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بينهم القائد الميداني للمرتزقة في جبهة حيفان 
المرتزق )وليد الذبحاني( وابن شقيقته واثنان 
ِنم أبطال الجيش 

َ
من مرافقيه الشخصيين.. وغ

واللجان كمية من الذخيرة المتنوعة واألسلحة 
فها المرتزقة 

َّ
بعضها يحمل شعار السعودية خل

لحظة فرارهم.. وأشار المصدر الى أن الجيش 
واللجان سيطروا على مناطق جبلية تطل على 

مديرية طور الباحة جنوبًا.

ومساء األربعاء الماضي دارت اشتباكات عنيفة 
بين الجيش واللجان وبين من تبقى من المرتزقة 
ف��ي أط���راف مديرية األع��ب��وس، وأك��د مصدر 
عسكري مصرع وإصابة ع��دد من المرتزقة.. 
مشيرًا الى أن الجيش واللجان استهدفوا بقذائف 
الهاون مواقع المرتزقة في أطراف منطقة )ظبي 
أعبوس( وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى 

من المرتزقة.

ذوباب والقرية الجنوبية لمدينة ذوباب ومناطق 
البدو الرحل الواقعة على مقربة منطقة )خور 
الشورى( التي تبعد عن باب  المندب بنحو سبعة 
كيلو مترات وكذا مواقع للمرتزقة جنوب مديرية 
ذوباب.. ونتج عن ذلك كسر الزحوفات وتكبيد 
ال��غ��زاة والمرتزقة خسائر فادحة في األرواح 

والعتاد العسكري.

مصرع قيادات إرهابية
> لقي عدد من قيادات التنظيمات االرهابية 
مصرعهم على يد أبطال الجيش واللجان في 
محافظة تعز.. وبحسب وكالة )سبأ( على لسان 
 من االرهابي المدعو 

ٌّ
مصدر عسكري فقد لقي كل

)تنظيم  )أبو أيوب األنصاري( أمير ما يعرف ب�
الدولة االسالمية في اليمن -داعش( واالرهابي 
المدعو )أب��و همة( القاضي الشرعي للتنظيم 
مصرعهما، كما لقي ثالثة مصرعهم من مرافقي 
القيادي لما يسمى )مقاومة دار سعد( الموالية 
لتحالف العدوان المدعو )البوكري( أثناء فرارهم 
م��ن ن��ي��ران الجيش وال��ل��ج��ان االرب��ع��اء الماضي 
ف��ي ذوب���اب، حيث انقلبت السيارة التي كانوا 

يستقلونها ولم يتم معرفة مصير )البوكري(.

جبهة )الشريجة - كرش(

> ش��ه��دت منطقة )ال��ح��دب( ال��واق��ع��ة في 
محافظة لحج مساء األربعاء الماضي قصفًا متباداًل 
بين الجيش واللجان وبين ميليشيات المرتزقة 
بالرشاشات ومضادات الطيران.. وكانت القوة 
ال��ص��اروخ��ي��ة التابعة للجيش ق��د استهدفت 
بصواريخ الكاتيوشا مواقع مرتزقة العدوان 
في منطقة كرش بمحافظة لحج ونتج عن ذلك 
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة واحتراق طقم 

عسكري يحمل أسلحة وذخائر.

جبهة حيفان
> في مديرية حيفان المحاذية لمديريتي طور 
الباحة والقبيطة التابعتين لمحافظة لحج تمكن 
أبطال الجيش واللجان من دحر المرتزقة وعمالء 
السعودية من منطقة )ظبي أعبوس( حتى وادي 
الغيل إثر عملية نوعية لوحدات متخصصة من 

الجيش تم تنفيذها.
وذك��ر مصدر عسكري أن ق��راب��ة العشرين 
مرتزقًا لقوا مصرعهم في تلك العملية النوعية 

جبهة )المسراخ وصبر(
> وفي مديرية المسراخ نفذ أبطال الجيش 
واللجان هجومًا كبيرًا على م��واق��ع ميليشيات 
ال��م��رت��زق��ة ف��ي منطقة )ال���ك���دم( ش���رق عزلة 
األقروض موقعين فيهم عددًا كبيرًا من القتلى 
والجرحى.. فيما شهدت جبهة )الشقب( شرق 
مديرية صبر الموادم قصفًا مدفعيًا متباداًل بين 
الجيش واللجان وبين ميليشيات مرتزقة العدوان 

دون تحقيق أي تقدم ألي طرف.

جبهة الوازعية
استكمل أب��ط��ال  الجيش  واللجان الشعبية 
أمس األول  السبت تأمين منطقة الشقيراء مركز  
مديرية الوازعية بالكامل بعد دحر الميليشيات 
التابعة لمرتزقة العدوان السعودي وحلفائه  منها.
وأكدمصدر عسكري  أن أبطال الجيش واللجان 
نفذوا عملية نوعية صباح السبت الماضي تمكنوا 
خاللها من تأمين المجمع الحكومي بمركز مديرية 
الوازعية..بالتزامن مع قيام وح��دات أخرى من  
الجيش واللجان الشعبية بتأمين مفرق األحيوق 

الرابط بين مديريتي الوازعية وذوباب .
وأض���اف المصدر : كما ت��م  خ��الل العمليات 
العسكرية الواسعة للجيش واللجان  في مديرية 
الوازعية  تطهير الملعب وقرية حنة وقرية 
الشيخ وعدد من التباب التي كان يتمركز فيها 
مرتزقة ال��ع��دوان..م��ش��ي��را  إل��ى مصرع وإصابة 
العشرات ف��ي صفوف مرتزقة ال��ع��دوان خالل 
العمليات العسكرية  النوعية التي نفذها أبطال 
الجيش واللجان في مديرية الوازعية ..كما تم 

اغتنام دبابة وعتاد عسكري ضخم.
ويأتي التقدم المتسارع ألبطال الجيش واللجان 
الشعبية وسط حالة تقهقر كبيرة في صفوف 
مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات بمحافظة 

تعز.
وكان أبطال الجيش واللجان في جبهة مديرية 
ال��وازع��ي��ة ق��د تمكنوا خ��الل االس��ب��وع الماضي 
م��ن تأمين م��واق��ع استراتيجية ج��دي��دة منها: 
جبل )قناهو( المقابل لمنطقة )ح��ن��ة( وجبل 
)الحبشية( وجبل )الضعيف( ش��رق المديرية 
وجبل )اإليتاس( وثالث تبات جبلية محيطة به 
بعد طرد ميليشيات المرتزقة منها إثر معارك 
عنيفة تكبدوا خاللها خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد ووقوع عدد  من المرتزقة أسرى واغتنام 

الجبهة الداخلية )مدينة تعز(

> تواصلت المواجهات بين أب��ط��ال الجيش 
واللجان وبين مرتزقة العدوان استخدم فيها 
الطرفان القصف المدفعي وخصوصًا في محيط 
المطار القديم )مقر قيادة اللواء 35 مدرع( وتبة 
موقع الدفاع الجوي وشارع الثالثين غرب مدينة 
تعز ومنطقة ثعبات وأحياء الجحملية والكمب 
والقصر الجمهوري وكالبة وح��ارة الزهراء دون 
تحقيق أي تقدم ألي طرف.. وكانت قوات الجيش 
واللجان قد استهدفت مطلع االسبوع الماضي 
تجمعًا للمرتزقة وآلياتهم العسكرية قرب مبنى 
المحافظة ونتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى 
من المرتزقة واشتعال النيران في المكان الذي 

تم استهدافه.
كما أح���رز أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الخميس 
الماضي تقدمًا نسبيًا في حي الكمب باتجاه  مبنى 
المحافظة بالتزامن مع تطهير عدد من المباني 
في أطراف حي الجحملية والتي كان يتمركز فيها 
عناصر من تنظيم القاعدة.. ودكت قوات الجيش 
واللجان تجمعًا لميليشيات المرتزقة من حزب 
االصالح وتنظيم القاعدة والسلفيين المتطرفين 
أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على نقطة شارع 
الثالثين والمنشآت النفطية ف��ي منطقة سد 

الجبلين ومبنى السجن المركزي.
الى ذلك تصدى أبطال الجيش واللجان في وقت 
متأخر من مساء األربعاء الماضي لهجوم من قبل 
ميليشيات المرتزقة على مواقع حدائق الصالح 
المطلة على طريق الضباب وأج��ب��روه��م على 
الفرار بعد تكبيدهم خسائر في األرواح.. وتلى 
ذلك قصف بصواريخ الكاتيوشا على تعزيزات 
عسكرية تضم مرتزقة وآليات عسكرية كانت 
في طريقها لتعزيز المرتزقة في ذات الجبهة، 
وأس��ف��ر القصف ع��ن م��ص��رع وإص��اب��ة ع��دد من 
المرتزقة وتدمير وإعطاب عدد من تلك اآلليات 
العسكرية والتي شوهدت النيران تشتعل فيها.

جبهة ذوباب
> واص��ل��ت الميليشيات ال��ت��اب��ع��ة لمرتزقة 
ال��س��ع��ودي��ة خ���الل االس���ب���وع ال��م��اض��ي ت��ك��رار 
محاوالتهم الفاشلة الحتالل المديرية معززين 
بأعداد كبيرة من اآلليات والعربات والمدرعات 
العسكرية الحديثة والمتطورة وم��ن القوات 
)داين  الغازية والمرتزقة األجانب التابعين ل�
ك���روب( األم��ري��ك��ي��ة وإس��ن��اد ج��وي مكثف من 
الطيران الحربي التابع لدول تحالف العدوان وبلغت 
عدد المحاوالت خالل أيام االسبوع الماضي ثمان 
محاوالت جميعها باءت بالفشل، فقد كانت القوة 
الصاروخية التابعة للجيش واللجان بالمرصاد 
لزحوفات الغزاة وميليشيات المرتزقة، حيث 
دك��ت بصواريخ الكاتيوشا آلياتهم العسكرية 
وتجمعاتهم البشرية بمجرد تحركهم باتجاه 
مدينة ذوب��اب ومنطقتي )الحديقة والقروش( 
انطالقًا من جهة باب المندب ومديرية الصبيحة 
بمحافظة لحج، كما استهدفت القوة الصاروخية 
بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة 
وآلياتهم العسكرية في مناطق جنوب شرق 

أسلحة رشاشة وكميات من الذخيرة المتنوعة 
تركوها عند فرارهم.

وكانت منطقة )الرديف( قد شهدت معارك 
عنيفة صباح الخميس الماضي بين أبطال الجيش 
واللجان وبين ميليشيات المرتزقة المعززين 
بأحدث العربات واآلليات والمدرعات العسكرية 
وإسناد جوي مكثف من قبل الطيران التابع للعدو 
أسفرت عن مصرع قرابة خمسة عشر مرتزقًا 
وإصابة أكثر من سبعة عشر آخرين، ووق��وع 
عدد من المرتزقة أسرى في أيدي أبطال الجيش 

واللجان.
ومن بين المرتزقة الذين لقوا مصرعهم: )علي 
قاسم سالم- أحمد حسن سعيد- علي أحمد علي 
المشولي- يحيى العزيبي - أحمد سيف راشد - 

محمد علي البرم(.

تنظيم داعش يفتح مقرات

له في تعز

ق��ال��ت م��ص��ادر محلية، إن تنظيم ال��دول��ة 
االسالمية "داعش" بدأ بفتح مقار له في عدد 
من أحياء مدينة تعز..مشيرة الى أنه تم فتح 
عدد من المقار في أحياء حوض األش��راف و 
سوق الصميل والشماسي والهريش والضبوعة  
و الكوثر و المدينة القديمة و يقوم بتوزيع 
عددا من المنشورات على سكان األحياء التي 
يفتح فيها مقراته، في حين يقوم بتوجيه 
دعوات لشباب تلك األحياء للجلوس معهم في 

مقراته و في بعض الجوامع.
و أوضحت المصادر أن عملية االستقطاب  
يقوم بها عناصر داع��ش للشباب من صغار 
ال��س��ن، ويتم إرس��ال��ه��م إل��ى خ��ارج محافظة 
تعز لتدريبهم..وبحسب موقع)يمنات( فقد 
كشفت  المصادر أن القائمين على مقرات 
تنظيم داعش التي تم افتتاحها في عدد من 
أحياء مدينة تعز، معظمهم ليسوا من أبناء 
تلك األحياء و إنما يتم نقلهم من أحياء أخرى، 

و بعضهم من خارج المحافظة .
وأوضحت المصادر أن حي سوق الصميل، بات 
المعقل الرئيسي لتنظيم "داع��ش" و تمكن 
عناصر التنظيم من تجنيد المئات من شباب 

الحي و األحياء المجاورة.
و أك��دت أن حي س��وق الصميل ب��ات مغلقا 
لتنظيم داعش، و يسعى عناصر إلى التوسع 
شرقا باتجاه مبنى المحافظة و ح��ي حبيل 
الظبي، كما تمكنوا من التوسع باتجاه النقطة 
ال��راب��ع��ة و سائلة ال��ق��م��ط، ال��ت��ي تعد فاصال 
بينهم و بين تنظيم القاعدة، الذي يعد حي 
المستشفى الجمهوري معقله الرئيسي في 

مدينة تعز.
و لفتت المصادر، إلى أن اشتباكات تنشب بين 
عناصر داعش و عناصر اإلصالح بالقرب من 
مبنى المحافظة الذي يسيطر عليه عناصر 
اإلص��الح، على خلفية مساعي عناصر داعش 

للسيطرة على محيط مبنى المحافظة.

أسبوع أسود للغزاة والمرتزقة في تعز
تطهير مديرية الوازعية بالكامل ومصرع أمير »داعش« في اليمن بذوباب

> للعام الثاني على التوالي يواصل أبطال الجيش واللجان المرابطون في محافظة تعز تسطير المالحم البطولية في مختلف المحاور والجبهات مكبدين جحافل الغزاة ومرتزقة السعودية من الحراك االنفصالي 
وحزب اإلصالح والناصريين واالشتراكيين والجماعات السلفية المتطرفة، والتنظيمات االرهابية )القاعدة وداعش وأنصار الشريعة( خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري.

االسبوع الماضي شهدت جبهات مديريات ذوباب والوازعية وحيفان والمسراخ ومدينة تعز ومنطقة كرش التابعة لمديرية القبيطة بمحافظة لحج مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش المسنودين باللجان 
وبين الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان المعززين بأحدث اآلليات والعربات والدبابات والمدرعات واألسلحة الحديثة والمتطورة وخبراء أجانب وقوات عسكرية من دول تحالف العدوان ومسنودين بغطاء 
جوي مكثف من قبل الطيران السعودي وأسفرت تلك المواجهات عن تحقيق انتصارات ميدانية للجيش واللجان وتأمين عدد من المناطق والمواقع االستراتيجية وخصوصًا في الوازعية وحيفان وكسر عدة 
زحوفات جديدة لميليشيات المرتزقة في ذوباب وحيفان والمسراخ وكرش ومدينة تعز تكبدوا فيها المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد العسكري.. وكان االسبوع الماضي اسبوعًا أسود بالنسبة 
لمرتزقة العدوان، حيث لقي عدد منهم مصرعهم بينهم قيادات ميدانية كبيرة أبرزهم االرهابي )أبو أيوب االنصاري( أمير ما يسمى ) داعش باليمن(، واالرهابي )أبو همة( القاضي الشرعي للتنظيم، والقائد 
الميداني لميليشيات المرتزقة في حيفان المرتزق )وليد الذبحاني(. إضافة الى ذلك احتدمت الصراعات بين قيادات الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان والتي وصلت حد االشتباكات المسلحة إثر اتهامات 

متبادلة بين القيادات العسكرية والمدنية بنهب األموال واألسلحة التي يتم إرسالها من السعودية ودول خليجية.. تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

< المخالفي يطلب 500مليون مقابل السماح للمعمري بدخول المحافظة والشراجي ينهب 4 ماليين ريال سعودي 
< الصنوي يتعرض لمحاولة اغتيال ومواجهات مسلحة بين ميليشيات المخالفي وأبوالعباس

زادت حدة الخالفات بين قيادات المليشيات التابعة لمرتزقة وعمالء 
العدوان في محافظة تعز، حيث يسعى كل فصيل اللتهام الفصيل اآلخر 
واالستحواذ على األم��وال واألسلحة المقدمة من دول تحالف العدوان ) 
السعودية وإمارات  الخليج ( ..حيث اتهمت قيادات ناصرية واشتراكية 
»الموالين للعدوان« المرتزق العميد/ يوسف الشراجي -المعين من قبل الفار 
هادي قائدًا لمحور تعز- بنهب مبلغ أربعة مليون ريال سعودي .. وبالمقابل 
شن ناشطون من حزب اإلصالح حملة إعالمية على المرتزق العميد عدنان 
الحمادي المعين من الفار هادي قائدا للواء 35 مدرع ..فيما قام المرتزق 
العميد يوسف الشراجي  باحتجاز الدعم والتغذية المخصصة من السعودية 
وامارات الخليج الفراد اللواء التابعين للمرتزق الحمادي وتسليمها للمرتزق 
العميد صادق سرحان المعين من قبل الفار هادي قائدًا للواء 22مدرع .. 
ويعرف عن الحمادي انتماؤه للتظيم الوحدوي الناصري، فيما ينتمي الشراجي 
وسرحان لحزب اإلصالح، وثالثتهم منشقون عن الجيش وموالون للعدوان 
السعودي ..وردا على ذلك شن ناشطون ناصريون حملة ضد المرتزقة العميد 
يوسف الشراجي والعميد صادق سرحان وحمود سعيد المخالفي وحزب 
اإلصالح بشكل عام متهمين إياهم بالتالعب باألسلحة واألموال المقدمة من 
العدوان تحت مسمى "تحرير تعز"، والعمل على إطالة أمد الحرب البتزاز 
قيادات تحالف العدوان السعودي وإمارات الخليج والحصول على المزيد من 

الدعم بالمال والسالح.
 من جانب أخرمنعت المليشيات المسلحة التابعة للمرتزق حمود سعيد 
المخالفي االثنين الماضي المرتزق علي محمدالمعمري المعيمن  محافظا لتعز 
من قبل الفار عبدربه منصور حادي دخول مبنى المحافظة ..وقالت مصادر 
محلية إن المعمري وصل إلى مبنى المحافظة والذي يسيطر عليه  مسلحين 
تابعين للمخالفي فمنعه المسلحين من الدخول طالبين منه دفع  مبلغ ) 500 

(مليون ريال قالوا أنها مديونيات على المخالفي  لما يسمى ) المقاومة( .
وعلى نفس الصعيد تعرض السكرتير األول لمنظمة الحزب االشتراكي 

اليمني بمحافظة تعز محمد عبدالعزيز الصنوي -المعين من قبل الفار 
هادي في منصب وكيل المحافظة لمحاولة إغتيال ا?ربعاء الماضي في 
مديرية المسراخ.. وصل الى مركز مديرية المسراخ وتوجه نحو مبنى المجمع 
الحكومي للمديرية ومعه عبدالوهاب محمد عبدالمؤمن المعين هو اآلخر 
من قبل الفار هادي مديرا لمديرية المسراخ، وأمين عام المجلس المحلي 
سلطان أحمد حمود اال أن  مسلحي حزب اإلصالح الذين يسيطرون على 
المبنى منعوهم من الدخول وقاموا باالعتد عليهم ..وأشارت المصادر إلى أنه 
وأثناء عودة موكب الصنوي ومن معه طاردتهم ثالثة أطقم تابعة لمليشيات 

حزب اإلصالح بقيادة جميل السبئي حتى مشارف مركز المديرية وأطلقت 
على الموكب أعيرة نارية أصابت بعضها عدد من السيارات في الموكب دون 
حدوث إصابات في االرواح..وكان االمين العام للتنظيم الوحدوي  الناصري 
المحامي  عبدالله نعمان  القدسي قد تعرض الشهرالماضي لمحاولة إغتيال 
من قبل مسلحين في مدينة تعز تابعين لمايسمى ) المقاومة(  وذلك بعد 
أيام قليلة من اختطاف ابنة  قيادي ناصري آخر أثناء خروجها إلى السوق 

بمنطقة باب موسى .
وكانت قداندلعت مواجهات مسلحة بين فصائل المليشيات التابعة 
لمرتزقة العدوان في أوقات سابقة إثرخالفات على مناطق السبطرة في 
أحياء مدينة تعز وعلى  االموال واألسلحة واآلليات والمدرعات العسكرية 
التي يتم إرسالها من السعودية وإمارات الخليج المشاركة في العدوان على 
وطننا وشعبنا ..أخرتلك المواجهات المسلحة تلك التي حدثت مطلع االسبوع 

الماضي بين مسلحين يتبعون المرتزق )أبوالعباس ( 
ومسحين من المليشيات التابعة للمرتزق حمودالمخالفي  اثرقيام 
مسلحي المخالفي باستحداث نقطة قرب مكتب بريد مديرية القاهرة الذي 
يسيطرعليه مسلحي )أبوالعباس(.. وتم إحتواء الموقف من قبل قيادات 

فيما يسمى )المقاولة(

مرتزقة الرياض يواصلون نهب الممتلكات
> تواصل ميليشيات المقاولة التابعة لمرتزقة العدو السعودي ارتكاب جرائم 
النهب المنظم للمؤسسات والشركات العامة والمختلطة والخاصة والمحال 
التجارية، ومنازل المواطنين في أحياء مدينة تعز الخاضعة لسيطرتهم.. فخالل 

االسبوع الماضي ارتكبت تلك الميليشيات عددًا من جرائم النهب منها:

1- نهب ال��م��خ��ازن التابعة لجامعة تعز 
والكائنة ف��ي منطقة جبل س��ل��م��ان.. وق��ال 
مصدر مسؤول في الجامعة: إن المنهوبات 
تقدر قيمتها بأكثر من مائتي مليون ريال وهي 
عبارة عن حافالت وسيارات ومعامل ومواد 

مكتبية وقرطاسية.
2- نهب جميع المعدات الخاصة باألعمال 
اإلنشائية م��ن المبنى الجديد لكلية الطب 
التابعة لجامعة تعز والكائن غ��رب الحرم 
الجامعي في جبل سلمان.. وأك��دت مصادر 
محلية أن عناصر مسلحة م��ن ميليشيات 
)ال��م��ق��اول��ة( ن��ه��ب��وا ال��ون��ش��ات وال��خ��الط��ات 
وسيارتين نوع هيلوكس وأجهزة ومعدات 
أخ��رى تابعة للشركة المنفذة لمبنى الكلية 
ال���ذي ك��ان ق��د ش���ارف على االن��ت��ه��اء.. هذا 
واعترف القائد الميداني لما يسمى )كتائب 
الحسم( ف��ي منطقة جبل سلمان االره��اب��ي 
)عمار الجندبي( بنهب معدات ثقيلة من 
حوش مبنى كلية الطب زاعمًا أنه تم أخذها 

للحفاظ عليها.
3- ا قتحام مبنى محكمة غرب تعز والكائن 
خلف سور مقبرة االجينات تحت جبل األمن 
السياسي ون��ه��ب جميع اآلث���اث والملفات 

وأرشيف المحكمة بشكل كامل.
4- اقتحام مخزن تابع لفرع مكتب الصحة 
بمديرية جبل حبشي والكائن في حي بير 

باشا غرب مدينة تعز ونهب كل ما فيه من 
لقاحات ومواد تغذية خاصة باألطفال والتابعة 
لمنظمة اليونيسيف وكذا الوثائق والملفات 

الخاصة بمكتب الصحة وموظفيه.
5- اق��ت��ح��ام م��ق��ر  ش��رك��ة اآلم���ال للطرق 
والجسور في مدينة النور غرب مدينة تعز 
ونهب ما فيه من المعدات واآلليات والمكائن 

الصالحة لالستخدام وإحراق غير الصالحة.
6- نهب مخازن األدوي���ة التابعة لشركة 

)داية( لألدوية.
7- نهب المخازن التابعة لشركة الغراسي 

التجارية.
8- نهب المخازن التابعة لشركة )شارب( 
والكائنة في حي كالبة.. وقالت مصادر محلية 
)دينة( وأطقم عسكرية تابعة لميليشيات 

مقاولة مرتزقة العدوان..
9-اقتحام مبنى مكتب جمارك مخافظة 
تعز  والكائن في الحصب أمام اإلدارة  العامة 

لمجموعة الشيباني ونهب كل محتوياته .
10- نهب سيارة العاقل فضل علي بجاش 
نوع حبة موديل 90 لون أسود تحمل لوحة 

رقم) 9679 /4(
11-نهب  سيارة األخ حمودعلي بجاش نوع 
فيتارا 4 أبواب لون أسود موديل 93 رقم) 

)4/ 16350

صراع قيادات مرتزقة العدوان
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