
المؤتمر   الشعبي   العام : 

 منح   توكل   جائزة   نوبل   للسالم   انجاز   للمرأة   اليمنية   
الجائزة   تضاف   إلى   االنجازات   التي   يعود   فضلها   لصانع   الوحدة

رحب المؤتمر الشعبي العام بقرار لجنة نوبل للسالم   
بمنح اليمنية توكل كرمان جائزة نوبل للسالم لهذا العام، 
وقال بيان صادر عن المؤتمر الجمعة :(لقد كان السالم هدفاً من 
أهدافنا الوطنية والقومية والعالمية، فقد دعونا ومازلنا ندعو إلى 
سالم يعيد االستقرار إلى بلدنا،   وبلدان   أخرى   مازالت   تعيش   حالة  
 االضطراب،   وشعوباً   أخرى   تحت   االحتالل   تواجه   القهر،   والظلم،  

 واإلهمال،وفي   مقدمتها   شعبنا   العربي   في   فلسطين   المحتلة ). 
واعتبر المؤتمر الشعبي العام منح امرأة يمنية عربية جائزة على 

هذا القدر من المكانة الدولية إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات المرأة 
اليمنية التي واجهت التخلف واإلستعمار وكانت سنداً ألخيها الرجل 
في تحقيق اإلنجازات ،وأعظمها وأكثرها أثرا في حياتها وحياة 
المجتمع اليمني إنجاز الوحدة الذي يعود الفضل األول في تحقيقه 
إلى رجل الوحدة ، ورجل السالم ، والمساند القوي لنضال المرأة 
حتى تنال كامل حقوقها الوطنية واإلنسانية وصاحب المواقف 
الوطنية والقومية واإلنسانية النبيلة فخامة األخ الرئيس علي 

عبداهللا صالح.

الشعب اليمني لم يعد قادراً على تحمل تداعيات ما يتعرض له منذ تسعة   
أشهر وصبره نفد ومعاناته قد تجاوزت الحدود والبد من إيقاف هذه المعاناة 
الناتجة عن ما يقترفه المتآمرون واالنقالبيون واالرهابيون من قطع للطرقات 
وقتل لألبرياء وسفك للدماء واعتداء على أمن وأمان وسكينة ووئام الوطن 
والمجتمع، فلم تسلم منهم المنشآت الخدمية والتنموية والمشاريع الحيوية، 
واضعين في أولوية أجندة مخططاتهم ضرب وتدمير البنية التحتية الضرورية 
وهدفهم الوصول الى السلطة أو الخراب والدمار والفوضى التي ستنجم عن كارثة 
الصراع والحرب االهلية، وهو ما أصبح جلياً في محاولتهم دفع اليمن الى  مثل 
هذا الوضع الكارثي.. لكننا في هذا السياق واثقون من ان الدولة تمتلك القوة 
والقدرة ومعها كل الجماهير اليمنية في الصدارة الميامين والشجعان االبطال من 
منتسبي القوات المسلحة واألمن إيقاف كل هذا االنحدار وإعادة االمور الى نصابها . 
لقد حان الوقت للقيام بما ال يتم واجب الدولة اال به وهو الحفاظ على الوطن 
ووحدته وأمنه واستقراره وصون مكاسب وإنجازات الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر 
الخالدتين والوحدة المباركة والنهج الديمقراطي التعددي.. منطلقة بذلك من 
واجبها الدستوري الذي منحها الشرعية لفرض النظام والقانون الذي حدد بوضوح 
ودون لبس كيفية إدارة التباينات واالختالفات والخالفات عبر أقنية سياسية 
ديمقراطية في مقدمتها الحوار واالحتكام الى مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر 
صناديق االقتراع في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة، وهذا هو الطريق 
الوحيد لبلوغ السلطة وأية قوى أو حزب يستطيع أن ينفذ برنامجه المضمن 
عن الرؤى والتطورات والقضايا التي يراها، للتعاطي مع القضايا التي بقيت 
مستعصية على التفاهم والحل لها على طاولة حوار أطراف العملية السياسية، 
أما ما تقوم به احزاب المشترك وشركائهم ال سيما حزب االصالح ومليشياته 
المؤدلجة على التطرف والعنف واالرهاب ورفض اآلخر، ومن لف لفهم، هي أعمال 
تتنافى مع الدستور وخروجاً عن القانون ووظيفة الدولة مواجهته وإنهاء كل العبث 
والفوضى بعد أن وصلت االمور بهؤالء الى حصار المواطن في حياته وغذائه 
ومعيشته بما يقترفونه من جرائم بحق الوطن والشعب،   الذي   بات   ينتظر   من  
 الدولة   القيام   بمسؤوليتها   وواجبها   وأن   تعيد   االمور   الى   طبيعتها   وتجنيب   اليمن  
 كارثة   الدمار   والخراب   والفوضى،   فلم   يعد   بمقدور   الناس   الصبر   واالحتمال   أكثر  

 مما   هو   عليه . 

ما   يجب   القيام   به
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كلمة 

شفاكم اهللا يا خيرة رجال اليمن

الرئيس يدعو مجلسي النواب والشورى لالجتماع قريباً 

أكــد فخامة األخ علي عــبــداهللا صالح  
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر أن 
الشهور التسعة الماضية كشفت حقيقة المشروع 
االنقالبي الذي تنفذه القوى المتآمرة على الوطن، 
تحت شعار الهدم والنهب وقطع الطرق وقتل 
النفس المحرمة، مشيراً إلى أن هناك فهماً خاطئاً 
للديمقراطية لدى المعارضة   التي   مازالت   حتى  
 اليوم   ترفض   االحتكام   لصناديق   االقتراع   واحترام  

 إرادة   الشعب . 
وأشار   الرئيس   إلى   أن   جريمة   جامع   النهدين   لم  
 تستهدفه   شخصياً   بل   استهدفت   الوطن   والقيم  
 والمبادئ،   مؤكداً   أنه   سيظل   مناضالً   في   سبيل  
 تحقيق   أهداف   الثورة   اليمنية   الخالدة   حامالً   لقيم  

 وطموحات   شعبه . 

وأكد   الرئيس   لدى   استقباله   السبت   عدداً   من   أعضاء  
 مجلسي   النواب   والشورى   أن   األزمة   الراهنة   كشفت  
 معادن   الرجال،   مشيداً   بثبات   النواب   وأعضاء   مجلس  
 الشورى   الذين   رفضوا   االغراءات   وتصدوا   لكل   أنواع  

 الترهيب . 
وجدد   الرئيس   التأكيد   على   قناعته   بالتخلي   عن  
 السلطة   وتسليمها   عبر   األطر   والوسائل   الدستورية  

 لمن   هم   جديرون   بثقة   الشعب . 
كما حيا صمود أبناء شعبنا في وجه المؤامرات، وقال 
شعبنا اليمني صامد قوي مناضل، لم تصمد تونس 
والمصر وال ليبيا وال غيرها من األقطار العربية مثل 
صمود شعبنا ممثالً بمؤسساته الرسمية ومنظمات 

المجتمع المدني.
تفاصيل   صــ٢

رئيس   الجمهورية  : 

صمود شعبنا أكبر من كل المؤامرات
استهداف المؤتمر رهان خاسر

في   اجتماع   استثنائي

انتخاب   عبدالرحمن   عثمان   رئيساً   لمجلس   الشورى   باإلجماع

رئيس   المجلس :  مجلس   الشورى   سيضطلع   بمهامه   ويعمل   على   تجاوز   مشكالت   هذه   المرحلة   الدقيقة
أعضاء   الشورى   يجددون   الثقة   لـ   البار   والعلفي   نائبين   لرئيس   المجلس

 انتخب   اعضاء   مجلس   الــشــورى   في   االجتماع    
 االستثنائي   الذي   عقد   أمس   األخ   عبدالرحمن   محمد  
 علي   عثمان   رئيساً   للمجلس   وجدد   الثقة   لألخوين   عبداهللا  

 صالح   البار   ومحسن   محمد   العلفي   نائبين   للرئيس ..  
هذا وعقب استكمال إجراءات انتخاب هيئة رئاسة مجلس 
الشورى ألقى رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي 
عثمان كلمة ترحم في مستهلها على روح شهيد الوطن 
الكبير االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى 

السابق.. مؤكداً السير على خطى الشهيد واالستفادة من 
الخطوات االيجابية   والتقاليد   العريقة   واالستهداء   بتوجيهات  

 فخامة   االخ   علي   عبداهللا   صالح   رئيس   الجمهورية . 
 وأعـــرب عــن ثقته فــي أن يضطلع المجلس بمهامه 
الدستورية والقانونية ليتمكن بثقة واقتدار من المساهمة 
االيجابية في تجاوز مشكالت وصعوبات هذه المرحلة الدقيقة 

من تاريخ شعبنا والعبور بسالم الى المستقبل الواعد..
   تفاصيل   ص٣

الكتلة البرلمانية تدين 
بشدة اختطاف النائب 

صهيب الصوفي 
دانت الكتلة البرلمانية بشدة أعمال   

العنف والتصعيد المسلح الذي تقوم 
به القوى االنقالبية في أحزاب اللقاء المشترك 
وفي مقدمتها مليشيات حزب اإلصالح والمتمرد 
علي محسن الحاج، وأوالد األحمر، وعصاباتهم 
المسلحة في أمانة العاصمة وتعز وأرحب ونهم 

ومناطق أخرى.
واعتبرت الكتلة في اجتماعها أمس برئاسة 
الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد 
رئيس الكتلة أن ما تقوم به القوى االنقالبية 
من أعمال العنف واالعــتــداءات على منازل 
المواطنين وقصف منازل عدد من أعضاء 
الكتلة وفي مقدمتهم صغير عزيز وعبده 
الزهيري وحسين خميس،  العدلة وأحمد 
واقتحام ونهب مؤسسات الدولة، وقطع للطرق، 
وتفجير أنابيب النفط، ومنشآت الكهرباء، 
واالختطافات، كلها ممارسات تندرج في إطار 
محاوالت القوى االنقالبية فرض عقاب جماعي 
ضد الشعب الذي أسقط رهانات تلك القوى 
ومحاوالتها الرامية لالنقضاض على السلطة 

عبر عملية انقالبية مسلحة.
تفاصيل صــ٣

رئيس   دائرة   البحوث   بالمؤتمر

المشترك   تعامل   مع   القضايا   الوطنية   بانتهازية

مقترح   بتعيينه  سفيراً   في   دولة   غربية

مصدر :  علي   محسن   طالب   بضمانة   عدم   نقله   إلى   جوانتنامو

الجندي   يحذر   من   زلزال   بشري   إذا   لم   يجنح   المشترك   للحوار

ــس   ــي ـــــال رئ ق
دائـــرة البحوث 
ـــدراســـات بالمؤتمر  وال
الشعبي العام عبدالقوي 
الشميري عضو األمانة 
الــعــامــة أن الــمــشــهــد 
السياسي الراهن تجاوز 
إلى  السياسي  المفهوم 
أبعاد أمنية واقتصادية 
وثقافية، عندما ارتفعت 
أصوات البنادق والمدافع 
التي لم تسلم منها حتى 

بيوت اهللا وحرمات اآلمنين.
ــرورة   فصل   وأكــد   الشميري   على   ض
 العمل   السياسي   عن   العمل   التنفيذي   وأال  
 تجعل   السلطة   القانون   والدستور   مطية  

 للسياسيين . 
وقـــال   ان   العاصمة   ستبقى   قوية  

ــدة   فــي   وجــه   كل   ــام  وص
 الطغاة   والمعتدين،   وإذا  
ــر   يتوقف   على    كــان   األم
 المواجهة   العسكرية   فإن  
 الوطن   لديه   جيش   وطني  
 قوي   ومــدرب   وقــادر   على  
 التخلص   من   االنقالبيين  

 خالل   ساعات . 
ــرة  وانتقد رئــيــس دائ
ــزاب  أح البحوث تعامل 
يا  لقضا ا مــع  لمشترك  ا
الوطنية ووصفه بالسلوك 
االنتهازي الذي اليلتزم بأي اتفاقات أو 
تفاهمات، في حين يستميت في ممارسة 
التخريب والفوضى لهدم انجازات اآلخر 
حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة 

الوطنية.
تفاصيل   صــ٦

ذكرت مصادر مطلعة لـ»الميثاق« أن سفير إحدى الدول الغربية وفي إطار   
الجهود المبذولة لحلحلة األزمة اقترح أن يرتب وضع المنشق علي محسن 

الحاج بتعيينه سفيراً في الواليات المتحدة األمريكية أو إحدى الدول األوروبية..
وقالت المصادر إن المنشق علي محسن بعد دراسته للمقترح أبدى موافقته 
بشرط أن تكون هناك ضمانات دولية بأال يكون هذا المقترح مخططاً مدبراً العتقاله 

ونقله الى جوانتانامو خاصة وأن أمريكا قد بدأت هذه األيام بفتح  ملف قضية 
االعتداء االرهابي على المدمرة االمريكية كول وبدء   محاكمة   المتهم   الرئيسي  

 الناشري . 
وأكدت   المصادر   أنه   يتم   تدارس   طلب   المنشق   علي   محسن   من   قبل   السفير  

 الغربي   مع   أكثر   من   طرف .. 

ر   االستاذ   عبده   الجندي   من   خروج   مسيرات    حذَّ
 واعتصامات   حاشدة   ومهولة   في   جميع   المحافظات  
 والمديريات   تغير   زمام   أمور   إدارة   األزمة   في   حال   رفض  

 قيادات   المشترك   االمتثال   للحوار .. 
مشيراً   الى   أنه  ليس  ألحــزاب   المشترك   تواجد   اال   في  
 ساحات   خمس   محافظات   فقط،   فيما   هناك   ١٥   محافظة  
 خالية   من   أي   تواجد   للمشترك   باستثناء   بعض   المسيرات  

 المتواضعة   الهزيلة .  مؤكداً   أن   أغلبية   أبناء   الشعب   مع  
 الشرعية   ويؤيدون   فخامة   األخ   الرئيس .  ودعا   االستاذ  
 عبده   الجندي   نائب   وزير   االعالم   أحزاب   المشترك   االستجابة  
 لدعوة   األخ   المناضل   عبدربه   منصور   هادي   نائب   رئيس  
 الجمهورية   لمواصلة   الحوار،   خصوصاً   وقد   قطع   شوطاً   كبيراً  

 وصلت   نسبته   إلى٨٠٪  .. 
   تفاصيل   صـ٥

جالل   هادي :  أنا   في   صنعاء    
وطلب اللجوء اشاعة مضللة

ــالل عبدربه    ــد ج أك
ــــادي -  ــور ه ــص ــن م
نــجــل الــمــنــاضــل عــبــدربــه 
منصور هــادي نائب رئيس 
الجمهورية- أنه موجود في 
العاصمة صنعاء ولم يغادرها 
أو يطلب اللجوء السياسي كما 
زعمت المواقع اإللكترونية 
ــي اعـــتـــادت عــلــى نشر  ــت ال

األكاذيب.
وأوضح جالل عبدربه منصور هادي في تصريح 
لـ»المؤتمرنت« أن تلك المزاعم حــول سفره ال 
صحة لها وتندرج ضمن أساليب التضليل اإلعالمي 
التي تتعمدها بعض المواقع وتتسابق إليها وسائل 

إعالمية معروفة بمواقفها وأدائها المضلل.
وأكد جالل هادي في ختام تصريحه بالقول: (أنا 
موجود في صنعاء ولم أغادرها وال صحة لما تداولته 
تلك الوسائل عن سفري أو طلبي اللجوء، وأدعو 
الوسائل اإلعالمية إلى حسن اختيار مصادرها وتحري 

الدقة واالبتعاد عن التضليل).

د .  المتوكل :  المؤتمر   الشعبي   مؤسسة   وطنية  
 وضمان   للحفاظ   على   الديمقراطية 

أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل األمين   
العام المساعد التحاد القوى الشعبية القيادي في 
أحزاب اللقاء المشترك أن المؤتمر الشعبي العام يمتلك 
شعبية كبيرة الى جانب أنه مؤسسة وطنية وأنه ضمان 
للحفاظ على الديمقراطية وترسيخها، وبدون التوازن 
السياسي فال يوجد ديمقراطية   رافضاً   لغة   اإلقصاء   التي  
 تتحدث   بها   قيادات   في   اللقاء   المشترك   مؤكداً   أن   اإلقصاء  

 يعني   عسكرة   الدولة   وإنهاء   التوازن   والديمقراطية . 
   وفي   رد   الدكتور   محمد   عبدالملك   المتوكل   على   سؤال  
 لصحيفة  » عكاظ «  حول   رفع   الملف   اليمني   الى   مجلس  
 األمن   قال :  المجتمع   الدولي   شدد   أكثر   من   مرة   على   أن  

 الحل   يجب   أن   يكون   يمنياً .. 

 « اإلخوان »  يفجرون   فتنة  
 طائفية   في   مصر

أوضح التلفزيون المصري أمس بأن ١٧شخصاً   
قتلوا اضافة الى جرح أكثر من ٣٠شخصاً آخرين 
في مواجهات بين الجيش والشرطة المصرية وبين 
متظاهرين أقباط قاموا بمحاصرة مبنى التلفزيون 
المصري وذلك بسبب حرق كنيسة قبطية في مدينة 
أسوان.. وقالت   المصادر   إن   المتظاهرين   األقباط   قاموا  

 برشق   قوات   الجيش   واألمن   بالزجاجات   الحارقة . 
ــع مــصــدر عــســكــري مــصــري ارتــفــاع عــدد  ــوق وت
ــراد الجيش واألمــن  القتلى والجرحى في صفوف أف
والمتظاهرين.. هذا وأشارت مصادر أن مجموعات من 
جماعة »اإلخوان المسلمين« المصرية قامت باالندساس 
داخل المتظاهرين األقباط سعياً منهم لتأجيج الفتنة 
واشعالها كما هي عادتهم في كافة الدول اإلسالمية  
 والعربية .  مضيفة   أن   جماعة  » االخوان «  تهدف   من   ذلك  
 إلى   خلق   الصراع   الطائفي   بين   أبناء   الشعب   المصري .. 
 وذكرت   المصادر   أن   جماعة   االخوان   المسلمين   هم   من  

 قاموا   بإحراق   الكنيسة   القبطية . 

شهدت األيام الماضية تطوراً غير مسبوق في فتح الفرقة   
الشعب من  أبناء  لجبهة مواجهات جديدة ضد  المنشقة 
خالل تنفيذها ألعمال ارهابية تتمثل باختطاف واعتقال العديد من 

الشخصيات الوطنية في اطار مساعيها لترهيب وترويع المجتمع.
حيث أقدمت مليشيات الفرقة على اختطاف النائب صهيب حمود 
الصوفي نجل محافظ تعز وكذا الزميل االعالمي مراسل وكالة رويترز 
محمد صدام وأقرباء له حينما كان عائداً الى منزله من مطار صنعاء 
الدولي، كما تم في نفس الوقت اختطاف حافلة موظفي الخطوط 
الجوية اليمنية مع سائقها . وكانت عناصر اللواء المنشق أقدمت االربعاء 
الماضي على االعتداء واالختطاف لطاقم اعالمي تابع للفضائية اليمنية 

أثناء تغطيتهم لمراسيم تشييع زميلهم االعالمي عبدالمجيد السماوي 
في مقبرة سواد حنش والذي استشهد برصاص قناصة المشترك.

إلى   ذلك   حذر   مراقبون   من   أتباع   قيادة   الفرقة   األولى   مدرع   لهذا   السلوك  
 الذي   تسعى   من   خالله   لترويع   المواطنين   الشرفاء   والتعتيم   على   جرائمها  

 من   خالل   اختطاف   واعتقال   االعالميين . 
وأشار المراقبون الى خطورة قيام مليشيات المنشق علي محسن 
باستهداف الشخصيات الوطنية واختطافهم واعتقالهم في معسكر 
الفرقة بهدف محاولة ابتزاز السلطة لالفراج عن ارهابيين في تنظيم 
القاعدة واطالق محتجزين في قضايا جنائية وتسليمهم لقيادة الفرقة 

الستخدامهم في تنفيذ ممارساتهم   االرهابية . 

الخضمي وعبدالرزاق ينجيان من محاولتي اغتيال
نجا األخ علي سالم الخضمي محافظ ريمة عضو اللجنة   

العامة من محاولة اغتيال غــادرة صباح أمس عندما 
اعترضته مجموعة مسلحة وهو في طريقه لحضور فعالية بكلية 
التربية والعلوم التطبيقية وأطلقت على سيارته وابالً من النيران 
أدت الى إصابته ونقله الى المستشفى للعالج، كما نجا   رئيس  
 فرع   المؤتمر   الشعبي   العام   بمحافظة   ذمار   حسن   عبدالرزاق   عضو  
 مجلس   الشورى   من   محاولة   اغتيال   أمس   من   قبل   عناصر   اصالحية . 
إلى ذلك قال الخضمي في اتصال مع »الميثاق« إن مسلحين 

نفذوا االعتداء بسيارتين اصطدمت االولى بسيارته في تقاطع 
٢٢مايو بمحافظة الحديدة، ثم تكررت المحاولة في تقاطع ٧ يوليو 
بواسطة سيارة أخرى  كانت تحمل مجموعة من المسلحين أطلقوا 
نيراناً كثيفة على سيارته مما أدى الى   إصابته   في   الظهر   نقل   على  

 إثرها   الى    المستشفى   لتلقي   العالج . 
وأكد   الخضمي   أن   مثل   هذه   األعمال   الغادرة   لن   تثني   أبناء   الوطن  

 الشرفاء   من   مواصلة   العمل   من   أجل   خدمة   الوطن   والمواطنين . 
تفاصيل ص٤

تطور   غير   مسبوق   في   جرائم   المنشق   علي   محسن

مليشيات   الفرقة   تختطف   مراسل   رويترز   وطاقم   للفضائية   اليمنية وعدد من المواطنين

رصد150   ارهابياً   في  
 جامعة   صنعاء   والجوار

كشفت مصادر موثوقة لــ»الميثاق« عن رصد  
أكثر من ١٥٠شخصاً من العناصر االرهابية 
الخطرة المنتمين لتنظيم القاعدة موجودين في الخيام 
والمناطق التي يسيطر عليها المنشق علي محسن في 
احياء الجامعة وأوالد األحمر في الحصبة. وأوضحت المصادر 
أن من بين تلك العناصر اشخاصاً يمنيين وعرباً ومن دول 
اجنبية شاركوا في الحرب بافغانستان والشيشان والبوسنة 
والهرسك، حيث يقومون بعمليات تدريب لشباب مراهقين 
من عناصر االصالح يتم استقطابهم من القرى النائية، 
مشيرين الى ان معسكر الفرقة شهد قبل أيام عروضاً  
 عسكرية   كشفت   عن   استعدادات   غير   مسبوقة   يجهز   لها  
 االنقالبيون   لتفجير   الوضع   عسكرياً   والوصول   للسلطة   عبر  
 دباباتهم .  وكان   االخ   عبدربه   منصور   هادي   نائب   رئيس  
 الجمهورية   النائب   األول   لرئيس   المؤتمر   قد   كشف   االسبوع  
 الماضي   عن   مقتل   باكستانيين   وشيشاني   في   أبين   دليل  

 على   تجمع   عناصر   القاعدة   من   بلدان   عربية   واسالمية .. 
إلى   ذلك   كان   المتشدد   طارق   الفضلي   قد   اعترف   االسبوع  
 الماضي   بارسال   القاعدة   ٣٠٠   انتحاري   إلى   صنعاء   لضرب  

 قوات   الحرس   الجمهوري . 

جرائم   الفرقة   وأوالد   االحمر   تنذر   بانهيار   السالم   الهش

تتزايد مخاوف المواطنين في صنعاء  
ــذي تشهده  من »الــســالم الهش« ال
العاصمة منذ أيام.. والذي على إثره تم االتفاق 
على انهاء المظاهر المسلحة وازالة المتاريس 
والخنادق ونقاط التفتيش األمنية والقبلية 
بالعاصمة صنعاء.وأعربت مصادر مطلعة عن 
مخاوفها من انفجار الموقف من جديد حيث باشرت 
مليشيات الفرقة وأوالد االحمر استحداثها نقاط 
ومتاريس جديدة في محاولة لنسف جهود التهدئة 
ونزع فتيل التوتر، وكانت الحياة الطبيعية عادت 
الى العاصمة خالل األيام الماضية عقب بدء اللجنة 
العسكرية تنفيذ   بنود   التهدئة   إال   ان   مليشيات  

 الفرقة   وأوالد   االحمر   عاودت   انتشارها   لممارسة  
 جرائمها   ضد   المواطنين   وأبناء   القوات   المسلحة . 

وذكرت   مصادر   أن   المنشق   علي   محسن   نشر  
 وســط   حــرم   جامعة   صنعاء   عربات   وراجــمــات  
 صواريخ .  يأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه 
مليشيات الفرقة بتنفيذ أعمال اختطاف واعتقال 
لعدد من المواطنين  األمــر الــذي يفتح جبهة 
مواجهة جديدة من أجل حماية المواطنين واعادة 

الشعور باألمن واالستقرار في شوارع العاصمة.
تجدر   االشارة   الى   ان   جرائم   عناصر   المشترك  
 ومليشيات   الفرقة   اسفرت   حتى   الوقت   الراهن  عن 

 استشهاد   ١٥٠٠   مواطن   ورجل   أمن . 


