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الخوف يعم معظم المحالت التجارية 
على ام��ت��داد ش��وارع ال��دائ��ري والرباط 
والزراعة، فلم نجد من يجرؤ على كشف 
مدى الضرر الذي لحق بأهالي تلك األحياء 
أو العاملين فيها.. مبررين ذلك بقولهم: 
»كيف يأمنون ومتاجرهم معرضة لخطر 
السرقة واالعتداء من قبل الغرباء وأصحاب 
السوابق الذين استباحوا حرمة حي الجامعة 
وجعلوا منها ساحة للفوضى والبلطجة«.. 
حقًا.. نستشعر قلق السكان في تلك األحياء 
التي خيم فيها مثلث الشر »القاعدة، 
الحوثي، الحراك االنفصالي« وهجين من 
بالطجة المشترك وميليشيات علي محسن 
والتي تقوم بأبشع صور القمع في حق 
المواطنين، السيما الشباب المناهضين 
لتوجهات حزب االصالح التي باتت تُفرض 
على الجميع بمختلف تكويناتهم وفئاتهم 

وانتماءاتهم.
في ساحة الجامعة

وحرصًا منا على سالمة المواطنين في 
تلك األحياء نكتفي بتوضيح مدى معاناتهم 
وتضررهم من وجود أولئك الغرباء األشرار 

دون اإلشارة الى أسماء.. وبطبيعة الحال 
فإن ما يتعرض له سكان حي الجامعة 
والعاملون فيه من اع��ت��داءات وتعطيل 
للحياة العامة والخاصة، عمل مشين ال 
يمت للدين والشرع والقانون والعرف 
وأخ��الق اليمنيين بصلة.. وهي جريمة 
ال تسقط بالتقادم وال تحتاج الى شاهد، 
فمن ينكر إغ��الق العديد من الشركات 
والمؤسسات والبنوك والمحالت التجارية 
ال��ذي��ن وصل  وتسريح معظم عمالها 
عددهم بحسب اإلحصاءات األولية الى أكثر 
من )1500( رب أسرة بعد أن اصبح من 
المستحيل عليهم مزاولة أعمالهم في ظل 
وجود أولئك االشرار وما نتج عن ذلك من 

فوضى ودمار نذكر منها على سبيل الذكر 
ال الحصر »شركة الجوبي للمفروشات، 
فرع  لتعمير  وا ء  لإلنشا ليمني  ا لبنك  ا
الدائري، شركة الكريمي للصرافة فرع 
الدائري، محطة السنباني للمحروقات، 
معهد الرسالة للغات والكمبيوتر، المعهد 
التقني، ال��م��دارس الدولية الحديثة، 
محالت السوري للرخام والديكور، محالت 
النور للتجارة، هيالن للتجارة، شركة 
الرحاب للسفريات والسياحة، فندق دار 
البشائر للشقق المفروشة، فندق أجنحة 
م��ك��ة، ال��ع��واض��ي للشقق المفروشة، 
معرض الفخامة للسيارات، وكذا معرض 
االسطورة، والوحدة، والشارقة، مؤسسة 

الماوري لألخشاب والحديد، ورشة القدسي 
للسمكرة والرنج، ورشة الجزيرة العربية، 
االلكترونيات،  لحماية  الجامعة  مركز 
باوزير للعسل، مركز الصافي للعسل، 
فالكون للصرافة والتحويالت النقدية.. 
ال��خ، والقائمة طويلة ال يتسع المجال 
لذكرها، كما سرح مالك سوبر ماركت 
»سيتي م��ارت« أكثر من نصف عماله 
نتيجة تدهور العمل وانخفاض المبيعات 
بنسبة 95%، واألهم من هذا كله نزوح 
عشرات األسر من منازلهم بعد استحالة 
العيش فيها في ظل الفوضى واالزع��اج 
وتدهور االوضاع االمنية وقطع الطرقات 
وتعطل المدارس وترويع االطفال والنساء 

وتفتيشهم عند دخولهم أو خروجهم من 
منازلهم، ولطالما تعرض كثير من أهالي 
تلك األحياء للحجز في معتقالت االخوان 
في ساحة الجامعة وكذا في سجون الفرقة 
أولى مدرع لفترات غير محدودة والتحقيق 
معهم بطريقة عنيفة وماسة بالكرامة كما 
تعرضوا للضرب من قبل ما يسمى أعضاء 
لجنة النظام بمبررات االشتباه بكونهم 
»بالطجة« أو »أمنيين«.. هذه التصرفات 
الالمسؤولة أصبحت جزءًا من أخالق تلك 
العناصر بل إنهم أدمنوها لدرجة لم يعودوا 
قادرين على تركها حتى وهم يتعاملون مع 
الناس في االسواق والميادين العامة، وكذا 
تعاملهم مع أنصارهم الشباب في الساحة 
أمام الجامعة، وهذا أمر تناقلته وسائل 

االعالم كثيرًا.
والمضحك ف��ي األم��ر أنهم يقومون 
بهذه التصرفات- كما يزعمون- بهدف 
االصالح.. وصدق اهلل القائل: »وإذا قيل 
لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن 
مصلحون، أال إنهم هم المفسدون ولكن ال 

يشعرون«.

نزوح عشرات األسر من الحي بسبب غياب األمن

 فقد أكثر من )1500( عامل وعاملة في حي 
الجامعة والرباط بالعاصمة صنعاء أعمالهم 
بسبب المعتصمين الذين أغلقت مخيماتهم كل 
أبواب الشركات والمؤسسات والبنوك والمحالت 
التجارية منذ أكثر من ثالثة أشهر.. غير أنه لم 
يعد بمقدور أحد من المتضررين اإلفصاح عن 
تضررهم من وجود بالطجة المشترك المخيمين 
على أب��واب منازلهم ومحالتهم، ناهيك عن 
التعبير عن مواقفهم إزاء األحداث التي تمر بها 

بالدنا..
»الميثاق« رص��دت ج��زءًا من معاناة سكان 
حي الجامعة والخسائر التي لحقت بالشركات 

والمؤسسات والعاملين فيها..

سجن الفرقة األوىل مدرع يعج باملعتقلني الشباب املناهضني لتوجهات حزب اإلصالح

قطاع الطرق يف حي الجامعة يسرحون 1500 رب أسرة من اعمالهم

خالص العزاء والمواساة للشيخ محمد ناصر البراشي
واخوانه وآل البراشي وذلك بوفاة

 الفاضلة والدتهم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

األسيفون:
احمد الرفيق - احمد الجرفي - عبدالواحد القاضي 

احمد مصلح - علي السنباني - احمد حسين السالمي
احمد فرحان المخالفي - ياسر علي البشيري وكافة االهل واالصدقاء

 تقرير: فيصل الحزمي

مصدر في رداع: يستهجن استغالل 
المشترك للحوادث المرورية

رداع /محمد صالح المشخر
 ن��ف��ى م��ص��در ف��ي إدارة 
مرور منطقة رداع محافظة 
ولته  تنا ما  صحة  لبيضاء  ا
ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع����الم 
وال��ق��ن��وات الفضائية من 
مختلقة  وفبركات  مزاعم 
حول الحادث المروري الذي 
حدث االثنين الماضي في 
خ��ط  طريق رداع -عباس  
والحقيقة أن ما حدث هو ليس 
له عالقة بالعمل السياسي 
والحزبي والحادث المروري 
كانت السرعة هي السبب 
الرئيسي لوقوع الحادث في 

رداع.

وأوض��ح المصدر ب��أن في 
لنصف   وا بعة  لرا ا لساعة  ا
من عصر يوم أمس االثنين 
ف��ي خ��ط رداع - ع��ب��اس - 
الشرية حيث تصادم سيارة 
أجرة نوع “ باص 16 راكبًا و 
سيارة هيلكس كانت أمامهم 
وكان الباص ينقل عددًا من 
أعضاء أحزاب للقاء المشترك 
يسمى   ما ل��ي  إ جهين  متو
بساحة أبناء الثوار  مدينة 
البيضاء مما أدى إلى إصابة 
إل��ى عشرة أشخاص منهم 
مابين  وأعمارهم  طفالن 

السادسة -التاسعة  عاما.
وبين المصدر أنه تم نقل 

المصابين الذين كانوا على 
متن الباص إلى مستشفى 
جامعة العلوم والتكلنوجيا 
ب��ص��ن��ع��اء وال��م��س��ت��ش��ف��ى 
المتنقل بساحة  الميداني 
الحرية جامعة صنعاء مساء 

أمس لتلقى العالج.
وارج��ع المصدر أن أسباب 
الحادث إلى السرعة الزائدة 
والتجاوز الخاطئ، السبب 
الرئيسي لوقوع الحادث من 
قبل طرفي الحادث المروري 
. وع��دم التقيد ب��إرش��ادات 
المرور واستخدام الهواتف 

النقالة أثناء السير.


