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يوم االستقالل مثل تحواًل عظيمًا يف تاريخ شعبنا نحو التخلص من 
مخلفات اإلمامة واالستعمار ومواصلة النضال نحو إعادة تحقيق 

عبدربه منصور هادي الوحدة اليمنية.
نائب رئيس الجمهورية

أكد مصدر أمني في محافظة تعز أن مليشيات حزب 
اإلصالح والمنشق علي محسن تواصل ارتكاب جرائمها 
واعتداءاتها على المواطنين وأف��راد القوات المسلحة 

واألمن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
وأوضح المصدر أن تلك العناصر قامت الجمعة  بإطالق 
النار على المواطن مصطفى محمد العريقي في شارع 

جمال ما أدى إلى استشهاده.
 كذلك أقدمت نفس المليشيات على اختطاف جنديين 
من أفراد األمن في منطقة حوض األشراف واقتادتهما 
إلى وجهة غير معروفة، كما قامت بنهب سيارة تابعة 
لمشروع النظافة في مفرق شرعب والتقطع لسيارة 
منصور المخالفي أمين عام المجلس المحلي لمديرية 
المظفر سابقًا باإلضافة إلى استحداث متاريس جديدة 

في أكثر من مكان.
وأوضح المصدر إصرار تلك المليشيات على مواصلة 
ارتكاب مثل هذه االعتداءات والجرائم واالنتهاكات في 
الوقت الذي سادت أج��واء التفاؤل واألم��ل في أوساط 
المواطنين عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، يعكس حقيقة ما تضمره تلك األطراف من 

شر تجاه الوطن وعدم جديتها في تنفيذ المبادرة 
وإصرارها على المضي في مخططاتها التآمرية 

االنقالبية.
إلى ذلك أوضح المصدر إن 
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منذ 2 نوفمبر الماضي. 
إل��ى ذل��ك أقدمت مليشيات 

االص���الح والفرقة على تنفيذ 
أعمال تصعيدية خطيرة وهستيرية 

الشهيدة منذ مساء السبت باقتحام مدرسة 
ع��ب��دال��ن��اص��ر نعمة أحمد رسام للبنات بشارع جمال 

بمدينة تعز والتمترس فيها بعد طرد حارسها منها.. 
مشيرًا إلى أن مجاميع مسلحة أخرى كانت قد قامت في 

وقت سابق باقتحام مدرسة “ سبأ “ في حي المسبح، 
باإلضافة إلى مدرسة الصفاء األهلية. 

وانتشرت تلك العناصر بشكل كبير في عدة مناطق من 
مدينة تعز ومن بينها منطقة الحصب ووادي القاضي وحي 

الشهيد زيد الموشكي. 
إلى ذلك قال المصدر األمني أن عناصر مسلحة قامت 
بأعمال تصعيديه خطيرة وهستيرية منذ الساعات األولي 

من فجر يوم األحد ضد قيادات أمنية ومؤتمرية ومواطنين 
وهاجمت المنشآت العامة والخاصة، واستحدثت نقاط 

تفتيش في منطقة بير باشا ومارست أعمال التقطع و 
االختطاف.

وأوضح مصدر أمني في المحافظة إن عناصر ميليشيات 
اإلصالح والفرقة األولى قامت باختطاف مدير امن مديرية 
الشمايتين العقيد احمد عبده سيف بمنطقة بير باشا 
صباح األحد وهو في طريقه إلى عمله مع خمسة من 
الجنود واقتيادهم إلى مقر التجمع اليمني اإلصالح بمدينة 
تعز, واختطاف خمسة من قيادات المؤتمر الشعبي العام 

ومواطنين في جولة نادي الصقر والتقطع لمدير كهرباء 

الشمايتين أديب الشوافي وإطالق النار عليه وإصابته 
بإصابات مختلفة ونهب سيارته وكذا التقطع لرئيس 
لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة أحمد علي 

الشرعبي وإطالق النار عليه ونهب سيارته.
وأشار المصدر إلى أن هذه المليشيات والعناصر المسلحة 
عمدت إلى تصعيد األوضاع في أكثر من منطقة حيث 
قامت بإطالق النار على النقطة األمنية بجوار مستشفي 
الثورة ما نتج عن ذلك إصابة ضابط امن المستشفي 
النقيب سامح العودي بإصابات بالغة نقل على أثرها إلى 
المستشفي كما قامت تلك العناصر التخريبية بإطالق 
النار على المجمع القضائي بجبل جرة ومنازل المواطنين 
بشارع الستين وإطالق النار على سيارات المواطنين في 
أكثر من مكان ما أدى إلى استشهاد السائق فائز زائد 
احمد باإلضافة إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 

ثالثة آخرين في منطقة بير باشا.
وق��ال المصدر إن تلك المليشيات قامت باقتحام 
محطة توليد كهرباء عصيفره وإجبار الموظفين علي 
ترك أعمالهم تحت تهديد السالح وقاموا بقطع الكابل 
الكهربائي مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على 
معظم أحياء المدينة، كما قامت باقتحام عدد من مدارس 
البنين والبنات في مدينة تعز، باإلضافة إلى مهاجمة 
منزل القيادي في المؤتمر الشعبي العام عضو 
اللجنة الدائمة عبد الغني علي منصور 
بقذائف )ار بي جي( ما أدى 
إل��ى تعرض منزله 
إل���ى بعض 
األض��رار 
وك��������ذا 
اق���ت���ح���ام 
محيط نادي 

الصقر.
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وإحالتها للجهات المختصة.

تصعيد خطري.. ونذر مخطط داٍم يف تعز

استحداث نقاط تقطع 
ونهب للسيارات واصابة 
عدد من المواطنين 

المليشيات تحتل 
المدارس وتطلق النار 

عشوائيًا في شارع الستين

استشهاد 4مواطنين واختطاف 7جنود و5من قيادات المؤتمر

مبروك التفوق يا »محمد«
نهنئ ونبارك للشاب الخلوق محمد أحمد طاهر صالح

بمناسبة نجاحه بتفوق في الثانوية العامة علمي وحصوله على نسبة %85
متمنين له المزيد من النجاح والتفوق في دراسته الجامعية.. وألف ألف مبروك

المهنئون:
والدك واخوانك 

 االستاذ/ مرشد الجماعي - نبيل الجماعي - باسم عبداهلل انعم يوسف 
محمد انعم -وجميع االهل واالصدقاء

مبروك »مرام«
أجمل آيات التهاني وأرق التبريكات للطالبة 

مرام أحمد نعمان الجنيد
بمناسبة نجاحها وتفوقها في الثانوية العامة علمي وحصولها على نسبة %95
مع تمنياتنا لها بالمزيد من النجاحات والتفوق في دراستها الجامعية وحياتها 

العلمية..  وألف مبروك:

المهنئون:
 والدك ووالدتـــك واخـــوانك

 وجميع األهل واالصــدقاء

مليشيات الفرقة واالصالح تواصل اعتداءاتها رغم توقيع االتفاق


