
طرف الرياض ال يملك أي قرار وحصر مطالبه على إطالق ٥ معتقلين وإيصال المساعدات لحارات في إحدى المدن

كلمة 

صحوة الضمير العالمي
بيان برلمان االتحاد األوروبي حول عدوان النظام السعودي الوحشي  

الغاشم والمتحالفين معه على الشعب اليمني، حمل في مجمل 
مضامينه إدانة واضحة وصريحة شديدة اللهجة لما يرتكبه هذا العدوان 
من جرائم إبادة بحق اليمنيين المدنيين، مستهدفًا األبرياء وخاصة األطفال 
والنساء والشيوخ وتدمير مشاريع الُبنى التحتية والمنشآت الخدمية الصحية 
والتعليمية والتنموية المرتبطة بحياة المواطن البسيط الذي منه تتكون 
غالبية أبناء اليمن، وكذلك االستثمارية العامة والخاصة، الصناعية والزراعية 

والسياحية..
 على أرض اليمن شيء لم 

َ
نقول ذلك ونقصد به أن العدوان السعودي لم يبق

يستهدفه بصورة متعمدة وممنهجة، كلها جرائم فظيعة وشنيعة يندى 
لها جبين اإلنسانية التي ما كان لها أن تصمت طوال أكثر من عشرة أشهر لوال 
المال النفطي السعودي القذر الذي وزع بسخاء وصرف ببذخ لشراء وسائل 

اإلعالم وبعض المنظمات ومواقف الحكومات والدول ولكن إلى حين..
هذا ما أكده االتحاد األوروبي وجسده بصورة عملية في صيغة قرارات 
احتواها بيان برلمانه األسبوع الماضي.. وفي ذات السياق تقرير خبراء األمم 
المتحدة الذين أوصوا مجلس األمن الدولي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية 
حول الجرائم المقترفة من قبل آل سعود واألطراف والقوى المتحالفة ضد 

شعب مسالم تحت دعاوى وذرائع ومبررات باطلة وزائفة..
لقد أثبتت األيام والشهور ان الحرب العدوانية التي تشنها السعودية 
وحلفاؤها، وكذلك الحصار الظالم والجائر على اليمن، لم يكن هدفه أمن 
واستقرار هذا البلد وال مصلحة شعبه بأي حال من األحــوال، وإنما مصلحة 
المعتدين عليه.. وبالتالي آن األوان لوقفه الفوري وإيقاف تدهور الوضع 

اإلنساني ورفع الحصار غير المبرر والمتعارض مع القانون الدولي..
ر البرلمان األوروبي عن إيمانه بأن الحل الوحيد الممكن  في هذا السياق عبَّ
للوضع في اليمن هو عبر انتهاج الطرق السلمية والوسائل السياسية 

والدبلوماسية..
واألهم ان هذه القرارات دعت إلى وقف دول االتحاد صفقات بيع األسلحة 
للنظام السعودي وسرعة إجراء تحقيق دولي مستقل وفاعل للجرائم التي 

تعرض ويتعرض لها الشعب اليمني..
وألن هذا القرار األوروبي يلتقي مع ما أوصى به خبراء األمم المتحدة، فليس 
أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن 
إّال االستجابة دون إبطاء أو تسويف ألن ذلك سيعني اتاحة المزيد من الوقت 
إليغال المعتدي وأدواته من التنظيمات اإلرهابية في توحشهم دون خشية 
من حساب أو عقاب، السيما وأن االنجاز الوحيد للعدوان السعودي هو اتاحة 
الفرصة لتنظيمي القاعدة وداعش للسيطرة على محافظات بكاملها، وتسليم 
المحافظات التي احتلها للتنظيمات اإلرهابية، وهذه قضية خطيرة ال ينبغي 
التهاون معها، بل التعاطي بمسؤولية تعكس جدية االتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة األمريكية ومنظمة األمم المتحدة في محاربة اإلرهاب التي بسبب 

ثيرت العديد من عالمات االستفهام..
ُ
المواقف الملتبسة لهذه الحرب أ

ــي  ويبقى األهــم وهــو ترحيب الــشــارع اليمني بمواقف البرلمان األوروب
ت متأخرة لكنها إن  ومضامين تقرير خبراء األمــم المتحدة التي وإن جــاء
تبعتها خطوات جادة باتجاه وقف العدوان ورفع الحصار فإن ذلك يثبت ان 
 عن مسؤولياته ولم يفقد إنسانيته ومازال 

َّ
النظام الدولي والعالم لم يتخل

ضميره بألف خير.

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، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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األمين العام يشيد بالمواقف الوطنية إلعالم المؤتمر ويوجه بتعرية أكاذيب العدوان ومرتزقته
ترأس اجتماعًا لقيادات إعالم المؤتمر

معلومات مهمة كشفها أحد الذين   
حضروا اجتماعًا للخائن هادي ومن 
يطلقون على أنفسهم زورًا ووهمًا «مقاومة 
تــعــز».. كــانــت الصدمة غير المتوقعة 
للقاء،  بالنسبة للمتحدث بـــدءًا بمكان ا
وحديث الفار هادي، وأسئلة قادة جبهات 
الــصــد لــلــدفــاع عــن الــمــشــروع االحــتــاللــي 
االستعماري الجديد المراد تحقيقه عبر 
ــعــدوان الــســعــودي االجــرامــي االرهــابــي  ال

الوحشي على اليمن الذي يشارف 
على إكمال عامه األول، وكأن 

هؤالء لم يدركوا أو يعوا 
بعد أن مــا يتعرض 
لـــه الــشــعــب اليمني 
عدوان غاشم إلبادته 
وتــــدمــــيــــر وطـــنـــه 

وإخــضــاعــه لمخطط 
تــقــســيــمــه وتــمــزيــقــه 

ــات  ــان ــي الـــــى ك
كنتونية 

طائفية ومناطقية ومذهبية متناحرة.. هم 
في الحقيقة يتغابون، وهذا حال البعض، 
ــراوح في مربع الوهم  والبعض يكابر وي
والكذب والتضليل، أما القيادة الكبيرة 
السياسية والحزبية وعلى رأسها العميل 
الفار هادي مستوعبون حقيقة المشروع 
وقــبــلــوه بمحض إرادتـــهـــم مــــادام ذلــك 
سيحقق لهم مصالح ومكاسب شخصية 
وسيحصلون على المال النفطي المدنس.. 
«الميثاق» تنشر بعض تفاصيل ما 
جرى في لقاء الخائن هادي   مع من  
يحلو لهم تسمية أنفسهم 
«مقاومة تعز» على لسان أحد 
المشاركين في هذا الحديث 
ته والتأمل  الذي يستحق قراء
فيه والتوقف عنده كون من 

يرويه عاش الحدث..

ـــل  ـــاصـــي ـــف ت
ص٣

 هادي: لن نوقف الحرب.. والجهود المبذولة بهذا الشأن خارج حساباتنا
 دول التحالف لم تأِت من أجل سواد عيوننا أو كراهية لصالح والحوثي وإنما لمشروع آخر

موا تعز وباب المندب سيتم تخفيف القصف على صنعاء وإبقاء الحصار
َّ

 إذا سل

«الميثاق» تنشر تفاصيل مهمة من داخل المعاشيق بعدن
كشفها عضو فيما يسمى «مقاومة تعز» :

الحصار ضاعف أسعار الغذاء والوقود
 مليون يمني يواجهون 

تبعات انعدام األمن الغذائي
نسبة غير

 اآلمنين غذائيًا
مة 

ّ
منظ

٣٦12٪١٤٫٤«فاو»:
ص

ل 
صي

فا
ت

في محاولتها الثانية 

 أخرى تدفعها السعودية 
«بن دغر» و«العليمي» لشق المؤتمر لـ

ماليين ١٠
دوالر

مرفقًا صحيًا في اليمن ٣٣٨
شهيدًا وجريحًا من الكوادر ٢٨١قصفته السعودية

سيارات إسعاف ٦١٠الصحية خالل العدوان
ُدّمرت 

العدوان.. دّمر المستشفيات

ص9
ل 

صي
فا

ت

البرلمان األوروبي وخبراء أمميون يطالبون بوقف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان السعودي على اليمن

 التصدي للعدوان موقف مؤتمري ثابت وراسخ يجسد قناعاته الوطنية  يجب تعزيز الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولة شق الصف الوطني

 أبناء الشعب اليمني يجسدون أروع صور الصمود في وجه العدوان الوفد الوطني بذل جهودًا كبيرة في مشاورات سويسرا من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا بحضور عدد من  
اعضاء اللجنة العامة اجتماعًا للقيادات االعالمية للمؤتمر الشعبي العام- الثالثاء- في 
العاصمة صنعاء . وفي بداية االجتماع رحب االمين العام بالقيادات االعالمية ناقًال اليهم تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وشكره 
وتقديره العالي لهم، ومن خاللهم الى كل كوادر االعالم المؤتمري على مواقفهم الوطنية وثباتهم 

وصمودهم في وجه العدوان السعودي الغاشم على اليمن، مثمنًا ما يبذلونه من جهود على مدى 
اكثر من عشرة اشهر من العدوان والحصار رغم ما يتعرضون له من مخاطر سواء بالترغيب 
او الترهيب وإصرارهم على الوقوف مع كافة ابناء الشعب اليمني، ومع قيادة تنظيمهم، ادراكًا 
منهم ان مواجهة العدوان تستند الى موقف مؤتمري ثابت وراسخ ينطلق من قناعات المؤتمر 
الفكرية والوطنية في الحفاظ على الوطن والثورة والجمهورية والوحدة واستقالل اليمن وسيادته.

وأكد الزوكا ان مواقف االعالميين المؤتمريين تجسد عظمة المؤتمر وما يزخر به من قيادات 
وطنية في مختلف المجاالت ومنها مجال االعالم، مشيرًا الى ان االعالم يمثل جبهة ال تقل اهمية 
عن جبهات القتال التي يخوضها ابطال القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية، وتتسق معها 
ومع كل جبهات الصمود التي يسطرها ابناء الشعب اليمني الثابتة في وجه العدوان سواء أكانوا في 

تفاصيل ص٢مؤسسات الدولة او في قراهم ومناطقهم.

البرلمان األوروبي يطالب بمنع تصدير السالح 
إلى السعودية والدول المتحالفة معها

في أخطر تقرير أممي

١١٩ غارة شنتها السعودية استهدفت ١٤٦ هدفًا مدنيًا

فــي قـــرار غير مسبوق دان  
ـــي  بــرلــمــان االتــحــاد األوروب
الـــغـــارات الــجــويــة مــن قــبــل قـــّوات 
التحالف الــذي تقوده السعودية، 
ودعا  إلى تعليق غاراته فورًا ورفع 

الحصار عن الشعب اليمني.
وأكد برلمان االتحاد األوروبي أن قّوات 

تحالف العدوان فشلت في تحقيق االستقرار في 

اليمن، إذ أن عدد األشخاص الذين 
تلوا في الحرب أكثر من ستة آالف 

ُ
ق

إلى اآلن، في حين واصلت قّوات 
متطّرفة مرتبطة بـــ "داعــش" 
و"القاعدة في جزيرة العرب"، 
القتال في جنوب اليمن وعلى وجه 

الخصوص في ضواحي عدن.
تفاصيل ص٥

طالب خبراء من األمــم المتحدة مجلس  
األمــن الدولي بتشكيل "لجنة تحقيق 
دولية" حول الجرائم التي يرتكبها المتحاربون 
في اليمن، منّددين خصوصًا بالغارات الجوية التي 
يشّنها التحالف بقيادة السعودية ضد أهداف 

مدنية.
ق اللجنة في "االنتهاكات 

ّ
وقالوا: إنه يجب أن تحق

المفترضة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، في اليمن"، 
وتحديد الفاعلين "لمحاسبتهم"، حسب ما جاء في تقرير 
سنوي. وأشار التقرير إلى أن التحالف العسكري العربي بقيادة 

السعودية "يشّن غارات جوية ضد مدنيين وبنى 
تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون اإلنساني 
الــعــالــمــي". وأورد الــتــقــريــر سلسلة أهـــداف 
منها مــدارس ومساجد ومخّيمات للنازحين 

ومؤسسات طبية ومطارات.
وتحّدث التقرير عن "هجمات بالطيران على 
أهداف مدنية متعّددة"، مستبعدًا حصول مجازر 
معزولة. وأحصى الخبراء ١١٩ غــارة شّنها التحالف 

واستهدفت ١٤٦ هدفًا مدنيًا.
تفاصيل ص٥

فائقة السيد خالل لقائها بالتوافق النسوي:

المؤتمر يدرك أهمية دور المرأة ويدعم أي توافق لمشاركتها في الحوار

التقت األمين العام المساعد للمؤتمر  
الشعبي العام األستاذة فائقة السيد، 
الخميس، باألخوات عضوات مكون "توافق نساء 
من أجل السالم" استجابة لدعوة تلقتها منهن 
طالبن فيها احاطتهن بدور المرأة في مشاورات 
جنيف ومباحثات سويسرا، وذلك بحضور الخبيرة 
الدولية دينا زوربا- مسئولة شئون المرأة في مكتب 

األمم المتحدة باليمن. وفي اللقاء تحدثت األمين 
العام المساعد للمؤتمر باستفاضة وشفافية عالية 
عن المباحثات في جولتيها وتمثيلها لــإلرادة 
القوية للمرأة اليمنية الصامدة في الوطن. وتحدثت 
السيد عن ضرورة التوافق وأهمية الدور الذي يمكن 

أن تلعبه المرأة اليمنية في الداخل والخارج..
تفاصيل ص٢

«توشكا» يدك قاعدة العند ومصرع المئات من قوات الغزاة والمرتزقة
بليغ الحطابي

أسفرت ضربة صاروخية وجهها أبطال  
الجيش على وكر الغزاة وعمالء الرياض 
في قاعدة العند، عن تدمير غرفة العمليات واحتراق 
وإعطاب العشرات من العربات المصفحة والدبابات 
واألطقم، وطائرات «أباتشي» و«تايفون» ومنظومات 

دفاع جوي ومخازن أسلحة وصهاريج وقود.
حيث استهدفت القوة الصاروخية للجيش- مساء 
السبت- قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج بصاروخ 
«توشكا» والــذي أصــاب هدفه بدقة كبيرة، ملحقًا 

خسائر فادحة في صفوف قوات الغزاة والمرتزقة.
وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن 
شرف غالب لقمان، سقوط المئات من جنود الغزاة 
والمرتزقة وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم جراء 

تلك الضربة الصاروخية.
مشيرًا إلى أن الدمار الذي خلفه الصاروخ كبير ونتج 
عنه احتراق وإعطاب العشرات من العربات المصفحة 
والدبابات واألطقم، وطائرات «أباتشي» وأخرى من 
نــوع «تايفون»، ومنظومات دفــاع جــوي، ومخازن 

أسلحة، وصهاريج وقود.
كما شمل الــدمــار غرفة عمليات الــغــزاة وسكن 
وهناجر الضباط والمرتزقة، ما أدى إلى مقتل المئات، 
يحمل بعضهم رتبًا رفيعة بينهم القائد الجديد 
لشركة «بالك ووتر» الكولونيل نيكوالس بطرس- 

أمريكي الجنسية.

 تنشر حصاد «توشكا» اليمن منذ بدء العدوان السعودي
ً
٢٦٥ قتيال

- ١٢٠ سودانيًا و ١٤٥ قتيًال من المرتزقة..  
- مقتل قائد بالك ووتر الكولونيل نيكوالس بطرس.

وكبير مستشاري بالك ووتر«موريو ديجانبلو» 
ايطالي الجنسية.

- ٢٥٠ جريحًا..
- تدمير٣ طائرات تايفون 

- ٩ طائرات أباتشي.. 
 - هناجر سكن المرتزقة.

- مخازن األسلحة..

:
ً
 ١٨٩ قتيال

- ٦٧ اماراتيًا
- ٤٢ سعوديًا
- ١٦ بحرينيًا
- ١٢ أردنيًا

- ٥٢ مــرتــزقــًا مــن حــزب 
اإلصالح والقاعدة.

- تدمير ٢٥ عربة حاملة 
صواريخ نوع مانستير.

- ٣ قاطرات وقود.
- ٢ أباتشي.

- طائرات استطالع..
- ١٠٠ آلية عسكرية بين 

دبابة ومدرعة.

- مــقــتــل ضـــبـــاط أمــريــكــيــيــن 
وبريطانيين.

- تدمير غرفة عمليات مجهزة 
ــصــاالت  ــأحــدث أجــهــزة االت ب

العسكرية.
- طائرات تجسس أمريكية مع 

صواريخها.
- أنظمة رصد ومراقبة.

 
ً
١٨٤ قتيال

- قــيــادات عسكرية سعودية وخليجية 
ومرتزقة عرب وأجانب.

- اصابة العقيد مسفر المقرن.
- تدمير طائرتي أباتشي.

- منظومة صواريخ باتريوت.
- مطار مجهز..

- ٢٣ سعوديًا.
- ٩ إماراتيين.
- ١٢ مغاربي.

 - ٦٢ من داعش والقاعدة وآخرين.

-  اعطاب منظومتي صواريخ باتريوت.

- تدمير مباني القيادة.
- ٣ طائرات أباتشي.

-  أكثر من ٤٠ آلية عسكرية.
- ٧ عربات.

- ٥ مصفحات تابعة لبالك ووتر.

توشكا معسكر البيرق بمأرب توشكا  قاعدة العندتوشكا معسكر تداوين بمأربتوشكا صحن الجن

ًتوشكا شعب الجن
١٥٧ قتيال

تصميم صحيفة 
https://telegram.me/almethaqnews

١٧ يناير ٤٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٥ ٣٠  يناير ١٩٢٠١٦  ديسمبر ٢٠١٥

١٤ ديسمبر ٢٠١٥


