
االثنين : 26 / 3 / 2012م 
 الموافق :3 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1601( احصائيات16
1147 شهيدًا و 4345 جريحًا و79 مختطفًا

إحصائية تقريبية لشهداء الجيش واألمن الذين 
سقطوا بنيران المشترك وشركائه

-)الشهداء )1147( حاله, الجرحى )4345( في صفوف القوات المسلحة واألمن منذ   
بداية األزمة وحتى تاريخ 2012/3/25م( باإلضافة إلى عدد)79( مختطفًا من منتسبي 

الحرس الجمهوري في سجون الجيش المنشق الفرقة األولى مدرع
-الحرس الجمهوري )700( شهيد , )2200( جريح.

-الشرطة والنجدة )118( شهيدًا .)1402( جريح.
- وبحسب تقرير الدارة امن تعز من بداية شهر مارس2011م وحتى شهر اغسطس2011م 

)26(شهيدًا , )350( جريحًا.
-وبحسب الرصد اليومي من شهر ديسمبر2011, وحتى 2012/3/25م, )303(شهداء, 

)393( جريحًا.
إحصائية تقريبية لعدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة خالل األزمة التي مرت 
بها اليمن نتيجة الفوضى التي اختلقتها أحزاب اللقاء المشترك بحجة مطالب الشباب والتي 
خلفت معها العديد من االنتهاكات في صفوف القوات المسلحة بهدف الوصول إلى السلطة 

عن طريق االنقالبات على الشرع والدستور والديمقراطية , وافتعال الحروب ضد المؤسسة 
العسكرية  بقصد إضعافها في  المحافظات اليمنية كما هو مبين من خالل الهجمات العدوانية 
ضد العسكريين من قبل المجاميع المسلحة المنتمية في تنظيمها ألحزاب اللقاء المشترك , 
والجيش المنشق, وجماعة الحوثي , والعناصر المسلحة للحراك الجنوبي , وتنظيم القاعدة , 
فقد بلغت حاالت القتل في صفوف القوات المسلحة من بداية شهر ديسمبر2011م وحتى تاريخ 
2012/3/25م )303(حاالت , باإلضافة إلى الجرحى في صفوف القوات المسلحة فقد بلغت 
عدد )393( حالة, نتيجة الهجمات العدوانية ضد العسكريين باإلضافة إلى حاالت االختطافات 
في صفوف القوات المسلحة كل تلك االنتهاكات لحقوق اإلنسان وفي مقدمتها انتهاك لحقوق 
اإلنسان في الحياة المكفولة سواء أكانت تشريعات سماوية أو وضعية نصت على حرمة وقدسية 
الحياة اإلنسانية , واليكم بيان تفصيلي للهجمات العدوانية ضد المؤسسة العسكرية من قبل 
المجاميع المسلحة التابعة للتنظيمات الحزبية المعارضة والجيش المنشق وتنظيم القاعدة 

وجماعة الحوثي والعناصر المسلحة التابعة للحراك الجنوبي.

أواًل:-القتلى يف صفوف منتسبي القوات املسلحة واألمن وهم كاآلتــــــــي :-
)303( قتيل من مختلف الوحدات العسكرية من بداية شهر ديسمبر لعام 2011م 

وحتى تاريخ 2012/3/25م.

الواقعةاالسمالمحافظةالتاريخم

م/تعز2011/12/1م1

مقتل الجندي/
بسام محمد حسن
مقتل الجندي/

س���ل���ط���ان ع��ب��د 
العزيز سيف

مقتل الجندي/
مانع محمد ناصر 

الشحطري
مقتل الجندي/
علي محمد أحمد 

محمد
مقتل الجندي/
احمد حمود ناجي 

جعفر

قيام المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة األولى مدرع 
وجماعة اإلخ��وان المسلمين 
وأح��زاب اللقاء المشترك في 
مدينة تعز عددًا من اإلعتداءآت 
باالنتشار  المسلحة وقامت 
في منطقة الحصب والمرور 
وبير باشا وقطع الشوارع في 
حي ب��اب موسى وش��ارع 26 
سبتمبر وأطلقت النار وقذائف 
ا ربي جي , وبي 10, وصواريخ 
لو, على مبنى البحث الجنائي 
ومبنى الجوازات ومبنى المرور 
ومبنى األمن السياسي وأفراد 
الحرس الجمهوري المرابطين 
أم��ام مدرسة الشعب وقلعة 
القاهرة وموقع جبل جره التابع 
ل��ل��واء33م��درع ومهاجمتها 
لمعسكر األمن المركزي من 
جميع االتجاهات مستخدمة 
م���داف���ع ب�����ي10, وأس��ل��ح��ة 
مختلفة وح��اول��ت السيطرة 
على قسم شرطة الباب الكبير 
وقسم شرطة ب��اب موسى 
وعلى مجمع هائل التربوي 
ومقر المؤتمر الشعبي العام 
والموصالت والبريد والمالية 

والضرائب

م/إب2011/12/2م2

مقتل الجندي/ 
أحمد علي ناجي 

حسين الجله

مسلحة  مجموعة  م��ت  ق��ا
منتمية لتكتل أح��زاب اللقاء 
المشترك في مديرية كتاب 
م/أب, بالتقطع وإطالق النار 
للحرس  تابعة  على شاحنة 
الجمهوري واألفراد المرافقين 

لها

م/تعز2011/12/2م3

مقتل العقيد/ 
ع��ب��د ال��ح��ك��ي��م 

حسان الكلعي
مقتل الجندي/ 
رؤوف أحمد صالح 

السعيد
مقتل الجندي/ 
ربيش عبده علي 

صالح محمد

نفذت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة األولى مدرع 
وجماعة األخ��وان المسلمين 
وأحزاب اللقاء المشترك, في 
مدينة تعز عددًا من االعتداءات 
المسلحة و هاجمت المواقع 
العسكرية والنقاط األمنية 
بمختلف أن����واع األس��ل��ح��ة 
وبقذائف أر بي جي وبي 10, 
وص��واري��خ ل��و , حيث قامت 
باالعتداء على المواقع التالية: 
)موقع الثورة, موقع المعهد 
الصحي, موقع كالبه, موقع 
الدحي, موقع الستين, موقع 
سوفتيل, موقع جبل جره, 
موقع ال��دوم��ل��ة, مستشفى 
الدرن, مدرسة الشعب, البحث 
الجنائي, والمرور والجوازات 
, ومعسكر األم��ن المركزي, 
الجنود المرابطين في جولة 
األخوة , والجنود المرابطين 
ف��ي ج��ول��ة القصر والجنود 
المرابطين في جولة المرور, 
قلعة القاهرة, نقطة الحصب, 

نقطة الضباب, نقطة الحياة(

م/2011/12/3م4
صنعاء

مقتل المالزم/ 
محمد قائد علي 

عبداهلل األعوج
مسلحة  صر  عنا جمت  ها
ن  ا خ���و إل ا عة  لجما منتمية 
اللقاء  وأح���زاب  المسلمين 
ال��م��ش��ت��رك ف��ي م/ص��ن��ع��اء 
النقطة التابعة للواء62 حرس 
جمهوري في منطقة الحتارش

م/2011/12/3م5
صنعاء

مقتل الجندي/ 
عادل صالح محمد 

مصلح السنافي,

قامت الجماعات المسلحة 
ال��ت��اب��ع��ة لجماعة األخ���وان 
للقاء  ا وأح���زاب  المسلمين 
المشترك في منطقتي أرحب 
ون��ه��م ب��م��ح��اف��ظ��ة صنعاء 
ب��اس��ت��ه��داف أل��وي��ة الحرس 
ال��ج��م��ه��وري ال��م��راب��ط��ة في 
تلك المناطق بمختلف أنواع 

األسلحة المتوسطة والثقيلة

م/تعز2011/12/3م6

مقتل الجندي/ 
رب����ي����ش ع��ل��ي 
ص��ال��ح ال��ح��اج) 
منتسبي  م���ن 

اللواء33مدرع(

نفذت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة أول��ى مدرع 
وجماعة األخ��وان المسلمين 
وأح��زاب اللقاء المشترك في 
مدينة تعز عددًا من االعتداءات 
المسلحة و هاجمت المواقع 
العسكرية والنقاط األمنية 
بمختلف أن����واع األس��ل��ح��ة 
وبقذائف أر بي جي وبي 10 

وصواريخ لو

م/تعز2011/12/5م7

مقتل الجندي/ 
أم��ي��ن ع��ب��داهلل 
م��ح��م��د أح��م��د 

الجرادي

نفذت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة أول��ى مدرع 
وجماعة األخ��وان المسلمين 
وأح��زاب اللقاء المشترك في 
مدينة تعز عددًا من االعتداءات 
المسلحة و أطلقت النار من 
معدالت وصواريخ لو وقذيفة 
أر بي جي على نقطة بير باشا 

التابعة للواء33 مدرع

م/2011/12/6م8
صنعاء

مقتل المقدم/
محمد علي صالح 

سرحان
قامت مجاميع مسلحة تابعة 
لجماعة األخ��وان المسلمين 
وأح��زاب اللقاء المشترك في  
م/ صنعاء بإطالق النار  على 
باص نوع هايس في منطقة 

شبام الغراس

م/تعز2011/12/7م9

مقتل الجندي/ 
أنور علي هواش 

الطوقي

نفذت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة أولى مدرع 
وجماعة األخوان المسلمين 
وأح���زاب اللقاء المشترك 
في مدينة تعز ع��ددًا من 
االعتداءات المسلحة وإطالق 
النار موقع الستين التابع 

للواء 33مدرع

م/امانة 2011/12/7م10
العاصمة

مقتل الجندي/
ع����ص����ام ع��ل��ي 
ال��ح��ي��ان��ي, من 
منتسبي شرطة 

النجدة

قيام الجماعات المسلحة 
ال��ت��اب��ع��ة ألوالد األح��م��ر 
ف��ي ح��ي الحصبة بإطالق 
من  كثيف  بشكل  ر  ل��ن��ا ا
األسلحة  ع  ن����وا أ مختلف 
)م��دف��ع ب��ي10+ق��ذائ��ف 
ه���اون+ق���ذائ���ف ا رب��ي 
جي+صواريخ لو+رشاشات 
ومعدالت( على مبنى وزارة 
الداخلية ومعسكر شرطة 

النجدة.

م/امانة 2011/12/9م11
العاصمة

مقتل الجندي/ 
ب��ك��ي��ل ص��ال��ح 
ع���ش���ي���ش, م��ن 
منتسبي شرطة 

النجدة

قيام الجماعات المسلحة 
التابعة ألوالد األحمر في حي 
الحصبة بإطالق النار من 
قناصات على أفراد شرطة 

النجدة

م/2011/12/10م12
صنعاء

م�����ق�����ت�����ل 
ج��ن��دي��ي��ن م��ن 
منتسبي الحرس 

الجمهوري

واص���ل���ت ال��م��ل��ي��ش��ي��ات 
لجماعة  لتابعة  ا المسلحة 
األخوان المسلمين وأحزاب 
اللقاء المشترك في منطقتي 
أرح����ب ون��ه��م م/ص��ن��ع��اء 
اس��ت��ه��داف أل��وي��ة الحرس 
في  لمرابطة  ا الجمهوري 
تلك المناطق بمختلف أنواع 
األسلحة المتوسطة والثقيلة

م/تعز2011/12/15م13

مقتل العقيد/ 
س��ع��دان محمد 

عبد الوالي

نفذت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة أولى مدرع 
وجماعة األخوان المسلمين 
وأح���زاب اللقاء المشترك 
في مدينة تعز ع��ددًا من 
االعتداءات المسلحة و نصبت 
كمينًا ألرك��ان حرب كتيبة 
المدفعية في اللواء201ميكا

م/تعز2011/12/16م14

لرائد/  ا مقتل 
قائد عبد الرحمن 

فرحان سعيد, 
وال���ج���ن���دي/ 
ع��ب��داهلل محمد 
ع���ل���ي م��ق��ب��ل 

الصوفي , 
والجندي/ علي 
ب��ن ع��ل��ي مقبل 
منتسبي  م���ن  (

اللواء17 مشاه(

نفذت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة أولى مدرع 
وجماعة األخوان المسلمين 
وأح���زاب اللقاء المشترك 
في مدينة تعز ع��ددًا من 
االعتداءات المسلحة و قامت 
عناصر مسلحة تابعة لتلك 
المليشيات تستقل سيارة 
نوع سنتافي تحمل لوحه 
خصوصي رقم )4/27783( 
بإطالق النار بشكل مكثف 
على سيارة نوع  هيلوكس 
غ��م��ارت��ي��ن ب��ي��ض��اء ال��ل��ون 
ت��ح��م��ل ل��وح��ه خصوصي  

رقم)4/40492(

م/تعز2011/12/20م15

مقتل الجندي/ 
عبد العليم سعيد 
ق��اس��م البحري, 
منتسبي  م���ن  (

األمن المركزي(

قامت المليشيات المسلحة 
التابعة لجماعة األخ��وان 
المسلمين وأح���زاب اللقاء 
المشترك في مدينة تعز, 
بإطالق النار على باص أجرة 
محمل بالركاب في وادي 

القاضي

م/2011/12/20م16
صنعاء

قامت المليشيات المسلحة مقتل جندي 
التابعة للفرقة أول��ى مدع 
وجماعة األخوان المسلمين 
وأحزاب اللقاء المشترك في 
منطقة أرح��ب م/صنعاء, 
لنار من مناطق  ا بإطالق 
)زن���دان, الشراع,الجروف(
على موقع اللواء62 حرس 
جمهوري ف��ي تبة واص��ل 

وعلى معسكر الصمع

م/أبين2012/1/11م17

م����ق����ت����ل)2( 
/ الجندي  جنود 
عبده حامد مقبل 
العلوي, الجندي/
عبد الفتاح محمد 
لحكيم  ا محسن 
منتسبي  م���ن 

اللواء39مدرع

عناصر  نفذته  ه��ج��وم 
تنظيم القاعد على أفراد 

اللواء 39مدرع

م/عدن2012/1/11م18

مقتل)2( جنود 
وه������م/ ه��ان��ي 
محمد« والجندي/ 
ب��اس��ل ع��ب��داهلل 

مهدي

هجوم نفذه مسلحين على 
حافلة لألمن السياسي بعد 
أن  قاموا باعتراض الحافلة 
متوسطة نوع )هايس ( في 
تمام الساعة الثامنة والنصف 
من صباح اليوم األربعاء على 
الطريق العام بالقرب من 
كلية التربية بخور مكسر 
وباشروا بإطالق النار بكثافة 
على الحافلة من رشاشاتهم.

م/عدن2012/1/20م19

 )3 ( م���ق���ت���ل 
ج���ن���ود وه����م: 
م  عصا / ي لجند ا
 ، لحفيظ  ا ع��ب��د 
والجندي/ عادل 
ال����ش����رف����ي، و 
ال��ج��ن��دي /نصر 

الشيبة.

قامت عناصر مسلحة في 
مديرية المنصورة  م/عدن, 
يستقلون سيارة هيلوكس 
)غمارتين( ب��إط��الق النار 
على جنود من األمن العام 
م��ت��واج��دي��ن ف��ي النقطة 

األمنية في جولة كالتكس

م/مأرب2012/1/21م20

مقتل الجندي/ 
عبد ال��رب ناصر 

زبع
مسلحة  عناصر  م��ت  ق��ا
خارجة عن النظام والقانون  
في منطقة مدغل م/مأرب, 
بإطالق النار على النقطة 
في  بطة  لمرا ا لعسكرية  ا

المنطقة

م/ذمار2012/1/23م21

مقتل المقدم/ 
ل��ح محسن  ص��ا

الجبري
مسلحة  عناصر  م��ت  ق��ا
لتنظيم  تابعة  ب��ي��ة  إره��ا
ال��ق��اع��دة ف���ي م/ذم�����ار, 
يستقلون سيارة نوع تكس 
 )6 /8223 تحمل الرقم )
ق  طال بإ شخصين  عليها 
النار على مدير سجن األمن 

السياسي بصنعاء

م/2012/1/27م22
حضرموت

مقتل المقدم/
مبارك  بارافعه

جندي  ومقتل 
أخر

ة  عد لقا ا تنظيم  صر  عنا
قاموا بإطالق النار على مدير 
ية  ير بمد ئي  لجنا ا لبحث  ا
الشحر وهو في طريقة إلى 
منزلة في مديرية غيل باوزير

م/2012/1/29م23
صنعاء

ي  جند مقتل 
من أفراد الحرس 

الجمهوري

قامت المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة أول��ى مدرع 
وجماعة األخ��وان المسلمين 
وجماعات تابعة ألحزاب اللقاء 
المشترك في منطقة أرحب 
م/صنعاء, باستهداف  اللواء 
3 مشاة جبلي حرس جمهوري 
, واللواء62 مشاه ميكا حرس 
ن��واع  أ , بمختلف  جمهوري 

األسلحة الثقيلة والمتوسطة

م/مأرب2012/2/1م24

مسلحة مقتل )3( جنود عه  مجمو مت  قا
خارجه عن النظام والقانون 
في منطقة الحزمة على خط 
منطقة صافر ال��ذي يبعد 9 
كيلو مترات عن مدينة مأرب, 
بنصب كمين للجنود المكلفين 
بإزالة التقطعات التي تقوم بها 

العناصر التخريبية

م/أبين2012/2/4م25

مقتل  الجندي/ 
دميح صالح على 

منصور دميح

تخريبية  مجموعة  قامت 
مسلحة في مديرية مودية 
بأبين ب��إط��الق ال��ن��ار على 
مجموعة من الشباب كانوا 
متجمعين أمام مسجد األنصار

م/أبين2012/2/4م26

ي  جند / مقتل
, منتسبي اللواء 

39 مدرع

قامت عناصر مسلحة تابعة 
لتنظيم القاعدة في م/أبين 
بإطالق النار على نقطة تابعة 
للجيش اليمني في منطقة 

الكود

م/إب2012/2/5م27

مقتل الجندي/ 
ب���ش���ي���ر ل��ط��ف 
أح����م����د دح����ان 
لحبيشي  ا يع  شا
منتسبي  م���ن  (

اللواء35مدرع

قيام عناصر مسلحة خارجه 
ع��ن النظام وال��ق��ان��ون في 
مديرية ميتم  قرية مناخ, م/
إب , بإطالق النار في الخط 

العام

م/لحج2012/2/9م28

لعقيد  ا مقتل 
محسن  / كن لر ا

الخضر الحميدي

قامت عناصر مسلحة تابعه 
لتنظيم القاعدة بنصب كمين 
أمام مفرق طريق )عدن- تعز( 
وإطالق النار على سيارة  مدير 
البحث الجنائي بمديرية »تبن

م/عدن2012/2/11م29
مقتل العميد/ 
ص���ال���ح ن��اص��ر 

الشعيبي  

انفجار عبوة ناسفة زرعت 
في سيارته من قبل عناصر 

من تنظيم القاعدة،

م/2012/2/11م30
البيضاء

مقتل العقيد//  
عيضة بن فرج

مت  قا مسلحة  ص��ر  ع��ن��ا
بإطالق النار والذت بالفرار

م/2012/2/15م31
البيضاء

لعقيد  ا مقتل 
ال���رك���ن /خ��ال��د 
وق���ع���ة رئ��ي��س 
منية  أل ا للجنة  ا
ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ال��رئ��اس��ي��ة في 
البيضاء ومرافقيه 
محمد  / ي  لجند ا
األعوج والجندي/

عادل المنهمي

م��س��ل��ح��ي��ن م��ج��ه��ول��ي��ن 
يستقلون سيارتين أطلقوا 
ال��ن��ار على رئ��ي��س اللجنة 
اإلش���راف���ي���ة ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ال��رئ��اس��ي��ة ال��م��ب��ك��رة في 
حسين  / ء  لبيضا ا فظة  محا
البابلي , وقائد كتيبة الحرس 
الجمهوري أثناء خروجهم من 
مطعم دبي في شارع البركة 
جولة فرزة الزاهر –يافع الحد- 
بمدينة البيضاء بعد تناولهم 

العشاء

م/ذمار2012/2/15م32
مسلحين قبليين بقيادة احد مقتل )3( جنود

مشايخ منطقة الحدأ م/ذمار, 
اعتدوا على أطقم أمنيه ورجال 

األمن أثناء حراستها أرضيه

م/لحج2012/2/19م33
جة مقتل جندي ر خا مسلحة  صر  عنا

عن النظام والقانون نفذت 
هجوم مسلح على المركز )ي( 

بالدائرة )73( بمديرية »تبن

م/أبين2012/2/20م34
مقتل )2( جنود 
منتسبي  م���ن 

اللواء 201

بعة  تا مسلحة  ص��ر  ع��ن��ا
لتنظيم القاعدة نفذت هجوم 
على جنود من منتسبي اللواء 

201

م/عدن2012/2/20م35
بعة مقتل جندي  تا مسلحة  ص��ر  ع��ن��ا

للحراك قامت بإطالق النار 
على دورية أمن

م/عدن2012/2/21م36

مقتل )3( جنود 
- مقتل المساعد 
عبداهلل الحيدري 
ف�����ي اق���ت���ح���ام 
ك  لحرا ا مسلحي 
ة  ئر ا لد با كز  لمر

.25
م���ق���ت���ل   -
المساعد علي علي 
البحري  في إطالق 
لمسلحي  ر  ن����ا
الحراك على مركز 

بالدائرة 25 

بعة  تا مسلحة  ص��ر  ع��ن��ا
للحراك في عدد من مديريات 
م/عدن , تقوم بإطالق النار 
وقطع الطرقات الداخلية في 

عدد من المديريات

م/2012/2/25م37
حضرموت

مقتل )20( من 
منتسبي الحرس 

الجمهوري 

ة  عد لقا ا تنظيم  صر  عنا
نفذت هجوم انتحاري على 
متن سيارة استهدفت أفراد 
الحرس الجمهوري والقصر 

الجمهوري 

م/عدن2012/2/25م38
ي  جند مقتل 
منتسبي  م���ن 
ال�����ش�����رط�����ة 

العسكرية

عناصر الحراك المسلحة 
قامت بإطالق النار على أفراد 

الشرطة العسكرية

م/صعده2012/2/26م39
ي  جند مقتل 
منتسبي  م���ن 

اللواء131 مشاه
هجوم شنه مسلحو جماعة 
الحوثي في منطقة آل شافعة

م/صعده2012/2/29م40

لرائد/ ا مقتل 
حمد ناصر قهوش 
وأبناء أخيه/ علي 
م��ح��م��د ق��ه��وش 
و/ف���ارس محمد 

قهوش.

بعة  تا مسلحة  ص��ر  ع��ن��ا
كتاف  ف��ي منطقة  للحوثي 
, م/ص��ع��ده , قامت بإطالق 
ال���ن���ار ع��ل��ى ش��اح��ن��ة نقل 
م��وادا تموينية تابعة للواء 
ال��ع��س��ك��ري)131م��ش��اه( 

المتموضع في منطقة كتاف

م/2012/3/3م41
البيضاء

ي  جند مقتل 
من أفراد الحرس 

الجمهوري

رة  بسيا نتحاري  ا هجوم 
م��ف��خ��خ��ة ت��س��ت��ه��دف اح��د 
م���ع���س���ك���رات ال���ح���رس 
الجمهوري)معسكر النصر( 
بم/البيضاء من قبل تنظيم 

القاعدة

م/2012/3/3م42
حضرموت

ي  جند مقتل 
من أف��راد األمن 

المركزي

ثالثة انفجارات خارج 
سور مسكر ق��وات األمن 
ال��م��رك��زي ف��ي منطقة 
روك��د بالمكال. بهجوم 
نفذته عناصر من تنظيم 

القاعدة

م/أبين2012/3/3م43
بط  ضا مقتل 
في مديرية لودر 

بمحافظة أبين

ناسفة  عبوة  بانفجار 
تنظيم  صر  عنا ته  نفذ

القاعدة

م/ 2012/3/3م44
حضرموت

لرائد/  ا مقتل 
شايف النهمي

ع��ن��اص��ر مسلحة من 
تنظيم القاعدة تستقل 
س��ي��ارة ق��ام��ت ب��إط��الق 
النار على نائب مدير أمن  
مديرية شبام حضرموت 

م/ أبين2012/3/4م45

 )200 ( مقتل 
جندي

عناصر مسلحة تابعة 
نفذت  لقاعدة  ا لتنظيم 
عدة  هجمات  استهدفت، 
م��واق��ع ت��اب��ع��ة للقوات 
الحكومية المرابطة في 
أطراف مدينة زنجبار من 
جهات عدة خصوصًا في 
منطقة الكود “و دوفس 
ووادي حسان”،  لحمر” 
جنوبي زنجبار، بمختلف 
أن��واع األسلحة بقذائف 
وأسلحة رشاشة, شملت 
تفجير عدة مبان بسيارة 

مفخخة وعبوات ناسفة

م/لحج2012/3/5م46

عناصر مسلحة قامت مقتل جندي
بإطالق النار على سيارة  
األمنية  لمنطقة  ا مدير 
السادسة ف��ي محافظة 

عدن 

م/2012/3/5م47
البيضاء

مقتل الجندي/
ف���ض���ل ع��ب��اس 
ال���ص���ب���ري, من 
األم��ن  منتسبي 

المركزي 

مجاميع مسلحة تابعة 
تنفذ  ة  عد لقا ا لتنظيم 
هجوم على  نقطة الزاهر 
األم��ن��ي��ة ال��واق��ع��ة على 

مدخل مدينة البيضاء

م/أبين2012/3/6م48
 )6 ( م���ق���ت���ل 
م������ن أف��������راد 

اللواء199مشاه

تنظيم القاعدة يقوم 
باعدم ستة جنود جرحى 
م��ن ال��ل��واء 119 مشاة 
المرابط في منطقة الكود

م/2012/3/6م49
الضالع

مقتل الجندي/
علي  اهلل  ع��ب��د 

اسعد

مسلحين قاموا بإطالق 
النار  بسوق السالح وسط 

المدينة

م/شبوه2012/3/6م50

ن مقتل جندي يستقلو ن  مسلحو
سيارة “صالون” أطلقوا 
النار  على طقم عسكري 
في مفرق مرخة قرب عتق 

عاصمة المحافظة

م/ 2012/3/8م51
عمران

مقتل العقيد/
لكليبي  ا نشوان 
لكتيبة  ا ئ��د  ق��ا  ’
الرابعة)5( جنود 
منتسبي  م���ن 

اللواء 103 

قيام الجماعات الحوثية 
أحد  ف��ي  كمين  بنصب 
النقاط التي استحدثوها 

في منطقة حرف سفيان

م/2012/3/13م52
البيضاء

مقتل )3( جنود 
وه��م : الجندي/
جمال علي ناصر 
طريق, والجندي/
لح  صا هلل  ا عبد 
لرشيدي  ا حمد  ا
والجندي/عادل 
ع���ب���داهلل ث��اب��ت 

كرماع .

هجوما مسلح لتنظيم 
ال��ق��اع��دة  ب��س��ي��ارة نوع 
)ش���������اص( م��ف��خ��خ��ة 
استهدفت نقطة العريف 
الواقعة بجبل حيد السماء 
ع��ل��ى م��دخ��ل م��دي��ري��ة  
الطفة محافظة البيضاء 
,ال��س��اع��ة الخامسة من 
فجر اليوم أدى إلى مقتل 
المسلح و)3( من  الجنود 
واصابة اربعة اخرين من 
اف���راد النجدة والحرس 

الجمهوري

م/2012/3/19م53
الضالع

 )3 ( م���ق���ت���ل 
جنود م��ن أف��راد 
اللواء )35( مدرع 
وهم : : المساعد 
أول /أحمد ناجي 
عبده الصعباني 
،وال����رق����ي����ب /
شايف عبده قايد 
الزبيدي، والجندي 
/ب�����در م��ح��م��ود 

الجرادي

عناصر مسلحة خارجه 
عن القانون نفذت  اعتداء 
مسلح تعرض له موقع 
ع��س��ك��ري ال��ل��واء )35( 
مدرع  يعمل على حراسة 
الطريق العام بالقرب من 
قرية الكرب منطقة زبيد 

مديرية الضالع,

م/2012/3/21م54
حضرموت

مقتل الجندي/ 
عبدالرزاق محمد 

جدالن

ع��ن��اص��ر ت��خ��ري��ب��ي��ة 
بإطالق  قامت  مجهولة 
ال��ن��ار ع��ل��ى إدارة أم��ن 
المديرية من على متن 

سيارة هايلوكس

م/2012/3/21م55
حضرموت

مقتل الضابط/ 
ف���رج سعيد بن 

قحطان
عناصر مسلحة تابعة 
لتنظيم القاعدة في م/

حضرموت , تستقل سيارة 
هيلوكس غمارتين قامت 
باختطاف الضابط/فرج 
سعيد بن قحطان يعمل 
في األمن السياسي حين 
كان متجها إلى مقر عمله 
في المطار.واقتياده إلى 
جهة مجهولة. وتم العثور 
على الضابط مقتواًل في 

منطقة دوعن

م/لحج2012/3/22م56

مقتل جنديان
عناصر مسلحة تابعة 
نفذت  لقاعدة  ا لتنظيم 
هجومًا على نقطة تفتيش 
تابعة للشرطة العسكرية 
أم����ام م��ك��ت��ب التربية 

والتعليم بمدينة الحوطة

م/لحج2012/3/25م57

مقتل جندي
مع  عنيفة  كات  اشتبا
من  مسلحة  م��ي��ع  م��ج��ا
جماعة »أنصار الشريعة« 
التابعة لتنظيم »القاعدة« 
بقرية الحمراء بمحافظة 

لحج جنوب اليمن


