
> في البداية تحدثت االخ��ت جمالة القاضي - 
مديرة مدرسة حليمة السعدية- حي الصيانة 
قائلة: غادر المدرسة األفراد الذين كانوا فيها من 
حماية المنشآت وبدأت األمور تستقر تدريجيًا داخل 
المدرسة وبدأ السكان يعودون الى األحياء وبالتالي 
وصل عدد الطالبات في المدرسة اليوم الى 1500 
طالبة وهذا أمر جيد، أما بالنسبة للوضع خارج 
المدرسة مازالت المتاريس والخنادق مكانها لم 
تغادر ولم يتضاءل حجمها والمسلحون يتجولون 
بكثرة، صحيح ان هناك تحسنًا في أننا لم نعد 
نسمع اطالق النار او المواجهات بشكل يومي او 
مستمر ولكن المظاهر المسلحة ماتزال تثير القلق، 
البد من ازالتها وهذه مهمة اللجنة العسكرية التي 
ينبغي ان تسرع في تنفيذ مهمتها ألن عودة األمن 
واالستقرار النفسي والمعيشي مرتبط بتحسن 
الوضع األمني ونحن اآلن في مرحلة توافقية وعلى 
الجميع ان يعمل من أجل التوافق وخروج البالد من 

كافة المشاكل والمظاهر التي تهدد 
أمنها واستقرارها والتي التخدم أحدًا 
ويكون تأثيرها على الجميع دون 

استثناء.

استقرار معيشي
> في ذات السياق يقول االخ محمد 
الفقيه -من سكان شارع مازدا: نحن 
في الحي نعاني من تدني الخدمات، 
هناك متاريس م��ازال��ت موجودة 
ومسلحون منتشرون ومايزيد الوضع 

سوءًا ان أكوام القمامة تتجمع بشكل مؤذٍ في 
األحياء يؤثر على صحتنا.. ايضًا خدمة الهاتف 
الثابت منقطعة على الحي بالكامل منذ فترة 
طويلة، النعلم من أين الخلل والتوجد معالجة لهذا 
الموضوع ناهيك عن الماء الذي اليزور منازلنا إال 
مرة واحدة في الشهر وبشكل ضيف بحيث اليتمكن 
السكان من االستفادة منه، الشيء الوحيد الذي 

يمكن ان نقول انه تحسن هو خدمة الكهرباء 
مقارنة بوضعها السابق وكذلك لم نعد نسمع 
اطالق رصاص او مواجهات إال بشكل نادر، نتمنى 
ان تتحسن بقية األمور ألن من حقنا ان ننعم باألمن 
واالستقرار ومستوى جيد من االستقرار المعيشي.

وضع مقلق
> في ذات السياق يقول االخ احمد 
التركي - جوار قسم الحصبة: الوضع 
ليس آمنًا حتى اآلن رغم الهدوء النسبي 
ففي االسبوع الماضي تم اطالق نار 
بشكل عشوائي من مجهولين على 
قسم الشرطة وتم الرد على ذلك بشكل 
عشوائي ايضًا مما ادى الى اصابة عدد 
من المواطنين الذين كانوا في الشارع 
دون ذنب يذكر، وهذا وضع مقلق يجعل 
المواطنين غير آمنين على أنفسهم 
وذلك ما يتطلب من اللجنة األمنية ان 
تعمل على توفير األم��ن واالستقرار 
والسكينة، كما عليهم ان يقوموا بضبط ومعاقبة 
كل من يحاول اثارة الفوضى والمشاكل ألن من 
حق المواطنين ان يشعروا باألمن واالستقرار وعلى 

الدولة ان توفر لهم ذلك الحق.
مرحلة بناء

> وفي ذات االط��ار يقول االخ علي القعشلة - 

مدير مدرسة الثاليا: بالتأكيد ان األوضاع تحسنت 
بشكل أفضل عما كانت عليه،  بالنسبة للمدرسة 
تناقص عدد االفراد من الفرقة بشكل كبير ولم 
يعد هناك إال عدد قليل منهم، نتمنى كذلك ان 
تنتهي المتاريس والتجمعات المسلحة في كافة 
االحياء ألننا نريد ان نركز اآلن على مرحلة اعادة 
البناء ونعمل على استعادة األمن واالستقرار، 

واعتقد ان مارأيناه من توافد وحشود 
اثناء عملية االقتراع في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة في فبراير الماضي 
خير دليل على رغبة الناس وحاجتهم 
لعودة األمن واالستقرار، لقد انهكت 
األزمة الناس وآثارها طالت الجميع 
وال أحد يريد ان تعود تلك األزمة او 

مسبباتها بأي حال من االحوال.

مواجهة الموت
> االخ��ت فاطمة البريشي - حي 

الحصبة تحدثت قائلة: ال أح��د ينكر ان هناك 
تحسنات مقارنة بالوضع السابق اثناء المواجهات، 
ومع ذلك مازالت المعاناة قائمة والخدمات متدنية 
والمواطنون يحتاجون الى استقرار معيشي وأمني 
وهذا من األولويات التي ينبغي التركيز عليها من 
قبل حكومة الوفاق، فالوضع االقتصادي أصبح 

متعبًا جدًا وأنا أعرف الكثير من األسر التي تضررت 
ونزحت واآلن اصبحت تعاني من الفقر الشديد فبعد 
األزمة مازالت االسعار مرتفعة والخدمات منعدمة 
والتوقف في مجال األعمال مستمر وبالذات في 
القطاعات الخاصة، على حكومة الوفاق ان تدرك 
ان الوضع المعيشي واآلثار المترتبة على الصراع 
التقل خطرًا وس��وءًا عن المواجهات واالقتتال 
والصراعات المسلحة وكالهما يضع األفراد في 
مواجهة مع الموت، نتمنى من الحكومة ان تركز 
على األولويات التي تهم وتمس حياة المواطنين 

في الجانب االمني والمعيشي.

حياة كريمة
> ونختتم حديثنا مع سهام العريقي - من سكان 

حي صوفان والتي تحدثت قائلة:
 يكفينا من المعاناة اننا تركنا منازلنا اثناء فترة 
األزمة ومازالت آثار النزوح تؤثر 
حتى اآلن في مختلف جوانب حياتنا 
وها قد عدنا ولكن في نفوسنا 
الشيء الكثير من القلق والخوف، 
لن يزول ذلك التوتر حتى تختفي 
كافة المظاهر التي تثير القلق 
فينا، النريد متاريس وال مسلحين، 
ماذا تعني لهم ليظلوا في أماكنهم 
وأين اللجنة العسكرية التي من 
مهامها ال��ت��ف��اوض معهم متى 
تزول تلك المظاهر المقلقة، نريد 
ان تعود السكينة وال��ه��دوء الى 

نفوسنا.
 ونحن نطالب الحكومة واللجنة العسكرية ان تعمل 
أواًل على استعادة األمن واالستقرار وتوفير الوضع 
االمني المطمئن للمواطنين ثم تعمل على توفير 
الخدمات ومعالجات االختالالت التي تضمن عودة 

الحياة الكريمة للمواطنين.
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حذر الدكتور احمد باسردة المكلف بالقيام بأعمال 
رئيس جامعة صنعاء من محاوالت تعطيل العملية 
التعليمية في بعض الكليات تحت مبررات التخدم العملية 
التعليمية.وأكد في اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة امس 
على أن الجامعة ستطبق القوانين واللوائح بصرامة الن 

األمر يتعلق بمستقبل الطلبة الذي هو مستقبل اليمن.
وقال :علينا جميعا االصطفاف من اجل إعادة الهدوء 
واالستقرار إلى الجامعة وتوفير البيئة التعليمية اآلمنة 
ونبذ المناكفات الحزبية واالشتغال على السياسة خارج 
أسوار الجامعة ألنها بيت القيم والقدوة.كما استعرض 
االجتماع أوضاع كليتي طب األسنان والحاسوب وتوقف 

الدراسة بهما.. واقر المجلس تشكيل لجنتين أكاديميتين 
برئاسة المكلف بالقيام بأعمال رئيس الجامعة للوقوف 
على المشكالت القائمة وسرعة حلها خالل يومين لعودة 

الدراسة فيها.
الجدير بالذكر أن الدكتور خالد طميم كان قد قدم 

استقالته من رئاسة الجامعة السبت..

  لقاء/ هناء الوجيه

> الحصبة تعيش داخل متاريس الموت، في حي الحصبة واالحياء 
المتضررة من المليشيات المسلحة لم يتغير شيئًا.. هناك تحسن في 

األوضاع من حيث وقف اطالق النار ولكن الوضع األمني لم يستقر إلى الحد 
الذي يحقق السكينة والهدوء ويوفر الطمأنينة، ناهيك عن تدني مستوى الخدمات 

التي أصبحت تضيق على السكان وتزيد من حجم معاناتهم..
األصوات ترد على مزاعم انجازات اللجنة العسكرية، عدد من سكان الحصبة 

تحدثوا لــ»الميثاق« عن مأساتهم.. فإلى الحصيلة:

التركي:
 الدماء لم 

تتوقف

فاطمة: 
الخدمات

 غير متوافرة 

> ألن والده الرئيس كان هذا 
علي  ح��م��د  أ ليستقبل  فيًا  كا
عبداهلل قائد الحرس الجمهوري 
كل أنواع االتهامات واالفتراءات 
والتحريض وإلصاق أبشع التهم به 
وتوجيه أش��رس هجوم ض��ده، ليس 
لشيء إنما ألن والده هو الرئيس.. لم 
نسمع يومًا ان احمد علي عبداهلل تجاوز 
أو أخطأ أو أساء، لم نسمع عنه مايجعلنا 
نبرر تلك الهجمة الشرسة ضده، كان 
يعمل ومازال يعمل في صمت، اليحب 
الظهور اعالميًا، يعمل واليتكلم، نجح 
في مهامه ومسئولياته كقائد للحرس 
الجمهوري، كان مثااًل للقائد الناجح 
المميز وكان جديرًا بما أوكل اليه من 
منصب ومهام، ورغم انجازاته على 
أرض الواقع إال انه لم يسلم من األذى 
والهمز واللمز والتحريض والتهجم، 
لقد أثبت نجاحه وتفوقه ولكن هذا لم 
يشفع له عند مستهدفيه، لماذا؟ الن 
وال��ده هو الرئيس فما دام وال��ده هو 
الرئيس فليس من حقه ان يكون قائدًا 
عسكريًا أو مسئواًل أو حتى موظفًا، وإْن 
كان مؤهاًل وجديرًا بذلك المنصب وتلك 

المسئولية.
مادام والده الرئيس فكان عليه ان يظل 
بال عمل حتى وان كان مؤهاًل ومتحمسًا 
للعمل مهما نجح وطور وح��اول ابراز 
وجوده وجدارته، كان يجب ان يُحرم 
من اي منصب او مهام او مسئوليات 
الن وال��ده هو الرئيس .. فهل فشل 
احمد علي في مهامه ومسئولياته كي 
يتلقى كل تلك االنتقادات والتهجم 
واالتهام والتحامل، هل وجدناه غير 
جدير بمنصبه، والده لم يخطئ عندما 
قام بتأهيل ولده، وأحمد علي لم يخطئ 
ألنه تولى منصبًا أثبت أنه جدير به.. 
لقد نجح كقائد عسكري وهذا النجاح 
لم يخرس ألسنة الحاقدين على نجاحه 
او الحاقدين عليه.. فظل مستهدفًا 
منهم الستهداف والده واستهدفوا كل 
منتسبي الحرس الجمهوري الستهداف 
احمد علي، وجد الحرس الجمهوري 
نفسه مستهدفًا دون ان يدرك ماهي 
الجمهوري ليس  الحرس   . جريمته.
مجرمًا إال إذا كان التزامه بواجباته 
ومهامه الوطنية  يعتبر جريمة فهذا 
شيء آخر، فال تمارسوا الدجل االعالمي 
والتزييف والتضليل واللعب باأللفاظ 
للنيل من مواقفه الوطنية الثابتة.. 
أطلقتم عليه الحرس العائلي وهذا 
ألنه أفشل مخططاتكم ومؤامراتكم في 
الوصول الى السلطة حاولتم االنقالب 
على النظام والوصول الى السلطة 
فأفشلكم اهلل فال داعي من إلقاء أسباب 
فشلكم على قوات الحرس الجمهوري 
واالمن المركزي النها مشيئة اهلل التي 
أفشلتكم.. ما الذي كنتم تنتظرونه 
من الحرس الجمهوري ان يترك مهامه 
وواجباته الوطنية وينضم إليكم وينضم 
الى احزابكم وصراعاتكم، هل كان على 
الحرس الجمهوري ان يساعدكم في 
تحقيق اهدافكم لتطلقوا عليه الجيش 
الحر والجيش الثائر، فهذا هو عهدكم 
وأسلوبكم ووسيلتكم فأنتم تخونون 
من يرفض الوقوف وراءكم وتجعلون 
ممن ص��دق��وا وأن��ج��روا ألكاذيبكم 
وافتراءاتكم وتزييفكم احرارًا وأبطااًل 
وث����وارًا.. جعلتم من الخونة اح��رارًا 
وأبطااًل، وجعلتم من اصحاب المواقف 
وتعبئون  عليهم  تحرضون  خ��ون��ًة 
أنصاركم وكوادركم ضدهم.. ما اقذر 
أساليبكم ووسائلكم التي تستخدمونها 
للوصول الى أهدافكم، إنها مخجلة 
وم��خ��زي��ة، الن��زاه��ة فيها والش���رف 

والمبادئ وال أخالق وال قيم.
الملك بيد اهلل يؤتيه من يشاء وينزعه 
عمن يشاء.. فيكفيكم تحريضًا على 
ال��ح��رس واألم���ن، ويكفيكم كذبًا 
وتزييفًا على كوادركم ألنهم في 
نهاية المطاف أخوة لمنتسبي الحرس 
واألمن.. والمسلم ال يحرض على أخيه 
المسلم.. والحرس هم جيش الوطن 
وج��زء من ه��ذا ال��وط��ن.. فيكفيكم 

تحريضًا عليه.

كفى تحريضًا على 
الحرس الجمهوري

ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.
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سهام: على اللجنة العسكرية ان تخرج املسلحني من شوارعنا

زايد منصور الجدري

باسردة يحذر من محاولة تعطيل التعليم بالجامعة

 قائد االمن المركزي: لن نسمح لإلرهابيين العبث باألمن
حضرموت- صالح العجيلي

قال قائد األمن المركزي بمحافظة حضرموت ان األعمال اإلرهابية 
لن تثنيهم عن اداء واجبهم.. متعهدًا بأنهم سيقفون العداء الوطن 
بالمرصاد، داعيًا المواطنين في محافظة حضرموت الى اإلبالغ عن 
أي تحركات مشبوهة..واعرب العقيد عبدالوهاب سيف الوائلي- قائد 
األمن المركزي بمحافظة حضرموت الساحل معسكر المكال بويش - 
عن تقديره لدور أبناء المكال المنحاز دائما وابدا الى السكينة العامة 

والسلم والرقي، ورفضهم لمن يحاولون زعزعة األمن واالستقرار.
جاء ذلك في تصريح ل�)المؤتمرنت( على خلفية تفجير سيارة مدير 
اإلمداد والتموين بمعسكر األمن المركزي السبت والذي أسفر عن 
تحطم السيارة بالكامل دونما وقوع خسائر بشرية قائاًل: إن ذلك 
العمل اإلجرامي هو الرابع من نوعه خالل األشهر األخيرة، لكنه 
لن يخيفنا بل يزيدنا إصرارا على اداء واجباتنا في حماية األمن 

واالستقرار.

إيقاف رواتب مناضلى 
الثورة اليمنية

أمر رئيس ال��وزراء محمد باسندوة 
بتوقيف روات���ب اع��ض��اء منظمة 
مناضلي الثورة اليمنية - سبتمبر 
واك��ت��وب��ر- ف��ي خطوة تصعيدية 
واستفزازية لكافة اعضاء ومناضلي 
الثورة اليمنية الذين كان لهم دور 
بارز في قيام الثورة اليمنية 1962- 

1963م..
وقد عبر اعضاء منظمة مناضلي 
الثورة عن استيائهم الشديد لهذا 

التوجه الذي ينم عن عدم احترام 
للدور البطولي والتضحيات التي 
ق��دم��ت ف��ي سبيل ق��ي��ام ال��ث��ورة 
اليمنية ضد الحكم االمامي والحكم 

االستعماري..
وكان اعضاء منظمة مناضلي الثورة 
يتقاضون راتبًا رمزيًا يتراوح بين 10 
إلى 15 ألف ريال كانوا يتقاضونها 
شهريًا منذ سنوات وبدأ توقيفها منذ 

الشهر الماضي..

الحصبة
 يف مواجهة املـــوت


