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ألغـام المشتـرك أمـــــــــــــــــام المبعــوث الدولـي

أكثر من 160 مترسًا 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 متشددًا 

ولم يغادر متاريسه.
»الميثاق« تنشر بعضًا من متاريس 
عصابة أوالد االحمر ومليشيات  االصالح 
في الحصبة وصوفان والتي يزيد عددها 
على 160 مترسًا- حسب مصادر »الميثاق« 
الموثوقة والتي جاءت التسوية السياسية 
والقرار الدولي ليؤكدا على سرعة إزالتها.. 

قائمة إلى اليوم في لكنها مازالت 
ت��ح��دٍ واض��ح 
للقرار الدولي 
وانقالب على 
ال���م���ب���ادرة 
لخليجية  ا

وآليتها..
وك���������ان 
تقرير أمني 
ك��ش��ف عن 
امتالك تلك 
بة  لعصا ا
ل��������)20( 
م���دف���ع���ًا 

نوع)B/10( و )25( 
مدفع ه���اون- اض��اف��ة الى 
اكثر من )50( قطعة صاروخ 
ل��و، و)50( راجمة قذائف 
)RBG(.. وك��ذا مايقارب 
خاصة  قذيفة   )1000 (
بمدافع الهاون وصواريخ 
»ل����و« وق���ذائ���ف ال�����»آر.

بي.جي«.
»الميثاق« تنشر ج��زءًا من اجمالي 
المتاريس ك��ون البقية داخ��ل منازل 

وفنادق وبدرومات..
1- مترس أمام الراعبي 

2- مترس شارع التخطيط 2 
3- مترس بقرب ركن محل الضبيبي ش/

عمران 
4- مترس جوار مدخل فندق السعيدة 

5- مترس جوار غرب شارع عمران 
6- مترس فتحة )1( يمين باتجاه منزل 

األحمر 

7- مترس وسط أرضية شاهر عبدالحق 
8- مترس فتحة )2( يمين باتجاه منزل 

األحمر 
9- م��ت��رس ف��ي رك��ن منزل 

»م.ج« 
10- مترس قرب منزل »م.س« 
11- مترس تحت منزل جابر 

الهمداني 
12- م��ت��رس ش��م��ال وزارة 

الصناعة 
13- مترس عند ركن جامع جوار 

جامع العنسي 
14- مترس ركن عرفات مكرم 
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فتحة )1( شمال ركن السفاري 
16- مترس تحت عمارة أبو مسكة

17- مترس الحرازي 
18- مترس وسط سوق الحصبة 

19- )5(م��ت��اري��س وس��ط وغ��رب سوق 
الحصبة 

20- مترس ركن ورشة نجارة 
21- مترس مدخل بيت »ه�« 

22- مترس جنوب منزل الشيخ 
23- مترس غرب منزل أبو مسكة

24- مترس تحت فندق شواطئ الخليج 
25- مترس شمال غرب المركز التجاري 

26- مترس أمام بوابة بيت الشيخ 
27- مترس فتحة )3(جوار ديوان الشيخ 
28- مترس ركن بيت الشيخ من الغرب 

29- مترس ركن بيت الحز..
30- مترس تقاطع ش/14 مع حارة أبو 

بكر 
31- مترس مدخل بيت مناع)1( 

32- مترس مدخل جنوب مسجد أبو بكر
33- مترس مدخل بيت »م«

34- مترس ركن محالت قماش 
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»أ« 
36- مترس مدخل عمارة »ب« 
37- مترس مقابل محالت »ج« 

38- مترس خلف عمارة 
»أ«

39- مترس في ش/16 
حارة مناع 

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

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

ال��راع��ب��ي 

باتجاه السوق 
41- مترس جنوب غرب معسكر النجدة 

42- متاريس بناء في األرضية شرقي 
فندق الساعة 

43- متاريس بقرب جولة الساعة  
44- وضع أكوام تراب بالقرب من منزل 

أبو »ع« 
45- مترس بقرب محطة داوود 

46- مترسان عند عمارة األرض الطيبة 
47- متاريس جوار مستشفى دار العافية 

48- متاريس أمام عمارة »ا. ق« 
49- متاريس أمام جامع الدفعي 

50- مترس عند الجسر
51-  مترس جوار بيت »ق«

52-  مترس في الجهة الشرقية لعمارة 
مشناص

53-  مترس جوار نفس العمارة من جهة 
الغرب

54-  متاريس 
ع���ن���د ب���واب���ة 
ع����ب����داهلل ب��ن 

حسين األحمر
55-  متاريس 

جوار المقبرة
56-  متاريس  
ف����ي ال���ح���ارة 
ال���م���ق���اب���ل���ة 
ل��م��ص��ل��ح��ة 

المساحة
جامع    -57
ال��ق��ش��ي��ب��ي 

وقناصة
58-  مترس 
ج���وار منزل 

»ق«
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م�����ت�����رس 
جوار جامع الحصبة مقابل وزارة 

الصناعة والتجارة 
العمارة  م��ت��رس خلف    -60

البيضاء 
61-  مترس مقابل معرض 

صعدة للسيارات 
62-  مترس في منزل »غ« 

63-  مترس في الفتحة المؤدية لعمارة 
البصل 

64-  مترس جوار منزل »م« 
65-  مترس جوار مستشفى كزم 

66-  مترس جوار »ص«
67-  متاريس بقرب فرن اليرموك 
68-  متاريس جوار بقالة المنتاب 

69-  مترس جوار المعهد  
70-  متاريس أمام بيت »ذ« 

71- متاريس ج��وار البوابة الشمالية 
لمبنى اليمنية

72- متاريس جوار فندق منتزه الشرقية.

التزال جروح العاصمة صنعاء تنزف، ومتاريس المتمردين ومليشيات أوالد األحمر تشكل ألغامًا تهدد بنسف  المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة.  
الجديد في زيارات السيد جمال بن عمر- مبعوث األمين العام لألمم المتحدة- هو الذي قدمه الزعيم علي عبداهلل 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.. يُحشر 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.


