
األمين العام في حوار صحفي:

ال يوجد أفق للحل السياسي إّال بوقف العدوان ورفـع الحصـار الجائـر على بالدنــا
 المال السعودي وراء الصمت الدولي إزاء ما يجري في اليمن جماعة الرياض ليس لديهم قضية وهم أدوات لتحقيق أجندة السعودية

الزعيم رقم صعب وصامد في وجه العدوان ولن ينال منه المتآمرون

السعودية تريد إبادة الشعب 
اليمني وطمس تاريخنا وهويتنا

«هادي»  لن يكون هناك أي دور لـ
في مستقبل اليمن السياسي

اكد األستاذ عارف عوض الزوكا- االمين العام للمؤتمر الشعبي العام- ان روسيا تلعب   
دورًا ايجابيًا لحل االزمة في اليمن ،مشددًا على انه ال يمكن الحديث عن حل سياسي في 
ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن. وقال الزوكا: إن رئيس الجمهورية السابق الزعيم 
ات وقرر البقاء مع شعبه، مؤكدًا أن الزعيم جزء من هذا  علي عبدالله صالح رفض كل اإلغــراء

الوطن ولن ينال منه العدوان. وأضاف االمين العام للمؤتمر: ان الحرب على 
اليمن سببها المشاكل الداخلية السعودية، وأن المال السعودي هو وراء 

الصمت الدولي تجاه العدوان على اليمن، مشيرًا إلى أن السعودية 
تريد طمس هويتنا وتاريخنا.

لسنا بحاجة إلى مساعدات.. ونطالب بفتح المنافذ الستيراد الغذاء والدواء

ـــمـــن يـــدمـــر   ـــي ال
ــاؤه يــبــادون  ــن واب
بأسلحة فــتــاكــة ومحرمة 
ـــيـــًا وبــعــضــهــا يــجــرب  دول
ألول مرة من دول العدوان 
السعودي.. منذ أكثر من 
ــوم واطــفــال اليمن  مــائــة ي
ونساؤه وشيوخه يقتلون 
ــة  ــودي ــق ــن ــع بـــالـــقـــنـــابـــل ال
واالنــشــطــاريــة والفراغية 
وبالصواريخ من الجو والبحر 
والبر، الشهداء والجرحى من 
المدنيين األبرياء والنازحين 
بعشرات اآلالف، والعرب 
والمسلمين والعالم كله يتفرج على كل هذا االجرام واإلرهاب 
الذي يواجهه الشعب اليمني المظلوم المسالم مع أنه لم يكن 
مصدر خطر على أحد في تاريخه القديم والحديث ال على أشقائه 
وال جيرانه بل على العكس كان منبع خير ومصدر أمان لمنطقة 
الجزيرة والخليج والقرن االفريقي وللعرب والمسلمين وللبشرية 
كلها، رغم أن من كان يعتبرهم اخوانه السيما في نجد والحجاز 
وبقية االقطار العربية المشاركة في هذا العدوان عليه وعلى 
هذا النحو البربري الهمجي الوحشي المنفلت والذي ال يحتكم 
ألية شرائع أو قوانين أو قيم أو مبادئ أخالقية أو دينية سماوية 
وال دولية وال انسانية ومع ذلك شرعنه النظام العربي الرسمي 
خاضعًا لسطوة المال النفطي السعودي ومخططاتها، موفرًا 
الذريعة التي غطت وتغطي هذا المخطط التآمري في أكثر من 
بلد عربي مع فارق أن اليمنيين استوعبوا دروس العراق وسوريا 
وليبيا وافشلوا فتنة الصراعات والحروب الداخلية المناطقية 
والمذهبية والطائفية مما دفع الى شن الحرب بصورة مباشرة 
تتصدرها السعودية وليس أمريكا وال حلف الناتو واسرائيل والتي 
كان يكتفي فيها نظام آل سعود بالقيام بعملية التمويل ولسبب 
ان األمريكان والغرب ال يريدون تحمل تبعات وتداعيات حرب 

يدركون أنها قذرة.
لكنهم بالمقابل قــدمــوا لها كــل اشــكــال الــدعــم العسكري 
واالستخباراتي ولم يشرعنوها دوليًا عبر مجلس األمن لكنهم 
متواطئون تحت ضغط المال والنفط السعودي وبذلك يكونون 
قد حكموا على هذا النظام العالمي بالموت ألن هذه المنظمة 
تخلت عن مهامها في حفظ األمن واالستقرار الدوليين اللذين 

أكد عليهما ميثاقها.
إن اليمن تواجه اليوم حرب إبــادة جماعية في ظل صمت 
عالمي يوصي بموافقة دولية غير معلنة القتراف السعودية 

هذه الجرائم ضد االنسانية.

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنه رقم يفوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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كلمة 

الصمت الدولي 
حرٌب أخرى 
على اليمن

العدوان السعودي يقصف مقر األمانة العامة للمؤتمر وسقوط شهداء وجرحى

األمم المتحدة تعلن دخول اليمن الدرجة 
الثالثة من حالة الطوارئ اإلنسانية

أعلنت األمم المتحدة، دخول اليمن الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ اإلنسانية  
التي تعتبر األعلى في تصنيف المنظمة.

وقال مساعد الناطق باسم االمم المتحدة فرحان حق في تصريح للصحفيين في ختام 
اجتماع بين المسؤول عن العمليات اإلنسانية في األمم المتحدة ستيفن اوبراين ومديري 
الوكاالت االنسانية: "اتفقت كافة الوكاالت إلعالن الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ اإلنسانية 
لفترة من ستة أشهر". ووفقًا لألمم المتحدة بات أكثر من ٢١٫١ مليون يمني بحاجة الى 
مساعدة انسانية أي ٨٠ ٪ من السكان، يعاني ١٣ مليونًا منهم من نقص غذائي و٩،٤ 

مليون من شح المياه.
تفاصيل ص١٧

نص الحوار ص٣

أ. ياسر العواضي في حوار صحفي:

لن نقبل أن تكون اليمن «ضيعة» سعودية أو إيرانية
أكــد األســتــاذ ياسر  

ــعــواضــي- األمــيــن  ال
ــعــام الــمــســاعــد للمؤتمر-  ال
ــــعــــدوان  ـــــدم امــــتــــالك ال ع
السعودي أي شرعية قانونية 
أو دســتــوريــة أو أخالقية أو 
دولية للعدوان على اليمن.. 
وفــنــد مــزاعــم وتــقــوالت من 
يــريــدون الشرعنة للعدوان 
ــه جــاء بطلب من  بذريعة أن
الــرئــىس الــشــرعــي.. موضحًا 
أن الدستور ال يجيز للرئيس 
إعالن الحرب أو السالم، فذلك 

مــن اختصاص مجلسي الــنــواب والــشــورى.. 
مؤكدًا أن المؤتمر لن يقبل على االطالق ان 
تكون اليمن ضيعة إيرانية ولن تكون ضيعة 
سعودية.. مشيرًا إلى أن السعوديين يريدون 

تصفية ملفات داخل األسرة 
واخرى اقليمية بتمديد أمد 

الحرب على اليمن..
ــى أن الحوثيين  مــنــّوهــًا إل
وبـــعـــد دخـــولـــهـــم صــنــعــاء 
اصــبــحــوا ســلــطــة وعليهم 
التزامات تجاه الشعب الذي 
يحّملهم مسؤولية أي شيء 

يحدث..
وقــال: لوال عاصفة الحزم 
لما كــان الحوثيون قادرين 
على الصمود لوحدهم في 

الحكم لمدة شهرين..
وتطرق العواضي إلى العديد من القضايا 
الوطنية المهمة في حوار أجرته معه قناة 

«روسيا اليوم»..
تفاصيل الحوار ص٥

واصل طيران العدوان السعودي استهدافه للعاصمة صنعاء في وقت  
مبكر من صباح اليوم االثنين مستهدفا مقر األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام.. ما ادى الى تدميره بشكل كامل وسقوط ضحايا جراء القصف.

ويأتي استهداف المقر الرئيسي لألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام متزامنا 
مع وصول مبعوث االمم المتحدة الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد 
إلى العاصمة صنعاء وحديثه عن مناقشة موضوع الهدنة االنسانية التي دعا 

اليها االمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون .
كما جاء القصف لمقر االمانة العامة للمؤتمر بعد يوم من اعالن المؤتمر 
الشعبي العام على لسان االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا ترحيبه بالهدنة التي دعا إليها بان كي مون، حيث قال: لقد دعا بان 
كي مون الى هدنة انسانية نظرًا لما يعانيه شعبنا من عدوان وحصار جائر ،وإننا 
في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف ترحب بأي هدنة من شانها الوصول 
الى هدنة دائمة وسالم دائم وبما يمكن من العودة الى احياء العملية السياسية.
هذا وسبق أن استهدف العدوان السعودي العديد من مقرات المؤتمر 
الشعبي العام ومنازل قياداته في أمانة العاصمة والمحافظات التي طالها 

العدوان البربري..
هذا ودانت االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذة فائقة 
السيد قيام العدوان السعودي باستهداف وقصف مقر االمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء والذي ادى الى سقوط شهداء 
وجرحى وتدمير للمقر ،كاشفة ان قصف المقر من قبل طيران العدوان 
السعودي جاء في الوقت الذي كان يجري فيه لقاء بين قيادات المؤتمر 

والمبعوث االممي الى اليمن.
بقية ص١٥

السعودية تحرق اليمن.. والمبعوث الدولي يبحث عن هدنة تحت القصف
قــلــل مــراقــبــون ســيــاســيــون مــن اهــمــيــة زيـــارة  

المبعوث الدولي إلى صنعاء التي تأتي في الوقت 
الذي يواجه الشعب اليمني حرب إبادة وحصارًا شامًال..

«الميثاق»: إن عــدم تدخل األمــم المتحدة  وقــالــوا لـ
ومجلس األمــن لوقف العدوان على اليمن والــذي يدخل 
شهره الرابع يعد اشارة خضراء للسعودية الستمرار إبادة 
الشعب اليمني، مشيرين إلى أن زيارة المبعوث الدولي لليمن 
ليست إّال مجرد اسقاط واجب ومحاولة المتصاص الغضب 
العالمي احتجاجًا على حرب اإلبادة التي تشنها السعودية 

ضد الشعب اليمني..

وأعرب المراقبون عن استغرابهم لتصريحات المبعوث 
الدولي وتركيزه على الهدنة اإلنسانية وعدم االشارة إلى 
وقف العدوان وايقاف المجازر التي ترتكبها السعودية 

بحق الشعب اليمني..
الجدير بالذكر أن زيارة المبعوث الدولي تزامنت مع شن 
طائرات العدوان السعودي غارات همجية على العاصمة 
ــاء، حيث  ــري صنعاء سقط فيها عــدد مــن المدنيين األب
ت بانفجاراتها العاصمة صنعاء، 

ّ
استخدموا صواريخ هز

وألحقت خسائر بشرية ومادية..
بقية ص١٥

زيارة ولد الشيخ تزامنت مع احتجاجات شعبية غاضبة وتصعيد للعدوان
المكونات السياسية تؤكد على عدم شرعية «هادي» وحكومة 

«بحاح».. وأي حوار يجب أن يكون بين المكونات دون غيرها

في بيان صادر عنها:

دعت المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته   
األخالقية واإلنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من أعمال قتل وتدمير وتجويع من 

قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، في انتهاك صارخ لألعراف والمواثيق الدولية..
وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته السبت أنه ال يحق ألي دولة أو جهة في العالم انتهاك سيادة 

اليمن أو إعالن الحرب عليه تحت أي مبرر وأنه ال شرعية للعدوان السعودي.. 
تفاصيل ص٢

مصدر في المؤتمر:

ما نشرته صحيفة «القدس» حول «خلية داعش» أكاذيب ال أساس لها من الصحة
 الزعيم خاض معارك شرسة ضد اإلرهاب خالل حكمه.. وما يروج مزاعم كاذبة معروف للقاصي والداني ان النظام السعودي هو من صنع إرهاب القاعدة وداعش

العدوان لم يكتِف بشن حربه المباشرة على اليمن بل درب وسلح اإلرهابيين ليقتلوا األبرياء في الشوارع والمساجد

سخر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام من التسريبات  
(الكاذبة والمفضوحة) التي نشرتها صحيفة «القدس العربي» عما 
سمتها خلية (داعش اليمن) والتي زعمت ان الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح والحوثيين شكلوها لخلط االوراق السياسية والعسكرية في البالد .

ات التي تعودنا عليها يقف  وقال المصدر : ان هذه االكاذيب واالفتراء
هــا النظام السعودي وهادي وجماعته الفارون في الرياض، والذين  وراء
ال يكتفون بتسريب مثل هــذه الفبركات، بل يقفون وراء تبني ودعم 
وتمويل اعمال االرهــاب التي تنفذها التنظيمات االرهابية كالقاعدة 

وداعش وأخواتها ،والتي كانت نتاجًا للفكر االرهابي الذي احتضنه ودعمه 
واستخدمه- وال يزال- النظام السعودي والموالون له سواء في اليمن او في 

غيرها من بلدان المنطقة .
بقية ص١٥

٤٠٠ مليار خسائر القطاع الصناعي 
جراء العدوان السعودي

١٤٧ مليارًا خسائر قطاع الزراعة 
ومعظم المشاتل ُدمرت

ارتفاع البطالة إلى ٨٠٪ وتدهور 
الحالة المعيشية للمواطنين

العدوان يلحق خسائر فادحة باالقتصاد اليمني

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة  
محمد محمد صالح إن خسائر القطاع الصناعي اليمني جّراء العدوان 

السعودي الغاشم على البالد بلغت ٤٠٠ مليار ريال.
ودعا صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الغرفة التجارية باألمانة 
بمشاركة عدد من النقابات واالتحادات ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة 
تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان اإلجرامي 
الذي ينذر بخسائر أكبر إذا لم يتم وضع حد لذلك.. مؤكدًا ارتفاع نسبة البطالة 
في القطاع الخاص إلى نحو ٨٠٪ فضًال عن تدهور الحالة المعيشية لمعظم 

اليمنيين.
ونّوه إلى أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي 
لوقف العدوان البربري والعمل على الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمنشآت 

والمصالح العامة والخاصة في اليمن.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا لألدوية الدكتور حسن المحبشي ورئيس 
حاد منتجي األدويــة تميم الشامي أن ١٥ مليون يمني بحاجة إلى الخدمات 

ّ
ات

الصحية في ظل النقص الحاد لألدوية الخاصة باألمراض الخطيرة كالسرطان 
 
ً
والسكر والفشل الكلوي فضًال عن انتشار األوبئة كحمى الضنك والطاعون خاصة
في مناطق المواجهات العسكرية والمناطق التي يصعب على الطواقم الطبية 

الوصول إليها.

منظمة «يونيسيف»:

 ماليين األطفال في  اليمن معّرضون لمخاطر اإلصابة باألمراض وسوء التغذية

دون الخامسة عشرة من 
عمرهم معّرضون لمخاطر 

اإلصابة بالحصبة
 ٢٫٦

مليون طفل

معّرضون لخطر اإلصابة 
بسوء التغذية الشديد وسوء 

التغذية الحاد
 ٥٠٠

ألف طفل

معّرضون لإلصابة 
بااللتهابات التنفسية 

الحادة
 ١٫٣
مليون طفل

لقوا مصرعهم وجرح 
٤٠٢ نتيجة العدوان 

السعودي على اليمن
 ٢٧٩

ً
طفال

المؤتمر والتحالف يدينون الهجمات اإلرهابية على مصر
ر من خطر استمرار دعم ومساندة اإلرهابيين

ّ
حذ

دان المؤتمر الشعبي الــعــام وأحــزاب  
ــشــدة الــهــجــمــات  ــي ب ــوطــن الــتــحــالــف ال
اإلرهابية التي تعرضت لها مصر الشقيقة، وأدت 
الى استشهاد اكثر من ١٧ جنديًا في سيناء وكذلك 
التفجير اإلرهابي الذي أدى الى استشهاد النائب 

العام المصري هشام بركات.
وأكد المؤتمر وأحزاب التحالف أن هذه الجرائم 

اإلرهــابــيــة تــأتــي فــي وقــت يتصاعد فيه تنامي 
التنظيمات اإلرهابية في المنطقة العربية بدعم 
وتمويل ومساندة من بعض القوى السياسية والدول 
في المنطقة، دون إدراك مخاطر استمرار هذا النهج 
على كل شعوب المنطقة وفي المقدمة الدول التي 

تقدم الدعم والمساندة للتنظيمات اإلرهابية..
تفاصيل صـ٨

ال يوجد أفق للحل السياسي إّال بوقف العدوان ورفـع الحصـار الجائـر على بالدنــا

17
ص

ل 
صي

فا
ت

السيد: السعودية قصفت مقر المؤتمر 
أثناء لقائنا مع المبعوث الدولي

نص الحوار ص٩

نفى الشيخ جابر عبدالله غالب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة تعز ان يكون القتال والصراع الدائر اليوم   
في تعز طائفيًا أو مذهبيًا.. وأوضح في حوار مع «الميثاق» ان الصراع هو سياسي تتحكم فيه األهواء والمصالح 

والثأر السياسي المدعوم من العدوان على اليمن بقيادة السعودية..
وقال: إن محافظة تعز فقدت استقرارها مع بداية العدوان الهمجي من المملكة السعودية وحلفائها على اليمن، حيث 

بدأ القتال في تعز على اثره مباشرة وذلك بسبب الدعم بالمال والسالح ألحد طرفي الصراع..
ولفت إلى معاناة الناس جراء العدوان والقتال.. من انعدام الخدمات العامة كالماء والكهرباء والنظافة والصحة وغيرها 
ات الباطلة التي تتهم الموتمر باالشتراك في المعارك الدائرة في تعز، وقال: المؤتمر  من الخدمات. وانتقد بشدة االدعاء

داعي سالم ووئام وعامل امن واستقرار وتنمية وليس لديه مليشيات مسلحة للقتال ضد أي طرف.. 

رئيس فرع المؤتمر بتعز:

المؤتمر والتحالف ليس لهم أي دور في االقتتال بتعز


