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26 أكتوب��ر 2013م استش��هد جندي وأصيب آخر بش��ظايا قنبلة 
ألقاها مجهول على نقطة أمنية قريبة من بنك بمدينة البيضاء.

24 أكتوبر 2013م اغتال مسلحون كانوا على متن سيارة هايلوكس 
العقيد باالمن السياسي عبدالرحمن محمد علي الشامي، ما أدى إلصابته 
بطلقات قاتله فارق على إثرها الحياة بعد دقائق من وصوله لمستشفى 

الشرطة، فيما الذ المسلحون بالفرار.
15 أكتوبر 2013م اغتال مس��لحون  المس��اعد في ش��رطة الشحر 

محمد علي النخعي )39( عامًا، وذلك في مدينة الشحر.
3اكتوب��ر 2013م تم اغتيال  »المقدم »ولي��د الوهابي« قائد قوات 
االمن الخاصة في عدن اغتيل مع نجله» مروان« )7 سنوات( عندما فتح 

مسلحون النار على سيارته في منطقة جولد مور بعدن 
1 أكتوي��ر 2013م  ق��ام مجه��والن كان��ا عل��ى مت��ن دراج��ة نارية 
أطلقا النار على الرقيب أول فهد س��عيد احمد الحي��دري  ما أدى الى 

استشهاده في الحال.
11 أكتوي��ر 2013م استش��هاد العميد الركن علي عمر يس��لم بن 
فريجان نائب مدي��ر الكلية الحربية على إثر عمل  إرهابي اس��تهدفه 

أثناء خروجه من المسجد في حضرموت.
28 س��بتمبر 2013م قامت عناصر إرهابية على سيارتين احدهما 
فيتارا واألخرى هايلوكس  بإطالق النار على نقطة امنية في محافظة 
مارب ما أس��فر عن استش��هاد الجندي هالل علي محمد يحيى الجبري 
،وكذا المواطن علي عوض عبدالله حسين البيحاني من أهالي مديرية 

الجوبة -
 23 سبتمبر 2013م أطلقت عناصر إرهابية النار على أفراد النقطة 
األمنية الواقع��ة على مدخل مديري��ة مدغل بمحافظة م��أرب ما أدى 
الى استش��هاد المس��اعد / يحيى مبخوت حارث من منتسبي الشرطة 

العسكرية، ثم الذوا بالفرار
7 سبتمبر 2013م اطلق مجهول النار من مسدس على العقيد عمر 
ربيع عبدالله بن عمر-51 عامًا- مدير جهاز األمن السياس��ي في منفذ 
الوديعة في مديري��ات وادي وصحراء حضرم��وت أصابه بطلقتين في 

الرأس  ..
3 سبتمبر 2013م  تم اغتيال » سالم حسن سالم مديحج 45 عامًا  
من أبناء مدينة الشحر  برصاص ارهابيين بالقرب من مسجد النووي بحي 

المنصورة الجديدة  محافظة حضرموت
4 س��بتمبر 2013م محاولة اغتيال الضابط »عدالن صالح الحتس« 
أركان حرب األمن المركزي في مدينة عتق محافظة شبوة ، حيث زرعت 

عبوة ناسفة أمام منزله أدت إلى إصابته وتهشيم زجاج سيارته
30 أغسطس 2013م استشهد حسين علي المنصوري  في مديرية 
يافع محافظة لحج برصاص عناصر يشتبه بانتمائهم ألنصار الشريعة.
29 سبتمبر 2013م استشهاد المقّدم عبدالملك حسين العمري، 
ح 

ّ
مدير قسم شرطة الشماسي بمدينة تعز حيث تعرض لرصاص مسل

يستقل دراجة نارية  في حي زيد الموشكي‹.
استشهاد المقدم محمد الصعيدي وإصابة شخص آخر إصابة وصفت 

بالخطرة.
23 سبتمبر 2013م استش��هاد  ضابط برتبة عقيد ركن في قوات 
الدفاع الجوي في ش��ارع م��أرب بالعاصمة، صنعاء، على يد ش��خصين 
مجهولي��ن، وكذل��ك الضابط ف��ي الل��واء الثان��ي طي��ران العقيد ركن 

عبدالوهاب عتيق عزان توفي خالل عملية إسعافه.
 10 أكتوب��ر 2013م مس��لحان يس��تقالن دراجة ناري��ة أقدما على 
اغتي��ال العقيد في األمن السياس��ي ومس��ئول الحراس��ات ف��ي جامعة 
حضرموت عبدالله التميمي لدى خروجه من جامعة حضرموت بمدينة 

المكال، والذا بالفرار.
24  س��بتمبر 2013م اغت��ال مس��لحان م��ن تنظيم القاع��دة كانا 
يستقالن دراجة نارية العقيد ركن علي احمد علي الديلمي الذي يعمل 
بالدائرة المالية بوزارة الدفاع فأردياه قتياًل امام بوابة المسستشفى 

العسكري بمنطقة شعوب وسط العاصمة صنعاء.
18 أكتوبر 2013م تعرض المس��اعد »حس��نين باش��طح« لعملية 
اغتيال وهو في طريقه إلى المسجد ألداء صالة الجمعة.على يد مسلحين 

كانا يستقالن دراجة نارية نفذا العملية والذا بالفرار.
25 سبتمبر 2013م اغتال مس��لحون  المقدم محمد السعدي ركن 
استطالع محور عتق العسكري في محافظة شبوة  بعبوة ناسفة زرعت 
في سيارته، وأصيب اثنان من مرافقيه في الحادث احدهم يدعى »محمد 

احمد غاب » وهو مقدم في الجيش.
1 أكتوبر 2013م مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا يعمل في ادارة 
البحث الجنائي بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت وهوالضابط نديم 

العدني الذي يعمل في البحث الجنائي والذوا بالفرار.
23 سبتمبر 2013م اقدم مسلح على دراجة نارية بإطالق الرصاص 

على العقيد ركن طيارعبدالوهاب هزام.
1 يونيو2013م اغتيل العميد يحيى العميسي قائد الشرطة الجوية 
في مدينة سيئون بإطالق نار من مسلحين يقودون دراجة نارية أثناء 

خروجه من مقر عمله.
2 يوني��و 2013م اغتي��ل مدي��ر البح��ث الجنائي بس��يئون العقيد 
عبدالرحمن باشكيل أثناء قيامه بالتحقيق في واقعة اغتيال العميد 

العميسي،
3 يونيو 2013م نجا العميد عبدالكريم العديني مدير أمن محافظة 

ذمار  من محاولة اغتياله حيث تعرض إلطالق نار وسط المدينة.. 
29 مايو 2013م نجا مدير أمن محافظ��ة أبين العميد الركن/ عمر 
علي عبدالله من محاولة اغتيال وأصيب أحد الجنود المرافقين له, إثر 

كمين نصبه مسلحون في مدينة زنجبار.
 2 مارس 2013م مسلحون  هاجموا س��يارة العقيد يحيى الجماعي 
وأطلقو النار من أسلحة آلية ما أدى الى استشهاده ومرافقه والذ القتلة  

بالفرار على متن سيارة خاصة. 
31 يناير هاجم مس��لحون عددًا م��ن افراد االمن ف��ي مديرية رداع 

محافظة البيضاء واسفرت عن استشهاد 12جنديًا وهم:
1- المساعد/محمد أحمد علي السفياني
2- المساعد/صالح محمد حسين الكلبي

3- المساعد/أسامة يحيى الذرحاني
4- المساعد/زياد حسن محمد الفقيه
5- الجندي/محمد أحمد علي أبو شمال
6- الجندي/محمد عبده يحيى القطري
7- الجندي/علي علي مبخوت ضيف الله

8- الجندي/وهيب علي علي جوهر

إرهابي على أفراد دورية تابعة لقوات اللواء األول مشاه جبلي ومسلحين 
قبليين من ال الزوب أثناء عودتهم من معسكر الثعالب بقيفة مديرية 

القريشية محافظة البيضاء.
6 أبريل 2013م  استش��هد الجندي في األمن الع��ام بمحافظة لحج 
منير محمد علي وأصيب اثنان آخران بجروح في تبادل إلطالق النار بين 

جنود األمن العام واللواء 101 مكنيك وعناصر تخريبية.
4 أبريل2013م استشهد جندي وأصيب اخر بمدينة رداع محافظة 
البيضاء في اش��تباكات بين أفراد دورية تابعة لق��وات األمن المركزي 

ومسلحين قبليين بالشارع العام بمدينة رداع .
3 أبريل 2013م استشهاد القيادي المؤتمري الشيخ جخدم محمد 
جخدم رئيس فرع المؤتمر في مديرية العشة محافظة عمران متأثرا 
بجروحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته في جولة 

عمران بالعاصمة صنعاء .
1 أبري��ل 2013م اغتيال المس��اعد احمدع��وض الحيقي المعروف 
ب)الري��دي( في مدين��ة غيل باوزي��ر  حضرموت حيث ق��ام ارهابيان 
يس��تقالن دراجة نارية بإطالق الرصاص من س��الح آلي وأردياه قتيال 

, والذا بالفرار.
18 مايو 2013م عثر أبناء منطقة السحولي بمحافظة اب على جثة 
المالزم عبدالملك المتوكل وسط عبارة مياه بعد اسبوع على اختطافه.
8 ماي��و 2013م استش��هد 3 ضب��اط في قاع��دة العن��د )الجوية(  
باعتداء مسلح نفذه ارهابيون كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا 
سيارة كان يستقلها الضباط الثالثة وأطلقوا عليهم النار من أسلحة 
رشاش��ه في مفرق الدب��ا بحوطة لحج أثن��اء توجههم لقاع��دة العند 
الجوية، ما اس��فر ع��ن مقتلهم عل��ى الفور فيم��ا الذ القتل��ة بالفرار، 
والضباط الثالثه هم: العميد طالل ش��هاب )35عام( عدن، والعميد 
محس��ن أبو بكر المقداد )43 سنه( ش��بوة، والعميد ناصر محمد علي 

فارع )44عام( محافظة لحج.
6 مايو 2013م أستش��هد أحد أفراد األمن وأصيب اثنان آخران في 
مديرية الحوطة بمحافظة لحج في تبادل إلطالق النار وس��ط الشارع 

العام.
 28 يونيو 2013م استش��هد اثنان من افراد األمن وأصيب آخر في 
اشتباكات وقعت بين مسلحين  في مديرية القريسية ودورية تابعة 

للقوات الخاصة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء .
8 يوني��و 2013م نجا قائ��د اللواء 35 م��درع بمحور تع��ز العميد 
الركن علوي الميدمة من محاولة اغتيال بقرية واحجة بمديرية المخا 

محافظة تعز.
26 يوني��و 2013م استش��هد رئيس قس��م التحريات ف��ي البحث 
الجنائي بمحافظة ش��بوة العقيد صالح بن صالح األدحل -50 عامًا- مع 
أحد مرافقيه وهو العريف محمد أحم��د التوعري -28 عامًا-  على إثر 

إصابتهم بعدة أعيرة نارية..
21 يوليو 2013م استشهد الشيخ علي محمد الماعطي- مدير عام 
مديرية ولدربيع- قيفة، بعد اصابته بجروح خطيرة في جريمة اغتيال 

نفذتها عناصر إرهابية  في رداع بمحافظة البيضاء.
21 يوليو 2013م استهداف العميد عبد الله حسين المحضار احد 
كوادر األكاديمية العسكرية بعبوة ناسفة زرعت تحت سيارته أمام 
منزله الكائن في حي القادسية بالعاصمة صنعاء. اال انه نجا من االنفجار

13 يوليو2013م -استشهاد  جنديين من اللواء 312 وأصيب ثالثة 
آخرون بجروح في منطق��ة »صرواح« بمحافظة مأرب اثر كمين نصبته 

لهم عناصر إرهابية.
8 يوليو2013م  نجا مدي��ر إدارة امن مديري��ة مكيراس محافظة 
البيضاء المقدم محمد حس��ين الحيثي من محاولة اغتيال امام )مطب 

مشعبة( -احدى قرى مديرية البيضاء.
6 يوليو 2013م استش��هاد الجندي عبدالله محمد عبدالله االكوع 
والجندي إبراهيم محمد علي هطيف من منتسبي شرطة الدوريات وأمن 
الطرق أثناء أداء الخدمة في جولة الحباري بالعاصمة إثر انفجار عبوة 

ناسفة زرعها إرهابيون جوار سيارة شرطة الدورية.
23 أغسطس 2013م استشهد جنديان وأصيب 4 آخرون في تفجير 
انتحاري استهدف نقطة عسكرية عند المدخل الجنوبي لمدينة شبام 

حضرموت .
2 أغسطس 2013م استشهد العريف محمد قاسم قاسم الطلقي  
28 عامًا على إثر قيام مس��لحين  على متن دراج��ة نارية بإطالق النار 

عليه من بندقية آلية ثم الذا بالفرار. وسط العاصمة  ...
5 أغسطس 2013م استشهد العقيد محمد ناصر المعمري الضابط 
بجهاز األمن السياس��ي بمحافظة البيضاء اثر تعرضه لعملية اغتيال 

برصاص ارهابيين في مدينة البيضاء.
 11 أغس��طس 2013م استش��هد خمس��ة جنود في اعتداء ش��نه 
ارهابيون على نقطة تابعة للجيش في منطقة الرويك بلحاف محافظة 

شبوة
 24 أغس��طس 2013م هاج��م انتح��اري بس��يارة مفخخ��ة نقطة 
عس��كرية تابعة للواء 37 المرابطة في مفرق القاره بشبام حضرموت  

ما أدى الى استشهاد 2 من الجنود هما:
1 - عيدروس قائد راجح شائف 35 عام.

2 -  إبراهيم علي محسن التويتي 32 عامًا.
فيما أصيب3 أفراد بإصابات مختلفة باإلضاف��ة الى مصرع اإلرهابي 

الذي هاجم النقطة بسيارة مفخخة نوع فيتارا لون احمر.

28 س��بتمبر 2013م مس��لح على متن دراجة نارية يفتح النار على 
العقي��د عل��ي ناصرالدلبوع- قائ��د كتيبة ف��ي اللواء 315 م��درع، في 
الضاحية الجنوبية لمدينة س��يئون.ينقل على اثرها الى المستش��في 

لتلقي العالج .
20 سبتمبر 2013م استش��هاد 24 من قوات األمن والجيش حسب 
مصادر رس��مية واصاب��ه 26 في هجم��ات ارهابية بش��بوة على مواقع 

عسكرية وامنية.
5 سبتمبر 2013م اغتال ارهابيان ضابطًا برتبة عقيد متقاعد في 
الجيش هو عبدالمجيد الس��المي أمام منزله في حي المجحفة بالحوطة 

محافظة لحج.
30 سبتمبر 2013م نفذت عناصر ارهابية  اعتداءًا على مقر قيادة 
المنطقة العس��كرية الثانية في المكال أس��فر عن استشهاد - حسب 
مصادر رسمية- سبعة ضباط وعشرة جنود، وإصابة ما يزيد عن 25 

ضابطًا وجنديًا.
فيما تش��ير مصادر اخرى الى تصفية كتيبتين من منتسبي الحرس 

الجمهوري سابقًا.

نائب مدير مكتب األش��غال بمحافظة صنعاء  في منطقة حزيز جنوب 
العاصمة.

30 أبريل 2013م استشهد مدير مكتب بريد مدينة البيضاء احمد 
علي الرماح وأصيب 3 من مرافقيه في كمين مسلح من قبل عناصر خارجة 
عن النظام والقانون.كما  قام مسلحون بمهاجمة سيارة البريد في الخط 
الدائري في مفرق مديرية الزاهر بالبيضاء وهي تحمل 320 مليون ريال 

مستحقات الضمان  االجتماعي.
27 أبريل 2013م استشهاد 3 جنود وإصابة 7 باعتداء على نقطة 
امنية برداع تابعة لقوات االمن المركزي  أثناء قيامها بتأدية مهامها 

في التفتيش وضبط األسلحة وإصابة سبعة آخرين.
27 أبريل 2013م اغتال مسلحون  العميد أحمد محمد عبدالرزاق 

مدير شعبة االستخبارات العسكرية بحضرموت الساحل.
25 أبريل 2013م استشهد القيادي المؤتمري الشيخ محمد دارس 

في اب بعد إصابته بطلق ناري في القلب.
23 أبريل 2013م استشهاد 4 من منتسبي اللواء الثالث مشاة جبلي 
وه��م الجندي خالد حزام الحج��ي والجندي محمد عل��ي احمد الظاهري 
والجندي مصطفى محمد هاش��م األه��دل والجندي جبري��ل علي صالح 

الشامي على يد عناصر اجرامية في محافظة مأرب .
20 أبري��ل 2013م اغتيل المس��اعد اول في جهاز االمن السياس��ي 
بحضرموت الساحل ابراهيم محمد بامسهل )38عام( برصاص مجهولين 
كانوا يستقلون دراجة نارية  شرق مدينة المكال _ محافظة حضرموت
14 أبريل 2013م استشهد المساعد عبدالقادر هزاع الضابط في 
البحث الجنائي بمديرية الش��حر محافظة حضرموت جراء إطالق النار 

عليه من قبل عناصر ارهابية..
13 أبريل 2013م استش��هد جندي وأصيب اثنان آخران في كمين 

23 فبراير 2013م نجا العقيد عبدالوهاب سيف الوائلي قائد األمن 
المركزي بمحافظة حضرموت من محاولة اغتيال فاشلة نفذها مسلحون 
في الش��ارع العام بديس الم��كال  نتج عنها إصابة اثني��ن من مرافقيه  

وثالثة آخرين من أفراد األمن المركزي والعام.
13 فبراير 2013م اغتالت عناصر ارهابية المس��اعد خالد محمد 
صالح الس��واري أحد منتس��بي اإلدارة العامة لمكافح��ة اإلرهاب كانت 

تستقل دراجة نارية جوار كهرباء القاع بأمانة العاصمة .
27 مارس 2013 م استشهاد نائب مدير امن مدينة الشرق محافظة 
ذمار رئيس قسم البحث الجنائي النقيب عبدالعزيز بفلح واحد مرافقيه 

على ايدي عناصر اجرامية.
 26 مارس 2013م نجا حس��ين محمد باداهية العمودي مدير عام 
مديرية الشحر - محافظة حضرموت - من محاولة اغتيال استهدفته 
من خالل زرع عبوة ناس��فة بس��يارته التى انفجرت حينم��ا كان عائدًا 

الى منزله.
 26 مارس 2013م أصيبت موظفة روسية  تعمل مع الصليب االحمر 
الدولي بالعاصمة صنعاء تدعى فتيان بتروفاير بطلقة نارية المس��ت 

الجسم الخارجي لرأسها وقد تم نقلها الى المستشفى لتلقي العالج.
31 مارس 2013م نجا مدير عام شرطة المرور بمحافظة البيضاء 
العقيد يحيى لطف الل��ه القديمي، من محاولة اغتي��ال بتفجير عبوة 

ناسفة في سيارته بجوار منزله بمدينة البيضاء.
 , 20-فبراير-2013م نجا االس��تاذ احمد يحيي القشار مدير عام 
مكتب الش��ئون االجتماعي��ة والعم��ل بمحافظة البيضاء، م��ن محاولة 
اغتيال نفذتها مجموعة مس��لحة  أثناء مروره بس��يارته من مديرية 

يريم )بمحافظة اب(
2 م��ارس 2013م اغت��ال ارهابي��ون المهندس عرف��ات عبدالغني 

9- الجندي/هشام عبدالملك يحيى رسام
10- الجندي/علي صالح قاسم واصل

11- الجندي/عبدالسالم محمد عمر.
12- المساعد ناجي مهيوب القطيبي. 

30 يناير 2013أستش��هد جندي من أفراد األمن المركزي بالضالع 
وأصيب أخر بعد قيام عناصر مسلحة بنصب كمين وإطالق النار عليهم 

أثناء توجههما إلى سوق الضالع.
30 يناير 2013م قام مسلحون على متن دراجة نارية باطالق النار 
على المق��دم فضل الفضل��ي بالقرب من منش��أة النادي األهل��ي ب�«غيل 
باوزير« عندما كان ذاهبًا إلى مقر عمل��ه بمطار الريان الدولي، ما أدى 

إلصابته بأربع طلقات .
30 يناير 2013م استشهد المساعد بدر جعفرالفضلي الذي يعمل 
في األمن السياسي بمحافظة حضرموت، جراء إصابته بجروح في إطالق 

نار عليه من قبل مسلحين بمنطقة غيل باوزير، 30يناير 2013م
23 يناير 2013م استشهد جندي وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة 
ناسفة وضعت بس��يارة قائد ش��رطة النجدة في حادث حمل بصمات 
تنظيم القاعدة وقع في سوق القات الجديد )عرمان( بمدينة البيضاء.
الحادث أسفر عن استش��هاد الجندي مجاهد حس��ين عايض وإصابة 

اثنين آخرين بينهم نجل قائد شرطة النجدة بالبيضاء.
16 يناي��ر 2013م قام مس��لحان على مت��ن دراجة ناري��ة باغتيال 
مساعد مدير امن محافظة ذمار لش��ئون االمن العقيد الركن عبدالله 

عبدالوهاب الموشكي وذلك خالل عودته من مقر عمله الى منزله. 
 25 فبراي��ر 2013م   اصي��ب خمس��ة من رج��ال االم��ن ومواطن في 
محافظة تع��ز بكمين مس��لح في منطق��ة عصيفرة برص��اص عناصر 

مسلحة.

اغتيال »380« عسكريًا برصاص »االخوان«

> حرب إبادة جماعية ومجازر بش��عة يتعرض لها منتس��بو الجيش واألمن على يد االرهابيين التابعين للجناح العس��كري لجماعة االخوان »تنظيم 
القاع��دة«.. ال ي��كاد يمر يوم حتى يعلن عن اغتيال ضابط كبير في الجيش واالمن أو مس��ؤول حكومي أو قائد سياس��ي، ب��ل إن األمر وصل حد تصفية 
كتائب عس��كرية من عش��رات الجنود في ثكناتهم.لقد باتت الدراجات النارية أش��د فتكًا بالضباط والجنود والقادة من المدافع والرشاش��ات وتحولت 
اليمن الى ساحة معركة مفتوحة يسعى »االخوان« جاهدين الى تصفية كل من وقف مع الشرعية الدستورية ضد التخريب واالرهاب والفوضى التي باتت 
تغرق فيها المحافظات..انفالت أمني متعمد وتضليل معلوماتي واس��تخباراتي مؤكد ورصد دقيق تقوم به مليش��يات اخوانية لكل تحركات القادة العسكريين 
والسياس��يين والدبلوماس��يين بع��د أن تم تجنيدهم بل وترقيتهم الى رتب عس��كرية بتوجيهات عليا.. ويزيد عدد تلك المليش��يات ع��ن األلف متطرف كان 

لالخوان توغلت في أخطر مفاصل الجيش واألمن، فأصبحت سيارات الضباط ومكاتب الضباط والقادة العسكريين والحكوميين المطلوبين للتصفية.
وف��ي إحصائية اس��تقصائية خاصة بصحيفة »الميثاق« كش��فت عن اقدام األي��ادي اآلثمة منذ بداية العام 2013م وحتى نهاية اكتوبر عن افش��ال )380( من 
منتس��بي الجيش واألمن ومس��ؤولين حكوميين وقادة سياسيين بينهم )75( ضابطًا برتب رفيعة بينهم )17( ضابطًا برتبة عميد و)23( ضابطًا برتبة عقيد 
و)8( برتبة مقدم و)9( صف ضابط و)8( مس��ؤولين حكوميين وسياس��يين إضافة الى )316( جنديًا استش��هدوا في عمليات إرهابية اس��تهدفتهم في مختلف 

المحافظات بواسطة الدرجات النارية بنسبة )%22(.
تلك الجرائم االرهابية نفذت في )11( محافظة تصدرتها محافظة حضرموت التي سقط فيها )100( من منتسبي األمن والجيش و)59( شهيدًا في محافظة 
شبوة وفي البيضاء )38( شهيدًا والعاصمة صنعاء )14( شهيدًا ومحافظة أبين )26( شهيدًا.. فيما فشلت وزارتي الداخلية والدفاع واألجهزة االستخباراتية 
ع��ن إلق��اء القب��ض على إرهابي واحد متورط في تلك الجرائم البش��عة التي تنفذها فرق الموت التابعة لجماعات االخوان وتتلقى تدريباتها في معس��كرات خاصة 
ف��ي أرح��ب ونهم وخوالن وم��أرب والبيضاء وأبين وحضرموت والجوف تش��رف عليها قيادات بارزة في الجماعة..تحية عربية واس��المية ممن ش��اركوا في حرب 

افغانستان وليبيا وسوريا وكوسوفو والشيشان..

اعداد/ علي الشعباني

8 يوليو 2013: اغتيال العقيد أحمد السهيلي في مديرية 
القطن بوادي حضرموت برصاص مس��لحين يستقلون دراجة 

نارية.
3 يوليو 2013: اغتيال ضابط األمن السياسي العقيد هادي 

سعيد سالم عبيدان في مدينة المكال برصاص مسلحين.
3 يوني��و 2013: مقتل الضاب��ط في جهاز األمن السياس��ي 
العقيد هادي س��عيد س��الم عبيدان برصاص مسلحين كانوا 

يستقلون دراجة نارية بمدينة المكال.
11 مايو 2013: نجا العقيد طيار مس��اعد عوض النهدي 
من محاولة اغتيال برصاص مجهولين في جولة بن عيفان بوادي 

حضرموت.
17 ماي��و 2013: اغتيال العقيد في جهاز األمن السياس��ي 
عبد الله الركابي في منطقة باجعم��ان بمدينة المكال بهجوم 

نفذه مسلحان ملثمان كانا يستقالن دراجة نارية.
25 مايو 2013: مقتل جنديين وإصابة آخرين جراء انفجار 
قنبلة زرعت في طقم عسكري بالقرب من سوق للقات بمدينة 

الشحر.
26 مايو 2013: اغتال ماجد مطير قائد قوات األمن الخاصة 
)األمن المركزي س��ابقًا( برصاص مسلحين مجهولين بمنطقة 

بابك غرب مديرية القطن قرب منزله.
28 مايو 2013: اغتيال ضابط يعمل في المنطقة العسكرية 

الجنوبية مع مرافق له بكمين نصبه مس��لحون مجهولون كانوا 
على متن دراجة نارية في أحد المنعطفات على الطريق العام 

قرب مركز محافظة حضرموت.
1 إبريل 2013: اغتيال ضابط في جهاز األمن العام بمديرية 

غيل باوزير برصاص مجهولين يستقالن دراجة نارية.
27 أبريل 2013: اغتيال مدير االستخبارات العسكرية في 
محافظة حضرموت العميد أحمد عبد الرزاق برصاص مسلحين 

يستقلين دراجة نارية أثناء عودته من عمله.
7 م��ارس 2013: مقت��ل الرقي��ب ياس��ر حمدين مس��ؤول 
اإلم��داد والتموي��ن في ش��رطة القطن برصاص مس��لحين في 

مدينة القطن.
8 ديس��مبر 2012: نجاة العقيد س��الم علي الس��فرة قائد 
عمليات أمن محافظة حضرموت من محاولة اغتيال بزرع عبوة 

ناسفة في سيارته بقلب مدينة المكال.
11 ديس��مبر 2012: مقت��ل العميد أحمد با رم��ادة نائب 
مدير األمن السياسي في حضرموت برصاص مسلحين مجهولين 
يس��تقلون دارجة نارية، أثن��اء خروجه من منزل��ه في منطقة 

الديس.
16 س��بتمبر 2012: مقت��ل ثالث��ة جنود وأصي��ب آخرون 
بإنفجار استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات األمن الخاصة 

في منطقة بويش شرق مدينة المكال.

17 ديس��مبر 2012: مقتل ضابط ف��ي المخابرات الحربية 
رب منزله في مدينة غيل با وزير برصاص مسلحين يستقالن 

ُ
ق

دراجة نارية.
26 ديسمبر 2012: مقتل الرائد نميري عبده علي العودي 

مدير مرور القطن بعد اختطاف دام شهر.
29 ديس��مبر 2012: اغتيال المس��اعد أول مطيع محمد 
باقطي��ان أثناء وجوده بالق��رب من مبنى فرع األمن السياس��ي 
بحي الش��هيد خالد بالمكال من قبل إرهابيين كانا يس��تقالن 

دراجة نارية.
9 أغس��طس 2012: اغتيال مدير كلي��ة القيادة واألركان 
العميد عمر سالم بارشيد ونجله فيما أصيب اثنان آخران إثر 

انفجار عبوة ناسفة في سيارته وسط مدينة المكال.
22 يوليو 2012: نجا قائد الل��واء 190 دفاع جوي العميد 
يحيى ناجي الرويش��ان م��ن محاول��ة اغتيال اس��تهدفته اثر 
انفجار عبوة ناس��فة زرعت في سيارته، في حين اصيب اثنان 

من مرافقيه بجروح في ضواحي مدينة المكال.
17 يونيو 2012: مقتل المقدم أحمد محمد الحرملي مدير 
أمن قسم شرطة »روكب« في مدينة المكال واثنين من مرافقيه 

بانفجار عبوة ناسفة.
1 مايو 2012: مقتل جندي وإصابة خبير فرنسي وضابط أمن 
كانوا على متن سيارة تابعة لشركة »توتال« في مدينة سيئون. 

اغتياالت حضرموت

20 شهيد

 ضباط االمن السياسي 
والقوات الجوية االكثر 

استهدافًا

 الجرائم نفذت في 
)11( محافظة تصدرتها 
»100« شهيد حضرموت ب�

 22% من االغتياالت 
تم تنفيذها بواسطة 

دراجات نارية

 الجماعات تتلقى تدريبات 
في أرحب ونهم وخوالن ومأرب 

والبيضاء وأبين وحضرموت 
والجوف بإشراف قيادات أخوانية

جدول يوضح مستوى الرتب العسكرية للضباط الذين تم اغتيالهم

تحريات


