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النيابة العامة توجه بالتحقيق في جرائم المشترك
 900 شهيد وجريح من الجيش واألمن برصاص المشترك بتعز  15 مدرسة أغلقت من قبل طالبان اإلصالح

وجه األخ رئىس نيابة محافظة تعز  يوم 15 نوفمبر   
الجاري وكيل نيابة البحث الجنائي بجمع محاضر 
االستدالل وضبط المتهمين في جرائم االعتداءات والقتل وقطع 
الشوارع واقتحام المنشآت العامة ونهبها، وارسالهم مع األوليات 

إلى النيابة وفقًا للقانون.
جاء ذلك استجابة للدعوى التي رفعتها أكثر من 80 منظمة 
مجتمع مدني وأولياء أمور ومجالس اآلباء بالمدارس وشخصيات 
اجتماعية بمحافظة تعز ضد قيادات أحزاب المشترك واتهامهم 
بقتل الجنود والمواطنين األبرياء وقطع الشوارع العامة واقتحام 
المنشآت ونهبها وضرب مولدات الكهرباء وغيرها من األعمال 
والجرائم التي تقوم بها مليشيات المشترك في محافظة تعز..

وطالبت المنظمات المدنية ومنها المنظمة اليمنية »فكر« 
للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الطفل أواًل وجمعية 
رعاية وتأهيل المعاقين والجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق 
ومكافحة الفساد وغيرها، طالبت النيابة التحقيق في الجرائم 
التي اقترفتها أحزاب المشترك وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا 

جزاءهم الرادع..

وناشد أول��ي��اء أم��ور الطالب والطالبات ومجالس اآلب��اء 
والشخصيات االجتماعية بتعز كافة الهيئات والمؤسسات المحلية 
والدولية بالتدخل والعمل السريع لوقف األعمال العدوانية 
اإلرهابية والتي تمارسها مليشيات حزب اإلصالح ضد الحياة 
المدنية والمنشآت التعليمية وذلك بقيامها باالعتداء واالقتحام 
لعدد من المدارس والمنشآت التعليمية بالمسيرات المسلحة 
وإضرام النار فيها وإلقاء القنابل إلى احواشها وحدائقها وإرهاب 
الطلبة والمدرسين فيها والنيل من حياتهم والزج بهم في أتون 
الصراعات السياسية وإجبارهم على المشاركة في المسيرات 
المسلحة قسرًا وهو ما يعرض حياتهم للخطر، األمر الذي تجرمه 

وتحرمه كافة المواثيق والقوانين المحلية والدولية..
يُذكر أن مكتب التربية وحوالي 15 مدرسة ومجمع تربوي 
ومعهد تقني وصناعي بتعز تعرضت العتداءات متكررة 
من مليشيات اإلص��الح وأح��زاب المشترك خالل األسابيع 
الماضية وقد تم رفع محاضر رسمية بشأنها إلى الجهات 
المختصة وتضمنت توقيعات المديرين والمدرسين والطالب 

المتواجدين عند وقوع االعتداءات..

في تقرير توثيقي بالصورة واألدلة

منظمة »فكر«: المشترك انتهك العهد الدولي للحقوق المدنية
أك��دت منظمة »فكر« للحوار والدفاع عن الحريات ان حزب   

االص��الح واللقاء المشترك مارست انتهاكًا صارخًا للقوانين 
والمواثيق الدولية من خالل قيام مليشياتها المسلحة بأعمال العنف والقتل 
واالرهاب واقالق السكينة العامة وتدمير المنشآت الحكومية، اضافة الى 
التجاوزات الخطيرة واألعمال االرهابية التخريبية التي مارستها تحت غطاء 

المظاهرات السلمية والثورة الشبابية.
وأوضحت ان مليشيات االصالح واللقاء المشترك خالفت الدستور والقانون 
اليمني، وكذلك القوانين الدولية التي ضمنت حرية تنظيم المسيرات 
والمظاهرات بشكل سلمي حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق عليه واالنضمام بموجب 

قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة المؤرخ في ديسمبر 1966م.
وأشارت »فكر« في تقرير لها حصلت عليه »الميثاق« الى ان المحاكمات 
وأعمال التعذيب والسجن وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين في ساحة 
االعتصام من قبل لجنة النظام التابعة لحزب االصالح اثارت الكثير من 

التساؤالت واعادت الى األذهان حكم طالبان.
وأثارت تساؤالت كثيرة حول عناصر حزب االصالح في حزب اإلصالح وحول 
المستقبل الذي ينتظر اليمن ومستقبل العملية الديمقراطية، والخالفة 
الراشدة التي يبشر بها الشيخ الزنداني وخاصة مع ظهور حاالت تعذيب 
واختفاءات وعقوبات وإعدامات أثارت الخوف والهلع على مستقبل اليمن ومن 

هذه االنتهاكات والتي هي- أيضًا- موثقة تصويريًا لدى المنظمة، وعلى سبيل 
المثال الشاب بدر الدين الشاب الحاتمي والذي اعتقل بعد حضور المدعو 
سلطان السامعي إلى الساحة وبحسب فتوى اخوانية حيث تم اخفاؤه ألكثر 
من شهرين ليظهر بعد ذلك وآثار التعذيب على جسده بشكل وحشي وإرهابي 

والصور توضح ذلك.
وأوض���ح���ت ال��م��ن��ظ��م��ة أن ه��ذه 
االنتهاكات الخطيرة تنوعت ما بين 
تعذيب لمخالفين بالرأي في الساحة 
من المستقلين.. وأعمال طرد ومنع 
من دخول الساحة لمن يخالفهم أبسط 
الرأي حتى وإن كان معهم ولكن ليس 
ف��ي حزبهم كما حصل لإلعالمي 
فكري قاسم وغيره من قبل عناصر 

حزب اإلصالح.
وعملية التعذيب والمحاكمة للجنود كانت تتم على اعتبار أنهم من 
أتباع النظام والنظام يتبع دواًل كافرة، وأيضًا عملية الحرق واالعتداءات 
على اشخاص ونساء واحراق منازلهم لمجرد الشك بهم ولمخالفتهم 

لرأيهم..
حيث صرنا أمام عقليات تكفيرية فمن ليس معهم فهو ضدهم.

مشروع شهداء أطفال
وحول إقحام األطفال في المسيرات والمظاهرات المسلحة واالعتداءات 
عليها إلى المدارس ومنعهم من التعليم، أكدت أن أحزاب اللقاء المشترك 
ومليشيات حزب اإلصالح قامت بإقحام األطفال اقحامًا مباشرًا وجبريًا في هذه 

األحداث وذلك من خالل اآلتي:
1- ما سمي بمشروع شهداء أطفال 
وذلك من خالل إلباس عدد من األطفال 
األكفان الخاصة بالموتى ووضعهم في 
مقدمة المسيرات والزج بهم في أعمال 

العنف وااللتحام مع رجال األمن.
2- اتخاذهم األطفال دروعًا بشرية 
والدفع بهم ومن خلفهم المليشيات 
المسلحة إلى اقتحام المنشآت العامة 
وذلك لغرض اقتحام هذه المنشآت 
ولغرض سقوط قتلى من األطفال واستغالل ذلك إلثارة الرأي العام الداخلي 

والخارجي.
3- منع األطفال من الدراسة في التعليم االبتدائي واالعتداء على المدارس 
وإلقاء القنابل الصوتية إلى احواشها واستهدافها بالرصاص الحي وإجبار 

الطلبة الصغار باالشتراك في هذه المسيرات المسلحة إجبارًا.

4- إخراج الطلبة )طلبة التعليم االبتدائي( من المدارس قسرًا وإجبارهم 
على االشتراك في المسيرات المسلحة جبرًا وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

هذه نماذج من المخالفات واالنتهاكات التي تمارسها مليشيات حزب اإلصالح 
وأحزاب اللقاء المشترك بحق األطفال وهو ما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل 
1989م والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44 / 25 المؤرخ في 20 
نوفمبر 1989م بدأ نفاذها في 3 أيلول سبتمبر 1990م بموجب المادة )49(.

الحوار سبيل الحل
ودعت »فكر« في ختام تقريرها التوثيقي لألزمة اليمنية الراهنة وتداعياتها 
وما نتج عنها من احداث مؤسفة جميع أطراف األزمة إلى الحوار فالحوار هو 

السبيل األمثل للوصول إلى الحلول السليمة والصائبة لألزمة الراهنة.
 مؤكدًة أن الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هي 
الخيار األمثل للوصول إلى السلطة لتجنيب الوطن منزلقات الفوضى والدمار.. 

وأن أمن واستقرار اليمن هو أمن واستقرار للمنطقة أجمع.
وقالت: إن على كل من يحب اليمن وشعب اليمن أن يعمل جاهدًا على الدفع 

باألطراف نحو الحوار والخروج من هذه األزمة الراهنة.
واضافت: إن على جميع أبناء اليمن أن يحبوا اليمن وأن يتقوا اهلل في الوطن 
وفي شعبنا اليمني العظيم وأن يتجهوا إلى الحوار والحل السلمي لألزمة 

الراهنة ألن في ذلك مصلحة الوطن وأمنه واستقراره حاضرًا ومستقباًل.

مستندات اإلثباتاسم المعتدينوع االعتداءالوقت واليوم والتاريخالمديريةالموقعاسم المنشأةم

مدرسة1
المظفرحي المسبحسبأ

في يوم الخميس الموافق 
2011/10/20م وفي تمام الساعة 

العاشرة والنصف صباحًا
في يوم الثالثاء الموافق 

2011/10/25م في تمام الساعة 
التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا

تم اقتحام المدرسة من قبل مليشيات اإلصالح ورمي قنبلة يدوية إلى ساحة المدرسة 
وتحطيم نوافذها والقاعدة المادية بها وإخافة الطالب والمدرسين وارغامهم على 
الخروج من الفصول الدراسية والمشاركة في المسيرات المسلحة تحت تهديد السالح.
تم كسر البوابة الرئيسية وتكرر اقتحام ساحة المدرسة ودخول الفصول وتكسير 
الكراسي والنوافذ الزجاجية وإفزاع الطالب وإخراجهم بالقوة في المسيرات غير 
المرخصة ومحاولة استفزاز الطالب والمدرسين الذين رفضوا المشاركة معهم في 

هذه المسيرات من اجل االشتباك معهم.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

مدرسة2
الدرة

حي وادي 
القاهرةالمدام

في يوم الثالثاء الموافق 
2011/10/25م في تمام الساعة 

العاشرة والنصف صباحًا

تكررت محاولة اقتحام المدرسة إال أن األهالي وأولياء األمور 
قاموا بالتصدي لهم ومنعهم من الدخول إليها بالقوة بعدها قام 
بعض المسلحين المدنيين من المتظاهرين بإطالق الرصاص 
الحي والزجاجات الحارقة بشكل عشوائي على المدرسة والبيوت 

والدكاكين المجاورة لها وعلى منزل األخ/ قاسم العديني

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيه

مكتب3
التربية

والتعليم
المظفرجولة المسبح

في يوم السبت الموافق 
2011/10/22م وفي تمام الساعة 

الحادية عشرة والنصف  صباحًا

تم تكرار االعتداء على المكتب وقاموا برميه بمختلف انواع األسلحة 
والحجارة والزجاجات الحارقة بعد محاصرته ثم قاموا باقتحامه 
واحتالله ومنع الموظفين من مزاولة أعمالهم فيه وقاموا أيضًا 

بسبهم وشتمهم بألفاظ غير اخالقية وبعدها قاموا بإغالقه.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

ــي  ــم ــر رس ــض ــح م
من ادارة المكتب 

والعاملين فيه

المعهد التقني والمهني 4
المظفرالحصبالصناعي

في يوم الثالثاء الموافق 
2011/10/25م وفي تمام الساعة 

العاشرة صباحًا

تم تكرار االعتداء على بوابة المعهد الرئيسية واقتحامه من قبل بالطجة 
اللقاء المشترك وقاموا بنهب وتكسير محتويات المعهد واالستيالء على 
اوراق االختبارات الخاصة بالطالب ومنعهم من تأدية االختبارات واجبارهم 

على الخروج في المسيرات غير المرخصة والمسلحة بالقوة.

احزاب اللقاء المشترك 
ــزب اإلصــالح  عامة وح
)اإلخـــوان المسلمون( 

خاصة

ــي  ــم ــر رس ــض ــح م
من ادارة المعهد 

ومدرسيه

5
األستاذ/ محمود عبدالقادر 

مدير مكتب التربية 
القاهرةالقاهرةبمديرية القاهرة

في يوم السبت الموافق 
2011/10/8م وفي تمام الساعة 

التاسعة والنصف صباحًا

قامت مليشيات اإلخوان المسلمين )الجناح المسلح ألحزاب اللقاء المشترك( 
بمحاولة اغتيال مدير مكتب التربية بمديرية القاهرة وذلك باالعتداء عليه 
بالرصاص الحي بالقرب من ساحة االعتصام وهو خارج من عمله مما ادى 

إلى تهشيم رجله وهو اآلن يرقد في مستشفى الثورة العام بصنعاء.

احزاب اللقاء المشترك 
ــزب اإلصــالح  عامة وح
)اإلخـــوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
مــكــتــب الــتــربــيــة 

والتعليم بالقاهرة

6
مدرسة الشعب

حوض 
األشراف 

جوار ساحة 
االعتصام

القاهرة

في يوم االثنين الموافق 
2011/10/17م ويوم الثالثاء 

الموافق 2011/10/18م وفي تمام 
الساعة الثامنة إال ربع صباحًا.
وفي يوم الخميس الموافق 

2011/10/20م وفي تمام الساعة 
التاسعة وخمس وثالثين دقيقة 

صباحًا.
وفي نفس اليوم الخميس في تمام 

الساعة الواحدة ظهرًا.

 قامت مسيرة مسلحة تابعة للقاء المشترك آتية من 
ساحة االعتصام باقتحام المدرسة وكسر البوابة الرئيسية 
والدخول الى ساحة المدرسة والعبث بمحتوياتها وكسر 
النوافذ واألبــواب والكراسي مما ادى إلى حدوث أضرار 
كبيرة في محتويات المدرسة وارهاب الطالب والمدرسين 
وإخراجهم بالقوة من فصولهم الدراسية من أجل 
إشراكهم في المسيرات المسلحة وغير المرخصة مع العلم 
بان اغلبية طالب المدرسة أطفال وال يتجاوزون سن الثامنة 
عشرة, وأيضًا قيامهم بتكرار تهديداتهم لمدير المدرسة 

والمدرسين والطالب الذين رفضوا االشتراك معهم.
تكررت العديد من محاوالت اقتحام مدرسة الشعب القريبة من ساحة 
االعتصام من قبل احزاب اللقاء المشترك )االخوان المسلمين( وفي آخر 
اقتحام هذه المليشيات للمدرسة تحت مسمى )يوم الغضب الطالبي( قاموا 
بإحراق مكتبة المدرسة والمعامل والقاعدة التعليمية والوثائق والسجالت 
واألثاث واإلدارة واالرشيف وضرب محول الكهرباء وإفزاع الطالب وإجبارهم 

على الخروج معهم في المسيرات المسلحة.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

مجمع حمزة التربوي 7
القاهرةالنقطة الرابعللبنات

في يوم الثالثاء الموافق 
2011/10/10م وفي تمام الساعة 

الثانية عشرة والربع ظهرًا
وفي يوم الثالثاء الموافق 

2011/10/18م في تمام الساعة 
العاشرة والنصف صباحًا

تكررت محاولة اقتحام المجمع وتهديد وشتم وسب الطالبات 
والمدرسات ورمي المجمع بالحجارة وبالزجاجات الحارقة مما أدى 
إلى تكسير نوافذه الزجاجية وبعدها قاموا بالتدليس على الطالبات 
وتخويفهن بان المجمع ملغم وذلك من أجل خروج الطالبات 

والمدرسات معهم في المسيرات.
تم تهديد مديرة المجمع األخت/ رقية علي عبداهلل من قبل 

المدعوة/ فاطمة يحيى حسين من رقم 771921842.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

ــي  ــم ــر رس ــض ــح م
من ادارة المجمع 

ومدرساته

8
مدرسة باكثير

زيد الموشكي
القاهرة

في يوم الخميس الموافق 
2011/10/20م وفي تمام الساعة 

الثامنة والنصف صباحًا.

تم تكرار االعتداء على بوابة المدرسة للمرة الرابعة خالل أسبوع 
وتهديد اإلدارة والمدرسين والطالب من قبل المليشيات المسلحة 
والتابعة ألحزاب اللقاء المشترك وبعدها تم اقتحام ساحة المدرسة 
والفصول والقيام بتكسير النوافذ واالنوار والكراسي وإطالق 
الرصاص الحي وبث الخوف والفزع بين أوساط الطالب وخاصة 
األطفال )المرحلة األساسية( والمدرسين مما أدى إلى تعثر العملية 

التعليمية وقاموا بإقحام األطفال في المسيرات المسلحة.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

9
مدرسة الصديق األساسية

بجوار المعهد 
العالي 

القاهرةبعصيفرة

في يوم الثالثاء الموافق 
2011/10/18م وفي تمام الساعة 

الحادية عشرة وخمس وعشرين 
دقيقة صباحًا.

وفي يوم الخميس الموافق 
2011/10/20م في تمام الساعة 

الثامنة والنصف صباحًا

= تم تكرار االعتداء على بوابة المدرسة من قبل المليشيات المسلحة وبعدها تم اقتحام 
ساحة المدرسة والفصول والقيام بتكسير النوافذ والكراسي وإطالق الرصاص الحي 
على المدرسة وبث الخوف بين أوساط الطالب والمدرسين مما أدى إلى تعثر العملية 

التعليمية وقاموا أيضًا بإقحام الطالب في المسيرات.
= تم اقتحام المدرسة من قبل المتظاهرين وقاموا بالتكسير والعبث بمحتويات المدرسة 

وإخراج الطالب بالقوة للمشاركة في المسيرات المسلحة وغير المرخصة.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

10
ثانوية تعز الكبرى

الجمهوري 
جوار محكمة 

االستئناف
القاهرة

في يوم الخميس الموافق 
2011/10/20م وفي تمام الساعة 

العاشرة وعشر دقائق صباحًا.

تكرر االعتداء على المدرسة وتم القاء قنبلتين صوتيتين إلى داخل 
المدرسة مما أثار الخوف والرعب بين أوساط الطالب والمدرسين 
من قبل مسيرة للقاء المشترك وجهت إلى المدرسة وبعدها قام 
المشاركون في المسيرة بكسر البوابة الرئيسية واقتحام ساحة 
المدرسة والفصول الدراسية وتكسير النوافذ والكراسي وإخراج 

الطالب بالقوة من الفصول للمشاركة في المسيرة.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

11
امام مكتب مدرسة معاذ بن جبل

القاهرةبريد الحوض

في يوم الثالثاء الموافق 
2011/10/18م وفي تمام الساعة 

الثامنة والنصف صباحًا.

تكرر االعتداء وذلك بقيام مجموعة من المتظاهرين بالتهجم على 
المدرسة ومحاولة االعتداء على البوابة الرئيسية واقتحام المدرسة 
من أجل اجبار الطلبة على المشاركة في المسيرات ولكن مجموعة 
من شباب الحي الشرفاء قاموا بالتصدي لهم ومنعهم من اقتحام 

وتكسير المدرسة

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

المظفرالحصبمدرسة الشهيد الحكيمي12
في يوم الثالثاء الموافق 10-25-

2011م وفي تمام الساعة التاسعة 
صباحًا

تكررت محاولة اقتحام المدرسة من قبل المتظاهرين المسلحين 
فقاموا بكسر بوابة المدرسة عدة مرات ومحاولة الدخول إليها 
وتكسير النوافذ المطلة على الشارع ورميها بالحجارة ومحاولة 
جر الطالبات الى المسيرات، إال أن الشرفاء من المدرسين وأولياء 

األمور تصدوا لهم ومنعوهم من اقتحامها والعبث بمحتوياتها.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

المظفرالمرورمدرسة 26 سبتمبر13
في يوم الثالثاء الموافق 10-25-

2011م وفي تمام الساعة التاسعة 
إال ربع صباحًا

كرر متظاهرين مسلحون تابعون للقاء المشترك وهم من شباب الحارات غير المتعلمين 
وبعض طالب المدارس )األطفال( المغرر بهم محاصرة المدرسة وبعدها قاموا بتكرار 
كسر البوابة الرئيسية والنوافذ والتحول الى ساحة المدرسة من البوابة واألسوار وقاموا 
باقتحام الفصول الدراسية ورمي الطالب والمدرسين بالحجارة مما ادى الى اشتباك بين 

طالب ومدرسي المدرسة والمتظاهرين.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

حي وادي مدرسة اليرموك14
المظفرالدحى

في يوم الثالثاء الموافق 10-25-
2011م وفي تمام الساعة التاسعة 

والربع صباحًا

تم تكرار اقتحام المدرسة وتكسير النوافذ الخارجية واألبواب 
وتهديد المدرسين ومدير المدرسة واخراج الطالب بالقوة وزجهم 
في المسيرات المسلحة التابعة لإلخوان المسلمين وجعلهم دروعًا 
بشرية يحتمي وراءهم المسلحون من ميليشيات االصالح مع العلم 

ان معظم الطالب أطفال.

ــاء  ــق ــل احـــــــزاب ال
الــمــشــتــرك عامة 
وحـــــزب اإلصــــالح 
)اإلخوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

المسراخصبرمجمع 26 سبتمبر15
في يوم الثالثاء الموافق 10-18-

2011م وفي تمام الساعة التاسعة 
والربع صباحًا

تكررت محاولة اقتحام مجمع 26 سبتمبر بمديرية المسراخ وقاموا 
باالعتداء على المبنى بإطالق الرصاص الحي وتكسير النوافذ 
بالحجارة وقد اشتبك الطالب والمدرسون معهم ومنعوهم من 

اقتحام المدرسة

احزاب اللقاء المشترك 
ــزب اإلصــالح  عامة وح
)اإلخـــوان المسلمون( 

خاصة

ــي  ــم ــر رس ــض ــح م
من ادارة المجمع 

ومدرسيه

المسراخصبرمدرسة عمار بن ياسر16
في يوم االحد الموافق 10-23-

2011م وفي تمام الساعة العاشرة 
وأربعين دقيقة صباحًا

تكررت محاولة اقتحام المدرسة من قبل مجاميع تخريبية وخارجة 
على النظام والقانون وقاموا برمي النوافذ بالحجارة إال أن أهالي 
المنطقة قاموا بصدهم ومنعهم من اخراج الطالب وتخريب 

وتكسير محتويات المدرسة

احزاب اللقاء المشترك 
ــزب اإلصــالح  عامة وح
)اإلخـــوان المسلمون( 

خاصة

محضر رسمي من 
ادارة الــمــدرســة 

ومدرسيها

تقرير مختصر من نقابة املهن التعليمية بتعز عن اعتداءات  ميليشيات املشرتك 
على مدراس ومعاهد ومكاتب الرتبية والتعليم يف املحافظة..
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عدد الشهداء واملصابني من القوات املسلحة واألمن حتى تاريخ 12-11-2011م

عدد الشهداء واملصابني من القوات املسلحة واألمن حتى تاريخ 29-5-2011م
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الكشف عن جرائم تعذيب 
وسجن وعقوبات على 
المخالفين في الرأي

استجابة لمناشدة أكثر من 80 منظمة مدنية ومجالس اآلباء بتعز


