املؤتمر يعرب عن أسفه وحزنه العميق على كل قطرة دم سفكها متطرفو املشرتك
قادة المشترك وعلي محسن وأوالد األحمر يرتكبون مجزرة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية

من تورطوا في الجريمة سيقدمون للمحاكمة

القناصة التابعون للفرقة تمركزوا في أسطح المنازل وأطلقوا النار على الجنود والمواطنين والمتظاهرين
وزير الداخلية :إصابة  65فرداً باعتداءات المشترك على األمن والمواطنين
األجهزة األمنية ملتزمة بتوجيهات الرئيس ونائبه بعدم إطالق النار

عناصر اإلصالح والفرقة تحرق محطة الكهرباء بـ«القاع» وفرع مؤسسة الطرق بجولة كنتاكي
نقل عدد من جثث عناصر اإلصالح الذين لقوا مصرعهم في أرحب ونهم إلى المستشفى الميداني بهدف تهييج الرأي العام

نفذت مليشيات حزب اإلصالح وعصابات أوالد األحمر تدعمها
مجاميع من الفرقة األولى مدرع عصر أمس مجزرة جديدة في
أحياء :الزراعة والدائري والقاع راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى إثر
مهاجمتها المواطنين وقوات األمن المكلفة بحراسة المنشآت الحكومية
وحفظ األمن.
وذكر شهود عيان أن عناصر مسلحة داخل المسيرة بدأت برشق الجنود
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بالحجارة وقذفت عشرات القنابل الحارقة واطلقت أعيرة نارية باتجاه
محطة الكهرباء بجوار الجامعة القديمة ،كما قامت بإحراق عدد من سيارات
الشرطة والمواطنين.
وأضاف الشهود أن عدداً من القناصة التابعين للفرقة تمركزوا على
أسطح المباني المطلة على شارعي الزراعة والدائري وقاموا باطالق النار
باتجاه رجال األمن والمواطنين والمتظاهرين أيضاً ،األمر الذي أدى إلى

أسبوعية  -سياسية

 16صفحة

 30ريا ًال

السنة الثامنة والعشرون

مصدر :قادة المشترك أمروا بالتصعيد واستخدام العنف إلفشال الحوار
أك�����د م��ص��در
م��س��ئ��ول ب��أن
أرواح ال��ش��ه��داء التي
ازهقت ودماء الجرحى
ال��ت��ي سفكت يتحمل
مسؤوليتها قادة أحزاب
اللقاء المشترك وقائد
الفرقة األولى مدرع علي
محسن ص��ال��ح وأوالد
األح��م��ر ال��ذي��ن أم���روا
بالتصعيد واستخدام
العنف وإفشال الحوار
وعرقلة ال��وص��ول إلى
اتفاق لتنفيذ المبادرة
ا لخليجية ف��ي ض��و ء

قرار رئيس الجمهورية
بتفويض نائب الرئيس
األخ المناضل عبدربه
منصور هادي.
وأض���اف المصدر أن
أولئك سوف يحاسبون
وي��ق��دم��ون للمحاكمة
ج��راء م��ا اق��ت��رف��وه من
جرائم في حق الوطن
والشعب والتسبب في
ما تعرض له األبرياء
من المواطنين والشباب
وأفراد القوات المسلحة
واألم���ن م��ن اع��ت��داءات
آثمة..

كلمة

لغة العنف مجدداً
في الوقت ال��ذي استبشر كل أبناء اليمن الشرفاء
المخلصين الحريصين على وح��دة وطنهم وأمنه
واستقراره خيراً باقتراب الحل للخروج من األزمة عبر التالقي
والتفاهم والحوار وفقًا للمبادرة الخليجية بعد إصدار فخامة
األخ الرئيس علي عبداهلل صالح قراراً يفوض نائب رئيس
الجمهورية بالحوار مع المشترك لوضع آلية لتنفيذ هذه
المبادرة في إطار النهج الديمقراطي والشرعية الدستورية
وبعد أن بدأت فع ً
ال الخطوات العملية بهذا المنحى من قبل األخ
المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية سارعت
العناصر المتطرفة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم
السيما من حزب اإلصالح «االخوان المسلمين» بتحويل تلك
البشائر إلى نذر شر عبرت عنها مشاهد اعتداءات عصابة أوالد
األحمر ومليشيات الفرقة على المواطنين ووزارة الداخلية
ومعسكر النجدة عصر أمس األحد في حي الحصبة والذي تاله
تصعيد المظاهرات وأعمال الشغب في حي الزراعة بهدف اقالق
مساع جدية من شأنها تجنيب
السكينة العامة واجهاض أي
ٍ
الوطن السقوط في أتون كارثة الدمار والخراب واالحتراب
والفوضى ،والتي بكل تأكيد سينجم عنها تمزيق الوطن إلى
فرق متصارعة ومتناحرة ..ولكن على ما يبدو أن أحزاب اللقاء
المشترك لم تعد تعرف إ ّ
ال طموحاتها وتطلعاتها غير المشروعة
وتعتقد أن بإمكانها تحقيقها عبر السلوك التآمري االنقالبي
وال يهم الثمن الذي سيدفعه الشعب من حاضره ومستقبله..
إن الملمح األبرز فيما حدث هو ان أحزاب المشترك وشركاءهم
من االنقالبيين والمتآمرين من ذلك التصعيد في صنعاء وتعز
والذي خطط له ليتخذ طابعاً عنيفاً دموياً ضرب أي جهود جدية
صادقة الخراج الوطن من هذه األزمة التي تضرب أطنابها
منذ أكثر من ثمانية أشهر لتستفحل تداعياتها بصورة لم يعد
السواد األعظم قادراً على تحمل نتائجها على حياته ومعيشته..
وجاءت تصريحات قيادة المؤتمر الشعبي العام بأن المسافة
بينها والحل النهائي هي أيام سوف تنتهي بالتوقيع على
المبادرة الخليجية من نائب رئيس الجمهورية بعد أن يكون
التوافق واالتفاق في الحوار الذي يشرف عليه األشقاء في دول
مجلس التعاون واألصدقاء األمريكيين واألوروبيين حول آلية
تنفيذ هذه المبادرة ..ولكن المؤسف أن يغلب أولئك مصالحهم
األنانية الضيقة ويعلنوا تمسكهم بخيارهم االنقالبي التآمري
الذي يعتبرونه أقصر الطرق إلى السلطة غير مدركين أنهم
يعيشون في وهم كبير وان شعبنا سيكون لهم بالمرصاد ولن
يبلغوا غايتهم وسيدفعون ثمناً باهظاً لغيهم وحماقتهم وإن
غداً لناظره قريب..

وقوع اشتباكات مسلحة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.
وذكرت مصادر عسكرية أن المدعو نبيل الجرباني هو من قاد فرق
الموت في أوساط المتظاهرين وقاموا باطالق النار على رجال األمن
والمواطنين الى جانب مساندة عناصر الفرقة التي أطلقت النار من الخلف
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شفاكم اهلل يا خيرة رجال اليمن

دان أعمال التصعيد واستثمار دماء األبرياء للتكسب السياسي

المؤتمر :ارتكب المشترك جرائم حرب بحق المواطنين واألمن ولن يفلت الجناة من العقاب
تصعيد أعمال العنف يهدف إلفشال المساعي اإلقليمية والدولية للحوار وحل األزمة
اإلصالح وأوالد األحمر وقائد الفرقة األولى يتحملون مسئولية االعتداء على المواطنين والمنشآت العامة والخاصة

المؤتمر يطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة حي الزراعة وفضح من يقف وراءها
..و يجدد تمسكه بالحوار ويرفض أساليب التصعيد والعنف المسلح
دان المؤتمر الشعبي العام بشدة أعمال التصعيد والعنف المسلح التي أقدمت
عليها المليشيات المسلحة التابعة لحزب اإلصالح وعصابات أوالد األحمر والفرقة
األولى مدرع أمس في العاصمة صنعاء واعتبرها جريمة من جرائم الحرب ضد اإلنسانية
التي ال تسقط بالتقادم.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام  :إن المؤتمر الشعبي العام يدين ويستنكر
بشدة أعمال التصعيد والعنف المسلح التي أقدمت عليها المليشيات المسلحة التابعة لحزب
اإلصالح وعصابات أوالد األحمر والفرقة األولى مدرع في حي باب القاع وجولة كنتاكي

البركاني يؤكد إمكانية التوصل التفاق وشيك لحل األزمة
المنتخب .وأشار الى أن اآللية التنفيذية
تتضمن أ ن يتم نقل ا لسلطة عبر
االنتخابات وليس عبر شيء آخر.
وقال األمين العام المساعد :نحن
متفائلون جداً ونبذل مساعي كبيرة
للوصول الى اتفاق خالل اسبوع أو
عشرة أي��ام ،برعاية نائب رئيس

الجمهورية االخ عبدربه منصور هادي.
وأض��اف البركاني« :طالما أن جميع
االطراف ترى ضرورة الخروج بحل لهذه
االزمة ،أدعو كل االطراف السياسية الى
أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل بوتيرة
عالية إلنجاز هذا االتفاق ونقل البالد الى
فضاء أوسع».

كشف الشيخ سلطان البركاني-
األمين العام المساعد للمؤتمر
الشعبي ال��ع��ام -ع��ن إمكانية توصل
االطراف السياسية
ال��ى اتفاق وشيك
خالل اي��ام لتنفيذ
المبادرة الخليجية
وإج���راء انتخابات
رئاسية مبكرة يتم
االتفاق على موعد
لها.
وشدد البركاني
في تصريح لقناة
التقى الشيخ سلطان البركاني -األمين العام المساعد لقطاع الشؤون
«الجزيرة» -مساء
السياسية والعالقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام -السبت
على
أم��س األول-
السفيرة الهولندية بصنعاء ليون كيو ليناير ،حيث جرى خالل اللقاء مناقشة االوضاع
صالح
عبداهلل
علي
االخ
أن فخامة
الراهنة على الساحة اليمنية وإطالع الجانب الهولندي على مواقف المؤتمر إزاءها.
سيظل رئيسًا للدولة حتى إجراء
كما تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون في العالقات الثنائية بين البلدين
االنتخابات المبكرة التي سيقوم
الصديقين وأوجه تعزيزها وتنميتها.
بعدها بتسليم السلطة للرئيس

 ..و يلتقي السفيرة الهولندية

اليونيسيف تدين احتالل المدارس
الصوملي  :من يحاول شق المؤسسة العسكرية واهم
وانتهاك حقوق األطفال
قال إن المعركة مستمرة حتى استئصال القاعدة

«الميثاق» -فيصل الحزمي

أعربت منظمة اليونيسيف عن قلقها
الشديد حيال قيام عناصر مسلحة
باحتالل مبانٍ مدرسية في أمانة العاصمة
وتواجد مسلحين في مدارس للفتيات ما
يؤدي لحرمان الطالب والطالبات من حقهم
في التعليم.
وفي تصريح خاص لـ«الميثاق» شدد
مسؤول التعليم بمنظمة اليونيسيف محمد
بله على ضرورة إخالء المدارس ومحيطها
من المسلحين وقال :إنه ال يجوز ألية جهة
إغالقها  ..داعيًا كافة االط��راف الى ابقاء
المدارس خارج الصراعات السياسية.
وقال :إن منظمة اليونيسيف تدين هذه
االعمال التي تعد خرقًا لحقوق االطفال
والقانون الدولي.

أك��د العميد ال��رك��ن محمد عبداهلل
الصوملي أن ضباط وأفراد ومنتسبي
اللواء 25ميكا سيظلون أوفياء ليمن الوحدة
والديمقراطية والشرعية الدستورية ومن يحاول
شق المؤسسة العسكرية فهو واهم.
وقال في حوار مع «الميثاق» :إن نصر زنجبار

لن يكتمل إال بدحر عناصر القاعدة من جعار التي
تمثل معقلهم الرئيسي .وأوضح الصوملي أن
مخطط االرهابيين اصطدم بصخرة قوية وهو
صمود أبناء القوات المسلحة واألمن في وحدات
المنطقة الجنوبية العسكرية.
تفاصيل ص5

أمين عام حزب الرابطة لـ«الميثاق»:

أطالب أمريكا وأوروبا بتجميد أرصدة الزنداني وعلي محسن لدعمهما للقاعدة
طالب أمين عام حزب الرابطة اليمنية محمد عوض البترة أمريكا وأوروبا بتجميد أرصدة كل من
حميد األحمر وعلي محسن وعبدالمجيد الزنداني لتورطهم في دعم وتمويل االرهاب وعناصر
تنظيم القاعدة ،تجسيداً للشراكة اليمنية الدولية في مكافحة االرهاب ..وأكد البترة أن المنشق علي
محسن يتخذ الشباب المعتصمين ذريعة لالنقالب على الشرعية الدستورية وتنفيذ المخطط االنقالبي
الذي يسعى إلى القيام به مع حميد االحمر وكشفت عنه وثائق ويكليكس.
تفاصيل ص7

وشارع الزراعة وحي الحصبة بأمانة العاصمة والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من
المتظاهرين ومن المواطنين ورجال األمن ،ويعتبرها من جرائم الحرب ضد اإلنسانية
التي ال تسقط بالتقادم .وعبر المؤتمر الشعبي العام عن أسفه وحزنه العميق على كل
قطرة دم يمني تسفك على أيدي العصابات اإلجرامية،محم ً
ال القيادات المتطرفة في اإلخوان
المسلمين (حزب اإلصالح) وأحزاب المشترك وعصابات أوالد األحمر وقيادات الفرقة األولى
مدرع المسئولية الكاملة عما حدث من أعمال عنف واعتداءات طالت المنشآت العامة..
تفاصيل ص2

عبداهلل غانم :الرئيس سيظل في
منصبه إلى حين إجراء انتخابات
أوضح االستاذ عبداهلل أحمد غانم -عضو اللجنة
العامة رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي
العام -أن تفويض فخامة االخ علي عبداهلل صالح لنائبه
إلجراء االتصاالت والحوار مع أحزاب اللقاء المشترك يعني
بوضوح أن الرئيس سيظل الرئيس الشرعي للجمهورية
اليمنية الى حين إجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة.
واعتبر غانم أن قرار رئيس الجمهورية يمثل خطوة
سياسية كبيرة الى األمام من أجل حل األزمة السياسية
التي تعصف بالبالد .وقال :إن قرار الرئيس تعبير وتقدير
للمبادرة الخليجية وألصحاب هذه المبادرة التي ال يوجد غيرها كحل مناسب لألزمة.
تفاصيل ص3

توصيات لجنة حقوق االنسان للمعارضني املسلحني:
 - 1إزالة جميع األسلحة التي ترتاوح بني األسلحة النارية الصغرية وقاذفات القنابل
من األماكن العامة للمظاهرات السلمية مثل ساحات االعتصام واملسريات وضمان
أال يقوم أيٌ من مناصريهم أو الذين يقعون تحت امرتهم بإطالق النار من بني
املظاهرات السلمية وبما يعرض املتظاهرين لخطر اطالق النار املرتد..
 - 2ضمان عدم مشاركة األطفال تحت سن  18عاماً من بني مناصريهم أو من
يقعون تحت امرتهم يف نقاط التفتيش أو يف حماية املتظاهرين.
 - 3التوقف عن كافة أعمال العنف والتحرشات والتهديدات وجميع محاوالت
تهديد املتظاهرين الذين يعربون عن وجهات نظر مغايرة.
 - 4إطالق جميع املدنيني املحتجزين يف مراكز االعتقال التي
تقع تحت سيطرة املعارضة.
 - 5االعرتاف بأن انقطاعات الوقود واملياه والكهرباء قد أدت إىل مشقة كبرية بما
يف ذلك الوفاة يف بعض الحاالت للمدنيني األبرياء واالمتناع عن مهاجمة
أهداف تقدم تلك الخدمات األساسية للسكان من املدنيني.
 - 6التعاون مع التحقيقات املتعلقة بأي انتهاكات ارتكبت من قبل أشخاص مسلحني
تحت امرة املعارضة وتطبيق اجراءات تأديبية ادارية شفافة تتوافق مع معايري
حقوق االنسان الدولية لضمان مساءلة أولئك الذين تحت امرتكم.

