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عمالء السعودية مارسوا السحل للمواطنين بالشوارع

تعـز ..فوضـى عارمـة
شهدت محافظة تعز خالل االسبوع الماضي تداعيات متسارعة على صعيد المواجهات المسلحة بين الجيش واللجان وبين
القوات الغازية ومرتزقة السعودية السعودي في مختلف المحاور والجبهات.
ففيما تمكن ابطال الجيش واللجان من إحراز انتصارات وتطهير عدد من المناطق في جبهات مدينة تعز وجبل حبشي ووادي
الضباب والوازعية وحيفان والقبيطة وكسر عدة محاوالت لتقدم الغزاة والمرتزقة في جبهات «ذوباب والوازعية وكرش والقبيطة» ودك
ّ
مواقعهم وآلياتهم العس��كرية إال أن ميليش��يات مرتزقة العدوان في داخل مدينة تعز تمكنت يومي الخميس والجمعة من اختراق أحياء
«الحصب ومدينة النور وسوق الزنقل ووادي الدحي وجبل سلمان وعمد وبير باشا» بعد قصف تلك األحياء بقذائف الدبابات ومدافع الهون
وصواريخ الكاتيوشا نتج عنها استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين ،ومن بين القتلى العميد اسماعيل محمد علي صالح الذي صادف
وجوده اثناء القصف على سوق بير باشا وتضرر عدد من المنازل والمحالت التجارية والسيارات ،وبعد انسحاب أفراد الجيش واللجان من
تلك المناطق حفاظًا على أرواح المواطنين تم السيطرة عليها من قبل المرتزقة والذين قاموا بارتكاب جرائم قتل بشعة وسحل وخطف
عدد من المواطنين ونهب وسلب عدد من المنازل بعد أن توغلت ميليشيات حزب اإلصالح وتنظيم القاعدة وداعش وما يسمى (كتائب
الحسم وكتائب حماة العقيدة) و(لواء الصعاليك) واالشتراكي والناصريين في أحياء (الحصب ،ومدينة النور ،وسوق الزنقل ،وعمد ووادي
الدحي وبير باشا والدمينة والمطار القديم وحبيل سلمان) في الجبهة الغربية لمدينة تعز بعد قصفها بقذائف مدفعية الدبابات والهون
وصواريخ الكاتيوشا بصورة عشوائية بالتزامن مع شن هجوم على مواقع تواجد أفراد الجيش واللجان في تلك المناطق من جهة وادي الدحي
وجولة المرور والحصب والبعرارة وشارع األربعين وصينة ،وبعد مواجهات عنيفة استمرت حتى صباح الجمعة تمكن مرتزقة السعودية
من السيطرة على تلك األحياء وجامعة تعز في حبيل سلمان حتى منطقة عقاقة باتجاه طريق الضباب..

اختطاف أكثر من 65مواطنًا بينهم القيادي المؤتمري الشيخ عبدالواسع البركاني ونجله
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حارات ونهب وإحراق أكثر من  16منزال
ورافق سيطرة تلك الميليشيات على تلك األحياء والحارات ارتكاب جرائم قتل وسحل هزت الشارع
اليمني خالفًا الى أعمال اختطافات ونهب وسلب واقتحام عدد كبير من المنازل وإحراقها ،حيث قامت
فرق القتل والسحل التابعة لتلك الميليشيات بقتل عدد من المواطنين خمسة منهم في بير باشا
وإعدام ثالثة من عقال الحارات أمام أسرهم وهم :العاقل عبدالله المخالفي والذي تم إعدامه ذبحًا
مع أحد أطفاله ،والعاقل أحمد حميد العواضي ،والعاقل وليد هزاع الصبري.
كما قام مرتزقة السعودية باختطاف الشيخ عبدالواسع سعيد البركاني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر
الشعبي العام رئيس فرع المؤتمر بمحافظة تعز األسبق وأحد أبنائه من منزلهم الكائن خلف مبنى
اإلدارة العامة لمجموعة الحاج أحمد عبدالله الشيباني ونهب سيارته ومحتويات المنزل ،اضافة الى
إحراق منزل الشيخ /نبيل سيف إبراهيم السفياني عضو المجلس المحلي بمديرية جبل حبشي والكائن
في منطقة (عقاقة) خلف مبنى كلية الطب ومصنع أوالد محمد طه ناجي للمواد البالستيكية واقتحام
ونهب منزل الشيخ باسم عبدالغفار الخليدي عضو المجلس المحلي بمديرية المظفر وإشعال النار
فيه واقتحام ونهب ستة منازل في مدينة النور ونهب وإحراق ستة منازل في حي المطار القديم
بينها ثالثة منازل ألوالد الشامي.
وبحسب االحصاءات األولية فقد بلغ عدد المختطفين من المواطنين في أحياء منطقتي بير باشا
والحصب في الخميس الماضي أكثر من ( )65شخصًا من الرافضين للعدوان.
الجدير بالذكر أنه تم عرض صور ومقاطع فيديو عبر شبكات التواصل االجتماعي لمشاهد جرائم
السحل والتمثيل بجثث القتلى في شوارع مدينة تعز من قبل العصابات ومرتزقة السعودية وعناصر
القاعدة وداعش.
وأعادت مشاهد هذه الجرائم البشعة الى األذهان
الجرائم التي ارتكبتها ذات العصابات اإلجرامية
منتصف شهر اغسطس العام الماضي 2015م
بمدينة تعز أثناء سيطرة ميليشيات مقاولة
مرتزقة ال��ع��دوان على ع��دد م��ن األح��ي��اء وسط
وجنوب وشرق مدينة تعز.
الجدير بالذكر ان هادي ومرتزقة الرياض سارعوا
لتبادل التهاني بالنصر المزعوم ..في الوقت الذي
نددت القوى الوطنية والفعاليات المدنية بتلك
الجرائم البشعة وطالبت بمحاسبة المسئولين
وح��م��ل��وا ه���ادي وحكومته وال��م��دع��و المعمري
والقيادات الحزبية العميلة للسعودية مسئولية
تلك الجرائم.
نجل العاقل عبدالله المخالفي الذي اعدم ذبحًا من الدواعش

نهب مخازن مواد اإلغاثة وثانوية تعز
كما قامت الثالثاء الماضي باقتحام ونهب مخازن
لجنة اإل غ��ا ث��ة الفرعية بمحافظة تعز والكائنة
في مبنى المعهد العالي لتأهيل المعلمين بحي
عصيفرة والذي يقع تحت حماية ميليشيات حزب
اإلصالح ..وكذا نهب مدرسة ثانوية تعز الكبرى في
حي المستشفى الجمهوري وخلع نوافذها وأبوابها
وبيعها في األسواق ،ونهب سيارة تابعة لمجموعة

هائل سعيد أنعم وشركاه في شارع  26سبتمبر
وسط مدينة تعز ،اضافة الى نهب مستشفى الدرن
ومستودعات شركة الجبر الطبية لألدوية في حى
االجينات وشحنة مبيدات سامة من مخازن مكتب
الزراعة في أقل من شهر واحد.
وي��وم الجمعة الماضي ق��ام مرتزقة السعودية
بنهب مخزن م��واد االغ��اث��ة ف��ي م��درس��ة االحسان

بمديرية المظفر .وفي حادثة نهب أخرى أوضحت
مصادر محلية أن نجل العميد يوسف الشراجي
الموالي للعدوان يرافقه مسلحون على متن طقمين
عسكريين ق��ام��وا بنهب ق��اط��رة محملة بأكياس
الدقيق تابعة ألحد التجار كانت قادمة من عدن وتم
التقطع لها ونهبها في طريق هيجة العبد التي تربط
مدينة التربة بالمقاطرة -لحج.

نهب منازل الرئيس اإلرياني وأوالد هائل سعيد
تواصل ميليشيات االخوان ومرتزقة السعودية بمحافظة تعز عمليات النهب والسلب وبصورة شبه يومية لمنازل المواطنين
والمكاتب والمؤسسات العامة والخاصة الواقعة في األحياء الخاضعة لسيطرتهم.
الثالثاء الماضي قامت عناصر باقتحام ونهب منزل رئيس الجمهورية األسبق القاضي عبدالرحمن بن يحيى اإلرياني والكائن أمام
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء في حى المستشفى الجمهوري رغم أنه تحت حراسة من ميليشيات حزب (اإلص�لاح) ..وفي يوم
االثنين الماضي قامت مجاميع مسلحة من تلك الميليشيات باقتحام ونهب منازل محافظ تعز السابق شوقي أحمد هائل وعمه الحاج
عبدالجبار هائل رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ورجل األعمال رياض الحروي وآخرين في حي المجلية.

