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ترحيب دولي.. 
وفيما تقاطرت البرقيــات والبيانات المرحبة 
ببوادر انفراج االزمة وانزياح غمتها  بتشــكيل 
حكومة الوفاق الوطنــي واالجراءات المتقدمة 
علــى صعيــد العمليــة السياســية.. تزايــدت 
االعتداءات والهجمات الشرسة على المعسكرات 
وقطع وســائل االمداد الغذائــي واالقتصادي 
من قبل المليشيات المنشــقة والتابعة لحزب 
االصالح فيما اعتبر تحدياً صارخاً لكل الجهود 

واالتفاقات والقرارات الدولية..

 خلط االوراق..
تواصلــت اعتــداءات المليشــيات االرهابية 
التابعة لحزب االصالح او تلك الخاضعة الوامر 
المنشق علي محســن.. على الرغم من اجواء 
التهدئة التي طفت على السطح منذ اتخاذ االخ 
عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
القــرارات والخطــوات التنفيذية وفقــاً لاللية 
التنفيذيــة للمبادرة الخليجيــة.. وهو ما اعتبر 
تصرفاً المســؤوالً ومحاولة لخلط األوراق من 
قبــل الجناح المتطــرف في المشــترك.. الذي 
اليــزال يتعامــل بازدواجية فــي التعاطي مع 
القضايا الوطنية والمهــام المناطة به الخراج 
البالد من دوامة العنف والصراعات التي اقحم 
فيهــا األهواء والنزعــة الذاتيــة ..مؤكدين ان 
تفويت هذه الفرصة السانحة من قبل اي طرف 

كارثة كبرى..
ميدانيــاً هاجمــت مليشــيات اوالد االحمــر 
والفرقــة مبنى مجلس الشــورى والســنترال 
بأمانة العاصمة صنعاء مستغلة زيارة المبعوث 
االممي جمــال بن عمــر الى تعز وعــدن، في 
اختراق صريح للتهدئة وتحد صارخ لكل الجهود 
االقليميــة والقــرارات الدولية.فيمــا تعــرض 
معســكر الصمــع بمديرية أرحــب أمس االحد 
لقصف من قبل مليشــيات االصــالح والفرقة 

المنشقة..
 وأشــارت مصــادر محليــة ل“الميثــاق ”الى 
وقوع أكثر مــن ١٥ قذيفــة من نــوع بي ١٠ 

علــى المعســكرالى جانب عدد مــن صواريخ 
الكاتيوشا..

وعلى صعيد متصل تعرض القاضي عبداهللا 
النجــار عضو الشــعبة الجزائيــة المتخصصة 
السبت لعملية تقطع من قبل مليشيات الفرقة 
والمتشــدد عبدالمجيد الزندانــي أمام جامعة 

االيمان بالعاصمة صنعاء.
وقد أجبر القاضي النجار المقرب من القيادي 
اإلصالحي المتشدد محمد قحطان تحت تهديد 
الســالح على النزول من ســيارته بينما قامت 
تلــك العصابات  بنهبهــا بكل مــا بداخلها من 

حاجيات وممتلكات شخصية..
 متاريس وقناصة جدد..

على صعيد آخر قامت المليشــيات المسلحة 
التابعــة للمتمرديــن والخارجين عــن النظام 
والقانون بقيادة المنشق علي محسن وعصابة 
أوالد األحمر باســتحداث متاريــس جديدة في 
عدة أماكــن في منطقــة الحصبة كمــا قامت 
بنشــرالمئات مــن مســلحيها فــي الشــوارع 
الرئيســية والفرعيــة فــي المنطقــة بينهــم 

قناصــة.. ويأتــي ذلك فــي ســياق خروقاتها 
واعتداءاتها المتكررة..

وأشار مصدر أمني إلى أن هذه االستحداثات 
ونشر المســلحين والقناصة تأتي متزامنة مع 
مواصلة تلك المليشيات والعصابات المسلحة 
لخروقاتها وانتهاكاتها واعتداءاتها المســتمرة 
على المواطنين وأفراد الشرطة وعلى المنازل 
والمبانــي والمنشــآت العامة تدرج فــي إطار 
الخروقات واالعتداءات ’ وذلك في الوقت الذي 
يجري العمل فيه علــى تنفيذ بنــود المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة النها والتي 
تــم التوقيع عليهــا من قبل مختلــف اإلطراف 

السياسية..
وضع أمني ..

وفي المدينــة الحالمة ”تعــز“ طالبت اللجنة 
العسكرية , التي تم تشكيلها لفض االشتباك 
بين التشــكيالت المســلحة وانهــاء المظاهر 
المسلحة في العاصمة صنعاء والمدن اليمنية 
االخرى ,فــي اجتماع لها بســفراء دول مجلس 
التعــاون ودول دائمــة العضوية فــي مجلس 
االمن أمس االحد,طالبتهم بالتوجه مع اللجنة 
إلى مدينة تعز لالطالع على الجهود المبذولة 
لترســيخ األمن واالســتقرار في أحياء المدينة 
كون ذلك سيعطي الثقة للمواطنين وألطراف 
األزمة وسيعطي مؤشراً مهماً معبراً عن اهتمام 
ومتابعة األشقاء واألصدقاء لما يجري في اليمن 
وســيعطي الثقــة واالطمئنان من اجــل إنهاء 
المظاهر المســلحة بمدينة تعز وبقية المدن 

اليمنية.
وقد قدمت اللجنة للســفراء لمحــة متكاملة 
عــن األوضاع األمنية والعســكرية فــي اليمن 
والتحديات الماثلة أمامها، وكذلك الجهود التي 
تبذل من اجــل نزع فتيــل االحتقانات األمنية 

والعسكرية التي أفرزتها األزمة في اليمن ..
موضحين أن اللجنة تســير فــي عملها بكل 
ايجابية وفق خطة زمنية جرى تحديد برنامج 

عملها خالل شهر ديسمبر الجاري.

فيما طرف يقوم بالحوار وطرف يصعد الموقف 

جرائــم المشــترك مســتمرة

الجمعة, ٠٢-ديسمبر
اقــدام عناصــر متطرفــة علــى اغتيــال ضابط 
االستخبارات العقيد عوض عبيد العاقل بحضرموت 
والمواطــن محمد عبداهللا بن شــابط الحيقي.. كما 
أصيــب ثالثــة مواطنين آخريــن هم عادل ســالم 
العماري وحاج غييث وأحمد عبيد بن عامر بإصابات 

مختلفة في غيل باوزير بحضرموت..  
السبت ٣ ديسمبر 

قامت مليشــيات حزب اإلصالح باغتيــال القيادي 
المؤتمري وكيل محافظة ذمار المساعد عبدالكريم 
ذعفان بمدينة ذمار بعد فشــلها فــي اغتياله خالل 

محاوالت سابقة.
كما واصلت مليشــيات اإلصالح والفرقة المنشقة  
اعتداءاتها على قوات الحــرس الجمهوري والجيش 
واألمن والمواطنين بمدينة تعز بعد ساعات من قرار 

لجنة التهدئة القاضي بوقف إطالق النار.. 
الثالثاء, ٠٦-ديسمبر

أقدمت عصابات أوالد األحمــر بصنعاء على نهب 
سيارة مركز األطراف الصناعية الخاص بالمعاقين، 
كما قامت بقصف مكثف مســتخدمة قذائف الهاون 

وصواريخ ” لــو ” وقذائف ” آ ر بي جــي ” و“ بي ١٠ ” 
واألسلحة الرشاشة والمعدالت على منشآت حكومية 
في حي الجــراف والحصبــة ومدينــة صوفان وحي 
اإلذاعة ومنازل عدد من المواطنين في تلك األحياء.

وفي يوم األربعاء تــم االعتداء على مبنى مجلس 
الوزراء بعــدة قذائف أربــع منها ســقطت في فناء 
المبنى,ومقر إذاعــة صنعاء ومبنــى الهالل األحمر 
اليمني وقــد تعرضت منــازل مواطنيــن لالعتداء 
في حي اإلذاعة وألحقت بها أضــرارا وأثارت الخوف 
والهلع فــي نفوس ســاكنيها, فيما قامــت عصابة 
أوالد األحمر بإطالق نار كثيف من مختلف األســلحة 
الثقيلة والخفيفة على مبنى وزارة الداخلية ومعسكر 
شرطة النجدة ومصلحة الدفاع المدني ومقر مجلس 
الشورى ووزارة الصناعة والتجارة والسنترال التابع 

لوزارة االتصاالت.
 وفي يوم االربعــاء ايضا اختطفــت عصابة أوالد 
األحمر الشــيخ أمين صالح القدمــي نائب محافظة 
حجة، أمين عام المجلس المحلي في انتهاك واضح 
لقــرار مجلس االمــن رقــم ٢٠١٤ وخــرق صريح 

للمبادرة الخليجية .
حيث اعترضت مليشــيات تلــك العصابة  طريق 
الشــيخ أمين القدمي ومرافقيه بمنطقة ”الحصبة“ 
أثناء عودته من حضور اجتماع الدورة االســتثنائية 
للجنة الدائمــة وقامت باختطافه ولــم يتم االفراج 
عنه اال بوساطة مبعوث االمين العام لالمم المتحدة 

جمال بن عمر 
الجمعة, ٠٩دسمبر 

واصلت عصابة أوالد األحمر جرائمها واعتداءاتها 
المســتمرة على المنشــآت العامــة والخاصة وعلى 
المواطنيــن وأفــراد األمن في حــي الحصبة , حيث 
قامت بإطالق النار بشكل كثيف على حديقة الثورة 
وعدد من المنازل واقتحامها مما أدى إلى استشهاد 
الجندي بكيل صالح أحمد عشيش والذي كان يؤدي 

خدماته المعتادة في حديقة الثورة.. 
أما الســبت فقد قامت مليشــيات المنشــق علي 
محســن وعصابة أوالد االحمر باالعتداء على مبنى 
مجلس الشورى ومبنى السنترال الخاص باالتصاالت 

بمختلف أنواع األسلحة..
 على صعيد آخر  تعرض  معسكر الصمع بمديرية 
ارحب العتــداء من قبل مليشــيات حــزب اإلصالح 

والفرقة المنشــقة.. حيــث ضرب المعســكر ب ١٣ 
قذيفة من نوع بي ١٠ .

 كمــا قامت تلــك العناصــر اإلرهابيــة باالعتداء 
بمختلف األسلحة على  اللواء ٦٣ مشاه في بيت دهرة 

بمنطقة ”نهم“ ومحاولة اقتحامه.. 
يوم السبت أقدم مسلحون من مليشيات المشترك 
على إطالق وابل من الرصاص على منزل القاضي 
اســحاق محمد صالح رئيس نيابة األمــوال العامة 

بالحديدة عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين.  
< اما يوم امس األحد، فقد اســتحدثت مليشيات 
الفرقة متاريس جديــدة في شــارع ١٦ بالعاصمة 
صنعاء في استعداد لتفجير الوضع عسكرياً.. إضافة 
إلى إعادة وتوزيع مليشــياتها المسلحة في مدرسة 

صالح الدين بشارع ١٦، وشارع هائل.
كماقامــت يوم امس مليشــيات اإلصالح والفرقة 
بقتل الشاب يوســف العتمي، وإصابة الشاب صالح 
األســدي وضــرب المعتصمين في ســاحة الجامعة 
بالهــراوات واطــالق الرصــاص الحــي عليهم من 
اجل تفريق تجمعات غاضبة من ممارســات الفرقة 
القمعيــة بحقهم ومنــددة لمقتل العتمــي واصابة 

االسدي.

حصار مطبق.. وقذائف اإلصالح 
تســقط على المعســكرات في 

الصمع و“نهم“

مراقبــون: عــدم اســتفادة 
االطراف السياسية والحزبية من 

هذه الفرصة كارثة كبرى

عشرات الخروقات في صنعاء.. 
وتعز تمضي نحو السالم..!

اسماء بعض الشهداء واِّـصابني برصاص ميلشيات االصالح والفرقة بتعز
التاريخمكان االصابةنوع االصابةاالسمم
1/12/2011مجولة وادي القاضيمتوفيمفيد عبدالرزاق الخليدي1
1/12/2011مجولة وادي القاضيمتوفيبلقيس احمد عباس2
1/12/2011مبير باشامتوفيمنيف عبدالفتاح الخليدي3
1/12/2011مجولة وادي القاضيمتوفيقاسم عبده قاسم الخليدي4
30/11/2011مالحصبشظية في الرأسكريم محمد عبداهللا5
30/11/2011مالحصبطلقة في الرجل اليسرىنشوان عبداهللا ناصر6
30/11/2011مالحصبطلقة في الرجل اليسرىأحمد حمود احمد حسن7
30/11/2011مالحصبمصابهيثم خالد سعيد8
30/11/2011مالحصبشظية في الرجلمهيوب قائد حسن9

30/11/2011مجولة المرورطلقة في الكتفأحمد عبدالرحمن10
30/11/2011مبير باشاطلقة في الصدرزكريا قائد الخليدي11
30/11/2011محي المرورطلقة في الصدرمحمد احمد الهاللي12
30/11/2011محذرانطلقة في الرجل اليمنى وشظيةخلود أحمد هائل13
حذرانشظايا في البطن والصدروليد عبداهللا محمد علي14
عصيفرةطلقة ناريةعبداهللا عبدالرحمن15
2/12/2011مالحصبشظايا في الصدرعبداهللا عائش احمد سعيد16
2/12/2011ممحمد عبدالمجيد صالح17
2/12/2011مالحصبطلقة في الرجل اليسرىغمدان احمد علي18
2/12/2011مالحصبشظية في الرجلعمر عبداهللا حسن19

خالل (٢٤) اعتداء وخرقاً التفاق التهدئة

استشهاد وإصابة«٢٦» مواطناً برصاص االصالح والفرقة بتعز
استشهد وأصيب ٢٦مواطناً في تعز برصاص مليشيات االصالح والفرقة المنشقة خالل االسبوع الماضي

وفي تقرير حصلت عليه «الميثاق» أقدمت تلك المليشــيات على ارتكاب (٤٤) اعتداء وخرقاً التفاق التهدئة 
طالت المواطنين ومنتسبي الجيش واألمن والممتلكات العامة والخاصة بمدينة تعز..
«الميثاق» تنشر أسماء بعض الشهداء والمصابين من المواطنين على النحو التالي :

سفراء غربيون يطالبون المعارضة رسمياً بإغالق
 موقع للمنشق علي محسن

< أكد مصدر قيادي معارض أن المراقبين الدوليين- سفراء أمريكا وأوروبا- تقدموا باحتجاج 
رسمي لدى قيادة المعارضة على قيام المنشق علي محسن بإطالق موقع أخباري الكتروني اعتبروه 

انتهاكاً للمبادرة الخليجية وآلياتها وطالبوا بإغالقه.
وأوضح المصدر- وفقاً لـ»نبأ نيوز- أن المراقبين الدوليين أبلغوا قيادة مجلس المعارضة بأنهم 
اطلعوا على بيان أصدرته قيادة الفرقة المنشقة تعلن فيه إنشاء موقع الكتروني جديد باسم (أنصار الثورة)، 
وأعربوا عن استيائهم من ذلك، معتبرين ما قام به علي محسن «عمالً سيئاً ألن بنود المبادرة الخليجية 
وآلياتها واضحة في تحديد مسئولية الطرفين في انهاء االنقسام في الجيش، وهذا الموقع مخالف لالتفاق».

وأشار المصدر إلى أن قيادة المعارضة تواصلت الخميس  مع المنشق علي محسن وأبلغته باحتجاج المراقبين 
الدوليين، وما زالت تحاول الضغط عليه الغالق الموقع االلكتروني الذي يديره عبد الغني الشميري.

الزياني يخير المنشقين.. ويلوح بعقوبات مجلس االمن..!!

سياســيون: اســتمرار الخروقــات واالعتداءات 
يهدد بانتكاســة وفشــل للمبــادرة الخليجية

في الوقت الذي تزايدت حاالت االعتداء والخرق لالتفاق وبوادر انحالل لالزمة اليمنية المبنية على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 
.,وتوقعات بانتكاســة منتظرة للمبادرة الخليجية على أيدي قوى التطرف واالرهاب الرافضة لالتفاق السياسي وعملية التوافق التي 
جرت في رياض المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٣م.. زار االمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالدنا امس االول 
السبت فضالً عن عودة مبعوث االمين العام لالمم المتحدة لليمن جمال بن عمر لمراقبة عملية تنفيذ وتطبيق االتفاق الموقع بين 
االطراف السياسية اليمنية.. لكن زيارة  الدكتور عبداللطيف الزياني هذه المرة تختلف عن الزيارات السابقة ,كما يقول سياسيون,اذ 

انه حمل رسالة خاصة للجنرال المنشق علي محسن واتباعه من العسكريين..

بليغ الحطابي

 على الرغم من صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العسكرية وتشكيل الحكومة وادائها اليمين الدستورية امام المناضل عبدربة منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية ومازالت أحزاب المشترك تمارس انتهاكات صارخة تتنافي مع قرار مجلس االمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي سعت 
الفشــالها وجر اليمن الى حرب أهلية..  «الميثاق» ترصد نماذج من تلك الجرائم واالعمال التخريبية التي اقترفتها مليشيات اإلصالح والفرقة وعصابة أوالد 

األحمر خالل األيام الماضية على النحو التالي: 

رصد :على الشعباني 

١٣والفرقة المنشــقة.. حيــث ضرب المعســكر ب ١٣والفرقة المنشــقة.. حيــث ضرب المعســكر ب ١٣

أروى تفوز بجائزة المينيرفا
 تســلمت الكاتبــة أروى عثمــان الجائــزة 
العالمية المقدمــة من مؤسســة المينيرفا 
- انــا ماريــا ماموليتــي اإليطاليــة ٢٠١١ 
المخصصــة للمعرفة العلمية للنســاء - في 

القاعة التاريخية ”في كابيتوليني“ ايطاليا.
وأوضحت اللجنة المشرفة على منح جائزة مؤسسة 
مينيرفــا أن اختيار اروى عثمان جاء لنشــاطها الثقافي 
، وحمايــة للتــراث ودفاعــاً عــن حقــوق المــرأة فــي 
اليمن،مشــيرة إلى أنها منحت طيلة ٢٨ عاما جوائزها 
لشــخصيات نســوية مبدعة في العالم إلســهاماتهن 
القيمة في التعليم واإلعالم والفنون والسياسة وحماية 

للحقوق اإلنسانية والمدنية ”..

وقالت أروى: ســأواصل الحلم، ومعي كل من يحمل 
مشــروع الحياة، ومعنا دعــوة المانيرفا التــي أتقلدها 
اليوم، أن نواصل مشــروعنا بالحق في أن يكون لدينا 
مسرح وسينما، ومتاحف، ودور للفنون المختلفة، ال أن 
نتزاحم في ”مقيل“ (ديوان يتناول فيه القات) مسموم 
بالدخان كبديل لكل مســرح وســينما وقاعــة ومعهد 
للفنون في بالد يطمسها الظالم، وال تسمع فيها سوى 
خطب الزعيم القبلي والشيخ الديني، وحشرجات أديب 

يتجرع اإلحباط .
ســنواصل مشــروعنا للســعي والمطالبــة بقاعات 
للموســيقى، ال قاعــات يملؤهــا الصخــب والضجيــج 

والتقاتل باسم اهللا والحق، والوطن والمطلق .


