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الفرقة وأوالد األحمر يتمردون على المبادرة والقرار 2014

تواصل مليشيات حزب االصالح والفرقة المتمردة وعصابة أوالد األحمر  
رفض  قرارات وتوجيهات اللجنة العسكرية والتي يرأسها رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي المتعلقة بإزالة المتارس والحواجز وإخالء األحياء 
والشوارع من المليشيات المسلحة في إحياء الحصبة وصوفان والقاع والمناطق 

الشمالية ألمانة العاصمة وبقية المدن.
وكشفت مصادر امنية  عن رفض القوى االنقالبية لقرارات رئيس الجمهورية رئيس 
اللجنة العسكرية والتي  تصر على  عودة النقاط التابعة للفرقة في القاع وحي الستين 
ومذبح وشارع الثالثين وشارع الخمسين واحتالل مؤسسة األسمنت والسيطرة 
على نادي الشعب ، وذلك بعد ان تم إخالؤها من قبل اللجنة العسكرية.. الى جانب 

استمرار عصابة أوالد األحمر ومليشيات الفرقة احتالل عدد من المدارس في أمانة 
العاصمة والتمركز فيها والتوسع في االنتشار المسلح والسيطرة على شوارع 
وأحياء جديدة، واالستمرار في استحداث المتاريس والحواجز الترابية واالسمنتية 

في المناطق ذاتها.
مبينين  ان مليشيات حزب االصالح والفرقة وعصابة أوالد األحمر حولوا عددًا من 
المنازل والمنشآت الى مخازن لألسلحة والذخائر مثل قذائف )آر.بي.جي، صواريخ لو، 

مدافع هاون متنوعة، مدافع بي 10، قنابل يدوية، ألغام مختلفة فردية ودبابات( .
وعلى ذات الصعيد ذكر عضو في اللجنة العسكرية ان مليشيات االخوان المسلمين 
والفرقة المتمردة في ارحب ونهم وتعز رفضت تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية بشأن 

إخالء تلك المواقع من المسلحين ووقف االعتداءات على القوات المسلحة.. الى جانب 
االستمرار في قطع خط صنعاء – مأرب رغم توجيهات رئيس اللجنة العسكرية رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والتي صدرت منذ  وقت مبكر بشأن وقف 

قطع تلك الطريق المهمة وانهاء مظاهر التوتر السياسي واألمني.
كما ال تزال مليشيات االصالح والفرقة وأوالد األحمر تسيطر على حي جامعة صنعاء 
الى جانب مواصلة الممارسات االعتداءات واالستفزازات التي تقوم بها بصورة 

يومية.
الوثائق التالية توضح بعض المدارس والمنازل والفنادق واألحياء التي تسيطر 

عليها مليشيات حزب االصالح  وعناصر الفرقة المتمردة وعصابة أوالد األحمر.

المدارس المحتلة من قبل المشترك:
المسلحين المدرسةالمديريةم

مالحظاتداخل المدرسة
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المواقع التي مازالت مليشيات المشترك 
تتمركز  فيها بالحصبة

مالحظةالسالحالمكانم
أربعة مدافعمدرسة االرتقاء للبنات1. 
ط��ق��م��ان أب����و ست مدرسة األحمر شارع مازدا2. 
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مدرسة أوسان4. 
م��درس��ة الشهيد األحمر 5. 

ستة مدافعبشارع مازدا
مدرسة عثمان والمباني 6. 

مجاميع مسلحةالمجاورة

حوش عمارة »أ«7. 

ع��ب��ارة ع��ن مخزن 
ل��ل��س��الح وال��ذخ��ائ��ر 
ف��ي��ه��ا س��ب��ع��ة اط��ق��م 
ع��ل��ي��ه��ا رش���اش���ات 
12.7ومدفعية ورشاش 

أبو  ماصورتين
ث������������الث������������ة حوش مدرسة االرتقاء8. 

صوالين+سيارة برادو
حوش جامع عروة9. 

آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو

حوش مبنى اليمنية10. 
آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-
رشاش معدل-بوازيك-
ص��واري��خ ل��و- مدفع 

هاون 82
م��داف��ع ه���اون عيار حوش جوار جامع أبو بكر11. 

82+عيار 62
حوش تابع لوزارة الصحة 12. 

لمكافحة اإليدز
ثالثة مدافع هاونحوش صادق األحمر13. 
أرضية شولق14. 
أرضية أمام البرج15. 
أرض��ي��ة شاهر يوجد بها 16. 

سالح

األرضية المجاورة لمدرسة 17. 
فقيد األمة

آل����ي ك��الش��ن��ك��وف-
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو-طقم رشاش 
12.7 –م��دف��ع ه��اون-

طقم مدفع بي 10
مدفع هاونالمركز اإليطالي18. 
ورشة ال�19. 
ورشة خاصة بأوالد األحمر20. 
سوق الحصبة21. 

المركزي التجاري لألحمر22. 

كالشنكوف-رشاش معدل-
ب��وازي��ك-ص��واري��خ لو-عدد 
3طقم مسلحة برشاش12.7 
–مدفع هاون82-طقم يحمل 
مدفع بي 10 وآخر على سطح 

المبنى 
فندق برج الساعة23. 
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قناصينفندق برج الجزيرة24. 

فندق أمام سوق الرشيد25. 

قناصينفندق قصر اإلحالم26. 

فندق السعيدة27. 

فندق ش/سوق الساعة28. 

فندق بدء سوق الصوتي29. 

فندق شواطئ الخليج30. 

فندق أضواء الجزيرة31. 

لوكندة جولة الساعة32. 
استراحة نوب مجمع األحمر33. 
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عمارة )ع( )3(35. 
منزل )م(36. 
منزل )ع(37. 
منزل )م.س(38. 
م���دف���ع ه������اون + عمارة بسوق الرشيد39. 

قناصين
عمار )ر(40. 
منزل )ك(41. 
عمارة )ل(42. 
منزل )ع(43. 
منزل )م.ع(44. 
منزل )ع.ع(45. 
منزل )خ(46. 
منزل )ح(47. 
منزل )ش(48. 
م��ن��زل ج���وار م��ن��زل سام 49. 

األحمر
مخزن سالح وذخائر 

متنوعة
عمارة بكيل األحمر50. 
ك���الش���ن���ك���وف + منزل )غ(51. 

بوازيك

عمارة )س.خ(52. 
أل��ي كالشنكوف – 
رشاش معدل-بوازيك-
15صواريخ لو-طقم 

مسلح برشاش 12.7
منزل )ح.ه�(53. 
منزل عبدالكريم األحمر54. 
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منزل )ح.ه�(55. 
منزل )ق.غ(56. 
منزل )ع.ق.غ(57. 
منزل )ع.ه�(58. 
مدفع هاونمنزل سام األحمر59. 
عمارة )م( )2(60. 
منزل )ه�.ض( )1(61. 
منزل )ه�.ض() 2(62. 
منزل )ر(63. 
منزل األحمر64. 
عمارة )ب(65. 
عمارة محو األمية66. 

منزل صادق األحمر67. 

آل����ي ك��الش��ن��ك��وف 
– رش�����اش م��ع��دل-

ب���وازي���ك-ص���واري���خ 
ل���و-ع���دد3أط���ق���م 
م��س��ل��ح��ة ب���رش���اش 
12.7-ع��دد3أط��ق��م 
مسلحة بمدافع بي10-
ع��دد3م��داف��ع ه��اون-
ع��دد4أط��ق��م تحمل 

مدافع 
آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-عمارة )القيري(68. 

مدفع هاون
منزل )ق.س(69. 
مدفع بي 10+مدفع منزل )ع.ح(70. 

هاون
منزل )ص(71. 
عمارة )ع(72. 
عمارة )س(73. 
عمارة )ق.ق(74. 
عمارة تابعة لحميد األحمر75. 
عمارة )أ.أ(76. 
عمارة )أ(77. 
عمارة العماري 781. 
ال�����ب�����دروم س��ك��ن عمارة )ق( 10 أدوار79. 

للمسلحين
فيال )ص.ف(80. 
منزل تابع ألوالد  األحمر81. 
عمارة )ي.و(82. 
عمارة )ب.أ(83. 
عمارة )ف(84. 
عمارة يوجد  بها مسلحون85. 
عمارة )أ(86. 

آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو
عمارة يملكها بنك سبأ87. 
منزل خالد األحمر88. 
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عمارة )أ.ي(90. 
بيت )ف.م(91. 
عمارة  )ع(  )2( 92. 
عمارة يوجد بها عناصر 93. 

تخريبية
ع��م��ارة )م( ج���وار جامع 94. 

تخزين سالحأبوبكر
منزل )ج( ج��وار جامع ابو 95. 

تخزين سالحبكر

عمارة االحمر شمال اللجنة 96. 
الدائمة ومبنى اليمنية

آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-
رشاش معدل-بوازيك-
صواريخ لو-عدد من 

األطقم المسلحة
عمارة خضراء تابعة ألوالد 97. 

األحمر
قناصين فوق المبنىمبنى اليمنية المحروق98. 
مجاميع مسلحةمباني شمال وزارة الصحة99. 

مبنى اليمنية الجديد100. 
ثالثة بيوت لبن جوار الهيئة 101. 

العامة للتأمينات

م��ب��ن��ى ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 102. 
للتأمينات والمعاشات

آلي كالشنكوف-رشاش 
معدل-بوازيك-صواريخ 
لو-عدد2أطقم مسلحة 

بمدافع بي 10
عمارة )م.ر(103. 
عمارة )س.أ(104. 
عمارة )أ( جوار بيت عصيد105. 
عمارة  )ع.ص(106. 
آلي كالشنكوف-رشاش عمارة ابو دجانة 1071. 

معدل-بوازيك-صواريخ لو
عمارة ابو دجانة 1084. 
منزل الجائفي109. 
منزل ابو لحوم110. 
منزل )ع.أ( خلف منزل سام 111. 

األحمر
مخزن سالح وذخائر 

متنوعة
عمارة طيبة112. 
منزل وهاس113. 
منزل السميني مربع منزل 114. 

سام األحمر
آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-

رشاش معدل
خندق ركن سام األحمر 1153. 
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خندق ركن سام األحمر 1164. 
خندق طولي في ش/وكالة 117. 

سبأ جهة سوق الحصبة
خندق جنوبي منزل بيت األحمر 118. 

وغربي سوق الحصبة وجوار مبنى 
التأمينات والمعاشات

خندق مقابل فرن اليرموك119. 
خندق أم��ام مركز االط��راف 120. 

الشارع المؤدي إلى وزارة الصحة
خيمة مسلحين سام  األحمر )1(121. 

خيمة مسلحين سام  األحمر )2( 122. 
قناصجامع القشيبي123. 

مالحظةالسالحالمكانم
مخزن اسلحة ومجاميع بدروم جامع الدفعي124. 

مسلحة تابعة للفرقة
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بدروم المحكمة الشمالية 125. 
سابقاًَ

م����خ����زن اس��ل��ح��ة 
ومجاميع مسلحة

مخزن اسلحةبدروم فندق النجم الطائر126. 
شقة في الدور الثاني لعمارة 127. 

مخبز اليرموك ش/مازدا
م����خ����زن اس��ل��ح��ة 

ومجاميع مسلحة

أمام وكالة سبأ)نطاق سوق 128. 
الحصبة(

أل��غ��ام موصولة بأسالك 
كهربائية إلى المركز التجاري 
)تحكم عن بعد(عبارة عن 

مواسير بالستيكية
الحضرمي 129.  م��ع  ج��ا فتحة 

مقابل وزارة الصناعة
آل���ي ك��الش��ن��ك��وف-
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو
عمارة جوار بقالة الثور130. 

آل��ي كالشنكوف –
رشاش معدل-بوازيك-

صواريخ لو
مصنع البلك المجاور لسور 131. 

مياه الريف
آل��ي كالشنكوف –
رشاش معدل بوازيك- 

صواريخ لو
مبنى المعهد البريطاني 132. 

جوار منزل سام األحمر
م����ح����زن أس��ل��ح��ة 

ومجاميع مسلحة
لوكندة أب��و لحوم مربع 133. 

الي كالشنكوفمنزل سام األحمر
ح��ي ص��در الشمس قرب 134. 

جولة الساعة
ال��ي كالشنكوف –

رشاش معدل
خندق أمام جامع أبو بكر135. 
أرضية الزبيدي خلف معهد 136. 

مجاميع مسلحةاكسفورد
-شمال أرضية الزبيدي137.  مسلحة ميع  مجا

مدفع هاون
فندق شواطئ اليمن جولة 138. 

اللجنة الدائمة
أرضية جوار البوابة الشميالية 139. 

لليمنية
م��ت��ارس ومجاميع 

مسلحة
مخزن سالحمنزل أ. منصر140. 
أرضية جنوب فندق النجم 141. 

الطائر
لتعبئة  م  ت��س��ت��خ��د

الشواالت بالتراب
أرض���ي���ة ش����رق مسجد 142. 

خيام ومسلحينالصديق
مخزن اسلحة وذخائرعمارة غرب مركز األمين143. 

ألغـام المشتـرك أمـــــــــــــــــام المبعــوث الدولـي

»امليثاق « تحتفظ بأسماء أصحاب املنازل حرصًا عليهم 
من أي اعتداء قد يتعرضون له من قبل أوالد االحمر


