
شكا المواطنون في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء من أعمال بلطجة 

وممارسات استفزازية ضدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة ألوالد 

الشيخ المرحوم عبداهلل بن حسين األحمر .

وقالوا إن معظم المسلحين المكلفين بحماية أبناء األحمر ينتشرون في 

الشوارع واألزقة المجاورة لمنزلهم من األطفال .

وفي آخر أعمالهم االستفزازية قامت مليشيات مسلحة ألنباء الشيخ 

األحمر، الخميس، حينما قاموا بقطع الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار 

صنعاء وسدوا الشارع من جوار الغرفة التجارية وحتى جسر جولة الساعة .

وانتشر مسلحون بلباس عسكري ومدني جوار الغرفة التجارية واللجنة 

الدائمة للمؤتمر الشعبي العام واخذوا وضعية االستعداد القتالي .

ولوحظ ارتداء المسلحين للباس عسكري مقارب للباس الحرس الجمهوري 

وهو ما أثار مخاوف من قيام مسلحي األحمر بأعمال قتل للمواطنين وتلفيق 

التهمة للحرس الجمهوري ،مستغربين من صمت الجهات المسئولة عن مثل 
هذه التصرفات .

وعم االستياء أوساط المواطنين الذين اجبروا على تغيير وجهتهم ومن 

المعروف أن هذا الشارع يؤدي أيضا إلى حديقة الثورة ووزارة الداخلية ووزارة 

االتصاالت ووزارة الكهرباء.

ويضطر المسافرون عبر مطار صنعاء إلى سلوك طرق فرعية وبعيدة 

للوصول إلى مطار صنعاء الدولي نتيجة القطاع القبلي .

وكان سكان الحصبة شكوا من انتشار المسلحين و األطقم في أحيائهم 

وفي األزقة وبين البيوت ونصبوا المتاريس بمبرر حماية منزل أوالد الشيخ 
في الحصبة.

االثنين : 18 / 4 / 2011م 
 الموافق :14 / جماد اول / 1432هـ 

مرصد16العدد: )1551(

مسيرةحاشدة في عدن تأييدًا للشرعية الدستورية
شهدت محافظة عدن أمس مسيرة حاشدة شارك فيها 
مئات اآلالف من المواطنين من عدة مديريات ومناطق 
مختلفة من المحافظة جابت شوارعها تأييدا للشرعية 
الدستورية ودعما للحوار والتفافا حول القيادة السياسية 

ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
وجدد المشاركون في المسيرة الدعوة ألحزاب المشترك تجنيب 
الوطن مخاطر الفتنة والحروب والتوجه الفوري إلى الحوار الذي 
يحقن دماء اليمنيين ويحفظ للوطن والشعب كل منجزاته 

ويحافظ على األمن واالستقرار والسكينة العامة. 
معبرين عن استنكارهم لما يجري في الوطن وخاصة في 
محافظة عدن من أعمال تخريب ونهب للممتلكات العامة 
والخاصة وقطع الطرقات.. مؤكدين أن مثل تلك األعمال نابعة 
من إفالس بعض القوى السياسية بغرض إدخال البلد في أزمات 

خانقة وال يقوم بها إال ضعاف النفوس وأعداء الوطن. 
وصدر بيان عن المشاركين في المسيرة ش��ددوا فيه على 
رفضهم لكل األعمال الخارجة عن القانون وذلك من خالل قيام 
البعض بقطع الطرقات باألحجار وقلع أعمدة الكهرباء وتخريب 

أرصفة الشوارع وتشويه جمال المدينة.
الفتين إلى أن هذه السلوكيات يقف وراءها بعض األحزاب التي 
تدفع الشباب وصغار السن للقيام بها لتشويه صورة المدينة 

واإلساءة لسكانها الطيبين المخلصين للوطن.
وأكدوا أن ما تحقق من انجازات في عدن في مختلف المجاالت 
ومنها البنية التحتية هو ملك لكل المواطنين وليس ملكا لحزب 
بعينه , ودعوا من يقوم بتلك األعمال إلى الكف عنها والعودة إلى 

جادة الصواب.

أســـبوع آخر من البلطجـة..
املشرتك ينهب.. ويقطع.. ويقتل ويسرق ابتسامة اليمنيني

وت��ن��وع��ت ج��رائ��م مليشيات المشترك بين 
االع��ت��داءات على الممتلكات العامة والخاصة 

واستهداف المنشآت الخدمية الحيوية.
وأكد مصدر أمني بمحافظة تعز أن 30 
مواطنًا، من مؤيدي الشرعية الدستورية، 
طفل  بينهم  مختلفة  بجروح  أصيبوا 
إصابته خطرة إضافة إلى تهشيم أكثر 
من 20 سيارة تابعة للمواطنين، جراء 
االعتداءات التي قامت بها عناصر مسلحة 
من أحزاب اللقاء المشترك، الجمعة، على  
المواطنين أثناء قدومهم إلى مدينة تعز 
للمشاركة في مسيرة مؤيدة للشرعية 

الدستورية.
يأتي هذا بعد يوم من قيام مليشيات 
مسلحة تابعة ألحزاب اللقاء المشترك، 
بإطالق النار من على متن سيارة، على 
مقر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
والذت بالفرار. وجاء هذا كرد فعل على 
ضبط عصابة مسلحة تابعة للمشترك 
كانت تتواجد في فندق الجند سابقا- 
ال��واق��ع مقابل مقر ف��رع المؤتمر- 
وبحوزتها أسلحة وسيديهات ومالبس 
عسكرية وخناجر وه���راوات كانت 

تخطط ألعمال عنف.
وك��ان��ت مليشيات أخ��رى حاولت، 
االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي، اق��ت��ح��ام مبنى 
محافظة ت��ع��ز ب��ال��ق��وة ف��ي توجه 

الحكومية  لمرافق  وا لمباني  ا على  لالستيالء 
بالمحافظة،مما أدى إلى وقوع 5 جرحى حالة أحدهم 

خطيرة.
وفي سياق متصل، أقدمت عناصر مسلحة من 
بالطجة المشترك في محافظة اب، الجمعة، على 
قتل طالب بمديرية النادرة، وقال شايف المسعودي 
مدير عام مديرية النادرة: إن أربعة أشخاص من 
أحزاب المشترك هم ظافر ونادر ومالزم وبرهان 
عبده الحنشلي قاموا بقتل الطالب عبد الحميد 

الرصاص في سوق النادرة وسط المدينة.
وجاء ذلك بعد أن أقدمت مليشيات مسلحة 
من المشترك في عاصمة محافظة إب، مساء 
الخميس، على قطع الطرقات وسط المدينة 
واالعتداء على عدد من المواطنين وعلى 
الممتلكات العامة والخاصة في محاولة منها 
إلثارة الفوضى وأعمال الشغب، والتي أثارت 
الخوف والهلع في أوساط أبناء المحافظة، 
باإلضافة إلى إصابة المواطن محمد أحمد 
قائد سعيد من أبناء مديرية المشنة جراء 
االعتداء عليه وأفراد أسرته بالضرب المبرح 
بعد أن  هاجم البالطجة منزله إلزالة صورة 

للرئيس على المنزل.
وت��زام��ن  ه��ذا م��ع  قيام المليشيات 
المسلحة التابعة ألح��زاب المشترك 
بارتكاب أعمال الفوضى والتخريب 
واالع��ت��داء على الممتلكات العامة 
والخاصة في مدينة اب طوال يومي 
األربعاء والخميس، حيث قامت في 
وقت متأخر من مساء األربعاء بقطع 

ش��ارع تعز بالمدينة وأح��رق��ت اإلط���ارات وسط 
الشارع العام، كما حاولت اقتحام المركز الثقافي 
ومبنى الجامعة والمكاتب الحكومية المجاورة اال ان 

المواطنين تصدوا لها- حد المصادر.
وأسفرت االعتداءات واألعمال اإلرهابية التي 
ارتكبتها الميليشيات المسلحة التابعة ألحزاب اللقاء 
المشترك في عدد من المحافظات عن سقوط العديد 
من الشهداء والجرحى من أفراد األمن والمواطنين 
الذين تصدوا لتلك األعمال.. حيث أكدت المصادر 
أن بالطجة المشترك قاموا باالعتداء على طالبات 
الجامعة بالضرب.. مشيرة إلى أن المئات من أبناء 
المحافظة تصدوا لهم.. وقالت إن البالطجة قاموا 
بإطالق النار على طالب وطالبات الجامعة أمام بوابة 
الجامعة، ما أدى إلى إصابة الشيخ/ فيصل القفار، 

بطلق ناري.

وتعرض 
ف��������ي م����ح����اف����ظ����ة 

صنعاء،الخميس، أوالد الشيخ محمد محمد بشير، 
رئيس االتحاد التعاوني الزراعي لمحاولة اغتيال 
فاشلة من قبل بالطجة أح��زاب اللقاء المشترك 
بمنطقة الحيمة الخارجية على طريق الحديدة- 

صنعاء ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه.
وقال محمد بشير: إن مليشيات المشترك أطلقت 
النار على سيارته التي كان يستقلها أوالده اثناء 
عودتهم من محافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة 
اثنين من مرافقيه وهم محمد سليمان الذي أصيب 
بطلق ناري في رجله اليمنى وابراهيم الشايف في 

يده اليمنى .
وفي حين حاولت مليشيات الفرقة األولى مدرع، 
الثالثاء، مهاجمة أفراد النجدة المرابطين في جولة 

ن  ا عمر
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة 

صنعاء, بهدف االستيالء 
على الجولة بالقوة, اال ان 
أفراد النجدة  تمكنوا من 

ردعها.

وقال مصدر مسئول في 
وزارة الداخلية: إن أفرادا 
من شرطة النجدة تمكنوا 
م��ن دح��ر عناصر مسلحة 
تابعة للفرقة األول��ى مدرع 
م��ع��ززة ب��م��درع��ات )ب��ي إم 
ب��ي( وص��واري��خ م��ن ن��وع لو 
ورشاشات 14,5 و 12,7 دفعت 
بها ق��ي��ادة الفرقة لمهاجمة 
أف��راد النجدة المرابطين في 
جولة عمران التي تقع في نطاق 
مسئولية قوات النجدة, بهدف 
االستيالء على الجولة بالقوة, فما 

أفراد قوات النجدة إال الرد دفاعا كان من 
عن أنفسهم والتصدي لتلك العناصر المسلحة 
وإحباط محاولتها االستفزازية, مؤكدا أنه لم يكن 
مع أفراد شرطة النجدة خالل االشتباك مع تلك 
العناصر سوى أسلحتهم الشخصية, وقد نتج عن 
تلك االشتباكات إصابة عدد من أفراد النجدة 

بجروح.
وحمل المصدر قيادة الفرقة األول��ى مدرع 
مسئولية أي محاولة من شأنها إقالق األمن 
والسكينة العامة أو االعتداء على رجال األمن 

والمواطنين وإراقة الدماء وإزهاق األرواح واإلضرار 
يأتي هذا االستهداف ألفراد المؤسسة األمنية بالممتلكات العامة والخاصة.

والعسكرية من قبل مليشيات أح��زاب اللقاء 
المشترك، في وقت تعرض فيه عدد من أفراد 
النقطة األمنية في شارع الخمسين بمحافظة تعز، 
الثالثاء، لكمين غادر عندما أطلقت عليهم، عناصر 
ارهابية من احزاب اللقاء المشترك قذيفة » آر بي 
جي » على الطقم العسكري المتواجد في النقطة 
ما أسفر عن إصابة 8 جنود منهم اثنان إصابتهما 

خطيرة.
وفي محافظة عدن اصيب جنديان،مساء األربعاء، 
بإصابات بليغة جراء تعرضهما إلطالق النار من قبل 
عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون تابعة 
ألحزاب اللقاء المشترك من أحد أسطح المنازل 
المجاورة للطريق ال��دائ��ري في مدينة المعال، 
أثناء قيام أفراد الشرطة بإزالة األحجار واإلطارات 
المشتعلة في الشارع التي وضعتها تلك العناصر 
في محاولة منها إليقاف حركة المرور في الشارع 
ومنع المواطنين من المرور وقيامها بإغالق المحالت 
التجارية بالقوة وتكسير اللوحات وأعمدة الكهرباء.

وحسب مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية 
الجنوبية فقد قامت عناصر أخرى من المشترك 
كانت تتمركز على أسطح بعض العمارات بالمعال 
بإطالق النار من أسلحة رشاشة على دوري��ة 
عسكرية من اللواء 31 مدرع كانت تقوم بمساعدة 
المواطنين على فتح الطريق وإزالة األحجار ما أدى 
إلى إصابة الجنديين محمد صالح السماوي وماجد 
حمود قاسم واللذين أسعفا إلى مستشفى 

باصهيب العسكري لتلقي العالج.
إلى ذلك قامت عصابات تابعة للمشترك 
في محافظة البيضاء، بالضغط عليهم 

وتهديدهم بإغالق محالتهم.
لتهديدات  ا تلك  ر  لتجا ا رف��ض  وفيما 
،استغربوا قيام تلك العناصر بتهديدهم في 
الوقت الذي يدعون أنهم يقومون باعتصامات 
سلمية، ذكر أصحاب متاجر ومطاعم وبوافي 
وصيدليات ومختبرات أن ع��ددًا من الشباب 
المنتمين لحزب التجمع اليمني لإلصالح قاموا 
بالتردد عليهم من الصباح الباكر وتهديدهم 
في حال عدم إغالق محالتهم بإحراقها ونهبها.. 
مشيرين إل��ى أنهم باتوا يتضررون من هذه 
األعمال والتهديدات التي تحاول قطع 

أرزاقهم.
الى ذلك طالب 
ال��م��واط��ن محمد 
ع���ل���ي م��ش��ه��ور 
م��ن ح��ي الدمغة 
ء  لمينا ا ية  ير بمد
بمحافظة الحديدة 
لمختصة  ا ت  لجها ا
بسرعة ضبط الجناة 
الذين اع��ت��دوا على 
حرمة منزله، الثالثاء، 
حين رفض االنصياع 
لهم والمشاركة في 

المظاهرات.
 وأف���اد مشهور ان 
بالطجة  م��ن  عناصر 
ال��م��ش��ت��رك هاجمت 
منزله واعتدت وبصورة 
وحشية عليه وأمطروه 
بوابل من الحجارة عندما 
رفض إنزال صورة رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة م��ن على 

واجهة المنزل.
 األمر الذي أثار الذعر في 
أوس��اط النساء واألطفال 
واحدث أضرارا في المنزل 
ومحتوياته وأصيب جراء 
هذا الفعل اإلجرامي الجبان 
ن��ج��ل ال��م��ذك��ور«ف��اروق 

مشهور« .

مرصد »الميثاق«:  
صعدت أحزاب اللقاء المشترك من أعمالها اإلرهابية ضد كل شيء وطني، فأطلقت العنان لبالطجتها ومليشياتها اإلرهابية  في ارتكاب جرائم القتل  والتنكيل 

بحق المواطنين األبرياء العزل وممارسة أعمال التخريب والتدمير والتقطع والنهب للممتلكات العامة والخاصة.
وفيما كشفت الجرائم عن الثقافة الظالمية المتخلفة والحقد الذي  تنغمس فيه سياسة احزاب اللقاء المشترك باستهدافها كل ما هو موجود على بساط 
األرض اليمنية من  اخضر ويابس وبشر وحجر وشجر  ونور وهواء« الكهرباء والغاز«، وسقط جراء ذلك أكثر من خمسين بين قتيل وجريح من المواطنين ورجال األمن..

رصدت »الميثاق« ابرز جرائم القتل واالعتداءات التي ارتكبتها-  على مدى األسبوع الماضي- مليشيات وبالطجة أحزاب اللقاء المشترك بحماية من قوات الفرقة 
األولى مدرع التابعة للمتمرد االخواني، علي محسن األحمر، في عدد من المحافظات اليمنية.

الحلم بالعودة الى )الغدر(!

تجاهد احزاب اللقاء المشترك على حرمان المواطن اليمني من المواد الضرورية 

للحياة، لذلك توظف قدراتها االرهابية في تدمير المنشآت الحيوية والخدمية  

وتعمل على منع وصول الغاز والمشتقات النفطية وكافة المواد الغذائية 

األساسية الى المواطن في الريف والحضر.وفي الوقت الذي تكرس  فيه أحزاب  

المشترك جهودها في إحرام المواطن من الحصول على مقومات الحياة الضرورية، 

وجهت مليشياتها المسلحة بقطع الطرق لمنع مرور ناقالت الغاز والبضائع الى عواصم 

المحافظات، وتخريب المشاريع الحيوية وتدمير البنية التحية، من خالل استهداف المحطات 

الغازية التوليدية للطاقة الكهربائية وأبراجها في مأرب، ما ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي 

عن العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات منذ الصباح وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة 

الماضية، ياتي ذلك في الوقت الذي قال مصدر في المؤسسة اليمنية العامة للكهرباء ان 

خطوط نقل صافر � صنعاء التابعة لمحطة مأرب الغازية تعرضت العتداء تخريبي في 

منطقة الدماشقة محافظة مأرب ما ادى إلى انقطاع دائرتين وخروج محطة مأرب الغازية 

بالكامل عن منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« ان هذا العمل التخريبي تسبب في 

انقطاع التغذية عن مدينة صنعاء من جهتي مأرب وذمار األمر الذي ادى الى إطفاء كامل 

عن األمانة لمدة نصف ساعة ، مبينًا ان المؤسسة تمكنت من تشغيل الدائرة االحتياطية 

وإعادة التيار الكهربائي الى الشبكة فيما تبذل المؤسسة جهودها الصالح الدائرة الثانية 

في اقرب فرصة ممكنة .

وأكد ان تكرار هذه االعتداءات التخريبية تكبد الوزارة خسائر فادحة وتعرض المعدات 

واآلالت في المنظومة بكاملها للمخاطر ، مطالبا السلطة المحلية واألجهزة األمنية بمحافظة 

مأرب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إليقاف تكرار مثل هذه االعتداءات وردع العناصر التخريبية 

التي تقف وراء هذه االعمال وتقديمها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وكانت مصادر إعالمية مستقلة قالت ان عناصر تخريبية تابعة ألحزاب اللقاء المشترك، 

هاجمت المحطة الرئيسية للطاقة نتج عنه تأثر إمدادات الكهرباء في مدن صنعاء وتعز 

والحديدة وإب. واتهم مسؤول المعارضة اليمنية, قائال إن رجال القبائل يعملون لصالحها.

وذكر المسؤول أن رجال القبائل يقطعون الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب حيث توجد 

المحطة التي تعرضت للهجوم مما حال دون وصول المهندسين إلصالح العطل.

الحصبة .. ومعتقل االحمــر !!


