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< استشهد  13قياديًا مؤتمريًا في عمليات اغتيال فيما تعرض  47من
قيادات المؤتمر الشعبي العام لمحاوالت اغتيال فاشلة في أمانة العاصمة
والمحافظ��ات خالل العامي��ن 2013 - 2012م غير ان اعتداءات مختلفة
طالت قيادات وكوادر المؤتمر من قبل عناصر جماعة «االخوان» االرهابية.
وجاءت عمليات ومحاوالت االغتيال التي وثقتها احصائيات أولية في ظل تصاعد
وتيرة العنف والفوضى واالنفالت االمني التي تشهدها مختلف المحافظات ..وسط
تس��اؤالت عن عدم اضطالع الحكومة خاصة اجهزة االمن بمسئولياتها في حماية
المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البالد.
كما تأتي هذه العمليات االجرامية في مس��عى إلقصاء واجتثاث المؤتمر الش��عبي
الع��ام ،أكب��ر االح��زاب اليمني��ة تنظيمًا وقدرة وش��عبية تش��هد به��ا انجازاته
التاريخية منذ تأسيسه.
«الميث��اق» تنش��ر احصائيات أولي��ة لعمليات ومح��اوالت االغتي��ال التي طالت
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام :

> متابعات :حميد الحظا

في إحص ــائية أوليـ ــة :

 60جريمة اغتيال تطال قيادات بالمؤتمر في عامين
  22يناي��ر 2012م  :القي��ادي بمؤتم��ر ذم��ار وعض��والمجلس المحلي يحيى علي الشبيبي ينجو من محاولة اغتيال
برصاص مليشيات المشترك.
  23يناي��ر 2012م رئيس فرع المؤتمر الش��عبي العامبالدائ��رة  15ف��ي العاصمة ينجو م��ن محاول��ة اغتيال بعد
تعرضه الطالق رصاص من مليشيات الفرقة واالصالح.
  14يناي��ر 2012م  :تع��رض عض��و كتل��ة المؤتم��رالبرلماني��ة عبدالوه��اب عام��ر لمحاول��ة اغتي��ال م��ن قبل
مليشيات الفرقة واالصالح في جولة مذبح بالعاصمة.
  3يناير 2012م  :اختطاف رئيس فرع المؤتمر الشعبيالعام بمديري��ة العرش بمحافظة البيض��اء ناصر العجي من
قبل عناصر الفرقة واالصالح.
  21فبراي��ر 2012م  :تع��رض محاف��ظ محافظة مأربالس��ابق العميد ناجي بن علي الزايدي لثالث محاولة اغتيال
من قبل عناصر االصالح.
  15فبراير 2012م  :استش��هاد عض��و اللجنة الدائمةحسين البابلي ونجله محمد على يد االخوان االرهابيين.
  4مارس 2012م  :تعرض عبدالله علي حس��ن ادريسرئيس فرع المؤتمر الش��عبي العام بمديرية رداع محافظة
البيضاء لمحاولة اغتيال حيث تم استهداف سيارته بعبوة
ناسفة وقد تعرض الصابات خطيرة.
  3ابريل 2012م  :تعرض األخ محمد معوضة رئيس فرعالمؤتمر الش��عبي العام بالدائرة 92م ،المخادر محافظة اب
لمحاولة اغتيال من خالل قيام عناصر المشترك برزع عبوة
ناسفة في سيارته.
  16ابري��ل 2012م  :قي��ام عناص��ر إرهابي��ة باط�لاقالرصاص على مبنى مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر بشارع الجزائر
في العاصمة.
  25مايو 2012م  :استش��هاد نائب رئيس فرع مؤتمررداع عبدالل��ه عبدالرحمن اب��و طالب برصاص مليش��يات
االخوان.
  5مايو 2012م  :االعتداء على القي��ادي المؤتمري عليش��عفل نائب رئيس فرع المؤتمر الش��عبي العام بمديرية
ارح��ب محافظة صنع��اء من قب��ل االخ��وان االرهابيين قرب
جامعة االيمان بصنعاء.
  1مايو 2012م  :استش��هاد القيادي المؤتمري الشيخعبده محمد الجبلي بمديرية نهم صنع��اء برصاص عناصر
تابعة لالصالح.
  8يوني��و 2012م  :استش��هاد القي��ادي المؤتم��ريعبدالرحيم محمد الحميقاني عضو المجلس المحلي بمديرية
الزاهر محافظة البيضاء بصنعاء برصاص ارهابيين.
  31يوليو 2012م  :تعرض عضو اللجنة الدائمة الشيخعبدالحكيم عبداللله العولقي لمحاولة اغتيال في الحديدة.
  29يوليو 2012م  :نج��اة القيادي المؤتمري بمحافظةالجوف احمد محمد حزام من محاولة اغتيال.
  19اغس��طس 2012م  :استش��هاد رئي��س المؤتمرالش��عبي الع��ام بمديرية مودي��ة محافظة ابي��ن ناصر علي
منصور واثنين من مرافقيه في اعتداء نفذه ارهابيون.
  27سبتمبر 2012م  :استشهاد  4من قيادات المؤتمرالش��عبي العام واصابة  8آخرين في كمين مس��لح استهدف
موكب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الجوف الشيخ منصور
العراقي واالمين العام للمجلس المحلي بمنطقة فرضة نهم.

عناصر «اإلخوان» االرهابية يغتالون  13قياديًا مؤتمريًا
زيادة وتيرة االنفالت األمني والفوضى وعمليات االغتيال تؤكد فشل الحكومة

  1سبتمبر 2012م  :تعرض القيادي المؤتمري المقدمخالد سنان لمحاولة اغتيال حيث اطلق مسلحون متطرفون
النار على سيارته بالعاصمة صنعاء.
  14س��بتمبر 2012م  :انفجار عبوة ناس��فة في سيارةالمؤتمري المهندس خالد محمد حسين القفعي مدير عام
صندوق النظافة والتحسين بمحافظة البيضاء.
 2012 / 1 / 23م  :تعرض رئيس فرع المؤتمر الشعبيالعام بالدائ��رة  15في أمانة العاصمة حمي��د راجح لمحاولة
اغتيال نفذتها مليشيات تابعة للفرقة االولى مدرع وحزب
االصالح في منطقة مذبح من خ�لال اطالق الرصاص بكثافة
على سيارته ونجا من الموت بأعجوبة.
 2012 / 1 / 22م  :محاولة اغتيال عضو المجلس المحليالشبيبي
والقيادي في المؤتمر الشعبي العام بذمار يحيى علي
ً
من قبل مسلحين يس��تقلون دراجة نارية حيث أطلقوا وابال
من الرصاص على س��يارته بعد ايقافه��ا بدقائق امام منزله
في مدينة ذمار.
 2012 / 1 / 17م  :اغتي��ال مدي��ر عام مكت��ب الزراعةبمحافظ��ة الجوف والقيادي في المؤتمر الش��عبي العام علي
عبدالله بن رده برصاص عناصر متطرفة من تنظيم االخوان
اإلرهابي في جولة آية بأمانة العاصمة.
 2012 / 1 / 29م  :تع��رض المؤتم��ري جميل عبداللهاللمعاني مدير مكتب الثقافة بمديرية ولدربيع منطقة رداع
محافظة البيضاء لمحاولة اغتيال على أيدي عناصر إرهابية
اطلقت عليه الرصاص اثناء تواجده في س��طح منزله بقرية
لمعان.
 2012 / 2 / 7م :هاج��م مس��لحون من مليش��يات حزباالصالح امي��ن عام المجل��س المحل��ي بمديري��ة الجعفرية
بمحافظ��ة ريم��ة محم��ود الجعدي ووال��ده الش��يخ داؤود
الجعدي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية اثناء
تواجده ووالده في ساحة مركز المديرية.
 2012 / 2 / 9م  :محاول��ة اغتي��ال المق��دم علي الخضرمدير امن مديرية فرع العدين بمحافظة اب من قبل عناصر
متطرفة قامت باطالق الرصاص على سيارته ومرافقيه اثناء
خروجه من ادارة امن المديرية وهو في طريقه الى منزله.
 2012 / 2 / 9م  :محاولة اغتي��ال الدكتور عبدالوهابالجماعي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة السادسة
من قبل عناصر إرهابية حي��ث اطلقوا الرصاص عليه حينما
كان على متن سيارته بشارع االربعين «جولة الثقافة».
 2012 / 3 / 4م  :محاول��ة اغتيال رئي��س فرع المؤتمرب��رداع محافظ��ة البيض��اء عبدالل��ه عل��ي حس��ين ادريس
استهدفت سيارته بعبوة ناس��فة وادت الى اصابته واثنين
من مرافقيه بجروح بليغة.
 2012 / 4 / 22م  :محاولة اغتيال عبدالصمد اآلنس��يالمسئول بدائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام
في انفجار قنبلة القاها مس��لحون يس��تقلون سيارة اخفيت
لوحتها المرورية بالصق ورقي عند بوابة منزله.

2014/1/6م

حصاد االنفالت

مسلحو الحراك يشنون هجومًا عنيفًا على معسكر
الجرباء واشتباكات في منطقة الكبار واصابة شخص
وسط مدينة الضالع
 هج��وم مس��لح على مبن��ى إذاع��ة المكال ش��نهمجهولون .
مقتل الش��اب وليد صالح عويدان ( 25عام) فيمحافظة لحج على يدً مس��لح كان عل��ى متن دراجة
نارية اطلق عليه وابال من الرصاص.
 انفجار س��يارة مفخخة تابع��ة لعناصر تنظيمالقاع��دة االرهابي كان��وا يعدونه��ا لتنفيذ عملية
إرهابية في محافظة البيضاء.
 أصاب��ة العقي��د في األم��ن السياس��ي صالح علىالقاض��ي ف��ي ع��دن بانفج��ار عب��وة ناس��فة زرعت
بسيارته في منطقة العقبة بمدينة عدن.
 اختطاف التاجر رشاد الرماني من وسط العاصمةمن قبل عناصر ترتدي زي األمن.
 اغتيال الشيخ عبدالله احمد قاحل احد مشائخاهل فطحان في مودية برصاص مسلحين مجهولين
في  ,وسط مدينة مودية بابين
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 2012 / 5 / 9م  :محاولة اغتيال احمد الصوفي السكرتيرالصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام حينما اطلق قيادي
في احزاب المشترك النار على سيارته اثناء عودته الى منزله
من النيابة العامة بمنطقة العشاش بحدة بالعاصمة صنعاء.
 2012 / 6 / 1م  :اغتي��ال الش��يخ حمد الع��زي عبدانالقيادي المؤتمري وعضو اللجنة الدائمة وس��كرتير الهيئة
للمؤتم��ر بالجوف عل��ى ايدي عناص��ر في حزب
التنفيذي��ة
ً
االصالح اطلقت وابال من الرصاص عليه ومعه مدير صندوق
الرعاية االجتماعية بمحافظة الجوف ادت الى استش��هاده
على الفور.
 2012 / 6 / 17م  :محاولة اغتيال المقدم محمد مسعدالموكلي مدير ام��ن مديرية وصاب الس��افل محافظة ذمار
واصي��ب اثنان من مرافقيه باصابات بليغة في كمين مس��لح
نصبه مسلحون في منطقة مشرافة بمديرية وصاب السافل.
 2012 / 7 / 18م  :محاولة اغتيال رئيس هيئة مستشفىذمار العام الدكتور عزيز الزنداني نفذها مسلحون مجهولون
خالل خروجه من المستشفى.
 2012 / 7 / 22م  :محاولة اغتيال االستاذ يحيى العراسيالسكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية بعد اطالق مسلحين
النار على سيارته اثناء عودته لمنزله بالعاصمة صنعاء.
 2012 / 7 / 29م  :محاول��ة اغتي��ال القيادي المؤتمريبمحافظ��ة الجوف الش��يخ احم��د محمد حزام حي��ث اطلق
ارهابيون الرصاص على س��يارته في حي بيت بوس بش��ارع
الخمسين في امانة العاصمة.
 2012 / 9/ 6م  :محاولة اغتيال عضو مجلس الش��ورىرئيس ف��رع المؤتمر الش��عبي العام بمحافظة ذمار حس��ن
محمد عبدالرزاق على ايدي متطرفين من افراد االمن حيث
أطلقوا نيران اسلحتهم عليه في الس��يارة التي تقله بذمار
اثناء مشاركته في موكب زفاف احد اقاربه وادى االعتداء الى
اصابة ثالثة من مرافقيه.
 2012 / 4 / 3م  :محاولة اغتيال الش��يخ محمد معوضةرئيس فرع المؤتمر الش��عبي العام بالدائ��رة  92بمحافظة
الجوف في كمين مسلح اس��تهدف موكب امين محلي الجوف
ورئيس فرع المؤتمر هناك عند منطقة فرضة نهم «طريق
صنعاء  -مأرب» وهم عائدين الى المحافظة عقب مشاركتهم
في تقديم واجب العزاء بصنعاء.
 2012 / 10 / 3م  :محاول��ة اغتي��ال ع��ادل ربيد نائبرئيس المركز االعالمي للمؤتمر الش��عبي العام حينما اطلق
مسلحون النار عليه اثناء نزوله من سيارته بشارع متفرع من
شارع االمم المتحدة بصنعاء مما ادى الى اصابته بجروح في
الوجه والبطن واليد اليمنى.
 2012 / 10 / 5م  :اغتيال الش��يخ زياد حس��ين احمدالقاضي نائب رئيس ف��رع المؤتمر الش��عبي العام بمديرية
الطيال محافظة صنعاء وثالثة من مرافقيه برصاص مسلحين
إرهابيين نصبوا كمينًا له في منطقة بني حشيش.
2012 / 10 / 11 -م  :محاول��ة اغتي��ال عض��و المجل��س

 مقتل المق��دم مبارك الديول��ي والضابط محمدحسين أحدمرافقيه ويعملون بمعسكر النصر على
يد مس��لحين يستقلون س��يارة فيتارا جوار ملعب
 22مايو.
 س��قوط ثالثه قتلى في مدينة اب القديمة علىايدي اربعة مس��لحين يلبس��ون زي عسكري والذو
بالفرار.
 مقتل الجندي أحم��د العجي صالح األحرق ،احداف��راد ش��رطة الدوريات وأم��ن الط��رق بمحافظة
صنعاء ،برصاص مسلحين بمأرب..
 مقتل اثنين من منتسبي أمن محافظة عدن وهماالجندي مبارك لش��رم والجندي محمد علي حس��ين
بإطالق نار كثيف من قبل عناصر مجهولة في منطقة
الممدارة مديرية الشيخ عثمان .
اصابة تاجرين من التج��ار المعتصمين بمنطقةباب مش��رف بالحديدة إث��ر اطالق ن��ار عليهم من
قبل عصابة مسلحة يش��ترك فيها مدنيون وجنود
بالحديده
اش��تباكات اندلعت بين مس��لحين م��ن مديريةوصاب محافظة ذم��ار واخرين م��ن مديرية الحوك

المحلي بمديرية سيئون ونائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي
العام بالمديرية الشيخ سالم فرج ًبن طالب الكثيري من قبل
مسلحين ارهابيين حيث اطلقوا وابال من الرصاص على منزله
بمدينة سيئون.
 2012 / 10 / 22م  :محاولة اغتيال القيادي المؤتمريلطف نعمان الوصابي في مديرية المخ��ادر محافظة إب من
قبل عناصر االخوان اإلرهابية.
 2012 / 10 / 25م  :محاولة اغتيال القيادي المؤتمريعبدالق��ادر ه�لال أمي��ن العاصم��ة حينما اطلق مس��لحون
يستقلون دراجة نارية نيران أس��لحتهم على سيارته قرب
منطقة باب اليمن.
 2012 / 10 / 29م  :محاولة اغتيال الشيخ شائف عاصمعضو المؤتمر الشعبي العام بمديرية نهم محافظة صنعاء
حينما اطلق االخوان االرهابيون نيران اسلحتهم على منزله
عشية عيد االضحى المبارك.
 2013 / 2 / 10م  :محاول��ة اغتي��ال مدير عام مديريةمكي��راس محافظة البيضاء العميد محم��د عبدربه حجالن
في تفجير عبوة ناس��فة زرعت في الطريق جوار مستشفى
مكيراس واصيب اثنان من مرافقيه.
 2013 / 2 / 20م  :محاولة اغتيال عضو المؤتمر االستاذاحمد يحيى القش��ار مدير عام مكتب الش��ئون االجتماعية
والعمل بمحافظ��ة البيضاء نفذتها مجموعة مس��لحة اثناء
مروره بسيارته من مديرية يريم بمحافظة اب.
 2013 / 3 / 2م  :محاولة اغتيال الشيخ فهد دهشوشعضو اللجنة الدائم��ة رئيس فرع المؤتم��ر بمحافظة حجة
في كمين مس��لح نصبه عناصر االخوان على طريق «عمران
 حجة» اثناء عودته من المش��اركة ف��ي المهرجان المليونيالذي نظمه المؤتمر بميدان السبعين.
 2013 / 3 / 13م  :محاول��ة اغتي��ال مدير عام مديريةمسورة بمحافظة البيضاء الشيخ محمد الرصاص حسين بعد
استهداف سيارته بالمديرية من قبل مسلحين في منطقة
عبرة بمديرية مسورة.
 2013 / 3 / 20م  :محاولة اغتيال الشيخ بجاش محمودالش��رعبي عضو اللجن��ة الدائم��ة للمؤتم��ر الش��عبي العام
بمحافظة تعز ف��ي كمين نصبه االخوان عن��د طريق فرعي
مؤدي الى منزله الكائ��ن في وادي الش��ميري بمديرية صالة
بمدينة تعز.
 2013 / 3 / 25م  :محاولة اغتيال رئيس الهيئة العامةلالراضي والمس��احة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله
عبيد سالم الفضلي في جولة عصر في العاصمة صنعاء.
 2013 / 3 / 26م  :محاولة اغتيال حسين محمد باداهيةالعمودي مدير عام مديرية الشحر محافظة حضرموت من
خالل زرع عبوة ناسفة بسيارته التي انفجرت حينما كان يهم
المدير الع��ام بالتحرك منصرفًا من عمله الى منزله واس��فر
الحادي عن اصابته بشظايا واصابات اخرى.
2013 /4/ 3 -م  :استش��هاد القيادي المؤتمري الش��يخ

جخدم محمد جخدم رئيس فرع المؤتمر في مديرية العشة
محافظة عمران متأثرًا بجروحه التي اصيب بها جراء انفجار
عبوة ناسفة تم زراعتها من قبل عناصر االخوان في سيارته
وانفجرت في جولة عمران بالعاصمة صنعاء.
 2013 / 5 / 5م  :محاولة اغتيال القيادي المؤتمري وكيلمحافظة تعز محمد الشوافي في كمين نصبه مسلحون كانوا
يستقلون طقم لشرطة النجدة في منطقة الحوبان ما ادى الى
اصابة السائق الخاص واثنين من مرافقيه.
 2013 / 5 / 24م  :محاول��ة اغتي��ال القيادي المؤتمرينائب رئي��س جامعة حجة الدكت��ور احمد العرام��ي من قبل
عناص��ر متطرفة كانوا عل��ى متن س��يارة هيلوكس اطلقوا
عليه اعيرة نارية كثيفة عليه وعلى سيارته وذلك في مدخل
مديرية عنس.
 2013 / 7 / 1م  :محاول��ة اغتيال القي��ادي في المؤتمرالشعبي العام بمحافظة الجوف سالم محمد عمير في كمين
نصبه إرهابيون ما ادى الى اصابته بجروح بالغة.
 2013 / 3 / 27م  :محاولة اغتيال الشيخ محمد عبداللهالجبري عضو مجلس الن��واب عن الدائرة  86بمديرية جبلة
محافظة اب من قب��ل عناصر متطرفة اطلق��ت النار عليها
بمنطقة شبان.
 2013 / 8 / 12م  :محاول��ة اغتي��ال القيادي المؤتمريالش��يخ ناجي وازع نجاد في هجوم عصابة مس��لحة على متن
دراجات نارية منزله الواقع بمفرق حبيش مديرية المخادر
محافظة اب.
 2013 / 8 / 29م  :محاولة اغيتال الدكتور منصور محمدالواسعي نائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز عضو اللجنة
الدائمة من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في منطقة
وادي الدحى اثناء عودته من مقر عمله بكلية الحقوق بحبيل
سلمان.
 2013 / 10 / 21م  :محاول��ة اغتي��ال الش��يخ احم��دس��الم الس��كني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
محافظة عمران من قبل
في منطقة حمدة بمديرية ري��دة
ً
عناصر تنتمي لالصالح حي��ث اطلقت وابال من الرصاص على
سيارته.
 2013 / 1 / 10م  :محاول��ة اغتي��ال القيادي المؤتمريالشيخ محمد صالح الزعكري رئيس لجنة الخدمات بالمجلس
المحلي بالمحافظة والش��يخ يحىى جابر العم��ري احد ابرز
مش��ائخ كش��ر حيث تعرضوا الطالق رصاص بشكل كثيف
من اسلحة رشاشة وقذائف «األر بي جي» على سيارتهم في
مديرية حيران شمال محافظة حجة ما ادى الى اصابة ثالثة
منهم.
 2013/ / 11 / 27م  :محاولة اغتيال القيادي المؤتمريالشيخ احمد عباد الزوبة عضو اللجنة الدائمة وذلك بالقرب
من فندق حدة بالعاصمة صنع��اء باطالق الرصاص عليه من
إرهابيين على متن دراجة نارية.
 2013 / 12 / 9م  :محاولة اغتيال الشيخ عوض بن محمدالوزير عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب عضو مؤتمر
الحوار الوطني بالعاصمة صنعاء من قبل متطرفين في األمن
وقد أس��فر االعتداء عن اصابة اثنين م��ن مرافقيه باصابات
بليغة.
 2013 / 12 / 17م  :محاولة اغتيال احمد علي محس��نعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام محافظ محافظة
المحويت في كمين مسلح تعرض له موكبه على طريق العين
شبوة حريب مأرب من قبل إرهابيين بتنظيم االخوان ما ادى
الى اصابة اثنين من مرافقيه.

 مقتل شاب في مديرية ذي سفال بمحافظة إب. نجاة الش��يخ أحمد طالب بن ق��روان رئيس فرعالمؤتمر بمديرية الضليعه محافظة حضرموت من
محاولة اغتيال ،فيما أصيب نجله.
 مقتل ش��خص وأصيب آخر بجروح أثن��اء تبادلإلطالق النار بين مس��لحين في منطق��ة «البعرارة»
بمديرية التعزية بمحافظة تعز.
 مقتل ش��خصين م��ن المواطنين في اش��تباكاتمس��لحة مع قوات األمن الخاص��ة المرابطة في أحد
النقاط الرئيسية على مدخل مدينة عتق

غذائية إلى حراس��ة مجمع الضالع الحكومي بس��ناح
الضالع من قبل مسلحين .
2014-1-11م
مقتل طفل في الـ 12من عمره برصاصة عرس في
مديرية ميتم بمحافظة إب.
 إصاب��ة جنديي��ن ووفاة آخ��ر في إنق�لاب طقمعسكري من حماية الشركات بغيل بن يمين
 نج��اة محاف��ظ الج��وف محمد س��الم ب��ن عبودالشريف من محاولة اغتيال استهدفت سيارته في
مركز المحافظة بالحزم
 مسلحون على سيارة هيلوكس يطلقون النار علىمطار سيئون بحضرموت.
 مقت��ل وإصاب��ة  7في اش��تباكات بي��ن حوثيينوسلفيين في «ضوران آنس»ذمار.

بالحديدة عصر اليوم اسفرت عن اصابة الشاب عالء
حافظ السروري وحالته حرجه وجندي من الشرطة
العسكرية
2014-1-8م
ُ
 طائ��ره ب��دون طي��ار تقت��ل ش��خصين بعد اناستهدفت س��يارة كانت تقلهم ،في مدينة القطن
بمحافظة حضرموت.
 مقتل ش��خص في مدينة عتق بمحافظة شبوةإثر اشتباكات مسلحة بينه وبين مسلح أخر من أبناء
المحافظة ذاتها.
َ
مسلحا
هجوما
ينفذون
المس��لحين
 مجموعة من2014-1-10م
ربي
(آ
بس�لاح
عتق
مدينة
في
المحافظة
على مبنى
 مقت��ل طف��ل وإصاب��ة آخ��ر ف��ي حص��ن صنعاءالمبنى.
حراسة
معهم
واشتبكت
جي)،مسلحون يقومون بمهاجمة للواء  33مدرع ,في برصاصات عرس
 مقت��ل جنديي��ن داخل حافل��ة نق��ل جماعي فياشخاص
4
اصابة
الى
ادى
مما
الضالع
محافظة
ظروف غامضة بمنطقة بويش بالمكال
2014-1-9م
 مقتل بشار بالبخيت العولقي وراجح الدبلسي في 2014-1-12مبشبوه.
عتق
منطقة
 نجاة مجاهد محم��د الباجر عضو اللجنة الدائمة متطرف اخواني يطلق النار على رئيس فرقة سبأ إصابة جنديين ،برصاص مسلحين مجهولين في المحلية للمؤتمر بذمار من محاولة اغتيال.الفنية بإب.
 مس��لحون مجهولون يقومون بإطالق قذيفتين منطقة مشعبة بمديرية البيضاء محاول��ة اغتيال االس��تاذ محس��ن النقيب عضوآ ربي جي على مبنى اإلدارة المحلية بمحافظةشبوة  -اختط��اف جنديين كانا يقوم��ان بتوصيل مواد اللجنة العامة للمؤتمر في العاصمة صنعاء.

