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بالطجة المشترك يقومون بحمالت تقطع في تعز
 الى ذلك قال مصدر أمني بمحافظة تعز إن عناصر 
مسلحة من أح��زاب اللقاء المشترك قامت باالعتداء 
على مجاميع من المواطنين أثناء قدومهم إلى مدينة 
تعز للمشاركة في مسيرة مؤيدة للشرعية الدستورية.  
وقال المصدر: »إن ميليشات أحزاب اللقاء المشترك 
قامت باعتراض ومهاجمة عدة مواكب ألنصار الشرعية 
الدستورية، منها موكب مديرية جبل حبشي ومديريات 
المواسط والمعافر وخدير وشرعب الرونة وصبر الموادم 
ومقبنة وذلك أمام نادي الصقر في المدخل الغربي 
لمدينة تعز وبير باشا ونقيل اإلبل ورزان«.. وأضاف: 
»وقد استخدمت تلك الميليشيات في اعتداءاتها على 
المواطنين من حماة الشرعية الدستورية الرصاص 
الحي والرشق بالحجارة«.. موضحًا أنه نتج عن تلك 
االعتداءات إصابة نحو 30 مواطنًا بجروح مختلفة بينهم 
طفل إصابته خطرة إضافة إلى تهشيم أكثر من 20 
سيارة تابعة للمواطنين.. وتابع المصدر األمني قائاًل 
: »كما اعتدت ميليشيات أحزاب اللقاء المشترك على 
النقطة األمنية في نجد ُقسيم وحطمت أبواب مبنى 
النقطة ونوافذه وعبثت بكل محتوياته«.. معبرًا عن 
استنكاره لتلك األعمال الهمجية والفوضوية والخارجة 
على القانون.. واستغرب المصدر في الوقت نفسه 
ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من تزييف وتحريف 
للحقائق بزعمها أن انصار الشرعية والنظام والقانون هم 
من قاموا بتلك االعتداءات وهو مايجافي الحقيقة تمامًا..
حيث قامت مليشيات االخوان المسلمين يوم الجمعة 
بقيادة المحامي فارس المليكي بالتقطع للمواطنين 
في محاولة مستميتة لمنعهم من المشاركة في أداء 
صالة »جمعة الحوار« بميدان الشهداء بمدينة تعز، كما 
قامت عصابات اخرى في مداخل المدينة والمديريات  
بحملة اعتداءات طالت عددًا من المواطنين والمشائخ 
والشخصيات االجتماعية الذين شاركوا في جمعة الحوار 
من خالل المسيرة الحاشدة التي نظمت في مدينة تعز 
تأييدًا للشرعية الدستورية ورفض االنقالب واعمال 
التخريب والفوضى.. وقد نتج عن تلك االعتداءات إصابة 
عدد من المواطنين بإصابات مختلفة وتعرض عدد من 

السيارات ألضرار كبيرة.
تقرير أولي عن اعتداءات بالطجة المشترك: 

1- تعرض االستاذ/ محمد رشاد العليمي عضو مجلس 
النواب ومن معه من المواطنين من أبناء مديرية المعافر 
للتقطع واالعتداء بالرجم من قبل بالطجة أحزاب اللقاء 
المشترك أثناء توجههم إلى مدينة تعز للمشاركة في 
صالة الجمعة والمسيرة المؤيدة للشرعية الدستورية 
حيث تم التقطع لهم في منطقة العين وسوق األحد 

والنشمه ونجد قسيم ومفرق 
حبشي  ج��ب��ل 

وجولة نادي الصقر في بير باشا وجولة وادي القاضي 
وقد اصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة فيما 
تحطمت زجاجات السيارة التابعة لالستاذ/ محمد العليمي 

بشكل كامل .
2- تعرض الشيخ/ سلطان عبدالجليل سيف -بني 
عيسى-  جبل حبشي، لالعتداء ومن معه من المواطنين 
أثناء توجههم إلى مدينة تعز للمشاركة في صالة جمعة 
الحوار، في جولة نادي الصقر، حيث اصيب الشيخ سلطان 
بكسر في احدى رجليه واصابة 

االخرى.

3- تعرض عدل قرية الشارق بني عيسى -جبل 
حبشي- االستاذ/ خالد غالب حسان ومن معه في سيارته 
من المواطنين لالعتداء في مفرق جبل حبشي وجولة 
نادي الصقر ونتج عن االعتداء تهشيم زجاج السيارة 

واصابة من كانوا عليها بإصابات مختلفة .
4- تعرض المقدم/ احمد سفيان محمد السفياني من 
أبناء قرية الشارق بني عيسى جبل حبشي لالعتداء مع 
من معه في سيارته لالعتداء من قبل بالطجة المشترك 
في جولة نادي الصقر حيث تم رميهم باالحجار ونتج عن 

ذلك الحاق اضرار كبيرة بالسيارة  .
5- تعرض المواطن مهيوب قائد احمد )الوقار( من ابناء 
قرية وادي مكسب-جبل حبشي- ومن معه من المواطنين 
في سيارته الى االعتداء من قبل بالطجة المشترك في 
جولة نادي الصقر حيث تم رميهم باالحجار ونتج عن ذلك 

الحاق اضرار كبيرة بالسيارة.
6- تعرض المواطن/ عبداهلل قاسم محمد سعيد من 
اهالي بني يوسف مديرية المواسط هو ومن كانوا معه 
من المواطنين في حافلته لالعتداء في سوق االحد 
بالشعوبة حيث تم التقطع لهم واالعتداء عليهم بالضرب 
بالهراوات الخشبية والحديدية وقذفهم باألحجار مما أدى 
إلى تحطم زجاج الحافلة والكشافات واصابة من كانوا 

عليها.
7- تعرض عدد من المواطنين من ابناء مديرية 
خدير للتقطع من قبل بالطجة المشترك في نقيل 
االبل اثناء توجههم الى مدينة تعز للمشاركة 
في أداء صالة الجمعة والمسيرة المؤيدة للشرعية 
الدستورية ونتج عن االعتداء إصابة عدد من المواطنين 

أحدهم اصابته خطيرة.
8- تعرض الشيخ/ علي عبده محمد الشرعبي - عزلة 
بني سميع شرعب الرونة - لالعتداء مع من كانوا معه 
في سيارته في جولة وادي القاضي من قبل بالطجة 
المشترك مما أدى الى اصابة خمسة من المواطنين 
الذين كانوا معه في سيارته التي تعرضت الضرار كبيرة.
9- تعرض المواطن/ سلطان عبدالواحد البركاني 
من اهالي مديرية المعافر للتقطع هو ومن كانوا معه 
في سيارته في منطقة نجد قسيم حيث حاول بالطجة 
المشترك نهب الحافلة وقاموا باالعتداء على من بداخلها 
ورميهم باالحجار مما أدى إلى أصابتهم بإصابات مختلفة 

وتحطم زجاجات الحافلة بشكل كامل.
10-  تعرض عدد من المواطنين من ابناء مديرية 
صبر الموادم الدائرة )25( لالعتداء من قبل بالطجة 
المشترك في منطقة دار النصر حيث تم االعتداء على 
السيارات التي كانوا يستقلونها ومنها السيارتان التابعتان 
للمواطنين عبدالعزيز عبداللطيف ومحمد سعيد الجنيد 
مما ادى الى إصابة عدد من المواطنين والحاق أضرار 

كبيرة بالسيارتين .
11-  تعرض المواطن/ نبيل حسان علي الخليدي 
من ابناء االخلود مديرية مقبنة لالعتداء في جولة وادي 
القاضي من قبل بالطجة المشترك الذين قاموا بتهشيم 
زجاج سيارته وإلحاق أضرار كبيرة فيها بسبب وجود 

صورة رئيس الجمهورية عليها.
12- تعرض خمسة عشر مواطنًا من ابناء عزلة عدينة 
مديرية جبل حبشي الدائرة )58( الى التقطع من قبل 
بالطجة المشترك في جولة نادي الصقر بير باشا اثناء 
توجههم للمشاركة في أداء صالة الجمعة والمسيرة 
المؤيدة للشرعية الدستورية وقد نتج عن االعتداء 
تهشيم زجاج السيارات التي كانوا يستقلونها ومنها 
السيارة التابعة للمواطن/ محمد عبدالرؤوف واصابة 

جميع من فيها بإصابات مختلفة .
13-  تعرض المواطن/ نبيل صالح احمد عقالن 

الحمادي من ابناء الدائرة )67( 

مديرية المواسط الى التقطع من قبل بالطجة المشترك 
في جولة الصقر -بير باشا- حيث تم صدم سيارته مما 

أدى إلى الحاق اضرار كبيرة بها.
14-  تعرض عدد من المواطنين من ابناء مديرية 
المسراخ الى التقطع من قبل بالطجة المشترك في نجد 
قسيم اثناء توجههم للمشاركة في أداء صالة الجمعة 
والمسيرة المؤيدة للشرعية الدستورية حيث قام بالطجة 
المشترك بإطالق النار عليهم ورميهم باألحجار مما أدى 
إلى إصابة اثني عشر شخصًا كانوا يستقلون السيارة  
التابعة لالخ/ عبداهلل شرف عبده مجاهد حيث اصيبوا 
بإصابات مختلفة فيما تعرضت السيارة الضرار كبيرة 

وتهشمت زجاجاتها.

15- تعرض ثمانية مواطنين من أبناء مديرية جبل 
حبشي بالدائرة )85( للتقطع واالعتداء من قبل بالطجة 
المشترك أثناء توجههم إلي مدينة تعز للمشاركة في 
صالة الجمعة والمسيرة المؤيدة للشرعية الدستورية 
حيث اصيبوا بإصابات مختلفة وهم: منيف محمد حسن 
عبدالسالم - أديب أحمد غالب - محمد سعيد سنان - 
عبدالعليم عبده سعيد - محمد حسن سعيد عباس - 
وليد عبدالباري محمد عبده عباس - احمد علي بن علي 
- منصور احمد قاسم.. كما تعرضت أربع عشرة سيارة 
ألضرار كبيرة بعضها تحطمت زجاجاتها بشكل كامل 
والسيارات تابعة للمواطنين التالية اسماؤهم : شكري 
مهيوب سعيد - أحمد مهيوب سعيد - محمد منصور 
احمد - طه محمد عبدالرزاق - سعيد عبدالسالم - عائد 
عبداهلل عبدالولي - فواز غالب حسان - صالح مهيوب 
محمد قاسم - ربيع محمد  محمد عساج - محمد بن محمد 
حسان - علي محمد عبداهلل - احمد سفيان محمد - فيصل 

علي سعيد.
16� تعرض األخ عبدالحكيم عبدالرقيب عبدالغفور � 
قرية حمة عزلة األقروض مديرية المسراخ العتداء من 
عناصر اللقاء المشترك والمجموعة التي كانت معه في 
سيارته ورجمهم بالحجارة مما أدى إلى تكسير زجاج 

السيارة األمامي وأضرار أخرى. 
17� تعرض المواطن عبداهلل شرف أنعم من أهالي 
بني حماد مديرية المواسط إلى التقطع هو ومحمد 
محمد عبدالحميد علي ال��ذي أصيب بطعنة بيده 
ورقبته وكذلك محمد الحاج سعيد خالد وقائد مهيوب 
عبدالكريم  ورجمهم بالحجارة اضافة إلى تهشيم 

سياراتهم.. 
18� الشيخ هزاع علي محمد قاسم الصالحي من أهالي 
قرية الدمنة أقروض مسراخ � أصيب بعدة رضوض إثر 
قيام عناصر اللقاء المشترك باالعتداء عليه اسفل نجد 

قسيم وكذلك تهشيم زجاج سيارته.. 
19� المواطن أحمد سيف عبدالرحمن عبداهلل من أبناء 
الدائرة )65( المعافر � تعرض للضرب المبرح اسفل 
نجد قسيم وهو في طريقه لتأدية صالة جمعة الحوار 
ومساندة الشرعية الدستورية حيث تعرض له أكثر من 
15 شخصًا من عناصر االصالح وانهالوا عليه بالضرب 
متسببين بكدمات كبيرة في يده اليسرى ورقبته ومناطق 

مختلفة من جسمه.
20 - تعرض المواطن منصور احمد قاسم عبداهلل من 
اهالي مديرية جبل حبشي للتقطع من بالطجة المشترك 
والذين قاموا باالعتداء عليه ورميه ومن معه باالحجار مما 

ادى الى اصابته في الشفة العليا من فمه وكسر أنفه.
21- كما تعرض المواطن محمد عبد الرحمن سيف من 
ابناء منطقة الصنة  لالصابة بكدمات بليغة ناتجة عن 
قيام بالطجة اإلصالح برشقه باالحجار وتعرض كتفه 

للقطع في منطقة نجد قسيم.

شهدت مدينة تعز الجمعة الماضية تنظيم مسيرة مليونية شارك فيها   
المواطنون من مختلف المديريات حيث أدوا صالة »جمعة الحوار« في ملعب 
الشهداء والشوارع المجاورة بحضور االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس 
الشورى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور رشاد العليمي نائب رئيس 
الوزراء في حكومة تصريف األعمال عضو الهيئة الوزارية بالمؤتمر وبحضور المحافظ 
حمود خالد الصوفي والوكالء والمسئولين ومديري العموم في المحافظة وكافة 
المشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية ومختلف شرائح المجتمع.. وقد قام 
المشاركون بعد انقضاء الصالة بمسيرة حاشدة جابت شوارع الحروي و26سبتمبر 
والحوض وشارع جمال وصواًل الى القصر الجمهوري رافعين الشعارات ومرددين 
الهتافات التي اكدت اهمية الرجوع الى الحوار كوسيلة مثلى للخروج مما تعانيه 
البالد وبما يجنبها ويالت الخراب والدمار التي تسعى أحزاب اللقاء المشترك الى 
ادخالها فيه.. ورغم ما أحدثه بالطجة المشترك من اصابات في االشخاص 
وخسائر في الممتلكات التي تعرض لها المواطنون القادمون من مختلف 
مديريات تعز اال ان ذلك لم يساعد المشترك في إفشال المسيرة المليونية 
التي أصابتهم بالرعب بعد أن اوهمهم اعالمهم المضلل بأن تعز اصبحت 
تدين لهم بالوالء ، ليصحوا صبيحة الجمعة بأصوات تأتيهم من كل 
حدب وصوب ومن مختلف االتجاهات تعبر عن مدى حب ابناء تعز 
لفخامة الزعيم والذي بادلهم الوفاء بالوفاء.. وقدم ابناء تعز في 
مسيرتهم رسالة قوية لكافة المتربصين بالوطن بأنهم سيقفون 

مع الشرعية الدستورية ومع الزعيم القائد في كل مايدعو اليه.

كانوا يخططون القتحامه:
القبض على مسلحين تابعين 

للمشترك أمام مقر فرع المؤتمر بتعز
> ألقى عدد من المواطنين الشرفاء في مدينة تعز ظهر األربعاء 13 أبريل 2011م القبض على ثالثة  

من بالطجة أحزاب اللقاء المشترك أمام مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بعد أن شكوا في تحركاتهم 
المريبة منذ ثالثة أيام مضت حيث كانوا يتخذون من إحدى الغرف في فندق الملكة »الجند سابقًا« نقطة 

مراقبة على مقر فرع المؤتمر لرصد كل ما يدور فيه.
وقال أحد المواطنين إنه شاهد مساء الثالثاء 12 أبريل الجاري أحد األشخاص الثالثة يقوم بجولة أمام الفندق الى 
بوابة المؤتمر والعودة وأن طريقة مشيته أوحت الى أنه يقوم باحتساب المسافة بين الفندق ومقر المؤتمر، األمر 
الذي جعله يخبر مجموعة من الشباب لمراقبة تحركات ذلك الشخص ومن معه، وصباح اليوم التالي كانت هناك 
مسيرة ستمر في عقبة شارع 26 سبتمبر وأمام مقر فرع المؤتمر والفندق فالحظ الشباب أن هناك تحركات مريبة 
من قبل أولئك األشخاص وأن سيارة دخلت الى الفندق أثناء مسيرة المشترك في شارع 26 سبتمبر، فقاموا بإلقاء 
القبض على ذلك الشخص والشخصين اآلخرين معه ووجدوا بحوزتهم سالحًا ناريًا »كالشنكوف« ومجموعة من 
الطلقات النارية إضافة الى مجموعة من الخناجر والهراوات الحديدية البعض منها »مدببة« الستخدامها في الطعن، 

إضافًة إلى مالبس عسكرية لرجال األمن.
وهو ما يؤكد أنهم كانوا يعدون الرتكاب مجزرة في صفوف المشاركين في المسيرة لتقوم أحزاب اللقاء المشترك 

بإلصاق تهمة ذلك بالسلطة وتحديدًا حراسة مقر فرع المؤتمر الشعبي العام.
وقد تم تسليم األشخاص المقبوض عليهم وما بحوزتهم إلدارة أمن تعز.

الطفل عرفات يكشف بشاعة جرائم  االخوان

تم تصويري في وضع ميت وصبوا على وجهي سائاًل أحمرًا
> قصة الطفل عرفات محمد سعيد 10 سنوات.. واحدة من القصص الفاضحة لكذب ثورة أحزاب سجاح،  

فقد تناقلت بعض القنوات الفضائية الحاقدة كالجزيرة وسهيل والصحف والمواقع االلكترونية التابعة 
ألحزاب اللقاء المشترك والذي زعمت فيه  زورا وبهتانا مقتله في يوم 8 ابريل الماضي غير أن تلك 
األكذوبة لم تدم طوياًل فقد خرج الطفل عرفات سعيد قائاًل: »إن أخبار مقتلي كاذبة وال أساس لها من الصحة.. فأنا 

ما أزال حيًا أرزق واتحدث اليكم«..
 مستغربا ترويج هذه االفتراءات واساليب التضليل عبر وسائل إعالم المشترك التي باتت تقوم بمحاولة تزييف 
الحقائق بقصد تضليل الرأي العام فضال عن تكرار نشر أخبار عن مقتل أشخاص وهم اليزالون أحياًء في إطار سعيها 
المحموم نحو تضخيم عدد الضحايا جراء أحداث العنف والفوضى التي تقوم بها  في مساع مفضوحة إلثارة الرأي العام 
في الداخل والخارج. وأوضح الطفل سعيد انه كان مارا في ذلك اليوم في حوض األشراف بمدينة تعز أثناء قيام رجال 
األمن بتفريق المتظاهرين وتعرض لصعوبة في التنفس وإغماء مؤقت نتيجة استنشاقه لدخان مسيالت الدموع 

وعلى اثر ذلك تم نقله إلى المستشفى الميداني بساحة االعتصام بصافر وهو في حالة إغماء.
وأضاف :«وبعد أن أفقت حاولت الخروج من المستشفى الميداني إال أن اللجنة األمنية في ساحة االعتصام منعتني 
من ذلك وأجبرتني على البقاء وتم تصويري في وضع وكأني ميت بعد أن صبوا على وجهي سائاًل أحمر ، دون أن 
أكون أعلم هدفهم من ذلك وأنهم سيعلنون الحقا خبر استشهادي وأنا حي لتوظيفه في حملتهم المغرضة إلثارة 
الرأي العام«. وأشار إلى أن نشر خبر مقتله أحدث ألسرته ارباكا واضرارا نفسية  كونها كانت تتلقى اتصاالت من 
أفراد األسرة واألقرباء في عدة محافظات ومن خارج اليمن لنقل التعازي .. مشيرًا الى ان المعزين لم يصدقوا عندما 
كانت تنفي األسرة ذلك النبأ وتؤكد أني مازالت على قيد الحياة إال بعد أن يسمعوا صوتي.. مطالبا قيادات أحزاب 
المشترك ووسائل اإلعالم التي تناولت ذلك الخبر الكاذب بدفع تعويض ألسرته جراء ما لحق بها من ضرر نتيجة 

تلك األخبار الكاذبة.

من فضائح مشترك سجاح بتعز 

إصابات بالغة 
في األشخاص

خسائر فادحة 
في الممتلكات

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

عصيان في رؤوس المشترك
ن����ف����ى م���ص���در   

م�����س�����ؤول ف��ي 
السلطة المحلية بمحافظة 
تعز صحة ماتناقلته بعض 
القنوات والصحف والمواقع 
االل��ك��ت��رون��ي��ة م��ن أنباء 
مفبركة وكاذبة تزعم أن 
مدينة تعز شهدت عصيانا 

مدنيًا.
 وق���ال ال��م��ص��در :ان 

ت��ل��ك األن���ب���اء ع��اري��ة 
تماما عن الصحة, وأن 
العصيان اليوجد إال في 
أذهان وعقول مروجي 
تلك المزاعم » .وأكد 
المصدر أن جميع المحال 
التجارية والمؤسسات 
الحكومية والمدارس 
تعمل بصورة طبيعية 

واعتيادية.

إصابة 8 جنود تعذيب 72 شابًا بقوالب الثلج بمعتقل صافر
برصاص المشترك 

كشف عدد من الشبان في محافظة تعز عن  
تعرض زمالء لهم للتعذيب في احدى الخيام 
بمنطقة صافر من قبل اللجان األمنية التي تتبع 
بالطجة اإلصالح ، وقال الشباب ان عملية التعذيب 
تتم باستخدام قوالب الثلج يتم وضعها فوق الشباب 
المسجونين بعد تجريدهم من ثيابهم وإبقاء 
اللباس الداخلي فقط ويستمر الوضع لعدة ساعات 
مع نهب كافة ممتلكات الشباب)جواالت - نقود - 

موتورات - مالبس ( الذين يتعرضون للتعذيب بتهم 
انهم عمالء لحكومة ونظام الجمهورية اليمنية.

وحسب المصادر ان غالبية من تم تعذيبهم هم 
من ابناء منطقة الضباب صبر الموادم. وبحسب 
الرسالة ان اح��د الشباب الذين نهب بالطجة 
االص��الح دراجته النارية  ووع��ده اح��د مشائخ 
اإلصالح بإعادة كل ما سلب منه مقابل الصمت 

اال انه لم يفِ بذلك.

ق��ال مصدر أمني    
تعز  محافظة  في 
ان ع��ددًا من أف��راد األمن 
تعرضوا لكمين غادر عند 
الساعة الثالثة من صباح 
الثالثاء الماضي في شارع 
الخمسين بإطالق قذيفة 
» آر بي جي » على الطقم 
في  لمتواجد  ا لعسكري  ا

النقطة األمنية مما أسفر 
عن إصابة 8 جنود منهم 
خطيرة  بتهما  إصا ثنين  ا
وه��م��ا » ال��ج��ن��دي بشير 
القيسي والجندي عبداهلل 
االصبحي » .واكد المصدر 
ان التحريات األولية أكدت 
ضلوع بالطجة أحزاب اللقاء 

المشترك بهذه الجريمة .


