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  :ة دمــمق
خالل األشهر ف ،وليس فقط لرموز واشخاص من مقاومتهاة عملية اغتيال للمدينز تشهد تع   

جميعا هو انها  الكن الجامع بينه ،مختلفةعملية االغتياالت لتطال شخصيات  تعددتالماضية 
ت ولكن لم شد المقاومين لجماعة الحوثي وصالح وكان معظمهم من المقاتلين في الجبهاالكانت 

رصدهم واغتيالهم بطرق  تم حيث ،المدنيةبل بعد ان عادوا الى حياتهم  ةيقتلوا بمواجهات عسكري
  .ةشبه موحد

، واالختفاء بسرعةعبر محترفين يستطيعون الفرار  عملية اغتيالهمحركاتهم وتنفيذ تالرصد لفيتم 
ان من كان وراء ذلك أجهزة  بظالل تلقي التنفيذودقة ة ان اسلحة التنفيذ وادوات الجريمكما 

   .هاوترقب معلوماتها وتنفذ وتموه تحركة استطاعت ان تخترق المدين ةوإمكانات قوي ةمحترف
وجمع المعلومات لحوادث  ةالظاهرة بدق هذهر الذي تم عبر فريق رصد ميداني هذا التقري ويتابع

  :مت ليتبين بوضوح الحقائق التاليةالقتل التي ت
الي ان االغتياالت التي تمت في تعز خالل األشهر الماضية ومنذ بدء رصدنا بداية العام الح .1

   .مقاومتها للحوثي وصالح يجمعها هدفة واحد ةكانت ممنهجة وتطال شريح 2017
  .حياة المدنية وتتم في اماكن عامةبعد عودتهم لل لألشخاصان االغتياالت تتم  .2
االسلحة والتنفيذ تكون بدرجة عالية من الدقة واالحتراف وبالتالي ليس قتال عابرا او  .3

   .عشوائيا
الجهات الفاعلة مكتفين  فعلية لتظهرملية اي معلومات او تحقيقات لم تظهر بعد كل ع .4

  .باشارات الى الجهات المستفيدة وهي نقطة ضعف لدى األجهزة األمنية
) حالة اغتيال خالل األشهر الماضية في أقل من عام (حتى مطلع أيلول/سبتمبر 108( تم رصدو

كان الضحايا في معظمهم أفرادا وضباطا رفيعين ينتسبون لوحدات من الشرطة والجاري)، 
  الجيش الموالي للحكومة اليمنية.و

ميكا  22يتبعون اللواء  ا) جندي82ن (فإعسكرية  اتوبحسب سجالت الرصد وتصريحات قياد    
من  اوجندي ا) ضابط21وأن (  ,تي تقوم بها عصابات مسلحة مجهولةراحوا ضحية االغتياالت ال

اكات متواصلة تم اغتيالهم جنود الموقع العسكري في جبل هان غرب مدينة تعز والذي يشهد اشتب
  في وسط مدينة تعز من قبل مسلحين مجهولين.
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تأتي سلسلة االغتياالت المتالحقة التي تشهدها تعز في ظل عجز القوى األمنية عن فرض و    
األمن واالستقرار نتيجة عدم امتالكها لإلمكانيات المطلوبة، على حد تصريحات قيادات األجهزة 

واستهدفت معظم عمليات االغتياالت خالل الفترة السابقة أفراد وقيادات في  األمنية في المحافظة،
المؤسستين العسكرية واألمنية اللتين تعرضتا لحالة من االنهيار إثر الحرب، باإلضافة إلى زيادة 
انتشار السالح في يد الجماعات والفصائل المسلحة، وعدم تنظيم الدولة لحمل السالح وحيازته، 

ادة االنفالت األمني وانتشار حالة الفوضى، كما أن ضعف أداء الحكومة الشرعية ساعد في زي
وعجزها عن استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة من أقسام شرطة ونيابات ومحاكم ساهم أيضا في 
تزايد االنفالت األمني، وانتشار معدالت الجريمة، خاصة بعد ان قامت مليشيا الحوثي صالح في 

ب لآلالف من المساجين بقضايا جنائية والذين كانوا محتجزين في السجن فترة سابقة بتهري
  المركزي.

  الوضع العام :  
وصواريخ تعاني من قصف يومي بمختلف انواع المقذوفات والهاوزر التزال مدينة تعز     

والتي تطلقها مليشيا الحوثي وصالح وتستهدف االحياء السكنية ومضادات الصواريخ  الكاتيوشا
 مستمرة،تعد جرائم يومية التي و, نييندالجرائم ضد الم أبشعمرتكبة وسط وأطراف المدينة في 

  وترتقي إلى جرائم ضد اإلنسانية.
يقارب العام  كما يعاني ابناء تعز من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة نتيجة توقف المرتبات لما    

، للمطالبة برواتبهم د احتجاجية ايام العيلتنظيم وقفات مما دفع بالعديد من االطفال والمواطنين 
وتوقف كلي للخدمات العامة  شبه انهيار تام لمؤسسات الدولةلى ذلك تعاني المحافظة من إ

شحة المساعدات واالغاثات و وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه وغيرها من الخدمات,
  .والدوائيةالغذائية واالنسانية 
  الوضع الصحي :

يتفاقم الوضع الصحي في مدينة تعز ويزداد سوءا بشكل كبير ومتسارع في ظل اهمال     
  وصمت من جميع الجهات المسئولة المختلفة.

والذي تعرض لقصف من قبل المليشيات  اكبر مستشفى حكومي في تعزففي مستشفى الثورة  
موظفاً هم من  14بتعز كان عدد موظفي قسم الغسيل الكلوي بمشفى الثورة العام مرات متعددة, 

اصبح  وتناقص هذا العدد حتى بمرضى الفشل الكلوي ون على كاهلهم التطبيب واالعتناءيتحمل
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ً عدد موظفي هذا القسم  بعد ان بلغ حال موظفين , في منتصف اغسطسفقط  واحداً) (موظفا
مر الذي ألا .المركز حالة يرثى لها بسبب معاناتهم المستمرة من عدم صرف رواتبهم او مكافاتهم

لى اعتكاف موظفين المركز في منازلهم بسبب قلة حيلتهم وعدم استطاعتهم للوصول لمقر إدى أ
موظفي المركز عدد  نقصوبسبب ؛ عملهم او حتى الوقوف لمساندة وسند مريض الفشل الكلوي

ع مريض الفشل الكلوي يغسل في االسبولل  2الى  3من  مع نهاية هذا الشهر تم تخفيض الجلسات
لمريض الذي كان مقرر له في االسبوع جلستين غسيل كلوي تم تخفيضها الى ، اما اجلسات 3

نزله بدون اما المريض الذي كان مقرر له جلسة واحدة في االسبوع تم اعادته الى م، جلسة واحدة
  .ان يتم عمل اي جلسة له

يجة ذلك, ليعاود حد المرضى نتاوتوفي  اغسطس  18ثم توقف القسم كلية عن العمل في يوم 
المشتقات  ذنفال تحت تهديد اغالقه مجددا في اي لحظة القسم العمل مرة اخرى بشكل بسيط للغاية

  .النفطية، وعدم صرف الموازنة التشغيلية للمستشفى منذ عام ونصف
  االلغام:

عن األشهر اكثر مليشيا الحوثي صالح بشكل ملحوظ  قيامفي هذا الشهر سجلت وحدة الرصد    
القرى العامة وطق اخاصة المنو تغادرها أماكن التي تقتحمها بزراعة االلغام في كل األ  الماضية
  والطرقات العامة الرابطة بين المدن واالرياف.السكنية 

الحوثي صالح مليشيات وتار زرعتها أب مربوطةحقول الغام  اكتشف فيهافمثال منطقة مدارات  
  ،  غربي مدينة تعز مدرات باتجاه شارع السمن والصابون رات ومحيط تلةامد أطرافبكثافة في 

معظم الجرحى الذين يصلون و، رتفاع عدد المعاقينا وادت تلك االلغام المزروعة الى    
سبب إما أن يفارق الحياة مكان االنفجار لسوء إصابته أو يموت باأللغام، للمستشفيات بسبب 

المحظوظ هو من ينجو ويتم اسعافه للمستشفى ولكن و، الطريق للمستشفىفي النزيف وهو 
  .الدموية األوعيةيخضع للبتر بسبب تهشم طرفه وتأثر 

ال االلغام كاسحة حتى فالمرتفعات في  لفرق إزالة األلغام خاصةاصبحت االلغام اكبر عائق و
  .والمرتفعةتستطيع ان تمسح المناطق الوعرة 

  
 :انتهاك الحريات واالعالم 
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الرصد والمتابعة الخاص بمركز المعلومات حالتي اعتداءات متفرقة إلعالميين اثناء سجل فريق 
  قيامهم بعملهم وهي كالتالي:

من الموت قنصا قناص تابع لمليشيا ونجاة قناة يمن شباب تعرض إلطالق نار لمراسلين  .1
 الحوثي.

  دية عملهم. اعتداء مسلحين في فصائل المقاومة على طاقم قناة الجزيرة مباشر اثناء تأ .2
 : الممتلكات العامة والخاصة 

 
عجز فريق  مليشيا الحوثي صالحنتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي والمكثف من قبل 

الرصد الميداني في الوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت 
جدا مما تضرر خصوصا في القرى  تم رصده يشكل جزءا يسير لألضرار الكلية والجزئية وما

  التي يتم قصفها بكثافة يوميا وتهجير ساكنيها:
  مايلي: هورصده خالل هذا الشهر تم توثيقما و

 5 منازل تضررت بشكل كبير نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ 
 اقتحام منزل من قبل مسلحين في فصائل المقاومة 
  من قبل قوات امنية تابعة للسلطة  ميدانيا ىتحمل مستشف نقل قواطر 5احتجاز رصد

 لحج. - المحلية في حوطة
  خالل ثالثة ايام  هأسمنت البرح وبحسب إفادة شهود عيان بأنمصنع معدات نهب رصد

متواصلة وعملية نهب ممنهجة لكل معدات واجهزة وادوات مصنع اسمنت البرح 
بتفكيك كل  حيث قاموامسلحين يتبعون مليشيا الحوثين وصالح؛ قبل والسرقة من 

وامر أوتحمليها على شاحنات من قبل افراد مدججين بالسالح يقولون ان لديهم  المعدات
وقاموا  ،المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي وصالح بصنعاءالدفاع  وزارةمن 

كما نهبت قطع الغيار  ،بتفكيك الورشات ونهبها ونقلها الى مكان غيرمعروف
 المواد داخل المخازن.واإلطارات وكل ماهو موجود من 

محامي مصنع اسمنت البرح  ةن القانونيئومد الواصلي مدير الشوبحسب المحامي اح
المصنع يتعرض لنهب الورشات من المخارط وغيرها والمخازن بكل محتوياتها "ان ف

من قبل مليشيا االنقالب  التواليعلى  لثالثة ايام اآلالتوتفكك المعدات وملحقات 
  ".. ةوتحميل معداته الى جهات مجهول
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 :االحصائيات 
  : رصد الفريق الميداني االنتهاكات التالية

 
 
  
  
 
 

 سبب القتل:  
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  3  قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين   
 7   برصاص مسلحين مجهولين اغتياالت    
 1   اختطاف وتعذيب حتى الموت من قبل الميليشيا    
  1  مجهولين اختطاف وتعذيب حتى الموت من قبل    
 .18  قتل بقذائف المليشيا بينهم نساء واطفال    
 (طفلين وامرأة) 3  قتل بقصف صاروخي للمليشيا    
  26  قتلى جراء سيول االمطار بسبب حصار المليشيا    
  2    المقاومةفصائل اشتباكات بين مسلحين في قتلى اثناء    
 3  عتها المليشيات رقتلى نتيجة االلغام التي ز    
 1  وفاة مريض بقسم الكلى جراء توقف القسم بمستشفى الثورة  
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  المصابين  القتلى     
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  34  68  اإلجمالي
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 :سبب االصابة 
 

  المدنيينعدد المصابين     
 20  الحوثين وصالح قذائف أطلقهاإصابات ب    
 5 الحوثي وصالح قصف صاروخي  إصابات    
  5    برصاص مسلحين مجهولينإصابات    
  2  المليشيا  من ةبرصاص قناصإصابات    
  2  إصابات انفجار لغم زرعة الحوثي وصالح    
    34  
o  االعاقات  االشخاص ذوينتج عن الكثير من تلك االصابات بترا أعضاء مخلفا عددا

  .الجسدية
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 االنتهاكات:رز ــحاالت الرصد اليومي ألب

  
  : 2017اغسطس 1الثالثاء 

انفجار عنيف الساعة العاشرة والربع مساء غرب بير باشا ناتج عن قذيفة هوزر أطلقتها  -
  من شارع الستين حيث يتواجد مدفع هوزرهناك. صالحو مليشيات الحوثي

الخط  لكمليشيا الحوثي وصالح تقطع الشريان الوحيد الرابط بين دمنة خدير المسراخ تعز وكذ -
، كما تقوم بعملية االرابط بين دمنة خدير الصلو وتجبر المواطنين على العودة من حيث أتو

  .تفتيش دقيقة جداً 
قصف متواصل بقذائف مدفعية ثقيلة منذ الصباح الباكر على قرى الشقب وصبر الموادم،  -

  وردنا اسمين فقط:؛ اصابته خطيرة أحدهممدنيين في الشقب  4واالقروض نتج عنها اصابة 
  .-بترت قدمه -رائد عبد الرقيب سعيد عبده شرف  .1
  محمد الهندي . .2

من  ةهجوم مسلح من قبل مجموع لىإانعم تعرض منزل رجل االعمال عبدالرحمن هايل سعيد  -
ودخل المسلحون بمصفحة لواء العاصفة  المنزلاطلقت النار على اقفال  المسلحين المجهولين

تم و ،الحراسة االمنية للمنزل النار علىوالعتاد واطلقوا  باألفراداطقم عسكرية مدججة  3و
ويقع  ،منها المالك للخروجكبيرة من مالية اقتحام المنزل مسبقا من ذات القوى واستلموا مبالغ 

  ." الموالية للحكومة الشرعيةةالمقاومة الشعبيفصائل "تحت حماية  ةمنطقالمنزل في 
  سقوط قذيفة هوزر على شارع الستين بمدينة تعز من مدفع هوزر متواجد هناك. -
  .تعز بين االحياء السكنية  مدينةسقوط قذيفة وسط  -
  للمدينة.قصف عنيف على االحياء الشرقية  -
سنوات جراء اصابته برصاص قناص في شارع  8وفاة الطفل شرف الدين صادق فرحان  -

  يوليو. 30االربعين يوم 
اصابة الطفلة ريم عزيز بالرأس في الشقب برصاص قناص متواجد في تبة الصالحين  -

  عليها المليشيات.ر المسيط
  : 2017أغسطس  2االربعاء 

وقت  فيمسلحين يتبعون مليشيا الحوثي / صالح من قبل تعرض مصنع البرح للنهب  -
 متأخر من الليل.

  :2017أغسطس  3الخميس 
الماضية ومعدات المصنع يتم  الليلة فمنذ مصنع اسمنت البرح والسرقةمواصلة نهب  -

مر اتفكيكها وتحمليها على شاحنات من قبل افراد مدججين بالسالح ويقولون ان لديهم او
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غير الى مكان  ونقلها ك الورشات ونهبهايقاموا بتفكو ،ءالدفاع بصنعا وزارةمن 
 .نهبت قطع الغيار واإلطارات وكل ماهو موجود من المواد داخل المخازنكما  معروف،

مديرية مقبنة وتمنعهم من  ةتشدد الخناق على أبناء عزلة العبدلوصالح  مليشيات الحوثي -
التسوق والدخول او الخروج وتعزيزات للمليشيات تصل الى المنطقة قادمة من طريق 

  .البرح العشملة
  : 2017أغسطس  4الجمعة 

انفجارات عنيفة في االحياء الشرقية للمدينة جراء قصف تشنه المليشيا االنقالبية بقذائف  -
  الهوزر والدبابات.

برصاص مسلحين في في ثانوية تعز الكبرى معلم رياضيات  ياألثورمقتل انور  -
  عربية.المناطق المحررة وذلك في تبادل للنار اثناء بيعه بشارع جمال للبطاط على 

  :2017اغسطس 5السبت 
رشاد العواضي لطلق ناري في القدم من قبل مسلحين على متن دراجة نارية في  تعرض -

  شارع الثورة طريق االحوال المدنية.
جينات بواسطة مسلحين على متن دراجة نارية وسرقة في حي اال 17احد افراد اللواء  مقتل -

  كان بحوزته. شيكي) (معدلسالح 
 ،على االحياء الشرقية للمدينة الحوثي / صالحمليشيات قصف عنيف بقذائف الهوزر تشنه  -

  قذيفة على االحياء الشرقية والغربية. 20من  ألكثرمنذ العصر وحتى العاشرة مساء 
سين على منطقة الجراجر من مواقعها في شارع الخم صالحقذيفتين أطلقتها مليشيا الحوثي و -

كبيرة الساعة  بأضرارلى اصابة امرأة بجروح خطيرة وتضرر ثالثة منازل إدت أبير باشا 
  مساء. 9

دقائق  10الشرقية للمدينة في اقل من ثالث قذائف هوزر تطلقها المليشيات على االحياء  -
  واالنفجارات قوية جدا.

، قبل أن يلجأ إلى بيع شجرة القات زش كان يعمل مدرساً في ثانوية بتعقتل أنور سعيد مجريم -
في سوق القات بالقبة كما سقط عدد من  بين فصائل في المقاومة اندالع اشتباكات رــأثمساء 

  الجرحى.
  :2017اغسطس 6االحد 
 ةل تقصف االحياء السكنية الشرقية في المدينيالمتمركزة في تبة سوفت تدبابة المليشيا -

  بعدد من القذائف.
جبل حبشي  ةقرب منطقة يفرس مركز مديري ىإلصواريخ كاتيوشا  5من  أكثروصول  -

  .ثي والمخلوع من اتجاه دمنه خدير مليشيا الحو أطلقتها
الُرجع (نقطة تربط بين طور الباحة والوهط قوات أمنية بنقطة مصنع الحديد بصحراء  -

ذي كان في طريقه إلى التابعتين لمحافظة لحج) تحتجز المستشفى الميداني التركي ال
الذي كان مرافقا للمستشفى  عبد العزيزوكيل محافظة تعز محمد برفقة محافظة تعز 
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ة تعز الميداني لمدين ىقواطر تحمل المستشف عن خمسرفض التحرك بدون االفراج و
  المحاصرة

بمديرية صبر  وصالحامرأتان جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي  ةباصا -
الموادم في حين أصيبت فتاة ثالثة جراء عملية قنص بمديرية الصلو في ريف محافظة 

  .من قبل قناص يتبع الميليشياتتعز
  :2017اغسطس 7االثنين 

المتمركزة في مكائر مديرية جبل  المليشياتعرض قرية وهر لقصف مدفعي من مواقع  -
  حبشي غرب المدينة.

  تقصف قرى حمير مقبنة بقذائف المدفعية الثقيلة صالحمليشيات الحوثي و -
سعاد حسن علي الساكنة في حارة المغتربين وهي حامل بالشهر التاسع  ةالمواطنمقتل  -

شمال قرية الدمينة  زةالمتمركبسبب اصابتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا االنقالب 
  في نفس الحارة. 2باإلضافة إلى إصابة 

ظهرا قرى ِحمير وما جاورها في مديرية  11، تقصف في الساعة وصالحمليشيا الحوثي  -
كما أسفر سقوط الصاروخ  ،مقبنة بقذائف الهاون، من مواقع تمركزها في بئر نعمة

  .ين وكذلك تضرر في المبانييإصابات في أوساط المدن
  

  :2017 اغسطس 8الثالثاء 
من اماكن تمركزها في  للمدينة،المليشيات تقصف بقذائف الهوزر األحياء الشرقية  -

  المدينة. أطراف
على صالح مدنيين بقصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي و 3امرأة وإصابة  مقتل -

 تعز.أحياء سكنية غربي مدينة 
على حي وصالح حصيلة قصف مليشيا الحوثي  أخريين،وإصابة امرأتين  فتاتين، مقتل -

  .مغربالشمال المدينة  عصيفرة،
مليشيا على حي البشضايا قذيفة اطلقتها  عصراعام  15هناء عبده عبدهللا جسار  مقتل -

 .عصيفرة شمال المدينة
المليشيا تعاود القصف بقذائف الهوزر االحياء الشرقية للمدينة في الساعة الواحدة بعد  -

 يل.منتصف الل
 .تعرض قري مقبنة لقصف هستيري باألسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل المليشيات -
في  المليشيا المتمركزةقري حصب السوق والقطنة فكيكة لقصف من مدفعيه  تعرض -

 البرح. جبل البرقة المطل على مصنع أسمنت
  :2017اغسطس 9االربعاء 

وتعد طريق  تعز،وفاة ثمانية مواطنين جراء سيول األمطار باالقروض جنوب شرق  -
االقروض دمنة خدير المنفذ الوحيد الذي يربط بين مركز المحافظة ومنطقة الحوبان 
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على مدينة تعز وتشهد طريقه األقروض دمنة  حوثيجراء الحصار التي تفرضه مليشيا ال
 .ت وسيارة نقل المواطنين خالل ساعات النهارللمركبا ةخدير الحوبان حركة سير نشط

 .تطال وسط المدينة الحوثي وصالحمليشيات قذائف الهوزر التي تطلقها مساء 10 -
  : 2017أغسطس  10الخميس 

نارية  ةن على متن دراجون مجهولومسلح افراد المقاومة بطلق ناري قام به أحداصابة  -
 .قاموا ينهب سالحه والذوا بالفرارباشا بالقرب من مستشفى البريهي كما  في بير

تقصف االحياء السكنية غرب المدينة بقذائف  الحوثي صالحالمليشيات مساء  9:35  -
 مدرات.الهوزر ومواجهات مستمرة في منطقة 

في محيط لثقيلة على االحياء السكنية المليشيات تقصف بكل االسلحة اصباحا  12:45 -
 .شرق مدينة تعز معسكر التشريفات

  :2017أغسطس  12السبت 
 .قصف بقذائف الهوزر تشنه المليشيات على االحياء الشرقية للمدينةمساء  9:3 -
 :2017اغسطس 13االحد 
 ةيقصف االحياء الشرقي وصالحمدفع الهوزر التابع لمليشيات الحوثي مساء  9:12  -

 ة.وأصوات االنفجارات قوي
 خصارو أطلقتفي ورزان الجاشعية  ةالمتمركز صالحمليشيا الحوثي ومساء  8:31 -

 .اصابات يأولم تقع كاتيوشا باتجاه مديرية المواسط 
الميهال)  ،الصياحي ،اكمه تعلى ،المليشيات تواصل قصف قرى الضباب (المحوى -

 مساء.بمختلف االسلحة الثقيلة منذ الصباح وحتى ال
من  )عبدالقوي العزاني والمصور ابوبكر اليوسفي (المراسلطاقم قناة يمن شباب نجاة  -

 .مدينةالرصاصات قناص مليشيا الحوثي وصالح في جبهة مدرات غرب 
 صالحتتعرض قرى منطقة الصياحي في الضباب لقصف عنيف تشنه مليشيا الحوثي و  -

من سبع  بأكثرحيث قصفت المليشيات المنطقة  والربيعي،من مواقعها في شارع الستين 
 .قذائف دبابة وعدد من قذائف الهاون وصاوريخ كاتيوشا

 
  : 2017أغسطس  14االثنين 

 ؛ دق ديلوكس من قبل مسلحين مجهولينوائل المخالفي امام فن مقتل -
  

  :2017 اغسطس 15الثالثاء 
في منطقة اللصب زرعته الميليشيات المواطنة أسيا بجاش ثابت نتيجة انفجار لغم مقتل  -

  .صالة بينما كانت ترعى األغنامبمديرية 
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اطقم يعتدون على طاقم الجزيرة مباشر وقيادات عسكرية من  5مسلحين على متن  -
- المحور في زيد الموشكي اثناء تغطية بيان اللجنة االمنية بشأن فتح طريق الموشكي 

 وينهبون الكاميرات واجهزة البث المباشر. الحوبان
أصيبت هي  بيدها وكذلك الطفلة ريناس محمدايا ظإصابة الطفلة رهف رمزي بش -

مليشيات الحوثي  أطلقتهابجروح وعدد من المواطنين نتيجة سقوط قذيفة هوزر  األخرى
 .على حي المطبعة وصالح

 
  : 2017أغسطس  16االربعاء 

 جوار ساحة الحرية بعد عودته.المقاتلين في جبل هان  أحداغتيال وديع الشرعبي  -
، في بالغه احذرم استغاثة عاجل النقاذ مرضى الفشل الكلوي مكتب الصحة يوجه نداء -

وقد تحدث وفيات لبعض مرضى  سيتوقف المستشفىالساعة القادمة  72ـ انه خالل ال
 الفشل الكلوي بسبب عدم وجود كادر تمريضي يتولى مهمة تمريضهم .

اء اثن برصاص قناص تابع للمليشياسعاد عبدالجبار قائد عبدالرحمن الصلوي قنص  -
في مستشفى الروضة ا وتوفت عصرا تواجدها امام منزلها في قرية المعموق صباح

 .متأثرة باصابتها
 
  : 2017أغسطس  17الخميس 

عليه من قبل  النار إطالق إثر 17الجندي عمار محمد علي أحمد من افراد اللواء  مقتل -
الجبهة في  اثناء عودته منبالقرب من منزله  ةمسلحين ملثمين على متن دراجة ناري

  جينات اثناء محاولة انقاذ ولده.واصابة والده عاقل سوق االدوية باأل ،االجينات
  : 2017أغسطس  18الجمعة 

قصف هستيري تتعرض له قرى الطليلة السكنية عزلة العشملة بمديرية مقبنة غرب تعز  -
 المنطقة.في  صالحبقذائف المدفعية من مواقع مليشيا الحوثي و

المليشيات من مواقعها  أطلقتها المدينة،انفجارات عنيفة جراء سقوط قذائف هوزر وسط  -
 .في منطقة الجند

ل تقصف االن االحياء الشرقية يالمتمركزة في تبة سوفت المليشيا مساء دبابة 6:13 -
 للمدينة.

 تستهدف مدينة التربة بصارويخ الكاتيوشا. صالحمليشيا الحوثي وصباحا  1:20 -
م غسيل الكلى بمستشفى الثورة العام ليوم واحد بسبب اضراب الكادر العامل اغالق قس -

بالقسم نتيجة توقف مكافئاتهم ورواتبهم منذ مدة طويلة وانتهاء مادة الديزل والمحاليل 
 قائد.ووفاة المريض سعيد 

  :2017اغسطس  20االحد 
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 مساء. 4منذ الساعة  تقصف االحياء السكنية بقذائف الهوزر المليشياتمساء  10:55 -
  :2017أغسطس  21االثنين 

 .تقصف االحياء الشرقية للمدينة بقذائف الهوزر المليشياتمساء  9:40 -
  :2017اغسطس  22الثالثاء 

مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي غمدان حمود سعيد  -
اهما وارد تعز،المخالفي، والجندي أحمد عبدالحميد في شارع التحرير وسط مدينة 

 وأخذوا أسلحتهم والذوا بالفرار.قتيالن 
  : 2017أغسطس  23االربعاء 

المليشيات من  أطلقتهاذيفة هوزر انفجار عنيف في حارة ميدان الشهداء جراء سقوط ق -
 .مواقع تمركزها في الجند

  :2017اغسطس  24الخميس 
عاًما، شنقًا حتى الموت في  65المواطن علي سعيد األغبري مليشيا الحوثي أعدمت  -

   بعد شهر على اختطافه من منزله. الوازعية مدرسة سكينة بمنطقة األحيوق في مديرية
من قبل حراسة  يل محافظة تعز من محاولة اغتيالالمهندس رشاد االكحلي، وك اةنج -

زيارة إلى سجن باكثير بعد بالغ عن تواجد مدير الجوازات اثناء  كثيراب"سجن" مدرسة 
من قبل القائم بأعمال مدير األمن في  الدكتور منصور العبدلي المعتقل والمخفي قسًرا،

 .تعز العقيد إبراهيم المحمودي
  :2017اغسطس 25الجمعة 

أحمد حسان وأخية بكيل في جولة سنان  170جندي في اللواء الاغتيال  ونجهولمحاولة م -
 اوهم انالجندي النار علىن واطلق المسلححيث  من الليل أخرةمت ةبوسط المدينة في ساع

 .ناريةيستقالن دراجة 
بار في منطقة الكمب دمنة خدير فيها األ أحدلشابة مرمية في  مجهولة جثة العثور على -

حيث تم نقلها الى ثالجة الموتى في  وأرجلهاعدة ضربات في الرأس وحروق في يديها 
الحوثي  مليشياتفي منطقة تقع تحت سيطرة ووجدت الجثة  المدينة السكنية مفرق ماوية

 وصالح.
  :2017اغسطس 26السبت 

مستهدفة منازل السكان في محيط جبل  جددت مليشيا الحوثي وصالح قصفها المدفعي -
 جرة وشارع األربعين وعصيفرة بمدينة تعز.

تقصف بصواريخ الكاتيوشا قرية كحالن المجاورة  صالحمليشيا الحوثي ومساء  5:10 -
 .للشقب صبر الموادم



 

13  

 اعنيف اب انفجاربجبل جرة وتس أطرافالمنازل  على أحدقذيفة هوزر مساء تسقط  1 -
 .نوارتفاع اعمدة الدخا

  : 2017اغسطس 27االحد 
المتمركزة في تبيشعة والربيعي تقصف قرى بالد الوافي جبل  صالحمليشيات الحوثي و -

  حبشي بقذائف المدفعية الثقيلة.
مساءا على عمارة عبدهللا علي محمد سعيد الصبري  2:40سقوط قذيفة هاون الساعة  -

في الدور الثاني والعمارة كائنة في خط الضباب على بعد عشرات  اوأحدثت فيه تدمير
وتطايرت منها شظايا تسببت في قتل وجرح  الرياضي،األمتار من جولة نادي الصقر 

  القتلى هم: األولية والحصيلةالمتواجدين في المكان المدنيين عدد من 
  سنة. 25         ياسر عبدالجليل محمد سعيد -1
  سنة. 19      أصيل نشوان عبدالجليل محمد  -2

  -أما الجرحى فهم كالتالي :
 سنة . 19     عبدالحكيم عبدهللا رسام سرحان  .1
 سنة. 35            عبدالحكيم أحمد قائد حسن  .2
 سنة. 38    مصطفى عبدالرحيم درهم عثمان .3
 سنة. 28                منيب عبدهللا علي محمد .4
  سنة. 24                محمدإيهاب عبدهللا علي  .5
  سنة. 26                    عدنان إبراهيم حسان .6

عنيف جراء سقوط  انفجارو الشرقية،تجدد قصفها على االحياء  مليشياتمساء ال 5:25 -
 .قذيفة هوزر

  : 2017أغسطس  28االثنين 
بالقرب من جامع الشيباني جنوب شرق ا من رجال الجيش الوطني صباح جنديينمقتل  -

مروان الشنب وهارون علي سيف وهما  ،نمدينة بعد عودتهم من الرباط في جبل هاال
 على يد مسلحين مجهولين. من ابناء شرعب

من قبل  قسم اإلعالم بجامعة تعز رضوان محمد عبدهللا األثوريمحاولة اغتيال الطالب  -
لقرب من مصرف الكريمي بمنطقة المرور وسط كانوا يستقلون دراجة نارية بامسلحين 

 تعز.
قصف تشنه المليشيات على االحياء الشرقية والغربية والمواجهات  أعنفصباحا  2 -

 .تزداد وتيرتها في الجبهات الشرقية
مليشيات قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل  انفجار عنيف في محيط جبل جرة جراءمساء  7 -

 .الحوثين وصالح
 الحوثي.جماعة انفجار ثاني عنيف في محيط جبل جرة جراء قصف تشنه مساء  7:12 -
على تسقطان قذيفتان و السكنية،قصف متواصل للمليشيات على االحياء مساء  7:30 -

 .على حي حبيل سلماناخرى تسقط باتجاه السكنة وقذيفة  أطلقتة اخرى جبل جرة وقذيف
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باتجاه حي بير باشا وحي الحبيل  الحوثي وصالحمليشيات ثالث قذيفة تطلقها مساء  8:2 -
انفجارات سماع صوت وسابع قذيفة على احياء المدينة في اقل من نصف ساعة و

 .مرعبة
  

  : 2017أغسطس  29الثالثاء  
في حادثة جرف السيول لمركباتهم في سائلة المقاطرة  الطريق ا شخص 18 مقتل  -

  .الواصل بين تعز وعدن_ ومازال الكثير من الضحايا مفقودين
ريق اآلمن طالمقاطرة هو الطريق األكثر ازدحاما كونه ال ةطريق هيجة العبد سائل ويعد

  افذ المدينة.نميليشيا على باقي مال الوحيد في ظل الحصار الذي تفرضه
  :2017اغسطس 30االربعاء 

انفجارات عنيفة في االحياء الشرقية للمدينة جراء قصف تشنه المليشيات  مساء 9:23 -
  .بالمدفعية الثقيلة

  :2017اغسطس  31الخميس 
تقصف قرى الصياحي في الضباب بصواريخ الكاتيوشا  صالحمليشيات الحوثي و -

  .والهاون
  
  


