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استشهاد
 مدير كهرباء المعال 

في وقت مـتأخر من مساء الجمعةمجموعة 
انفصالية مسلحة تابعة لما يسمى بـ” الحراك 
“ قامت بإطالق النارعشوائيا بأسلحة آلية 
من بعض المباني في المعال على أفــراد 
األمن وموظفي الكهرباء وعلى المواطنين 
المتظاهرين سلميًا ما أدى إلى استشهاد جندي 
وإصابة 4 جنود آخرين , كما استشهد مدير عام 
كهرباء المعال سالم باشطح ومواطن وأصيب 

آخرون بجراح بعضها خطيرة.
مجموعة من مثيري الفوضى والشغب والذين 
خرجوا في مسيرة غير مصرح بها قاموا بأعمال 

العامة  للممتلكات  وتكسير  تخريب 
والخاصة وحطموا اللوحات اإلعالنية 

في عدد من شوارع المعال وأحرقوا 
سيارة تابعة لألمن واعتدوا على 

رجال األمن وعلى المواطنين 
ــارة  ــج ــح ــال ورشـــقـــوهـــم ب

والزجاجات الحارقة , كما 
ــالق بعض  ــإغ ــوا ب ــام ق

المباني في المعال.

اقتحام محالت
ــزاب اللقاء المشترك والحراك  عناصر أح
االنفصالي اقتحموا عددًا من المحالت التجارية 

في مدينة المنصورة مساء الجمعة.
وقال شهود عيان ان عددًا من الشباب اقتحموا 
محالت تجارية وارغموا مالكيها على إغالقها 
بالقوة ومن يرفض يقومون باالعتداء عليه 

وإغالق محله .

استغالل االطفال
أفادت مصادر طبية بعدن عن إصابة طفل 
في الرابعة عشرة بجروح بليغة في يديه 
بمدينة خور مكسر أثناء الدفع به من عناصر 
التخريب والحراك إلشعال النيران بعد أن صب 
البنزين على عجلة منتهية لقطع الطريق 
المؤدي من الكورنيش - جامعة عدن 
المحاذي لحي السعادة بخور 
مكسر االثنين الماضي. 

 استغلت عناصر من اللقاء المشترك وأشخاص يوصفون بالبلطجية 
مناخ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير السلمي عن الرأي المكفولة 
في الدستور والقانون، واندست وسط المظاهرات والمسيرات السلمية 
في بعض مديريات عدن ومديرياتها لتنفيذ أعمال التخريب والفوضى 
وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بهدف احداث الفتنة واقالق السكينة 
العامة..وقد تسببت أعمال التخريب والفوضى بدءًا من يوم الجمعة 
الماضية في سقوط عددٍ من الشهداء واصابة العديد من المواطنين 
ورجال األمن بجروح، فضاًل عما لحق عدن الجميلة من أضرار مادية 

جسيمة وتعكير لصفو األمن فيها..
»الميثاق« رصدت بالصور بعض أبرز األعمال الهمجية  التي اقترفتها 

بالطجة المشترك ومليشيات االنفصاليين في عدن :

هكذا يتظاهرون سلميًا في عدن

حتى صندوق دعم الفقراء

 لم يسلم من التخريب

شعبيسوق كان هنا 

وهذه سيارة لم تتحرك من 

الحوض ولكنها احرقت

لمصلحة من تدمر

الممتلكات العامة؟؟

ماذنب المواطن
الذي احرقت سيارته


