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تعز:عناصر المشترك اعتدت على أكثر من 22 مرفقًا حكوميًا 

 التق��ى األمين العام 
لمحل��ي  ا للمجل��س 
لمحافظ��ة تعز محمد 
أحم��د الحاج الخمي��س بعثة 
المفوضية الس��امية لحقوق 
اإلنس��ان برئاس��ة هان��ي 
المجال��ي لإلط��اع عل��ى 
أوضاع حقوق اإلنسان ومدى 
تأثرها باألزمة الحالية.  وفي 
اللقاء استعرض األمين العام 
مع البعث��ة األممي��ة األجواء 
السياس��ية الت��ي تعيش��ها 
المحافظ��ة ف��ي ظ��ل النهج 

الديمقراطي ال��ذي تنتهجه 
اليمن بزعامة فخامة الرئيس 
عل��ي عبداهلل صال��ح رئيس 
الجمهوري��ة.. .وأك��د الح��اج 
انه ال يوجد في تعز س��جين 
رأي واح��د وان احترام حقوق 
اإلنس��ان يعتبر من أولويات 
سلوكنا كمبدأ عقائدي ديني 

قبل أن يكون قانونيًا.  
وتطرق إلى أعم��ال العنف 
الت��ي قام��ت وتق��وم به��ا 
أح��زاب اللق��اء المش��ترك 
والتي تج��اوزت كل األعراف 

والقوانين والمتمثلة باعمال 
الشغب والفوضى  وبتنظيم 
المس��يرات غي��ر المرخص��ة 
والت��ي يتم عل��ى الرغم من 
ذلك م��ن حمايته��ا والحفاظ 

عليها.. 
مؤك��دا أن عناص��ر اللق��اء 
المش��ترك قامت في الفترة 
الماضية باالعتداء على أكثر 
من 22 مرفقًا حكوميًا ونهب 
الممتلكات العامة والخاصة.  

وقال "ألزمنا األجهزة األمنية 
على الرغم من ذلك بضبط 

النفس تجنبا إلراق��ة الدماء 
والتعامل بمسئولية، كما تم 
التوقيع على اتفاقية لتهدئة 
لألوضاع والتي يت��م خرقها 

من وقت آلخر". 
مؤك��دا أن إع��ام أح��زاب 
المش��ترك يبال��غ كثي��را في 
عرض��ه لألح��داث ومنه��ا 
دعواه��م ف��ي إح��راق عدد 
م��ن المعتصمي��ن المعاقين 
في س��احة االعتصام والذي 
فش��لوا في إثبات ذل��ك ولو 

لحالة واحدة. 

تدمير 300 منزل لمواطنين و15منشأة 
حكومية وخسائر تصل إلى 2 مليار 

يسمح المعتدون بدخول سيارات اإلسعاف لنقل 
القتلى والجرحى من مبن��ى الوكالة باالضافة 

إلى تدمير المبنى ومحتوياته..

نهب هيئة مياه الريف 
واصلت المليش��يات المس��لحة التابعة ألوالد 
األحمر في يوم ال�31 من مايو تنفيذ اعتداءاتها 
اإلجرامي��ة ضد المباني والمنش��آت العامة في 
منطقة الحصبة, من خال اقتحامها للمؤسسات 
الحكومية ونهبها بالكام��ل، حيث أقدموا على 
نهب مخازن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 
وإحراق مخازن الهيئة ومحتوياتها من المعدات 
المخصص��ة للمش��اريع الخدمية ف��ي مختلف 
محافظات اليمن والتي تبلغ قيمتها بعش��رات 
المليارات من الرياالت، كما اقتحمت المليشيات 
المسلحة العديد من المرافق الحكومية األخرى 

ومقرات لجمعيات ومنظمات ومحات تجارية.

إتالف سكن البعثة الطبية الصينية
كما واصل��ت عصاب��ات أوالد األحم��ر مطلع 
يونيو الماضي اعتداءاتها حيث قامت بعمليات 
االقتحام والنهب للعديد من المرافق الحكومية 
األخرى ومقرات لجمعي��ات ومنظمات ومحات 
تجاري��ة منه��ا نه��ب س��كن )البعث��ة الطبية 
الصيني��ة( ف��ي مدخل ش��ارع م��ازدا بمنطقة 

الحصبة.

إحراق ونهب وزارة الصناعة 
وعمدت العصاب��ات المس��لحة التابعة ألوالد 
األحمر في نفس الفترة عل��ى نهب العديد من 
محتويات مبن��ى وزارة الصناع��ة والتجارة من 
المع��دات والمعلوم��ات منها : أجهزة حاس��وب 
ووثائق مفاوضات مش��روع انضمام اليمن الى 
منظمة التج��ارة العالمية وك��ذا وثائق تتعلق 
بعاق��ات اليم��ن االقتصادي��ة والتجارية كان 
موظفو ال��وزارة قاموا بأرش��فتها لمدة خمس 

سنوات ماضية. 
وطبقًا إلحصائيات رسمية أولية فأن العصابة 
اإلجرامي��ة نهبت مع��دات مهمة ج��دا ووثائق 
تتعلق بعاقات اليم��ن االقتصادية والتجارية 
ومن بينها أنظمة التش��غيل وأجهزة الحاسوب 
وسير فرات وآالت تصوير وطابعات فضا عن 
باصات وس��يارات ، باالضافة إل��ى إتاف تلك  
العصاب��ة اإلجرامية ل��كل ما يتعلق بمش��روع 
انضمام اليمن إل��ى منظمة التج��ارة العالمية 
وال��ذي تمول��ه هولن��دا واإلتح��اد األوروب��ي 

وال��ذي يتضمن كافة تفاصي��ل ووثائق عملية 
المفاوض��ات الجاري��ة فضا عن نه��ب معدات 
المش��روع الهولندي واأللمان��ي لدعم القطاع 

الخاص.

احراق مبنى اليمنية 
وأضرمت تلك العصابات النار في الثالث من 
يونيو بمبنى الخطوط الجوية اليمنية وطيران 
الس��عيدة الواقع ف��ي منطقة الحصب��ة بجوار 
منزل أوالد األحمر الذي كان��وا يتمركزون فيه 
ويتخذونه متارس لممارس��ة االعتداءات على 
منازل المواطنين والمنشئات الحكومية الواقعة 

في منطقة الحصبة.

نهب مؤسسة المياه
وقام��ت تل��ك العصاب��ات باقتح��ام مبن��ى 
المؤسس��ة العام��ة للمي��اه والص��رف الصحي 
وتدمير كافة محتوياته بشكل كامل ابتداء من 

البوابة الرئيسة وحتى آخر مكتب.
ووفقًا لرئيس المؤسس��ة - فؤاد عبداللطيف 
فإن المس��جد التابع للمؤسس��ة لم يسلم من 
العب��ث والتدمي��ر ، وق��ال: أن تل��ك المجاميع 
المس��لحة قام��ت ف��ور اقتحامه��ا للمؤسس��ة 
بمختلف أنواع األس��لحة بنهب وإتاف أكثر من 

300 جهاز كمبيوتر مع ملحقاتها وتدمير معظم 
أث��اث المكاتب م��ن دواليب وأب��واب وخزانات 
وطاوالت وكراسي، باإلضافة الى العبث بجميع 
مستندات المشاريع والوثائق المالية واإلدارية 
فضا عن تدمير مكتب الحاسب اآللي الخاص 
بإصدار الفوترة لفروع المؤسس��ة وكش��وفات 
المرتبات الخاصة بالموظفي��ن ونهب جزء من 

مخازن المؤسسة كأجهزة المسح والمضخات.
وأش��ار المهندس عبداللطيف إل��ى أن الدمار 
والنهب الذي تعرضت له المؤسسة يقدر بمئات 
المايين من الرياالت ما يشكل عائقًا أمام إعادة 
تأهيل المؤسسة ومباشرة اإلشراف على الفروع 
التي تديرها في معظم محافظات الجمهورية.

احـــراق مقـر المؤتمر
وعاودت تلك العصابات المس��لحة بمهاجمة 
وزارت��ي اإلدارة المحلي��ة والس��ياحة وهيئ��ة 
المس��احة وأراضي وعق��ارات الدولة وعدد من 
المراف��ق الحكومية األخ��رى الواقعة بمنطقة 
الحصبة ومباش��رة س��لبها ونهبه��ا وإحراق ما 
تبقى من محتوياتها، كم��ا قامت أيضا بقصف 
عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالقذائف 
والرصاص مما أدى إلى تعرض تلك المنشآت  

والمنازل لخسائر فادحة.

اعتداءات عصابات أوالد األحمر تــــــــطال المنشآت العامة والخاصة 

                                    نتيجة العتداءات عصــــــــــــابات أوالد األحمر:

تقريـر مدنــي :68 قتياًل و80 جريحًا من المــــــــــواطنين بحي الحصبة


