلس حقوق اإلنسان لجنة 
خبراء دوليين واقليميين للوقوف على الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني..

ِ الى مستوى جرائم حرب االبادة الجماعية 
َ

صحيح أن تشكيل لجنة خبراء لم ترق
التي يرتكبها التحالف السعودي، لكنها تشكل خطوة في طريق النصر القريب الذي 
سيجعل النظام السعودي وتحالفه في مهب رياح الهزيمة وال��ذي جسد اجرامه 
وتوحشه منذ اليوم األول لعدوانه على الشعب اليمني، غير مباٍل بالمبادئ والقيم 
االسالمية أو االخالقية واالنسانية، ضاربًا عرض الحائط بالروابط والصالت بين ابناء 
الجزيرة العربية والخليج الديمغرافية التاريخية واالستراتيجية الجيوسياسية 
الممتدة من الماضي الى الحاضر والمستقبل، ولم يضع أي اعتبار لميثاق األمم المتحدة 
والقانون الدولي، وكل ما أعلنه ليس أكثر من ذرائع واهية لتبرير حربه العدوانية 
القذرة على بلد مستقل وشعب مسالم.. في هذا المنحى شن النظام السعودي عدوانه 
مكتفيًا بشرعية قوة نفوذ حلفائه الدوليين، متكئًا عليهم لتغطية عدوانه بعد اسابيع 
بقرار أممي من مجلس األمن الدولي الذي شرعن هذه الحرب العدوانية البربرية على 
اليمن بأثر رجعي، مظهرًا أن المال النفطي والنفوذ األمريكي البريطاني هو القانون 
األعلى، ولتأكيد ذلك امعنت السعودية في ارتكاب المجازر ضد المدنيين االبرياء 
 عشرات اآلالف من الضحايا معظمهم من األطفال والنساء، 

ً
فة

ّ
بقصف طائراتها، مخل

 أقوى األسلحة الفتاكة بما فيها المحرمة دوليًا، متصورة أن هذه الوحشية 
ً
مستخدمة

ستخضع شعبنا الذي عبر تاريخه الطويل لم يعتِد على أحد لكنه كان وسيظل يحول 
أي اعتداء الحتالل وطنه الى نصر، لتبقى أرضه مقبرة للغزاة.

لقد أشار الزعيم علي عبدالله صالح في كلمته الى أن الشعب اليمني شعب سالم 
ومازال كذلك، وأن الدول التي تشارك في العدوان عليه السيما مصر العربية التي 
يحمل لها الشعب اليمني جميل الوقوف الى جانب ثورته »26 سبتمبر و14 أكتوبر«.. 
وتوريطها في تحالف العدوان السعودي على اليمن يأتي في سياق االنتقام منها، لذا 
عليها االنسحاب من هذا التحالف الذي أساء لمصر وتاريخها القومي التحرري المشرف.. 
وكذلك السودان التي ُيقتل أبناء جيشها في حرب ليس لهم فيها ال ناقة وال جمل 
سوى أوهام البشير بأن السعودية سوف تحميه من المالحقة الدولية على جرائمه 
بحق الشعب السوداني الشقيق، ليتحمل النظامان السعودي واالماراتي وزر عدوانهما 
ومحاولة غزوهما واحتاللهما لليمن.. وستحين ساعة انتصار الشعب اليمني الذي 
تأتي انتصارات شبابه الكروية وتشكيل لجنة خبراء دولية للنظر في جرائم الحرب 
في اليمن بداية نصر الشعب اليمني على نظام آل سعود الوهابي اإلرهابي االستبدادي 

المتخلف.. وهو بكل تأكيد نصر لإلنسانية جمعاء.

كلمة 

مالمح النصر

خالل تكريمه المنتخب الوطني للناشئين

الزعيم يكشف عن انسحاب دول من تحالف العدوان
الشباب رفعوا رأس اليمن عاليًا رغم العدوان والحصار وجّسدوا الوحدة الوطنية

 على »األشقاء العرب« االنسحاب من التحالف قبل الندم شعبنا يتصدى ببسالة لـ 17 دولة وسينتصر
احتالل أبين وعدن لن يجعل من أي بلد خليجي دولة عظمى

 السعودية تنتقم من الجيش المصري الذي دافع عن الثورة اليمنية أالتخجلون.. لماذا تقصفون المالعب الرياضية وهل تشكل خطرًا على التحالف؟!
الشعب اليمني يدافع عن األراضي المقدسة ولن يشكل خطرًا على جيرانه

ليس لدينا أسلحة إيرانية وال يوجد أي جندي لهم في اليمن.. ويكفي نفاقًا

كشف رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام  
الزعيم علي عبدالله صالح عن انسحاب دولة المغرب من التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن منذ مارس 2015م.
وفي احتفالية عامة له، ثمن الزعيم الصالح انسحاب المغرب العربي من 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، متوقعًا كذلك »انسحاب 

دولتين أخريتين من التحالف«. واعتبر رئيس المؤتمر الشعبي العام انشاء 
»التحالف« والمشاركة فيه، ضد اليمن، مجاملة للسعودية و»مقابل مال تدفعه«، 
مشيرًا الى رشوات مالية تقدمها السعودية لألمم المتحدة المتحدة، وبعض 

المنظمات الدولية.
وأكد الزعيم خالل استقباله منتخب الناشئين بحضور األستاذ عارف عوض 

الزوكا األمين العام: »أن اليمن ال يشكل خطرًا على أي دولة من دول التحالف على 
االطالق«.. متسائاًل: »أي خطر يشكله اليمن على جيرانه، يدافعون عن االراضي 
المقدسة طيب دافعوا عن القدس«، مؤكدًا: »نحن ال نشكل خطرًا على أحد، 
نحن نحمي الحرمين الشريفين وجنود االراضي المقدسة ولسنا دولة معتدية«.
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قصة التعليم 
الجامعي في اليمن

من يحمي الشعب 
من محارق 
مليونًا ال يحصلون على 16 السعودية

صيبوا 200 مياه شرب نظيفة
ُ
ألف طفل أ

حاالت  حجز لسفن تحمل وقودًا 7 بمرض الكوليرا
من قبل السعودية

دول العدوان تفاقم الوضع االنساني في اليمن

حبل المشنقة يلتف حول رقبة السعودية
اليمن تبدي استعدادها للتعاون مع فريق الخبراء الدوليين لكشف انتهاكات العدوان

فشلت السعودية  
ف���ي االف�����الت من 
ال��ع��ق��اب ف���ي ال�����دورة ال����36 

ل��م��ج��ل��س ح��ق��وق اإلن���س���ان وه��ي 
الدورة التي تمثل جلسة محاكمة علنية 

للنظام السعودي جراء ارتكابه جرائم حرب 
بحق اإلنسانية في اليمن..

حيث أق��ر المجلس إرس��ال خبراء دوليين 
للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في اليمن.. 

ويطلب القرار من المفوض السامي لحقوق اإلنسان في 
األمم المتحدة زيد رعد الحسين تشكيل لجنة خبراء دوليين 

وإقليميين وذلك لمدة عام على األقل، وتتولى اللجنة القيام بفحص 
شامل لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان، وسيتم تعيين الخبراء قبل نهاية 

2017م.. ويتولى الخبراء رصد الحاالت المتعلقة بحقوق اإلنسان واالبالغ 
عنها وإجراء تحقيق شامل في جميع االنتهاكات منذ سبتمبر عام 2014م، 
بما في ذلك نوع الجنس المحتمل وأبعاد هذه االنتهاكات واثبات الوقائع 
والظروف المحيطة باالنتهاكات وتحديد المسئولين عنها حيثما أمكن، 
فيما تنص الفقرة الثانية على تقديم توصيات عامة بشأن احترام حقوق 
اإلنسان وحمايتها والوفاء بها وتقديم التوجيه بشأن الوصول الى العدالة 

لة والمصالحة، حب االقتضاء. والمساء
وكانت مصادر قانونية أكدت أن السلطات السعودية ومعها دول تحالف 
العدوان بدأوا يشعرون بحبل المشنقة يطوق اعناقهم في دورة مجلس 

ق  حقو
اإلن���س���ان 

فسعوا إليجاد حالة توافقية حسب قول الطرفين، بيد أن حالة من الهلع 
والرعب أصبحت تخيم على قيادة النظام السعودي وبقية دول التحالف 
المتورطة في العدوان على اليمن وتكشف عن ذلك تفاصيل المذكرة التي 
وجهها وزير خارجية العدو السعودي الجبير الى القصر الملكي والتي اعترف 
فيها بسوء وضعهم في ملف االنتهاكات، وطالب باستنفار غير مسبوق 
وتحرك دبلوماسي وسياسي واقتصادي للضغط على هولندا وكندا بهدف 
افشال مشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في االنتهاكات 

والجرائم في اليمن..

وكشفت الوثائق التي تناقلتها وسائل إعالم عالمية عن رشاوى مالية 
اقترحها الجبير لمسئولين في األمم المتحدة واالتحاد األوروب��ي وكذلك 
ممارسة ضغوطات مختلفة تحول دون تشكيل لجنة تحقيق دولية في 

االنتهاكات في اليمن.
هذا وأعرب مصدر في الخارجية اليمنية عن ثقته بأن األصوات الحرة 
في العالم على دراية كاملة بمناورات السعودية المفضوحة ومراميها التي 
تثبت بما ال يدع مجااًل للشك نوبة الرعب المسيطرة عليها كونها المدان 
قترفت 

ُ
األول باالضافة الى دول أخرى تدرك ذلك في كافة االنتهاكات التي ا

بحق الشعب اليمني.

»الميثاق«: المحامي محمد المسوري لـ

قرار مجلس حقوق اإلنسان بتشكيل الفريق مكسب لليمن
أوض������ح ال��م��ح��ام��ي   

محمد المسوري أن 
المشروع السابق الذي قدمته 
هولندا وال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
بجانبها كان ينص في الفقرة 
الثامنة منه على تشكيل لجنة 
تحقيقات دولية مكونة من 
ثالثة أعضاء تعمل خالل عام 
كامل على إج��راء التحقيقات 

الالزمة بشأن االنتهاكات والجرائم المرتكبة 
في اليمن، وعلى أن ترفع تقريرها وما 
توصلت إليه لمجلس حقوق اإلنسان في 
ال���دورة ال����39 بعد ع��ام وذل��ك م��ن خالل 
زياراتها الميدانية.. وكانت المجموعة 
العربية بقيادة مصر والسعودية واالمارات 
قد تقدموا بمشروع آخ��ر بهدف إفشال 
المشروع الهولندي من خ��الل تأييدهم 

لتحقيقات  لما تسمى بلجنة ا
الوطنية والمطالبة بدعمها 
في مجلس حقوق اإلنسان.. ما 
حدث من أمس الى اليوم وبعد 
ممارسة الضغوطات وما تم وراء 
الكواليس هو الخروج بمشروع 
توافقي حد وص��ف الطرفين، 
ح��ي��ث ت��راج��ع��ت ه��ول��ن��دا عن 
م��ش��روع��ه��ا واس��ت��ب��دل بلجنة 

خبراء فقط مع استمرار لجنة هادي.
وقال: إن فريق الخبراء لم يكن لما توصل 
إليه األثر الملزم وإنما هو عبارة عن أثر 
كاشف، يعني يكشفون من وراء الجرائم، 
أؤكد أن هذا يعتبر مكسبًا وإن لم نصل الى 
النتيجة التي نريدها وهي تشكيل لجنة 

تحقيقات دولية.
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إسقاط طائرة استطالع أمريكية وأبطال الجيش واللجان يسطرون مالحم في مختلف الجبهات 
ت��م��ك��ن��ت ال���دف���اع���ات ال��ج��وي��ة  

-أم�����س األح�����د- م���ن إس��ق��اط 
طائرة استطالع أمريكية بمنطقة جدر 
ف��ي م��دي��ري��ة ب��ن��ي ال��ح��ارث ب��ص��ن��ع��اء، ن��وع 
عد من أكبر وأحدث 

ُ
)الدرون ام كيو 9( وت

الطائرات األمريكية بدون طيار بمواصفات 
تكنولوجية عالية قيمتها 56 مليون دوالر، 
ويبلغ طولها 11مترًا وعرضها مع األجنحة 
20مترًا وارتفاعها عن األرض قرابة 4 
أمتار، ووزنها فارغة أكثر من طنين وتحلق 
بمسافة 1850ك���م دون ال��ت��زود بوقود 
إضافي ويمكنها القيام بمهام متعددة 
ومجهزة بنظام رادار ينقل البيانات لعدد 

من الطائرات أو المواقع األرضية .

وفيما واصل طيران العدوان السعودي 
غاراته الجوية على محافظات صعدة وحجة 
وم��أرب وصنعاء وتعز  مرتكبًا المزيد من 
المجازر بحق المدنيين األبرياء واستهداف 
الجسور والمنشآت العامة والخاصة، واصل 
أبطال الجيش واللجان تسطير المالحم 
البطولية في مختلف الجبهات الداخلية 
وجبهات نجران وعسير وجيزان وتنفيذ 
العمليات النوعية الناجحة ودك مواقع 
ال��ع��دوان ومرتزقته ب��ص��واري��خ زل���زال 2 
والكاتيوشا وقذائف المدفعية، مكبدين 
الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين 
والمحليين المزيد من الخسائر الفادحة في 

األرواح والعتاد العسكري .

الداخلية تتعهد بضبط خاطفي 
المهندس األمريكي 

توعدت وزارة الداخلية بضبط خاطفي المهندس  
األمريكي داني اليون برش، الذي يعمل في شركة 
صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج، وتقديمهم للعدالة جراء 
ما أقدموا عليه من عملية اختطاف -السبت قبل الماضي- 
للمهندس األمريكي أثناء تواجده في شارع الخمسين بأمانة 
العاصمة . واعتبرت وزارة الداخلية هذا العمل اإلجرامي الجبان 
غير المبرر فعاًل شنيعًا تدينه كل الشرائع والقوانين وخارجًا عن 
القانون وأخالق وأعراف الشعب اليمني وال يخدم إال أعداء الوطن.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها في 
ضبط المخلين باألمن والمقلقين للسكينة العامة أيًا كانوا.. الفتة 
إلى أنها تتابع الجناة الذين قاموا بعملية الخطف وتسليمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع .

تركيا توّجه صفعة قوية للسعودية ومصر واإلمارات وتبتلع الصومال
افتتحت تركيا -السبت- قاعدة عسكرية لها  

في الصومال تعد األكبر على مستوى المنطقة 
العربية والقاعدة العسكرية الثانية على مستوى ال��دول 

العربية بعد قطر.
وج��اء اإلع���الن ع��ن افتتاح القاعدة العسكرية التركية 
بمثابة صفعة قوية موجهة لمصر والسعودية واالم��ارات 
بدرجة أساسية والتي تواصل عدوانها على اليمن بدعوى 
 
ً
مواجهة الخطر اإليراني وتركت األمن القومي العربي عرضة

لألطماع االقليمية والنزعات االنفصالية، فما يحدث في العراق 
والصومال من متغيرات ستكون لها تداعيات كبيرة على 
دول المنطقة وتحديدًا مصر والسعودية واالم��ارات والتي 
تجد نفسها محاصرة بميليشيات االخوان المسلمين والجيوش 
التركية من الشمال والجنوب والشرق ومن البحر والبر، السيما 
وأن التواجد التركي في الصومال سيعزز مكانة االخ��وان 

المسلمين بمنطقة البحر األحمر وباب المندب.
»الميثاق« أن التواجد  م��راق��ب��ون سياسيون أوض��ح��وا ل�

العسكري التركي في الصومال يمثل هزيمة كبيرة لتحالف 
العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن وضربة قوية لألمن 
القومي العربي الذي تتباكى عليه السعودية ومصر لتبرير 

جرائمهما في اليمن.
وق��ال المراقبون: إن قطر لها يد في التواجد العسكري 
التركي بالصومال وأنها ستنتقم من السعودية واالمارات ومصر 
عبر معارك كهذه.. وغير مستبعد أن توجه تركيا ضربات 

للتواجد اإلماراتي العسكري في الصومال.
وكانت تركيا افتتحت -السبت- أكبر قاعدة عسكرية 
لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو في مراسيم 
حضرها رئيس أرك��ان الجيش التركي خلوصي أكار ورئيس 
ال��وزاء الصومالي حسن خيري.. هذا وصرح مسئول تركي أن 
الضباط األتراك سيتولون تدريب عشرة آالف جندي صومالي 

في القاعدة.
وبحسب رويترز فقد كلف افتتاح القاعدة 50 مليون 

دوالر.

 عفريت
ّ

العملية التعليمية على كف
ر

ّ
»الحكومة« تمدد التسجيل و»النقابة« تضغط و»الوزارة« تحذ

ينعقد ال��ي��وم االث��ن��ي��ن ف��ي صنعاء  
اللقاء الوطني الموسع للتعليم الذي 
سيكرس لمناقشة األوضاع التعليمية واالشكاالت 
التي تهدد بتوقف العام الدراسي الجديد في ظل 
استمرار االضراب المفتوح للمعلمين الذي دعت 
إليه النقابة العامة للمهن التعليمية حتى يتم 

تسليم مرتبات المعلمين والمعلمات.
ويأتي انعقاد اللقاء الوطني الموسع للتعليم 
بعد اجتماعات حكومية نقابية مكثفة برئاسة 
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور -رئيس مجلس 
الوزراء- حيث ناقش اجتماع عقد السبت بصنعاء 
برئاسة رئيس ال��وزراء الدكتور عبدالعزيز بن 
حبتور، ضم المكتب التنفيذي للنقابة العامة 
للمهن التعليمية والتربوية وعدد من النقابيين 

التربويين والتربويات، الجوانب المتصلة بانتظام 
العام الدراسي الجديد.

وف��ي االج��ت��م��اع ال���ذي ح��ض��ره ن��ائ��ب رئيس 
ال���وزراء للشؤون االقتصادية الدكتور حسين 
مقبولي ووزي��ر األشغال العامة والطرق غالب 
مطلق ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي 
ومستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز 
ال��ت��رب، ت��م استعراض الخطوات التنفيذية 
الخاصة بمشروع صندوق التربية والتعليم 
والمصادر المقترحة لتمويله من مختلف األوعية 
ات القانونية الالزمة  اإليرادية المتاحة، واإلجراء
إلنشاء الصندوق المتوقع إنجازها خالل االسبوع 

الجاري.
تفاصيل ص3

في كلمته بالمهرجان الدولي للمقاومة باليونان

يحيى صالح: ال فرق بين جرائم الصهاينة في فلسطين وجرائم السعودية في اليمن

عام من المناقشة تحت 
ال جديد حول المرتبات!قبة البرلمان

ناقش البرلمان للمرة الخمسين األوضاع االقتصادية الراهنة ومنها قضية عدم  
صرف الحكومة مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحاالت 
الضمان االجتماعي لقرابة عام. وأشار نواب الشعب إلى قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
واالستهالكية ومنها مادة الغاز المنزلي بصورة جنونية في ظل تفاقم األوضاع المعيشية 

للمواطنين بشكل مآساوي.

وبهذا الصدد شدد أعضاء البرلمان على أهمية إيفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة الواردة 
في عدد من توصيات المجلس بشأن تلك القضايا.  مؤكدين أن تفشي الفقر وتدهور الوضع 
المعيشي وعدم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام، ورواتب المتقاعدين ومساعدات 
الضمان االجتماعي تفاقم األوضاع اإلنسانية في البالد بشكل يتطلب معالجة سريعة ومسئولة.
تفاصيل ص3

استعدادات إلحياء الذكرى األولى لمذبحة مجلس عزاء القاعة الكبرى

ُيحيي الشعب اليمني عامة وقيادة  
واع��ض��اء المؤتمر الشعبي العام 
خ��اص��ة ال��ذك��رى التأبينية األول���ى للمذبحة 
المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة 
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي عصر ي��وم 8 أك��ت��وب��ر عام 
2016م بقصف مجلس ع��زاء آل الرويشان 
الذي أقيم في القاعة الكبرى، وهي المذبحة 
التي ه��زت ببشاعتها العالم وأس��ف��رت عن 
سقوط أكثر من ألف شخص من المدنيين بين 
شهيد وجريح من قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام والتحالف ومشائخ وشخصيات 
اجتماعية ومواطنين بينهم عدد من اعضاء 
اللجنتين العامة وال��دائ��م��ة للمؤتمر، وعلى 
الرغم من االدانات العالمية لهذه المذبحة إال 
أن األمم المتحدة ومجلس األمن لم يتحركوا 
لوقف حرب االب��ادة التي ترتكبها السعودية 

بحق الشعب اليمني حتى األمس القريب.
وبهذا الخصوص رأس األستاذ أمين محمد 
جمعان -أمين ع��ام المجلس المحلي ألمانة 
العاصمة- أم��س، اجتماعًا للمجلس المحلي 
ن��اق��ش ف��ي��ه  الترتيبات المتصلة ب��اإلع��داد 

والتجهيز إلح��ي��اء ال��ذك��رى األول���ى  لمجزرة 
وجريمة طيران العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم  في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء في 
8 أكتوبر العام الماضي وأسفرت عن سقوط 

أكثر من ألف شخص بين شهيد وجريح.
وت��ط��رق االجتماع -بحضور وكيلي امانة 
العاصمة للقطاع المالي وتنمية الموارد مازن 
نعمان وقطاع التراث والثقافة الدكتور احمد 
الملصي- إلى مهام وأعمال اللجنة الرسمية 
المشكلة من امانة العاصمة الخاصة بإعداد 
وتجهيز فعالية إحياء ذكرى جريمة القاعة 
الكبرى بالعاصمة صنعاء برعاية رئيس الوزراء. 
وأكد االجتماع ضرورة  اإلعداد الجيد إلقامة 
الفعالية في وقتها المحدد وفي مكان وقوع 
الجريمة البشعة والتي تركت جروحًا غائرة 
في قلب كل يمني وتظهر مدى بشاعة وحقد 

العدوان السعودي على ابناء اليمن ورموزه.
ورحب االجتماع  بأي مشاركات أو مبادرات 
سواًء أكانت من منظمات او أسر الشهداء في 

إطار الفعالية الرسمية ألمانة العاصمة.
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