
رئيس الجمهورية يستعرض مع بن عمر سير تنفيذ التسوية السياسية
ــعــرض فــخــامــة االخ    اســت

ــادي  عــبــدربــه مــنــصــور ه
رئــيــس الجمهورية مــع مبعوث 
األمين العام لالمم المتحدة الى 
اليمن جمال بن عمر لدى استقباله 
له «األربــعــاء» الماضي جملة من 
ــتــطــورات والــمــســتــجــدات على  ال
مختلف الصعد األمنية والسياسية 
واالقتصادية، وما تحقق على صعيد 
بعد  السياسية  لتسوية  ا ترجمة 
االنتخابات الرئاسية المبكرة التي 
جرت في ٢١فبراير الماضي والتي 
اختار فيها الشعب اليمني طريق 
السالم والوئام والخروج من األزمة..
تفاصيل ص٣

ليس هناك قوى سياسية في الساحة اليمنية احرص على    
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من 
المؤتمر الشعبي العام الذي قدم تنازالت وتضحيات كبيرة للوصول 
إلى االتفاق التاريخي، مستشعراً مسؤوليته الوطنية تجاه اليمن 
وشعبه العظيم باعتباره كان وسيظل التنظيم السياسي الرائد 
القادر على مواجهة التحديات واألخطار التي جابهت الوطن في 
الماضي واستطاع تجاوز اصعب المراحل والمنعطفات التي مر 
بها إلى تحقيق انجازات وتحوالت سياسية واقتصادية عظيمة 
تتصدرها الوحدة والديمقراطية التعددية واضعاً كل هذا نصب 
عينيه في تعاطيه مع تداعيات األزمة التي مر بها العام الماضي 
٢٠١١م ومازالت مستمرة وما كان لها  أن تكون كذلك لو أن األطراف 
السياسية ارتقت في استشعارها لمسؤولياتها إلى ذات المستوى الذي 
كان عليه المؤتمر منذ بدايتها والمجسدة في المبادرات التي قدمها 
والهادفة إلى إحداث التغيير المنشود الذي يصب في مصلحة اليمن 
وأبنائه وبصورة تجنبه افرازات احداث اطالة هذه األزمة وانحدارات 
األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية التي فاقت في صعوباتها 
غير المسبوقة كل احتمال وكادت ان تقذف بنا جميعاً إلى هاوية 
كارثة ال قرار لها ولم تبال بها تلك القوى واألحزاب الحاملة للمشروع 
االنقالبي ليكون األشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
واألصدقاء في المجتمع الدولي أكثر وعياً وادراكاً لما يمكن أن يذهب 
إليه اليمن بموقعه الحيوي االستراتيجي للمصالح االقليمية والدولية 
وما سيكون لذلك من تأثير لو انزلق إلى الصراعات والحرب األهلية 
والفرقة والتمزق على أمن واستقرار المنطقة والعالم فكانت جهود 
األشقاء والمجتمع الدولي التي تمخض عنها المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة التي وقعت عليها قيادة المؤتمر مع األطراف في 

الساحة السياسية المعنية باألزمة.. 
معبراً المؤتمر عن حقيقة ايمانه وقناعته الراسخة بأن مصلحة 
الوطن ووحدته وأمنه واستقراره تعلو على أية مصالح حزبية 
وشخصية وأنانية ضيقة، مؤكداً التزامه بتنفيذ المبادرة وفقاً آلليتها 
المزمنة.. مشدداً على ضرورة تطبيقها دون انتقائية تنحرف بها  عن 
مسارات غاياتها الهادفة تجاوز الكارثة إلى وضع اليمنيين على دروب 

الطريق الصحيح للمستقبل اآلمن والمستقر والمتطور والمزدهر..
لقد كان المؤتمر الشعبي العام هو األكثر التزاماً بالمبادرة الخليجية 
واألكثر ترحيباً بما بذله ويبذله األشقاء في مجلس التعاون والمجتمع 
الدولي ممثلين في شخص الدكتور جمال بن عمر ممثل األمين العام 

لألمم المتحدة من أجل استعادة استقرار الوطن.

موقفنا
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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حقيقة الخالف بين 
الزعيمين

«الميثاق» تقدم بالغاً للنائب العام لوقف صرف 
4مليارات لجامعة اإليمان من المال العام

190 مواطناً يناشدون بن عمر 
إطالقهم من معتقالت علي محسن

المتمرد القشيبي 
يبيع أوقاف عمران 

قائد الحرس الجمهوري: 
قادرون على مواجهة 

المستحيل من أجل الوطن
ــد العميد الركن أحمد   أكّ

علي عبداهللا صالح قائد 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
في تدشين اللقاء التشاوري للحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة القدرة 
عــلــى مــواجــهــة المستحيل من 
أجل وطننا ومن أجل الدفاع عن 

الجمهورية والوحدة والحرية.
ودعا قائد الحرس الجمهوري إلى 
مغادرة االنقسام وبناء استراتيجية 
جديدة مستجيبة لطموحات الناس 

في البناء والتعمير وإنجاز التغيير.
وقــال ”بمجرد أن انتخب فخامة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلنا 
والءنــا للقيادة السياسية الجديدة 
تنا  ما ا لتز با و ظيفتنا  بو سنفي  و
وسنقدم في هذه المرحلة الفاصلة 
من تاريخنا كل التضحيات والجهود، 
وسنحمي الشرعية الدستورية من 
خبث المغامرين المنتحرين في بالدة 

أطماعهم وهوسهم السلطوي“..
تفاصيل ص٥

مصدر مؤتمري يسخر من محاولة 
االيقاع بين الزعيمين

سخر مصدر قيادي مؤتمري رفيع مما تداولته بعض   
الوسائل االعالمية من ان هناك خالفاً بين فخامة األخ 
عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي-األمين العام والزعيم علي عبداهللا صالح-رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وكذا الحديث عن انشقاقات داخل المؤتمر 

أو استقطابات.
وقال في تصريح لــ«الميثاق»: ان من اليعرفون حجم العالقة 
المصيرية بين الزعيمين والثقة الكبيرة المتبادلة بينهما وداخل 
قيادة المؤتمر بشكل عام وتكويناته المختلفة التي لم تترب على 
التجنحات أو االنقسامات ألنها منذ لحظات تكوين المؤتمر األول 
وحتى اليوم تمارس كل التكوينات والهيئات حقها في النقد والنقد 

تفاصيل ص٢الذاتي والممارسات التنظيمية.

في لقائه مع البركاني 

السفير الياباني: ننظر للمؤتمر كحزب 
رئيسي الحداث التوازن في اليمن

لشيخ    ا ــقــى  ــت ل ا
سلطان البركاني 
األمــيــن الــعــام المساعد 
رئيس الكتلة البرلمانية 
األستاذ  ومعه  للمؤتمر 
عبدالعزيز كرو واألستاذ 
ــاذ  ــت ـــزام صـــالح واالس ع
ــان الــعــجــي أعــضــاء  ــن س
قيادة الكتلة مع سعادة 
السفير الياباني بصنعاء 
ــد مــيــتــســورونــي  ــســي ال
ناميا، وتطرق اللقاء إلى 
المستجدات على الساحة 
اليمنية ومهام المرحلة 
ــة والــوضــع  ــي ــال ــق ــت االن
ــي  ــن االقــتــصــادي واألم
ـــدور الـــذي يمكن أن  وال
تلعبه اليابان في المجال 

االقتصادي واإلنساني.
ن  سلطا لشيخ  ا وعبر 
وسعادة السفير عن اهمية 

التواصل المستمر..
وأكـــد ســعــادة السفير 
الياباني ان بــالده تنظر 
إلى المؤتمر الشعبي العام 
كحزب له ثقله على الساحة 
اليمنية وينظر إلى دوره 
التاريخي باحداث التوازن 
في العملية السياسية بما 
يمثله من حضور وخبرات 
وان استمرار دوره في كل 
الظروف أمر مهم للعملية 
لدولة  ا ء  وبنا السياسية 
المدنية الحديثة ومهام 
في  لية  النتقا ا لمرحلة  ا

الوقت الراهن.

النيابة تصدر أوامر قهرية للتحقيق مع متورطين في جريمة النهدين
كتب/ علي الشعباني

علمت «الميثاق» من مصادر خاصة أن عدداً من المتهمين  
في جريمة النهدين رفضوا الحضور الى النيابة للتحقيق 
معهم واالستماع الى افاداتهم حول تورطهم في جريمة مسجد 
النهدين. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة قد أصدرت أوامر 
قهرية لضبط من رفضوا الحضور للنيابة وسيتم احضارهم بالقوة.
وقالت المصادر إن من بين المطلوبين شخصيات بارزة في 

الساحة السياسية.. وبهذا الخصوص أوضح المحامي محمد 
المسوري عضو فريق المحامين الموكلين بالترافع واالدعاء أمام 
القضاء باسم المجني عليهم أن فريق المحامين قد حصل على 
«١٥٠» توكيالً من قبل المجني عليهم وفي مقدمتهم الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر والشيخ يحيى الراعي رئيس 
مجلس النواب وأسر الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد عبدالعزيز 
عبدالغني.. موضحاً أن فريق المحامين يتكون من أحمد األبيض 

وشكيب الحكيمي ومحمد البكولي ومحمد المسوري وقد تسلم 
األسبوع المنصرم جزء أولي من ملف القضية المنظورة أمام 
النيابة.. مؤكداً أن كافة الموكلين في القضية قد عبروا عن 
ثقتهم في القضاء اليمني ونزاهته وكفاءته في الحكم في 

القضية حكماً عادالً بناًء على القانون والمواثيق الدولية.
واختتم تصريحه بالقول: إن ملف القضية قدم للنيابة العامة 

من االدارة العامة لمكافحة االرهاب.

مصرع 60 ارهابياً في لودر
المعارك    تمخضت 

التي تشهدها لودر 
عن مصرع (٥٧) ارهابياً 
بينهم قيادات كبيرة في 
التنظيم إثــر االشتباكات 
مع قوات مكافحة االرهاب 
التابعة للحرس الجمهوري 
واألمـــن الــمــركــزي.. فيما 
ـــزال الــمــواجــهــات على  الت

أشدها حتى كتابة الخبر.
من جانب آخر أكد مصدر 
أمني مصرع ثالثة ارهابيين 
مــن تنظيم الــقــاعــدة في 

ــرون في  مــأرب وأصيب آخ
غارة جوية استهدفت موكباً 
ــارات بمنطقة  ــســي مــن ال

الصنوة بمديرية الوادي.
وفي سياق آخر قتل (١٣) 
ارهابياً من تنظيم القاعدة 
ليين  ما صو ثة  ثال بينهم 
بقصف مدفعي في منطقة 
مثلث الكهرباء بمدينة لودر، 
كما دمرت آلية تابعة لتلك 
العناصر في منطقة أمعين 
باالضافة الى وقوع عدد من 

الجرحى.
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الفرقة وأوالد األحمر يتمردون على المبادرة والقرار 2014

تواصل مليشيات حزب االصالح والفرقة المتمردة وعصابة أوالد األحمر  
رفض  قرارات وتوجيهات اللجنة العسكرية والتي يرأسها رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي المتعلقة بإزالة المتارس والحواجز وإخالء األحياء 
والشوارع من المليشيات المسلحة في إحياء الحصبة وصوفان والقاع والمناطق 

الشمالية ألمانة العاصمة وبقية المدن.
وكشفت مصادر امنية  عن رفض القوى االنقالبية لقرارات رئيس الجمهورية رئيس 
اللجنة العسكرية والتي  تصر على  عودة النقاط التابعة للفرقة في القاع وحي الستين 
ومذبح وشارع الثالثين وشارع الخمسين واحتالل مؤسسة األسمنت والسيطرة 
على نادي الشعب ، وذلك بعد ان تم إخالؤها من قبل اللجنة العسكرية.. الى جانب 

استمرار عصابة أوالد األحمر ومليشيات الفرقة احتالل عدد من المدارس في أمانة 
العاصمة والتمركز فيها والتوسع في االنتشار المسلح والسيطرة على شوارع 
وأحياء جديدة، واالستمرار في استحداث المتاريس والحواجز الترابية واالسمنتية 

في المناطق ذاتها.
مبينين  ان مليشيات حزب االصالح والفرقة وعصابة أوالد األحمر حولوا عدداً من 
المنازل والمنشآت الى مخازن لألسلحة والذخائر مثل قذائف (آر.بي.جي، صواريخ لو، 

مدافع هاون متنوعة، مدافع بي 10، قنابل يدوية، ألغام مختلفة فردية ودبابات) .
وعلى ذات الصعيد ذكر عضو في اللجنة العسكرية ان مليشيات االخوان المسلمين 
والفرقة المتمردة في ارحب ونهم وتعز رفضت تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية بشأن 

إخالء تلك المواقع من المسلحين ووقف االعتداءات على القوات المسلحة.. الى جانب 
االستمرار في قطع خط صنعاء – مأرب رغم توجيهات رئيس اللجنة العسكرية رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والتي صدرت منذ  وقت مبكر بشأن وقف 

قطع تلك الطريق المهمة وانهاء مظاهر التوتر السياسي واألمني.
كما ال تزال مليشيات االصالح والفرقة وأوالد األحمر تسيطر على حي جامعة صنعاء 
الى جانب مواصلة الممارسات االعتداءات واالستفزازات التي تقوم بها بصورة 

يومية.
الوثائق التالية توضح بعض المدارس والمنازل والفنادق واألحياء التي تسيطر 

عليها مليشيات حزب االصالح  وعناصر الفرقة المتمردة وعصابة أوالد األحمر.

المدارس المحتلة من قبل المشترك:
المسلحين المدرسةالمديريةم

مالحظاتداخل المدرسة

١

الثورة

د فقيد االمة ال و ا
االحمر

من بداية األزمة 
ــي مغلقة إلى  وه

اليوم
ما تزال محتلةالفرقةعمر بن الخطاب٢
يــــوجــــد فــيــهــا الفرقةالميثاق٣

كتيبة..
ما تزال محتلةالفرقةالثاليا٤
ما تزال محتلةالفرقةالزهراء٥
ما تزال محتلةالفرقةابن الهيثم٦
ما تزال محتلةالمنشآتالرماح٧

د حليمة٨ ال و ا
األحمر

حرس المنشآت 
انــســحــبــوا وعـــاود 
ن  مسلحو لهم  بد
تــابــعــون ألوالد 
األحــمــر عند باب 
الــمــدرســة وجــوار 
المدرسة من جميع 

االتجاهات
ما تزال محتلةالفرقةسبأ٩

١٠
معين

ما تزال محتلةالفرقةاسماء
ما تزال محتلةالفرقةالصم والبكم١١
ما تزال محتلةالفرقةعبدالجليل نعمان١٢
ما تزال محتلةالفرقة٢٦سبتمبرالتحرير١٣

المواقع التي مازالت مليشيات المشترك 
تتمركز  فيها بالحصبة

مالحظةالسالحالمكانم
أربعة مدافعمدرسة االرتقاء للبنات١. 
ــان أبــــو ست مدرسة األحمر شارع مازدا٢.  ــم ــق ط

مواصير
مدرسة االرتقاء اإلدارة٣. 

ت
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ور
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ار
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مدرسة أوسان٤. 
مــدرســة الشهيد األحمر ٥. 

ستة مدافعبشارع مازدا
مدرسة عثمان والمباني ٦. 

مجاميع مسلحةالمجاورة

حوش عمارة «أ»٧. 

ــن مخزن  ــارة ع ــب ع
ــر  ــائ ــذخ ــســالح وال ــل ل
فــيــهــا ســبــعــة اطــقــم 
ـــات  ـــاش ــا رش ــه ــي ــل ع
١٢,٧ومدفعية ورشاش 

أبو  ماصورتين
ــــــــــــة حوش مدرسة االرتقاء٨.  ــــــــــــالث ث

صوالين+سيارة برادو
حوش جامع عروة٩. 

ـــي كــالشــنــكــوف- آل
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو

حوش مبنى اليمنية١٠. 
ـــي كــالشــنــكــوف- آل
رشاش معدل-بوازيك-
ــخ لــو- مدفع  ــواري ص

هاون ٨٢
مــدافــع هـــاون عيار حوش جوار جامع أبو بكر١١. 

٨٢+عيار ٦٢
حوش تابع لوزارة الصحة ١٢. 

لمكافحة اإليدز
ثالثة مدافع هاونحوش صادق األحمر١٣. 
أرضية شولق١٤. 
أرضية أمام البرج١٥. 
أرضــيــة شاهر يوجد بها ١٦. 

سالح

األرضية المجاورة لمدرسة ١٧. 
فقيد األمة

ــكــوف- ــــي كــالشــن آل
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو-طقم رشاش 
ــاون- ١٢,٧ –مــدفــع ه

طقم مدفع بي ١٠
مدفع هاونالمركز اإليطالي١٨. 
ورشة الـ١٩. 
ورشة خاصة بأوالد األحمر٢٠. 
سوق الحصبة٢١. 

المركزي التجاري لألحمر٢٢. 

كالشنكوف-رشاش معدل-
بــوازيــك-صــواريــخ لو-عدد 
٣طقم مسلحة برشاش١٢,٧ 
–مدفع هاون٨٢-طقم يحمل 
مدفع بي ١٠ وآخر على سطح 

المبنى 
فندق برج الساعة٢٣. 

ق
اد

فن
ال

قناصينفندق برج الجزيرة٢٤. 

فندق أمام سوق الرشيد٢٥. 

قناصينفندق قصر اإلحالم٢٦. 

فندق السعيدة٢٧. 

فندق ش/سوق الساعة٢٨. 

فندق بدء سوق الصوتي٢٩. 

فندق شواطئ الخليج٣٠. 

فندق أضواء الجزيرة٣١. 

لوكندة جولة الساعة٣٢. 
استراحة نوب مجمع األحمر٣٣. 

مالحظةالسالحالمكانم
عمارة (ع) (١)٣٤. 
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عمارة (ع) (٣)٣٥. 
منزل (م)٣٦. 
منزل (ع)٣٧. 
منزل (م.س)٣٨. 
ـــع هــــــاون + عمارة بسوق الرشيد٣٩.  ـــدف م

قناصين
عمار (ر)٤٠. 
منزل (ك)٤١. 
عمارة (ل)٤٢. 
منزل (ع)٤٣. 
منزل (م.ع)٤٤. 
منزل (ع.ع)٤٥. 
منزل (خ)٤٦. 
منزل (ح)٤٧. 
منزل (ش)٤٨. 
مــنــزل جـــوار مــنــزل سام ٤٩. 

األحمر
مخزن سالح وذخائر 

متنوعة
عمارة بكيل األحمر٥٠. 
ـــوف + منزل (غ)٥١.  ـــك ـــن ـــالش ك

بوازيك

عمارة (س.خ)٥٢. 
ألــي كالشنكوف – 
رشاش معدل-بوازيك-
١٥صواريخ لو-طقم 

مسلح برشاش ١٢,٧
منزل (ح.هـ)٥٣. 
منزل عبدالكريم األحمر٥٤. 
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منزل (ح.هـ)٥٥. 
منزل (ق.غ)٥٦. 
منزل (ع.ق.غ)٥٧. 
منزل (ع.هـ)٥٨. 
مدفع هاونمنزل سام األحمر٥٩. 
عمارة (م) (٢)٦٠. 
منزل (هـ.ض) (١)٦١. 
منزل (هـ.ض)( ٢)٦٢. 
منزل (ر)٦٣. 
منزل األحمر٦٤. 
عمارة (ب)٦٥. 
عمارة محو األمية٦٦. 

منزل صادق األحمر٦٧. 

ــــي كــالشــنــكــوف  آل
ــدل- ــع – رشـــــاش م

بـــوازيـــك-صـــواريـــخ 
لـــو-عـــدد٣أطـــقـــم 
ــة بـــرشـــاش  ــح ــل ــس م
١٢,٧-عــدد٣أطــقــم 
مسلحة بمدافع بي١٠-
عــدد٣مــدافــع هــاون-
ــم تحمل  ــق ــدد٤أط ع

مدافع 
ـــي كــالشــنــكــوف-عمارة (القيري)٦٨.  آل

مدفع هاون
منزل (ق.س)٦٩. 
مدفع بي ١٠+مدفع منزل (ع.ح)٧٠. 

هاون
منزل (ص)٧١. 
عمارة (ع)٧٢. 
عمارة (س)٧٣. 
عمارة (ق.ق)٧٤. 
عمارة تابعة لحميد األحمر٧٥. 
عمارة (أ.أ)٧٦. 
عمارة (أ)٧٧. 
عمارة العماري ٧٨١. 
ـــــدروم ســكــن عمارة (ق) ١٠ أدوار٧٩.  ـــــب ال

للمسلحين
فيال (ص.ف)٨٠. 
منزل تابع ألوالد  األحمر٨١. 
عمارة (ي.و)٨٢. 
عمارة (ب.أ)٨٣. 
عمارة (ف)٨٤. 
عمارة يوجد  بها مسلحون٨٥. 
عمارة (أ)٨٦. 

ـــي كــالشــنــكــوف- آل
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو
عمارة يملكها بنك سبأ٨٧. 
منزل خالد األحمر٨٨. 

مالحظةالسالحالمكانم
عمارة (ي.ص)٨٩. 
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عمارة (أ.ي)٩٠. 
بيت (ف.م)٩١. 
عمارة  (ع)  (٢) ٩٢. 
عمارة يوجد بها عناصر ٩٣. 

تخريبية
ــارة (م) جـــوار جامع ٩٤.  عــم

تخزين سالحأبوبكر
منزل (ج) جــوار جامع ابو ٩٥. 

تخزين سالحبكر

عمارة االحمر شمال اللجنة ٩٦. 
الدائمة ومبنى اليمنية

ـــي كــالشــنــكــوف- آل
رشاش معدل-بوازيك-
صواريخ لو-عدد من 

األطقم المسلحة
عمارة خضراء تابعة ألوالد ٩٧. 

األحمر
قناصين فوق المبنىمبنى اليمنية المحروق٩٨. 
مجاميع مسلحةمباني شمال وزارة الصحة٩٩. 

مبنى اليمنية الجديد١٠٠. 
ثالثة بيوت لبن جوار الهيئة ١٠١. 

العامة للتأمينات

مــبــنــى الــهــيــئــة الــعــامــة ١٠٢. 
للتأمينات والمعاشات

آلي كالشنكوف-رشاش 
معدل-بوازيك-صواريخ 
لو-عدد٢أطقم مسلحة 

بمدافع بي ١٠
عمارة (م.ر)١٠٣. 
عمارة (س.أ)١٠٤. 
عمارة (أ) جوار بيت عصيد١٠٥. 
عمارة  (ع.ص)١٠٦. 
آلي كالشنكوف-رشاش عمارة ابو دجانة ١٠٧١. 

معدل-بوازيك-صواريخ لو
عمارة ابو دجانة ١٠٨٤. 
منزل الجائفي١٠٩. 
منزل ابو لحوم١١٠. 
منزل (ع.أ) خلف منزل سام ١١١. 

األحمر
مخزن سالح وذخائر 

متنوعة
عمارة طيبة١١٢. 
منزل وهاس١١٣. 
منزل السميني مربع منزل ١١٤. 

سام األحمر
ـــي كــالشــنــكــوف- آل

رشاش معدل
خندق ركن سام األحمر ١١٥٣. 
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خندق ركن سام األحمر ١١٦٤. 
خندق طولي في ش/وكالة ١١٧. 

سبأ جهة سوق الحصبة
خندق جنوبي منزل بيت األحمر ١١٨. 

وغربي سوق الحصبة وجوار مبنى 
التأمينات والمعاشات

خندق مقابل فرن اليرموك١١٩. 
ــراف ١٢٠.  ــام مركز االط خندق أم

الشارع المؤدي إلى وزارة الصحة
خيمة مسلحين سام  األحمر (١)١٢١. 

خيمة مسلحين سام  األحمر (٢) ١٢٢. 
قناصجامع القشيبي١٢٣. 

مالحظةالسالحالمكانم
مخزن اسلحة ومجاميع بدروم جامع الدفعي١٢٤. 

مسلحة تابعة للفرقة

ي
بان

وم
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ائ
عم

بدروم المحكمة الشمالية ١٢٥. 
سابقاًَ

ــة  ــح ــل مــــخــــزن اس
ومجاميع مسلحة

مخزن اسلحةبدروم فندق النجم الطائر١٢٦. 
شقة في الدور الثاني لعمارة ١٢٧. 

مخبز اليرموك ش/مازدا
ــة  ــح ــل مــــخــــزن اس

ومجاميع مسلحة

أمام وكالة سبأ(نطاق سوق ١٢٨. 
الحصبة)

ألــغــام موصولة بأسالك 
كهربائية إلى المركز التجاري 
(تحكم عن بعد)عبارة عن 

مواسير بالستيكية
الحضرمي ١٢٩.  مــع  جــا فتحة 

مقابل وزارة الصناعة
ـــي كــالشــنــكــوف- آل
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو
عمارة جوار بقالة الثور١٣٠. 

آلــي كالشنكوف –
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو
مصنع البلك المجاور لسور ١٣١. 

مياه الريف
آلــي كالشنكوف –
رشاش معدل بوازيك- 

صواريخ لو
مبنى المعهد البريطاني ١٣٢. 

جوار منزل سام األحمر
ــة  ــح ــل مــــحــــزن أس

ومجاميع مسلحة
ــو لحوم مربع ١٣٣.  لوكندة أب

الي كالشنكوفمنزل سام األحمر
حــي صــدر الشمس قرب ١٣٤. 

جولة الساعة
الــي كالشنكوف –

رشاش معدل
خندق أمام جامع أبو بكر١٣٥. 
أرضية الزبيدي خلف معهد ١٣٦. 

مجاميع مسلحةاكسفورد
-شمال أرضية الزبيدي١٣٧.  مسلحة ميع  مجا

مدفع هاون
فندق شواطئ اليمن جولة ١٣٨. 

اللجنة الدائمة
أرضية جوار البوابة الشميالية ١٣٩. 

لليمنية
ــارس ومجاميع  ــت م

مسلحة
مخزن سالحمنزل أ. منصر١٤٠. 
أرضية جنوب فندق النجم ١٤١. 

الطائر
لتعبئة  م  تــســتــخــد

الشواالت بالتراب
ـــة شــــرق مسجد ١٤٢.  ـــي أرض

خيام ومسلحينالصديق
مخزن اسلحة وذخائرعمارة غرب مركز األمين١٤٣. 

ألغـام المشتـرك أمـــــــــــــــــام المبعــوث الدولـي

أكثر من 160 مترساً في الحصبة فقط!!

اليوم نضع أمام  جمال بن عمر حقيقة 
لمليشيات  ا وتمركز  الحصبة  متاريس 
المسلحة في منطقة كان من المفترض أن 
ال تجرى االنتخابات الرئاسية إال بعد إخالء 
العاصمة وبقية المدن من كافة المظاهر 
المسلحة والمتاريس.. لكن حرص المؤتمر 
وقياداته على أمن واستقرار البالد ونجاح 
التسوية السياسية جعله يقدم المزيد من 
التنازالت، فيما ظل الطرف اآلخر متشدداً 

ولم يغادر متاريسه.
«الميثاق» تنشر بعضاً من متاريس 
عصابة أوالد االحمر ومليشيات  االصالح 
في الحصبة وصوفان والتي يزيد عددها 
على ١٦٠ مترساً- حسب مصادر «الميثاق» 
الموثوقة والتي جاءت التسوية السياسية 
والقرار الدولي ليؤكدا على سرعة إزالتها.. 

قائمة إلى اليوم في لكنها مازالت 
تــحــد واضــح 
للقرار الدولي 
وانقالب على 
ـــادرة  ـــمـــب ال
لخليجية  ا

وآليتها..
وكـــــــــان 
تقرير أمني 
كــشــف عن 
امتالك تلك 
بة  لعصا ا
ــــ(٢٠)  ــــ ل
مـــدفـــعـــاً 

نوع(B/١٠) و (٢٥) 
مدفع هـــاون- اضــافــة الى 
اكثر من (٥٠) قطعة صاروخ 
لــو، و(٥٠) راجمة قذائف 
ــذا مايقارب  (RBG).. وك
خاصة  قذيفة   (١٠٠٠ )
بمدافع الهاون وصواريخ 
ـــــ«آر. «لــــو» وقـــذائـــف ال

بي.جي».
«الميثاق» تنشر جــزءاً من اجمالي 
المتاريس كــون البقية داخــل منازل 

وفنادق وبدرومات..
١- مترس أمام الراعبي 

٢- مترس شارع التخطيط ٢ 
٣- مترس بقرب ركن محل الضبيبي ش/

عمران 
٤- مترس جوار مدخل فندق السعيدة 

٥- مترس جوار غرب شارع عمران 
٦- مترس فتحة (١) يمين باتجاه منزل 

األحمر 

٧- مترس وسط أرضية شاهر عبدالحق 
٨- مترس فتحة (٢) يمين باتجاه منزل 

األحمر 
ــن منزل  ٩- مــتــرس فــي رك

«م.ج» 
١٠- مترس قرب منزل «م.س» 
١١- مترس تحت منزل جابر 

الهمداني 
ــال وزارة  ــم ــرس ش ــت ١٢- م

الصناعة 
١٣- مترس عند ركن جامع جوار 

جامع العنسي 
١٤- مترس ركن عرفات مكرم 

س  متر  -١ ٥

فتحة (١) شمال ركن السفاري 
١٦- مترس تحت عمارة أبو مسكة

١٧- مترس الحرازي 
١٨- مترس وسط سوق الحصبة 

١٩- (٥)مــتــاريــس وســط وغــرب سوق 
الحصبة 

٢٠- مترس ركن ورشة نجارة 
٢١- مترس مدخل بيت «هـ» 

٢٢- مترس جنوب منزل الشيخ 
٢٣- مترس غرب منزل أبو مسكة

٢٤- مترس تحت فندق شواطئ الخليج 
٢٥- مترس شمال غرب المركز التجاري 

٢٦- مترس أمام بوابة بيت الشيخ 
٢٧- مترس فتحة (٣)جوار ديوان الشيخ 
٢٨- مترس ركن بيت الشيخ من الغرب 

٢٩- مترس ركن بيت الحز..
٣٠- مترس تقاطع ش/١٤ مع حارة أبو 

بكر 
٣١- مترس مدخل بيت مناع(١) 

٣٢- مترس مدخل جنوب مسجد أبو بكر
٣٣- مترس مدخل بيت «م»

٣٤- مترس ركن محالت قماش 
 -٣ مترس مدخل عمارة ٥

«أ» 
٣٦- مترس مدخل عمارة «ب» 
٣٧- مترس مقابل محالت «ج» 

٣٨- مترس خلف عمارة 
«أ»

٣٩- مترس في ش/١٦ 
حارة مناع 

٤٠- متاريس عبارة عن 
هياكل باصات كبيرة جوار 
عمارة عباس مقابل معسكر 

النجدة
٤١- متاريس في الشارع 
ة  ر لعما بل  لمقا ا عي  لفر ا

الــراعــبــي 

باتجاه السوق 
٤١- مترس جنوب غرب معسكر النجدة 

٤٢- متاريس بناء في األرضية شرقي 
فندق الساعة 

٤٣- متاريس بقرب جولة الساعة  
٤٤- وضع أكوام تراب بالقرب من منزل 

أبو «ع» 
٤٥- مترس بقرب محطة داوود 

٤٦- مترسان عند عمارة األرض الطيبة 
٤٧- متاريس جوار مستشفى دار العافية 

٤٨- متاريس أمام عمارة «ا. ق» 
٤٩- متاريس أمام جامع الدفعي 

٥٠- مترس عند الجسر
٥١-  مترس جوار بيت «ق»

٥٢-  مترس في الجهة الشرقية لعمارة 
مشناص

٥٣-  مترس جوار نفس العمارة من جهة 
الغرب

٥٤-  متاريس 
ـــة  ـــواب ـــد ب ـــن ع
ــــداهللا بــن  ــــب ع

حسين األحمر
٥٥-  متاريس 

جوار المقبرة
٥٦-  متاريس  
ـــارة  ـــح فــــي ال
الـــمـــقـــابـــلـــة 
لــمــصــلــحــة 

المساحة
جامع    -٥٧
ــي  ــب ــي ــش ــق ال

وقناصة
٥٨-  مترس 
جـــوار منزل 

«ق»
  -٥ ٩
ـــــرس  ـــــت م
جوار جامع الحصبة مقابل وزارة 

الصناعة والتجارة 
العمارة  مــتــرس خلف    -٦٠

البيضاء 
٦١-  مترس مقابل معرض 

صعدة للسيارات 
٦٢-  مترس في منزل «غ» 

٦٣-  مترس في الفتحة المؤدية لعمارة 
البصل 

٦٤-  مترس جوار منزل «م» 
٦٥-  مترس جوار مستشفى كزم 

٦٦-  مترس جوار «ص»
٦٧-  متاريس بقرب فرن اليرموك 
٦٨-  متاريس جوار بقالة المنتاب 

٦٩-  مترس جوار المعهد  
٧٠-  متاريس أمام بيت «ذ» 

٧١- متاريس جــوار البوابة الشمالية 
لمبنى اليمنية

٧٢- متاريس جوار فندق منتزه الشرقية.

التزال جروح العاصمة صنعاء تنزف، ومتاريس المتمردين ومليشيات أوالد األحمر تشكل ألغاماً تهدد بنسف  المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.  
الجديد في زيارات السيد جمال بن عمر- مبعوث األمين العام لألمم المتحدة- هو الذي قدمه الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- في سبيل حل األزمة .. بينما 
الطرف اآلخر لم يقم مقابل تنازل الرئيس عن الرئاسة ورئاسة الحكومة ونصف أعضائها بإزالة عشرة متاريس في الحصبة أو رفع مليشيات الفرقة المتمردة من أحياء الجامعة أو رفع االعتصامات.
 ها هو جمال بن عمر أمام تطورات جديدة وال عالقة لها بالمبادرة أو قرار مجلس األمن.. يحشر في قضايا أخرى، فيما تبقى المتاريس والمتمرد علي محسن وكل مسببات األزمة قائمة.. 

وقد استطاع الطرف اآلخر أن يخلط األوراق بطريقة تكشف عن مخاوف حقيقية من تجاهل بعض السفراء للمبادرة وآليتها والقرار الدولي والقفز الى قضايا أخرى.

«اِّـيثاق » تحتفظ بأسماء أصحاب اِّـنازل حرصاً عليهم 
من أي اعتداء قد يتعرضون له من قبل أوالد االحمر

الكشف عن مؤامرة 
متنفذين لخصصة الكهرباء

رة   لعة لـ«الميثاق» أن مذكّ دت مصادر مطّ أكّ
حسين األحمر الموجهة إلى رئيس حكومة 
الوفاق الوطني التي طالب فيها بإنشاء محطة كهربائية 
ألحد رجال األعمال أظهرت وجود مؤامرة واضحة لضرب 
ط لتدمير  الكهرباء كقطاع عام وتوجه واضح ومخطّ

الكهرباء أو خصخصتها لصالح نافذين.
وقالت المصادر إن نافذين وتجاراً يسعون من وراء 
ــأرب- صنعاء إلى  أعمال تخريب خط نقل الطاقة م
تكريس سياسة التطفيش والمزيد من تعكير صفو 
حياة الناس بحيث ال يواجه قرار بيع الكهرباء أو إنشاء 
محطات كهربائية خاصة..وتساءلت المصادر عن سر 
إصرار حسين األحمر على طرح موضوع االستثمار في 
هذا القطاع بالذات وبهذه السرعة في الوقت الذي عجزت 
فيه حكومة الوفاق عن حماية خطوط النقل بعد أن فشل 

وزير الكهرباء في تحقيق الوعود التي قطعها للشعب.
تفاصيل ص١٥

رئيس المؤتمر يشدد على تنفيذ المبادرة دون انتقاء
استقبل الزعيم علي عبداهللا  

صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام أمس مبعوث األمين العام لألمم 
ــذي يــزور  المتحدة جمال بــن عمر ال
بالدنا في إطار متابعته تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي وصفها بن عمر بأنها تجربة فريدة 

منعت انزالق اليمن إلى حرب أهلية.
واستعرض اللقاء ما تم تنفيذه من 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وكذا القضايا التي تنتظر اإلنجاز، وأشاد 
بن عمر بتنازالت رئيس الجمهورية 
السابق ودوره التاريخي في التوصل 
لالتفاق الذي دشن بتشكيل حكومة 
وفاق وطني وانتخاب رئيس جمهورية 

للمرحلة االنتقالية.
وخالل اللقاء شدد الزعيم علي عبداهللا 
صالح على أهمية االلتزام األمين بتنفيذ 
المبادرة دون انتقاء بنود منها من قبل 
أي طرف، ورحب باسم قيادات المؤتمر 
الشعبي العام بجهود المبعوث الدولي 

لتدشين التحضيرات للحوار الوطني.
لكريم  عبدا لدكتور  ا ء  للقا ا حضر 
اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام، والشيخ يحيى الراعي 
األمين العام المساعد والشيخ سلطان 
البركاني األمين العام المساعد والدكتور 
يحيى الشعيبي، والدكتور أبوبكر القربي 
عضوا اللجنة العامة والهيئة الوزارية 

للمؤتمر الشعبي العام.

أثناء استقباله 
جمال بن عمر:


